
Baby-sokjes 
Benodigheden:
- Phildar Super Baby 1 bol
- Breinaalden nr 2,5

Een maat 0/3 maanden

Gebruikte steken

Ribbelsteek
Rechte tricotsteek

2 steken samen

Eenvoudige overhaling: 1 steek rechts afhalen, de 
volgende steek rechts breien en de afgehaalde steek 
over de gebreide steek heen halen.

Sokjes

Zet 36 steken op met de breinaalden nr 2,5 en brei 20 
naalden tricotsteek.

Laat voor de bovenkant van het voetje de 12 steken van 
de uiteinden wachten en brei 18 naalden met de 
middelste 12 steken.

Neem de wachtende 12 steken rechts weer op, neem 14 
steken op aan de 1e zijde van de bovenkant van het 
voetje, neem de middelste 12 steken op, neem 14 
steken op aan de andere zijde van de bovenkant van het 
voetje en neem de wachtende 12 steken links weer op.

U hebt: 64 steken.

Brei 10 naalden tricotsteek met deze steken.

Brei de zool en laat hierbij 26 steken aan weerszijden 
wachten. Brei de middelste 12 steken als volgt in ribbel-
steek:

goede kant van het werk, brei 11 steken en brei daarna de 
12e steek samen rechts met de 1e van de wachtende 
steken;

averechte kant van het werk, brei 11 steken en maak een 
eenvoudige overhaling met de 12e steek en de 1e van de 
wachtende steken. 

Herhaal dit tot er aan weerszijden maar 6 steken overbli-
jven. Kant af.

Brei een tweede zelfde sokje.

Strikken

Bestaan uit 2 stukken

1e stuk:
Zet 28 steken op met de breinaalden nr 2,5 en brei 27 
naalden tricotsteek. Kant af.

Brei een tweede zelfde stuk.

2e stuk:
Zet 5 steken op met de breinaalden nr 2,5 en brei 15 
naalden tricotsteek. Kant af.

Brei een tweede zelfde stuk. 

Afwerking

De naden moet worden gesloten.
Sluit de naad van de schacht; sluit de eerste 5 naalden 
aan de andere kant voor de rolzoom. Sluit de naad van 
hiel en zool.

Om de strik te maken, vouwt u het 1e stuk in de breedte 
in tweeen en naai daarna de 3 zijden aan elkaar (met een 
onzichtbare naad en grafting aan de zelfkant). 
Knijp in het midden van de rechthoek waaruit het 2e 
stuk bestaat, en sluit het rond. 
Doe hetzelfde met de 2e strik.

Naai de strikjes op de bovenkant van de sokjes. 


