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Vysvětlivky a zkratky (US terminologie):  

Sl   sloupek  KS  Krátký sloupek  ZS  Zadní smyčka  

Ř   Řada  PDS  Polodlouhý sloupek PR  Přední smyčka  

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

PO  pevné oko   2NDS Dvakrát nahozený PR dlouhý sloupek  Přední reliéfní  
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 [] 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 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:  

  

3DS Pecička:  NH, vložte háček do sl., NH, protáhněte 3 smyčky na háčku,NH protáhněte 2 smyčkami , 2 

smyčky zůstanou na háčku. Opakovat 2x do stejného sl, 4 smyčky zůstanou na háčku. NH a protáhněte 

všemi 4 smyčkami najednou.   

  

Pecička ze tří 2NDS:  2xNH, vložte háček do sl., NH, protáhněte 4 smyčky zůstanou na háčku, NH 

protáhněte 2 smyčkami dvakrát, 2 smyčky zůstanou na háčku.  Opakujte 2x do stejného sl, 4 smyčky na 

háčku. NH a protáhněte všemi 4 smyčkami najednou.  

  

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.  

  

DS3spoj:   NH,  vložte háček do sl. NH, protáhněte 2 smyčkami , 2 smyčky zůstanou na háčku, opakujte do 

dalších 2 sloupků, NH a protáhněte všemi 4 smyčkami najednou.  
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Tip: vaše práce se bude vlnit v dalších 2 řadách  

91. Začněte stojícím KS do 4tého sl. Ř80 před stojícím KS předchozí řady, KS do dalších 12 sl.,  

(vynechte další 3 sl., do dalšího sl. (pecička ze tří 2NDS, 4 ŘO, pecička ze tří 2NDS), vynechte další 3 sl., KS 

do dalších 3 sl.) 4x,   

vynechte další 3 sl., do dalšího sl. (pecička ze tří 2NDS, 4 ŘO, pecička ze tří 2NDS), vynechte další 3 sl., KS 

do dalšího sl.,  

vynechte další 2 sl., do dalšího sl. (pecička ze tří 2NDS, 4 ŘO, pecička ze tří 2NDS), vynechte další 2 sl., KS 

do dalšího sl.,  

 (vynechte další 3 sl., do dalšího sl. (pecička ze tří 2NDS, 4 ŘO, pecička ze tří 2NDS), vynechte další 3 sl., KS 

do dalších 3 sl.)  5x, KS do dalších 10 sl.   

Ustřihněte nitě a ukončete.  

Počet sloupků v jednom rohu: 52 – KS,22 – pecička ze tří 2NDS, 11 – 4 ŘO     

 

  

92. Začněte stojícím KS do 4tého sl. Ř80 před stojícím KS předchozí řady, KS do dalších 10 sl.,  

PDS do dalších 3 sl.,   

(popcorn do dalších 3 sl., 6 ŘO, vynechte další skupinu peciček ze tří 2NDS) 5x,  popcorn do dalšího sl., 6 

ŘO, vynechte další skupinu peciček ze tří 2NDS, popcorn do dalšího sl.,  

(6 ŘO, vynechte další skupinu peciček ze tří 2NDS, popcorn do dalších 3 sl.) 5x,  PDS do dalších 3 sl., 

KS do dalších 11 sl.   

Ustřihněte nitě a ukončete.  

Počet sloupků v jednom rohu: 22 – KS , 6 – PDS, 32 – popcorn,11 – 6 ŘO   
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93. Začně ady, KS do dalších 17 sl.,  

(PR KS okolo dalších 3 sl., 9 DS pracujte přes 6 ŘO a do 4 ŘO Ř91) [P1] 4 x, PR KS okolo 

dalších 3 sl.,   

(9 2NDS pracujte přes 6 ŘO a do 4 ŘO Ř91, PR KS okolo dalšího sl.)2x,   

9 2NDS pracujte přes 6 ŘO a do 4 ŘO Ř91,  

(PR KS okolo dalších 3 sl., 9 DS pracujte přes 6 ŘO a do 4 ŘO Ř91) 4x, PR KS 

okolo dalších 3 sl., KS do dalších 18 sl. [P2] Ustřihněte nitě a ukončete.  

Počet sloupků v jednom rohu: 36 – KS,32 – PR KS, 8 – vějířků z 9 DS, 3 – vějířky z 9 2NDS  

  

 
  

 

 

94. Začněte stojícím KS do 4tého sl. Ř80 před stojícím KS předchozí řady, KS do dalších 23 sl.,   

vynechte další sl., (ZR DS okolo dalšího sl., ZR PDS okolo dalších 2 sl., ZR KS okolo dalších 3 sl., ZR PDS okolo 

dalších 2 sl., ZR DS okolo dalšího sl., DS3spoj do dalších 3 sl.) [P1] 4x,  ZR DS okolo dalšího sl., ZR PDS okolo 

dalších 2 sl., ZR KS okolo dalších 3 sl., ZR PDS okolo dalších 2 sl., ZR DS okolo dalšího sl., DS do dalšího sl., ZR 

DS okolo dalších 9 sl., DS do dalšího sl.,  

(ZR DS okolo dalšího sl., ZR PDS okolo dalších 2 sl., ZR KS okolo dalších 3 sl., ZR PDS okolo dalších 2 sl.,  

 ZR DS okolo dalšího sl., DS3spoj do dalších 3 sl.) 4x,   

ZR DS okolo dalšího sl., ZR PDS okolo dalších 2 sl., ZR KS okolo dalších 3 sl., ZR PDS okolo dalších 2 sl., ZR DS 

okolo dalšího sl., vynechte další sl., KS do dalších 24 sl. [P2] Ustřihněte nitě a ukončete.  

