
 

 

Část 2 - Conniein paprsek naděje (Connie’s Ray of 
Hope) 
 
Vítejte u druhé části našeho projektu na pokračování. Jak se vám dařilo v části jedna? Skutečně 
doufám, že jste si to užili stejně, jako já. Takže jsme připraveni se pustit do druhé části? 
 
Ok, tak to je účastné! ALE tento CAL je věnovaný památce Connie Johnson, pokud jste si přečetli 
úvodní informace o CAL, pak ji už znáte. Takže proto, poté co jste provedli samovyšetření v první 
části, tento týden je na řadě vaše rodina a známí, aby se také oni zaměřili na samovyšetření. 
Možná najdou bulku, která tam předtím nebyla, nebo se necítí zrovna dobře, je vždy dobré to 
prověřit i přesto, že se na konci zjistí, že o nic nešlo. 
 
Toto háčkování je o zvýšení povědomí. Ráda bych proto chtěla, abyste si při každé dokončené 
řadě vzpomněli na někoho, kdo by potřeboval vyšetření nebo někoho kdo ho již absolvoval. A 
samozřejmě, pokud  jste něco takového zažili, pak můžete něco darovat i na charitativní účely. 
 
Pokud používáte stejné barevné Shéma, jako je pastelová verze, pak v této fázi přecházíte na 
odlišné barvy jak jsou cukrová vata a fondán, které reprezentují různé druhy rakoviny. Je spousta 
další typů, které budou vhodné pro tento CAL, ale nemám pro ně dost řad. Prosím myslete také 
na to, že je spousta výrobců a barev, nejenom ty, které používáme v tomto CAL. 
 
Pamatujte, že pokud budete mít jakékoliv problémy v následování návodu, tak je spousta cest., 
jak mě kontaktovat. Prosím klikněte na link v informačním postu a podívejte se, jak na to. 
 
Velmi ráda uvidím vaše variace, prosím nezapomeňte uvádět hashtag #conniesrayofhope 
#theloopystitchcal #loveyoursister, pokud budete sdílet své fotky v sociálních mediích.  
Samozřejmě budu ráda, když budete sdílet také u mě ve skupině. 
 
Chcete verzi ke stažení? Prosím, klikněte ZDE. 
 
Pro tuto část budete potřebovat:  
– vaši přízi 
– háček odpovídající velikosti 
– nůžky 
– jehlu na zapošití 
 
Konečná velikost druhé části: 
8 ply/dk verze příze (pastelová a královská): přibližně 13.5 palců / 34 cm 
Worsted Weight (originál): přibližně 17.5 palců / 44.5 cm 
 
Poznámky 
 
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. 
 
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 reliéfní krátký sloupek (ZRKS): začněte smyčkou na háčku, vložte háček zezadu dopředu 
kolemtělíčka požadovaného sloupku nebo mezery, nahoďte a vytáhněte smyčku. Nahoďte a 
protáhněte oběma smyčkami na háčku. 
 
Zadní reliéfní 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. 
 
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 
 
Přední reliéfní 2NDS 2sháčkovat (PR2NDS2dohr.): začněte 2 smyčkami na háčku, vložte háček 
kolem požadovaného sl., nahoďte a vytáhněte smyčku (4 smyčky na háčku). (Nahoďte a 
protáhněte dvěma smyčkami) 2x (první 2NDS  hotovo. Nahoďte a vložte háček kolem 
požadovaného sl., nahoďte a protáhněte smyčkou (4 smyčky na háčku). (Nahoďte a protáhněte 2 
smyčky) 2x, nahoďte a protáhněte zbývajícími smyčkami. 
 
 



 

 

 
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 12:  
 
Chcete použít stejnou barvu: PO do násl. 5 sl., ŘO1, *KS do stejné mezery (může být háčkován do 
6. ZRPDS), KS do násl. 3 sl., (KS, ŘO2, KS) do ŘO2-O, vyn. 1 ZRPDS, KS do násl. 4 sl., ŘO9, vyn. 
10 sl.*, opak. *-* do konce, spojte PO do 1. KS. 
 
