
 

 

Brei(st)ers met een beetje ervaring 

• 1ste rij: afwisselend 1 rechte en 1 averechte 

steek breien. 

• 2de rij en alle volgende rijen: de steken breien 

zoals ze zich voordoen (recht boven recht en 

averecht boven averecht). 

• 1ste rij: alle steken recht breien. 

• 2de rij: alle steken averecht breien. 

• Deze 2 rijen steeds herhalen. 

• 1ste en alle volgende rijen: alle steken recht 

breien. 

37 (38 – 39 – 40 - 41)

o 3 (4 – 4 – 4 - 4) bollen Cashmere 
Recycled ecru 

o rondbreinaald van Prym 4 mm 
100 cm  

o wolnaald van Prym 
o stekenmarkeerders van Prym

 

10 x 10 cm = 22 steken x 34 toeren met 

rondbreinaalden 4 mm in tricotsteek



 

 

• Haal de steek averecht af met de draad voor het werk. Trek nu de draad over de rechterbreinaald, 
trek deze goed aan zodat de afgehaalde steek een dubbele steek vormt en blijf de draad goed 
aantrekken terwijl je de volgende steek breit. Als je de draad niet strak genoeg aantrekt, vormt er 
zich een gaatje bij het overbreien. 

 

• Als je eerder een dubbele steek gemaakt hebt en je moet die nu overbreien, dan brei je de twee 
lussen samen zodat die opnieuw gewoon een enkele steek vormen. 

 

• Hou de twee breinaalden parallel en zorg dat ze hetzelfde aantal steken bevatten. Maak de 
kitchener's stitch als volgt met een wolnaald: 

• steek de naald in de eerste steek van de voorste naald alsof je averecht zou breien, haal de draad 
erdoor en laat de steek op de naald staan. 

• Steek de naald in de eerste steek van de achterste naald alsof je recht zou breien, haal de draad 
erdoor en laat de steek op de naald staan. 

• Steek de naald in de eerste steek van de voorste naald alsof je recht zou breien, haal de draad 
erdoor en haal de steek af. Steek vervolgens de naald in de volgende steek van de voorste naald 
alsof je averecht zou breien, haal de draad erdoor en laat de steek op de naald staan. 

• Steek de naald in de eerste steek op de achterste naald alsof je averecht zou breien, haal de draad 
erdoor en haal de steek af. Steek vervolgens de naald in de volgende steek van de achterste naald 
alsof je recht zou breien, haal de draad erdoor en laat de steek op de naald staan. 

• Herhaal stap 3 en 4 totdat alle steken weggewerkt zijn. 
 

 

• Zet 44 (44 – 44 – 48 - 48) steken op met rondbreinaalden 4 mm en gebruik de methode van de 
magic loop. Je verdeelt de steken over de twee naalden door in het midden van de steken de 
kabel tussen twee steken door te trekken zodat die kabel een lus vormt. Plaats een 
stekenmarkeerder aan het begin van de toer.  

• NL: https://youtu.be/6U0POy_LcuA?list=PLQscG7HORthGtLhBdBkvRPTNg8lp-HH0w  

• Brei 15 toeren in boordsteek 1/1.  

• Brei daarna 30 toeren in rechte tricotsteek. 
 

• De hiel wordt gebreid over de helft van het volledige aantal steken en in heen- en weergaande 
rijen. Gebruik hiervoor het laatste en het eerste kwart van de toer. Als je een volledige toer 
beëindigd hebt, is het laatste kwart dus al gedaan. Brei nu de volgende 11 (11 – 11 – 12 - 12) 
steken en keer je werk. 

• Maak een dubbele steek (zie gebruikte technieken) en brei de volgende 21 (21 – 21 – 23 - 23) 
steken averecht. Keer je werk. 

