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Oheň a světlo (Nuotiovalkea) 
 
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: www.arteeni.fi/kalevalacal-en.  
Čtverec Oheň a světlo (Nuotiovalkea ve finštině) byl inspirován runou XLVII, XLVIII a XLIX v Kalevala, národního eposu 
FInska. Báseň je o moci ohně a světla.  

 
Čtverec nas obrazku byl vytvořen přízí Menita Lasse v barvách Oranžová 3309, Olivově zelená 9963 a Tmavě šedá 203 (Balíček Lesy). Horizontální pecičky budou možná na začátku težké, ale jakmile na to přijdete, půjde vše jako po másle.  

 Zkratky a vysvětlivky:  
 

 ŘO  řetízek, řetízkové oko  
 PO  pevné oko 
 KS  kratký sloupek 
 Sl  sloupek 
 O  očko 
 PDS  polodlouhý sloupek  
 DS   dlouhý sloupek  
 ŘO-O  dírka pod ŘO 
 2NDS  2xnahozený-trojitý  dlouhý sloupek 
 pik  pikotka (ŘO 3, PO do prvního ŘO)  
 spoj2DS  spojit 2 DS dohromady 

Speciální Sloupky:  
 

 V = V-sl: (DS, ŘO 2, DS) do stejného očka  
 Horizontální pecička: instrukce následují v řadě 8 

 
Tipy ke čtení vzoru 
 *-* Pokyny mezi hvězdičkami opakujte uvedeným počtem repeticí. Obvykle se jedná o opakování celé strany a bude 
obsahovat více pokynů. Většinou se jedná o např. Jednu stranu čtverce. 
 
(…)Pokyny mezi závorkami opakujte uvedeným počtem repeticí. Obvykle se jedná o kratší instrukce, např. Pecičky. 
 
Pokyny psané fialovou farbou a kurzívou obsahují tipy a foto nápovědu k orientaci v tomto návodu..  
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Copyright: 
 
Já, Heli Isoniemi, 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. 
Můžete prodat výrobek, který jste vyrobili, ale pouze pokud mě zmíníte jako návrháře. Děkuji!
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Oheň a světlo – Návod 
 Oranžová. ŘO 5, spojte pomocí PO k vytvoření kruhu.  
 Oranžová. KS do kruhu, ŘO 2 (k nahrazení prvního DS), 15 DS do kruhu, 

spojte pomocí PO do druhého ŘO. 
 Oranžová. *KS mezi DS z řady 2, ŘO 4, vynechte DS, KS mezi DS řady 2, ŘO 5, vynechte 3 DS*. Opakujte *-* 

ještě 4 krát celkem, spojte pomocí PO do prvního KS. 
 Oranžová. Posuňte se pomocí PO do druhého ŘO v ŘO4-O, *(KS, ŘO5, KS) do ŘO4-O, 6 DS do ŘO5-O*. 

Opakujte *-* ještě 4 krát celkem, spojte pomocí PO do prvního KS. 
 Oranžová.  Posuňte se pomocí PO do středu ŘO-O, KS kolem řetízku, *(DS do DS, pik.) opakujte 5 krát, DS do 

DS, KS do ŘO-O*. Opakujte *-* ještě 4 krát celkem, spojte pomocí PO do prvního KS. Změnte na tmavě 
šedou přízi. 

 Tmavě šedá. ŘO 3 místo prvního *DS do KS, ŘO 7, KS za střední pik. z řady  5 (pouze ke schování sloupku, 
žadné přesné místo či pozice), ŘO 7*. Opakujte *-* ještě 4 krát celkem, spojte pomocí PO do třetího ŘO.  
V řadě 7, rohy jsou vytvořeny do míst označených žlutými špendlíky jako na fotce řady 6. 