Chcete začít novou barvu: Do 6. ZRPDS z řady 11 udělejte stojící *KS, KS do násl. 3 sl., (KS, ŘO2, 
KS) do ŘO2-O, vyn. 1 ZRPDS, KS do násl. 4 sl, ŘO9, vyn. 10 sl.*, opak. *-* do konce, spojte do 1. 
KS pomocí PO. 
Ustřihněte přízi a zapošijte.  
(80 KS, 88 ŘO) 
 
 
Zakončení řady 12 (photo caption) 
Řada 12 (photo Caption) 
 
Řada 13:  
 
Chcete použít stejnou barvu: ŘO3, *DS do násl. 2 sl., PDS do násl. 2 sl., KS do ŘO2-O, PDS do 
násl. 2 sl., DS do násl. 3 sl., ŘO3, KS do ŘO9-O, ŘO3, DS do násl. sl.*, opak. *-* do konce, spojte 
PO do 3. ŘO.  
 
Chcete začít novou barvu: Do kteréhokoli 1.  KS udělaného v řadě 12: udělejte stojící DS, *DS do 
násl. 2 sl., PDS do násl. 2 sl., KS do ŘO2-O, PDS do násl. 2 sl., DS do násl. 3 sl., ŘO3, KS do ŘO9-
O, ŘO3, DS do násl. st*, opak. *-* do konce, spojte PO do 1. DS.  
Ustřihněte přízi a zapošijte.  
 
(48 DS, 32 PDS, 24 KS) 
 
Uzavření řady 13 (photo caption) 
Řada 13 (photo caption) 
 
Řada 14:  
 
Chcete použít stejnou barvu: ŘO1, *ZRKS, ZRKS okolo násl. 3 sl., vyn. 1 sl., PRDS okolo 1. KS 
udělaného do ŘO2-O z řady 12, ŘO3, PRDS okolo 2. KS udělaného do ŘO2-O, vyn. 4 sl., ZRKS 
okolo násl. 4 sl. (1. sl. bude poslední PDS z řady 13), (PDS, 2 DS) do ŘO4-O, ŘO1, (2 DS, PDS) 
do násl. ŘO4-O*, opak. *-* do konce, spojte PO do 1. ZRKS.  
 



 

 

Chcete začít novou barvu: Do prvního DS udělaného v řadě 13: udělejte stojící *ZRKS, ZRKS 
okolo násl. 3 sl., vyn. 1st sl., PRDS kolem 1. KS udělaného do ŘO2-O z řady 12, ŘO3, PRDS okolo 
2. KS udělaného ŘO2-O, vyn. 4 sl., ZRKS okolo násl. 4 sl. (1. sl. bude poslední PDS z řady 13), 
(PDS, 2 DS) do ŘO4-O, ŘO1, (2 DS, PDS) do násl. ŘO4-O*, opak. *-* do konce, spojte PO do 1. 
ZRKS.  
 
(64 ZRKS, 16 PRDS, 32 DS, 16 PDS, 32 ŘO) 
 
Uzavření řady 14 (photo caption) 
Řada 14 (photo caption) 
 
Řada 15:  
 
Chcete použít stejnou barvu: PO do násl. 2 sl., ŘO3, *PDS do násl. sl., KS do násl. PRDS, 4 KS do 
ŘO3-O, vyn. PRDS, KS do násl. sl., PDS do násl. sl., DS do násl. sl., ŘO3, vyn. 4 sl., v-3sl., do ŘO1-
O, ŘO3, vyn. 5 sl., DS do násl. sl.*, opak. *-* do konce, spojte PO do 3. ŘO.  
 
Chcete začít novou barvu: Do jakéhokoliv 3. ZRKS udělaného v řadě 14,: udělejte stojící DS, *PDS 
do násl. sl., KS do násl. PRDS, 4 KS do ŘO3-O, vyn. PRDS, KS do násl. sl., PDS do násl. sl., DS do 
násl. sl., ŘO3, vyn. 4 sl., v-3sl. do ŘO1-O, ŘO3, vyn. 5 sl., DS do násl. sl.*, opak. *-* do konce, 
spojte PO do 1. DS.  
Ustřihněte přízi a zapošijte.  
 
(32 DS, 16 PDS, 48 KS, 72 ch) 
 
Uzavření řady 15 (photo caption) 
Řada 15 (photo caption) 
 
Řada 16:  
 
Chcete použít stejnou barvu: ŘO1, PDS do stejného sl., *PDS do násl. 2 sl., KS do násl. 4 sl., PDS 
do násl. 3 sl., ŘO1, (2 2NDS, 2 DS, ŘO2, 2 DS, 2 2NDS) do v-3sl., ŘO1, PDS do násl. sl.*, opak. *-* 
do konce, u posl. opakování vyn. posl. PDS, spojte PO do 1.  PDS.  
 
