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1. týden: Kosočtverec, část 1.

“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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1.. týden: Kosočtverec, část 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=-sBvYa64QIU
Videa pro leváky: https://www.youtube.com/watch?v=-_YhOq73byQ

Háčkem A a jednou KB vyrobíme Kouzelný kroužek. Do něj háčkujeme: 5 řo (počítáme jako 2x nahozený DS + 1 
řo), 2x nahozený DS, DS, PDS, 1 řo, PDS, DS, 2x nahozený DS, 1 řo, 2x nahozený DS, DS, PDS, 1 řo, PDS, DS. 
Kruhovou řadu ukončíme  pevným okem do 4. řo z počátečních 5 řo. 

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

2. kruhová řada (KB)
Pevné oko do následujícího obloučku z 1 řo.  Pevné oko do aktuálního řo.  5 řo (počítáme jako 2x nahozený 
DS + 1 řo), (2x nahozený DS, 2 DS) do téhož obloučku z 1 řo. Uháčkovali jsme první poloviční špičku.
*Následující (skryté) oko vynecháme.  (PDS, 1 řo, PDS) do dalšího oka.  Následující oko vynecháme.  (PDS, 1 řo,
PDS) do dalšího obloučku z 1 řo v rohu. Teď jsme uháčkovali roh.  Následující (skryté) oko vynecháme. (PDS, 1
řo, PDS) do dalšího oka.  Následující oko vynecháme.*

(2 DS, 2x nahozený DS, 1 řo, 2x nahozený DS, 2 DS) do dalšího obloučku z 1 řo.  Uháčkovali jsme druhou 
špičku.
Úsek *-* opakujeme.  Do posledního obloučku z 1 řo uháčkujeme 2 DS, tím dokončíme špičku. Kruhovou řadu 
ukončíme pevným okem do 4. řo z počátečních 5 řo. 

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

3. kruhová řada (KB)
Pevné oko do obloučku z 1 řo.  Pevné oko do aktuálního řo. 5 řo (počítáme jako 2x nahozený DS + 1 řo), (2x  
nahozený DS, 2 DS) do téhož obloučku z 1 řo. 
*Po 1 DS do každého z prvních 2 ok, první z nich bude skryté. 2 řo, 2 oka vynecháme, popkorn do obloučku z 1
řo. 2 řo,  2 oka vynecháme, (DS, 1 řo, DS) do dalšího obloučku z 1 řo. 2 řo,  2 oka vynecháme, popkorn do
obloučku z 1 řo. 2 řo, 2 oka vynecháme, první z nich bude skryté. Po 1 DS do každého z posledních 2  ok.*

Návod
Uháčkujeme 6 kosočtverců, každý jinou Kontrastní 
barvou (KB) a háčkem A.  Kosočtverce se mohou 
uprostřed trochu vyboulit, ale to se zase srovná, 
jakmile všechny dílky spojíme dohromady a 
olemujeme je.

Při háčkování kosočtverců budeme začínat 
špičatým rohem, špičkou, která bude jen poloviční. 
Tuto špičku dokončíme na konci kruhové řady. 
Díky tomu se vyhneme zbytečné spoustě pevných 
ok!

Pokud není uvedeno jinak, začíná každá kruhová 
řada kosočtverce pevným okem vpíchnutým do 
obloučku z 1 řo v rohu A do aktuálního řo. Tento 
postup nám pomůže “vycentrovat” rohy.  Věřte mi, 
že díl pak bude mnohem úhlednější!

1. kruhová řada (KB)

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/ubuntu/ubuntu-cal-2018-information/
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/ubuntu/ubuntu-cal-2018-information/
https://www.youtube.com/watch?v=-sBvYa64QIU
https://www.youtube.com/watch?v=-_YhOq73byQ
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(2 DS, 2x nahozený DS, 1 řo, 2x nahozený DS, 2 DS) do dalšího obloučku z 1 řo. 
Úsek *-* opakujeme.  Do posledního obloučku z 1 řo uháčkujeme 2 DS, tím dokončíme zbytek špičky. 
Kruhovou řadu ukončíme pevným okem do 4. řo z počátečních 5 řo. 

