GRATIS
Vrijdag Patroon
Garen: Bice van Borgo de' Pazzi

BICE socks
by Giulia Facchini
Giulia Facchini - giulia.facchini78@libero.it

De inspiratie voor dit ontwerp haalde ik bij “sky sock architecture” beschreven zoals Cat Bordhi met haar
innovatieve sokken indeling, zonder de klassieke hiel met de verkorte rijen. De meerderingen die nodig zijn om
de sok te doen passen, worden nu toegepast aan de voorkant van het been, beginnende in het midden en gaat
over in het decoratieve gedeelte dan loopt over de hele “instap” van de sok.
Ter nagedachtenis van Cat Bordhi en haar geniale manier, deel ik patroon met jullie
Happy Knitting!

MATEN:
35/36 (37/38, 39/40, 41/42) Europese maten, lengte voet 21,5 (22,5 – 24 – 25) cm, omtrek voet 18 (19 – 20,5 –
22) cm
BENODIGDHEDEN
GAREN: 100gr Bice van Borgo de’ Pazzi (100gr = 420m) kleur 308
Rondbreinaalden 2,25mm met draad van 80cm
Maasnaald
Optioneel 4 stekenmarkeerders
Volgens het patroon gebruik je een lange draad en werk je met de magic loop techniek, maar je kan ook werken
met dubbelpuntige naalden / sokkennaalden, het is waar je zelf de voorkeur aan geeft.
STEKENPROEF:
10cm = 30 steken en 40 toeren in tricotsteek
GEBRUIKTE STEKEN
R = recht
AV = averecht
ral = brei rechts in de achterste lus
dubbele steek = zet 1 steek av over op de rechtse naald, draai de draad rond de rechtse naald, brei de
volgende steek zoals beschreven
2Rsamenbr = 2 steken recht samen breien
2AVsamenbr = 2 steken averecht samen breien
afk = Haal 1 steek af, brei 1 steek, haal afgehaalde steek over de gebreide steek
AV meerd = averechtse meerdering
afh-draad vooraan = afhalen-draad vooraan
afh-draad achteraan = afhalen-draad achteraan
Kabel 2st R = brei 2 steken rechts, met kabel (1 steek rechts afhalen en op de kabelnaald zetten, hou de kabel
langs de achterkant, brei 1 steek R, brei de steek van de kabel R)
Kabel 2st AV= brei 2 steken AV met kabel (1 steek rechts afhalen en op de kabelnaald zetten, hou de kabel
langs de achterkant, brei 1 steek R, brei de steek van de kabel AV)
Kabel 2st R gedr = brei 2 steken rechts,met kabel (1 steek rechts afhalen en op de kabelnaald zetten, hou de
kabel langs de voorkant, brei 1 steek R, brei de steek van de kabel R)
Kabel 2st AV gedr = brei 2 steken AV met kabel (1 steek rechts afhalen en op de kabelnaald zetten, hou de
kabel langs de achterkant, brei 1 steek R,, brei de steek van de kabel AV)

