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Overknees sokken

Instructies en foto‘s van de
ﬁrma Max Gründl (c).

Benodigd gereedschap:
breinaalden dikte 2,0 - 3,0,
schaar,
naald
© Aduis

Benodigd materiaal:
sokkenwol Hot Socks 4-voudig,
ca. 200 g

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Knutselidee

N° 103.501

com

Overknees sokken
Een trendy alternatief voor saaie panty‘s zijn bonte,
met de hand gebreide overknees sokken!
Verbruik:

ca. 200 g

Naalddikte:

breinaalden 2,0 - 3,0

Basispatroon:

tricotsteek:
in rondes: alleen rechte steken
in rijen: heenrij: rechte steken,
terugrij: averechte steken
Boordpatroon:
1 steek recht, 1 steek averecht
afwisselend breien

Stekenproef
(tricotsteek):

30 st x 40 R = 10 cm x 10 cm

Instructies:

(Zie basisinstructie voor sokken):
96 st op de naald zetten en gelijkmatig verdelen (24 steken per naald). Ga verder in boordsteek
6 cm (= 24 rijen) breien. Daarna met het basispatroon verder werken. Na 10 cm vanaf de boord
(= 40 rijen), de 2e en 3e steek van de 1e naald rechts overhalen en samenbreien (1 steek recht
afhalen, 1 steek recht breien, afgenomen steek erover trekken) en de 2e en 3e laatste steek
van de 4e naald samen breien. Deze vermindering nog 17 x in elke 8e ronde herhalen (= 60 steken). Deze 60 steken weer gelijkmatig op de 4 naalden verdelen (15 steken per naald). Het begin
van de ronde blijft hetzelfde. In 56 cm (= 224 rijen), over de steken van de 1e en 4e naald de
hak met verkorte rijen breien (zie basisinstructies sokken). Bij 20 cm voetlengte (gemeten van
het midden van de hiel) de tenen breien (zie basisinstructies sokken).

Benodigd gereedschap:
breinaalden dikte 2,0 - 3,0,
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Benodigd materiaal:
sokkenwol Hot Socks 4-voudig,
ca. 200 g

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

