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

Jeden antropolog prý navštívil africký domorodý kmen, aby pozoroval a studoval jeho zvyky a obřady. Poté, co 
prožil s domorodci mnoho měsíců, přišel čas rozloučit se a vrátit se zpátky.

Zatímco čekal na vůz, kterým by se mohl vydat na svou dlouhou cestu domů, vymyslel pro místní děti, s nimiž 
strávil během života ve vesnici většinu svého času, hru. Vyrobil pěkný košík a naplnil ho sladkostmi a pamlsky, 
které si přivezl z města. Svolal všechny děti, ukázal jim ten nádherný košík a pak jej položil pod osamělý strom. 
Navrhl dětem, že budou závodit: kdo se první dotkne stromu, ten vyhrál a celý košík se všemi pamlsky bude 
jeho.

Děti se seřadily a antropolog dal povel ke startu. V ten moment se však děti otočily jedno ke druhému a chytily 
se za ruce. Společně, ruku v ruce, utíkaly ke stromu. Žádné dítě nedoběhlo první ani poslední, všechny byly u 
stromu ve stejnou chvíli. Pak se podělily o sladkosti a s nadšením je snědly.

Antropolog tím byl překvapený a ptal se: 'Proč jste běželi společně, když jeden z vás mohl získat všechny dobroty 
sám pro sebe?' Jedno z dětí odvětilo: 'A jak by se mohl jeden z nás radovat, když ti ostatní by byli smutní?'

Když se loučil, přemýšlel antropolog o době prožité ve vesnici, o měsících strávených zkoumáním a pozorováním 
života domorodých obyvatel. Ale teprve teď, když sledoval děti, jak se společně radují z pamlsků, pochopil 
pravou podstatu kmene. 

"Afričani mají něco, čemu říkají Ubuntu. Je to vyjádření podstaty humanity a lidství; je to část darů, které může 
Afrika dát světu. Zahrnuje pohostinnost, starost o druhé, ochotu ujít kus cesty navíc pro někoho druhého. 
Věříme, že člověk je člověkem skrze jiné lidi, že moje lidství je zachyceno, svázáno a neoddělitelně spjato s vaším. 
Když já zbavím lidskosti vás, nevyhnutelně tím zbavím lidskosti i sám sebe. Jedna lidská bytost je protimluv. Proto 
se snažte pracovat pro dobro všech, protože vaše lidství se vlastním prostřednictvím stává součástí pospolitosti, 
komunity." — arcibiskup Desmond Tutu  
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Tipy & Triky
Náročnost
Ačkoli je tento model vhodný zejména pro pokročilé, návod je sestavený s ohledem na zkušenější 
začátečníky. Najdete v něm spoustu rad a poznámek,  které vám během práce pomohou.

Materiál
Malá – Cotton 8
Cotton 8 (100% bavlna), 50 g/170 m

• HB  – 700 (světlá šedá) x 8 klubíček
• KB1  – 714 (žlutá) x 2 klubíčka
• KB2  – 654 (růžová) x 2 klubíčka
• KB3  – 642 (zelená) x 2 klubíčka
• KB4  – 639 (oranžová) x 2 klubíčka
• KB5  – 622 (světlá modrá) x 2 klubíčka
• KB6  – 726 (fialová) x 2 klubíčka

Háček A - č. 3 na dílky a lem 
Háček B - č. 3,25 jen na spojování dílů 
Volitelné:  knoflík o průměru 3 cm a cedulka, štítek

Střední - Stone Washed
Stone Washed (80% bavlna/20% akryl), 50 g/130 m

• HB  – Moon Stone 801 (smetanová) x 13 klubíček
• KB1  – Beryl 833 (žlutá) x 3 klubíčka
• KB2  – Tourmaline 836 (růžová) x 3 klubíčka
• KB3  – Peridot 827 (zelená) x 3 klubíčka
• KB4  – Red Jasper 807 (červená) x 3 klubíčka
• KB5  – Turquoise 824 (modrá) x 3 klubíčka
• KB6  – Deep Amethyst 811 (fialová) x 3 klubíčka

