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[materiaal] 
• Elk sokkengaren is geschikt (bijvoorbeeld Regia, Wollmeise, Opal, Lorna’s Laces, 
Trekking, Blue Moon Fiber Arts, etc)
• (Rondbrei) naald (en) 2.5 mm, lengte 80 cm of 5 sokkennnaaldjes
• Makkelijk te verwijderen breibakentjes
• Kabelnaald (eventueel)
• Stopnaald

[stekenverhouding]
Niet belangrijk

[opmerkingen] 
• Brei het sokje vanaf de teen omhoog op één of twee rondbreinaalden, en zet op 
met Judy’s Magic Cast On; het patroon is geschreven voor de zogeheten Magic Loop 
methode. Ga verder met sokkennaaldjes als je dat liever doet
• Het sokje heeft spieën en een hielflapje: vorm de kleine hiel met verkorte rijen;
minder de spie-steken tijdens het opbouwen van het hielflapje
• In de kleine hiel: om de wikkeling aan het einde van elke verkorte rij te verbergen, 
werk je als volgt in de overgangsronde: aan de linkerkant van de kleine hiel – haal 1 
steek af, haal met je linkernaald de wikkeling op, zet de wikkeling op de linkernaald 
en brei samen met de steek. Aan de rechterkant van de kleine hiel - steek vanaf de 
voorkant in de wikkeling, zet de wikkeling op de linkernaald en brei de wikkeling
verdraaid samen met de steek
• Haal alle steken averecht af, met het garen aan de binnenkant van de sok
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[afkortingen, websites]
St steek, steken
Av averecht
afh Afhalen: alle st worden averecht afgehaald
R recht (e)
nld naald (en)
verdr Verdraaid
M1av (eerste meerdering voor de spie)

1 averecht meerderen door de horizontale draad tussen twee steken op te nemen en verdraaid averecht te breien

MR: 1 steek recht meerderen, naar 
rechts wijzend (teen), zie illustratie

      

ML: 1 steek recht meerderen, naar 
links wijzend (teen), zie illustratie

M1avR: 1 steek averecht meerderen, 
naar rechts wijzend (spie), zie 
illustratie

M1avL: 1 steek averecht meerderen, 
naar links wijzend (spie), zie illustratie

Judy’s Magic Cast On website: www.knitty.com/ISSUEspring06/FEATmagiccaston.html
YouTube video: www.youtube.com/watch?v=lhBIS0AhhQY

2 steken kruisen: links-over-rechts Zet 1e st op de kabelnld en houd naar achteren, brei 1 verdr r,zet afgeh st weer terug op linkerlnld en brei verdr r
2 steken kruisen: rechts-over-links Zet 1e st op de kabelnld en houd naar voren, brei 1 verdr r,zet afgeh st weer terug op linkerlnld en brei verdr r
St steek, steken
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[beschrijving]
[teen]
Elke ronde telt twee naalden. Meerder telkens in elke even ronde 1 steek aan het begin en einde van elke naald– 4 st in totaal. Om ladders te voorkomen 
trek je de draad goed strak aan bij elke naaldenwisseling.
Zet 5 steken op elke naald (10 in totaal; 2.5 mm) met je garen. Gebruik Judy’s Magic Cast On (zie afkortingen). Brei 1 ronde recht. Plaats breibaken om een 
nieuwe ronde aan te geven.
Ronde 2: bovenvoetnaald - * 1r, ML, 3r, MR, 1r*; herhaal van * tot * voor de voetzool >>14 st.
Ronde 3 en alle oneven rondes: brei alle steken recht zonder te meerderen.
Ronde 4: bovenvoetnaald - * 1r, ML, 5r, MR, 1r*; herhaal van * tot * voor de voetzool >> 18 st.
Ronde 6: bovenvoetnaald - * 1r, ML, 7r, MR, 1r*; herhaal van * tot * voor de voetzool >> 22 st.
Ronde 8: bovenvoetnaald - * 1r, ML, 9r, MR, 1r*; herhaal van * tot * voor de voetzool >> 26 st.

Maak de teen als volgt af:
Ronde 10: bovenvoetnaald - * 1r, ML, 11r, MR, 1r* >> bovenvoetnaald 15 st; HERHAAL NIET voor voetzool, maar houd het aantal steken op 13 st >> 28 st.
Ronde 12: bovenvoetnaald - * 1r, ML, 13r, MR, 1r* >> bovenvoetnaald 17 st; HERHAAL NIET voor voetzool, maar houd het aantal steken op 13 st >> 30 st.

Laat de steken staan zoals ze staan: 17 voor de bovenvoet, 13 voor de voetzool >> totaal 30 st.

[voet]
Ga verder in tricotsteek (alles recht) en werk zo nog 3 extra rondes, en eindig de voet na voltooiing van de voetzoolnaald.

