
Mini Kerst sokje | Atelier Aolt

Nadat ik wat sokjes voor mijn zoontje van 6 had gemaakt had ik nog wat restjes over. Ik heb toen 
wat geëxperimenteerd met steken tot ik een schattig mini sokje had van minder dan 3 gram. 

Ik vond het zelf wat priegelig om deze in het rond te breien dus heb ik deze plat gebreid. In dit 
patroon staan beide manieren uitgeschreven. Ik heb ook een video gemaakt, deze gaat alleen 
over de platte versie en staat op Youtube. https://youtu.be/eVTtr9B7YtQ


Nodig: 

• 3 gram sokkengaren, 

• DPN’s 2,5mm of rondbreinaald 80 cm 2,5 mm (magic loop), 

• haaknaald voor koordje (optioneel) 

• rijgnaald met stompe punt.


De gebruikte steken zijn: 
DS = Dubbele steek
K = Brei 1 steek
K2tog= Brei 2 steken tezamen.
P = Brei 1 steek averecht 
RS = Goede kant (voorkant) van breiwerk
Sl= Verplaats je steek naar de rechternaald zonder te breien, steek averechts in en 

plaats de draad naar achter.
SlB= Verplaats je steek naar de rechternaald zonder te breien, steek averechts in de 

achterste lus.
SSK= Verplaats 2 steken, één voor één naar de rechternaald (net of je zou gaan breien), 

steek dan de linkernaald van links naar rechts door deze twee steken, aan de 
voorkant in en brei deze 2 tezamen

WS = Achterkant van breiwerk. 
KW= Keer en Werk. Wordt gebruik in de verkorte rijen. Zie uitleg hieronder:

Uitleg verkorte rijen: 
Je draait eerst je werk en daarna ga je aan de slag. Doe de draad naar voren (als deze daar nog 
niet is), verplaats de volgende steek naar de rechter naald en trek je draad voorzichtig via de 
bovenkant naar achteren en om de naald heen naar voren. Je steek zit er nu wat vreemd uit, het is 
een dubbele steek geworden. Brei nu de steken recht of averecht tot het volgende punt waar je 
een KW hebt. Als je een dubbele steek tegenkomt bij het breien dan behandel je deze als een 
gewone steek. Je steekt je naald door beide draden van de dubbele steek.
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Plat breien (instructie rond breien vanaf pagina 4) 
Zet 24 steken op een DPN naald. Hiervan zijn de twee uiterste steken kantsteken. Deze gebruik je 
om het sokje in elkaar te zetten met een naad. Je kunt elke rij afvinken als je deze klaar hebt.


Rij 1: K1, *K1, P1*, herhaal tussen ** tot je nog 1 steek hebt op de linkernaald, K1

Rij 2: Sl1, *K1, P1*, herhaal tussen ** tot je nog 1 steek hebt op de linkernaald, K1

Rij 3: Sl1, *K1, P1*, herhaal tussen ** tot je nog 1 steek hebt op de linkernaald, K1

Rij 4: Sl1, *K1, P1*, herhaal tussen ** tot je nog 1 steek hebt op de linkernaald, K1


Je hebt nu 4 rijen boord steek gebreid. We gaan nu verder in de tricotsteek.  

Rij 5: Sl1, K tot einde

Rij 6: Sl1B, P tot je nog 1 steek hebt, K1

Rij 7: Sl1, K tot einde

Rij 8: Sl1B, P tot je nog 1 steek hebt, K1

Rij 9: Sl1, K tot einde

Rij 10: Sl1B, P tot je nog 1 steek hebt, K1

Rij 11: Sl1, K tot einde

Rij 12: Sl1B, P tot je nog 1 steek hebt, K1


We gaan verder met de hiel, je gebruikt maar een deel van de steken, voor het gemak plaatsen we 
in Rij 13 een markeerder (op de linkernaald) 

Als je de markeerder tegenkomt verplaats je die gewoon naar de rechternaald. 