Háček A - č. 3,5 na dílky a lem 
Háček B - č. 4 jen na spojování dílů
Volitelné:  knoflík o průměru 3 cm a cedulka, štítek

Velká – Stone Washed XL + River Washed XL
Stone Washed XL (70% bavlna/30% akryl), 50 g/75 m

• HB  – Crystal Quartz 854 (světlá šedá) x 28 klubíček
River Washed XL (70% bavlna/30% akryl), 50 g/75 m

• KB1  – Nile 984 (oranžová) x 6 klubíček
• KB2  – Mississippi 986 (růžová/oranžová) x 5 klubíček
• KB3  – Amazon 991 (zelená) x 5 klubíček
• KB4  – Steenbras 982 (růžová/fialová) x 5 klubíček
• KB5  – Yarra 989 (tmavá fialová) x 6 klubíček
• KB6  – Colorado 981 (modrá/červená) x 5 klubíček

Háček A - č. 5 na dílky a lem 
Háček B - č. 5,5 jen na spojování dílů
Volitelné:  knoflík o průměru 3 cm a cedulka, štítek

Hustota a zkušebnı ́vzorek
Vzhledem ke tvaru prvních šesti dílků uvádím údaje o hustotě trochu podrobněji, než bývá zvykem.  U 
každého budeme měřit 3 rozměry:  dlouhou úhlopříčku, krátkou úhlopříčku a strany.  Níže najdete rozepsané 
míry pro jednotlivé velikosti deky.

Krátká úhlopříčka

StranaStrana

Dlouhá úhlopříčka

StranaStrana
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Na konci 6. kruhové řady by měly vaše kosočtverce měřit:

Na konci 3. části by měly vaše kosočtverce měřit:

Velikost
Vzhledem ke tvaru hotové deky uvádím 3 rozměry: strany, krátký průměr a dlouhý průměr. Níže najdete 
rozepsané míry pro jednotlivé velikosti deky. 

Vysvětlivky k návodu
Zkratky

• 2x nahozený DS – 2x nahozený dlouhý sloupek
• 3x nahozený DS – 3x nahozený dlouhý sloupek
• DS – dlouhý sloupek
• HB – hlavní barva
• KB – kontrastní barva
• KS – krátký sloupek
• PDS – polodlouhý sloupek
• PRDS – přední reliéfní dlouhý sloupek
• řo – řetízkové oko
• ZRDS – zadní reliéfní dlouhý sloupek

Strany
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Interpunkce
* hvězdička označuje opakování, sekvenci vzoru.  Postup uvedený mezi dvěma hvězdičkami je potřeba zopakovat –
počet opakování určuje číslovka.  Hvězdičkami označuji základní opakování, sekvenci vzoru, kterou tvoří několik 
jednotlivých instrukcí. Vzhledem k tomu, že instrukce k háčkování kosočtverců tvoří jeden velký celek, budou tyto 
instrukce v prvních  3 částech návodu vyznačeny šedě.

Kulaté závorky  ( ) označují opakování.  Postup uvedený v kulatých závorkách je potřeba zopakovat – počet 
opakování určuje číslovka. Těmito závorkami  označuji jednodušší sekvence.  Také je používám  pro vyznačení 
skupiny ok, která vpichujeme do jednoho a téhož oka/obloučku.

Hranaté závorky  [ ] označují skupinu ok, která vpichujeme do jednoho a téhož oka/obloučku;  používám je tam, 
kde by užití kulatých závorek bylo příliš matoucí.

Složené závorky  { } označují doplňující informace a odkazy k fotkám. 

