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MEILENWEIT CASHMERE CITY
Model 04 – Meilenweit 06
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Maat 36-37, 38-39, 40-41 en 42-43
De gegevens voor de maten 38-39, 40-41 en 42-43 staan 
tussen haakjes. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, 
geldt dit voor alle maten.

Materiaal: „About Berlin Meilenweit Cashmere City“ 
(70% scheerwol, 25% polyamide, 5% kasjmier, looplengte 
420 m/100 g) van Lana Grossa: 100 g wit/antraciet/goudgeel 
(kl. 861); een set van 5 breinaalden zonder knop nr. 3.

Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av. br.; in toeren alleen rechte 
steken breien.

Boordpatroon: afw. 1 s. r., 1 s. av. br.

Basispatroon, aantal steken deelbaar door 4: 1e t.: 1 s. 
r., 1 s. av., * 3 s. r., 1 s. av., vanaf * steeds herh., eindigen met 
2 s. r. De 1e t. steeds herh.

Stekenproef: tricotsteek met naalden nr. 3: 28 s. en 40 t. = 
10 x 10 cm; basispatroon met naalden nr. 3: 32 s. en 40 t. = 
10 x 10 cm.

Sok (2x): 60 (60 – 64 – 64) s. met de breinaalden zonder 
knop nr. 3 opzetten, s. gelijkmatig over 4 naalden verdelen – 
15 (15 – 16 – 16) s. per naald – in het rond sluiten. Het t.-be-
gin ligt middenachter. Voor de boord 3 cm in boordpatroon br. 
Dan in basispatroon in t. verder br., daarbij het pg. 15x (15x 
– 16x – 16x) per t. breien. Bij 16 cm totale hoogte met de 30 
(30 – 32 – 32) s. van de 1e en 4e naald in tr., met de 30 (30 – 
32 – 32) s. van de 2e en 3e naald in basispatroon verder br. 
Na 4 t. de jojo-hiel vlg. de algemene beschrijving br., daarbij in 
de midd. t. met de s. van de 2e en 3e naald het basispatroon 
voortzetten. Daarna de voet vlg. tabel br., daarbij met de s. 
van de 1e en 4e naald tr. br. en met de s. van de 2e en 3e 
naald het basispatroon voortzetten. Na 18,5 (20 – 21 – 22) cm 
voetlengte de punt vlg. de algemene beschrijving in tr. br.
Opdat de beide sokken er ook hetzelfde uitzien, bij de 2e sok 
met hetzelfde pg. van het garen beginnen, eventueel moet u 
een beetje garen afwikkelen.

Tip: daar het aantal s. van het basispatroon deelbaar is door 
4, kunt u dit model volgens de tabel in alle maten breien.
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SOKKEN BREIEN 
met jojo-hiel, 
klassieke hiel of hartjes-hiel

Deze beschrijving geldt voor maat 38/39, gebreid met naalden 
nr. 2 – 3 met het garen Meilenweit van Lana Grossa (420 m/100 
g). De maten voor de andere sokkenmaten zie maattabel.

OPZET:
60 steken opzetten, gelijkmatig over 4 naalden verdelen (= 15 
steken per naald) en in het rond sluiten. Het einde van de 
draad en daarmee ook de overgang naar de volgende toer ligt 
middenachter, dus tussen de 1e en 4e naald.

BEEN:
Enkele centimeters in boordjespatroon ( afwisselend 1 steek 
recht, 1 s. averecht) breien. Dan in basispatroon verder breien. 
Geschikte basispatronen zijn kleine boordsteekpatronen, 
kabel- of ajourpatroontjes of gewoon tricotsteek. Het basispa-
troon zo indelen, dat met de steken van de 2e en 3e naald 
later het patroongedeelte aan de bovenkant van de voet 
logisch voortgezet kan worden, terwijl de steken van de 1e en 
4e naald vanaf de hiel in tricotsteek gebreid worden.

