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– Designer: Milla Elo

Můj čtverec
Inspirací pro tento čtverec je Kalevala Tapio, duch lesa. Moc se mi líbí les, a tak tento čtverec připomíná houby
podzimního lesa a visící větvoví smrků.

Informace:
Tento čtvercový háčkovaný vzor je součástí finského háčkování na pokračování Kalevala CAL. Navrhli jsme
háčkovanou deku na základě mytologie eposu Kalevala. Byla vytvořena jako pocta k příležitosti oslav 100 let
nezávislosti Finska. Obecné informace a odkazy na všechny čtvercové vzory pokrývky najdete v informační části
blogu Arteeni Kalevala CAL zde: Arteeni blog.

Materiál
Příze: Menita’s Lasse
Háček: 4 mm
Barvy:
1.
2.
3.
4.
5.

Tmavě zelená 8947
Olivově zelená 9963
Žlutá 2317
Oranžová 3309
Tmavě šedá 203

Další
Tento čtverec je vhodný i pro začátečníky. Doporučuji napaření a vypnutí hotového čtverce.

Zkratky a vysvětlivky:
 ŘO
 PO
 KS
 Sl
 O
 PDS
 DS

řetízek, řetízkové oko
pevné oko
kratký sloupek
sloupek
očko
polodlouhý sloupek
dlouhý sloupek






ŘO-O
dírka pod ŘO
2NDS
2xnahozený-2NDS dvojitý
dlouhý sloupek
Spoj5DS
spojit 2 DS
dohromady, viz návod níže
NH
Nahodit

Speciální Sloupky
puff (puff 5x nahozený (NH)): (NH, píchněte háček do očka, NH a protáhněte očkem) 5x opakovat, NH,
protáhněte všechny smyčky a ŘO 1 k uzavření puffu (ŘO nepočítá se jako sloupek )
●

DS5spoj: NH, vložte háček do očka, vytáhněte přízi, NH, protahňete přízi přes 2 smyčky na háčku (=
nedokončené DS), proveďte nedokončené DS do dalších 4 oček. Nakonec přotáhněte přízi přes všechny
smyčky na háčku. [Všechny DS jsou ve spodní části udělané do svých vlastních oček, ale jsou spojeny nahoře
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dohromady]
SS: Stojící sloupek: slideshow zde & video návod na YouTube zde!
Neviditelný spoj: video zde!

Rady a tipy k návodu
(…)Pokyny mezi závorkami opakujte uvedeným počtem repeticí.
*…* Pokyny mezi hvězdičkami opakujte uvedeným počtem repeticí. Obvykle se jedná o opakování celé strany a
bude obsahovat více pokynů.
*…** obsahuje část *…* repeticí, začíná * a končí **. Zbytek vzoru označeného *…* je vynechán.
[…]Rady a tipy, které vám pomohou se čtením vzoru, jsou psány fialově a kurzívou.
{…} Na konci každé řady je počet sloupků ve čtverce nebo na jednotlivých stranách.

Autorská práva:
Já, Milla Elo, si ponechávám všechna práva na tento vzor, obrázky a pokyny. Nekopírujte, neopakujte ani
nerozdělujte tento vzor jako celek nebo zčásti. Pokud chcete vzor sdílet, můžete sdílet odkaz na mém blogu.
Můžete prodat výrobek, který jste vyrobili, ale pouze pokud mě zmíníte jako návrháře. Děkuji!
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TAPIO – návod
Začátek: (Barva 1) ŘO5 a uzavřete do kroužku.
Řada 1: ŘO 3 [počáteční ŘO, počítá se jako DS] 9 DS, uzavřete řadu pomocí PO do třetího ŘO v řetízku.
{10 DS}