Speciální oka
Pokud si nevíte rady s některým postupem nebo technikou uvedenou níže, podívejte se na foto-návody - sem:  
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/ubuntu/ubuntu-cal-2018-information/

Nopka ze 2 DS 
1x nahodíme a háček vpíchneme do označeného oka/obloučku. Nabereme a protáhneme přízi {na háčku máme 3   
smyčky}.  1x nahodíme a protáhneme přízi prvními 2 smyčkami {na háčku máme 2 smyčky}.  1x nahodíme a háček 
vpíchneme do téhož  oka/obloučku. Nabereme a protáhneme přízi {na háčku máme 4 smyčky}.  1x nahodíme a 
protáhneme přízi prvními 2 smyčkami {na háčku máme 3 smyčky}.  1x nahodíme a protáhneme přízi všemi 3 
smyčkami na háčku.

Nopka ze 3 DS
1x nahodíme {foto 1} a háček vpíchneme do označeného oka/obloučku. Nabereme a protáhneme přízi.  1x 
nahodíme a protáhneme přízi 2 smyčkami  – na háčku máme 2 smyčky .  1x nahodíme a háček vpíchneme do téhož  
oka/obloučku. Nabereme a protáhneme přízi – na háčku máme 4 smyčky.  1x nahodíme a protáhneme přízi 2 
smyčkami – na háčku máme 3 smyčky .  1x nahodíme a háček vpíchneme do téhož  oka/obloučku. Nabereme a 
protáhneme přízi – na háčku máme 5 smyček.  1x nahodíme a protáhneme přízi 2 smyčkami – na háčku máme 4 
smyčky .  1x nahodíme a protáhneme přízi všemi 4 smyčkami.  

Svazkové oko 
Tento prvek je známý také jako 3 sháčkované DS.  
1x nahodíme a háček vpíchneme do označeného oka. Nabereme a protáhneme přízi {na háčku máme 3 smyčky}.  
1x nahodíme a protáhneme přízi 2 smyčkami {na háčku máme 2 smyčky} .  1x nahodíme a háček vpíchneme do 
následujícího oka.  Nabereme a protáhneme přízi {na háčku máme 4 smyčky}. 1x nahodíme a protáhneme přízi 2 
smyčkami {na háčku máme 3 smyčky}. 1x nahodíme a háček vpíchneme do následujícího oka.  Nabereme a 
protáhneme přízi {na háčku máme 5 smyček}.  1x nahodíme a protáhneme přízi 2 smyčkami {na háčku máme 4 
smyčky}. 1x nahodíme a protáhneme přízi všemi 4 smyčkami.

Nopka z 2x nahozených DS
2x nahodíme a háček vpíchneme do označeného oka.  Nabereme a protáhneme přízi. (1x nahodíme a protáhneme 
přízi 2 smyčkami) 2x {na háčku máme 2 smyčky}.  2x nahodíme a háček vpíchneme do do téhož oka.  Nabereme a 
protáhneme přízi {na háčku máme 5 smyček}.   (1x nahodíme a protáhneme přízi 2 smyčkami) 2x {na háčku máme 3 
smyčky}.  2x nahodíme a háček vpíchneme do do téhož oka.  Nabereme a protáhneme přízi {na háčku máme 6 
smyček}.  (1x nahodíme a protáhneme přízi 2 smyčkami) 2x {na háčku máme 4 smyčky}. 1x nahodíme a protáhneme 
přízi všemi 4 smyčkami. 

Popkorn
Do jednoho a téhož oka/obloučku uháčkujeme 5 DS. Poslední oko pak sundáme z háčku a háček vpíchneme do 1. z 5 
DS. Sundané poslední oko vrátíme na háček a protáhneme je prvním okem.

