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6. týden: Polovičnı ́kosočtverec, část 3.

“Ubuntu: Já jsem, protože my jsme.”
Víra v to, že sami sebe určujeme mírou soucitu a laskavosti vůči jiným.

Český překlad: Hana Drozdová – zapleteno.cz

https://www.zapleteno.cz
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Počet ok na každé Straně:  4 DS, 1 2x nahozených DS, 11 svazkových ok a 12 obloučků ze 4 řo, nezahrnuje 
oblouček z 1 řo v rohu 

Máte-li na jedné straně víc svazkových ok, zkontrolujte, zda jste mezi nimi opravdu vždy vynechali oko! 

16. řada (KB1)
Z lícu: přízi KB1 připojíme pevným okem do 4. oka z 15. řady.  Háčkujeme před obloučkem ze 4 řo z 15. řady a  
do prvního vynechaného oka ze 14. řady uháčkujeme 3 DS. (2 řo, 3 DS do dalšího vynechaného oka  ze 14. řady, 
háčkujeme před obloučkem ze 4 řo z 15. řady) 11x. 4 řo. Vynecháme následující oko ze 14. řady, roh z 15. řady, 
který tvoří (DS, 1 řo, DS) a další oko ze 14. řady.  Háčkujeme před obloučkem ze 4 řo z 15. řady a do 
následujícího oka ze 14. řady uháčkujeme 3 DS. (2 řo, 3 DS do dalšího vynechaného oka ze 14. řady - háčkujeme 
před obloučkem ze 4 řo z 15. řady) 11x.  Pevné oko do následujícího oka z 15. řady. Práci ukončíme a konce 
přízí zapravíme.  

Počet ok na každé Straně: 36 DS a 11 obloučků ze 2 řo, nezahrnuje oblouček ze 4 řo v rohu a pevná oka

17. řada (HB)
Z lícu: přízi HB připojíme pevným okem do označeného obloučku z 15. řady. Značku odstraníme. 5 řo, (2x 
nahozený DS, 2 DS) do téhož obloučku. Po 1 PDS do každého z následujících 2 ok. 

PRKS kolem dalšího oka, do něhož už je uháčkované pevné oko ze 16. řady. 4 řo. (Háčkujeme před obloučkem 
ze 2 řo ze 16. řady a kolem svazkového oka z 15. řady uháčkujeme PRKS, 4 řo) 11x. Háčkujeme před rohovým 
obloučkem ze 4 řo ze 16. řady a kolem dalšího DS z 15. řady uháčkujeme PRKS. (KS, 2 řo, KS) do obloučku z 1 řo 
v rohu, PRKS kolem následujícího DS. (4 řo. Háčkujeme před obloučkem ze 2 řo ze 16. řady a kolem svazkového 
oka z 15. řady uháčkujeme PRKS) 11x. 4 řo. PRKS kolem následujícího oka z 15. řady, do něhož už je 
uháčkované pevné oko ze 16. řady. Po 1 PDS do každého z následujících 2 ok. (2 DS, 2x nahozený DS, 3x 
nahozený DS) mezi poslední 2 oka z 15. řady. Pevné oko do obloučku mezi posledními 2 oky. Práci otočíme.  

6. týden: Polovičnı ́kosočtverec, část 3.
Pokud potřebujete poradit s některým postupem či vzorem, máme pro vás foto-návody – tady: http://
www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/ubuntu/ubuntu-cal-2018-information/

Esther z blogu It´s all in a Nutshell natočila pro Ubuntu CAL názorné video-ukázky. Najdete je na jejím Youtube 
kanálu:
Videa pro praváky: https://www.youtube.com/watch?v=r74oe4ctHFo
Videa pro leváky: https://www.youtube.com/watch?v=2sryFnxzSL8

Návod
15. řada (KB5)
Z lícu: přízi KB5 připojíme stojícím 2x 
nahozeným DS do označeného 
obloučku ze 14. řady. Odstraníme 
značku.  2 DS do téhož obloučku. 
Mezi stojící 2x nahozený DS a první 
DS vložíme značku; zůstane tam až 
do uháčkování 17. řady. DS do 
dalšího oka. (4 řo, jedno oko 
vynecháme, svazkové oko nad 
následujícími 3 oky) 11x. 4 řo, 2 oka 
vynecháme. (DS, 1 řo, DS) do 
obloučku z 1 řo v rohu. 4 řo, 2 oka 
vynecháme. (Svazkové oko nad 
následujícími 3 oky, 4 řo, jedno oko 
vynecháme) 11x.  DS do dalšího oka. 
(2 DS, 2x nahozený DS) mezi poslední 
oko a počáteční 4 řo z předchozí řady. 
Práci ukončíme. NEOTÁČÍME.
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Počet ok na každé Straně: 1 KS, 13 PRKS, 2 PDS, 2 DS, 1 2x nahozený DS, 1 3x nahozený DS a 12 obloučků ze 
4 řo, nezahrnuje oblouček ze 2 řo v rohu

18. řada (HB)
V této řadě vpichujeme jen do ok a obloučků ze 17. řady. Obloučky z 15. a 16. řady necháme být.

Z rubu: 4 řo, 2 DS do téhož obloučku. Po 1 PDS do každého z následujících 5 ok, další oko vynecháme, stejně 
bychom se do něj těžko dostávali. (4 PDS do následujícího obloučku ze 4 řo) 12x. Po 1 PDS do každého z  
dalších 2 ok. (PDS, 1 řo, PDS) do obloučku ze 2 řo v rohu. Po 1 PDS do každého z následujících 2 ok, do druhého 
z nich bude těžké se dostat. (4 PDS do dalšího obloučku ze 4 řo) 12x. Jedno oko vynecháme. Po 1 PDS do 
každého z následujících 5 ok. (2 DS, 2x nahozený DS) mezi poslední oko a počátečních 5 řo z předchozí řady. 
Pevné oko do obloučku mezi posledními 2 oky.  Práci otočíme.

Počet ok na každé Straně:  56 PDS, 2 DS a 1 2x nahozený DS, nezahrnuje oblouček z 1 řo v rohu

19. řada (HB)
Z lícu: 5 řo, (2x nahozený DS, 2 DS, PDS) do téhož obloučku. Po 1 PDS do každého z následujících 58 ok.  (PDS, 
1 řo, PDS) do obloučku z 1 řo v rohu. Po 1 PDS do každého z dalších 58 ok.  (PDS, 2 DS, 2x nahozený DS, 3x 
nahozený DS) mezi poslední oko a počátečních 5 řo z předchozí řady. Práci ukončíme a konce přízí zapravíme.  

Počet ok na každé Straně:  60 PDS, 2 DS, 1 2x nahozený DS a 1 3x nahozený DS, nezahrnuje oblouček z 1 řo v 
rohu

Pokud jste se rozhodli díly navlhčit a vypnout, pamatujte na to, že rohy mají svírat úhel 120 stupňů a 
špičky úhel 30 stupňů.




