Mijn kekke
sokken

Kekke sokken-week 3
Het eerste mee-maak project vab de Kreafabriek. Je eigen kekke sokken
haken in vijf weken. Heerlijk voor in huis! Elke week, op zaterdagmorgen,
komt er een gratis deel van het patroon uit via het blog van de
Kreafabriek. Leuk dat je mee doet!
Deze week verder met week 3, de wreef van je sokken. Veel plezier.
Groetjes van Kaatje uit de Kreafbriek.

Week 3- de wreef
Een hele klus vorige week, twee keer de voet. Veel van hetzelfde….
Deze week weer een stukje sok met heel veel goed opletten en tellen. Maar het lukt je ongetwijfeld. We haken ook nu nog
steeds met haaknaald maat 3.
Succes.

De wreef
-

Leg de sok plat neer met de beginmarkeerders van week 1 (de teen) precies links en rechts van de sok. Neem een
markeerder in een andere kleur en zet deze precies in het midden van de bovenste toer vast. (foto 11 en 12)

foto 11
-

foto 12

Let op: Leg de sok goed plat. Nu even goed tellen! Tel links en rechts van de nieuwe markeerder een gelijk aantal
steken uit tot de “vouw” en dan 1 steek daarvóór,en plaats daar weer een nieuwe markeerder in, in een andere
kleur. Dit betekent bij maat 1, 9 steken links en rechts van het midden (bij maat 2, 10 steken en bij maat 3, 11
steken) foto 13

foto 13
-

Ronde 1 van de wreef.
•

Haak 1 VV in de volgende steek en neem de markeerder “mee”. (De markeerder wordt in de net gehaakte
steek geplaatst)

•

Haak 2 VV in de volgende steek.

•

Haak 1 VV in élke volgende steek tot 1 steek voor de middenmarkeerder. (deze laatste steek vóór de
middenmarkeerder haak je dus nog niet)

•

2 VV in die ene steek vóor de middenmarkeerder.

•

1 VV in de steek van de middenmarkeerder (neem de markeerder mee)

•

2 VV in de steek na de middenmarkeerder.

•

Haak 1 VV in elke volgende steek tot 1 steek vóór de linker zijmarkeerder. (deze laatste steek vóór de linker
zijmarkeerder haak je dus nog niet)

•

2 VV in de steek voor de linker zijmarkeerder.

•

1VV in de steek van de markeerder (neem de markeerder weer mee)

•

Blijf de markeerders steeds “mee”-nemen!!!

•

Haak nu de ronde af door 1 VV in elke steek tot de markeerder te haken. Je hebt nu een ronde gehaakt en
gemeerderd tot maat 1 : 44 steken, maat 2: 48 steken en maat 3: 52 steken.

-

Ronde 2 van de wreef
•

-

Haak 44 (48 of 52) VV.

Ronde 3 en de volgende rondes…
•

Herhaal de bovenstaande “manier” van meerderen (als in ronde 1 en 2) tot je gemeerderd hebt tot 60 (maat
1), 64 (maat 2) of 68 (maat 3) steken. Dus ook steeds na een meerdertoer weer een toer met het gelijke
aantal steken in VV net zoals je deed in ronde 2.

-

Je ziet de wreef ontstaan door het meerderen (foto 14, 15 en 16)

foto 14
-

foto 15

foto 16

Let op: Haak in VV door ná de laatste ronde tot de línker zij markeerder en haak een HV in de steek van die
markeerder. Dit is belangrijk! Je hebt dus eigenlijk een halve ronde extra gehaakt. Niet vergeten te passen, is je
wreef bekleed? Niet een te lange sok gehaakt?

-

Herhaal dit patroon voor je andere sok.

-

En? Is het je gelukt? Wat een gepuzzel he?

-

Volgende week de hakken! Tot dan.