2 sháčkované DS
1x nahodíme a háček vpíchneme do označeného oka/obloučku. Nabereme a protáhneme přízi {na háčku máme 3 
smyčky}. 1x nahodíme a protáhneme přízi 2 smyčkami {na háčku máme 2 smyčky}. 1x nahodíme a háček vpíchneme 
do následujícího oka/obloučku. Nabereme a protáhneme přízi {na háčku máme 4 smyčky}. 1x nahodíme a 
protáhneme přízi 2 smyčkami {na háčku máme 3 smyčky}. 1x nahodíme a protáhneme přízi všemi 3 smyčkami.
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Nopka z 3x nahozených DS
3x nahodíme a háček vpíchneme do označeného oka. Nabereme a protáhneme přízi. (1x nahodíme a 
protáhneme přízi 2 smyčkami) 3x {na háčku máme 2 smyčky}. 3x nahodíme a háček vpíchneme do téhož oka. 
Nabereme a protáhneme přízi {na háčku máme 6 smyček}. (1x nahodíme a protáhneme přízi 2 smyčkami) 3x 
{na háčku máme 3 smyčky}.  3x nahodíme a háček vpíchneme do téhož oka. Nabereme a protáhneme přízi {na 
háčku máme 7 smyček}. (1x nahodíme a protáhneme přízi 2 smyčkami) 3x {na háčku máme 4 smyčky}. 1x 
nahodíme a protáhneme přízi všemi 4 smyčkami.    

V-oko
(DS, 1 řo, DS) do jednoho a téhož oka.

Postupy
Kouzelný kroužek
Kouzelný kroužek je skvělý, protože po něm nezůstane uprostřed vašeho díla díra. Při použití tohoto postupu je 
obzvlášť důležité zapošít počáteční konec příze opravdu důkladně. Pokud by se uvolnil, může se vám vypárat 
celé dílo (viz Zapravování konců příze níže ).

Konec příze uchopíme do levé dlaně (leváci do pravé) a přidržíme si ho malíčkem a prsteníčkem. Přízi omotáme 
po směru hodinových ručiček kolem ukazováčku tak, aby pracovní příze křížila konec příze a vznikla nám 
smyčka. Smyčku pak sundáme z prstu a přidržíme v místě, kde se vlákna kříží.

Do smyčky vpíchneme háček, nabereme pracovní přízi a protáhneme ji smyčkou. 1x nahodíme a uháčkujeme 
řetízkové oko. Toto oko nám zajistí pracovní přízi. Dál pokračujeme podle návodu, zbytek kruhové řady 
háčkujeme do kouzelného kroužku, přitom pamatujeme i na zapracování počátečního konce příze. Po 
dokončení kruhové řady zatáhneme za počáteční konec příze a uzavřeme tak dírku uprostřed dílu.

Stavba ok a sloupků 
Háčkované sloupky jsou tvořeny samotným tělem sloupku (někdy se také označuje jako noha), které je 
uchyceno v oku předchozí kruhové řady, a smyčkou (to je to vodorovné ‘V’, které vzniká na horní straně ok). Než 
se pustíte do práce na tomto modelu, je naprosto nezbytné, abyste se dokázali v okách zorientovat a věděli, 
které ‘smyčky’ patří ke kterým okům či ‘sloupkům’ a naopak.  

Když háčkujeme z lícové strany a podíváme se na poslední kruhovou řadu, máme smyčku každého oka 
napravo od těla příslušného sloupku (leváci ji mají nalevo).   

Když háčkujeme z rubové strany a podíváme se na poslední kruhovou řadu, máme smyčku každého oka nalevo 
od těla příslušného sloupku (leváci ji mají napravo).   

Počítání ok u prvních šesti dílků 
Prvních 6 dílků háčkujeme vždy lícovou stranou otočenou k sobě. Abychom zabránili ‘kroucení’ dílků, budou mít 
některé pozdější kruhové řady různé počty ok na straně za špičkou (Strana A) a na straně před špičkou (Strana 
B). V těchto případech budou oka počítána zvlášť pro Stranu A a B.  

Rohy a Nepolapitelné skryté oko
Při háčkování v kruhových řadách se rohy a špičky vytvoří tak, že do rohového oka/obloučku z předchozí 
kruhové řady uháčkujeme určitý počet ok. Jakmile do takového rohového obloučku (resp. do jakéhokoli 
obloučku z řetízkových ok) uháčkujeme víc než jedno oko, bude smyčka pro první oko za rohem či špičkou 
(nebo obloučkem z řetízkových ok) trochu schovaná.

