Sokken zonder naden (beginnen bij de teen):
Materiaal: dunne sokkenwol. Een restje in afstekende kleur voor de hiel en teen
Steekgrootte: ca. 5 – 7. Steekgrootte 6 geeft schoenmaat ca.37-38, voor grotere of kleinere
schoenmaat de steekgrootte aanpassen
-

-

-

Zet met restgaren 32 steken op, enkelbed met snelle opzet.
Brei een aantal toeren met restgaren en 1 toer met nylonkoordje. Eindig met de slede rechts.
Rijg nu de kleur voor de teen in en brei 1 toer.
Zet de slede op verkorte toeren (Brother: schuifje op H, Silverreed kantenhendels op I, overige
machines raadpleeg de handleiding).
Zet nu steeds aan de kant van de slede 1 steek in rust. (Gebruik klauwgewichtjes of je handen
om het werk wat naar beneden te trekken). Doe dit 10x aan elke kant (nog 12 naalden in
breistand).
Nu elke keer aan de overkant van de slede een naald terug in breistand zetten tot alle naalden
weer in de breistand staan. Er heeft zich nu een soort zakje gevormd (de teen).
Zet nu het voorbed 1 stand omhoog.
Zet de steken van de eerste toer na het nylonkoordje op de naalden van het voorbed. Stop
eventueel wat gewicht (muntjes) in de teen.
Zet het voorbed helemaal omhoog.
Zet de sledes op rondbreien (brother: hoofdbedslede rechter Part knop, voorbed slede linker Part
knop. Silverrreed: boven slede op C, voorbed slede linker part knop. Overige machines
raadpleeg de handleiding).
Brei 120 toeren rond. Wissel na 2 toeren naar de hoofdkleur en trek de teen wat omlaag voor
goed doorbreien.
TT 120 het voorbed weer 1 stand laten zakken zodat je de afstrijker voor enkelbed kunt
gebruiken. Slede weer op normaal breien zetten.
Vorm de hiel op dezelfde manier als de teen, zorg voor voldoende gewicht of trek het werk met
de hand wat naar beneden, vergeet niet kleurtje te wisselen.
Na de hiel het voorbed weer omhoog en weer op rondbreien zetten, voor het been 114 toeren
rondbreien.
Nu restgaren inrijgen en een flink stuk met restgaren breien en het werk van de machine halen.
De steken van de laatste toer in hoofdkleur over nemen op 4 naalden (of rondbreinaald) en met
de hand 25 randen 2r-2a breien, daarna losjes afkanten zoals de steken zich voordoen.

