
 

 

Vítejte u PRVNÍHO dílu Conniein paprsek naděje (Connie’s Ray 
of Hope). 
 
Tento CAL je mým prvním, některé věci budou trochu jinak, než jste u jiných CAL, kterých jste se 
zúčastnili. Věřím, že to však celé bude mít smysl a návod se vám bude snadno následovat. Ale 
mnohem důležitejší je, že doufám, že se budete bavit a že nezapomenete zkontrolovat svá prsa. 
 
Chcete verzi ke stažení? Prosím klikněte ZDE 
 
Pro tuto část budete potřebovat: 
- vaši přízi 
- háček odpovídající velikosti 
- nůžky 
- jehlu na zapošití  
 
Konečná velikost první části: 
8 ply/dk verze příze (pastelová a královská): přibližně 9 palců / 23 cm 
Worsted Weight (original): přibližně 12 palců / 30.5 cm 
 
Poznámky: 
Originální návod je psán v US terminologii 
 
Řetízek, řetízkové oko (ŘO) 
 
Pevné oko (PO): začněte smyčkou na háčku, vložte háček do požadovaného sloupku nebo 
mezery a vytáhněte smyčku, protáhněte ji také smyčkou na háčku. 
 
Krátký sloupek (KS): začněte smyčkou na háčku, vložte háček do požadovaného sloupku nebo 
mezery a vytáhněte smyčku (2 smyčky na háčku). Nahoďte přízi a protáhněte oběma smyčkami na 
háčku. 
 
Polodlouhý sloupek (PDS): začněte smyčkou na háčku, nahoďte přízi, vložte háček do 
požadovaného sloupku nebo mezery a vytáhněte smyčku (3 smyčky na háčku). Nahoďte přízi a 
protáhněte 3 smyčkami na háčku. 
 
Dlouhý sloupek (DS): začněte smyčkou na háčku, nahoďte přízi, vložte háček do požadovaného 
sloupku nebo mezery a vytáhněte smyčku (3 smyčky na háčku). Nahoďte přízi a protáhněte 2 
smyčkami (2 smyčky na háčku). Nahoďte a protáhněte oběma smyčkami na háčku. 
 
Dvakrát nahozený dlouhý sloupek (2NDS): začněte smyčkou na háčku, nahoďte 2x přízi, vložte 
háček do požadovaného sloupku nebo mezery a vytáhněte smyčku (4 smyčky na háčku). 
(Nahoďte přízi a protáhněte 2 smyčkami) opakujte 3x. 
 
Zadní reliefní krátký sloupek (ZRKS): začněte smyčkou na háčku, vložte háček zezadu dopředu 
kolem tělíčka požadovaného sloupku nebo mezery, nahoďte a vytáhněte smyčku. Nahoďte a 
protáhněte oběma smyčkami na háčku. 
 



 

 

Zadní reliefní polodlouhý sloupek (ZRPDS): začněte smyčkou na háčku, nahoďte, vložte háček 
zezadu dopředu kolem tělíčka požadovaného sloupku nebo mezery, nahoďte a vytáhněte 
smyčku. Nahoďte a protáhněte 3 smyčkami na háčku. 
 
Počáteční popkorn (poč. pc): ŘO3 (počítá se jako DS), 4 DS do stejného sl./mezery, vyndejte 
háček ze smyčky, vložte háček zepředu dozadu  do vrchu 3. ŘO, naberte opět smyčku, 
protáhněte smyčku očkem, ŘO1 (k uzavření) (viz foto níže) 
 
Popkorn (pc): 5 DS do stejného sl./mezery, vyndejte háček ze smyčky, vložte háček zepředu 
dozadu  do vrchu 3. ŘO, naberte opět smyčku, protáhněte smyčku očkem, ŘO1 (k uzavření) 
 
Pikotka ze ŘO3 (p3): ŘO3, vložte háček zpět do středu základního sloupku (skrz obě přední 
smyčky a smyčku za předními smyčkami), nahoďte a protáhněte skrz sloupek a smyčku na háčku 
(uděláte PO) 
 
Pikotka z ŘO5 (p5): ŘO5, vložte háček do stejného místa, do kterého jste dělali p3, ŘO5, vložte 
háček  znovu zpět do stejného místa jako p3. 
 
