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MATERIALEN 
Voor deze sokken zijn de volgende materialen gebruikt: 
- 2 bollen Durable Soqs (75 % wol, 25 % polyamide) 50 gram = 210 meter,

in de kleuren
1 x 50 gram Lavender grey 421 (kleur A)
1 x 50 gram Orchid 419 (kleur B)

- 2 KnitPro Symfonie rondbreinaalden 2,5 mm van 60 cm
- markeringen, haarelas6ekjes
- Knitpro Clicky toerenteller of ring
- borduurnaald met stompe punt
- ✄

DURABLE SOQS 
Durable Soqs is heerlijk zacht garen. Het 
breit fijn en de sok wordt heerlijk elas6sch. 
Het garen is ook uitstekend geschikt voor 
andere projecten.
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GEBRUIKTE STEKEN/AFKORTINGEN 
In dit patroon worden de volgende steken gebruikt: 
- r = rechtbreien
- r-a = recht-achter: insteken in de achterste lus en de steek recht breien
- 2srb = 2 steken samen recht breien
- 3srb = 3 steken samen recht breien
- a = averecht breien
- 2sab = 2 steken samen averecht breien
- aab = a]alen, a]alen, breien

haal 1 steek recht af zonder te breien (= a]alen), haal 1 steek recht af zonder te breien 
(=afalen), steek de linkerbreinaald in de ACHTERSTE lussen van beide afgehaalde 
steken, brei beide steken brei steken (= breien)

- o = omslag = sla de draad om de naald
- {1raS-1r-oh} = 1 steek recht a]alen, zonder te breien (1ra]), 1 steek recht (1r), haal de

afgehaalde steek over de gebreide steek heen en laat deze afglijden (oh)
- {1raS-2srb-oh} = 1 steek recht a]alen, zonder te breien (1ra]), 2 steken samen

rechtbreien (2srb), haal de afgehaalde steek over de samengebreide steken heen en laat
deze afglijden (oh)

- {2raS-1r-oh} = 2 steken recht a]alen, zonder te breien (2ra]), 1 steek recht (1r), haal
de afgehaalde steek over de gebreide steek heen en laat deze afglijden (oh)

- {…} = de steken tussen {…} vormen 1 nieuwe steek

ROMANTIC SOQS - LEGENDA
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STEEKVERHOUDING 
In het rond in tricotsteek - 34 steken en 46 toeren is 10 x 10 cm 

INFORMATIE VOORAF 
De volgende informa6e voor het breien van de sokken is belangrijk: 
- De sokken worden van boord naar teen gebreid.  
- De sokken worden tegelijk op 2 rondbreinaalden gebreid. 

OPBOUW SOK 
De Roman6que sok wordt in het rond gebreid vanaf de BOORD. Na de boord wordt in 
heen- en teruggaande toeren de HIELFLAP gebreid. De hielflap gaat over in de KLEINE 
HIEL. De SPIE wordt gevormd door het opnemen van steken langs de hielflap en de sok 
weer in vorm te brengen voor breien van de BOVEN- en ONDERVOET. De sok wordt 
afgesloten met het breien van de TEEN. 

BOORD 
Zet met kleur A twee keer 64 (72) steken op - 32 (36) steken per rondbreinaald. Per naald 
wordt er als volgt gebreid:

Toer Maat Boord

1a 
1b

S *1 recht-achter, 1 averecht*, herhaal *…*

1a 
1b

M *1 recht-achter, 1 averecht*, herhaal *…* 4x, 
2 averecht, 1 recht-achter, 2 averecht 
*1 recht-achter, 1 averecht*, herhaal *…* 10, 
2 averecht, 1 recht-achter, 2 averecht

Herhaal toer 1 er totaal 28 toeren gebreid zijn.

Toer Maat achter en voorbeen

1a 
1b

S 3srb, 1o, 1a, 1o, {1ra]-2srb-oh} - plaats een markering - 
1a, 1r-a, 1a - plaats een markering - 
1o, {1ra]-1r-oh}, 1o, 1r-a, {2ra]-1r-oh}, 1r-a, 1o, 2srb, 1o, 1a, 1o, 
{1ra]-1r-oh}, 1o, 1r-a, {2ra]-1r-oh}, 1r-a, 1o, 2srb, 1o 
- plaats een markering - 1a, 1r-a, 1a

Ga verder met kleur B. Alleen in de volgende toer geldt dat als er een 1 steek recht moet 
worden afgehaald, je in het achterste lusje insteekt.
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De 3 (5) steken TUSSEN de 1e en 2e markering worden al6jd als volgt gebreid: 
3 steken = maat S - 1 averecht, 1 recht-achter, 1 averecht 
5 steken = maat M - 2 averecht, 1 recht-achter, 2 averecht 

Voor het patroon van de 19 steken TUSSEN de 2e en 3e markering volg je patroon B, 
waarbij toer 1 net gebreid is. 