Počet sloupků v jednom rohu: 48 – KS, 30 – ZR KS, 40 – ZR PDS, 2 – DS,29 – ZR DS, 8 – DS3spoj   
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95. Začně ady, KS do dalších 19 sl.,  

PDS do dalších 4 sl., DS do dalších 5 sl.,  

(PDS do dalších 2 sl., KS do dalších 3 sl., PDS do dalších 2 sl., DS do dalších 3 sl.) 4x,  

PDS do dalších 2 sl., KS do dalších 3 sl., PDS do dalších 2 sl.,   

DS do dalšího sl., 2 DS do dalšího sl., DS do dalších 2 sl., 2 DS do dalšího sl.,   

2NDS do dalšího sl., 3 2NDS do dalšího sl., 2NDS do dalšího sl.,   

2 DS do dalšího sl., DS do dalších 2 sl., 2 DS do dalšího sl., DS do dalšího sl.,  

(PDS do dalších 2 sl., KS do dalších 3 sl., PDS do dalších 2 sl., DS do dalších 3 sl.) 5x,  DS do dalších 2 

sl., PDS do dalších 4 sl., KS do dalších 20 sl. [P1, 2]  Ustřihněte nitě a ukončete.  

Počet sloupků v jednom rohu: 70 – KS,48 – PDS, 48 – DS, 5 – 2NDS  

 
  

 

96. Začněte stojícím KS do 4tého sl. Ř80 před stojícím KS předchozí řady, KS do dalších 3 sl.,   

(PDS do dalšího sl., 1 ŘO, vynechte další sl.) 34x, PDS do dalšího sl., [P1]  

vynechte další 2 sl., do dalšího sl. ((DS, 1 ŘO) 4x, DS), vynechat další 2 sl., KS do dalšího sl.,   

vynechte další 3 sl., do dalšího sl. ((2NDS, 1 ŘO) 4x, 2NDS), vynechte další 3 sl., KS do dalšího sl.,  

vynechte další 2 sl., do dalšího sl. ((2NDS, 1 ŘO) 4x, 2NDS), vynechte další 2 sl., KS do dalšího sl.,  

vynechte další 3 sl., do dalšího sl. ((2NDS, 1 ŘO) 4x, 2NDS), vynechte další 3 sl., KS do dalšího sl.,  

vynechte další 2 sl., do dalšího sl. ((DS, 1 ŘO) 4x, DS), vynechte další 2 sl.,    

(PDS do dalšího sl., 1 ŘO, vynechte další sl.) 34x, PDS do dalšího sl., KS do dalších 4 sl. [P2] Ustřihněte nitě a 

ukončete.  

Počet sloupků v jednom rohu:12 – KS, 70 – PDS, 68 – 1 ŘO, 2 – vějířky z 5ti DS a ze 4 1 ŘO mezer,   

3 – vějířky z 5ti 2NDS a 4 of 5 tr and 4 1 ŘO mezer  
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97. Začně ady, KS do dalších 7 sl.,  

(ZR KS okolo dalšího sl., KS do 1 ŘO) 26x,  

(ZR PDS okolo dalšího sl., PDS do 1 ŘO) 5x,  

(ZR DS okolo dalšího sl., DS do 1 ŘO) 3x,  

(vynechte další sl., ZR DS okolo dalšího sl., PDS do 1 ŘO, ZR PDS okolo dalšího sl.,   

KS do 1 ŘO, ZR KS okolo dalšího sl., KS do 1 ŘO, ZR PDS okolo dalšího sl., PDS do 1 ŘO, ZR DS okolo 

dalšího sl..) 2x,   

vynechte další sl., (ZR DS okolo dalšího sl., DS do 1 ŘO) 4x, ZR DS okolo dalšího sl.,  

  

(vynechte další sl., ZR DS okolo dalšího sl., PDS do 1 ŘO, ZR PDS okolo dalšího sl,   

KS do 1 ŘO, ZR KS okolo dalšího sl, KS do 1 ŘO, ZR PDS okolo dalšího sl., PDS do 1 ŘO, ZR DS okolo dalšího 

sl.) 2x, vynechte další sl., (DS do 1 ŘO, ZR DS okolo dalšího sl.) 3x,  

(PDS do 1 ŘO, ZR PDS okolo dalšího sl) 5x,  

(KS do 1 ŘO, ZR KS okolo dalšího sl) 26x, KS do 

dalších 8 sl. [P1,2]  Ustřihněte nitě a ukončete.  

