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4.týGHQ: PolovičQı́ kosočtverec, část 1.

Český překlad: Hana Drozdová – zapleteno.cz
“Ubuntu: Já jsem, protože my jsme.”
Víra v to, že sami sebe určujeme mírou soucitu a laskavosti vůči jiným.
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4. týden: Polovičnı́ kosočtverec, částs 1..

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=3ﬁatOCC5-M
Videa pro leváky: https://www.youtube.com/watch?v=b0cehEDD1U8

Návod
Háčkem A uháčkujeme barvami dle
rozpisu 6 polovičních kosočtverců.
Počítejte s tím, že “rovná” strana
nebude tak docela rovná. Srovná se, až
začneme přidávat lem.
Většinu řad ukončujeme pevným okem
do obloučku mezi posledními 2 oky v
řadě. Háček tedy otočíme zpět,
vpíchneme ho mezi 2 poslední sloupky
v řadě a uháčkujeme pevné oko.
Další řada pak bude začínat řetízkem.
Potřebný počet řetízkových ok můžete
uháčkovat ještě před otočením práce možná vám to půjde snáz než po otočení dílu.

1. řada (HB)

Háčkem A a HB vyrobíme Kouzelný kroužek. Do něj háčkujeme: 5 řo (počítáme jako 3x nahozený DS – to platí i
u ostatních řad), 2x nahozený DS, 2 DS, 1 řo, 2 DS, 2x nahozený DS, 3x nahozený DS. Kroužek pevně utáhneme.
Pevné oko do obloučku mezi posledními 2 oky. Práci otočíme.
Počet ok na každé Straně: 2 DS, 1 2x nahozený DS a 1 3x nahozený DS, nezahrnuje oblouček z 1 řo v rohu

2. řada (HB)

Z rubu: 5 řo, (2x nahozený DS, 2 DS) do téhož obloučku. Následující oko vynecháme. (DS, 1 řo, DS) do dalšího
oka. Následující oko vynecháme. (DS, 1 řo, DS) do obloučku z 1 řo v rohu. Teď jsme uháčkovali roh. Následující
oko vynecháme. (DS, 1 řo, DS) do dalšího oka. Následující oko vynecháme. (2 DS, 2x nahozený DS, 3x nahozený
DS) do obloučku mezi posledním okem a počátečními 5 řo z předchozí řady. Pevné oko do obloučku mezi
posledními 2 oky. Práci otočíme.
Počet ok na každé Straně: 5 DS, 1 2x nahozený DS, 1 3x nahozený DS a 1 oblouček z 1 řo, nezahrnuje
oblouček z 1 řo v rohu

3. řada (HB a KB1)

Z lícu: 5 řo, (2x nahozený DS, 2 DS) do téhož obloučku. Po 1 DS do každého z následujících 4 ok. Přízi
změníme na KB1 a uháčkujeme 1 popkorn do obloučku z 1 řo, háčkujeme KOLEM příze HB. Přízi změníme
na HB, uháčkujeme 2 řo a následující 2 oka vynecháme. (DS, 1 řo, DS) do obloučku z 1 řo v rohu. Do obloučku
z 1 řo v rohu vložíme značku a necháme ji tam až do chvíle, kdy do tohoto oka budeme v 6. řadě
háčkovat. Uháčkujeme 2 řo a další 2 oka vynecháme. Přízi změníme na KB1 a do následujícího obloučku z 1
řo uháčkujeme popkorn. Teď už NEháčkujeme kolem příze HB. Přízi změníme na HB. Po 1 DS do každého z
následujících 4 ok. (2 DS, 2x nahozený DS, 3x nahozený DS) do obloučku mezi posledním okem a počátečními 5
řo z předchozí řady. Pevné oko do obloučku mezi posledními 2 oky. Práci otočíme.
Počet ok na každé Straně: 7 DS, 1 2x nahozený DS, 1 3x nahozený DS, 1 popkorn a 1oblouček ze 2 řo,
nezahrnuje oblouček z 1 řo v rohu
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4. řada (HB)

Z rubu: 5 řo, (2x nahozený DS, 2 DS) do téhož obloučku. Po 1 DS do každého z následujících 7 ok. ZRDS kolem
popkornu. 8 řo, vynecháme všechna oka až k následujícímu popkornu a kolem něj uháčkujeme ZRDS. Po 1 DS
do každého z dalších 7 ok. (2 DS, 2x nahozený DS, 3x nahozený DS) do obloučku mezi posledním okem a
počátečními 5 řo z předchozí řady. Pevné oko do obloučku mezi posledními 2 oky, přízi při tom změníme na
KB3. Práci otočíme.
Počet ok na každé Straně: 9 DS, 1 ZRDS, 1 2x nahozený DS a 1 3x nahozený DS,nezahrnuje oblouček z 8 řo v
rohu

5. řada (KB3)

