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Dit patroon is ontworpen door Alexa Boonstra | Amilishly 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 overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en Durable zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de diagrammen.

Wie wordt er niet vrolijk van gestreepte sokken? Ons nieuwe garen Durable Soqs Tweed maakt deze gestreepte 
sokken helemaal vrolijk, doordat in dit garen spikkeltjes in andere kleuren verwerkt zijn. Combineer de Soqs Tweed 
met de Soqs Uni voor nog meer combinaties voor je streepjessokken.

Garen 
Durable Soqs, 75% wol & 25% polyamide, 50g/210m
Kleur A: 2157 Cadmium Green, 2 (2, 2, 2, 2) bollen

Durable Soqs Tweed, 72% superwash wol & 25% polyamide & 3% viscose, 50g/210m
Kleur B: 424 Saxton Green, 1 (1, 1, 1, 2) bol(len)

Let op: Het aantal bollen is gebaseerd op de maten gegeven bij de omvang van de enkel en een voetlengte van 
25.8cm (maat 40/41). Voor grotere voetlengtes (maat 41/42 en hoger) adviseren we om van beide kleuren 1 bol 
extra te nemen, zodat je zeker genoeg garen hebt voor de sokken.

Breinaalden
Rondbreinaald 2.5mm met kabel 80cm voor breien met de magic loop OF 
Dubbel puntige naalden (dpn’s) 2.5mm

Overige materialen 
 - Schaar
 - Meetlint 
 - Wolnaald
 - Stekenmarkeerder

Gebruikte steken en afkortingen
AK achterkant
av  averecht
av afh dr.a. 1 steek averecht afhalen met draad achter het werk
av afh dr.v. 1 steek averecht afhalen met draad voor het werk
GK goede kant
nld naald
r  recht
s steek/ steken
2av sbr mindering: 2 steken averecht samenbreien
2ov sbr mindering: 2 steken overgehaald samenbreien: haal 2s r af, zet beide s terug op de linkernaald  
 en brei ze door de achterlussen samen
2r sbr  mindering: 2 steken samenbreien

Speciale steken:
Verdr r Verdraaid recht: brei recht door de achterlus

Stekenproef
De stekenproef bedraagt: 28s en 40 rondes in tricotsteek voor een stekenproef van 10x 10cm met naalden 2.5mm 
of de naald benodigd om de juiste stekenproef te verkrijgen.

Moeilijkheidsgraad 
Geschikt voor mensen met een gemiddeld breiniveau

Afmetingen
Het model op de foto draagt maat 3 met een enkelomvang van 23cm en heeft een totale voetlengte van 25.8cm 
(maat 40/41).
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Maattabel
1 2 3 4 5

Omvang enkel: 20 21.5 23 24.5 26 cm
Stekenaantal: 56 60 64 68 72 s

Voor de lengte van de sok meet je de voetlengte op en brei je de sok tot deze even lang is als de voet waar de sok 
voor bedoeld is.

Patrooninfo en tips
 - De sokken worden gebreid van boord naar teen; 
 - Zorg wanneer je van kleur wisselt dat je het garen lang genoeg afknipt om de draden netjes weg te werken;
 - Rondbreien met magic loop: De steken worden als volgt verdeeld: 
 - De eerste helft van de steken (naald 1) zijn steken voor de achterkant van de voet (ondervoet). De tweede 

helft van de steken (naald 2) zijn steken voor de voorkant van de voet (bovenvoet);
 - Rondbreien met dpn’s: De steken worden als volgt verdeeld:
 - De eerste helft van de steken (naald 1&2) zijn steken voor de achterkant van de voet (ondervoet). De tweede 

helft van de steken (naald 3&4) zijn steken voor de voorkant van de voet (bovenvoet);
 - Drienaalds afkanten: In het geval van dpn’s: Zet nld 1 en 2 samen op 1 nld en nld 3 en 4 samen op een an-

dere nld. In het geval van rondbreinaalden staan de steken al goed. Draai het werk binnenstebuiten. Leg beide 
nld tegen elkaar aan. 

 - Stap A: Brei r door de 1e s van beide nld, brei volgende s r door 2e s van beide nld, haal 1e s op de rechter 
nld over 2e s op de rechter nld heen. 

 - Stap B: Brei volgende s r door volgende s van beide nld, haal 1e s op de rechter nld over 2e s van de rechter 
nld heen. Herhaal stap B tot je 1s over hebt en hecht af.

Patroon
Boord
Met kleur A:
Zet 56 (60, 64, 68, 72) s op. Sluit de ronde. Zorg dat de steken recht op de naald staan. 
Ronde 1-16: Brei 16 ronden in boordsteek als volgt: 1verdr r, 1av

Been
Brei 3 herhalingen volgens het strepenpatroon, zoals hieronder beschreven. 
Brei ronde 1-20 van het patroon dus in totaal 3 keer. 

