SPIEGELSOKKEN

Deze sokken heb ik ooit ontworpen voor

iemand die verdrietig was omdat ze -naast
maat 43- vaak opgezette voeten had, en
daarom nooit zelfgebreide sokken kon

dragen. Het patroon is losjes gebaseerd op
Jean Townsends ontwerp ‘Cascading
Leaves’

De spiegelsokken zijn erg elastisch, door
de patroonsteek. Het patroon is geschikt

voor mensen die op grote voet leven (maat
42-44) en tussen haakjes staan de cijfers
die tot een sok in ‘gewone’ damesmaat,
omstreeks 38, leiden.
Lies Spaink
(samenbreisok van de Nederlandse
Yahoosokkenbreilijst voor november/december 2007)

Let op! De linker en rechtersok zijn NIET
hetzelfde…

Materiaal: sokkengaren, rondbreinaalden/sokkennaaldjes 2 of 2.5

- eventueel 1 breinaald 3.5
Boord

Met een ‘kabelopzet’ op de naald 3.5 72 (64) st. opzetten. Bij een andere manier van

opzetten bijvoorbeeld op 2 sokkennaaldjes of dubbele rondbreinaald. De st. verdelen over
de (rondbrei)naalden, plaats een markeerringetje bij het begin van de ronde. Dit wordt
middenachter van de sok.

Brei de boord: *1 av, 2 r, 1 av*
De boord is 20 ronden.
Been van rechter sok:

1e ronde: *1 av, 3r, 2sam, 1r, omsl, 1av*
2e ronde: *1 av, 6r, 1av*

3e ronde: *1av, 2r, 2sam, 1r, omsl, 1r, 1av*
4e ronde: zelfde als 2e

5e ronde: *1av, 1r,2sam, 1r, omsl, 2r, 1av*
6e ronde: zelfde als 2e

7e ronde: *1av, 2sam, 1r, omsl, 3r, 1av*
8e ronde: zelfde als 2e

Brei dit patroon 6 keer (15/16 cm), of meer als je graag een langere sok wilt.
Alleen voor de grote maat: In de laatste ronde vóór de hiel 2 st meerderen, door in de 9e en

65e steek eerst gewoon in te steken en te breien, de steek niet van de linkernaald af laten

glijden maar van achter naar voor nog een keer insteken. Zo zijn de twee meerderingen mooi
verstopt achteraan de sok in een kolom averechte steken.
De Grote Hiel.
Rondbreinaalden 18 (16) st. r. vanaf het
markeerringetje

Bij vijf sokkennaalden: 1e pen uitbreien

Keer het werk, haal de eerste steek af, 35 (31) av.

Keer het werk, *1 afh, 1r* (de steken afhalen alsof
je ze averecht gaat breien)

Keer het werk, haal de eerste steek af, 35 (31) av.
Herhaal deze laatste twee naalden 17 (15) keer.

De Kleine Hiel
1 afh, 20 (18)r, 1 afh, 1r afgehaalde st overhalen, 1r
Keer het werk, 1 afh, 7av, 2avsam, 1 av

Keer het werk, haal de eerste steek af en brei tot één steek voor het “gat”. Haal die af, brei

volgende steek, haal de afgehaalde steek eroverheen en brei nog één steek. Keer het werk.
Haal de eerste steek af, brei averecht tot één steek voor het “gat” Brei die averecht samen
met de volgende steek, brei nog een steek averecht.

Ga zo door tot alle steken van de hielflap verwerkt zijn.
Er zijn nu 22 (20) steken op de naald waar je de hiel op gebreid hebt, met het
markeerringetje in het midden.

De Spie (eerst helemaal lezen)

Brei de steken van de hiel. Neem daarna met een lege naald langs de

linkerzijkant van de hielflap 20 (18)steken op, steek daarvoor de naald
door het buitenste lusje van de kantsteken.

Brei deze lusjes gedraaid. Brei vervolgens over de bovenkant van de

voet 4 (3) herhalingen van de patroonsteek 1e ronde, vervang de laatste

kolom patroonsteek door 1av, 6r, 1 av.

Neem langs de rechterkant van de hielflap 20 (18) steken op en brei
deze gedraaid, brei door tot het markeerringetje.
De volgende toer doe je:
•
•
•

15 r, 10 av, 2 avsam, 1 av,

4 herh van de 2e ronde van de patroonsteek [1 av, 6r, 1 av]
1 av, 2 avsamen, 10 av, 15 r

2

Werk zo verder: de steken van voetzool en spie breien zoals ze zich voordoen. Bovenop de
voet de patroonsteek breien, maar na elk compleet patroon van 8 ronden één kolom
patroonsteek aan de linkerkant van de bovenvoet vervangen door 1av, 6r, 1av.

