
 
Nic nezvítězí nad Vuoksi 

KALEVALA-CAL 
 
 

Design od Seija Ervelius 

Můj čtverec byl inspirován řekou a jejími víry. V 

Kalevala byla řeka uctívaná, přechod přes ni 

nebyl snadný a pěny z jejích peřejí byly děsivé. 

Volné pěnící peřeje mě fascinují. V rozích tohoto 

čtverce jsou dlouhé zkroucené trojité sloupky, 

které připomínají víry řeky. Jméno vzoru také 

naznačuje mé rodné město Imatra a Vuoksi 

peřeje, které mají můj každodenní obdiv. 

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 deky najdete v informační části 
blogu Arteeni Kalevala CAL zde: 
www.arteeni.fi/kalevalacal-en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kalevala Runy 3, 30 a 14, https://www.yumpu.com/cs/document/view/55840049/kalevala-cz 

 

Ihannetila 
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Barvy 

  

Lanka: Menita Lasse (Barvy lesů)   

 Barva 1 Žlutá 2317                 

 Barva 2 Tmavě šedá 203                

 Barva 3 Petrolejově modrá 8962 

                

Odstíny šedé (Barvy kamenů) 

 Barva 1 Světle šedá 205 

 Barva 2 Tmavě šedá 203  

 Barva 3 Bílá 100

Pokud si vyberete barevnou kombinaci s bílou, udělejte Vuoksi peřeje bílé. 

 

 Trojbarevná kombinace:       

 

 

 

Řada 1-7  barva 1 

Řada 8-9   barva 2 

Řada 10-12 barva 3 

Řada 13-14 barva 2  

Řada 15  barva 1 

Řada 16 barva 2 

 

Spotřeba 155 g celkem: 

 barva 1: 43 g 

 barva 2: 88 g 

 barva 3: 24 g



Zkratky a vysvětlivky (US terminologie)   

 Ř řada 

 O oko 

 Sl. Sloupek 

 ŘO /ŘO-O řetízkové oko /volné 

místo – dírka – otvor pod řo 

 PO pevné oko 

 KS krátký sloupek 

 DS  dlouhý sloupek  

 2NDS 2xnahozené-trojiteý dlouhý 

sloupek 

 PDS polodlouhý sloupek  

 

 PR DS přední 

reliéfní dlouhý 

sloupek  

 ZR PDS zadní 

reliéfní polodlouhý 

sloupek  

 8NDS 8x nahozené 

dlouhé sloupky (Viz Speciální sloupky) 

 pec. Pecička z 3 dlouhých sloupků 

 

Speciální stehy 

 Zatočený 8NDS:  

 Nejprve udělejte extra dlouhé 8NDS s přízí nahozenou 8krát. Poté 

použijte tento 8NDS jako přízi: 8NDS nahoďte na háček dvakrát a 

vytvořte 2NDS na stejném místě, jako předchozí 8NDS = dvě 

zkroucení. Na začátku řady udělejte tento sloupek uháčkováním ŘO8, ty 

pak nahoďte 2x a udělejte 2NDS. Na tomto obrázku je více řetízků 

provedených mezi sloupky, aby to lépe bylo vidět. [Foto 2]   

 

 

 

1. 8x nahozené dlouhé sloupky 

 
[Foto 3]       

 

2. 2NDS uháčkovaný do předchozího sloupku.  

8NDS nahoďte na háček dvakrát, omotejte ho. Vložte háček do sloupku (do tělíčka) a udělejte 2NDS.  

[Foto 4]       
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[Foto 4]       

 PR DS přední reliéfní dlouhý sloupek udělá se jedna řada DS před PR DS. [1].  Háček se vpíchne 

kolem sloupku přechozí, spodní řady [2]. Háček se vpíchne směrem zepředu-dozadu)  

 [Na druhé straně je čistá linie smyčky [3].] [Foto 5]       

 
[Foto 5]       

 ZR PDS zadní reliéfní polodlouhý sloupek. Vpíchne se kolem sloupku předchozí, spodní řady. 