Počet sloupků v jednom rohu: 76 – KS, 56 – ZR KS,18 – PDS, 18 – ZR PDS, 10 – DS, 19 – ZR DS  

  

Opakujte Ř91 až Ř97 ve všech 4 rozích.  

  

  

  

 

  

 Nyní budete pracovat dokola..  

   

Tip: umístěte značítka před vytvořením peciček ze tří 2NDS, pomůže to ušetřit čas s počítáním!  
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 Tip: KS 44 až 57 se háčkuje do Ř80.  

  98. Začněte stojícím KS do Ř80 před stojícím KS předcházející řady na jakékoliv straně  

[P1],   

KS do dalších 43 sl.,  

* PDS do dalších 6 sl., (1 ŘO, vynechte další sl., 3DS pecička do dalšího sl.) 10x,  

(1 ŘO, vynechte další sl., pecička ze tří 2NDS do dalšího sl.) 3x, 1 ŘO, 

vynechte dalšíl 2 sl., pecička ze tří 2NDS do dalšího sl.,   

(1 ŘO, vynechte další sl., pecička ze tří 2NDS do dalšího sl.) 2x,  

  

(1 ŘO, vynechte dalšíl 2 sl., pecička ze tří 2NDS do dalšího sl.) 2x,  

(1 ŘO, vynechte další sl., pecička ze tří 2NDS do dalšího sl.) 2x,  

1 ŘO, vynechte dalšíl 2 sl., pecička ze tří 2NDS do dalšího sl.,   

1 ŘO, vynechte další sl., pecička ze tří 2NDS do dalšího sl., 1 ŘO, vynechte další sl., do dalšího sl. 

(pecička ze tří 2NDS, 3 ŘO, pecička ze tří 2NDS) [první roh je hotov],  

   

(1 ŘO, vynechte další sl., pecička ze tří 2NDS do dalšího sl.) 2x,   

1 ŘO, vynechte dalšíl 2 sl., pecička ze tří 2NDS do dalšího sl,   

(1 ŘO, vynechte další sl., pecička ze tří 2NDS do dalšího sl.) 2x,  

(1 ŘO, vynechte dalšíl 2 sl., pecička ze tří 2NDS do dalšího sl.) 2x,  

(1 ŘO, vynechte další sl., pecička ze tří 2NDS do dalšího sl.) 2x,  

1 ŘO, vynechte dalšíl 2 sl., pecička ze tří 2NDS do dalšího sl,   

(1 ŘO, vynechte další sl., pecička ze tří 2NDS do dalšího sl.) 2x,  

(1 ŘO, vynechte další sl., 3DS pecička do dalšího sl.) 10x,  

1 ŘO, vynechte další sl., PDS do dalších 6 sl., KS do dalších 100 sl. * [P2] Opakujte od * do * 4 

krát, vynechejte poslední 44 SC.  

Spojte do stojícího KS pomocí PO.                                                                                                 

Počet sloupků na jedne straně: 100 – KS, 12 – PDS, 20 – 3DS pecička, 26 – pecička ze tří 2NDS, 46 – 1 ŘO,   

1 – 3 ŘO   
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99. 1 ŘO a KS do stejného sl., KS do dalších 49 sl., [P1]  

* (KS do 1 ŘO, PR KS okolo dalšího sl.) 16x,   

(PDS do 1 ŘO, PR PDS okolo dalšího sl.) 3x, (DS do 

1 ŘO, PR DS okolo dalšího sl.) 4x, do rohových 3 

ŘO (2 DS, 2 ŘO, 2 DS), (PR DS okolo dalšího sl., DS 

do 1 ŘO) 4x,  

(PR PDS okolo dalšího sl., PDS do 1 ŘO) 3x,  

(PR KS okolo dalšího sl., KS do 1 ŘO) 16x,   

KS do dalších 112 sl. [nevynechejte první sl. po 1 ŘO]. * [P2] Opakujte od * do * 

4x, vynechte posledních 50 sl.  

Spojte do prvního sl., ukončete a zapošijte.  

Počet sloupků na jedne straně: 144 – KS, 32 – PR KS,6 – PDS, 6 – PR PDS, 12 – DS, 8 – PR DS, 1 – 2 ŘO   
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  100. Začněte stojícím KS v posledním PR DS na jakékoliv straně, vynechte další 2sl., [P1] * 7 DS do 2 ŘO, 

vynechte další sl., (KS do dalšího sl., vynechte další 2, 7 DS do dalšího sl., vynechte další   

2 sl.) [P2] 34x, KS do dalšího sl., vynechte další 2 sl. *  Opakujte od * do * 

4x, vynechejte poslední KS.  

Spojte do stojícího KS, ukončete a zapošijte.  

 Počet sloupků na jedne straně: 35 – KS, 34 – vějířků ze 7 DS, 1 – rohový vějířek ze 7 DS  

 

  

  

Konec 7. 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  
  


