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

Benodigd gereedschap:
breinaalden 2,5 - 3,0,
schaar,
naald
© Aduis

Benodigd materiaal:
Sokkenwol Hot Socks 4-voudig,
voor 1 paar heb je ca. 100 gram
nodig (tot schoenmaat 46)

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.
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Vrolijke ringsokken voor koude dagen.
Om cadeau te geven of voor je eigen voeten!
Grootte:
37/38

Verbruik:

elke kleur ongeveer 50 g Hot Socks wol,
voor 1 paar sokken heb je ongeveer 100 gram wol nodig

Naalddikte:

breinaalden 2,5-3,0

Patroon:

tricotsteek: in rd: re st, in R: heenr. re st,
terugr.: li st
Boordpatroon: 1 st re gekruist,
1 st li afwisselend breien

Stekenproef:

(tricotsteek)
30 st x 40 R = 10 cm x 10 cm

Instructies:

Een gedetailleerde basisinstructie kun je bij onze knutselideeën vinden.
60 st op de naald zetten en gelijkmatig op de naalden verdelen (15 st per naald). Voor de boord
5 cm ( = 20 rd) in boordsteek werken. Verder tricotsteek in streepvolgorde werken: elk 6 Rd in
de gewenste kleur breien.
Bij ongeveer 15 cm (= 60 rd) hoogte vanaf boordpatroon nog 4 rd in de hakkleur werken en dan
de hak met verkorte rijen over de st van de 1e en 4e naald (zie basisinstructies sokken) breien.
Verder in rondes in patroon 1 in verschillende kleuren breien. Beëindig nu de sokken in de gewenste kleur. Bij 18,5 cm voetlengte (gemeten vanaf het midden van de hiel), de teen van de sok
breien (zie basisinstructies sokken).

Afkortingen:

st = steek • R = rij • rd = ronde(s) • heenr. = heenrij • terugr = terugrij •
fb = kleur • li = averecht • re = recht

Benodigd gereedschap:
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Benodigd materiaal:
Sokkenwol Hot Socks 4-voudig,
voor 1 paar heb je ca. 100 gram
nodig (tot schoenmaat 46)

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