De 3 (5) steken NA de 3e markering worden al6jd als volgt gebreid: 
3 steken = maat S - 1 averecht, 1 recht-achter, 1 averecht 
5 steken = maat M - 2 averecht, 1 recht-achter, 2 averecht

Toer patroon A

1 3srb, 1o, 1a, 1o, {1ra]-2srb-oh} - 5 steken

2 1r-a, 1o, 1r, 1a, 1r, 1o, 1r-a - 7 steken

3, 4, 5 en 6 1r-a, 1a, 1r-a, 1a, 1 r-a, 1a, 1r-a

Herhaal toer 1 tot en met 6.

Per deel zijn er 3 markeringen. 

Voor het patroon van de 5-7 steken VOOR de 1e markering volg je patroon A, waarbij toer 1 
net gebreid is.

Toer patroon B

1 1o, {1ra]-1r-oh}, 1o, 1r-a, {2ra]-1r-oh}, 1r-a, 1o, 2srb, 1o, 1a, 1o, {1ra]-1r-oh}, 
1o, 1r-a, {2ra]-1r-oh}, 1r-a, 1o, 2srb, 1o

2 1a, 8r, 1a, 8r, 1a

3 1a, 1o, {1ra]-1r-oh}, 1o, {2ra]-1r-oh}, 1o, 2srb, 1o, 1r, 1a, 1r, 1o, {1ra]-1r-oh}, 
1o, {2ra]-1r-oh}, 1o, 2srb, 1o, 1a

4 2a, 5r, 1a, 1r, 1a, 1r, 1a, 5r, 2a

5 2a, 1o, {1ra]-1r-oh}, 1r, 2srb, 1o, 1a, 1r, 1a, 1r, 1a, 1o, {1ra]-1r-oh}, 1r, 2srb, 1o, 
2a

M 3srb, 1o, 1a, 1o, {1ra]-2srb-oh} - plaats een markering - 
2a, 1r-a, 2a - plaats een markering - 
1o, {1ra]-1r-oh}, 1o, 1r-a, {2ra]-1r-oh}, 1r-a, 1o, 2srb, 1o, 1a, 1o, 
{1ra]-1r-oh}, 1o, 1r-a, {2ra]-1r-oh}, 1r-a, 1o, 2srb, 1o 
- plaats een markering - 2a, 1r-a, 2a

Herhaal toer 1 er totaal 14 toeren gebreid zijn.
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6 3a, 4r, 1a, 1r, 1a, 1r, 1a, 4r, 3a

7 3a, 1o, 3srb, 1o, 1r, 1o, 2srb, 1a, {1ra]-1r-oh}, 1o, 1r, 1o, 
{1ra]-2srb-oh}, 1o, 3a

8 4a, 5r, 1a, 5r, 4a

9 3a, 2srb, 1o, 2r, 1o, 2srb, 1a, {1ra]-1r-oh}, 1o, 2r, 1o, {1ra]-1r-oh}, 3a

10 3a, 6r, 1a, 6r, 3a

11 2a, 2srb, 1o, 3r, 1o, 2srb, 1a, {1ra]-1r-oh}, 1o, 3r, 1o, {1ra]-1r-oh}, 2a

12 2a, 7r, 1a, 7r, 2a

13 1a, 2srb, 1o, 4r, 1o, 2srb, 1a, {1ra]-1r-oh}, 1o, 4r, 1o, {1ra]-1r-oh}, 1a

14 1a, 8r, 1a, 8r, 1a

15 2srb, 1o, 5r, 1o, 2srb, 1a, {1ra]-1r-oh}, 1o, 5r, 1o, {1ra]-1r-oh}

16 9r, 1a, 9r

17 1o, {1ra]-1r-oh}, 1o, 1r, {2ra]-1r-oh}, 1r, 1o, 2srb, 1o, 1a, 1o, {1ra]-1r-oh}, 1o, 
1r, {2ra]-1r-oh}, 1r, 1o, 2srb, 1o