Počet ok na každé Straně:  5 DS, 1 2x nahozený DS, 1 popkorn a 2 obloučky ze 2 řo, nezahrnuje středový 
oblouček z 1 řo v každém rohu

4. kruhová řada (KB)
Pevné oko do obloučku z 1 řo. Pevné oko do aktuálního řo. 5 řo (počítáme jako 2x nahozený DS + 1 řo), (2x 
nahozený DS, 2 DS) do téhož obloučku z 1 řo.
*Po 1 DS do každého z prvních 5 ok, první z nich bude skryté. 2 řo, oblouček ze 2 řo vynecháme a kolem
popkornu uháčkujeme PRDS. 2 řo, další oblouček ze 2 řo vynecháme, DS do následujícího oka. (DS, 1 řo, DS) do
dalšího obloučku z 1 řo. DS do následujícího (skrytého) oka. 2 řo, následující oblouček ze 2 řo vynecháme a
kolem popkornu uháčkujeme PRDS. 2 řo, další oblouček ze 2 řo vynecháme, po 1 DS do každého z následujících
5 ok.*
(2 DS, 2x nahozený DS, 1 řo, 2x nahozený DS, 2 DS) do dalšího obloučku z 1 řo.
Úsek *-* opakujeme.  Do posledního obloučku z 1 řo uháčkujeme 2 DS, tím dokončíme zbytek špičky. 
Kruhovou řadu ukončíme pevným okem do 4. řo z počátečních 5 řo.

Počet ok na každé Straně: 9 DS, 1 2x nahozený DS, 1 PRDS a 2 obloučky ze 2 řo, nezahrnuje středový 
oblouček z 1 řo v každém rohu 

5. kruhová řada (KB)
Pevné oko do obloučku z 1 řo. Pevné oko do aktuálního řo. 5 řo (počítáme jako 2x nahozený DS + 1 řo), (2x 
nahozený DS, 1 řo, DS) do téhož obloučku z 1 řo.  
*DS do 1. (skrytého) oka. PRDS kolem následujícího oka, po 1 DS do každého z dalších 2 ok. PRDS kolem
následujícího oka, po 1 DS do každého z dalších 3 ok. Vynecháme oblouček ze 2 řo. (Nopka ze 3 DS, 4 řo, nopka
ze 3 DS) do DS. Vynecháme oblouček ze 2 řo, po 1 DS do každého z dalších 2 ok. (DS, 1 řo, DS) do obloučku z 1
řo. Po 1 DS do každého z dalších 2 ok. Vynecháme oblouček ze 2 řo. (Nopka ze 3 DS, 4 řo, nopka ze 3 DS) do DS.
Vynecháme oblouček ze 2 řo. Po 1 DS do každého z dalších 3 ok. PRDS kolem následujícího oka, po 1 DS do
každého z dalších 2 ok. PRDS kolem následujícího oka a DS do dalšího oka, měl by to být 2x nahozený DS před 
obloučkem z 1 řo.* 
(DS, 1 řo, 2x nahozený DS, 1 řo, 2x nahozený DS, 1 řo, DS) do dalšího obloučku z 1 řo.
Úsek *-* opakujeme.  (DS, 1 řo) do posledního obloučku z 1 řo, tím dokončíme zbytek špičky. Kruhovou řadu
ukončíme pevným okem do 4. řo z počátečních 5 řo.

Počet ok na každé Straně:  10 DS, 1 2x nahozený DS, 2 PRDS, 2 nopky ze 3 DS, 1 oblouček z 1 řo a 1 
oblouček ze 4 řo, nezahrnuje středový oblouček z 1 řo v každém rohu

6. kruhová řada (KB)
Pevné oko do obloučku z 1 řo. Pevné oko do aktuálního řo. 5 řo (počítáme jako 2x nahozený DS + 1 řo), 
(2x nahozený DS, 1 řo, DS) do téhož obloučku z 1 řo.  

