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KALEVALA-CAL 

KACHNÍ HNÍZDO 
Taina Tauschi 

 

 

                                  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kalevala, překlad Josef Holeček, 1894, https://www.yumpu.com/cs/document/view/55840049/kalevala-cz 
 

Kachna (Polák kaholka, pozn. překl.), půvabný to pták, si udělal hnízdo na kolenou Ilmatar. Podle mytologie eposu 
Kalevala nakladl do hnízda šest zlatých a jedno železné vejce. Kachní  líhnoucí se vejce spálila dívčiny nohy, a když 
Ilmatar škubla kolenem, vejce spadla z hnízda, rozlámala se na kusy a byla vyhozena do nebe. Z těchto zlomků 
křehkých vaječných skořápek se sestává svět: nebe a zem, zářivé slunce, třpytivý měsíc a hvězdy. 
 
Svou inspiraci pro tento čtverec jsem čerpala z hnízd ptáků, která vždy obdivuji z dálky, kdykoli je vidím v přírodě. 

Kachna nyní, pěkné ptáče, 

Polétala, přelétala, 

Koleno si prohlédala 

Ze siného čnící moře: 

Ostrůvkem se jí zdá lučným, 

Na němž roste rosná tráva. 

 

Přelétala, poletala, 

Spustila se na koleno, 

Na něm hnízdo svila, 

Vajíčka v ně snesla zlatá, 

Ze zlata šest bylo vajec, 

Sedmé bylo ze železa. 

 
(Runa I, 202 - 213) 
 

Otřáslo se její tělo, 
Koleno jí sebou škublo, 
Do vody se vejce svrhla, 
V morské vlny překotila 
Rozbila se vejce v kusy, 
Na kousíčky roztříštila. 
 
(Runa II, 224 - 229) 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1754053521582303&set=p.1754053521582303&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1754053521582303&set=p.1754053521582303&type=3
https://www.yumpu.com/cs/document/view/55840049/kalevala-cz
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Hnízda stavěná ptačími rodiči, s hladkými a krásně tvarovanými vejci uvnitř, mě 
vždy dojmou. Na konci léta sbírám kousky vaječných skořápek a přeji si, aby se 
příští rok ptáci vrátili zpět do svých hnízd. Hnízdo a vejce byly na začátku života 
ptáka a stejně tak v mytologii Kalevala symbolizují narození světa. 
 

 
Kachn hnízdo – od Taina Tauschi 

 
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 
 

Informace 
Příze               Menita Lasse 
 

Barvy    Žlutá   2317   

              Oranžová  3309   

               Pivoňková   8755   

              Olivová   9963   

              Tmavě šedá  203   

 
 
Ostatní: nůžky, jehla na přišití jednotlivých vajíček a zapošití, 12x plastová značítka na pomoc při spojování vajíček.  

 
 
Tento čtverc začnete háčkováním  kachních vajec: uháčkujte vejce nejprve odděleně a pak je sešijte dohromady. 
  
Pokud upřednostňujete háček místo jehly, můžete spojit vajíčka tak, že je sháčkujete dohromady pevými oky. Poté 
budete háčkovat kulaté hnízdo pro vejce a nakonec se z hnízda stane čtverc. Chtěla jsem zdůraznit kontrast mezi 
hladkými, neporušenými vejci a rozbitými skořápkami, a proto jsem navrhla vzor posledních řad dírkovyný. Na 
základě eposu Kalevala jsem si vybrala žlutou přízi pro šest zlatých vajec a tmavě šedou přízi pro železné vejce. 
Můžete si vybrat své vlastní barvy vajec, jednoduše použijete pouze jednu nebo několik jiných barev. Spotřeba je 
cca. 5 g příze na každé vejce. 
Na tomto čtverci se používají speciální háčkované dlouhé sloupky: V-sloupek, X- sloupek a Y- sloupek - viz sekce 
Specialní  sloupky. Ačkoli tento čtverec vyžaduje trochu zručnosti, zhodnotila jsem úroveň  jako "poměrně snadné".

