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Časť 3 

 
V návode je použitá US terminológia 
Skratky  

 
 
 
 
 

 
 
 

[] Tipy: sú písané kurzívou a fialovou farbou, slúžia ako pomôcka a návod a uľahčujú prácu najmä 
začiatočníkom. 
 
Zodpovedajúce obrázky sú značené [P] s príslušným číslom fotografie v zátvorke. 
* * opakujeme inštrukcie medzi hviezdičkami uvedený počet krát, 
     je to zvyčajne opakovanie pre celú stranu a bude pozostávať z viacerých pokynov, 
() opakujeme inštrukcie v zátvorkách uvedený počet krát, 

     je to opakovanie nižšej úrovne. 
 
Špeciálne vzory 
Veľký puff: NH, pichneme háčik do očka alebo do daného miesta a vytiahneme priadzu [do výšky 
priľahlých stĺpikov], 7-krát (15 očiek na háčiku), NH and pretiahneme cez všetkých 15 očiek, a RO1 na 
uzavretie. Táto zatváracia retiazka sa nepovažuje za očko. 
Začínajúci veľký puff robíme, ak začíname stojacim stĺpikom. 

O Očko, očká KS Krátky stĺpik ZS Zadná slučka 

R Riadok PDS Polodlhý stĺpik PS Predná slučka 

RO Retiazka DS Dlhý stĺpik ZR Zadný reliéfny stĺpik 

PO Pevné očko  DDS 2xnahodený DS PR Predný reliéfny stĺpik 

NH Nahodiť TDS 3xnahodený DS   

http://www.crystalsandcrochet.com/
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26. Začneme stojacim DS do posledného PDS ktorejkoľvek strany, [P1] 
*do rohového DS (2 DS, DDS, 2 DS) [P2], DS do ďalšieho očka, RO1, preskočíme ďalšie očko, 

(veľký puff do ďalšieho očka, RO2, preskočíme ďalšie 2 očká) 2-krát, 
veľký puff do ďalšieho očka, RO1, preskočíme ďalšie očko, [P3,4,5], 
DS do ďalších 6 očiek, PDS do ďalších 3 očiek, KS do ďalších 24 očiek, PDS do ďalších 3 očiek, DS do 
ďalších 6 očiek, 
RO1, preskočíme ďalšie očko, 
(veľký puff do ďalšieho očka, RO2, preskočíme ďalšie dve očká) 2-krát, 
veľký puff do ďalšieho očka, RO1, preskočíme ďalšie očko, DS do ďalšieho očka. *[P6,7] 
Opakujeme od * do * 4-krát, vynecháme posledný DS. 
Spojíme do stojaceho DS, ukončíme a začistíme konce. 
Počet stĺpikov: na strane: 24 KS, 6 PDS, 18 DS, 6 veľkých puffov, 1 rohový DDS. 
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27. Začneme stojacim PDS do posledného očka ktorejkoľvek strany, [P1] 
*do rohového DDS (PDS, DS, PDS), PDS do ďalších 3 očiek,  

háčkujeme pred RO1 medzeru: DDS do nasledujúceho preskočeného očka R25,  
(PRKS okolo nasledujúceho veľkého puffu, DDS do ďalších 2 preskočených očiek R25)2-krát, 
PRKS okolo ďalšieho veľkého puffu, DDS do ďalšieho preskočeného očka R25, [P2,3], 
PDS do ďalších 12 očiek, KS do ďalších 18 očiek, PDS do ďalších 12 očiek, 
DDS do ďalšieho preskočeného očka R25, 
(PRKS okolo ďalšieho veľkého puffu, DDS do ďalších 2 preskočených očiek R25) 2-krát, 
PRKS okolo ďalšieho veľkého puffu, DDS do ďalšieho preskočeného očka R25, PDS do ďalších 3 očiek, 
*[P4,5] 
Opakujeme od * do * 4-krát, vynecháme posledný PDS. 
Spojíme do stojaceho PDS pomocou PO. 

Počet stĺpikov: na strane: 18 KS, 6 prks, 32 PDS, 12 DDS, 1 rohový DS. 
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28. RO3 [počíta sa ako DS], DS do ďalšieho očka, [P1] 
*do rohového DS (DS, DDS, DS), DS do ďalších 13 očiek, zároveň zachytíme aj RO za každým DDS[P2, 3, 

4], PDS do ďalších 14 očiek, KS do ďalších 14 očiek, PDS do ďalších 14 očiek, DS do ďalších 13 očiek, 
zároveň zachytíme aj RO za každým DDS. *[P5,6,7]. 
Opakujeme od * do * 4-krát, vynecháme posledné 2 DS. 
Spojíme do vrchu  RO3, ukončíme a začistíme konce. 
Počet stĺpikov: na strane: 14 KS, 28 PDS, 28 DS, 1 rohový DDS. 