*DS do 1. (skrytého) oka. Popkorn do obloučku z 1 řo. Následující oko vynecháme, toto oko bude skryté, po 1
DS do každého z dalších 8 ok. DS do obloučku mezi posledním DS a první nopkou. 4 řo, vynecháme obě nopky
a oblouček ze 4 řo, uháčkujeme DS do obloučku mezi další nopkou a následujícím DS. Vynecháme další DS, ten 
bude skrytý za okem, jež jsme právě uháčkovali, po 1 DS do každého z posledních 2 ok před následujícím
obloučkem z 1 řo.
(DS, 1 řo, DS) do obloučku z 1 řo.
Vynecháme další oko, uháčkujeme po 1 DS do každého z následujících 2 ok. DS do obloučku mezi posledním DS
a první nopkou. 4 řo, vynecháme obě nopky a oblouček ze 4 řo, DS do obloučku mezi následující nopkou a
dalším DS. Vynecháme DS, ten bude skrytý za okem, které jsme právě uháčkovali, pak uháčkujeme po 1 DS do
každého z posledních 8 ok před následujícím obloučkem z 1 řo. Do obloučku z 1 řo uháčkujeme popkorn. DS
do následujícího oka, které bude skryté.*

(DS, 1 řo, 2x nahozený DS, 1 řo, 2x nahozený DS, 1 řo, DS) do dalšího obloučku z 1 řo.   
Úsek *-* opakujeme. (DS, 1 řo) do posledního obloučku z 1 řo, tím dokončíme zbytek špičky. Kruhovou řadu 
ukončíme pevným okem do 4. řo z počátečních 5 řo.

Počet ok na každé Straně: 15 DS, 1 2x nahozený DS, 1 popkorn, 1 oblouček z 1 řo a 1 oblouček ze 4 řo, 
nezahrnuje středový oblouček z 1 řo v každém rohu  
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7. kruhová řada (KB)
Pevné oko do obloučku z 1 řo. Pevné oko do aktuálního řo. 5 řo (počítáme jako 2x nahozený DS + 1 řo), 
(2x nahozený DS, 1 řo, DS) do téhož obloučku z 1 řo.    
*DS do 1. (skrytého) oka. Popkorn do obloučku z 1 řo. Následující oko vynecháme, toto oko bude skryté, po 1 DS 
do každého z dalších 4 ok. 2. DS bude vpíchnutý do popkornu z předchozí kruhové řady. PR3x nahozený DS (= 
přední reliéfní) kolem následujícího PRDS z 5. kruhové řady, další oko ze 6. kruhové řady vynecháme, po 1 DS do 
každého z následujících 2 ok. PR3x nahozený DS kolem dalšího PRDS z 5. kruhové řady, následující oko ze 6. 
kruhové řady vynecháme, DS do dalšího oka. Teď by nám měla před obloučkem ze 4 řo zbývat poslední 2 oka. 

Pracujeme před obloučkem ze 4 řo ze 6. kruhové řady a do obloučku ze 4 řo z 5. kruhové řady uháčkujeme 
nopku z 3x nahozených DS. (4 řo, nopka z 3x nahozených DS do téhož obloučku ze 4 řo) 2x. Vynecháme první 2 
DS za obloučkem ze 4 řo ze 6. kruhové řady, uháčkujeme po 1 DS do každého z následujících 2 ok.    
(DS, 1 řo, DS) do dalšího obloučku z 1 řo.  
Po 1 DS do každého z následujících 2 ok, první z nich bude skryté. Další 2 oka vynecháme. Pracujeme před 
obloučkem ze 4 řo ze 6. kruhové řady a do obloučku ze 4 řo z 5. kruhové řady uháčkujeme nopku z 3x na-
hozených DS. (4 řo, nopka z 3x nahozených DS do téhož obloučku ze 4 řo) 2x. Vynecháme první 2 DS za 
obloučkem ze 4 řo ze 6. kruhové řady a uháčkujeme DS do následujícího oka.   
PR3x nahozený DS kolem PRDS z 5. kruhové řady, další oko ze 6. kruhové řady vynecháme, po 1 DS do každého 
z následujících 2 ok. PR3x nahozený DS kolem dalšího PRDS z 5. kruhové řady, následující oko ze 6. kruhové řady 
vynecháme, po 1 DS do každého z dalších 4 ok. 3. DS bude vpíchnutý do popkornu z předchozí kruhové řady. 
Další oko vynecháme. Popkorn do obloučku z 1 řo, DS do následujícího (skrytého) oka.*  

