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Vysvětlivky a zkratky (US terminologie):  

 
[] Nápověda: Pokyny mezi těmito závorkami obsahují tipy a foto nápovědu k orientaci v 
tomto návodu, jsou tu proto, aby vás navedly a usnadnily vám život, především 

Sl Sloupek KS Krátký sloupek ZS Zadní smyčka 

Ř Řada PDS Polodlouhý sloupek PS Přední smyčka 

ŘO řetízek,řetízk.oko DS Dlouhý sloupek ZR Zadní reliéfní 

PO pevné oko 2NDS Dvakrát nahozený 
dlouhý sloupek 

PR Přední reliéfní 
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začátečníkům. 
Odkaz na fotky je označeny [P] spolu s daným číslem 
* * Pokyny mezi hvězdičkami opakujte uvedeným počtem repeticí. 
Obvykle se jedná o opakování celé strany a bude obsahovat více pokynů. 
( )Pokyny mezi závorkami opakujte uvedeným počtem repeticí. 
( ) Jedná se o opakování nižší úrovně. 
V tomto schématu se používá mnoho speciálních sloupků. Prosím, jděte na můj YouTube 
Channel Special Stitches pro video vysvětlivky. 
 
Speciální sloupky: 
 
DS2spoj:   NH,  vložte háček do sl. NH, protáhněte 2 smyčkami , 2 smyčky zůstanou na 
háčku, opakujte do dalšího sloupku , NH a protáhněte všemi 3 smyčkami najednou. 
 
Vějířek z peciček: do stejného sl. (pecička ze dvou 2NDS, 1 ŘO, DS, 1 ŘO, pecička ze dvou 
2NDS) 
Začáteční pecička ze dvou 2NDS: 3 ŘO, 2xNH, vložte háček do sl., NH, protáhněte 2 
smyčkami třikrát. 
 

Zkosená pecička: ZRKS kolem označeného sl., 3 ŘO,PR pecička ze tří 2NDS: 2xNH, vložte 
háček okolo sl., NH, protáhněte 4 smyčky zůstanou na háčku, NH protáhněte 2 
smyčkami dvakrát, 2 smyčky zůstanou na háčku.  Opakujte 2x okolo stejného sl, 4 
smyčky na háčku. NH a protáhněte všemi 4 smyčkami najednou.  
Pracujeme shora dolů. 
 
Popcorn: uháčkujte 5 DS do jednoho sl., vyjměte háček ze smyčky , vložte zepředu 
dozadu do 
prvního DS a pak do sundané smyčky., protáhněte. 1 ŘO jako ukončení. Tohle ŘO se 
nepočítá do počtu ŘO, které máte uháčkovat po popcornu. 
Pro vytvoření startovacího popcornu, začněte vytvořením stojícího DS nebo udělejte ŘO 
3 místo prvního DS. 
 
 
67. Začněte stojícím DS do prvního ZR PDS jakékoli repetice, DS do dalších 2 sl., [P1] 
(DS2spoj do dalšísh 2 sl., DS do dalších 3 sl., DS2spoj do dalších 2 sl., DC do dalších 8 sl.) 
[P2]43x, 
 vynechejte poslední 3 DS. Spojte do prvního DS pomocí PO. 
Počet sloupků na jednu repetici: 11 – DS, 2 - DS2spoj 
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68. 3 ŘO (počítá se jako DS), DS do stejného sl.[P1], DS do dalších 558 sl.[P2]  

Spojte do vrcholu 3 ŘO, ukončete a zapošijte.                                                                                                             
Počet sloupků: 560 – DS  
 
 

 
 
69. Začněte stojícím DS do jakéhokoli sl. , DS do dalšího sl., [P1] 
(2 ŘO, vynechte další 2 sl., DS do dalších 2 sl.) 139x, 2 ŘO, vynechte další 2 sl.[P2]. Spojte 
do stojícího DS, ukončete a zapošijte.                                                                                                                      
Počet sloupků: 280 – DS , 140 – 2 ŘO mezer 
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Tip: Zkosená pecička se tvoří kolem 2sl. každého páru. Pro snadnější dokončení zkosené 
pecičky otočte práci 90’. 
 