Když tohle první oko minete, budete mít pokaždé problém se dopočítat a oka nebudou sedět – a je úplně 

špičky

Strana BStrana A

Leváci

špičky

Strana AStrana B

Praváci
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jedno, kolikrát budete ten úsek předělávat. Někdy NENÍ první oko za obloučkem schované, ale naopak je dobře 
vidět. I v takovém případě ale tohle oko označuji jako ‘skryté ’, prostě proto, abych vám připomněla, že je potřeba 
zastavit se a zkontrolovat, jestli ho náhodou nevynecháváte.  

Občas bude potřeba odsunout oka bokem, abyste se do tohoto prvního oka vůbec dostali. Z toho si ale vůbec 
nic nedělejte, je to jen důkaz toho, že vpíchnout do PDS ležícího přímo za jakýmkoli obloučkem z řetízkových ok 
je opravdu husarský kousek.

Použití značek
Čas od času budu chtít, abyste si některé oko označili. To proto, aby se vám buď lépe počítalo (v takovém 
případě můžete značku odstranit, jakmile budete mít oka spočtená), nebo abyste označené oko lépe rozeznali v 
následujících kruhových řadách (v tom případě necháváme značku na místě tak dlouho, až splní svůj účel). Oko 
označíme tak, že protáhneme značku celou smyčkou určeného oka (nebo určeným obloučkem). Pokud nevíte, 
jak rozeznat, které smyčky patří ke kterým okům, přečtěte si odstavec  Stavba ok a sloupků výše .  

Pokud nemáte značky, můžete použít zbytky přízí. Já sama je používám velmi často!

Stojící oka
Stojící oka používáme na začátku kruhových řad, když přidáváme novou barvu (nebo když začínáme na jiném 
místě, než kde jsme skončili předchozí kruhovou řadu). Jsou to v podstatě běžná oka, jen jsou uháčkovaná 
samostatně, ‘ve vzduchu’, nejsou připojená k předchozímu oku. Na háčku máme počáteční posuvné oko, uzlík 
přidržujeme ukazováčkem a háčkujeme potřebná oka běžným způsobem.

Vynechávání
Na konci většiny kruhových řad máte předepsáno, abyste vynechali poslední roh/oko(a) poslední sekvence. To 
znamená, že vaše poslední sekvence má končit před uvedeným rohem/okem (oky), protože jste tento roh/oko(a) 
uháčkovali ještě dřív, než začala zmíněná sekvence.   

Změna barvy
Tento způsob můžete použít k napojení nové barvy příze nebo i nového klubíčka kdykoli v průběhu kruhové 
řady. Chcete-li například určité prvky ve vzoru háčkovat jinou barvou, je tohle ten pravý způsob, jak ji změnit. 

Barvu příze měníme při posledním nahození u posledního oka před změnou barvy ve vzoru. Tj. když máme na 
háčku poslední 2 smyčky, necháme původní přízi být a 1x nahodíme přízí nové barvy – tu pak protáhneme 
oběma smyčkami. Dál háčkujeme obvyklým způsobem novou barvou příze.   

Spojení na konci kruhové řady/řady
Kruhovou řadu spojíme pomocí pevného oka, takto: háček vpíchneme do příslušného oka/obloučku a 
uháčkujeme pevné oko. Pokud je v návodu uvedeno, že máte vpíchnout do vrcholku počátečního řetízkového 
oka, dejte pozor, abyste omylem nevpíchli do vrcholku prvního oka za počátečním řetízkovým okem. 