Voor de jojo-hiel:
HIEL:
Bij een totale hoogte van ca. 20 cm met de hiel beginnen, 
daarbij de laatste 1 – 2 cm reeds in de zojuist beschreven 
indeling breien. De jojo-hiel wordt in heengaande en terugga-
ande naalden in tricotsteek met de steken van de 4e en 1e 
naald gebreid. De hielsteken in drie gelijke delen (= 10 steken 
per deel) indelen. Dan worden er verkorte naalden met dubbe-
le steken van buiten naar binnen gebreid.
1e naald (heengaande naald): alle steken van de 4e en 1e 
naald recht breien, keren.
2e naald (teruggaande naald): met een dubbele steek begin-
nen, Hiertoe de draad voor het werk leggen, van rechts naar 
links in de 1e steek insteken, steek en draad samen afhalen 
en de draad strak naar achter trekken. De steek wordt daarbij 
over de naald getrokken en ligt nu dubbel. Wanneer de draad 
niet strak genoeg aangetrokken wordt, ontstaan er later gaat-
jes. De overige steken als gewoonlijk averecht breien, inclusief 
de laatste steek van de 4e naald, keren.
3e naald (heengaande naald): een dubbele steek breien. Dan 
alle steken recht breien, de dubbele steek aan het einde van 
de 1e naald blijft ongebreid, keren.
4e naald (teruggaande naald): een dubbele steek breien. Dan 
alle steken averecht breien, de dubbele steek aan het einde 
van de 4e naald blijft ongebreid, keren. De 3een 4e naald 
herhalen, tot er aan elke zijde 10 dubbele en in het midden 10 
enkele steken liggen. De laatste naald is een heengaande 
naald en tegelijkertijd het begin van twee toeren, die met alle 
steken gebreid worden, de steken van de 4e en 1e naald in 
tricotsteek breien. Daarbij in de 1e toer bij de dubbele steken 
van beide delen van de steek tegelijk opnemen en in recht 
samenbreien. Na deze twee toeren worden er weer verkorte 
naalden met dubbele steken gebreid, echter dit keer van bin-
nen naar buiten.

1e naald (heengaande naald): de hielsteken van de eerste 
beide derde delen (20 steken) recht breien, keren.
2e naald (teruggaande naald): een dubbele steek breien. Tot 
inclusief de laatste steek van het middelste derde deel 
averecht breien, keren.
3e naald (heengaande naald): een dubbele steek breien. Tot 
de dubbele steek van de vorige rij recht breien, deze als 
beschreven recht samenbreien, de volgende steek recht brei-
en, keren.
4e naald (teruggaande naald): een dubbele steek breien. Tot de 
dubbele steek van de vorige naald averecht breien, deze als 
beschreven averecht samen breien, de volgende steek averecht 
breien, keren. De 3e en 4e naald herhalen, tot er aan elke zijde 10 
dubbele steken gebreid werden. De laatste naald is een heenga-
ande naald en tegelijkertijd het begin van de 1e toer van de voet.

Voor de klassieke hiel:
HIEL:
Bij een totale hoogte van ca. 20 cm met de hiel beginnen. Hier-
toe de steken van de 2e en 3e naald stilleggen en voor de hiel-
hoogte met de steken van de 1e en 4e naald 28 naalden in tri-
cotsteek breien. Dan voor het kapje de hielsteken gelijkmatig 
over 3 hulpnaalden verdelen. In de 1e heengaande naald de 
steken van de 1e en 2e hulpnaald recht breien, * daarbij de 
laatste steek van de 2e hulpnaald recht afhalen, de 1e s. van de 
3e hulpnaald recht breien en de afgehaalde steek overhalen. 
Het werk keren. De 1e steek averecht afhalen, de steken van 
de 2e hulpnaald averecht breien, daarbij de laatste steek van de 
2e naald met de 1e steek van de 1e hulpnaald averecht samen-
breien. Het werk keren. De 1e steek averecht afhalen, de ste-
ken van de 2e hulpnaald recht breien. Vanaf * steeds herhalen, 
tot alle steken van de 1e en 3e hulpnaald verbruikt zijn. Bij het 
opnemen van de hielsteken de steken van de 2e hulpnaald over 
twee naalden verdelen (de oorspronkelijk 4e en 1e naald) en 
van nu af aan weer in toeren breien. De steken van de 4e en 1e 
naald recht breien, dan uit de hielrand uit elke 2e naald een 
steek opnemen en extra in de hoek tussen hielrand en been 
een steek recht gedraaid uit het dwarsdraadje meerderen. De 
stilgelegde steken van de 2e en 3e naald in basispatroon brei-
en. Met de 4e naald uit de tweede hielrand eveneens 15 steken 
als beschreven opnemen en de overige 5 steken recht breien. 
Op de 1e en 4e naald bevinden zich nu telkens 5 steken meer 
dan bij het hielbegin. Voor de spiemindering in elke 3e toer bij 
de 1e naald de 2e en 3e laatste steek recht samenbreien, bij de 
4e naald de 1e steek recht breien, de 2e steek recht afhalen, de 
3e steek recht breien en de afgehaalde steek overhalen. Deze 
minderingen zo vaak herhalen, tot er op de 1e en 4e naald weer 
evenveel steken zijn als bij het hielbegin.