Chcete začít novou barvu: Do prvního DS udělaného v řadě 15: udělejte stojící PDS, *PDS do 
násl. 2 sl., KS do násl. 4 sl., PDS do násl. 3 sl., ŘO1, (2 2NDS, 2 DS, ŘO2, 2 DS, 2 2NDS) do v-3sl., 
ŘO1, PDS do násl. sl.*, opak. *-* do konce, u posl. opakování vyn. posl. PDS, spojte PO do 1.  
PDS.  
Ustřihněte přízi a zapošijte.  
 
(48 PDS, 32 KS, 32 DS, 32 2NDS) 
 
 
Uzavření řady 16 (photo caption) 
Řada 16 (photo caption) 
 
 
 



 

 

 
Řada 17: 
 
Chcete použít stejnou barvu: ŘO1, KS do stejného sl., *KS do násl.sl., ŘO2, KS do násl.2 sl., 
PR2NDS2dohr. kolem PRDS sl. z řady 14, vyn. 2 sl., KS do násl. 2 sl., ŘO2, KS do násl. 2 sl., 
ZRPDS kolem násl. 4 sl., (PDS, ŘO2, PDS) do ŘO2-O, ZRPDS kolem násl. 4 sl., KS do násl.sl.*, 
opak. *-* do konce, u posl. opakování vyn. posl. KS, spojte PO do 1.  KS.  
 
Chcete začít novou barvu:  Do jakéhokoliv PDS udělaného v řadě 16: udělejte stojící KS, *KS do 
násl. sl., ŘO2, KS do násl. 2 sl., PR2NDS2dohr. kolem PRDS sl. z řady 14, vyn. 2 sl., KS do násl. 2 
sl., ŘO2, KS do násl. 2 sl., ZRPDS kolem násl. 4 sl., (PDS, ŘO2, PDS) do ŘO2-O, ZRPDS kolem 
násl. 4 sl., KS do násl. st*, opak. *-* do konce, u posl. opakování vyn. posl. KS, spojte PO do 1.  
KS.  
Ustřihněte přízi a zapošijte.  
 
(64 KS, 8 PR2NDS2dohr., 64 ZRPDS, 16 PDS, 32 ŘO) 
 
 
Uzavření řady 17 (photo caption) 
Řada 17 (photo caption) 
 
Řada 18:  
 
Chcete použít stejnou barvu: PO do násl. sl., ŘO3, *5 DS do ŘO2-O, DS do násl. sl., vyn. sl., KS in 
PR2NDS2dohr., vyn. sl., DS do násl. sl., 5 DS do ŘO2-O, vyn. sl., DS do násl. sl., vyn. 2 sl., KS do 
násl. 3 sl., (KS, ŘO2, KS) do ŘO2-O, vyn. PDS, KS do násl. 3 sl., vyn. sl., DS do násl. st*, opak. *-* 
do konce, u posl. opakování vyn. posl. DS, spojte PO do 3. ŘO.  
 
Chcete začít novou barvu: Do 2. KS udělaného v řadě 17: udělejte stojící DS, *5 DS do ŘO2-O, 
DS do násl. sl., vyn. sl., KS do PR2NDS2dohr., vyn. sl., DS do násl. sl., 5 DS do ŘO2-O, vyn. sl., DS 
do násl. sl., vyn. 2 sl., KS do násl. 3 sl., (KS, ŘO2, KS) do ŘO2-O, vyn. PDS, KS do násl. 3 sl., vyn. 
sl., DS do násl. sl.*, opak. *-* do konce, u posl. opakování vyn. posl. DS, spojte PO do 3. ŘO.  
Ustřihněte přízi a zapošijte.  
 
(112 DS, 72 KS, 16 ch) 
 
 
Uzavření řady 18 (photo caption) 
Řada 18 (photo caption) 
 
Hurá, máte to! Část druhá je kompletní. Podstatná část naši cesty je za námi. Pokud chcete nyní 
skončit a nepokračovat třetí částí, můžete nyní pomocí jehly rovnoměrně připojit svoji mandalu ke 
kruhu. 
 
Druhá část ve své plné kráse :D 
Tedy  zůstaňte naladěni na příští týden a poslední pokračování Connieina paprsku naděje 
(Connie’s Ray of Hope).  