 Tmavě šedá. ŘO 3 místo prvního *DS, ŘO 7, DS do stejného DS (roh), ŘO 7, KS in ŘO-O, ŘO 6, KS do dalšího 
KS, ŘO 6, KS do ŘO-O, ŘO 7*. Opakujte *-* ještě 4 krát celkem, spojte pomocí PO do třetího ŘO.  
Horizontální pecičky jsou v místech označených žlutými špendliky jako na fotce řady  7. 

 
V řadě 8 budete háčkovat horizontální pecičky. Začněte ŘO 4, pak uděláte DS nebo Spoj2DS do prvního ŘO 
řetízku. Podtržené pokyny jsou právě na tyto pecičky. Pecičky budou připevněny do řady 7 pomocí KS do buď 
ŘO-O nebo do špičky rohového DS jako v následujících instrukcích. Foto instrukce následují: 
 

1. Řetizek 

 

2. DS 

 

3. připevnit s pomocí KS 

 
 Tmavě šedá. ŘO 4, DS do prvního  ŘO, KS do ŘO-O, * ŘO 4, DS do prvního  ŘO, KS do DS, ŘO 4, DS do prvního  

ŘO, KS do ŘO-O, (ŘO 4, Spoj2DS do prvního  ŘO, KS do ŘO-O)opakujte 3 krát celkem, ŘO 4, DS do prvního  
ŘO, KS do DS, ŘO 4, DS do prvního  ŘO, KS do ŘO-O*. Opakujte *-* ještě 4 krát celkem vynechte posledni 
pec., spojte pomocí PO do prvního  ŘO (Výchozí bod první horizontální pec.).  
7 Horizontálních peciček na jedné straně 
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 Tmavě šedá. Posuňte se pomocí PO do KS v rohu. ŘO 3 *(=DS) do KS v 

rohu, ŘO 5, DS do stejného sl, ŘO 2, (PDS do “ŘO-O”, ŘO 3) opakujte 6 krát, 
PDS do “ŘO-O”, ŘO 2*. Opakujte *-* ještě 4 krát celkem, spojte pomocí PO 
do třetího ŘO. Změnte na olivově zelenou přízi už při spojení řady. 

 Olivově zelená. ŘO 1, *KS do DS, (2 KS, ŘO 2, 2 KS) v rohu, KS do DS, 3 KS do ŘO-O, (4 KS do ŘO-O) opakujte 
6 krát celkem, 3 KS do ŘO-O*.  Opakujte *-* ještě 4 krát celkem, spojte pomocí PO do prvního KS. 

 36 KS na jedné straně + 2 ŘO v rohu 
 Olivově zelená. Posuňte se pomocí PO do rohového ŘO-O, *(V, ŘO 2, V) do rohu, vynechte 4 KS, (V, 

vynechte 3 KS) opakujte 8 krát , vynechte  3 KS*. Když děláte svůj první V-sl. Začněte ŘO 3 = DS. Opakujte *-* 
ještě 4 krát celkem, spojte pomocí PO do třetího ŘO. 

 10 x V-sloupků na jedné straně + 2 ŘO v rohu 
 Olivově zelená. KS do každého DS a každého ŘO-O. Udělějte (2 KS, ŘO 2, 2 KS) do každého rohového ŘO-O. 

Změnte na tmavě šedou přízi. 
34 KS na jedné straně + 2 ŘO v rohu 

 Tmavě šedá. DS do každého KS. Udělějte (2 DS, ŘO 2, 2 DS) do každého rohového ŘO-O. 
38 DS na jedné straně + 2 ŘO v rohu 

 
 
Fotky postupu krok za krokem: 
Řada  3 

 

 
Řada  4 

 
 

 
Řada  5 

 
Řada  6 
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Řada 7 

 

Řada 8 

 
 
Řada 11 

 
Hotovo! 
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Dokončení: Cancourky zapošijte. Čtverec můžete napnout a napařit, pokud chcete.  
 
Hotovo! Váš čtverec je hotový, doufám, že se vám líbí 
 
 
Poznámka. Můžete sdílet obrázky  vašeho čtverce Kalevala s hashtagem #KalevalaCAL.
 