Video tutorial: How to knit a cable without a cable needle
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Beschrijving
1.Been
Zet 56 (60,64,68) steken op, NIET sluiten
Opzet toer: *1ral, 1AV* brei tot het einde van de rij
Verdeel nu de steken op de naald : 29 (31, 33, 35) steken voorkant en 27 (29, 31, 33) steken voor de
achterkant, sluit nu de toer. Je start met de steken van de voorkant.
Toer 1 – 14: *1ral, 1AV* brei tot het einde van de rij
Toer 15 en de volgende toeren: voorkant 3 (4, 5, 6) ral, werk dan volgens patroon A over de volgende 23
steken, achterkant 3 (4, 5, 6) ral tot het einde van de toer
Na toer 7 in patroon A: herhaal vanaf toer 2, eindig na 6 herhalingen van toer 2-7 in patroon A
2.Sectie met meerderingen
Nu start je met het gedeelte van de meerderingen in het midden van de voorkant van het been. De
meerderingen zullen een deel vormen van het decoratieve stuk dat loopt over de instap van de sok.
Volgende toeren: voorkant 3 (4, 5, 6) ral, werk dan volgens patroon B over de volgende 10 steken, werk
volgens patroon C over de volgende 3 steken (deze 3 steken zijn de meerdering in het patroon), werk volgens
patroon D over de volgende 10 steken, 3 (4, 5, 6) ral, achterkant R tot het einde van de toer. Je kan
stekenmarkeerders plaatsen aan het begin of einde van patroon A, B, C en D
Na de 6de toer van patroon B en D, herhaal je de 1ste toer. Herhaal toer 1-6 van patroon B en D tot je patroon C
volledig hebt gedaan.
Elke maat eindigd met patroon C in een andere toer. In de laatste toer van patroon C stop je bij het einde van
de voorste steken en brei je de achterkant niet meer.
Aan het einde van patroon C zal je in
totaal 85 (91, 97, 103) steken hebben.
voorkant 58 (62, 66, 77)
achterkant 27 (29, 31, 33)
3.Hiel
Voor de hiel werken we enkel in korte rijen met de steken van de achterkant
Toer 1:
25 (27, 29, 31) R, draai het werk
Toer 2:
Dubbele steek, 22, (24, 26, 28) AV, draai het werk
Toer 3:
Dubbele steek, R tot er nog 1 steek op je naald staat voor de dubbele steek in de vorige rij, draai
Toer 4:
Dubbele steek, AV tot er nog 1 steek op je naald staat voor de dubbele steek in de vorige rij, draai
Toer 5-10: herhaal rij 3 en 4, 3x
Voor je nu verder gaat, moet je de steken op je naald herverdelen, verleg 13 (14,15, 16) steken van de voorkant
naar de achterkant van het werk, zowel aan de rechter als de linkerzijde. Instapsteken worden op de draad
geplaatst, terwijl de hiel steken op de naaldpunten blijven staan door 2 zijdelinkse lussen. Schuif 13 (14, 15, 16)
steken van de draad naar de tippen van beide naalden zowel rechts als links, zo veranderd de positie van de 2
lussen. Enkel de 32, (34,36,38) steken verkregen aan het einde van patroon C blijven op de “instap” . Ga nu
verder volgens de instructies,start aan de rechter kant.
Toer 11:
Dubbele steek, 15 (17, 19, 21) R, 1 steek afk, draai. Als je aan een dubbele steek komt brei je
deze dubbele steek R samen zoals het 1 steek zou zijn
Toer 12:
afh-draad vooraan, 25 (27, 29, 31) AV, 2AV samenbr, draai. Als je aan een dubbele steek komt
brei je deze dubbele steek AV samen zoals het 1 steek zou zijn
Toer 13:
afh-draad achteraan, 25 (27, 29, 31) R, 1 steek afk, draai
Herhaal toer 13 en 13: 10 (11, 12, 13) keer, herhaal toer 12 nog 1x. Aan het einde zouden er nog 29 (31, 33,
35) steken moeten overblijven
Laatste toer: afh-draad achteraan, 25 (27, 29, 31) R, 1 steek afk. Draai het werk NIET maar begin terug aan de
toeren met alle steken.
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4.voet
Toer 1: brei in het rond volgens patroon D (kies de juiste maat) 32 (34,36,38) steken, 2Rsamenbr, brei R tot het
einde van de toer.
Toer 2 en volgende: werk voor de instap volgens patroon D over 32 (34, 36, 38) steken, voor de zool brei R tot
het einde van de toer.
Brei 44 (46, 50, 52) toeren rond tot je aan de lengte komt die 4cm korter is dan de gewenste lengte.
5.teen / tip
Toer 1: Brei R tot het einde van de toer en minder 5 steken verdeeld over deze toer (minder door 2 steken R
samen te breien). Aan het einde van de toer heb je nog 27 (29, 31, 33) steken over zowel aan de instap als aan
de zool
Toer 2: instap 1R, 1afk, R tot de laatste 3 steken van de instap steken, 2Rsamenbr, 1R, voor de zool 1R, 1afk,
R tot de laatste 3 zool steken, 2Rsamenbr, 1R
Toer 3: R tot het einde van de toer
Toer 4-13: herhaal toer 2 en 3 nog 5x
Toer 14-16: herhaal toer 2 nog 3x. 18 (22, 26, 30) steken blijven over in totaal
Knip het garen maar hou ongeveer 40cm over. Zet dit op een maasnaald en maas dit door de steken van de
tip.
Probeer zo goed mogelijk de steken te volgens zoals ze zich voordoen door de draad te volgen. Zo verkrijg je
de mooiste afwerking.
Weef de eindjes in aan de binnenkant van de sok.
Maak een tweede sok op dezelfde manier.
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Het patroon moet gelezen worden beginnende rechts onderaan (van rechts naar links). Toer 1 moet je maar
1x breien. Na toer 7, start je opnieuw met toer 2 en ga je zo vervolgens door 2 – 7. De volledig witte vakjes
zijn averechtse steken.

Dit patroon laat zien hoe
het vervolg is van de eerste
10 steken van patroon A,
legendes zijn hetzelfde als
patroon A

Dit patroon laat het
vervolg zien dat je
verkrijgt voor de
laatste 10 steken van
patroon A
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Dit patroon bevat de 3 centrale steken van patroon
A. Het moet gelezen worden; beginnende rechts
onderaan. De grijze vakjes is niets, dit is gewoon
om de grafiek aan te geven.
LET OP: elke maat stopt met een andere toer.
Maat 35/36 bij toer 40, maat 37/38 bij toer bij toer
42, maat 39/40 bij toer 44 en maat 41/42 bij toer 46
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PATROON D
Kies de juiste kaart die bij uw maat past. De legende van de kaart is het zelfde als de legende van patroon A.
Na toer 6 strat je terug bij toer 1 en herhaal je alles tot toer 6
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