18 1a, 8r, 1a, 8r, 1a

19 1a, 1o, {1ra]-1r-oh}, 1o, {2ra]-1r-oh}, 1o, 2srb, 1o, 1r, 1a, 1r, 1o, {1ra]-1r-oh}, 
1o, {2ra]-1r-oh}, 1o, 2srb, 1o, 1a

20 2a, 5r, 1a, 1r, 1a, 1r, 1a, 5r, 2a

21 2a, 1o, {1ra]-1r-oh}, 1r, 2srb, 1o, 1a, 1r, 1a, 1r, 1a, 1o, {1ra]-1r-oh}, 1r, 2srb, 1o, 
2a

Herhaal toer 6 tot en met 21.

Brei 54 toeren in patroon B (je bent dan bij toer 6 van patroon B). Eindig het bovenbeen 
met het breien van toer 7 en 8 van patroon B. Brei voor patroon A de volgende 2 toeren: 

Toer 1 - 1e naald = 1 r-a, 1a, 1r-a, 1a, 1o, {1ra]-2srb-oh} (= 6 steken) 
Toer 1 - 2e naald = 3srb, 1o, 1a, , 1 r-a, 1a, 1r-a (= 6 steken) 

Toer 2 - 1e naald = 1 r-a, 1a, 1r-a, 2a, 1r-a 
Toer 2 - 2e naald = 1r-a, 2a, 1 r-a, 1a, 1r-a 

VOORBEREIDING START HIEL 
Brei ter voorbereiding op het starten met de hiel: 
maat S = 1 recht-achter, 1 averecht, 1 recht-achter 
maat M = 1 recht-achter, 1 averecht, 1 recht-achter, 1 averecht
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Deze steken worden bij de steken van de bovenvoet  (andere naald) geplaatst. 

De 3 steken aan de andere kant van de bovenvoet worden bij de naald van de hiel 
geplaatst. 

Laat de draad van kleur B hangen tot er op dit punt weer verder wordt gebreid. 

Ga verder met kleur A en de steken voor de hiel: 
1 recht-achter, 1 recht, 1 recht-achter - verwijder de markering - 1 (2) recht, 
1 recht-achter, 1 (2) recht - verwijder de markering - 19 recht - verwijder de markering - 
1 (2) recht, 1 recht-achter, 1 (2) recht - verwijder de markering - 1 recht-achter, 1 recht, 
1 recht-achter 

In totaal zijn er 31 (35) steken met kleur A gebreid. 

GROTE HIEL OF HIELFLAP 
Keer het werk. De grote hiel wordt in heen en teruggaande toeren gebreid over 31 (35) 
steken. De overige 31 (35) steken worden niet gebreid. 

Toer 1 - achterkant - kleur A 
haal 1 steek averecht af, zonder te breien, 30 (34) averecht - keer het werk 

Toer 2 - voorkant - small - kleur A 
*haal 1 steek recht af, zonder te breien, 1 recht*, herhaal *…* tot de laatste steek, 1 recht 

Herhaal de toer 1 en 2 nog 14 keer (in totaal 15 keer), eindig met het breien van toer 1. 

KLEINE HIEL 
Toer 1 - voorkant - kleur A 
haal 1 steek recht af, zonder te breien, 17 (19) recht, aab (= haal 1 steek recht af zonder te 
breien = a]alen, haal 1 steek recht af zonder te breien = a]alen, steek de linkerbreinaald in 
de ACHTERSTE lussen van beide afgehaalde steken, brei beide steken brei steken = breien), 
1 recht - keer het werk 

De overgebleven 10 (12) steken worden niet gebreid. 

Toer 2 - achterkant - kleur A 
haal 1 steek averecht af, zonder te breien, 6 averecht, 2 samen averecht breien, 1 averecht 
- keer het werk 

De overgebleven 10 (12) steken worden niet gebreid. 
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Toer 3 - voorkant - kleur A 
haal 1 steek recht af, zonder te breien, brei recht tot 1 steek voor het gat, aab, 1 recht - 
keer het werk 

Toer 4 - achterkant - kleur A 
haal 1 steek averecht af, zonder te breien, averecht tot 1 steek voor het gat, 
2 samen averecht breien, 1 averecht - keer het werk 

Herhaal de toer 3 en 4 nog 5 (6) keer (in totaal 6 (7) keer). Alle steken steken van de hiel zijn 
gebreid - ✄ de draad af. Totaal = 19 (21) steken. 

