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KALEVALA-CAL

MAAILMAN SYNTY –
Zrození světa
Soile Olmari

Pozadí tohoto vzoru
Inspirovala mě první báseň eposu Kalevala. Můj čtverec popisuje "ranný oceán" a především epizodu, kde
kachna staví své hnízdo a snese vajíčka na koleno Ilmatar, které ční z vody. Svět se začíná tvořit kolem
vajíček.
Kachna nyní, pěkné ptáče,
Polétala, přelétala,
Koleno si prohlédala
Ze siného čnící moře:
© 2017 SOILE OLMARI, all rights reserved

2
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)

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: blog of Arteeni.
Ráda bych poděkovala týmu KALEVALA-CAL za příležitost zúčastnit se projektu. Jak navrhnout vzorek jsem
se naučila zvláště díky tomuto projektu. Chtěla bych také poděkovat všem testovacím háčkařům za jejich
pomoc a konstruktivní připomínky.

Maailman synty – Zrození světa od Soile Olmari
Pomůcky
Budete potřebovat nůžky a jehlu na zapošití. Dále plastová značítka na označení oček. Nakonec čtverec
napařte a vypněte. Tento design je relativně jednoduchý pro již zkušené motalinky, které již znají různé typy
stehů, sloupků a smyček. Začátečníci s chutí se něco nového naučit budou mít pocit zadostiučinění a úspěchu.

Příze a barvy
Menita Lasse: řada 1. – 3. žlutá 2317, řada 4. – 5. Petrolejově modrá 8962, řada 6. – 7. Tmavě šedá 203,
řada 8. Olivová 9963, řada 9. Zelená 8947, řada 10. – 11. Tmavě šedá 203, řada 12. – 13. Olivová 9963, řada
14. petrolejově modrá 8962 řada 15. – 16. Tmavě šedá 203. Poslední vejce je oranžové 3309.
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Stehy a zkratky
Ř
O
Sl.
ŘO /ŘO-O
PO
MK
KS
PDS
DS

řada
oko
Sloupek
řetízkové oko /volné místo – dírka –
otvor pod řo
pevné oko
magický kroužek
krátký sloupek
polodlouhý sloupek
dlouhý sloupek

2NDS

2xnahozený-trojitý dlouhý sloupek

ZS

zadní smyčka

PR PDS
PC
KV
pec.
Vyn.
ZS KS

přední reliéfní polodlouhý sloupek
Popcorn: 5 DS
Korálkový vzor, viz sekce Speciální stehy
Pecička
Vynechat
krátký sloupek do zadní smyčky oka

ZS PDS

polodlouhý sloupek do zadní smyčky oka

*-*

opakovat

Speciální stehy
Přední reliéfní polodlouhý sloupek (PR PDS): Nahoďte přízi na háček, vpíchněte háček pod očkem (O).
Nahoďte, vytáhněte smyčku. Tři smyčky na háčku. Nahoďte, protáhněte všechny smyčky.
Popcorn (pc): 5 DS do stejného oka, sundejte smyčku z háčku, vložte háček zepředu dozadu pod dvěma
vrchními očky prvního sloupku, háčkem chytněte dříve sundanou smyčku a protáhněte.
Korálkový vzor kolem DS (KV): Uháčkujte DS. Smyčku nechte spíše volnější. Vpíchněte háček zepředu
dozadu za sloupek Nahoďte, vytáhněte volnou smyčku. Opakujte ještě dvakrát až máte na háčku smyčky.
Nahoďte, protáhněte všechny smyčky, 1 ŘO.
Pecička (pec.): Pecička z 2 či 3 dlouhých sloupků (uháčkovat všechny DS dohromady, píchnuté do jednoho
oka, nahoře spojené).
KS do zadní smyčky (ZS KS): Píchněte háčkem jen do zadní smyčky očka a udělejte KS.
PDS do zadní smyčky (ZS PDS): Píchněte háčkem jen do zadní smyčky očka a udělejte PDS.
Magic ring: Udělejte smyčku jako pro základní oko, háček vložte do smyčky a zachyťte s ním pracovní přízi,
jako kdybyste dělali základní oko. Kroužek držte mezi ukazováčkem a palcem a udělejte 1 řo, jako náhradu
za první KS, háček vpichujete do kolečka tvořeného dvěma prameny příze (pracovní příze a volný konec),
udělejte požadovaný počet sloupků. Nakonec zatáhněte za volný konec příze, abyste kroužek před spojením
pomocí pevného oka pevně zatáhli
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Roh: Do rohu udělejte 2 sloupky podle zadání + 2řo+ 2 sloupky podle zadání,
pokud není uvedeno jinak.

