
Simply Fun
Durable Soqs



Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op durableyarn.com

1  

Simply fun Soqs

Dit patroon is ontworpen door Jo An van www.wolhalla.nl  in opdracht van Durable. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de ontwerper en bedoeld voor privégebruik van de koper. Kopiëren of overne-
men zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en Durable zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de diagrammen.

Ben je nog niet zo’n held in meerkleurige sokken breien? Dan is dit een simpel oefensokje met meteen 
een leuk resultaat. Zoek jouw favoriete kleurtjes bij elkaar en maak je eigen combi! 

Kijk voor de constructie van de sok het basispatroon van Wolhalla en de daarbij horende matentabel op 
de pagina: Kadootjes van de website. http://bit.ly/Kadootjes
Ga voor inbreitechniek en nieuwe kleuren aanhechten/wisselen naar één van de de vele filmpjes op
YouTube die daarover gaan. Zoek op “twee kleuren breien” voor Nederlandstalige. 

Benodigdheden:
1 bol Durable Soqs 371 Turquoise
1 bol Durable Soqs 326 Ivory
1 bol Durable Soqs 2155 Apple green
1 bol Durable Soqs 239 Fresia
Sokkennaalden 2,5 mm en 3.0 mm

Werkwijze:
Zet met Turquoise en naalden 2,5 het aantal steken op dat bij je maat past en zorg dat je stekenaantal
deelbaar is door 4.
Zet er nog 4 of 8 steken extra bij op. Als je normaal/losjes breit doe je 4. Als je strak breit doe je 8.
Dit is om te zorgen dat je sokje niet te strak wordt door de inbreirandjes en het steeds om elkaar heen
slaan van draden bij een kleurwissel.

Boord:
Brei 15 rondes 2 recht/2 averecht .
Brei 2 rondes alle steken rechtrecht.
Knip draad af.

Beenstuk:
Brei 3 rondes Ivory, 3 rondes Apple Green en 1 ronde Ivory.
Brei – met naald 3.0 – de 3 rondes van het patroontje met Ivory en Fresia.
Knip Fresia af.
Ga verder met naald 2,5 en brei 1 ronde Ivory.
Brei afwisselend 3 rondes Apple Green en 3 rondes Ivory tot je de gewenste beenhoogte hebt minus
ongeveer 2 cm (= de hoogte van een inbreirandje, een Ivory en een Green randje). Eindig met een
Green randje.
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Brei 1 ronde Ivory en brei dan – met naald 3.0 – de 3 rondes van het patroontje met Ivory en Fresia.
Knip Fresia af.
Ga verder met naald 2,5 en brei 1 ronde Ivory, 3 rondes Green en 3 rondes Ivory. Knip de draden af.
Hecht Turquoise aan en brei 1 ronde recht. Ervan uitgaande dat je je steken op 4 naalden hebt verdeeld,
brei je dan voor de hielflap met Turquoise de steken van naald 4 bij die op naald 1.

Hiel:
Brei met Turquoise een Hollandse hiel (eventueel versterkt) met een v-vormige kleine hiel.
Zie instructies basissok en uitleg v-vormige hiel op http://bit.ly/Kadootjes.

Spie:
Na de kleine hiel neem je met Turquoise langs de hielflap de benodigde steken op.
Brei de ronde uit en brei je daarna nog 1 volledige ronde met Turquoise.
Er lopen 3 rondes Turquoise rond je sok. Knip Turquoise af en ga verder met Ivory.
Brei afwisselend 3 rondes Ivory en 3 rondes Apple Green tot je de gewenste voetlengte tot de teen hebt
minus ongeveer 2 cm (= de hoogte van een inbreirandje, een Ivory en een Green randje).
Brei 1 ronde Ivory.
Brei dan – met naald 3.0 – de 3 rondes van het patroontje met Ivory en Fresia.
Ga verder met naald 2,5 en brei 1 ronde Ivory, 3 rondes Green en 3 rondes Ivory. Knip de draden af.
Hecht Turquoise aan en brei 1 ronde recht voordat je aan de teen begint.

Teen:
Brei een bandteen volgens de instructies van ons basispatroon.

Veel breiplezier!
Jo An www.wolhalla.nl


