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Louhi, paní nad Pohjolou, Pohja víla zubička 

Louhi je vůdkyně severních zemí a nepřítel hrdinů Kalevaly, ale také mocná čarodějka a matróna Kalevaly. 

  

 

Runa 43, Verš 305-322, překlad Josef Holeček, 1894 

Reference: 

https://www.yumpu.com/cs/document/view/55840049/kalevala-cz 

 

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 

 

  

http://www.arteeni.fi/kalevalacal-en
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Paní nad Pohjolou – od  Maarit Leinonen 

Informace: 
Příze: Menita Lasse. Barvy: 203 tmavě šedá, 8947 tmavě zelená, 9963 olivově zelená 

Zkratky a vysvětlivky:  
∙ ŘO řetízkové oko  

∙ PO pevné oko 

∙ KS krátký sloupek 

∙ PDS   polodlouhý sloupek 

∙ DS   dlouhý sloupek  

∙ 2NDS  2xnahozený-trojitý dlouhý sloupek 

∙ ZR DS zadní reliéfní dlouhý sloupek  

∙ Pec3DS sháčkovat 3 dlouhé sloupky do 

pecičky 

∙ ZS sloupek do zadní smyčky oka

Speciální sloupky:  
∙ Speciální pikotka: udělat 3ŘO, KS do druhého ŘO a PDS do třetího ŘO (počítáno od háčku). Skupina pikotek je 

tvořena 4 DS a speciálními pikotkami mezi nimi: DS, sp.pic, DS, sp.pic, DS, sp.pic,DS  

∙ Háčkování do třetí smyčky: Vložte háček do třetí smyčky za sloupkem = smyčka pod zadní smyčkou sloupku, 

protáhněte přízi 

     

Tipy ke čtení vzoru 

** 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. Toto je opakování nižší úrovně. 

 

Text psaný kurzívou: zde můžete najít tipy, které vám pomohou se vzorem, například při počítání stehů. 

Část sloupků se provádí v zadní smyčce nebo ve "třetí smyčce" (viz Speciální sloupky), aby bylo možné zvýraznit 

určité body, ale můžete také zvolit háčkování těchto částí, jak chcete. Můžete si vybrat, zda chcete vytvořit stojatý 

sloupek (SS) nebo řetízek na začátku řady. Pokud děláte jednobarevný čtverec, není třeba ustřihnout přízi, protože 

se můžete posunout na počáteční bod pomoci PO. 
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Autorská práva: 
Já, Maarit Leinonen, 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! 

Paní nad Pohjolou – Vzor 
1. Začněte tmavě zelenou a uháčkujte magický kroužek (MK) [Magic ring], 5 ŘO [počítá se jako 1 2NDS a 1ŘO], (2NDS, 

ŘO 1) 11krát, utáhněte MK a spojte se čtvrtým ŘO s PO. Protáhněte klubko smyčkou, ale nestříhejte.  Cancourek 

zapošijte.  

Počet sloupků celkem: 12 2NDSs a 12 ŘO 

 

2. Vezměte olivově zelenou a uháčkujte SS KS (stojací krátký sloupek) do nejbližšího ŘO-O [tmavě zelenou nechte na 

rubu práce], pikotka, (KS do dalšího ŘO-O, pikotka), opakujte kolem dokola a spojte pevným okem s prvním KS .  

Ustřihněte přízi. 

Počet sloupků celkem: 12 pikotek and 12 KS 

 

3. Pokračujte tmavě zelenou. Udělejte SS KS do ZS v 2NDS první řady, *2ŘO, ZS KS do dalšího 2NDS. Cípy hvězdy: ŘO 

15, PDS do sedmého ŘO (počítáno od háčku), 2 ŘO and vynechat 2 sl., DS, ŘO 2 and vynechat 2 sl., 2NDS, 2 ŘO. 

Vynechat jeden 2NDS z první řady a uháčkujte ZS KS do dalšího2NDS*. Opakujte ještě 3krát. Spojte s prvním KS s PO 

a ustřihněte přízi.  

Počet sloupků celkem: 4 velké cípy hvězdy a 4 malé ŘO-O mezi nimi 

 

    
 

4. Posuňte se do prvního ŘO-O u cípu hvězdy a tmavě šedou uháčkujte *2 DS (=3ŘO+DS nebo SSDS+DS), DS do 

stejného sl., kde už je udělaný tmavě zelenou 2NDS, 2 DS do dalšího ŘO-O, DS do DS, 2 DS, DS do spojovacího bodu 

PDS, (4 DS, ŘO, 4 DS) do špice ŘO-O cípu hvězdy. DS do PDS, 2 DS do ŘO-O, DS do DS, 2 DS do ŘO-O, DS do 2NDS, 2 

DS do ŘO-O, ŘO 1*. Střed ŘO-O předchozí řady zůstane prázdný. Opakujte ještě 3krát, Spojte s prvním DS s PO a 

Ustřihněte přízi. 

