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Sokken breien van dikke sokken wol. Pen 3 (pen 4 fair isle)  

48 Steken opzetten 

Gedeeld over 3 pennen is 16 steken per pen. 

50 toeren 1 r, 1 av of 2 r, 2 av  

Of 

10 toeren 1 r, 1 av en 40 toeren 2 r, 2 av 

Je kunt veiligheidsspelden gebruiken om het aantal toeren te maskeren. 

Dan 10 toeren recht breien 

Hak 

Om de hielflap te kunnen breien moet je nu wat schuiven met je steken. De hielflap brei je in het algemeen 

over de helft van je steken.  

Neem de helft van de steken op 1 nld = 24 steken 

( verdeel de andere steken op de andere 2 naalden) 

Dan 24 steken 16 toeren heen en weer breien, heen recht en terug averecht. 
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De hak erin breien gaat als volgt.  

14 steken recht breien * 1 st afhalen 1 st r breien, de afgehaalde steek over de gebreide steek halen.  

Er staan nu nog 8 steken op de pen. Die brei je niet.  

 

Het werk keren, de overgehaalde steek niet breien, maar eraf halen. De volgende 4 steken av. breien, 2 

steken samen breien. Aan deze kant houd je ook 8 steken over die je niet breit. Keer het werk.  

Dan brei je weer tot en met de overgehaalde steek.  

* Dan 1 st afhalen 1 st r breien, de afgehaalde steek over de gebreide steek halen. Er staan nu nog 6, (4, 2, 
0) steken op de pen. Die brei je niet. 
Het werk keren, de overgehaalde steek niet breien, maar eraf halen. De volgende 5 steken av. breien, 2 
steken samen breien. Aan deze kant houd je ook 6, (4, 2, 0)  steken over die je niet breit. Keer het werk.  
Dan brei je weer tot en met de overgehaalde steek. *  
 
Het stuk tussen * nog 3x herhalen. De laatste keer tot Keer het werk. 

Zo gaat het minderen en meerderen 

  

2 steken samenbreien                                                         
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  1 steek afhalen, de 

volgende steek breien, de afgehaalde steek over 

de gebreide steek halen  

 

Haal de zijsteken van die 16 toeren hiel op pen 2. Zie zwarte pijl bij afbeelding. 

en pen 3 en brei ze mee. Ongeveer 9 / 10 steken aan weerskanten. 

Brei 1 toer over alle steken zonder te minderen. 

Aan deze kant minderen  
door 1 steek over te halen 
(De eerste 2 steken van de 
opgehaalde steken) 
 
     

 
 

Aan deze kant minderen door 
2 steken samen te breien, (de 
laatste 2 teken van de 
opgehaalde steken) 
 

Brei steeds 1 toer met minderen en 1 toer zonder te minderen. 

Minder aan weerskanten van de opgehaalde steken elke 2e toer tot je weer 48 steken hebt. 

Vanaf de opgehaalde steken 50 toeren recht breien. Of meer toeren of minder, dat ligt aan de lengte van je 

voet.  

De teen 

Meet de onderkant van je eigen voet. Trek daar 5 cm vanaf en dat is het aantal cm waar je stop met breien 

aan het voetgedeelte. 

24 steken op 1 pen zetten, 12 steken op pen 2 en 12 steken op pen 3 

Start met de nld waar 24 steken op staan 

*Brei 1 st r, 1 st afhalen, de volgende st r breien, de afgehaalde steek over de gebreide steek halen, brei 18 

steken recht, brei de volgende 2 steken samen, brei 1 recht. * 

De volgende 24 steken brei je op dezelfde manier, maar nu verdeeld over 2 pennen. 

Dus: *Brei 1 st r, 1 st afhalen, de volgende st r breien, de afgehaalde steek over de gebreide steek halen, 

brei 18 (16, 14, 12, 10, enz. ) steken recht, brei de volgende 2 steken samen, brei 1 recht.  

Brei nu na het minderen steeds 1 toer zonder te minderen. * 

Herhaal wat tussen * staat.  
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--------------------------------- 

Wanneer je nog 20 of minder steken over hebt kun je afkanten. Eventueel met de kitchener stitch.  

Dat doe je als volgt. Gebruik een stompe naald. Knip de draad na ongeveer 50 cm af. Maas de steken aan 

elkaar en hecht af. Heerlijk zo’n lekker warme sok! Nu de volgende, veel plezier! 

https://www.youtube.com/watch?v=DbKjgiUMvT4  

Learn to Knit Socks, part 6, Kitchener Stitch 
 

Hieronder een link hoe je steken kunt minderen zonder over te halen. Slip Slip Knit. 

https://www.youtube.com/watch?v=RGwcYW3GG3M ssk  

 

 

 

 

     

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DbKjgiUMvT4
https://www.youtube.com/watch?v=RGwcYW3GG3M

