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Superdikke sokken
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Basispatroon boord-eerst superdikke sokken  

Sytske Corver 

Niveau: ●●●○ 

Maten 

Om het patroon overzichtelijk te houden geven we hier alleen de gegevens voor maat 

38/40. Dit is een gemiddeld grote damessok. 

Tip 

Wil je de dikke sokken als huissok- 

ken gebruiken, brei ze dan één maat groter dan je normale maat. Zo passen de sokken 

makkelijk over een paar dunne sokken. 

Benodigde materialen: 
• 200 g superdik sokkengaren geschikt voor nld 5, b.v. Isoveli van Novita. 
• Sokkennaalden nr. 5 of de naalddikte die nodig is om de stekenproef kloppend te 

krijgen. 
• Maasnaald	

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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Stekenproef voor de grote sloffen 

15 st. x 18 tr. = 10 cm x 10 cm 

Gebruikte steken 

2/2 boord en tricotsteek 

Afkortingen** 

2 r.samenbr.: brei 2 steken tegelijk recht. Je mindert één steek. 

2 av.samenbr.: brei 2 steken tegelijk averecht. Je mindert één steek. 

AAB: haal één steek recht af, haal nog een steek recht af. Zet beiden steken terug op de 

linkernaald en brei ze door de achterpootjes recht. Je mindert één steek. 

av.: averecht 

r.: recht 

tr.: toer 

Speciale aanwijzingen 
Aan de zijkanten van de hielflap worden ribbels van 3 st. breed gebreid. Dit ziet er leuk 

uit en het maakt het opnemen van de steken voor de spie later gemakkelijker. 

Patroon 

Zet losjes 40 st. op en verdeel ze over vier sokkennaalden. Met de vijfde sokkennaald 

ga je breien. 

Boord en been 
Brei 18 cm een boord van 2 recht/2 averecht. 

Hiel 
Eerst ga je de hielflap breien. Dit doe je met de steken van naald 4 en 1 - over 20 (de 

helft van het aantal) steken dus. 

Tr. 1 (GK): Brei naald 1 uit en keer je werk.  

Tr. 2 (VK): Brei 3 st. recht, 14 steken averecht en weer 3 steken recht. 

Tr. 3 (GK): recht 

Tr. 4 (VK): Brei 3 st. recht, 40 steken averecht en weer 3 steken recht. 

Herhaal toer 3 en 4 tot je in totaal 10 ribbels aan de zijkanten hebt. 
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Nu ga je de hiel keren oftewel je gaat de kleine hiel maken. We maken hier de ronde 

hiel. 

Tr. 1 (GK): brei 11 st. r., AAB, 1 r., keer. 

Tr. 2 (VK): 1 afh., 3 av., 2 av.s.br., 1 av., keer. 

Tr. 3: 1 afh., recht tot 1 st. voor het 'gat', AAB, 1 r., keer. 

Tr. 4: 1 afh., av. tot 1 st. voor het 'gat', 2 av.s.br., 1 av., keer. 

Herh. tr. 3 en 4 tot je steken 'op' zijn. Het kan zijn dat je alleen het samenbreien kunt 

doen. Dan is er geen steek meer over om er achter aan te breien. Dat is niet erg. Je 

eindigt met een toer aan de verkeerde kant van je werk. 

Spie 
Als je aan het einde van de kleine hiel bent, moet je steken voor de spie op gaan nemen 

om bij de bovenvoet te kunnen komen. Je neemt van elke ribbel het buitenste bultje op 

(10 steken dus). Je laat de rechternaald waarmee je gebreid hebt rusten en pakt een 

lege naald om de bovenvoet te gaan breien.  

Aan het einde van de 10 ribbels en voordat je aan de bovenvoet begint, ga je een 

heffingssteek* breien. 

Brei nu de bovenvoet. Aan het einde maak je weer een heffingssteek*. 

Laat je rechternaald rusten en brei verder met een lege naald. Je gaat weer 14 

spiesteken opnemen uit de bobbeltjes van de ribbels aan de hielflap. Brei nog de helft 

van de kleine hiel. Je hebt nu weer vier naalden met steken. 

Spie 
Voorbereidingstoer: brei een heel rondje. 

Tr. 1:  naald 1: brei tot 3 st. voor het einde van nld. 1, 2 r.samenbr., 1 r. 

 naald 2 en 3: recht 

 naald 4: 1 r., AAB, rest r. 

Tr. 2: recht. 

Herhaal toer 1 en 2 tot je weer 20 steken op naalden 4 en 1 hebt. In totaal heb je weer 

evenveel steken als je opgezet hebt. Je hebt de spie gebreid. 

Voet 
Brei na de spie verder tot de voet (inclusief hiel) 18 cm lang is. 

25 cm 
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Teen 
We breien een platte teen in deze sok.  

Tr. 1,  naald 1 : 1 r., AAB, naald uitbreien; 

 naald 2: recht tot 3 st. voor het eind, 2 r.samenbr., 1 r. 

 naald 3: zoals naald 1 

 naald 4: zoals naald 2. 

Tr. 2: recht. 

Herhaal tr. 1 en 2 tot er in totaal nog 12 steken over zijn. 

Afhechten en afwerken 
Knip de werkdraad op ongeveer 20 cm af. Maas de teen dicht.Werk de draden weg en 

was de sok. Brei nog een zelfde sok. 

* Heffingssteek: met deze speciale handeling voorkom je een gaatje tussen de 

spie en de bovenvoet. De heffingssteek wordt duidelijk uitgelegd in ons boek 

Draad! 4 sokken breien. 

 

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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