Rij 13 RS: Sl1, K11, Plaats markeerder, KW 

Rij 14 WS: P tot je nog 1 steek op de naald hebt, KW  
(je doet dus niets met die ene steek, die blijft op de andere naald staan.)

Rij 15 RS: K tot DS, KW

Rij 16 WS: P tot DS, KW

Rij 17 RS: K tot DS, KW

Rij 18 WS: P tot DS, KW

Rij 19 RS: K tot DS, KW

Rij 20 WS: P tot DS, KW

Rij 21 RS: K tot einde, als je DS tegenkomt behandel je deze als een gewone steek. 

Rij 22 WS: SlB1, P tot er nog 1 steek is, als je DS tegenkomt behandel je deze als een gewone 
steek, K1


De eerste helft van de hiel is nu klaar.  

Rij 23 RS: Sl1, K8, KW

Rij 24 WS: P4, KW

Rij 25 RS: K tot en met DS, behandel DS als gewone steek, K1, KW

Rij 26 WS: P tot en met DS, behandel DS als gewone steek, P1, KW

Rij 27 RS: K tot en met DS, behandel DS als gewone steek, K1, KW

Rij 28 WS: P tot en met DS, behandel DS als gewone steek, P1, KW

Rij 29 RS: K tot en met DS, behandel DS als gewone steek, K1, KW

Rij 30 WS: P  tot en met DS, behandel DS als gewone steek, P1, KW

Rij 31 RS: K tot einde, als je DS tegenkomt behandel je deze als een gewone steek.

Rij 32 WS: SlB1, P tot je nog 1 steek hebt, als je DS tegenkomt behandel je deze als een 
gewone steek, K1


De hiel is nu compleet en we gaan de voet breien. 

Rij 33: Sl1, K tot einde

Rij 34: Sl1B, P tot je nog 1 steek hebt, K1

Rij 35: Sl1, K tot einde

Rij 36: Sl1B, P tot je nog 1 steek hebt, K1

Rij 37: Sl1, K tot einde

Rij 38: Sl1B, P tot je nog 1 steek hebt, K1

Rij 39: Sl1, K tot einde

Rij 40: Sl1B, P tot je nog 1 steek hebt, K1

Rij 41: Sl1, K tot einde

Rij 42 : Sl1B, P tot je nog 1 steek hebt, K1


De voet is klaar, we gaan minderen voor de teen. 
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Rij 43: Sl1, K1, SSK, K5, K2tog, K1, verplaats markeerder, K1, SSK, K5, K2tog, K2

Rij 44: SlB1, P tot laatste steek, K1

Rij 45: Sl1, K1, SSK, K3, K2tog, K1, verplaats markeerder, K1, SSK, K3, K2tog, K2

Rij 46: SlB1, P tot laatste steek, K1

Rij 47: Sl1, K1, SSK, K1, K2tog, K1, verplaats markeerder, K1, SSK, K1, K2tog, K2

Rij 48: SlB1, P tot laatste steek, K1


De teen is klaar en er zijn twee opties om de steken af te werken.  

Optie 1: 

De eerste is de makkelijkste, rijg de draad door de overgebleven steken en trek strak aan. 


Optie 2: 
De overgebleven steken aan elkaar zetten. Verdeel de 6 steken tot de markeerder naar de andere 
naald. We gaan deze 12 steken aan elkaar zetten met een dikke naald. Knip de draad af op 30 
cm. We hebben het nu over een voorste naald en achterste naald. De draad zit op de verkeerde 
plek, Rij deze door 6 steken aan de achterkant zodat deze op de juiste plek zit. 

Steek de  rijgnaald in de eerste steek op de voorste naald van rechts naar links steek en steek dan 
de rijgnaald door de eerste steek op de achterste naald van links naar rechts. Dit is de opzet.

