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MATERIALEN 
Voor dit vest is gebruik gemaakt van de volgende materialen: 
- 4 bollen Durable Soqs (75 % wol, 25 % polyamide) 50 gram = 210 meter, 

in de kleuren 
2 x 50 gram Tomato 318 (A) 
2 x 50 gram Fresia 239 (B) 

- 2 KnitPro Symfonie rondbreinaalden 2,5 mm van 60 cm 
- 4 KnitPro Symfonie sokkenbreinaalden 2,5 mm van 15 cm (als hulpnaalden) 
- markeringen 
- borduurnaald met stompe punt 
- ✄ 

DURABLE SOQS 
Durable Soqs is heerlijk zacht garen. 
Het breit fijn en de sok wordt heerlijk 
elasXsch. Het garen is ook uitstekend 
geschikt voor andere projecten.
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GEBRUIKTE STEKEN/AFKORTINGEN 
In dit patroon worden de volgende steken gebruikt: 
- recht 
- recht-achter = insteken in de achterste lus en de steek recht breien 
- 2 steken samen recht breien 
- averecht 
- 2 steken samen averecht breien 
- meerderen-achter = steek de linkernaald van VOOR naar ACHTER onder de 

horizontale lus (tussen de steek die net gebreid is en de volgende steek), 
maak een nieuwe steek door de achterste lus recht te breien 

- meerderen-rechts = steek de rechterbreinaald in de RECHTERLUS van de 
steek onder de eerstvolgende lus op de linkerbreinaald en brei deze recht 

- meerderen-links = steek de linkerbreinaald in de RECHTERLUS van de steek 
onder de eerstvolgende lus op de rechterbreinaald en brei deze recht 

- meerderen-rechts-parkeren = steek de rechterbreinaald in de rechterlus van 
de steek onder de eerstvolgende lus op de linkerbreinaald en parkeer deze 
lus op de naald 

- aab = a`alen, a`alen, breien 
haal 1 steek recht af zonder te breien (= a`alen), haal 1 steek recht af zonder 
te breien (= a`alen), steek de linkerbreinaald in de ACHTERSTE lussen van 
beide afgehaalde steken, brei beide steken brei steken (= breien) 

- 2srb-a = 2 steken samen recht breien, waarbij je in de ACHTERSTE lussen 
van beide steken insteekt 

- omslag = sla de draad om de naald – een omslag wordt vaak gebruikt als een 
zichtbare meerdering 

- 1a-aR-1r-oh = 1 steek averecht a`alen, zonder te breien (1a-a`), 1 steek 
recht (1r), haal de afgehaalde steek over de gebreide steek heen en laat deze 
afglijden (oh) 

STEEKVERHOUDING 
In het rond in tricotsteek - 34 steken en 46 toeren is 10 x 10 cm 

INFORMATIE VOORAF 
De volgende informaXe voor het breien van de sokken is belangrijk: 
- De sokken worden van teen naar boord gebreid.  
- De sokken worden tegelijk gebreid op 2 rondbreinaalden, waarbij de steken 

van de bovenvoet van beide sokken op de ene rondbreinaald staan en de 
steken van de achtervoet op de andere rondbreinaald.
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- Zet steken op volgens de Judy’s Magic Cast-on methode 
(hhp://knihy.com/ISSUEspring06/FEATmagiccaston.html). 

- De sok wordt, op de teen, hiel en boord na, in streeppatroon gebreid. Elke 
streep bestaat uit 8 toeren. Voor de kleurwisseling wordt de draad afgeknipt 
en een nieuwe kleur aangehecht. De draaduiteinden worden later netjes 
afgehecht. 

- Om de strepen mooi door te laten lopen wordt een speciale techniek van het 
strepen rondbreien gebruikt. Start aan het begin van de toer met een nieuwe 
kleur. Brei 1 toer in het rond met de nieuwe kleur. In de volgende toer wordt 
bij de eerste steek, dat is de allereerste steek gebreid in de nieuwe kleur, in 
het v-tje ONDER de lus op de naald ingestoken (je breit dus de steek 
eronder in de oude kleur). 

- Meerderingen per spie = 15 keer 2 steken, totaal 30 steken 
- Aantal hielsteken = 30 
- Teen - spie = 12,5 cm 
- Totale voetlengte = 25 cm 
- Kant de steken af volgens Jeny's Surprisingly Stretchy Bind-Off 

(hhp://knihy.com/ISSUEfall09/FEATjssbo.php)
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TEEN 
Zet met Tomato 24 steken op - 12 steken op elke naald. Per naald wordt er als 
volgt gebreid:

Toer Stap 1

1 brei alle steken recht

2 1 recht, 1 meerderen-rechts, recht tot de laatste steek, 
1 meerderen-links, 1 recht

Herhaal toer 1 en 2 tot er totaal 44 steken per sok zijn.

Toer Stap 2

1 brei alle steken recht

2 brei alle steken recht

3 1 recht, 1 meerderen-rechts, recht tot de laatste steek, 
1 meerderen-links, 1 recht

Herhaal toer 1 tot en met 3 tot er totaal 56 steken per 
sok zijn.

Toer Stap 3

1 brei alle steken recht

2 brei alle steken recht

3 brei alle steken recht

4 1 recht, 1 meerderen-rechts, recht tot de laatste steek, 
1 meerderen-links, 1 recht

Herhaal toer 1 tot en met 4 tot er totaal 60 steken per 
sok zijn.