70. Začněte stojícím PR KS kolem druhé DS jakéhokoliv repetice, (3 ŘO, PR pecička ze tří 
2NDS kolem stejného sl.) [první zkosená pecička hotova],[P1] 
(vynechte následující 2 ŘO a další DS, FPSC kolem dalšího sl., 3 ŘO, PR pecička ze tří 2NDS 
kolem stejného sl.) [P2] 139x. Spojte do stojícího PR KS, ukončete, protáhněte konec vlny 

dozadu a zapošijte po Ř71 

Počet sloupků: 140 – PR KS, 140 – zkosenych peciček 
Tip: vaše práce se bude vlnit jako pohárek 

 
 
Tip: v dalších dvou řadách jsou jednotlivé repetice háčkované přes 7 zkosených peciček, 
pro pomoc s počty opakování můžete použít značítka 
71. Začněte stojícím PDS, háčkovaným přes Ř70 a mezi první DS Ř69 a šikmou 

pecičkou.[P1] 
(3 PDS háčkovaným přes 3 ŘO a do 2 ŘO mezery Ř69, PDS mezi DS Ř69 a šikmou 
pecičkou) 2x,  
4 PDS háčkovaným přes 3 ŘO a do 2 ŘO mezery Ř69,  
(PDS mezi DS Ř69 a šikmou pecičkou, 3 PDS háčkovaným přes 3 ŘO a do 2 ŘO mezery 
Ř69) 3x,  
PDS mezi DS Ř69 a šikmou pecičkou,  
4 PDS háčkovaným přes 3 ŘO a do 2 ŘO mezery Ř69,  
PDS mezi DS Ř69 a šikmou pecičkou) [P2] 20x, vynechete poslední PDS. Spojte do 
stojícího PDS, ukončete a zapošijte. 
Počet sloupků na jednu repetici: 30 – PDS  
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Tip: umístěte značítko do druhého DS každého přidání, toto Vám pomůže sledovat počet 
sl. v následujících  dvou řadách. 
72. Začněte stojícím DC v jakémkoli PDS, který je mezi zkosenymi pecičkami, DS do 
stejného sl., [P1] 
(DS do dalších 29 sl., 2 DS do dalšího sl.) [P2] 20x, vynechejte poslední 2 DS 
Spojte do prvního DS pomocí PO. 
Počet sloupků na jednu repetici:31 – DS  
 

 
73. 3 ŘO (počítá se jako DS), DS do dalších 13 sl., [P1] 
(2 DS do dalšího sl., DS do dalších 30 sl.) [P2] 20x, vynechejte posledních 14 DC. Spojte do 
vrcholu 3 ŘO, ukončete a zapošijte.                                                                                                                      
Počet sloupků na jednu repetici: 32 – DS  
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74. Začněte začáteční pecičkou ze dvou 2NDS v jakémkoli sl., (1 ŘO, DS, 1 ŘO, pecička ze 
dvou 2NDS) do stejného sl. [vějířek z peciček], [P1] 
(vynechte další 4 sl., vějířek z peciček do dalšího sl.) [P2] 127x, vynechte další 4sl. 
Spojte do začáteční pecičky ze dvou 2NDS, ukončete a zapošijte.                                                                                                                     
Počet sloupků: 128 – vějířků z peciček 
 
 

 
 
 
Tip: 1 ŘO jako ukončení popcorn se nepočítá do počtu ŘO, které máte uháčkovat po 
popcornu. 
75. Začněte začáteční popcorn do DS v jakékoli vějířku z peciček,[P1] 
(4 ŘO, popcorn do DS následujícího vějířku z peciček) [P2] 127 krát, 4 ŘO. 
Spojte do začátečního popcorn, ukončete a zapošijte.                                                                                                                 
Počet sloupků: 128 – popcorn, 128 – 4 ŘO mezer 
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76. Začněte stojícím KS do 4 ŘO mezery před jakýmkoli popcornem, [P1] 
(1 ŘO, vynechte další popcorn, KS do 4 ŘO mezery, háčkujeme přes 4 ŘO 3 KS mezi vějířky 
z peciček Ř74, KS do 4 ŘO mezery) [P2, 3] 128x, vynechat poslední KS. 
Spojte do stojícího KS pomocí PO. 
Počet sloupků: 640 – KS, 128 – 1 ŘO 

 
77. PO do další 1 ŘO mezery, 3 ŘO [počítá se jako DS], 4 DS do stejné 1 ŘO mezery, [P1] 
(vynechte další 2sl., KS do dalšího sl., vynechte další 2 sl., 5 DS do další 1 ŘO mezery) [P2] 
127x, vynechte další 2 sl., KS KS do dalšího sl., vynchte další 2 sl. 
 Spojte do vrcholu 3 ŘO, ukončete a zapošijte.                                                                                                             
Počet sloupků: 128 – KS, 640 – DS  
. 

 
Konec 4. Části 
 
V tuto chvíli svou práci nenapínejte 
 
Děkujeme vám, že jste se připojili k našemu CAL. 
 
Pro pomoc a podporu prosím přihlaste se na náš Facebook Helen’s Hookaholics 
.https://www.facebook.com/groups/helenshookaholics/ 
 

♥ Pamatujte si, že toto je můj návrh a je utajením autorského zákona. Můžete sdílet 
odkaz na moji webovou stránku nebo Raverly s kýmkoli, můžete PDF vytisknout pro 
vlastní použití, ale prosím neměňte a ani žádným způsobem nesdílejte.  Prosím milujte a 

respektujte mě, stejně jako já miluji a respektuji Vás.♥  

 

Love Helen x 


