
 
 

Babysokjes maat pasgeborene en (1 jaar)  

 

Benodigdheden: 

Restje katoen of sokkenwol voor breinaald 3,5 

5 sokkenbreinaalden 3,5 

1 wolnaald voor het afhechten van draadjes 

2 veiligheidsspelden 

eventueel wat kleine gekleurde haarelastiekjes om steken te markeren 

 

 

Boordpatroon 1, afwisselend recht, averecht 

Boordpatroon 2, afwisselend 2 recht, 2 averecht 

Voor beginners raad ik boordpatroon 1 aan omdat dit makkelijker is. Boordpatroon 2 geeft 

een wat stoerder effect en is ook goed te doen maar niet voor je eerste paar sokjes, 

 

 

1e sokje: 

Zet 28 (36) steken op 1 breinaald en maak een keuze tussen boordpatroon 1 of 2.  

 

Boordpatroon 1: begin te breien in boordpatroon 1 vanaf de opzetnaald en verdeel al breiende 

de steken over de 4 sokkennaalden. Het makkelijkste is om op de 1e en 3e naald 8 (10) steken 

te zetten en op de 2e en 4e naald 6 (8) steken te zetten zodat je met je patroon steeds met een 

averechte steek eindigt, en daardoor elke nieuwe naald met een rechte steek kan beginnen. 

Neem bij de 4 naald nog 4 steken over van de 1e naald zodat je het sokje netjes kunt sluiten. 

Dit lukt misschien bij het eerste sokje niet helemaal zo strak als je misschien zou willen maar 

deze onregelmatigheden verdwijnen bij het dragen, bovendien kun je dit bij het afhechten van 

de begindraad als de sok klaar is, ook wel wegwerken. Deze 4 steken houdt je 3 naalden 

(rondes) op de 4e naald en na de 3e naald zet je ze weer terug op de 1e naald. In totaal brei je 

26 naalden boordsteek. 

 

Boordpatroon 2: Dit is iets lastiger omdat het patroon breit over 4 steken en je daardoor niet 

elke naald met een rechte steek kunt beginnen. Het is hierbij het makkelijkste om op de 1e en 

2e naald 8 steken te zetten en op de 3e en 4e naald 6 steken te zetten. Hierdoor kun je op de 1e, 

2e en 3e naald met 2 rechte steken beginnen, en moet je alleen op de 4e naald met 2 steken 

averecht beginnen en voorkom je vergissingen. (Zet op de 1e naald 12 steken en op de 2e, 3e, 

en 4e naald 8 steken, hierdoor kun je alle naalden beginnen met 2 rechte steken)  Ook hier 

neem je bij de 4 naald nog 4 steken over van de 1e naald zodat je het sokje netjes kunt sluiten 

en zet je deze 4 steken na 3 naalden terug op de 1e naald. In totaal brei je ook hier 26 naalden 

boordsteek. 

 



Als je de sok in 2 kleurtjes breit wissel je in de 25e naald van kleur en brei je nog 1 naald in 

boordsteek in de nieuwe kleur.  

 

Na 26 naalden boordsteek de steken gelijkmatig verdelen over de 4 naalden, dus op elke naald 

7  (9) steken zetten. We gaan nu de hiel breien met de steken van naald 1 en 4. De steken van 

naalden 2 en 3 kun je tijdelijk op de 2 veiligheidspelden zetten zodat ze niet kunnen vallen of 

in de weg zitten. Brei de steken van naald 1 recht en keer dan het werk. We gaan de steken 

van naald 1 en 4 als het volgt breien: 2 steken ribbelsteek (heen recht, terug recht), 10 (14) 

steken tricotsteek (heen recht, terug averecht) en 2 steken ribbelsteek. We beginnen dus met 2 

steken recht en breien dan de resterende 5 steken van naald 1 averecht. Vervolgens nemen we 

de steken van de 4e naald erbij op 1 naald en breien opnieuw 5 steken averecht en eindigen 

met 2 steken recht. Er staan dus nu 14 (18)steken op dezelfde naald waarbij de 1e en de 2e 

steek ribbelsteek gebreid wordt en de voorlaatste en laatste steek eveneens ribbelsteek. 

Dit doen we in totaal voor 11 naalden en je eindigt met een teruggaande toer, dus averecht. 

Dit lapje wat je nu gebreid hebt, noemen we de grote hiel. 

