kousje

moeilijkheidsgraad:

DOE HET ZELF
brei een 16de-eeuws kinderkousje
Bij opgravingen in Groningen op de plek van de ‘gracht van Alva’, die
tussen 1580 en 1600 is gedempt, werd tussen de meer dan tweeduizend
stukjes textiel één gebreid kinderkousje gevonden. Dit kousje is in het
rond gebreid vanaf de teen, in tricotsteek. Alle steken zijn recht gebreid.
De breier of breister kende nog geen averechte steken, bij het
heen-en-weerbreien voor de hak zijn ribbels ontstaan.

wat heb je nodig?
Restje dunne sokkenwol (10 g) en 1 lange rondbreinaald 2 voor de ‘magic loop’.
Kijk voor uitleg op YouTube.
hoe ga je te werk?
Zet op met de Turkse opzet.

Maak een schuifluis om een naaldpunt. Houd de beide naalden in de linkerhand
tegen elkaar, de punt wijst naar rechts, de schuiflus zit om de onderste punt.
Wikkel het garen vanaf de lus 6 x om beide naaldpunten naar je toe.
Trek de onderste naald uit de lussen zodat die steken op de kabel staan, brei de
6 steken op de bovenste naald. Draai het werk om en brei de andere 6 steken.
De schuiflus van de naald halen, die wordt niet meegebreid.
teen
Toer 1 en alle oneven toeren: recht (12 steken).
Toer 2: *1 meerderen, 3 recht, 1 meerderen, 1 recht; herhalen vanaf * (16 steken).
Toer 4: *1 meerderen, 5 recht, 1 meerderen, 1 recht; herhalen vanaf * (20 steken).
Toer 6: *1 meerderen, 7 recht, 1 meerderen, 1 recht; herhalen vanaf * (24 steken).
voet
Rondbreien tot de hele voet ongeveer 3,5 cm lang is.
Dan op de helft van de steken heen en weer 12 naalden recht breien = 6 ribbels.
hak
Neem al breiend aan weerszijden van de ribbels 6 steken op (36 steken).
Brei 1 toer recht.
Minderen boven de hak: * brei 2 steken samen; vanaf * 11 x herhalen, er zijn
12 steken geminderd (24 steken). Het breiwerk maakt een hoek.
been
Circa 3 cm rondbreien, dan midden boven de hak 1 steek meerderen voor de kuit
(25 steken).

kuit
2 x om de cm aan weerszijden van de middelste steek 1 steek meerderen
(25 steken). Doorbreien tot de sok lang genoeg is, circa 7 cm vanaf de hak.
boord
1 ribbel, die ontstaat door terug te breien. Je breit eigenlijk aan de binnenkant.
Om geen gaatje te laten ontstaan kun je een lus van de breidraad om een vorige
steek wikkelen.
Afkanten.
Draad afknippen.
Begin- en einddraad aan de binnenkant van de kous afhechten.
Tweede kous op dezelfde manier breien.
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Kleinere kousen: 4 lussen opzetten, meerderen bij de teen tot 12 steken, voor de hak
3 ribbels breien, of meerderen bij de teen tot 16 steken, dan 4 ribbels breien.
De lengtematen zelf aanpassen.