V-sloupek (v-3sl.): Udělejte (DS, ŘO3, DS) do stejného sl./mezery 
 
V-sloupek (v-2 sl.): Udělejte (DS, ŘO2, DS) do stejného sl./mezery 
 
Jak udělat stojící popkorn: (fotky jsou zde) 
 
  
 
  
VLOŽIT VYSVĚTLENÍ POSTUPU PRO ZADNÍ RELIEFNÍ SLOUPEK ZDE 
 
 
 
Inspirováno návodem Mandala Madness od Helen Shrimpton,  
Poznámky budou označeny kurzívou, tučně, zelenou barvou. 
Počet sloupků bude tučně a oranžově.  
Nové řady pro pokračování stejnou barvou příze budou kurzívou a modře. 
Potřeba začít novou barvu (nebo pokračovat stejnou, kterou děláte) pro každou řadu - hledejte 
růžovou. Nové řady pro napojení nové příze budou kurzívou a růžovou. 
 
* * Prosím opakujte instrukce mezi hvězdičkami tolikrát, kolik je uvedeno. 
( ) Opakujte instrukce mezi závorkami uvedeným počtem opakování. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Barvy a řady: 
V této tabulce je uvedeny použité barvy pro jednotlivá barevná schémata (prosím informujte se o 
tom, o jaké se jedná značky příze) 

 
 
Návod 	
 
Řada 1:  
 
Použijte svou první barvu nebo vybranou barvu (pro jednobarevnou mandalu), udělejte buď 
magický kroužek, nebo ŘO3, PO do 1. ŘO kroužku. ŘO1 (nepočítá se jako KS tady i dále), 8 KS 
do kroužku, spojte pomocí PO do 1. KS 
(8 DS) 
 
Řada 2: 
 
Chcete použít stejnou barvu: ŘO3 (počítá se jako DS tady i dále), DS do stejné mezery, 2 DS do 
každého sl. v řadě, spojte pomocí PO to vrcholu ŘO3.  
 
Chcete začít novou barvu: Do jakéhokoliv sl., udělejte stojící DS, DS do stejné mezery, 2 DS 
každého sl. v řadě, spojte pomocí PO do 1. DS.  
Ustřihněte přízi a zapošijte.  
(16 DS) 
 
Řada 3:  
 
Chcete použít stejnou barvu: ŘO1, KS do stejného sl., *ŘO2, KS do dalších 2 sl.*, opak. *-* do 
konce řady, vynechte posl. KS, spojte pomocí PO do 1. KS.  
 
Chcete začít novou barvu: Do jakéhokoliv DS, udělejte stojící KS, *ŘO2, KS do dalších 2 sl.*, opak. 
*-* do konce řady, vynechte posl. KS, spojte pomocí PO do 1. KS.  
Ustřihněte přízi a zapošijte.  
(16 KS, 16 ŘO) 
 

Deleted: é barvy



 

 

Řada 4: 
 
Chcete použít stejnou barvu: PO do ŘO2-O, st. pc, ŘO4, *pc do dalších ŘO2-O, ŘO4*, opak. *-* 
do konce řady, spojte pomocí PO do 1. pc.  
 
Chcete začít novou barvu: Udějejte stojící pc do kteréhokoliv ŘO2-O, ŘO4, *pc do dalších ŘO2-
O, ŘO4*, opak. *-* do konce řady, spojte pomocí PO do 1. pc.  
Ustřihněte přízi a zapošijte.  
(8 pop, 32 ŘO) 
 
Řada 5:  
 
Chcete použít stejnou barvu: ŘO1, *KS do pc, (2 DS, 2 2NDS, p3, 2 2NDS, 2 DS) do ŘO4-O*, 
opak. *-* do konce řady, spojte pomocí PO do 1. KS. 	
 
Chcete začít novou barvu: Udělejte stojící *KS do pc, (2 DS, 2 2NDS, p3, 2 2NDS, 2 DS) do ŘO4-
O*, opak. *-* do konce řady, spojte pomocí PO do 1. KS.  
Ustřihněte přízi a zapošijte.  
(48 ŘO, 32 2NDS, 8 p3, 8 KS) 
 
Řada 6: 
 
Chcete použít stejnou barvu: *ŘO7, PO do stejného sl., ZRKS kolem násl.  3 sl., p5, ZRKS kolem 
násl.  3 sl., spojte pomocí PO do KS z řady 5 (stejný jako posl. PO z posl. řady).  
 