 
 
 
 
 
 

http://www.arteeni.fi/kalevalacal-en
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Zkratky a vysvětlivky (US) 
Ř  řada 
O  oko 
Sl.  Sloupek 
PO pevné oko 
KS  kratký sloupek 
ZS KS  KS do zadní smyčky  
PDS   polodlouhý sloupek 
DS   dlouhý sloupek  
2NDS  2xnahozený-trojitý dlouhý sloupek 
3NDS  3xnahozený dlouhý sloupek 

             
Spoj2DS   sháčkujte 2DS dohromady 
V    V- sloupek - viz sekce Specialní  sloupky 
Y    Y- sloupek - viz sekce Specialní  sloupky 
X     X- sloupek - viz sekce Specialní  sloupky             
Vyn.    Vynechat očko 
SS                           Stojící sloupek (návod: here) 
ZS    zadní smyčka 
ŘO /ŘO-O   řetízkové oko /volné místo- dírka- 
otvor pod řo 

 
 
Specialní sloupky  
V-sloupek:  
Uháčkujte (DS, 3ŘO, DS) do stejného očka. Dohromady se pak vztvoří véčko (viz foto).  
 

               
 
X-sloupek:  
Začněte stejně jako při 3NDS: Nahodit 3 krát, píchněte do očka, nahod´te smyčku (na háčku máte 5 smyček), 
nahod´te, provlékněte přes 2 smyčky, (na háčku máte 4 smyčky). Nahod´te a vynechte 2 sloupky, píchněte do 
dalšího očka, nahod´te, nahod´te smyčku, nahod´te a provlékněte přes 2 smyčky, a provlékněte přes 3 smyčky. 
Ukončete 3NDS. 2ŘO a uháčkujte 1 DS do prostředku X-sloupku. Dohromady tvoří tyto sloupky X tvar.  
 

                       
 

       

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-standing-single-crochet/
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Y-sloupek:  
Začněte 3NDS sloupkem. Poté  3ŘO  a pak DS do prostředku 3NDS. Dohromady 
tvoří tyto sloupky tvar Y.  
 

                               

 

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.  
 
[…]Pokyny mezi těmito závorkami obsahují tipy a foto napovědu k orientaci v tomto návodu.  

 
Copyright 

Tato publikace je chráněna autorským zákonem. Je vám k dispozici zdarma. Modifikace či nebo distribuce vzorku 
není povolena. Prodávání bezplatného vzoru ve všech formách (celá sada pokynů nebo jednotlivých částí) je 
zakázána. Prodej hotového výrobku je zakázán, není-li s designérem konkretní dohoda. Sdílení vzoru není povoleno. 
 

Sotkan Pesa – Vzor 
 

Vajíčka 
Uháčkujte z vajiček ze žluté a jedno tmavě šedé. 
 

1. ŘADA 1  
Uháčkujte magický kroužek [Magic ring], pak 1ŘO a 12 KS do kroužku. Jemně utáhněte MK a KS spojte s PO 
[Foto 1]. [Tip: na začátku a na konci můžete nechat cca. 20 cm dlouhé cancourky, které se pak používají k 
sešití vajíček.] 
Celkem: 1 ŘO, 12 KS 

 
2. ŘADA 2  

1ŘO. [Udělejte první ŘO volněji, natáhěte jej trochu a uháčkujte všechny další sloupky do první Ř, nestahujte 
je příliš!] 3 DS, 3 PDS, 6 DS [do prvního DS dejte značítko], 5x 2NDS [značítko do posledního 2NDS], 3 DS. 
Spojte do prvního DS s PO. Možná stojí za to zapošít, abyste měli úhledný okraj. Neodstřihujte přízi, nechte 
si cancourek, kterým vajíčka později spojíte [Foto 2]. 
Celkem: 1 ŘO, 3 PDS, 12 DS, 5 2NDS  

https://www.youtube.com/watch?v=sLUaywX0-WE
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Celkem uháčkujte 7 kusů vajíček. Jemně utáhněte MK do tvaru vejce  
[foto 3]. 
 