(DS, 1 řo, 2x nahozený DS, 1 řo, 2x nahozený DS, 1 řo, DS) do dalšího obloučku z 1 řo.  

Úsek *-* opakujeme.  (DS, 1 řo) do posledního obloučku z 1 řo, tím dokončíme zbytek špičky. Kruhovou řadu 
ukončíme pevným okem do 4. řo z počátečních 5 řo.

Počet ok na každé Straně: 12 DS, 1 2x nahozený DS, 2 PR3x nahozené DS, 1 popkorn, 3 nopky z 3x na-
hozených DS, 1 oblouček z 1 řo a 2 obloučky ze 4 řo, nezahrnuje středový oblouček z 1 řo v každém rohu

8. kruhová řada (KB)
Pevné oko do obloučku z 1 řo. Pevné oko do aktuálního řo. 5 řo (počítáme jako 2x nahozený DS + 1 řo), 
(2x nahozený DS, 1 řo, DS) do téhož obloučku z 1 řo.
*DS do 1. (skrytého) oka. Popkorn do obloučku z 1 řo. Následující oko vynecháme, toto oko bude skryté, po 1 DS 
do každého z dalších 11 ok. Poslední DS bude vpíchnutý do posledního DS před lístky ze 7. kruhové řady.

Pracujeme za lístky a do každého z následujících 2 ok ze 6. kruhové řady uháčkujeme 1 2x nahozený DS. Stále 
pracujeme za lístky: do obloučku ze 4 řo ze 6. kruhové řady uháčkujeme 5 2x nahozených DS a do každého z 
dalších 2 ok pak po 1 2x nahozeném DS.

Začínáme do prvního oka za lístky a uháčkujeme po 1 DS do každého z následujících 3 DS ze 7. kruhové řady. 
(DS, 1 řo, DS) do následujícího obloučku z 1 řo. Po 1 DS do každého z dalších 3 ok, první z nich bude skryté. 
Poslední DS by měl být vpíchnutý do posledního DS před lístky ze 7. kruhové řady.

Pracujeme za lístky a do každého z následujících 2 ok ze 6. kruhové řady uháčkujeme 1 2x nahozený DS. Stále 
pracujeme za lístky: do obloučku ze 4 řo ze 6. kruhové řady uháčkujeme 5 2x nahozených DS a do každého z 
dalších 2 ok pak po 1 2x nahozeném DS.  

Začínáme do prvního oka za lístky a uháčkujeme po 1 DS do každého z následujících 11 ok ze 7. kruhové řady.   
2. DS bude vpíchnutý do PR3x nahozeného DS z předchozí kruhové řady a 10. DS bude vpíchnutý do 
popkornu z předchozí kruhové řady. Následující oko vynecháme. Popkorn do obloučku z 1 řo. DS do 
následujícího (skrytého) oka.*  

(DS, 1 řo, 2x nahozený DS, 1 řo, 2x nahozený DS, 1 řo, DS) do dalšího obloučku z 1 řo.  
Úsek *-* opakujeme.  (DS, 1 řo) do posledního obloučku z 1 řo, tím dokončíme zbytek špičky. Kruhovou 
řadu ukončíme pevným okem do 4. řo z počátečních 5 řo.

Počet ok na každé Straně: 17 DS, 10 2x nahozených DS, 1 popkorn a 1 oblouček z 1 řo, nezahrnuje 
středový oblouček z 1 řo v každém rohu   