Chcete začít novou barvu: Do jakéhokoliv KS, napojte pomocí PO, *ŘO7, PO do stejného sl., 
ZRKS kolem násl.  3 sl., p5, ZRKS kolem násl. 3 sl., PO to KS*, opak. *-* do konce řady.  
Ustřihněte přízi a zapošijte.  
(96 ŘO, 48 ZRKS, 8 p5) 
  
Řada 7: 
 
Chcete použít stejnou barvu: PO do prvních 3 sl. z ŘO7, PO do smyčky, ŘO8 (počítá se jako *DS 
+ ŘO3), DS do stejné mezery, ŘO4, překlopte p5 směrem k sobě, udělejte KS do smyčky 
vytvořené p3, ŘO4*, opak. *-* do konce řady, spojte pomocí PO do 3. ŘO.  
 
Chcete začít novou barvu: Do jakéhokoliv ŘO7-smyčky, udělejte stojící *v-3 sl., ŘO4, překlopte p5 
směrem k sobě, udělejte KS do smyčky vytvořené p3, ŘO4*, opak. *-* do konce řady, spojte 
pomocí PO do 1. DS.  
Ustřihněte přízi a zapošijte. 
(16 DS, 88 ŘO) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Řada 8:  
 
Chcete použít stejnou barvu: *ŘO7, PO do násl. DS, ŘO3, KS do KS, ŘO3, PO do násl. DS*, opak. 
*-* do konce řady (řadu dokončíte (spojíte) uděláním posledního PO do násl. DS posl. 
opakování) 
 
Chcete začít novou barvu: Do jakéhokoliv 1. DS z v-3 sl., napojte pomocí PO, ŘO7, PO do násl. 
DS, ŘO3, KS do KS, ŘO3, PO do násl. DS*, opak. *-* do konce řady (řadu dokončíte (spojíte) 
uděláním posledního PO do násl. DS posl. opakování).  
Ustřihněte přízi a zapošijte.  
(8 DS, 104 ŘO) 
 
Řada 9:  
 
Chcete použít stejnou barvu: ŘO1, *9 KS do ŘO7-smyčky, 4 KS do ŘO3-O, DS do p5 z řady 6, 4 
KS do ŘO3-O*, opak. *-* do konce řady, spojte pomocí PO do 1. KS.  
 
Chcete začít novou barvu: Do jakéhokoliv ŘO7-smyčky, udělejte stojící *KS, 8 KS do stejné 
mezery, 4 KS do ŘO3-O, DS do p5 z řady 6, 4 KS do ŘO3-O*, opak. *-* do konce řady, spojte 
pomocí PO do 1. KS. 
Ustřihněte přízi a zapošijte.  
(136 KS, 8 DS) 
 
Řada 10:  
 
Chcete použít stejnou barvu: ŘO4 (počítá se jako *2NDS), 2NDS do stejné mez. , (2NDS, DS) do 
dalšího sl., 2 DS do dalšího sl., DS do dalšího sl., v-2 sl. do dalšího sl., DS do dalšího sl., 2 DS do 
dalšího sl., (DS, 2NDS) do dalšího sl., (2 2NDS) do dalšího sl., PSKS kolem DS z řady 9*, opak. *-* 
do konce řady, spojte pomocí PO do 4. ŘO.  
 
Chcete začít novou barvu: Udělejte stojící 2 2NDS do 1. KS do jakékoliv ŘO7-smyčky, (2NDS, DS) 
do dalšího sl., 2 DS do dalšího sl., DS do dalšího sl., v-2 sl. do dalšího sl., DS do dalšího sl., 2 DS 
do dalšího sl., (DS, 2NDS) do dalšího sl., (2 2NDS) do dalšího sl., PRKS kolem DS z řady 9*, opak. 
*-* do konce řady, spojte pomocí PO do 1. 2NDS.  
Ustřihněte přízi a zapošijte.  
(48 2NDS, 80 DS, 8 PRKS, 16 ŘO) 
 
Řada 11:  
 
Chcete použít stejnou barvu: ŘO1, *ZRPDS kolem1. 2NDS, ZRPDS kolem násl. 7 sl., (PDS, ŘO2, 
PDS) do ŘO2-O, ZRPDS kolem násl.  8 sl., PRKS kolem PRKS z řady 10*, opak. *-* do konce řady, 
spojte pomocí PO do 1. ZRPDS.  
 
Chcete začít novou barvu: Udělejte stojící ZRPDS kolem 1sl. 2NDS z řady 10, ZRPDS kolem násl.  
7 sl., (PDS, ŘO2, PDS) do ŘO2-O, ZRPDS kolem násl.  8 sl., PRKS kolem PRKS z řady 10*, opak. *-
* do konce řady, spojte pomocí PO do 1. ZRPDS.  
Ustřihněte přízi a zapošijte.  
(144 ZRPDS, 16 PDS, 16 ch, 8 PRKS)  