         
    Foto 1   Foto 2        Foto 3 
 
 

Hnízdo a spojení vajíček  
 

3. ŘADA 3  
Pokud děláte vícebarevný čtverec, použijte oranžovou přízi. 
Vezměte první vejce do levé ruky a špičku vajíčka směřujte doleva. Začněte se SS ZS KS do prvního sloupku 
po pravém značítku. Chcete-li zabránit vytáhnutí se se zadní smyčky stehů, zachyťte extra smyčku pod zadní 
smyčkou sháčkujte ji společně s ZS. [Foto 4] (3RO, vyn 1oko, ZS KS) opakujte ještě 4 krát. [Poslední ZS KS 
vychází do posledního sloupku před levým značítkem. Meli by jste ted´mít 5 ZS KS a 4 x 3ŘO-O] [Foto 5].  
1ŘO [vychází mezi vajíčka]. 
 

                  
        Foto 4   Foto 5             
      

Vezměte další vejce a pokračujte v háčkování hnízda jako kolem prvního vejce [Foto 6]. 
Opakujte to se 6 vajíčky a nechte sedmé vejce stranou [Pokud děláte vícebarevné čtverce, tmavě šedé vejce 
bude ve středu hnízda].  
Spojte řetězec vajec s pevným okem do prvního ZS KS u prvního vejce [Foto 7]. [Dávejte pozor, aby se 
řetězec nekroutil! značítka můžete použít k udržení vajec pohromadě. 
Nechejte značítka tam, kde se nacházejí, jelikož vajíčka budou spojena těmito body později.]  
 
Celkem: 6 x 5 ZS KS, 6 x 4 3ŘO-O, 6 KS 
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Foto 6                            Foto 7  

  
4. ŘADA 4  

Pokračujte stejnou přízí.  
Ch 6 ŘO (počítá se jako 1 DS &  3ŘO), (KS do dalšího ZS KS, 3ŘO) 3 krát celkem. Nyní jste mezi prvním a 
druhým vejcem nad (ZS KS, ŘO , ZS KS).  
Uháčkujte Spoj2DS takto: první "noha" Spoj2DS spadá do posledního ZS KS prvního vajíčka a druhá "noha" 
spadá do prvního ZS KS dalšího vejce [Foto 8.] [Dávejte pozor na kroucení vajíčkového řetězce!]  
Pokračujte jako u prvního vejce, (3ŘO, KS) a Spoj2DS mezi vejci, jako předtím. DS na konci řady a pak spojte 
tento DS dop třetího ŘO s PO (= poslední Spoj2DS je hotov) [Foto 9].  
[Pokud chcete změnit barvu, ustřihněte přízi] 
Celkem: 18 KS, 6 x Spoj2DS, 24 x 3ŘO-O 

 

    
Foto 8                         Foto 9 

 
5. Řada 5  

Pokud děláte vícebarevný čtverec s použitím purpurové příze, začněte se SSKS.  Pokud budete pokračovat 
se stejnou přízí, 1ŘO (Nepočítá se jako sloupek). Uháčkujte 4 KS do každého ŘO-O. Spojte do prvního KS s 
PO.  
[Pokud chcete změnit barvu, ustřihněte přízi] [Foto 10]. 
Celkem: 6 x 4 x 4 KS = 96 KS 
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                                                 Foto 10                    
 

Rozbitá skořápka - Hnízdo se promění na čtverec 
 

6. ŘADA 6  
S tmavě šedou přízí udělejte SS DS do čtvrtého KS a (2ŘO, PDS) do stejného KS Pokud budete pokračovat se 
stejnou přízí, uháčkujte 3 PO a posuňte se do čtvrtého KS  předchozí  Řady.  
5ŘO (počítá se jako  1 DS a 2 ŘO), PDS do stejného očka. 
*(2 ŘO, vynechat 2, KS) Celkem 3 krát, 2 ŘO, vynechat 2, (PDS, 2 ŘO, DS) do stejného očka.   
Vynechat 2, uháčkujte X-sloupek následovně: ponechte 2 sloupky mezi pravou & levou "nohou". 
Uháčkujte Y- sloupek do stejného očka  s levou  "nohou" od X- sloupku. [TentoY-sloupek vyztvoří první roh 
čtverce.] Uháčkujte další X- sloupek následovně: pravá "noha" of X-sloupku spadá do stejného očka jako  Y- 
sloupek předtím a mezi pravou a levou  "nohou" od X sloupku jsou 2 sloupky.  
vynechat 2, (DS, ch 2, PDS) do stejného očka * [Foto 11]. 
Celkem opakujte *-* 3 krát, do posledního opakování po X-sloupku spojte s prvním DS nebo 3. ŘO) s PO 
[Foto 12]. 
Celkem: Strana: 2 x X- sloupky 2 DS, 2 PDS, 3 KS, 8 x 2ŘO-O     roh: 1 Y-sloupek, 3ŘO 
 