 

Voor de kleine hiel waarbij we de ronding afmaken deel je als het ware je 14 (18) steken op 

de naald in, in 3 delen 4;6;4 (6,6,6)steken. De middelste 6 steken blijven eigenlijk de hele tijd 

op de naald en worden  in tricotsteek Gebreid en vormen de kleine hiel, bij elke toer brei je de 

laatste steek van deze 6 samen met 1 van de steken van de zijkanten . Dus eigenlijk pak je 

steeds een steek van de zijkanten bij en hiermee krijg je een kommetje in je breiwerk wat de 

hiel vormt: 

14,13,12,11--10,9,8,7,6,5 --4,3,2,1 <-heengaande toer  

 

Bij de 1e  heengaande toer gaan we nu de 10e  en 11e steek samenbreien door de 10e steek af te 

halen (dus de steek insteken alsof je gaat breien en dan overhalen naar de andere naald zonder 

te breien met de draad achter het werk), daarna brei je de 11e steek en haal je de 10e steek over 

de 11e steek. Nu heb je 1 steek geminderd en een start gemaakt met de ronding van de hiel. 

Direct na het minderen keer je het werk, dus midden in de toer. Vervolgens haal je de net 

geminderde steek averecht af (je steekt de steek averecht in en haalt de steek op de andere 

naald zonder te breien met de draad voor het werk). Hierna brei je de steken 9,8,7,6 en brei je 

de 5e  en de 4e steek averecht samen. 

 

1,2,3,4--5,6,7,8,9,10-X-12-,13,14 <- teruggaande toer en de X is het keerpunt 

 

Hierna keer je direct opnieuw het werk en haal je de samengebreide steek averecht af met de 

draad achter het werk. Dit proces herhaal je tot de steken op zijn als volgt 

 

14,13,12--10,9,8,7,6,5 -X-3,2,1 <-heengaande toer  

1,2,3--5,6,7,8,9,10-X-13,14 <- teruggaande toer  

14,13--10,9,8,7,6,5 -X-2,1 <-heengaande toer  

1,2--5,6,7,8,9,10-X-14 <- teruggaande toer  

14--10,9,8,7,6,5 -X-1 <-heengaande toer  

1--5,6,7,8,9,10-X- <- teruggaande toer  

(bij de grotere maat ga je uiteraard nog 4 naalden door zodat ook hier 6 steken overblijven) 

en nu staan alleen de middelste 6 steken nog op de naald en heeft je sokje een hieltje gekregen 

 

Brei nog 1 heengaande toer en verdeel de 6 steken van de kleine hiel op 2 naalden van elk 3 

steken. Neem na het breien van deze naald 7 (9)steken op in de rand van de grote hiel op de 1e 

naald, zet vervolgens de steken van naald 2 en 3 breinaald en en brei deze steken, neem 



vervolgens aan de andere rand van de grote hiel opnieuw 7 (9) steken op en brei hierbij als 

laatste de 3 resterende steken van de kleine hiel. Je hebt nu als het goed is weer 4 breinaalden 

met steken erop en breit weer in het rond. Op naald 1 en 4 staan 10 (12) steken en op naald 2 

en 3 staan 7 (9) steken. Dit zijn er dus voor naald 1 en 4, 3 steken te veel. Deze steken worden 

de komende naalden geminderd om de hiel netjes af te ronden. Minder in de 2e, 4e en 6e naald 

na het opnemen van de steken van de grote hiel in elke 1e en 4e naald 1 steek als volgt:  

Naald 1: brei de 2e en 3e laatste steek van deze naald samen. 

Naald 4: haal de 2e steek recht af met de draad achter het werk en brei steek 3 recht, haal 

vervolgens de 2e steek over de 3e steek. 

 

Na 6 naalden zijn er dan op alle naalden 7 (9) steken aanwezig en in totaal dus weer de 28 

(36) steken zoals in het begin. 

 

Als je de sok in twee kleuren breit dan wissel je na 10 (20) naalden vanaf het opnemen van de 

steken terug naar de beginkleur. 

 

Minder in de 17e  (26e)naald vanaf het opnemen van de steken  elke 3e en 4e steek, ( dus, de 3e 

en de 4e, de 6e en de 7e ) en doe dit elke naald door de steken samen te breien. 

Brei de 18e  (27e)naald normaal. 

Minder opnieuw in de 19e (28e)naald elke 3e en 4e steek. Dit is echter wat lastiger omdat er nu 

nog maar 5 steken op elke naald staan, je moet dus wat doortellen. Nu knip je de draad los van 

de bol wol en houdt nog 20 a 30 cm draad aan het breiwerk en rijg je de steken vanaf de 

breinaalden op de draad en trek je de overgebleven steken samen. Draad afhechten , net als de 

aanhechtdraad van het begin en je hebt een sokje met een omslagboordje! De tweede sok brei 

je op dezelfde manier! 

 

 

 

info@debreistee.nl 

www.debreistee.nl 
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