
1                      KALEVALAN MERI - THE KALEVALA SEA 
 
 
 

 
 

www.knit-crochet-blog.com 
© 2016-2017 TUULA KYRÖLÄ  

 

 

 

 

KALEVALA-C AL 

KALEVALAN MERI - MOŘE KALEVALA  
Tuula Kyrölä 

 

http://www.knit-crochet-blog.com/


2                      KALEVALAN MERI - THE KALEVALA SEA 
 
 
 

 
 

www.knit-crochet-blog.com 
© 2016-2017 TUULA KYRÖLÄ  

 

 

Barevná verze, příze Gjestal Janne 

 

 

 

http://www.knit-crochet-blog.com/


3                      KALEVALAN MERI - THE KALEVALA SEA 
 
 
 

 
 

www.knit-crochet-blog.com 
© 2016-2017 TUULA KYRÖLÄ  

 

Čtverec Moře Kalevala obsahuje různé oblouky a prvky, které se podobají moři. 

Kalevala moře může být obepluto na západní straně nebo byste ho mohli přejet 

přímo přes vodu jako v básni O Krádeži Sampy. 

 

Informace o CAL 
Tento čtvercový háčkovaný vzor je součástí finského háčkování na pokračování Kalevala C AL. 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 C AL zde: www.arteeni.fi/kalevalacal  

 

 Kalevala Moře    
 – Návrhář: TUULA KYRÖLÄ 

Místo psaného vzoru se můžete podívat na video čtverce Kalevala moře na YouTube na .... 

Info: 
Menita Lasse příze, háček a další informace jsou na info stránce Kalevala C AL  

Jehla na zapošití a nůžky. 

příze: Menita Lasse 

 203 Tmavě šedá 

757 Purpurová 

8962 Petrolejově modrá 

9963 Olivově zelená 

 

Zkratky a vysvětlivky:  
ŘO   řetízek, řet. oko 
O, Sl.   Očko, sloupek 
PO   Pevné oko  
KS  Krátký sloupek  
ZKS   Začátek z krátkých sloupků (základní řada bez 
řetízku) 
DS   Dlouhý sloupek (1x nahodit)  
2NDS  Trojitý sloupek (2x nahodit) 
vyn.  vynechat 
Ř   řada 
x  krát (opakování) 
před.  předchozí 

http://www.knit-crochet-blog.com/
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DS pec.  Pecička z 5 DS 
PDS   Polodlouhý sloupek 
pik   Pikotka ze š ŘO 
nah.   Nahodit  
Kpec.   Korálková pecička: pecička ze 3 DS obalená jako korálkový sloupek (viz popis níže) 
ŘO-O  Dírka pod ŘO 

 
 

 

Speciální sloupky:  
• ZKS = Začátek bez řetízku, je z krátkých sloupků, video https://youtu.be/GBsorVC9H58 (není v češtině) 

• Kpec. = Korálková pecička. Pecička ze 3 DS se jako by obalí puffem, video: https://youtu.be/4SNEmwCezzA  (není v 

češtině) 

Nejdříve uháčkujte pecičku ze 3 DS a pak ji obalte puffem.  

Pecička: Nahodit, píchnout do očka, nahodit, protáhnout, nahodit, protáhnout 2 smyčkami, 

(nahodit, píchnout do stejného očka, nahodit, protáhnout, nahodit, protáhnout 2 smyčkami) x 2, 

nahodit, protáhnout 4 smyčkami. Potom: Normálně nahodit, háček vložte zepředu dozadu kolem 

pec., nahodit, protáhněte háček zpět do původní pozice. Neutahujte smyčky, a nechte je na háčku, 

opakujte ještě 2x. Na háčku je 7 smyček, Nahodit, a protáhnout všemi najednou.  

 

 

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 nápovědu k orientaci v tomto návodu.  

 

VIDEO:  https://youtu.be/vjmyni9ABsg 

Moře Kalevala – Vzor 
 

Čtverec začíná háčkováním středového čtverce tam a zpět v řadách. Pikotky jsou háčkované poté přes špice vějířků. 