Copyright
Já, SOILE OLMARI, 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 blog www.somateko.blogspot.fi. Můžete prodat
výrobek, který jste vyrobili, ale prosím, zmiňte mě jako návrháře. Děkuji!

Maailman synty – Zrození světa: Návod
1. Žlutá: do MK 1 ŘO, 12 KS, spojte s prvním KS s PO.

2. Žlutá popcorn-řada: 3ŘO (Počítá se jako první DS sloupek PC), 4 DS do stejného sl (1st pc made). 3
ŘO, vyn. 1 KS. PC, 3 ŘO, vyn. 1 KS. Opakujte, dokud nebudete mít 6 PC a všech 6 ŘO-O vytvořených.
Spojte do prvního PC s PO.
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3. Žlutá: 1KS do špičky PC, 3 KS do ŘO-O, KS do špičky PC, opakujte KS do
konce, vytvořením 24 KS celkem. Zakončete a zapošijte. Změňte na petrolejově modrou. Spojte do
prvního ŘO s PO.

4. Petrolejově modrá pecičková řada: 2 ŘO a DS do očka KS na špici PC (počítá se jako první 2DS pec.),
1 ŘO, 2DS PC do stejného očka. Po první dvojité 2DS – pec.: 1 ŘO, vyn. 1 KS, 2DS pec., 1 ŘO, vyn. 1
KS. dvojitá 2DS-pec. Do dalšího očka, 1 ŘO a 2DS-pec., opakujte pecičky a dvojité pecičky kolem
dokola až budete mít dohromady 18 DS-pec. (6 x(dvojité 2DS-pec.), 6 x jednoduché 2DS-pec). Spojte
do první DS-pec. s PO.
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5. Petrolejově modrá: 1ŘO, KS mezi dvojitou 2DS-pec., 2 KS do ŘO-O, KS do špice pec., opakujte do
konce řady, dohromady je pak 48 KS. Zakončete a zapošijte petrolejově modrou přízi, změňte barvu
na tmavě šedou. Spojte poslední sloupek do prvního ŘO s PO.

6. Tmavě šedá: Začněte pec.: do stejného oka 2ŘO + 2 DS = 1 pec. Pak 4 ŘO a spojte s třetím KS od
pec. s PO + 4 ŘO + pec. do třetího KS od PO. Opakujte do konce řady. Dohromady budete mít 8 pec.
a 16 4ŘO-O celkem. Spojte poslední ŘO do první pec. s PO.
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7. Tmavě šedá: 1 ŘO do špice pec., + 4 KS do ŘO-O, + 1 KS do očka páté modré řady. Sloupek ze 6té
řady bude schován. 4 KS do ŘO-O + 1 KS do špice pec. opakujte do konce řady, vyn. 1 sloupek.
Zakončete a zapošijte. Změňte na olivovou. Spojte poslední sloupek do prvního ŘO s PO. Celkem
máte 80 sl.
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8. Olivová rohová řada: První roh (2NDS) vychází do špice pec. na konci předchozí řady. Nejdříve
umístěte značítka do míst, kde budou rohy. Rohy jsou vytvořeny na špici pec. Mezi nimi jsou 4 ŘO-O
a jedna pec. Udělejte 4 ŘO (počítají se jako první rohový 2NDS). *Ve všech rozích pak (3 2NDS, 2ŘO,
3 2NDS) do jednoho očka. Vyn. 3 KS, udělejte 3 DS + 1 PDS + 1 KS + 3 PO + 1 KS + 1 PDS + 3 DS, vyn. 3
KS. *. Opakujte *-* celkem 4krát. Pozor! Pouze v této řadě budou 2 x 3 2NDS v rozích. Zakončete a
zapošijte. Změňte barvu na tmavě zelenou. Spojte poslední sloupek do prvního 2NDS s PO. Celkem
21 sl. na každé straně.
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9. Tmavě zelená: 1ŘO + 2 ZS KS + (2 KS, 2ŘO, 2 KS) do rohu. Vyn. první schovaný sloupek po rohových
sloupcích. Pak 18 ZS KS na každé straně + rohy, 24 sloupků (včetně 2ŘO v rohu). Zakončete a
zapošijte. Změňte barvu na tmavě šedou. Spojte poslední sloupek do prvního ŘO s PO.
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10. Tmavě šedá: 2ŘO + 4 ZS PDS + (2 PDS,2 ŘO, 2 PDS) do rohu. Na každé
straně udělejte 21 ZS PDS + rohy. Vyn. první sloupek. Počet 27 sloupků
na každé straně (včetně 2 ŘO v rohu). Spojte s druhým ŘO s PO.