Háček se vpíchne směrem zezadu-dopředu.  
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  Pecička z 3 DS:  

  

Pecička z 3 dlouhých sloupků (uháčkovat 3 ds 

dohromady, píchnuté do jednoho oka, nahoře 

spojené) 

 [Foto 6]       

 

 

 

 

Tipy na čtení návodu 
Vzorek je napsán pro práci s jednou barvou. Při vytváření vícebarevného čtverce zajistěte při změně barvy 

přízi na zadní straně práce. Pokud ve vzoru je "PO" před začátkem nové řady, začněte novou barvou přímo 

od začátku vzoru. V poslední řadě můžete použít buď DS, PDS nebo KS, podle toho, jakou má čtverec 

konečnou velikost. Ve vzoru se však používají ZR PDS. 

*-* 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.  

[…] Mezi těmito závorkami jsou fotky a tipy.  

 

Autorská práva: 
Já, Seija Ervelius, si vyhrazuji všechna práva na tento vzor, obrázky a pokyny. Kopírování, zpracování, úprava 

a neoprávněné šíření díla jako celku nebo části je zakázáno. Pokud chcete vzor sdílet, můžete sdílet odkaz 

na tento vzor. Můžete prodat výrobek, který jste vyrobili, ale prosím, zmiňte mě jako návrháře. Děkuji! 

 

Děkuji! 
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Nic nezvítězí nad Vuoksi – VZOR 
 

Nejdříve udělejte centrální čtverec (pracuje se po řadách). 

 ŘO 9.  

Řada 1. Otočte, ŘO 3, 9 DS.  

Řada 2. Otočte, ŘO 2, 8 PR DS a 1 PDS. 

Opakujte řady 1 a 2, 3krát celkem. [Na druhé straně čtverce jsou teď 3 vroubky vypadající jako řada ŘO), 

kolem které se dělá vzor. Foto 7]      

Hotový čtvereček vypadá takto [6 řad celkem]: 

 
[Foto 7]    

Počet: 10 sl., 6 řad 

 

Nyní budete háčkovat kolem středového čtverce.  

Řada 7. Otočte [vyvýšené sloupky by měly být na lícové straně práce, uháčkujte DS kolem čtverce. ŘO 3, 

9 DS na 1. straně. Pak 10 DS na každé straně. Do každého rohu ŘO 3. Spojte do prvního DS (udělaný ze 3 

ŘO) pomocí PO.  [Tip: jakmile začnete dělat 3. stranu DS, pracujte přes cancourek příze. Celkově by mělo 

být kolem čtverce 52 ok. Na každé straně by měly být 3 DS mezi vyvýšenými řadami a 3 DS v každém 

rohu. Foto 8 a foto 9] 

  
[Foto 8]        [Foto 9]       
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Řada 8. *DS do prvního DS [na první straně ŘO 3 místo DS], ŘO 2, vynechat 2 DS, DS do dalšího očka, ŘO 

2, vynechat 2 DS, DS do dalšího očka, ŘO 2, vynechat 2 DS, DS do dalšího očka, 2 DS do ŘO-O, ŘO 3, 2 DS 

do stejného ŘO-O*, opakujte *-* na každé ze 3 stran a spojte do 3. ŘO pomocí PO. [Máte teď´ 3 ŘO-O 

na každé straně a ŘO-O mezi 3 DS v rozích. Foto 10] 

Počet: 14 sloupků na každé straně a ŘO 3 do každého rohu  

 
[Foto 10]   

 

Řada 9. Uháčkujte KS do každého očka předchozí řady na každé straně [místo prvního KS bude ŘO] a 5 KS 

do ŘO3-O do každého rohu, spojte do prvního KS pomocí PO. [Foto 11]  

      Počet: 14 KS per straně a 5 KS do každého rohu  

      
[Foto 11]     [Foto 12]   

 

Řada 10. *ŘO 5, vynechat 2 očka, KS do dalšího očka* opakujte ještě 2krát, ŘO 3, vynechat 1 očko, KS 

do dalšího očka, ŘO 8, vynechat 5 oček [v rohu], KS, ŘO 3, vynechat 1 očko, KS do dalšího očka. 

Opakujte předchozí instrukce od začátku do konce všech řad, spojte do začátku ŘO5-O pomocí PO. 