Nu gaan we echt aan de slag:
Stap 1: Steek de rijgnaald in de eerste steek op de voorste naald van links naar rechts en laat de 
steek van de naald glijden, steek nu de rijgnaald in de volgende steek van rechts naar links. 
Stap 2: Steek nu de rijgnaald in de eerste steek op de achterst naald van rechts naar links en laat 
de steek van de naald glijden, steek nu de rijgnaald in de volgende steek van links naar rechts. 

Herhaal stap 1 en 2 tot je nog 2 steken hebt. Steek dan van links naar rechts door de steek op de 
voorste naald, laat deze van de naald glijden, steek van rechts naar links door de steek op de 
achterste naald en laat deze van de naald glippen. 
Trek de steken 1 voor 1 netjes aan. En steek dan de rijgnaald met de draad naar binnen toe.

Nu gaan we naad dichtnaaien, 
 gebruik je rijgnaald en steek deze aan de ene kant van de naad onder de draad door tussen twee 
steken, trek voorzichtig aan, steek dan de naald aan de andere kant van de naad onder de de 
draad  door tussen twee steken. Trek weer voorzichtig aan. Herhaal dit voor een paar steken, trek 
de draad nu goed aan en ga weer verder. Net zolang tot de naad helemaal dicht is. 


Ophangkoordje  
Je kunt een draadje gebruiken om de sok op te hangen, 
je kunt ook een losse draad pakken en 20 steken haken 
en het koordje daarna vastmaken aan het sokje. 


Afwerking: 
Hecht alle losse eindjes af 
Was je sokje  in een mild sopje en laat deze plat drogen, 
of knip een stukje placemat in de vorm van je sok (soort 
sock blocker dus) om de sok extra mooi op te laten 
drogen. Zie bijlage voor malletje. 
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Rond breien  
Zet 22 steken op een Rondbreinaald of gebruik 5 DPN naalden. Plaats een markeerder om het 
begin van de ronde aan te duiden. Je kunt elke rij afvinken als je deze klaar hebt.


Ronde 1: *K1, P1*, herhaal tussen ** tot einde 

Ronde 2: *K1, P1*, herhaal tussen ** tot einde 

Ronde 3: *K1, P1*, herhaal tussen ** tot einde 

Ronde 4: *K1, P1*, herhaal tussen ** tot einde 


Je hebt nu 4 rijen boord steek gebreid. We gaan nu verder in de tricotsteek. 


Ronde 5: K tot einde

Ronde 6: K tot einde

Ronde 7: K tot einde

Ronde 8: K tot einde


Ronde 9: K tot einde

Ronde 10: K tot einde

Ronde 11: K tot einde

Ronde 12: K tot einde 

We gaan verder met de hiel, je gebruikt maar een deel van de steken, voor het gemak plaatsen we 
een aanvullende markeerder. 

Als je die markeerder tegenkomt verplaats je die gewoon naar de rechternaald. 


Rij 13 RS:  K11, Plaats markeerder, KW 

Rij 14 WS: P tot einde, KW

Rij 15 RS: K tot DS, KW

Rij 16 WS: P tot DS, KW

Rij 17 RS: P tot DS, KW

Rij 18 WS: K tot DS, KW

Rij 19 RS: K tot DS, KW

Rij 20 WS: P tot DS, KW

Rij 21 RS: K tot einde, als je DS tegenkomt behandel je deze als een gewone steek. 

Ronde 22 WS:  K tot einde, als je DS tegenkomt behandel je deze als een gewone steek


De eerste helft van de hiel is nu klaar.  

Rij 23 RS:  K8, KW

Rij 24 WS: P4, KW

Rij 25 RS: K tot en met DS, behandel DS als gewone steek, K1, KW

Rij 26 WS: P tot en met DS, behandel DS als gewone steek, P1, KW

Rij 27 RS: K tot en met DS, behandel DS als gewone steek, K1, KW

Rij 28 WS: P tot en met DS, behandel DS als gewone steek, P1, KW

Rij 29 RS: K tot en met DS, behandel DS als gewone steek, K1, KW

Rij 30 WS: P  tot en met DS, behandel DS als gewone steek, P1, KW

Rij 31 RS: K tot einde, als je DS tegenkomt behandel je deze als een gewone steek.

