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Eenvoudige sloffen 

Niveau: eenvoudig 

Maten 

De maat van deze slof hangt af van de dikte van het garen. De stekenproef is hier 

gegeven voor de damesmaat (38/39). Je breit op naalden 5 (ongeveer). Zorg dat je 

breiwerk niet te los is, want dan slijten je sloffen erg snel. 

De kinderslof is gebreid op breinaald nr. 3 met een 6-draads sokkengaren en de 

babyslof op nr. 2,25 met 4-draads sokkengaren. Je gebruikt hetzelfde aantal steken, 

maar door de dunnere naalden wordt de slof ook kleiner. Ook hier geldt: liever een 

beetje strakker breien. 

 

Alles weten over sokken breien? Dan is 

ons boek Draad! 4 sokken breien echt 

wat voor jou. Je leert alle ins en outs 

over het breien van been-eerst en teen-

eerst sokken, verschillende hielen en 

tenen en rekbare opzetten en 

afkantingen. Draad! 4 is ook een handig 

naslagwerk voor de gevorderde breier. 

Op onze website vind je meer info en 
kan je dit handige boek/naslagwerk 
bestellen. 
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Benodigde materialen: 
• Damesslof: 1 bol garen voor een stekenproef van 15 st x 18 tr. Bijvoorbeeld 

Isoveli van Novita. 
• Kinderslof: 100 g 6-draads sokkengaren. 
• Babyslof: 50 g 4-draads sokkengaren. 
• Breinaalden afhankelijk van de grootte van de slof die je wilt breien. 
• Maasnaald 
• (Katoenen) restgaren 

Stekenproef voor de grote sloffen 

In ribbelsteek: 17 st. x 38 tr. = 10 cm x 10 cm 

 

Gebruikte steken 

Ribbelsteek: alle steken recht breien 
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Patroon 

1. Zet 34 st. op en brei 20 ribbels (39 toeren na de opzet). 

2. Brei de eerste 9 st. en zet ze op een hulpdraad. Brei 16 st. (dit wordt de 

bovenvoet).  Zet de laatste 9 st. ook op een hulpdraad. 

3. Brei nu op de middelste 16 st. 24 ribbels (48 toeren). Je bovenvoet is klaar. 

4. Neem de steken van de hulpdraad op (9 st.), neem 24 st. langs de bovenvoet op, 

brei de 16 st. die nog op de naald stonden, neem weer 24 st. langs de andere 

kant van de bovenvoet op en neem de laatste steken van de hulpdraad op. In 

totaal heb je nu 82 st. 

5. Brei 8 ribbels. 

6. Minderen voor de teen en de hiel: Brei 2 st., brei 4 x 2 st. r. samen, brei 23 st., 8 x 

2 st. r. samenbr., 23 st., 4x 2 st. r. samen br., 2 r. Je hebt nu 66 steken op de 

naald staan. 

7. Brei nu nog één toer en twee ribbels. 

8. Brei de helft van de steken (33 st.). 

9. Leg de steken tegen elkaar aan (goede kant van het werk boven) en maas de 

onderkant van de voet dicht. 

10.Naai de naad aan de achterkant van de hiel en het been dicht. 

11. Je sloffen zijn klaar! 

In Werkdraad 4 vind je handige opzetten en 

afkantingen die perfect bij sokken breien passen. 

Denk aan rekbare opzetten, de supereenvoudige 

teen-opzet en decoratieve opzetten/afkantingen 

als het muizentandje. 

Kijk op de Werkdraad pagina voor meer info.
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