Z lícu: 4 řo(počítáme jako 2x nahozený DS – to platí i u ostatních řad) , (DS, 2 PDS) do téhož obloučku. Po 1 PDS
do každého z následujících 10 ok. Další oko vynecháme – měl by to býtZRDS . Háčkujeme před obloučkem z 8
řo ze 4. řady: do následujícího obloučku ze 2 řo ze 3. řady uháčkujeme nopku z 3x nahozených DS. Pak 10 řo,
vynecháme (DS, 1 řo, DS) v rohu ze 3. řady a do dalšího obloučku ze 2 řo ze 3. řady uháčkujeme nopku z 3x
nahozených DS. Vynecháme následující ZRDS ze 4. řady. Pak háčkujeme po 1 PDS do každého z dalších 10 ok.
(2 PDS, DS, 2x nahozený DS) do obloučku mezi posledním okem a počátečními 5 řo z předchozí řady. Pevné oko
do obloučku mezi posledními 2 oky, přízi při tom změníme na KB2. Práci otočíme.
Počet ok na každé Straně: 12 PDS, 1 DS, 1 2x nahozený DS a 1 nopka z 3x nahozených DS,nezahrnuje
oblouček z 10 řo v rohu

6. řada (KB2)

Z rubu: 4 řo, (DS, 2 PDS) do téhož obloučku. PRDS kolem každého z následujících 13 ok. Pak 2 řo, nopku z 3x
nahozených DS vynecháme a ZA rohovým obloučkem z 10 řo z 5. řady uháčkujeme KS do rohového obloučku z
8 řo ze 4. řady. KS posuneme úplně na začátek obloučku z 8 řo. Háčkujeme ZA obloučkem z 10 řo a také ZA
obloučkem z 8 řo: vpíchneme do rohového obloučku z 1 řo ze 3. řady,máme ho označený značkou , a
uháčkujeme (2x nahozený DS, 1 řo) 4x; mušličku dokončíme 2x nahozeným DS vpíchnutým do téhož obloučku.
ZA rohovým obloučkem z 10 řo z 5. řady uháčkujeme KS do rohového obloučku z 8 řo ze 4. řady. KS posuneme
úplně na konec obloučku z 8 řo. Pak 2 řo, vynecháme nopku z 3x nahozených DS, po 1 PRDS kolem každého z
následujících 13 ok. (2 PDS, DS, 2x nahozený DS) do obloučku mezi posledním okem a počátečními 4 řo z
předchozí řady. Pevné oko do obloučku mezi posledními 2 oky, přízi při tom změníme na HB. Práci otočíme.
Počet ok na každé Straně: 1 KS, 2 PDS, 1 DS, 13 PRDS, 1 2x nahozený DS a 1 oblouček ze 2 řo, nezahrnuje
mušličku v rohu (5 2x nahozených DS a 4 obloučky z 1 řo)

7. řada (HB)

Z lícu: 4 řo, (DS, 2 PDS) do téhož obloučku. Po 1 PDS do každého z následujících 16 ok. PRDS kolem nopky z 3x
nahozených DS z 5. řady. 3 řo, (2x nahozený DS, 3 řo, 2x nahozený DS) do obloučku z 8 řo ze 4. řady a
SOUČASNĚ do obloučku z 10 řo z 5. řady, 3 řo. PRDS kolem další nopky z 3x nahozených DS z 5. řady. Po 1 PDS
do každého z následujících 16 ok ze 6. řady. (2 PDS, DS, 2x nahozený DS) do obloučku mezi posledním okem a
počátečními 4 řo z předchozí řady. Pevné oko do obloučku mezi posledními 2 oky, přízi při tom změníme na
KB4. Práci otočíme.

Počet ok na každé Straně: 18 PDS, 1 DS, 1 PRDS, 2 2x nahozené DS a 1 oblouček ze 3 řo, nezahrnuje oblouček
ze 3 řo v rohu

8. řada (KB4)

Z rubu: 4 řo, DS do téhož obloučku. Po 1 PDS do každého z následujících 19 ok. 1 řo, další oko vynecháme, měl
by to být PRDS. Háčkujeme ZA obloučkem ze 3 řo z předchozí řady: (nopka z 3x nahozených DS, 4 řo) do
prvního obloučku z 1 řo ze 6. řady. (Nopka z 3x nahozených DS, 4 řo) do každého z následujících dvou obloučků
z 1 řo ze 6. řady, tím uzavřeme rohový oblouček ze 3 řo z předchozí řady. Háčkujeme ZA dalším obloučkem ze 3
řo z předchozí řady: nopka z 3x nahozených DS do posledního obloučku z 1 řo ze 6. řady. 1 řo, následující oko
ze 7. řady vynecháme, měl by to být PRDS. Po 1 PDS do každého z dalších 19 ok. (DS, 2x nahozený DS) do
obloučku mezi posledním okem a počátečními 4 řo z předchozí řady. Práci ukončíme a mezi poslední 2 oka
vložíme značku. Tuto značku necháme na místě až do chvíle, kdy dokončíme 9. řadu. Práci otočíme.
Počet ok na každé Straně: 19 PDS, 1 DS, 1 2x nahozený DS, 2 nopky z 3x nahozených DS, 1 oblouček z 1 řo a
1 oblouček ze 4 řo, nezahrnuje středový oblouček ze 4 řo v rohu
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