
 

 

Basis patroon voor handgebreide 

sokken op 4 naalden.  
 

Benodigdheden: 

2 x 50 gram sokkenwol of 1x 100 gram sokkenwol 

4 breinaalden zonder knop 2.5 mm 

1 markeerring (clover art.nr. 3107) 

maasnaald 

 

Patroon: 

We beginnen met het opzetten van de 56 steken verdeeld over 3 naalden = 20-18-18, de 3 naalden sluiten tot een ring. 

Let erop dat de naalden niet “gedraaid” zijn. 

 

Been: 

Brei in boordpatroon = 2 steken recht – 2 steken averecht, iedere eerste steek licht aantrekken zodat er geen te “ruime” 

steek ontstaat. 

Brei 85 ronden. 

De laatste averechte steek ongebreid overzetten op de volgende naald. 

 

Grote hak: deze wordt gebreid op de helft van het aantal opgezette steken. 

Deze wordt in heen- en teruggaande naalden gebreid. 

Heengaande naald:  

Brei recht (= 21 steken) zet 7 steken op de vrije naald (schuif de steken naar de andere kant) en brei 6 steken recht, 

(draad naar voren) en de laatste steek averecht overzetten op de rechternaald (niet breien). 

Verdeel de overige steken (= bovenvoet) op 2 naalden (= 14 steken per naald) deze laten wachten. 

*Teruggaande naald: 

Brei 2 steken recht, 24 steken averecht, 1 steek recht, (draad naar voren) de laatste steek averecht overzetten op de 

rechternaald. 

Heengaande naald:  

Brei 27 steken recht, (draad naar voren) en de laatste steek averecht overzetten op de rechternaald.* 

Herhaal de van * tot *, eindig met een teruggaande naald (=28 naalden) 

 

Kleine hak: 

Ook deze wordt in heen- en teruggaande naalden gebreid. 

14 steken recht, zet een markeerring om de rechternaald (dit is het midden), 2 steken recht, 1 overhaling (= 1 steek 

ongebreid overzetten op de rechternaald, 1 steek recht, de overgezette steek over de gebreide steek halen), draad naar 

voren halen, 1 steek recht overzetten, keren. 

Averecht breien tot de markeerring, deze overzetten op de rechternaald, 2 steken averecht, 1 overhaling, draad naar 

achteren, 1 steek averecht overzetten, keren. 

Recht breien tot de markeerring, deze weer overzetten, 3 steken recht, 1 overhaling, draad naar voren, 1 steek recht 

overzetten, keren. 

Averecht breien tot de markeerring, deze weer overzetten, 3 steken averecht, 1 overhaling, draad naar achteren, 1 steek 

averecht overzetten, keren. 

Dit steeds herhalen tot alle steken gebreid zijn, LET OP er wordt steeds 1 steek meer gebreid in het midden, 3 wordt 4, 

4 wordt 5 enz. 

Eindigen met een averechte naald, deze heeft ook de laatste mindering. 

 

Spie: 

Vanaf nu wordt er weer in het rond gebreid. 

Brei de naald recht, met een lege naald 14 steken breien uit de zijkant van de grote hak  (= steek de naald in het kleine 

lusje die om de zijkant van de steken ligt en steek tegelijk door de lus van de steek dat hier onder zit, brei de 2 

verkregen lussen als 1 steek). 

Brei nu een steek uit de averechte steek van de vorige toer van de bovenvoet, deze steek strak breien om een gaatje te 

voorkomen. (=15 steken op de naald) 



 

 

Zet alle steken van de bovenvoet weer terug op 1 naald, brei 1 averecht, 2 recht, 2 averecht enz. de naald eindigen met 

1 averechte steek. 

Met de vrij gekomen naald 1 steek breien uit de averechte steek van de vorige toer van de bovenvoet, 14 steken breien 

uit de volgende zijkant van de grote hak. (=15 steken op de naald) 

De steken staan nu op 4 naalden, zet nu de laatste 8 steken van de kleine hak op de naald van de 1e zijkant. 