• Maak een dubbele steek en brei de rest van de naald recht tot aan de dubbele steek die je in de 

https://youtu.be/Gb9BucoIHHI?list=PLQscG7HORthEJucNxVyIvrVlCQHBfpM6g


 

 

vorige naald maakte. Laat deze dubbele steek ongebreid op de naald staan. Keer je werk. 

• Maak een dubbele steek en brei de rest van de naald averecht tot aan de dubbele steek die je in 
de vorige naald maakte. Laat deze dubbele steek weer ongebreid op de naald staan. Keer je werk. 

• Herhaal deze stappen totdat er in het midden nog 8 steken overblijven. Deze 8 steken noemen we 
het 'middelste deel' en ze worden niet verdubbeld. 

• Brei nu 2 toeren over alle steken, dus ook de steken die in wacht staan. Brei de dubbele steken 
samen tot 1 steek (zie gebruikte technieken: 'Een dubbele steek overbreien'). 

 

• Brei dit deel van de hiel ook weer over dezelfde steken zoals bij het eerste deel, namelijk het 
laatste en het eerste kwart van de toer. 

• 1e naald: heengaande naald (recht): brei de steken tot en met het middelste deel (de middelste 8 
steken) plus 1 steek erna en keer. 

• 2e naald: teruggaande naald (averecht): maak een dubbele steek. Brei de overige steken van het 
middelste deel plus 1 steek erna en keer. 

• 3e naald: heengaande naald (recht): maak een dubbele steek. Brei de overige steken van het 
middelste deel tot de dubbele steek; brei deze over (zie gebruikte technieken). Brei nog 1 steek 
erna en keer. 

• 4e naald: teruggaande naald (averecht) maak een dubbele steek. Brei de overige steken van het 
middelste deel tot de dubbele steek; brei deze over. Brei nog 1 steek erna en keer. 

• Herhaal de 3e en 4e naald totdat alle buitenste steken opgebruikt werden. Opgelet: alle buitenste 
steken moeten ooit verdubbeld geweest zijn, dus brei helemaal aan het einde ook de eerste steek 
als dubbele steek. Vanaf hier brei je opnieuw over alle steken in toeren. Als je nog dubbele steken 
tegenkomt, brei je die gewoon over als één steek.  

• Brei verder tot een totale hoogte van 18 (19 - 20 – 21 – 22) cm. 
 
 

• De teen wordt over alle steken gebreid, maar verdeel de steken opnieuw over de rondbreinaald 
zoals met de hiel. Voor de onderste helft van de voet staan 22 (22-22-24-24) steken op de ene 
naald (let op de hiel!), en voor de bovenste helft van de voet staan er 22 (22-22-24-24) steken op 
de andere naald. 

• Maak nu minderingen als volgt. 
o Brei tot 3 steken voor het einde van de naald, brei 2 steken samen en de laatste steek gewoon 

recht. Schuif de steken door en ga verder over de andere helft.  
o Brei de eerste steek recht, haal de volgende steek af, brei de volgende steek recht en haal de 

afgehaalde steek over de gebreide steek.  
o Brei verder tot 3 steken voor het einde van de naald, brei 2 steken samen en de laatste steek 

gewoon recht.  
o Schuif de steken weer door, brei de volgende steek recht en maak dan weer een mindering 

door een steek af te halen en over de volgende gebreide steek te halen.  
o Op deze manier minder je 4 steken in 1 toer.  

• Herhaal deze minderingen 3 toeren verder nog een keer. 

• Maak deze minderingen nog 3 x in elke 2e toer. 

• Maak daarna deze minderingen nog 4 (4 – 4 – 5 – 5) x in elke toer. 

• Je hebt nog 4 steken op elke naald staan (totaal 8 steken).  
 

 

• Maas de sok dicht met de kitchener’s stitch (zie gebruikte technieken) en stop alle draadjes in.                                                                                                      
  

https://youtu.be/s0S0-CJRmbA?list=PLQscG7HORthFx51r_-t4Czms-uS6_bXyS

