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Poté, co jste spojili všechny čtverce dohromady, je čas pokračovat nádherným lemem, který zakončí celou deku. Lem 

háčkujte stejnou Pia přízí jako spojení. S touto tenčí přízí bude lem lehký a jemný a doplní tak čtverce ve  hlavní roli. V 

závěru těchto instrukcí najdete tipy k zakončení celé deky. 

Info: 

Lem je symetrický, pokud na obou stranách deky máte stejný počet čtverců. Pokud použijete přízi, která je silnější nebo 

tenčí než doporučená, způsobí to trochu volnější nebo pevnější řadu 4-6. Bližší informace k tloušťce příze najdete v Kale-

http://docs.wixstatic.com/ugd/54f0d2_9ca8e52f7d374a92bfa818a07637775a.pdf
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vala CAL informace. Veškeré informace ke Kalevala CAL a vzory jednotlivých čtverců najdete na Arteeni's Kalevala CAL 

hlavní stránce. 

Pokud používáte oficiální CAL přízi Lassse a Pia, můžete pokračovat stejným háčkem, jaký jste používali pro spojování 

čtverců. 

Zkratky a vysvětlivky (US):  

• vyn.  vynechat  

• sl.   sloupek  

• ŘO   řetízkové oko  

• ŘO-O  mezera pod řetízkem  

• PO   pevné oko  

• DS   dlouhý sloupek  

• 2NDS  2x nahozený dlouhý sloupek  

•    5 DS do stejného sloupku 

• KS   krátký sloupek  

• PR KS  přední reliéfní krátký sloupek 

• pik.  pikotka: ŘO3, PO do stonku z těla  předch. sloupku 

 

Tipy ke čtení vzoru 

 

 (…)  Pokyny mezi závorkami opakujte uvedeným počtem repeticí. 

*-*  Pokyny mezi hvězdičkami opakujte uvedeným počtem repeticí. Normálně je to opakování pro 

ukončení řady a skládá se z několika pokynů. 

<...> Text oranžovou, mezi těmito značkami vás upozorňuje na nestandartní pokyny v normálním 
postupu, např. háčkování o 2 řady  níže. 

[…]  Text v těchto závorkách: najdete zde tipy,  které vám pomohou s pokyny. 

 

Autorská práva: 

Já, Sari Åström, si vyhrazuji všechna práva na tento vzor, obrázky a pokyny. Kopírování, zpracování, úprava a ne-

oprávněné šíření díla jako celku nebo části je zakázáno. Můžete sdílet odkaz na tento popis. Můžete prodat výrobek, 

http://docs.wixstatic.com/ugd/54f0d2_9ca8e52f7d374a92bfa818a07637775a.pdf
http://www.arteeni.fi/kalevalacal
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který jste vyrobili, za předpokladu, že mě uvedete jako návrháře vzoru. Děkuji! Autorem fotografií je Minna Virtanen, 

pokud není uvedeno jinak.   

 

Dívka z Pohjolany - vzor lemu 

Výchozí situace před děláním lemu: Na každém čtverci je 16 ŘO a také ŘO-O7 v rozích každého čtverce, které nejsou 

spojeny. Pozn. kontrastní barva příze je použita k odlišení řad na ilustračních obrázcích. Ve schématech je šedou barvou 

zobrazena řada, kterou právě háčkujete. Užijte si háčkování! 

 

 

Ř1 Napojte přízi SS PO do prvního ŘO-O5 na jakékoliv straně deky [foto 1], *(ŘO5, PO do násl. ŘO-O [foto 2]) 

opakujte do konce strany deky, do každého spoje mezi čtverci udělejte PO do obou ŘO-O7 najednou [foto 3]. 

Do rohu ŘO5 a PO do stejného ŘO-O*, opak. *-* kolem celé deky. Mimo posl. “ŘO5 a PO” udělejte ŘO2 a DS 

do 1. PO [pozn. toto je jednoduchý způsob jak se dostat na vrchol ŘO-O, aniž byste museli přejít na vrchol 

pomocí PO] [foto 4]. 

                

1 2 3 4 
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Ř2 Nyní jste uprostřed prvního ŘO-O na straně deky; *(ŘO5, PO do násl. ŘO-O) opakujte do konce strany [foto 1]. 

V  rohu ŘO5 a PO do stejného ŘO-O.* Opakujte *-* kolem celé deky. Mimo posl. “ŘO5 a PO” uháčkujte ŘO2 a 

DS do 1. PO. 

     

 

Ř3 Stále jste uprostřed prvního ŘO-O na straně deky; ŘO1 a KS do stejného ŘO-O, *(ŘO3, KS do násl. ŘO-O) [foto 

1], opak. do konce strany. V rohu ŘO2 a KS do stejného ŘO-O*. Opak. *-* kolem deky, ŘO3 a spojte PO do 1. KS 

[foto 2]. 

           

 

Ř4 Nachazíte se na přechodu mezi prvním a druhým ŘO-O; ŘO3 (počítá se jako DS), *(2DS do ŘO-O, DS do KS) 

[foto 1] opakujte do konce strany, (2DS, 1x2NDS, 2DS) do ŘO-O v rohu [foto 2] a DS do KS*. Opak. *-* kolem 

deky, udělejte 2DS do ŘO-O a spojte PO do 3.ŘO. 