Toer Stap 4

1 brei alle steken recht
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Brei verder in het rond aan de boven- en ondervoet. In totaal 60 steken. Met 
deze meerderingen wordt de spie gevormd. Brei de volgende kleurvolgorde:

8 toeren Fresia

8 toeren Tomato

8 toeren Fresia

8 toeren Tomato

6 toeren Fresia

De lengte vanaf de teen is 12,5 cm. Aan beide kanten van de ondervoet wordt 
er nu gemeerderd. Met deze meerderingen wordt de spie gevormd. De steken 
van de bovenvoet worden allemaal recht gebreid. 

SPIE - ONDERVOET 
Meerderen is alleen van toepassing op de ondervoet. Ga verder met de kleur 
Fresia.

Toer Spie - alleen de ondervoet

1 1 recht, 1 meerderen-rechts, recht tot de laatste steek, 
1 meerderen-links, 1 recht

2 brei alle steken recht

Herhaal toer 1 en 2 (8 toeren Tomato, 8 toeren Fresia, 8 
toeren Tomato, 4 toeren Fresia) tot er totaal 30 steken 
gemeerderd zijn. De ondervoet bestaat nu uit 60 steken.

HIEL - KLEINE HIEL 
De hiel wordt in heen- en teruggaande toeren gebreid. De steken van de 
bovenvoet worden in de wacht gezet, daar doe je even niets mee. 

Zet 15 steken op een hulpdraad. Dit worden de eerste 15 geparkeerde 
hielsteken. Deze 15 geparkeerde steken zijn roze en niet gebreid. De roze 
draad blijn aan het begin van de toer hangen.
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HIEL - GROTE HIEL 
De grote hiel wordt ook in de kleur Tomato gebreid. De situaXe is als volgt: 
15 geparkeerde hielsteken - markering - 10 dubbele steken - 10 steken - 
10 dubbele steken - markering - 15 geparkeerde hielsteken 

De 10 dubbele steken aan beide kanten van de 10 overgebleven steken, 
worden als 1 steek gebreid, in de ene toer worden 2 steken samen recht 
gebreid in de andere toer 2 steken samen averecht.

Toer Hiel - kleine hiel

1-vk plaats een markering - brei 29 steken recht, zet 1 steek over op de 
rechternaald - plaats markering - zet de steek weer terug op de 
linkernaald - 1 meerderen-rechts-p - keer het werk

2-ak brei averecht tot 1 steek voor de eerstvolgende markering - 1 
meerderen-rechts-p - keer het werk

3-vk brei recht tot 1 steek voor de dubbele steek, 1 meerderen-rechts-p - 
keer het werk

4-ak brei averecht tot 1 steek voor de dubbele steek, 1 meerderen-rechts-p 
-keer het werk

Herhaal toer 3 en 4 en brei telkens 1 steek minder tot er nog 10 steken 
tussen de nieuwe geparkeerde steken over zijn - keer het werk

De markeringen worden alleen gebruikt en genoemd om aan te geven waar je 
het werk moet keren. 

Brei verder in de kleur Tomato.

Toer Hiel - grote hiel

1-vk 10 recht, brei alle dubbele steken samen recht (2=1) - keer het werk 
(het werk wordt gekeerd voor de 15 geparkeerde hielsteken)

2-ak haal 1 steek averecht af zonder te breien, brei alle steken averecht, 
brei de dubbele steken samen averecht (2=1) - keer het werk 
(het werk wordt gekeerd voor de 15 geparkeerde hielsteken)
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✄ de draad af - Ga verder met de kleur Fresia. 

vk - brei recht tot de laatste steek, 
aab = haal 1 steek recht af, zonder te breien, haal 1 steek (de eerstvolgende 
hielsteek na de markering) recht af zonder te breien, brei beide steken samen, 
steek de linkerbreinaald in de achterste lusjes van beide steken, brei beide 
steken samen recht - brei vanaf nu weer verder in het rond en brei de 
bovenvoet en daarna het begin van de ondervoet, brei bij het begin van de 
ondervoet 2 steken samen recht (de laatste geparkeerde hielsteek en de 
eerste steek) 

Brei voor de ondervoet nog 2 toeren recht. De hiel is nu klaar. 

BOVENVOET EN ACHTERBEEN 
Brei verder aan de bovenvoet en het achterbeen (de ondervoet gaat na de hiel 
over in het achterbeen). Brei verder in streeppatroon:

Toer Hiel - grote hiel (vervolg)

3-vk 1 averecht a`alen met de werkdraad achter 
recht tot 1 steek VOOR de markering van de 15 geparkeerde hielsteken, 
aab = haal 1 steek recht af zonder te breien, haal 1 steek (de 
eerstvolgende geparkeerde hielsteek na de markering) recht af, zonder 
te breien, brei beide steken samen, steek hiervoor de linkerbreinaald in 
de ACHTERSTE lussen van beide steken brei beide steken samen recht - 
verplaats de markering - keer het werk

4-ak haal 1 steek averecht af, zonder te breien, brei averecht tot 1 steek 
VOOR de markering, brei deze steek en de volgende hielsteek na de 
markering samen averecht - verplaats de markering - keer het werk

Herhaal toer 3 en 4 tot er aan elke kant 1 geparkeerde hielsteek over is - 
keer het werk

1 toer Fresia

8 toeren Tomato

8 toeren Fresia

8 toeren Tomato
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BOORD 
Eindig met het breien van een boord over de bovenvoet en achterbeen. De 
boord wordt alleen in de kleur Tomato gebreid. 

Toer 1 - *1 recht-achter, 1 averecht*, herhaal *…* 

Herhaal deze toer tot er 16 toeren gebreid zijn. Kant de steken af volgens 
Jenny's Surprisingly Stretchy Bind-Off.

1 toer Fresia

8 toeren Tomato

8 toeren Fresia

8 toeren Tomato

8 toeren Fresia

8 toeren Tomato

8 toeren Fresia

1 toer Tomato