Voor de hartjes-hiel:
HIEL:
Bij ca. 20 cm totale hoogte met de hiel beginnen. Hiertoe de 
steken van de 2e en 3e naald stilleggen en voor de hielhoogte 
met de steken van de 1e en 4e naald 28 naalden tricotsteek 
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Maattabel voor Meilenweit 4-fach 420m/100 g resp. 210 m/50 g

Stekenproef: 28 steken en 40 naalden/toeren = 10 x 10 cm.

Maat 22/23 24/25 26/27 28/29 30/31 32/33 34/35 36/37 38/39 40/41 42/43 44/45 46/47

Stekenopzet/aantal steken 
per naald

44/11 48/12 48/12 52/13 52/13 56/14 56/14 60/15 60/15 64/16 64/16 68/17 72/18

Aantal steken voor de hielbreedte 22 24 24 26 26 28 28 30 30 32 32 34 36

Stekenindeling voor de jojo-hiel 7/8/7 8/8/8 8/8/8 8/10/8 8/10/8 9/10/9 9/10/9 10/10/10 10/10/10 10/12/10 10/12/10 11/12/11 12/12/12

Hielhoogte in naalden 
(klassieke hiel)

20 22 22 24 24 26 26 28 28 30 30 32 34

Aantal steken voor het kapje 
(klassieke hiel)

8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 12 12

Aantal steken voor het kapje 
(hartjeshiel)

8 8 8 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12

Stekenopname aan weerszijden 
(klassieke hiel en hartjeshiel)

11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 18

Voetlengte van hielmidden tot 
punt in cm
(jojo-hiel en klassieke hiel)

11,5 12,5 14 14 15,5 17 18 18,5 20 21 22 22,5 24

Voetlengte van hielmidden tot punt 
in cm (hartjeshiel)

10,5 11 12 13,5 14,5 16 17 18 19 20,5 21 22,5 24,5

Minderingen voor de punt na de 
1e mindering in de 3e toer

1x 1x 1x 1x 1x 1x

in elke 3e toer 1x 1x 1x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x

in elke 2e toer 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 4x 4x

in elke toer 4x 5x 5x 5x 5x 6x 6x 6x 6x 7x 7x 7x 8x

Totale voetlengte in cm 14,5 15,5 17 18 19,5 21 22 23,5 25 26,5 27,5 28,5 30

SOKKEN BREIEN 
met jojo-hiel, 
klassieke hiel of hartjes-hiel

breien. In de 1e heengaande naald tot het midden recht breien, 
dan nog 1 steek recht, de volgende 2 steken recht overgehaald 
samenbreien (= 1 steek als bij het recht breien afhalen, 1 steek 
recht breien, dan de afgehaalde steek overhalen) en 1 steek 
recht breien. Het werk keren. In de volgende teruggaande 
naald de 1e steek als bij het recht breien afhalen, 3 steken 
averecht breien, 2 steken averecht samenbreien en 1 steek 
averecht breien. Het werk keren. In de volgende heengaande 
naald de 1e steek als bij het recht breien afhalen, 4 steken recht 
tot voor de afgehaalde steek van de vorige naald breien, 2 ste-
ken recht overgehaald samenbreien en 1 steek recht breien. 
Het werk keren. In de volgende teruggaande naald de 1e 
steek als bij het recht breien afhalen, 5 steken averecht tot voro 
de afgehaalde steek van de vorige naald breien, 2 steken 
averecht samenbreien en 1 steek averecht breien. Het werk 
keren. Volgens dit principe  verder breien, daarbij telkens de 1e 
steek afhalen, tot voor de afgehaalde steek van de vorige naald 
breien en deze steek met de volgende stilgelegde steek samen-
breien en nog 1 steek breien. Daardoor wordt er in elke naald in 
het midden 1 steek meer gebreid. Dit zolang herhalen tot er aan 
weerszijden de steken verbruikt zijn. Bij het opnemen van de 
hielsteken de steken van de 2e hulpnaald over twee naalden 
verdelen (de oorspronkelijk 4e en 1e naald) en vanaf nu weer in 
toeren breien. De steken van de 4e en 1e naald recht breien, 
dan uit de hielrand uit elke 2e naald 1 steek opnemen en extra 
in de hoek tussen hielrand en been 1 steek recht gedraaid uit 
het dwarsdraadje meerderen. De stilgelegde steken van de 2e 
en 3e naald in basispatroon breien. Met de 4e naald uit de 

