
 

SOKKEN BREIEN (versie 2014) 

 

Materialen :  
* 1 kluwen van 100 gr sokkenwol 
Austermann Step voor 
breinaalden 2,5 à 3 mm 
* 1 stel breinaalden zonder knop 
van 2,5 mm 
Afkortingen : 

ST = steek, steken 
T = toer, toeren 
R = recht 
AV = averecht 
 
Opgelet : deze beschrijving 
telt voor sokken voor maat 39 

tot 40. Voor andere maten zie 
verder. 

 

 
Werkwijze   

BEENSTUK 

Zet 60 ST op, verdeeld over 3 naalden. Vorm een driehoek met de naalden en zorg ervoor dat de ST niet verdraaid 

liggen, start met breien met behulp van de vierde naald. Brei 18 à 20 T in boordsteek 2/2 (= afwisselend 2 ST R, 2 ST 

AV). Brei verder in rechte tricotsteek; vermits in het rond gebreid wordt, betekent dit in feite steeds recht breien. Na 

60 toeren is het beenstuk klaar (uiteraard is dit slechts een gemiddelde sokhoogte; er kan altijd minder of meer 

gebreid worden, houdt echter wel het aantal toeren bij zodat het paar gelijk is). Tip : om de 10 T het werk markeren 

telt makkelijker! 

HIEL EN VOETSTUK : 

Verdeel het werk nu anders : schuif 10 ST van de 2de priem over op de 1ste, schuif 5 ST van de 3de priem over op de 

2de, zodat er volgende verdeling is : 30 ST op de 1ste priem, 15 ST op de 2de priem, 15 ST op de 3de priem. Brei nu 

voor de achilles-zone op de 30 ST van de 1ste priem in heen- en weergaande rijen; brei 27 naalden rechte tricot : dus 

R op de goede kant en AV op de binnenkant. De “kleine hiel” start bij een AV naald, dus de 28ste naald van het heen- 

en weergebreide deel. Brei deze 28ste naald als volgt : brei 17 ST AV, brei 2 ST AV samen, brei 1 ST AV en keer dan 

het werk om met de goede kant naar u toe gericht. Brei de volgende naald als volgt : haal 1 ST R af zonder hem te 

breien, brei de 5 volgende ST R, maak een overhaling (dit gaat als volgt : haal 1 ST R af, brei de volgende ST R, haal 

de afgehaalde ST over de zojuist gebreide ST heen zoals bij het afzetten), brei nog een extra ST R en keer het werk 

weer om met de averechte kant naar u toe. ***Haal de 1ste ST AV af, brei de volgende ST AV tot op 1 ST voor het 

splitje, brei deze AV samen met de volgende ST, brei nog 1 ST AV extra en keer het werk weer om met de goede 

kant naar u toe gericht. Haal nu de 1ste ST R af, brei de volgende ST R tot op 1 ST voor het splitje, maak een 

overhaling (zie hierboven) met deze en de volgende ST, brei nog 1 ST R extra en keer het werk weer om met de 

binnenkant naar u toe gericht.*** Herhaal van *** tot *** deze 2 naalden tot alle steken naast de splitjes op zijn. 

We eindigen met een rechte naald en vanaf hier breien we terug op 4 priemen. Neem met een vrije priem 24 lusjes 

op uit de kant links van de hiel en zorg ervoor dat de lusjes mooi op 1 lijn liggen, brei deze nu 2 aan 2 samen R bij op 

de 1ste priem. Brei aansluitend alle wachtende ST op een 2de priem. Neem met een vrije priem 24 lusjes op uit de kant 

rechts van de hiel en brei deze 2 aan 2 samen op de 3de priem. Brei de helft van de ST van de hiel (dus 9 ST) ook bij 

op deze laatste priem, zodat de volgende verdeling verkregen wordt : 2 kleine priemen van 21 ST en een grote van 

30 ST. Er zijn nu te veel ST (er zijn er 72 in totaal)  die in de “mindervoet” moeten worden weggewerkt; dit gaat als 

volgt : 

°°°1ste kleine priem : 2 ST R breien, 1 overhaling, de rest van de priem gewoon verder R breien; 2de kleine priem : de 



ST R breien tot er nog maar 4 ST meer over zijn, 2 ST R samenbreien, 2 ST R breien; 3de priem : gewoon alle ST R 

breien. Brei vervolgens 1 volledige toer zonder minderingen.°°°. Herhaal van °°° tot °°° steeds deze 2 T tot er weer 

maar 60 ST meer over zijn (dus 15 op de 1ste en 2de priem en 30 ST op de 3de ). Daarna verder in T R breien tot aan 

het teenstuk; dit begint als de kleine teen nét bedekt is en komt overeen met +/- 64 T na het begin van de kleine 

hiel. 