1 

1 2 
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Ř5 Nyní jste v 6. DS na straně (počítáno od 2NDS v rohu); ŘO3 (počítáno jako DS) a udělejte 4 další DS do stejného 

sl. (=5 DS celkem do stejného sl.), (ŘO6, vyn. 5 DS, 5 DS do stejného sl. [do DS na vrcholku ŘO-O z Ř2; v rohu do 

2NDS]), opak. (-) kolem deky.  Spojte PO do 3. ŘO. [foto 1] 

 Tip: Tuto řadu můžete uháčkovat kontrastní barvou, pokud máte rádi barevnou různorodost.  

      

 

Ř6 Nyní jste v 1. skupince 5DS [skupina DS v rohu se nepočítá jako první skupinka DS]; RO1, (PRKS kolem celé 

skupinky DS , čímž vytvoříte ŘO za skupinkou DS * [foto 1-2], pik. [=pikotka = ŘO3, PO do stopky předch. 

sloupku, foto 3], 4KS do ŘO-O, PO do ŘO-O a zároveň do středu DS z <Ř4> [ŘO-O je uvnitř PO [foto 4]], 4KS do 

ŘO-O), opak. (-) kolem deky. Spojte PO do 1. PRKS. Ustřihněte přízi a zapošijte. 

 *) Postřehli jste, že jste vytvořili popcorn? Dedri Uys učila “skutečně líný popcorn“, na svém blogu. Ve vší jed-

noduchosti je to skutečně geniální způsob jak vytvořit popcorn! 

1 2 

1 

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/how-to-crochet-really-lazy-popcorn-stitch/
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Vypnutí deky 

Právě jsme dokončili háčkování deky, ale ještě nejsme hotovi! V této fázi je totiž deka jako motýl, který se právě vylíhl, s 

křídly stále vrásčitými. Není žádný důvod mít obavy z vypnutí deky, či nechat deku kvůli tomu nedodělanou, i přestože se 

vypnutí může zdát problematické. Pomůže vaší dece rozkvést, proto je to zcela a důrazně doporučováno! 

Foto: Sari Åström 

Pro vypnutí budete potřebovat: nějakou odolnou přízi (např. zbytek příze) jako vypínací vlákno, tupou jehlu, pěnovou 

podložku (např. podložka na cvičení, nebo velmi velký koberec jsou k tomuto účelu dobré) a dostatek velkých špendlíků. 

 

Fáze vypínání  

Vezmete si vypínací vlákno, které odpovídá obvodu deky. Protáhnete vlákno 

skrz každou pikotku.  

Důkladně deku namočte, měli byste namáčet deku asi 20 minut. Poté vy-

mačkejte veškerou vodu a nakonec rolujte deku uvnitř velkého ručníku, tak aby 

deka bylo co možná nejsušší. 

 

           

 

Přišpendlete deku na vypínací podložku za pomoci vypínacího vlákna. Nepřipín-

ejte skrz vlákno, ale pokuste se, aby vlákno zůstalo trochu volnější kolem 

špendlíků. Nejprve připevněte všechny rohy a poté všechny strany tak, aby deka 

tvořila úhledný obdelník. Budete muset deku trochu natahovat, abyste ji lépe 

vypnuli. Potom začnete utahovat vypínací vlákno, tak aby všechny strany byly 

rovné (okraj deky a vlákno se mezi jednotlivými špendlíky nesmí vlnit). Zavažte 
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konce vlákna, nebo vlákno přišpendlete tak, aby zůstalo utažené. Doplňte další špendlíky, pokud se deka někde ohýbá. 

Nyní nechte deku ZCELA USCHNOUT. Nechte ji v klidu připnutou ještě jeden další den, minimálně… V případě, že u-

končíte vypnutí příliš brzy, nebude fixace trvalá tak, jak by měla být a deka se může vrátit do svého původní tvaru. 

Schnutí můžete urychlit nastavením fénu na požadovanou plochu (pouze pod dozorem!!!). Až je deka zcela suchá, může-

te vyjmout všechny špendlíky a vypínací vlákno… * velký úsměv a vydechnutí*… vaše deka je konečně hotová! Musíte 

přiznat, že to celé stálo za to, že ano! 

Péče o deku 

Vlna je antibakteriální a samočistící materiál a obvykle ji stačí vyklepat a vyvětrat na čerstvém vzduchu. Podívejte se na 

štítek na přízi a přečtete si instrukce k praní. Pozn.: Příze Lasse a Pia, které byly prodávány jako balíček pro tento pro-

jekt mají špatný štítek,  proto je doporučeno prát přízi ručně (vlna-akryl). Vypnutí je nutné provést po každém praní 

deky.  

 

Pokud není deka používána, uchovejte ji v šatníku složenou.  

Pokud je pro vás vypnutí absolutní strašák, je možné deku zkusit napařit nebo namočit a natahovat ji do požadovaného 

tvaru a velikosti. Avšak tento trik nemůže překonat vypnutí a konečný výsledek nebude plnohodnotný. (Žehlení může 

zahřát vlákno, ale nepomůže narovnat strany). Z 

tohoto důvodu z celého srdce doporučujeme 

vypnutí! 

 

 

Tip: Můžete sdílet obrázky lemu deky na so-

ciálních sítích s hashtagem #Kalevalacal nebo 

#kalevalacal_pohjolanneito. 


