
WWW.BREICLUB.NL

Sokk$
SOKKEN

EEN ONTWERP VAN  MARJAN GOUDA - HAKEN

Leuke gestreepte sokken met pompons! Voor lekkere warme voeten tijdens de wintermaanden. 
Je haakt ze snel met dit eenvoudige patroon. 
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Leuke gestreepte sokken met pompons! Voor lekkere warme voe-
ten tijdens de wintermaanden. Je haakt ze snel met dit eenvoudige 
patroon. Deze gehaakte sokken trek je over je gewone sokken aan 
als een soort sloffen. 

Benodigdheden:

• Scheepjes Stonewashed XL
• 2 bollen Moon Stone en 2 bollen Black Onyx 
• Haaknaald 6.0mm 
• Stopnaald, schaar en pomponmaker

Gebruikte steken:

L = Losse
Hv = Halve vaste
Stk = Stokje

Het patroon:

Teen:
Er wordt eerst een cirkel gehaakt, wanneer deze dubbelgevouwen 
wordt en om de voet/tenen past, stop je met meerderen. 
1. Haak 3l, 6stk in de 1e gehaakte l, hv in 1e stk. =6stk
2. 2l(telt niet mee als stk), 2stk in dezelfde steek, 2stk in elk stk, hv 
in 1e stk. =12stk
3. 2l(telt niet mee als stk), 1stk in dezelfde steek, 2stk in volgende 
steek, *1stk in volgende steek, 2stk in volgende steek. Herhaal vanaf 
* tot het einde van de toer,  hv in 1e stk. =18stk
Is de cirkel nog niet groot genoeg? Herhaal dan toer 3, maar haak 
dan: 1stk, 1stk, 2stks. =24stk. 
Voet:
4. 2l(telt niet mee als stk), 1stk in dezelfde steek, 1stk in elk stk, hv 
in 1e stk. 
5. Herhaal toer 4, wissel na elke toer van kleur.
Herhaal toer 4 totdat de sokken lang genoeg zijn. Ik haakte 24 toe-
ren met stokjes voordat ik het randje haakte.

SOKKEN
EEN ONTWERP VAN MARJAN GOUDA

Randje:

Haak in dezelfde kleur als laatste toer.
1. 1l, 1v in dezelfde steek, 1v in elk stk. Hv in 1e v. 
Hecht af, werk alle draden weg.
Pompon: 4x
Met behulp van een pomponmaker maakte ik pompons om aan 
de koordjes te bevestigen. Ik gebruikte hiervoor dubbele draad, 
de draad van de witte en van de zwarte bol wikkelde ik tegelijker-
tijd om pomponmaker. Maak in totaal 4 pompons. 
Koord: 2x 
Haak met wit 75l, rijg het koord door de een na laatste toer, be-
vestig daarna de gemaakte pompons aan het koord. 

Veel plezier met de gehaakte sokken!