Brei de overgebleven 8 steken op de naald van de 2e zijkant. 

De steken staan nu weer op 3 naalden.  

Bovenvoet 28 steken worden in patroon gebreid, de andere 2 naalden elk 23 steken, is de ondervoet of zool, deze 

worden geheel recht gebreid. 

*Brei 2 rondes zonder minderen. 

Brei de steken van naald 1 recht op 3 steken na, 2 steken samen breien, 1steek recht, de 2e naald in patroon, de 3e naald 

1 steek recht 1 overhaling, naald recht uit breien.* 

Herhaal van * tot * nog 2x. 

#Brei 1 ronde zonder minderen. 

Brei de steken van naald 1 recht op 3 steken na, 2 steken samen breien, 1 steek recht, de 2e naald in patroon, de 3e 

naald 1 steek recht 1 overhaling, naald recht uit breien.# 

Herhaal van # tot # nog 1 x. 

Herhaal van * tot * tot er op elke naald van de ondervoet 15 steken staan, er zijn nu weer 56 steken in totaal. 

 

Voet: 

Brei de voet tot de gewenste lengte, het voorbeeld is voor maat 39-40 en heeft 69 toer vanaf de been gerekend. 

Hoe weet ik de lengte voor mijn eigen voet? Natuurlijk kun je het passen, maar het kan ook gemakkelijker. Maak een 

vuist en leg het voet gedeelte om de vuist vanaf de hak tot de gebreide lengte van de voet, als er zo’n 3 cm tekort komt 

dan kunt u beginnen met het breien van de teen. 

 

Teen: 

De teen wordt gevormd door de minderingen aan de zijkanten van de voet. 

Vanaf nu worden alle naalden “recht” gebreid. 

*De minderingen worden beschreven vanaf de naald met de 28 steken erop, dus de bovenvoet;  

1 steek recht, 1 overhaling, brei recht tot er nog 3 steken op de linkernaald staan, 2 steken recht samen breien, 1 steek 

recht. 

2e naald; 1 steek recht, 1 overhaling, naald recht uitbreien.  

3e naald; brei recht tot er nog 3 steken op de linkernaald staan, 2 steken recht samen breien, 1 steek recht. 

Brei 2 ronden zonder minderen.* 

Herhaal van * tot * nog 2x. 

Vanaf nu word er in alle ronden geminderd tot er nog 6-3-3 steken op de naalden staan. 

Keer de sok via de opening van de teen. 

Zet de 3-3 steken op 1 naald, leg de 2 naalden tegen elkaar en kant de steken af. (= brei de steken eerste 2 steken 

samen, de volgende 2 steken samen breien en haal de 1e steek hierover enz. knip de draad af en trek het door de laatste 

steek. 

 

Afwerking: 

Werk alle draden stevig af, steek de draad door de steken heen, over een lus door de draad weer terug. Op deze manier 

zit de afgewerkte stevig vast.  

 

Wilt u met 2 kleuren breien zoals de sok op de foto. Dan worden de 1e 10 toeren in kleur 1 gebreid, toer 11 recht 

breien in kleur 2, 9 toeren in boordpatroon, hierbij kleur 1 elke toer kruisen met kleur 2. Om de 2 toeren de draad naar 

voor/achter leggen, toer 21 weer recht met kleur 1 enz. 

Zo breien tot er 85 naalden gebreid zijn, (de kleur wisselingen zitten nu aan de linkerkant van de boven voet) grote 

hak, kleine hak en de eerste 5 naalden van de spie in kleur 1. Verder breien in streeppatroon. De getoonde sok heeft de 

laatste toeren in kleur 1. 

Bij de 2e sok ervoor zorgen dat de kleurwisseling rechts van de boven voet uitkomt. 
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