Ronde 32 WS: K tot einde  als je DS tegenkomt behandel je deze als een gewone steek.  


De hiel is nu compleet en we gaan de voet breien. 

Ronde 33: K tot einde

Ronde 34: K tot einde

Ronde 35: K tot einde

Ronde 36: K tot einde

Ronde 37: K tot einde


Ronde 38: K tot einde

Ronde 39: K tot einde

Ronde 40: K tot einde

Ronde 41: K tot einde

Ronde 42: K tot einde 

De voet is klaar, we gaan minderen voor de teen. 

Ronde 43: K1, SSK, K5, K2tog, K1, verplaats markeerder, K1, SSK, K5, K2tog, K1

Ronde 44: K tot einde

Ronde 45: K1, SSK, K3, K2tog, K1, verplaats markeerder, K1, SSK, K3, K2tog, K1

Ronde 46: K tot einde 

Ronde 47: K1, SSK, K1, K2tog, K1, verplaats markeerder, K1, SSK, K1, K2tog, K1

Ronde 48: K tot einde 


De teen is klaar en er zijn twee opties om de steken af te werken.  

Optie 1: 

De eerste is de makkelijkste, rijg de draad door de overgebleven steken en trek strak aan. 


Pagina �  van �4 5



Optie 2: 
De overgebleven steken aan elkaar zetten. Verdeel de 5 steken tot de markeerder naar de andere 
naald. We gaan deze 10 steken aan elkaar zetten met een dikke naald. Knip de draad af op 30 
cm. We hebben het nu over een voorste naald en achterste naald. De draad zit op de verkeerde 
plek, Rij deze door 5 steken aan de achterkant zodat deze op de juiste plek zit. 

Steek de  rijgnaald in de eerste steek op de voorste naald van rechts naar links steek en steek dan 
de rijgnaald door de eerste steek op de achterste naald van links naar rechts. Dit is de opzet.

Nu gaan we echt aan de slag:
Stap 1: Steek de rijgnaald in de eerste steek op de voorste naald van links naar rechts en laat de 
steek van de naald glijden, steek nu de rijgnaald in de volgende steek van rechts naar links. 
Stap 2: Steek nu de rijgnaald in de eerste steek op de achterst naald van rechts naar links en laat 
de steek van de naald glijden, steek nu de rijgnaald in de volgende steek van links naar rechts. 

Herhaal stap 1 en 2 tot je nog 2 steken hebt. Steek dan van links naar rechts door de steek op de 
voorste naald, laat deze van de naald glijden, steek van rechts naar links door de steek op de 
achterste naald en laat deze van de naald glippen. 
Trek de steken 1 voor 1 netjes aan. En steek dan de rijgnaald met de draad naar binnen toe.

Ophangkoordje  
Je kunt een draadje gebruiken om de sok op te hangen, je kunt ook een losse draad pakken en 
20 steken haken en het koordje daarna vastmaken aan het sokje. 


Afwerking: 
Hecht alle losse eindjes af 
Was je sokje  in een mild sopje en laat deze plat drogen, of knip een stukje placemat in de vorm 
van je sok (soort sock blocker dus) om de sok extra mooi op te laten drogen. (zie bijlage)

Veel plezier met de kerstsok.  Alita Kramer - Atelier Aolt 
Ik hoor het graag op atelieraolt@gmail.com als je suggesties hebt, of (spel)fouten hebt gevonden.
Dank je wel. www.aolt.nl

Je mag de projecten die je zelf, handmatig, met dit patroon maakt 
ook verkopen of cadeau geven. Je mag dit patroon 
gebruiken voor lessen. Je mag het patroon niet 
kopiëren en doorverkopen.



Bijlage:

Malletje, knip deze van wat plastic, oude placemat of karton om je sokje 
mooi op te laten drogen.
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