                
                                               Foto 11                                Foto 12 

 
7. Řada 7  

Pokračujte se stejnou přízí. 
1ŘO (nepočítá se jako KS), 2 KS do dalšího ŘO-O, *(3 KS do dalšího ŘO-O) celkem 4 krát. (2 KS do dalšího 
ŘO-O, KS mezi DS) celkem 2 krát.  
Uháčkujte (3 KS, 3 ŘO, 3 KS) do ŘO-O u Y-sl.  
(KS mezi DS, 2 KS ŘO) celkem 2 krát.* 
Opakujte *-* ještě 3 krát, vynechte posledni 2 KS a Spojte o prvního KS s PO [Pokud chcete změnit barvu, 
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ustřihněte přízi] [Foto 13].  
Celkem: 24 KS     Roh: 3 KS, 3 ŘO, 3 KS               

 

                
         Foto 13 

 
8. Řada 8  

S olivově zelenou přízí, uháčkujte SS DS do PO předchozí řady a (3ŘO, DS) do stejného očka. Pokud budete 
pokračovat se stejnou přízí, 6 ŘO (počítá se jako DS, 3ŘO), DS do stejného oka jako poslední PO. Vynechte 3 
oka, (DS, 3ŘO, DS) do stejného oka (vytvoříte V-sloupek). 
Uháčkujte V-sl. ještě 4 krát. * Vyn 2, (DS, 3ŘO, DS, 3ŘO, DS) do rohového ŘO-O. Vyn 3, Uháčkujte V-sloupky  
celkem 7 krát.* 
Opakujte *-* ještě 2 krát. Vyn 2, (DS, 3ŘO, DS, 3ŘO, DS) do rohového ŘO-O. Vyn 3, Uháčkujte V-sloupek 
ještě jednou. Spojte to the prvního DS (ci 3. ŘO) s PO. [Pokud chcete změnit barvu, ustřihněte přízi] [Foto 
14]. 
Celkem: Strana: 7 x V-sl  Roh: 3 DS, 2 x 3RO-O 

                              
Foto 14  

    
9. Řada 9  

Z tmavě šedé příze uháčkujte SSKS. Pokud budete pokračovat se stejnou přízí, 1ŘO (Nepočítá se jako sl.). Na 
každé straně: uháčkujte 3 KS do každého ŘO-O a uháčkujte KS mezi V-sloupky. Do každého rohu pak 3ŘO. 
Spojte to the prvního KS s PO. [Foto 15] 
Celkem: Strana: 35 KS Roh: 3 ŘO 
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10. Řada 10  
DS do kadého očka, [pokud háčkujete stejnou barvou,udělejte ch 3 ŘO 
místo prvního DS]. (2 DS, 3 ŘO, 2 DS) do rohového ŘO-O. Spojte to the 
prvního DS s PO. [Foto 16] 
Celkem: Strana: 39 DS         Corner: 3 ch 

     
        Foto 15      Foto 16          Foto 17 
 

Zakončení 
 
Sešijte vajíčka  jehlou tím, že vytvoříte několik stehů [nebo alternativně sháčkujte několika PO]. 
Umístěte 7. vejce uprostřed hnízda a přišijte ho ke každému okolnímu vejci. 
Odstraňte značítka sloupků [Foto 17]. 
Zapošijte všechny konečky přízí. 
Jemně napařte čtverec a tvarujte ho do stejné velikosti jako ostatní čtverce Kalevala.  

 
 

          
  
  
Kachní hnízdo je hotové! 
Děkuji, že jste se se mnou zúčastnili této cesty! 
 
Květen 2017, Taina Tauschi 
 
Tip: Fotografie vašich Kalevala CAL čtverců můžete sdílet na sociálních médiích pod značkou #KalevalaCAL 