tweede hielrand eveneens 15 steken als beschreven opnemen 
en de overige 5 steken recht breien. Op de 1e en 4e naald 
bevinden zich nu telkens 5 steken meer dan bij het hielbegin. 
Voor de spiemindering in elke 3e toer bij de 1e naald de 2e en 
3e laatste steek recht samenbreien, bij de 4e naald de 1e steek 
recht breien, de 2e steek recht afhalen, de 3e steek recht breien 
en de afgehaalde steek overhalen. Deze minderingen zo vaak 
herhalen, tot er op de 1e en 4e naald weer evenveel steken zijn 
als bij het hielbegin.

VOET:
De voet wordt weer in het rond gebreid. De steken van de 2e 
en 3e naald in basispatroon, de steken van de 1e en 4e naald 
in tricotsteek breien. Bij een voetlengte van ca. 20 cm vanaf 
het midden van de hiel met de punt beginnen.

PUNT:
Alle steken in tricotsteek breien. Voor de minderingen de 
tweede en laatste steek van de 1e en 3e naald recht samen-
breien, de laatste steek recht breien. De 1e steek van de 2e 
en 4e naald recht breien, de 2e steek recht afhalen, de 3e 
steek recht breien en de afgehaalde steek overhalen. Na de 
1e mindertoer 2 toeren in tricotsteek breien, na de 2e en 3e 
mindertoer telkens 2 toeren tricotsteek breien, na de 4e, 5e 
en 6e mindertoer telkens 1 toer in tricotsteek breien, dan in 
elke volgende toer minderen, tot er nog 8 steken over zijn. 
Het einde van de draad tweemaal door deze 8 steken halen, 
straktrekken en goed instoppen.
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Maak altijd eerst een proeflapje. Brei hiervoor een lapje van 12 
x 12 cm. Brei het lapje in het patroon dat bij het proeflapje van 
het model vermeld staat. Tel nu bij het middelste deel bij een 
vierkant van 10 x 10 cm het aantal steken in de breedte en het 
aantal naalden in de hoogte. Als het aantal steken en naalden 
niet met de gegevens in de beschrijving overeenkomt, dan moet 
je de dikte van de breinaalden aanpassen: als je minder steken 
en naalden hebt, brei je vrij los en neem je dunnere breinaalden 
(½ tot heel nummer); als je meer steken hebt, brei je vrij strak en 
neem je dikkere breinaalden. 

Opgelet: op het etiket van het garen staat ook altijd de steken-
verhouding bij een proeflapje in tricotsteek vermeld. Dit is echter 
niet doorslaggevend voor het model. Neem de gegevens van 
het model dat je wilt breien, als uitgangspunt.

Impressum

Uitgever: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lanagrossa.com
Foto’s: Olaf Szczepaniak

Proeflapje
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Afkortingen
aan weersz. = 
aan weerszijden
afb. = afbeelding
afh. = afhalen
afk. = afkanten
afw. = afwisselend
av. = averecht
av. tr. = averechte tricotsteek
br. = breien
cm = centimeter
db.st. = dubbel stokje 
d.w.z. = dat wil zeggen 

g = gram 
gelijkm. verd. = 
gelijkmatig verdeeld
hg. nld. = heengaande naald 
h.st. = half stokje
hv. = halve vaste
herh. = herhalen
kant-s. = kantsteek
kl. = kleur
l. = losse
ll. = looplengte
m = meter

meerd. = meerderen
midd. = middelste
mind. = minderen
nld. = naald
nr. = nummer
o. = omslag
ø = diameter
opz. = opzetten
pg. = patroongedeelte
s. = steek
samenbr. = samenbreien 
st. = stokje

t. = toer
tg. nld. = teruggaande naald 
tr. = tricotsteek
v. = vaste
vlg. = volgens
volg. = volgende

Vanaf * herh. betekent: een 
grotere stekengroep (pg.) zo 
vaak herhalen als aangegeven