Řada 2: ŘO5 [počáteční ŘO, počítá se jako DS + ŘO2], *DS, ŘO2*, opakujte *…* 9 krát celkem kolem dokola a spojte
pomocí PO do třetího ŘO v řetízku.
{10 DS, 10 ŘO2-O}
Řada 3: (Barva 2) Posuňte se pomocí PO do ŘO-O, ŘO3 [počáteční ŘO, počítá se jako DS] 2 DS, * vynechte DS, 3 DS
do ŘO2-O*, opakujte *…* 9 krát celkem kolem dokola, spojte pomocí neviditelného spoje do třetího ŘO v řetízku.
Zapošijte.
{30 DS}
Řada 4: (Barva 3) Udělejte SS puff mezi dvě 3-DS skupinky, *ŘO4, puff mezi dvě 3-DS skupinky *, opakujte *…* 9
krát celkem, ŘO 4. Spojte pomocí neviditelného spoje do prvního puffu. Ukončete. Zapošijte.
{10 puffů, 10 ŘO4-O}
Řada 5: (Barva 4) Udělejte DS5spoj do kteréhokoli ŘO4-O, začněte SS, *ŘO7, DS5spoj*, opakujte *…* 10 krát
celkem kolem dokola, ŘO7, spojte pomocí PO do prvního DS5spoj. [Udělejte nedokončené DS v DS5spoj takto: 2
nedokončené DS do oček řetízku před puffem, 1 do špice puffu, 2 do oček řetízku po puffu]
{10 DS5spoj, 10 ŘO7-O}
Řada 6: (Barva 2) ŘO3 [počáteční ŘO, počítá se jako DS. Pokud začínáte SS, udělejte je do špice DS5spoj v poslední
řadě], *7 DS do ŘO-O, DS do špice DS5spoj*, opakujte *…* 10 krát celkem kolem dokola, vynechte poslední DS
poslední repetice , spojte pomocí PO do třetího ŘO počátečního řetízku .
{80 DS}
Řada 7: (Barva 4) ŘO1, KS do stejného očka jako PO z řady 6, KS do dalších 2 sl, *2 PDS , 3 DS, 2NDS , 2 2NDS do
dalšího očka , ŘO3, 2 2NDS do dalšího očka , 2NDS , 3 DS, 2 PDS **, KS do dalších 6 sl*, opakujte *…* dvakrát a
*…** jednou, KS do dalších 3 sl, spojte pomocí PO do prvního KS.
{6 KS, 4 PDS, 6 DS, 6 2NDS a ŘO3-O na každé straně }
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Řada 8: (Barva 3) ŘO1, KS do stejného očka jako PO řady 7, KS do dalších sl, * ŘO4,
vynechte 3 očka , KS, ŘO4, vynechte 2 očka , KS do dalšího O, ŘO4, vynechte 2 očka ,
KS do rohu ŘO-O, ŘO4, KS do stejného rohu ŘO-O, ŘO4, vynechte 2 očka [nezapomeňte
počítat první skryté očko v rohu], KS do dalšího O, ŘO4, vynechte 2 očka , KS do dalšího O, ŘO4**, vynechte 3
očka, KS do dalších 4 sl [do středu strany]*, opakujte *…* dvakrát a *…** jednou, vynechte 3 očka, KS do dalších 2
sl. Spojte pomocí PO do prvního KS ma začátku řady.
{10 KS, 24 ŘO, ŘO-O do rohu na každé straně}
Řada 9: (Barva 1) ŘO1, KS do stejného očka jako PO řady 8, (ŘO4, KS do ŘO-O) [do středu strany, KS do druhého
KS], opakujte kolem dokola ještě 3krát; Spojte pomocí PO do prvního KS.
{8 ŘO4-O, 9 KS[včetně 1 v každém rohu] na každé straně }
Řada 10: (Barva 1) ŘO3 [počáteční ŘO , počítá se jako DS], (3 DS do ŘO-O, DS do KS), opakujte ještě 3 krát , ŘO3, *
DS do stejného rohového KS jako předchozí DS, (3 DS do ŘO4-O, DS do KS), opakujte ještě 7 krát, ŘO3*, opakujte
*…* dvakrát celkem, (3 DS do ŘO4-O, DS do KS), opakujte ještě 2 krát, DS do dalších 3 sl. Spojte pomocí
neviditelného spoje do počáteční ŘO. Ukončete. Zapošijte.
{33 DS, ŘO3-O do rohu na každé straně}
Řada 11: (Barva 5) Udělejte SS DS do kteréhokoli DS z předchozí řady a pak DS do každého DS spolu s (2 DS, ŘO3,
2 DS) do rohů. Spojte pomocí neviditelného spoje do prvního DS. Ukončete. Zapošijte.
{37 DS, ŘO3-O do rohu každé straně}

Tak, a Tapio je hotov! Doufám, že se vam líbí!
Tip. Fotky svých výtvorů můžete sdilet na sociálních sítích pod hashtag #KalevalaCAL!
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