 
 
 
29. Začneme stojacim DS do posledného očka na ktorejkoľvek strane, [P1] 

*do rohového DDS (DS, DDS, DS), DS do ďalších 70 očiek. *[P2,3,4] 
Opakujeme od * do * 4-krát, vynecháme posledný DS. 

Spojíme do stojaceho DS, ukončíme a začistíme konce. 
Počet stĺpikov: na strane: 72 DS, 1 rohový DDS. 
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Tip: rohy v tomto riadku nie sú symetrické. 
30. Začneme stojacim DS do posledného očka ktorejkoľvek strany, [P1] 

*RO1, do rohového DDS(DS, RO2, DS, RO1, DS) [P2], (RO1, preskočíme ďalšie očko, DS do ďalšieho očka) 
36-krát. * [P3,4] 
Opakujeme od * do * 4-krát, vynecháme posledný DS. 
Spojíme do stojaceho DS, ukončíme a začistíme konce. 
Počet stĺpikov: na strane: 39 DS, 38 RO1 medzier, 1 RO2 rohová medzera. 
 

 
 
31. Začneme stojacim  ZRKS okolo posledného stĺpika ktorejkoľvek strany, [P1] 
*do rohovej RO2 medzery (KS, RO2, KS), ZRKS okolo ďalšieho stĺpika, TDS do rohového DDS R29, [P2,3] 
(ZRKS okolo ďalšieho stĺpika, TDS do ďalšieho preskočeného očka R29) 36-krát, ZRKS okolo ďalšieho 

stĺpika, TDS do rohového DDS R29, ZRKS okolo ďalšieho stĺpika. *[P4,5,6] 
 
Opakujeme od * do * 4-krát, vynecháme posledný ZRKS. 
Spojíme do stojaceho ZRKS, ukončíme a začistíme konce. 
Počet stĺpikov: na strane: 2 KS, 39 ZRKS, 38 TDS, 1 RO2 rohová medzera.  
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Tip: rohy v tomto riadku nie sú symetrické. 
32. Začneme stojacim DS do posledného očka ktorejkoľvek strany, [P1] 

*do rohovej RO2 medzery (2 DS, DDS, DS), DS do ďalších 79 očiek. *[P2,3,4] 
Opakujeme od * do * 4-krát, vynecháme posledný DS. 
Spojíme do stojaceho DS, ukončíme a začistíme konce. 
Počet stĺpikov: na strane: 82 DS, 1 rohový DDS.  

 
Zapracujeme všetky konce , jemne nablokujeme štvorec na dĺžku strany asi 50 cm. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ak robíte 2 štvorce a chcete ich k sebe spojiť, odporúčam ich spojiť opačnými stranami k sebe pomocou 
KS, pričom nezabudnite uháčkovať 3KS do rohového DDS, aby náš vankúš mal pekný tvar. Uháčkujete 
KS na 3 stranách, vložíte vankúš dovnútra a ukončíte spojenie štvrtej strany. 
 
Ak použijete hotovú obliečku na vankúš ako ja, takto pripevníte svoj štvorec k obliečke. 
 

Prišpendlite štvorec k obliečke, začnite 1 špendlíkom do každého rohu, potom pokračujte dookola 
celého, vyrovnajte ho, prišpendlite v strede a umiestnite špendlíky dookola kruhu na koniec prvej časti. 
 
Použite šijaciu niť a ihlu, urobte niekoľko malých stehov v strede. 
Potom urobte malé stehy okolo kruhu a nakoniec okolo všetkých 4 strán. 
Toto zabezpečí, aby váš štvorec zostal pri používaní na správnom mieste. 
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♥ Ďakujem , že ste sa zúčastnili tohto mini CAL-u 

 

♥ Pomoc a rady nájdete v mojej Facebookovej skupine 

https://www.facebook.com/groups/helenshookaholics/ 

 

♥ Rada by som videla Vaše výrobky Sweet Caroline, prosím pridajte fotky hotových prác do albumov na 
stránke Helens Hookaholics. 

 

♥ Prihláste sa k odberu na mojej stránke http://www.crystalsandcrochet.com/, aby ste mali vždy 

aktuálny prehľad o všetkých mojich projektoch. 

 

♥ Pamätajte, že toto je môj návod, na ktorý sa vzťahuje autorské právo. 
Odkaz na moju webovú stránku alebo Ravelry stránku možno zdieľať a je dovolené vytlačiť PDF pre 
svoju vlastnú potrebu, ale prosím nemeňte ho, neupravujte a inak nešírte. 

Prosím buďme k sebe milí a rešpektujme sa navzájom. ♥ 
 

S láskou 
 Helen x  

https://www.facebook.com/groups/helenshookaholics/
http://www.crystalsandcrochet.com/