TEENSTUK 

###1ste priem : 2 ST R breien, 1 overhaling, de rest van de ST op de priem gewoon R breien; 2de priem : de ST R 

breien tot er nog maar 4 ST over zijn, 2 ST R samenbreien, de overige 2 ST gewoon R breien; 3de priem : 2 ST R 

breien, 1 overhaling, de rest van de ST op de priem gewoon breien tot er nog maar 4 ST over zijn, 2 ST R 

samenbreien, de overige 2 ST gewoon R breien. De volgende T alle ST gewoon R breien zonder minderingen.### 

Herhaal van ### tot ### steeds deze 2 T tot er in totaal nog maar 32 ST over zijn. Vanaf dan alleen nog de eerste 

T herhalen (dus in elke T minderingen uitvoeren) tot er nog maar 16 ST over zijn, deze worden in 2 delen van 8 ST 

aan elkaar gemaast. 

 

ALGEMEEN : deze beschrijving telt voor sokken voor maat 39 tot 40. Voor andere maten verwijzen wij 

graag naar volgende instructies en nuttige tips : 

De algemene hoeveelheden worden in de tabel hieronder vermeld. Let echter op volgende zaken die ook afwijken 

t.o.v. het patroon hierboven. 

* Verdeel het aantal ST in het begin over 3 naalden : zet echter steeds per priem een aantal ST dat deelbaar is door 

4, zodat elke priem met een rechte ST kan begonnen worden; dit werkt handiger. 

*  Bij het begin van het hielstuk moeten de ST anders verdeeld worden : zet telkens de helft op een priem, ¼ van de 

ST op een 2de priem en ¼ van de ST op een 3de priem. 

* Bij het begin van de kleine hiel moet in een averechte naald begonnen worden (zie tabel) : start STEEDS met het 

breien van de helft van de ST PLUS 2 ST (in plaats van de 17 ST in het patroon). Vanaf dan kan het patroon gevolgd 

worden. 

* Het aantal lusjes dat u opneemt aan weerskanten van de hiel moet altijd even zijn, zie tabel. 

* Bij het herverdelen van de ST na de kleine hiel, moet de scheidingslijn tussen 1ste en 2de kleine priem steeds exact 

in het midden van de hielpunt zitten. Op de eerste en 2de priem moet precies hetzelfde aantal ST zitten en op de 3de 

priem moet de helft van het initiële aantal ST zitten.  

* Het aantal ST dat moet geminderd worden in de mindervoet varieert ook : er moeten na alle minderingen evenveel 

ST in totaal zijn als in het begin werd opgezet. Blijf deze minderingen steeds herhalen om de 2 T. 

* Het teenstuk wordt gebreid voor alle maten zoals beschreven, met minderingen om de 2 T tot er ongeveer nog de 

helft van de ST over zijn (in totaliteit), aansluitend mag in elke T verder geminderd worden tot er nog 8 à 16 ST over 

zijn al naargelang de maat. 

MAATTABEL Maat 21 t/m 
24 

Maat 25 t/m 
28 

Maat 29 t/m 
32 

Maat 33 t/m 
36 

Maat 37 
t/m 40 

Maat 41 t/m 
44 

Maat 45 t/m 
48 

Aantal ST 
opzetten 

44 48 52 56 60 64 68 

Aantal ST 
hielbreedte 

22 24 26 28 30 32 34 

Aantal 
naalden 
hielhoogte 

19 21 23 25 27 29 31 

Opnemen 
weerskanten 
hiel 

16 lusjes 
naar 8 
steken 

brengen 

18 lusjes 
naar 9 
steken 

brengen 

20 lusjes 
naar 10 
steken 

brengen 

22 lusjes 
naar 11 
steken 

brengen 

24 lusjes 
naar 12 
steken 

brengen 

26 lusjes 
naar 13 
steken 

brengen 

28 lusjes 
naar 14 
steken 

brengen 
  

 

 

 


