
Begin 

 56 steken opzetten 

 steken verdelen over drie naalden: twee naalden van 17 steken en één van 22  

Boord 

 Boordsteek breien 1 r 1 a 

 20 cm. Boord breien 

Grote hiel: 

 De helft van de steken (28) op één naald zetten 

 De andere helft (2 x 14) verdelen over de andere twee naalden 

 Je breit nu een recht lapje aan de boord: 24 naalden recht breien met de 28 steken. breit 

Kleine hiel:  

 Nu ga je het rechte lapje smaller maken om, dat doe je als volgt.  

 Verdeling steken 9 – 10 - 9 

 A. Nog 1 naald recht breien. In de averechte naald 9 steken breien, dan 9 steken breien, dan de 

10e samen met de 1e van de laatste 9 breien, werk omkeren 

 B. 1e steek averecht afhalen. Brei nog 8 steken recht en haal de 9e steek af brei de tiende steek. 

Haal de afgehaalde steek over de laatst gebreide. Werk omkeren 

 1e steek afhalen. Herhaal nu de handelingen A & B tot alleen de 10 middelste steken over zijn.  

Terug naar vier pennen: 

 Langs beide zijkanten 14 steken opnemen. Je hebt nu twee naalden met 28 steken en één met 10 

steken.  

Nu ga je weer op 3 pennen rond breien.  

 In elke derde toer 2 steken minderen:  

- ná de 10 steken 1 steek afhalen, 1 breien en de afgehaalde overhalen. 

- vóór de 10 steken 2 steken samenbreien  

 Dit 5x doen. Je hebt nu 2 naalden met 23 steken en één naald met 10 steken. 

De voet: 

 Zet aan weerskanten van de “10 steken naald” 6 steken van de “23 steken naalden”. 

 Nu heb je weer 1 naald met 22 steken en 2 naalden met 17 steken = 56! 

 Nu 16 cm rondbreien tot aan de teen-mindering. 

De teen: 

 Verdeel de steken nu zo over de naalden dat je op één naald 28 steken hebt en op de andere twee 

14 steken. Let op: 3 van de éne en drie van de andere naald halen.  

 De ‘grote pen’ (28 steken): 2 steken breien, 1 steek afhalen, 1 steek breien, de afgehaalde over 

de gebreide halen. Pen uitbreien tot vier steken voor het eind. Twee steken samenbreien en de 

laatste twee steken breien. 

 De 1e ‘kleine pen’(14 steken) : 2 steken breien, 1 steek afhalen, 1 steek breien, de afgehaalde 

over de gebreide halen. Pen uitbreien 

 De 2e ‘kleine pen’ (14 steken): Pen uitbreien tot 4 steken voor het einde. Twee steken 

samenbreien en de laatste twee steken breien. 

 Bovenstaande handeling net zo vaak uitvoeren tot er nog 6 steken op de grote naald staan en 2 x 

3 op de kleine naalden. 

 Nu keer je de sok binnenste buiten door de kleine opening tussen de naalden. 

 Nu zet je de steken van alle pennen op één pen (om en om) 

 Hecht de steken af.  