Geschreven tekst streeppatroon voor de gehele sok:
Wissel naar kleur B.
Ronde 1-9: alle s r
- Totaal: 56 (60, 64, 68, 72) s
Wissel naar kleur A. 
Ronde 10-18: alle s r
Wissel naar kleur B.
Ronde 19: alle s r
- Totaal: 56 (60, 64, 68, 72) s
Wissel naar kleur A. 
Ronde 20: alle s r

Hielflap
Met kleur A. De hielflap wordt heen en weer gebreid over 28 (30, 32, 34, 36) s op naald 1 als je op 
rondbreinaalden breit en op naald 1&2 als je op dpn’s breit. 
Voor het breien van de hielflap op dpn’s kun je naalden 1 en 2 ook op 1 naald zetten om het breien makkelijker te 
maken.
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Rij 1 [GK]: *1av afh dr.a., 1r; herhaal vanaf * tot einde rij, keer
Rij 2 [AK]: 1av afh dr.v., brei av tot eind van de rij, keer 
Herhaal rij 1-2 tot er 28 (30, 32, 34, 36) rijen zijn gebreid. 

Hiel keren
Rij 1 [GK]: 16 (17, 18, 19, 20) s r, 2ov sbr, 1r, keer 
Rij 2 [AK]: 1av afh dr.v., 5av, 2av sbr, 1av, keer 
Rij 3 [GK]: 1av afh dr.a., brei r tot 1s voor de ‘opening’, 2ov sbr, 1r, keer 
Rij 4 [AK]: 1av afh dr.v., brei av tot 1s voor de ‘opening’, 2av sbr, 1av, keer
Herhaal rij 3 en 4 tot alle steken zijn bewerkt. Eindig met een rij aan de AK. 

De spie
Wissel naar kleur B. Brei op naald 1 (voor dpn’s naald 1&2) alle s r. 

Vanaf dit punt wordt het streeppatroon weer vervolgd. Deze ronde geldt dus als ronde 1 van het streeppatroon.
Neem aan de eerste zijde van de hielflap 15 (16, 17, 18, 19) s op (= 14 (15, 16, 17, 18) kantsteken en 1s in de hoek).
Brei de steken van de bovenvoet volgens het streeppatroon. 
Neem aan de andere zijde van de hielflap 15 (16, 17, 18, 19) s op (= 1s in de hoek en 14 (15, 16, 17, 18) 
kantsteken).
Herverdeel de steken van de zool. 
Let op: Na het verdelen zie je dat de werkdraad al bijna halverwege naald 1 van ronde 1 is, zoals hieronder 
beschreven, en vervolg je gewoon met het afronden van die naald.

Voor rondbreinaalden geldt: Op naald 1 staan de steken voor de onderkant van de voet en op naald 2 de 
steken voor de bovenkant van de voet.

Voor DPN’s geldt: Op naald 1&2 staan de steken voor de onderkant van de voet en op naald 3&4 de steken voor 
de bovenkant van de voet. Wanneer je het patroon leest en breit met dpn’s: naald 1&2 tellen samen als 1 naald en 
naald 3&4 tellen samen als 1 naald.

We gaan nu gelijkmatig de steken minderen zodat we weer uitkomen bij het oorspronkelijke aantal. Doe dit als 
volgt: 

Ronde 1 [GK]: 
Rondbreinaald 1/ dpn-naald 1&2: brei recht zonder minderingen in de kleur van de volgende ronde van het 
streeppatroon.
Rondbreinaald 2/ dpn-naald 3&4: brei volgens het streeppatroon.

Ronde 2 [GK]: 
Rondbreinaald 1/ dpn-naald 1&2: 1r, 2ov sbr, brei r tot 3s voor einde naald, 2r sbr, 1r in de kleur van de 
volgende ronde van het streeppatroon. 
Rondbreinaald 2/ dpn-naald 3&4: brei volgens het streeppatroon.

Herhaal ronde 1 en 2 tot je terug bent op 56, (60, 64, 68, 72) s

Voet
Ronde 1 [GK]: 
Rondbreinaald 1/ dpn-naald 1&2: brei alle s r in de kleur van de volgende ronde van het streeppatroon.
Rondbreinaald 2/ dpn-naald 3&4: brei volgens het streeppatroon.

Herhaal het streeppatroon tot een lengte is bereikt die circa 4,5 (5; 5; 5,5; 5,5)cm onder de totale voetlengte ligt.
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Teen
Wissel naar kleur A.
Minderen voor de teen gaat als volgt. Je breit in tricotsteek.

Ronde 1: 
Rondbreinaald 1/ dpn-naald 1&2: 1r, 2ov sbr, brei r tot 3s voor einde naald, 2r sbr, 1r
Rondbreinaald 2/ dpn-naald 3&4: 1r, 2ov sbr, brei r tot 3s voor einde naald, 2r sbr, 1r

Ronde 2: Brei de volledige ronde recht, zonder minderingen.

Herhaal ronde 1-2 tot er in totaal 40s over zijn.
Herhaal alleen ronde 1 tot er in totaal 20s over zijn.

Sluit de teen met de drienaalds afkantmethode, of maas de teen dicht met de Kitchener steek. Brei sok 2. Hecht 
alle draden af.