Dus eerst is alleen de vierde patroonkolom 1av, 6r, 1av. Na 8 ronden ook de derde. Na weer
8 ronden (= 16) ook de tweede en na weer acht zijn ze allevier 1 av, 6r, 1 av.
Zo loopt het patroon schuin af over de voet.

Tegelijkertijd in elke tweede ronde (dat zijn de
even ronden van de patroonsteek) de twee na
laatste averechte steek samen breien met de

een na laatste, en na de bovenvoet de tweede
met de derde averechte steek samenbreien.

Grote maat: als er van de spie aan weerszijden
nog twee av steken over zijn, hoeft er niet
meer te worden geminderd, en is de

patroonsteek in de laatste kolom ook bijna
klaar.
Kleine maat: als er van de spie aan weerszijden nog één av steek over is, hoeft er niet meer

te worden geminderd – er zijn dan in totaal 3 volledige patronen + 2 toeren gebreid en de
hele bovenvoet wordt als 1 av, 6r, 1 av gebreid.
De voet

Brei de steken zoals ze zich voordoen, tot de gewenste lengte. In mijn geval waren dat 46
(38) ronden. Voor maat 37: 32 ronden
De teen
Brei één ronde alle steken recht. Dan:
1.

Naald :1 15 (13)r, 2sam, 1r,
Naald 2: 1 r, 1 afh, 1r, afgehaalde steek overhalen, 30 (26) r tot eind Naald 3,
dan: 2 sam, 1r

Naald 4: 1r, 1 afh, 1r, afgehaalde steek overhalen, 15 (13) r tot einde pen.

2. + 3. Brei 2 ronden recht
4.

Naald 1: 14 (12) r, 2sam, 1r,
Naald 2: 1 r, 1 afh, 1r, afgehaalde steek overhalen, 28 (24) r tot eind Naald 3,
dan: 2 sam, 1r,

5.

6.

Naald 4: 1r, 1 afh, 1r, afgehaalde steek overhalen, 14 (12) r.

Brei een ronde recht

Naald 1 :13 (11)r, 2sam, 1r,
Naald 2 : 1 r, 1 afh, 1r, afgehaalde steek overhalen, 26(22)r tot eind Naald 3,

dan 2 sam, 1r,

Naald 4 : 1 r, 1 afh, 1r, afgehaalde steek overhalen, 13 (11) r.

7.

Brei een ronde recht
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Vervolgens elke ronde vier steken minderen, op dezelfde manier als hierboven, tot er nog 20
steken over zijn (in totaal 15 ronden voor de kleine sok). Deze op twee pennen zetten, 10
voor de onderkant en 10 voor de bovenkant, en aan elkaar mazen.
Draadeindjes wegstoppen.

Eén gedaan, nog één te gaan. Want een paar is twee.

Linker sok:

Voor de linkersok is de patroonsteek als volgt:

1e ronde: *1av, omsl, 1r, 1 afh, 1 r, afgehaalde steek overhalen, 3r, 1av*
2e ronde: *1 av, 6r, 1av*

3e ronde: *1av, 1r, omsl, 1r, 1 afh, 1 r, afgehaalde steek overhalen, 2r, 1av*
4e ronde: zelfde als 2e

5e ronde: *1av, 2r, omsl, 1r, 1 afh, 1 r, afgehaalde steek overhalen, 1r, 1av*
6e ronde: zelfde als 2e

7e ronde: 1av, 3r, omsl, 1r, 1 afh, 1 r, afgehaalde steek overhalen, 1av

8e ronde: zelfde als 2e

De linker sok wordt verder hetzelfde gebreid als de rechter, maar het patroon loopt naar de
andere kant over de voet weg.

Dus eerst is alleen de eerste patroonkolom 1av, 6r, 1av. Na 8 ronden ook de tweede. Na
weer 8 ronden (= 16) ook de derde en na weer acht zijn ze allevier 1 av, 6r, 1 av.
Zo loopt het patroon schuin af over de voet.

De sok afbreien zoals de eerste. Teentjes dicht.
En kijk! De sokken groeten elkaar.
Lies Spaink.

4