[Máte 2 ŘO3-O a 3 ŘO5-O na každé straně. ŘO8-O do každého rohu. Foto 12]  

 

Řada 11. PO 3krát do ŘO-O, *ŘO 5, KS do ŘO5-O, ŘO 5, KS do ŘO5-O, ŘO 5 [vynechat ŘO3-O], 8 DS do 

ŘO8-O, ŘO 5 [vynechat ŘO3-O], KS do ŘO5-O* opakujte ještě 3krát, spojte do ŘO5-O pomocí PO. [Foto 

13]  

Počet: 8 DS do každého rohového ŘO-O a 4 ŘO5-O na každé straně 
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[Foto 13]        

 

Řada 12. 3 PO až ke středu ŘO5-O, *ŘO 5, KS do dalšího ŘO-O, ŘO 5, [vynechat další ŘO5-O], (Zatočený 

8NDS do každého DS, ŘO 1) opakujte (-) 8krát celkem, ŘO 4, [vynechat další ŘO5-O], KS do ŘO5-O* 

opakujte*-* ještě 3krát a spojte do ŘO5-O pomocí PO. [Foto 14]  

    
[Foto 14]       [Foto 15]  

 

Řada 13. 3 PO až ke středu ŘO-O, *pec.  do ŘO5-O [místo prvního DS v pec.  udělejte ŘO3 do začátku 

řady], ŘO 5, KS mezi první a druhý zatočený 8NDS, ŘO 5, KS mezi 3. a 4.zatočený 8NDS, ŘO 5, 2NDS mezi 

4. a 5. zatočený 8NDS, ŘO 5, KS mezi 5th a 6th zatočený 8NDS, ŘO 5, KS mezi 7. a 8.  zatočený 8NDS, ŘO 

5* opakujte*-* ještě 3krát, spojte do první pec.  pomocí PO. [Foto 15]  

 

Řada 14. PO začátku ŘO-O, ŘO 3, 4 DS do ŘO-O, 5 DS do dalšího ŘO-O, 5 DS do dalšího ŘO-O, ŘO 3 

[rohu], 5 DS do dalšího ŘO-O. Uháčkujte 5 DS do každého dalšího ŘO-O a ŘO3 v každém rohu, spojte do 

prvního ŘO3-O pomocí PO.  [Foto 16]  
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Počet: 30 DS na každé straně a 3 ŘO v rohu  

 
[Foto 16]       

 

Řada 15. DS [místo prvního DS jsou ŘO3], *ŘO 1, vynechat DS, DS do dalšího očka*, opakujte ještě 6krát, 

[poslední DS vyjde do posledního DS před rohem, 7 ŘO-O celkem], (2 DS, ŘO 3, 2DS) do stejného ŘO-O, 

DS do prvního DS, *ŘO 1, vynechat DS, DS do dalšího očka* opakujte *-*až máte 7 ŘO-O, DS. Opakujte 

předchozí od začátku do konce řady, spojte pomocí PO. [meli byste mít 7 ŘO-O po každém rohu a na 

obou stranách 2 středových DS. Foto 17] 

 

Počet: 34 sloupků na každé straně a ŘO3-O v rohu  

 
[Foto 17]       

 

Řada 16. ŘO 3, ZR PDS do každého DS, PDS do každého ŘO-O. (2 PDS, ŘO 2, 2 PDS) do rohu ŘO-O. Spojte 

pomocí PO. [Foto 18] 

 

Počet: 18 DS a 20 ZR PDS na každé straně a ŘO2-O v rohu  

 
[Foto 18]       
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Zapošijte všechny cancourky.   [Hotový čtverce: Foto 19]  

 
[Foto 19]       
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Epilog 
Inspiraci pro tento čtverce jsem čerpala z mé domovské oblasti. Imatra peřeje jsou skvělá 

podívaná a dokážu si jen představit, jak to bylo v dávných dobách, kdy ještě nebyl proud Vuoksi 

zkrocen. Střed vzorku zobrazuje tekoucí vodu. Zvláštní dlouhé sloupky, které představují víry 

peřejí, jsem ještě předtím nikdy nikde neviděla. Doufám, že se vám líbí. 

 

 

 

 

 

Foto Seija Ervelius 