SPIE 
Ga verder met kleur B. 

Ondervoet 
neem in de hoek van de hielflap bij de overgang van kleur B naar A 1 steek breiend op, 
langs de rand van de hielflap 16 (18) steken breiend op (1 steek in elke kantsteek), 2 samen 
recht breien, 15 (17) recht, aab, neem langs de andere kant van de hielflap ook 16 (18) 
steken breiend op en in de hoek aan de andere kant van de hielflap bij de overgang van 
kleur A naar B 1 steek breiend op - totaal = 51 (57) steken 

Bovenvoet 
2a, 1r-a - verwijder markering - 1a (2a), 1r-a, 1a (2a) - markering - 
19 steken in patroon B toer 9 - markering - 1a (2a), 1r-a, 1a (2a) - verwijder markering - 1r-
a, 2a - totaal = 31 (35) steken 

Totaal: 82 (92) steken 

Toer 1 - voorkant - kleur B 
Ondervoet: 2 samen rechtbreien, recht tot 2 steken voor het einde, aab - totaal = 49 (51) 
steken 

Bovenvoet: 2a, 1r-a, 1a (2a), 1r-a, 1a (2a), - markering - 19 steken in patroon B toer 10 - 
markering -1a (2a), 1r-a, 1a (2a), 1r-a, 2a = 31 (35) steken 

Toer 2 - voorkant - kleur B 
Ondervoet: recht 
Bovenvoet: 2a, 1r-a, 1a (2a), 1r-a, 1a (2a), - markering - 19 steken in patroon B toer 11 - 
markering -1a (2a), 1r-a, 1a (2a), 1r-a, 2a 

Herhaal de toer 1 en 2 nog 8 (9) keer (in totaal 9 (10) keer), waarbij er in patroon B verder 
wordt gebreid. Totaal = 64 (74) steken. 

Voor de bovenvoet zijn er 31 (35) steken, voor de ondervoet 33 (37) steken. 
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ONDER- EN BOVENVOET 
Ga verder in het rond. Brei de ondervoet recht en de bovenvoet in patroon tot de totale 
voetlengte minus 5 cm. Eindig met het breien van de steken van de ondervoet - ✄ de 
draad af. 

TEEN 
Toer 1 - kleur A 
BOVENVOET = 1 recht, aab, brei tot 2 steek voor het einde van de naald, 2srb, brei nog 
steek van de ondervoet recht en voeg deze aan de steken van de bovenvoet toe - totaal = 
30 (34) steken 
ONDERVOET = 1 recht, aab, brei tot 2 steek voor het einde van de naald, 2srb, 1 recht - 
totaal = 30 (34) steken 

Toer 2 - kleur A 
alle steken recht 

Toer 3 - kleur A 
BOVENVOET  en ONDERVOET = 1 recht, aab, brei tot 3 steek voor het einde van de 
naald, 2srb, 1 recht - totaal = 28 (32) steken 

Herhaal toer 2 en 3 tot er nog 20 (24) steken over zijn. 

AFWERKING 
✄ de draad ruim af. Maas de steken van de teen dicht. Voor de uitleg heb ik de steken van 
de bovenvoet A1, A2, A3, A4 genoemd en de steken van de ondervoet B1, B2, B3, B4. 
Maas de teen via deze stappen dicht. 

1. averecht insteken in steek A1, laat de steek op de breinaald staan 
2. recht insteken in steek B1, laat de steek op de breinaald staan 
3. recht insteken in steek A1 (A2, A3, A4, enzovoort), laat de steek afglijden  
4. averecht insteken in steek A2 (A3, A4, A5, enzovoort), laat de steek op de breinaald 

staan 
5. averecht insteken in steek B1 (B2, B3, B4, enzovoort), laat de steek afglijden 
6. recht insteken in steek B2 (B3, B4, B5, enzovoort), laat de steek op de breinaald staan 

Herhaal de stappen 3 tot en met 6 tot er nog 2 steken op de breinaald staan: steek A en B. 

- recht insteken in steek A, laat de steek afglijden 
- averecht insteken in steek B, laat de steek afglijden 

Hecht de draden af.
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ROMANTIC SOQS -  PATROON BROMANTIC SOQS -  
PATROON A