[spieën]
De spieën ontstaan aan de linker- en rechterkant van de bovenvoetnaald. Blijf de voetzool in tricotsteek breien (= 13r).
Om 2 steken te kruisen, links-over-rechts: zet 1e st op kabelnld en houd naar achteren, brei 1 verdr r,zet afgeh st weer terug op linkerlnld en brei verdr r 
Om 2 steken te kruisen, rechts-over-links: zet 1e st op kabelnld en houd naar voren, brei 1 verdr r,zet afgeh st weer terug op linkerlnld en brei verdr r 
Ronde 1: kruis de eerste 2 st links-over-rechts, 13r, kruis de laatste 2 st rechts-over-links; brei de voetzool in tricotsteek (13r) tot het einde van de ronde. 
Ronde 2: 1verdr r, M1av, 1verdr r, 13r, 1verdr r, M1av, 1verdr r; brei de voetzool in tricotsteek (13r) tot het einde van de ronde >> 32 st.
Ronde 3 en alle oneven rondes: brei alle steken zoals ze zich voordoen (dus ‘1 verdr r’ dan ook verdraaid recht breien, de gemeerderde averechte steek 
averecht breien).
Ronde 4: 1verdr r, 1av, M1avL, 1verdr r, 13r, 1verdr r, M1avR, 1av, 1verdr r; brei de voetzool in tricotsteek (13r) tot het einde van de ronde >> 34 st.
Ronde 6: 1verdr r, 2av, M1avL, 1verdr r, 13r, 1verdr r, M1avR, 2av, 1verdr r; brei de voetzool in tricotsteek (13r) tot het einde van de ronde >> 36 st.
Ronde 8: 1verdr r, 3av, M1avL, 1verdr r, 13r, 1verdr r, M1avR, 3av, 1verdr r; brei de voetzool in tricotsteek (13r) tot het einde van de ronde >> 38 st.
Ronde 10: 1verdr r, 4av, M1avL, 1verdr r, 13r, 1verdr r, M1avR, 4av, 1verdr r en STOP – brei niet tot het einde van de ronde >> 40 st.
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[de kleine hiel]
Vorm de kleine hiel met verkorte rijen. Werk daarbij heen en weer over de 13 voetzool/hielsteken. 
Laat de andere steken (bovenvoet en spieën) wachten.

1. 2. 3. 4.

Rij 1 (Goede Kant): 12r, garen naar voren (zie afbeelding 1), haal 1 st af (2), garen naar achteren (3), zet de afgeh st terug op de linkernaald (4), draai je 
werk: laatste st heeft een horizontale wikkeling om de basis (= wikkel & keer of w&k; dit voorkomt later gaatjes).

1. 2. 3.

Rij 2 (Verkeerde Kant): 11av, garen naar achteren (1), 1 st afh (2), garen naar voren, afgeh st terugzetten (3), draai.
Rij 3 (GK): 10r, w&k
Rij 4 (VK): 9av, w&k
Rij 5 (GK): 8r, w&k
Rij 6 (VK): 7av, w&k
Rij 7 (GK): 6r, w&k
Rij 8 (VK): 5av, wikkel en keer je werk en STOP.

Positie: terug bij de centrale 5 ‘levende’ hielsteken, met 4 omwikkelde st aan weerszijden van de kleine hiel. 
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[overgangsronde, werk hier zorgvuldig] 
Om de wikkelingen aan het einde van elke verkorte rij te verbergen, brei je in de overgangsronde de wikkeling en de steek samen.
Verwerk de omwikkelde steken in één ronde, als volgt:

1. 2. 3. 4.
Beginnend bij de middelste ‘levende’ st: 5r, (nu niet draaien), volgende st afh (zie 1), haal de wikkeling op met de punt van de linkernld (2). Zet de 
afgehaalde st terug op de linkernld (3) en brei met de wikkeling samen (4). Herhaal dit voor de volgende 3 omwikkelde steken. 
Wissel naar de bovenvoetnaald: 1verdr r, 5av (= spie), 1verdr r, 13r, 1verdr r, 5av (= spie), 1verdr r. 
Wissel naar de hielnaald: haal één-voor-één weer de 4 omwikkelde steken op (zet nu eerst de wikkeling op de linkernaald en brei meteen verdr r samen) en 
brei ze nu verdraaid recht samen met de steek en STOP.

Positie: terug bij de 5 middelste hielsteken.

[hielflapje, spie-steken wegbreien]
Herverdeel de steken zodanig, dat de linkerspie (inclusief de omlijstende verdr rechte steken) + de kleine hiel + de 
rechterspie (inclusief de omlijstende verdr rechte steken) naast elkaar op één naald staan (zie afbeelding). Laat de 
resterende middelste 13 bovenvoetsteken wachten. Brei het hielflapje heen en weer op de hielnaald:

1. 9r, 2 st verdr r samenbreien, werk draaien (maar niet wikkelen)
2. 1 st afh, 13av, 2av samenbr, draai
3. 1 st afh, 13r, 2 st verdr r samenbr, draai

Herhaal de rijen 2 en 3 – eindigend met rij 2, aan de VK – totdat het total aantal steken weer 30 is: alle averechte 
spiesteken zijn weggebreid.

Eindig het hielflapje als volgt, en hervat het rondbreien aan de GK: 
1 st afh, 13r, kruis de volgende 2 st links-over-rechts (zie afbeelding).
Wissel naar de bovenvoetnaald: 13r.
Wissel naar de hielnaald: kruis de eerste 2 st rechts-over-links, en brei r tot het einde van de ronde.
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[been, boordje]
Brei in tricotsteek door tot het ‘been’ 20 cm meet, of tot gewenste lengte.
Ga verder met 1 x 1 boordsteek: *1verdr r, 1av * - herhaal van * tot * tot het einde van de ronde. Maak een boordje van ± 2.5 cm.

[afkanten, afwerken]
Kant losjes af in 1 x 1 boordsteek. 
Hecht alle losse draadjes af aan de binnenkant van het sokje. Eventueel lichtjes opspannen onder een vochtige doek.

[voor een volwassen sok] 
Ga uit van een totaal van 60 (64, 68, 72) steken. Zet op met 2 x 12 (12, 14, 16) steken (Judy’s Magic Cast On) en meerder tot 60 st. Brei tot de helft van de 
totale voetlengte PLUS 1 (1, 1.5, 1.5) cm. Meerder vervolgens 2 x 15 (16, 17, 18) spie-steken.

[dank]
Dee Brown (blackrayne op Ravelry), voor het leuke idee (http://www.ravelry.com/patterns/library/dobby-style-sockmark).

[yarnissima@gmail.com, www.yarnissima.com]

            