Tím, že řadu spojíme takto pomocí pevného oka, přidáme ‘smyčku’ navíc, takže při počítání máme zdánlivě o 
jedno oko víc. Při háčkování následující kruhové řady vpíchneme do oka s pevným okem (tj. do prvního oka v 
kruhové řadě); NEvpichujeme do zadní části spojujícího pevného oka. To jako oko nepočítáme.

Ukončení
Pokud používáte spojení pomocí pevného oka, odstřihněte přízi asi 10 cm za prací (po dokončení pevného oka) 
a konec protáhněte okem. Zapracujte konce přízí (viz Zapravování konců příze níže).   

Zapravování konců příze
Vaše dílo nebude bohužel nikdy hotové, pokud se nezbavíte všech “volných konců”. V návodech bývá obvykle 
uvedeno, abyste zapravili konce přízí úplně nakonec, po dokončení práce. Já vám ale doporučuji zapravit konce 
po dokončení každé jednotlivé části. K tomu potřebujeme větší jehlu s odpovídajícím okem a nůžky.       

Do jehly navlečeme konec příze. Pracujeme na rubové straně. Jehlu protáhneme oky v délce nejméně 2,5 cm. 
Pokud zapravujeme počáteční konec příze, protáhneme jej nejméně polovinou ok, která jsou uháčkovaná v 
kouzelném kroužku.

Potaženou přízi napneme a vytáhneme, pak ji protáhneme stejnými oky v opačném směru, jen vynecháme 
první oko. Vynechání prvního oka je důležité, protože díky tomu se má příze za co zachytit. Přízi opět napneme a 
vytáhneme. Chcete-li mít absolutní jistotu, že se vám konce přízí samy od sebe neuvolní, můžete tento postup 
zopakovat ještě jednou.
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Přízi odstřihneme, dáváme ale pozor, abychom si neprostřihli oka. Když máme hotovo, není po konečcích příze 
na lícové straně práce ani stopa.

Vypnutí
NENÍ nutné vypínat jednotlivé dílky a/nebo celou deku. Pokud to dělat nechcete, nemusíte. Já se ale pokaždé 
utvrdím v tom, že dobře vypnutý díl pak mnohem lépe vypadá.   

Ráda si vypínám jednotlivé díly ještě před tím, než je spojím, takže si pak můžu ověřit, jestli můj zamýšlený 
způsob spojení je nebo není moc pevný. V tomto návodu vám rovnou navrhuji použít na spojení dílů silnější 
háček, proto pokud nechcete díly vypínat, nedělejte to.    

Pro ty, kteří vypínat BUDOU: ponořte své dílky/deku na pár minut do vody. Po vytažení přebytečnou vodu 
jemně vymačkejte. Díly rozložte mezi dva velké ručníky a celé to pak srolujte, aby ručníky nasály většinu zbylé 
vody. Pak díly rozbalte a rozložte na vypínací podložku. Jemně je vypněte do stran a potřebných tvarů a 
přichyťte špendlíky k podložce. Snažte se při špendlení nevytvářet na okraji ‘špičaté zoubky’. Já dávám špendlíky 
zhruba po 2-3 cm.

Když je vše důkladně proschlé, odstraníme špendlíky a užasneme nad svým nádherným dílem!

C�asový plán
Návod je rozvržen takto:

• 1. – 3. týden:  Budeme háčkovat kosočtverce, které tvoří středovou hvězdici. Musíme uháčkovat 6 
takových kosočtverců, každý jinou Kontrastní barvou (KB); pracujeme háčkem A.

• 4. – 6. týden:  Budeme háčkovat poloviční kosočtverce, které nám ze středové hvězdice vytvoří 
šestiúhelník. Musíme uháčkovat 6 takových polovičních kosočtverců, v daných barvách a háčkem A.

• 7. týden: Budeme spojovat dílky pomocí Hlavní barvy (HB), háčkem B. Také už se pustíme do lemu; 
háčkovat budeme HB a háčkem A.

• 8. – 12. týden: Teď už nás čeká dokončení lemu; háčkovat budeme barvami dle návodu a háčkem A.
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