Pak pokračujte v háčkování stran čtverce kolem dokola, okolo centrálního čtverce.  

Začátek: Použijte petrolejovou barvu (8962). 25 ZKS. Otočte. 

http://www.knit-crochet-blog.com/
https://youtu.be/GBsorVC9H58
https://youtu.be/4SNEmwCezzA
https://youtu.be/vjmyni9ABsg
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1. * ŘO 1, vyn. 3 očka, 2NDS, ŘO 1, (2NDS do stejného očka jako předchozí 2NDS, ŘO 

1) x3, vyn. 3, KS*, opakujte*-* ještě 2x. [Foto1] 

3 2NDS v každé řadě  

 

 

Foto1 

 

2. Otočte. ŘO 8, KS mezi 2.  a 3. 2NDS vějíře, ŘO 7, KS mezi 2.  a 3.  2NDS dalšího vějíře, ŘO 7, KS mezi 2.  a 3.  2NDS 

dalšího vějíře, ŘO 3, 2NDS do posledního sloupku předchozí řady.   [Foto2] 

 

 

foto 2 

 

3. Otočte. * ŘO 1, 2NDS do KS ve špici vějíře předchozí řady, ŘO 1, (2NDS do stejného očka jako předchozí 2NDS, ŘO 1) 

x 3, KS do středu řetízku předchozí řady*, opakujte*-* ještě 2 x.  Poslední KS do čtvrtého ŘO předchozí řady. 

 

4. Stejně jako řada 2, jen poslední 2NDS do KS předchozí řady.  

 

Řady 5, 7 a 9: Stejně jako řada 3  

 

Řady 6, 8 a 10: Stejně jako řada 4 

 

Ustřihněte a zapošijte. [Foto 3] 

http://www.knit-crochet-blog.com/
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foto 3 

V další fázi držte v ruce čtverec jako na obrázku výše. Vějířky 2NDS by měly být na lícové straně práce. Budete do 

nich háčkovat pikotky tak, že vám příze a levá ruka zůstanou během háčkování zezadu vaší práce. 

 

Vezměte olivově zelenou přízi (9963). Proveďte startovací sloupek. Vyjměte háček z očka a  vsuňte jej z rubové 

strany na lícovou stranu vaší práce, vpravo od prvního 2NDS řády 1. Vraťte háček zpět do sejmutého očka. [Foto 4] 

http://www.knit-crochet-blog.com/
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foto 4 

 

11. [Pikotka: ŘO 3 (PŘÍZE ZŮSTANE VZADU), PO do prvního ŘO] 

*PO kolem prvního 2NDS. (pikot, PO kolem dalšího 2NDS) x 3, PO do KS mezi 2NDS, PO do místa po KS.* Opakujte*-

* ještě 2x, Vynechte poslední PO.  Ustřihněte a zapošijte. [Foto 5] [Foto 6] 

3 pikotky nad každým vějířkem ze čtyř 2NDS  

 

 

foto 5 
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foto 6 

 

12. - 15. řada 

[první 2NDS vějíř:] Začněte pod řetízkem předchozí řady. PO do místa pod řetízkem, PO kolem prvního 2NDS, (pikot, 

PO kolem dalšího 2NDS) x 3, PO do KS mezi vějířky. 

[druhý 2NDS vějíř:] PO kolem řetízku, PO kolem prvního 2NDS, (pikot, PO kolem dalšího 2NDS) x 3, PO do KS mezi 

vějířky. 

[třetí 2NDS vějíř:] PO kolem řetízku, PO kolem prvního 2NDS, (pikot, PO kolem dalšího 2NDS) x 3, PO kolem 

posledního řetízku předchozí řady.  

Ustřihněte a zapošijte. [foto 7] [rub – foto 8] 

 

Ustřihněte a zapošijte všechny cancourky. 

http://www.knit-crochet-blog.com/
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foto 7 
 

 

foto 8 
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Pokračujte háčkováním kolem dokola po stranách čtverce. 