11. Tmavě šedá: 1 ŘO + 5 KS + (2 KS, 2 ŘO, 2 KS) do rohu. Na každé straně udělejte 24 KS + rohy. Vyn.
první a poslední sloupek na strane. Počet 30 sloupků na každé straně (včetně 2 ŘO v rohu). Spojte s
ŘO s PO. Zakončete a zapošijte.
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12. Olivová korálková řada: Začněte do jakéhokoli rohu (3 ŘO (místo prvního DS) + 1 DS, 2 ŘO, 2 DS).
Dále pak 1 ŘO, vyn. 2 sl. (nepřehlédněte schovaný sl.), 1 KV, 1 ŘO, vyn. 1 sl., DS. Opakujte dokud vám
nezbyde jeden sloupek před rohem. Korálek vzchází do posledního sl. před rohem a do prvního po
rohu. Dále pak (2 DS, 2ŘO, 2 DS) do rohu. Opakujte po všech stranách. Spojte poslední sl. do prvního
DS s PO. Každá strana má 13 sloupků, KV i DS dohromady, Počet oček i s ŘO je 33 po stranách
(včetně rohů).
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13. Olivová: Mezi DS na rohu udělejte KS + (2 KS, 2ŘO, 2 KS). Vyn. 1 sl. před a
po rohu. Uháčkujte 29 KS
na každé straně + roh. Na každé straně: KS mezi DS do rohu, do ŘO-O, do
špice Korálku, do dalšího ŘO-O a do DS Spojte poslední sl. do prvního KS
s PO. Počet 35 sl. na každé straně (včetně 2 ŘO do rohu). Zakončete a
zapošijte.

14. Petrolejově modrá: Začněte do jakéhokoli rohu: 2 ŘO+ 1 PDS, 2ŘO, 2 PDS (= PRVNÍ ROH) + 3ŘO, vyn.
3 KS. PR PDS do dalších 27 sl. + 3ŘO, vyn. 3 KS, (2 PDS, 2ŘO, 2 PDS) do rohu. Opakujte v každém rohu
a na každé straně. Spojte ŘO s PO. Počet na každé straně 39 (včetně 2 ŘO v rohu). Zakončete a
zapošijte.
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15. Tmavě šedá: Do rohu ŘO-O *2 KS, vyn. první a poslední očko na každé straně. KS + 3ŘO. Spojte 3 ŘO
do druhého sl. po rohu v předchozí řadě s ZS KS. Vyn. všechny sl. mezi. Udělejte 27 ZS KS na každí
straně+ 3 ŘO+ 1 KS + 2 KS do rohu*. Opakujte celkem *-* 4krát. Spojte poslední KS do prvního KS.
Počet 37 sl./strana. S PO se posunete do druhého KS do stejného sl.

16. Tmavě šedá: 3ŘO (počítá se jako první DS v rohu), do stejného sl. (+ 2ŘO, 1 DS). * DS, vyn. 1 sl., 3 DS
Do ŘO-O, vyn. 1 sl. DS do dalších 26 sl, vyn. 1 sl., 3 DS do ŘO-O, vyn. 1 sl., DS do dalšího, (DS, 2ŘO,
DS) do rohu *. Opakujte celkem *-* 4krát. Počet 38 sl./strana (včetně 2 ŘO v rohu). Spojte s třetím
ŘO do prvního sl. rohu s PO. Čtverec je téměř hotov, až na poslední vejce.
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17. Orange: Vejměte menší háček (např. 2,5 mm) k vytvoření sedmého vejce přímo do magického
kroužku: 12KS kolem okraje MK. DS do každého druhého sloupku (6 DS) -zužujeme. Spojte PO.
Stáhněte všechny DS dohromady a uzavřete vejce. Zakončete a zapošijte na zadní straně.
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Gratuluji, Maailman synty – Zrození světa je hotov. Doufám, že vás potěší.
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