Počet sloupků celkem: 26 DS do cípů hvězdy, ŘO mezi nimi a ve špici  
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5. Poznámka: V této řadě si můžete vybrat, zda uděláte řetízek před "hvězdnými cípy 

" nebo za nimi. Toto bude mít vliv na vzhled čtverce. Alternativní výsledky můžete 

vidět na níže uvedených obrázcích. Vezměte olivově zelenou přízi a uháčkujte* SS – 

KS do zadní smyčky 2NDS v první řadě, ŘO 3, (DS, sp. pikotka, DS, pikotka, DS, 

pikotka, DS) [pikotka] do místa mezi cípy (z řady 4), ŘO 3*. Opakujte kolem dokola, spojte s PO a ustřihněte přízi.  

Počet sloupků celkem: 4 pikotkové skupiny (= 4 DS + 3 pikotky), 3 ŘO + KS +3 ŘO mezi skupinkami pikotek 

  

     
 

 

 

6. Pokračujte tmavě zelenou. Uháčkujte *(SS) - DS do první pikotky, 3ŘO, KS do špice další picotky, 3ŘO, DS do třetí 

picotky, DS do třetí smyčky osmého DS špice, 3ŘO, vynechat 1 sl., 9 PO kolem špice, 3ŘO, vynechat 1 sl., DS do třetí 

smyčky DS* [Všechny sloupky, které mají být provedeny v cípu "hvězdy", budou provedeny do třetí smyčky, na zadní 

straně cípu]. Opakujte po celé řadě a spojte s prvním DS s PO, přízi nestříhejte. 

Počet sloupků celkem: 14SL, 4X3 ŘO 
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7. *3 DS do každého ŘO-O, DS do každého KS, a do každého DS (= 17 DS, viz foto). ŘO 

2, udělejte skupinu pikotek do PO do středu cípu, ŘO 2*. Opakujte ještě 3krát, 

spojte s PO. Ustřihněte přízi. 

Počet sloupků celkem: 17DS na stranách, pikotkové skupinky v rozích, 2x2 ŘO 

 

     
 

     
 

8. Vezměte olivově zelenou a uháčkujte do řady DS, začnete od prvního DS ze 17DS: (PDS, ŘO 1, vynechat 1 sl.) 8krát, 

PDS, RO 1 a (PDS, ŘO 1) do 2ŘO-O. ZS DS do prvního DS ve skupině pikotek, ŘO 1, ZS DS do druhého DS skupiny 

pikotek, ŘO 3 (roh). (ZS DS, ŘO 1) 2krát, PDS do 2ŘO-O, ŘO 1. Opakujte ještě 3krát, PO spojte do prvního PDS 

 Počet sloupků celkem: 11 PDS na každé straně a 4 ZSDS a ŘO1 mezi DS v rozích, kromě 3 ŘO v každém rohu. (viz 

rubová strana vzoru na fotce níže) 
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9. PO do následujícího ŘO-O (počítejte od PO, kterým jste uzavřeli předcházející řadu), pak (Pec3DS, ŘO 2) do ŘO-O. 

Opakujte (Pec3DS, ŘO 2) do ŘO-O ještě 5krát. Vynechat 1 PDS. (DS, ŘO 1) do dalších 2 PDS a 2 ZRDS (DS, ŘO3, DS) 

do rohového ŘO-O. (ŘO1, DS) do dalších 2 ZR DS a 2 PDS, ŘO 2, vyn. 2 ŘO -O *opakujte ještě 3krát.   Spojte do 

Spoj3DS pomoci PO. Ustřihněte přízi.  

Počet sloupků celkem na stranách: 6x Pec3DS skupin a 5 DS po stranách těchto 6 skupin. 

 

     
 

10. Pokračujte tmavě šedou. (Pec3DS, ŘO 2) do ŘO-O. mezi 2. a 3. Pec3DS Opakujte 2 ještě krát. *Do dalšího ŘO2-O 

(DS, ŘO 1). DS do každého ŘO-O a do každého DS do konce strany (10 DS spolu) a (DS, ŘO 3, DS) do rohů. 10 DS. 

(poslední vychází do RO2-O) ŘO 1, DS mezi 2 Pec3DS skupiny, ŘO 2.*opakujte ještě 3krát* Spojte s PO. Ustřihněte 

přízi. 

Počet sloupků celkem na stranách: 3 Pec3DS -skupiny, 12 DS před a po těchto skupinách  

 

11. Vytvořte DS v každém sl., 2 DS v každém 2ŘO-O, (DS, ŘO 3, DS) v rohu. 

Počet sloupků celkem na stranách: 39 DS + 3 ŘO v rozích.  

 



 

   
   

  © 2017 Maarit Leinonen, all rights reserved 

8 
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Tip: Obrázky s námětem vašeho Kalevala CAL můžete sdílet na sociálních médiích #KalevalaCAL. 

 


