BUITENKOUDBINNENWARMSOKKEN

Zjanette wilde gebreide kousen met een zooltje. Ze had mooie gezien op internet. Ik vond ze
belachelijk duur en plastic (maar dat zag ik pas later toen ik ze bij de een grote winkel in het echt zag
staan). Dat kon ik beter. Restjes genoeg. Van echte wol (met hoogstens wat nylon voor versterking).
Zo ontstonden de Buitenkoudbinnenwarmsokken, onze samenbreisokken voor januari/februari 2010.
Brei ze voor jezelf (eerst) of voor je beste vriendin, je man, je kinderen… Duik in je mand met restjes,
zoek wol en kleuren uit. Brei met dikke pennen, dubbele draad, enkele dikke draad. Gebruik de
patroontjes hieronder, of ga helemaal wild in je eigen ontwerp. Veel plezier.
Algemene gegevens
Maten: 28-31/32-35/36-39/40-43
Nodig: voldoende restjes voor het been, maximaal 50 gram dikke sokkenwol voor de voet.
Zooltje: bestellen bij o.a. Wolhalla
http://www.wolhalla.nl/winkel.php?toon=collecties&categorie=benodigdheden&soort=zolen
Gebruikte patronen:
Boordsteek:
1r+1a
Tricotsteek
Alle pennen recht

Ribbelrichel:
Over drie toeren: 1 toer recht, 2 toeren averecht
Nell-patroon (van de Nellsok van Janneke Maat):
Toer 1
*1r achterin steken, 1a, 1r achterin steken, 1 omslag, 1 laten afglijden, 2 r samenbreien, afgegleden steek
overhalen, 1 omslag, 1r achterin steken, 1 a, 1r achterin steken, 1 a*
Toer 2:
*1r achterin steken, 1a, 1r achterin steken, 3r, 1r achterin steken, 1a, 1r achterin steken, 1a*
Hokjesgeest
4 r, 4 a – eindigen met 4 recht
4 a, 4 r – eindigen met 4 a
4 r, 4 a – eindigen met 4 r
Gerstekorrel
1 r, 1 a
1 a, 1 r
WERKWIJZE
Zet benodigd aantal steken op met pennen 4,5: 44/44/48/52
Boordsteek: 10 cm / 4 inch = 30 pennen
In patroon 21 cm lengte na het boord; in mijn voorbeeld als volgt verdeeld:
Kleur 1: 2 x richels
Kleur 2: 2 x richels
Kleur 3: 1 x richel
Kleur 4: 1 x richel
Kleur 3: 1 x richel
Kleur 4: 8 toeren tricotsteek
1 x verdr. r,1e toer Nell, 1 verdr. r
1 x verdr r, 2e toer Nell, 1 verdr. r
3 toeren recht (tricotsteek)
Kleur 5: 3 x richels
Kleur 6: 2 x richels
4 x : 4 r en 4 a eindigen 4 r
Kleur 7 4 x 4 a 4 r eindigen 4 a
3 x 4 a 4 r eindigen 4 r
Kleur 3: 1 x richel
Totaal 60 toeren

Vervolgens in kleur 7 overschakelen op dunnere pennen 4
3 toeren r.
Vervolgens: 9/10/11 r – 2 r samenbreien : 4 x = 40/ 40/44/48 steken (verdelen over drie naalden )
Verder breien in tricotsteek = steeds recht.
Laatste steken van de 2e naald en eerste steken van de 3e
naald vormen het midden. Eventueel merken.
Dan in de volgende 15/17/18/20 toeren telkens 1 s voor het
eind van de 2e naald en 1 st na het begin van de 3e naald




1 steek meerderen door de lus van achter naar voren
op te nemen tussen de op een na laatste steek en de
laatste steek en de steek verdraaid recht breien
tussen de eerste steek en de 2e steek 1 steek
meerderen door de lus van voor naar achteren op te
nemen en de steek verdraaid recht breien.

Na 15/17/18/20 toeren in tricotsteek = circa 5,5/6/6,5/7 cm zijn
er 70/74/80/88 steken. Verdelen over vier naalden. Nu voor de
zool 15/15/17/17 toeren in ribbelsteek breien; eindigen met 1
toer averecht. De steken van naald 1 en 2 en die van 3 en 4
samen op een naald nemen en de steken van beide naalden
aan elkaar mazen.

Vervolgens de sok aan het zooltje vastnaaien en als je daar een mooie makkelijke methode voor hebt, moet
je het vooral laten weten, want ik ben er niet handig in.
Brei de tweede sok hetzelfde of helemaal anders. Naai aan een zooltje vast en warm, lekker, klaar. Geeft
niet dat er nog winterse dagen komen. Jouw voeten zijn altijd warm.
yvonnep
http://www.ravelry.com/projects/yvonnep
http://www.philippa.nl/yvonnep/