16. Tmavě šedou (203) udělejte startovací sloupek do dolního levého rohu (první řada). ŘO 4, (vyn 2, PDS, ŘO 2) x 7, 

PDS do rohového očka. * ŘO 4, PDS do stejného očka jako předchozí PDS, Pokračujte pravidelně dál (ŘO 2, PDS) x 8, 

tak aby poslední PDS vyjde do rohu*, opakujte* - * ještě 2 x. Poslední roh: ŘO 2, PDS do třetího oka řetízku na 

začátku řady. Ustřihněte a zapošijte. [Foto 9] 

9 PDS na každé straně 

 

 

foto 9 
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17. Začněte olivovou (9963).  

Kpec. Je vysvětlen výše a také jako video https://youtu.be/4SNEmwCezzA 

[První Kpec. je v rohu. V každé rohové dírce předchozí řady jsou 2 Kpec.  plus ŘO 4 

mezi nimi.] *(Kpec do další dírky, ŘO 1) x 9, Kpec., ŘO 4 do rohu* Opakujte * - * ještě 2x. [čtvrtá strana je stejná, až 

na poslední roh] Kpec., ŘO 1) x 9, Kpec. Poslední roh: ŘO 2, DS do špice první Kpec., ujistěte se, že všechny nahození 

na háček první Kpec.  Zůstanou pod DS. Ustřihněte a zapošijte. [Foto10] [Foto11] 

 

10 Kpec. Na každé straně 

   

 

 

foto 10 

 

 

Foto  11 
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18. Napojte fialovou (757). [První Kpec. je v rohu. Do každého rohu udělejte 2 Kpec do 

dírky pod ŘO předchozí řady, ŘO 4 mezi nimi.] Kpec se v této řadě dělají do ŘO 

mezi Kpec předchozí řady.] *(Kpec, ŘO 1) x 10, Kpec, ŘO 4 v rohu* Opakujte* -* 

ještě 2 x. [čtvrtá strana je stejná, kromě posledního rohu] Kpec, ŘO 1) x 10, Kpec. Poslední roh: ŘO 2, DS do špice 

první Kpec., ujistěte se, že všechny nahození na háček první Kpec.  Zůstanou pod DS. Ustřihněte a zapošijte. [foto 

12] 

11 Kpec na každé straně 

 

 

foto 12 
 

19. Napojte  petrolejovou (8962). [Začněte uprostřed rohu] *2 KS do ŘO-O v rohu, (ŘO 2, vyn. Kpec, KS) x 10, ŘO 2, 2 KS 

do rohu, ŘO 2*. Opakujte * - * ještě 2x. [Poslední strana:] 2 KS do rohu, (ŘO 2, vyn. Kpec, KS) x 10, ŘO 2, 2 KS do 

rohu, ŘO 1, PDS do KS na zařátku řady.  Ustřihněte a zapošijte. 

[20 řada začíná stojacím sloupkem. Video najdete zde  https://youtu.be/19G7ByrnZ2I. Alternativně můžete udělat 

3ŘO.] 

20. tmavě šedá (203).  *DS do rohu, DS do dalších 2 ok, (3 DS do dalšího ŘO -O) x 11, DS do dalších 2 ok, DS do rohu, ŘO 

3*. Opakujte * - * ještě 3x. Spojte PO. 

39 sl na každé straně  

 

Ustřihněte a zapošijte. Napařte a napněte. Foto hotového čtverce je na začátku návodu. 

http://www.knit-crochet-blog.com/
https://youtu.be/19G7ByrnZ2I
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Tip: Své dílka můžete sdílet na socialních sítích  #KalevalaCAL. 

 

 

Copyright ©: 

Já, Tuula Kyrölä si ponechávám veškerá práva na vzor, fotky a návod. Kopírování, zpracování, úprava a neoprávněné 

šíření díla jako celku nebo části je zakázáno. Pokud chcete vzor sdílet, můžete sdílet odkaz na blog www.knit-

crochet-blog.com/kalevala-cal-kalevala-sea-crochet-pattern. Můžete prodat výrobek, který jste vyrobili, ale prosím, 

zmiňte mě jako návrháře. Děkuji! 
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