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Vítejte u TŘETÍHO dílu Connieina paprsku 
naděje (Connie’s Ray of Hope). 

 
Ó můj bože!! Můžete uvěřit tomu, že už jsme u poslední části našeho CAL? Vím, že je to 
pouze krátký CAL, ale velmi se mi líbilo sledovat jak všechny vaše výtvory rostou. 
 
Takže jsme u třetího a posledního týdne Connieina paprku naděje. Provedli jste samovyšetření v 
první části a doufejme, že jste úspěšně podpořili své příbuzné a známé v provedení 
samovyšetření v minulém týdnu. Co tedy přinese třetí část? 
 
Myslím, že nejlepší způsob, jak zakončit tento CAL bude vzdát hold všem, kteří svedli svoji bitvu a 
vyhráli ji a jsou stále s námi, ale i těm, kteří s námi dnes už bohužel být nemohou. Mluvte o tom, 
udělejte vše pro to, abychom nakopali rakovině zadek. 
 
Samuel Johnson (bojovník proti rakovině), Conniein bratr právě vyhrál cenu Vicrotian Australian 
pro rok 2018 za svoji práci získávání finančních prostředků pro výzkum rakoviny. Je tak úžasné, že 
7 mil. $ bylo dosud vynaloženo na výzkum rakoviny. Dosáhl tohoto rekordu tím, že procestoval 
Austrálii - neuvěřitelných 15 465 km na své jednokolce a při této cestě získával finanční 
prostředky pro Garvan Research Institute. 
 
Můžete jednoduše sdílet své fotky vaší Connie a použít hashtagy #cancersucks #kickcancersbutt 
#fcancer #loveyoursister nebo prostřednictvím vašeho vlastního na sociálních sítích. Můžete svoji 
mandalu vydražit, darovat do tomboly nebo podobně. Mandala může být něco krásného na 
pohled, ale může být také hlubším poselstvím pro vás, nebo obecně. 
 
Mým cílem během tohoto CAL bylo zvýšit povědomí a získat peníze pro výzkum rakoviny. Věřím, 
že většina z vás byla schopna darovat alespoň malou část. Ale mnohem důležitější je, věřím, že 
jste provedli samovyšetření a upozornili na důležitost také ostatní. 
 
Děkuji vám za to, že jste byli součást našeho CAL a věřím, že uvidím jak děláte další a další 
Connie 
 
Prosím přečtěte si podrobně celý návod předtím, než začnete. Některé věci vám dají smysl poté, 
co návod přečtete.  
 

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 17.5 palců / 44.5 cm 
Worsted Weight (original): přibližně 23 palců / 58.5 cm 



 

 

Sloupky použité v třetí části: US 
TERMS 
 
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. 
 
Stojící krátký sloupek: Začněte smyčkou na 
háčku, vložte háček do požadovaného sl. 
nebo mezery a protáhněte smyčkou (2 smyčky 
na háčku). Nahoďte a protáhněte oběma 
smyčkami na háčku. 
 
2 krátké sloupky dohromady (2KS dohr.):  
Začněte smyčkou na háčku, vložte háček do 
požadovaného sl. nebo mezery a protáhněte 
smyčkou (2 smyčky na háčku). Vložte háček do 
násl. sl. a protáhněte (3 smyčky na háčku). 
Nahoďte a protáhněte všemi 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. 
 
Stojící dlouhý sloupek: Začněte smyčkou na 
háčku, vložte háček do požadovaného sl. 
nebo mezery, nahoďte a protáhněte smyčkou 
(3 smyčky na háčku). (Nahoďte a protáhněte 2 
smyčkami) 2x. 
 
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 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-2 sl.): Udělejte (DS, ŘO2, DS) do 
stejného sl./mezery 
 
Startovací popkorn (st. 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)

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Poznámka: 
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. 
 
Pokud budete dělat řadu 19 stejnou barvou, prosím, myslete na to, že na konci řady 18 musíte 
přízi ustřihnout a na začátku řady 19 znovu napojit. 
 
* * 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) 

 

Jak přidělat mandalu na kruh: 
 
 
Vložte váš háček do ŘO2-O, vložte háček pod kruh, nahoďte a vytáhněte smyčku, protáhněte 
všemi 3 smyčkami na háčku. 
 
Když děláte KS kolem kruhu, vložte jednoduše háček pod kruh, nahoďte, vytáhněte smyčku (3 
smyčky na háčku), protáhněte všemi smyčkami. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Návod:  
 
Napojení na kruh: 
 
Řada 19: 
 
Chcete použít stejnou barvu a chcete začít 
novou barvu: Abyste připevnili mandalu 
doprostřed kruhu, udělejte KS kolem kruhu a 
do ŘO2-O, 40 KS kolem kruhu, *KS do násl. 
ŘO2-O na mandale a kolem kruhu, 40 KS 
okolo kruhu* opak. *-* do konce řady, spojte 
pomocí PO  do 1. KS.  
 
(328 KS) 
 
Prosím dávejte pozor na to, že v této fázi je 
velmi důležitý způsob jak utahujete. Může to 
hodně ovlivnit, jak vaše mandala bude sedět v 
kruhu. Prosím změňte háček podle toho, jak 
budete potřebovat, pokud utahujete příliš, 
klidně zvolte o dvě čísla větší háček než 
doposud. Je to celkem piplačka, ale brzy 
získáte cvik. Jsem si jistá, že se vám bude líbit, 
jak to vypadá. 
  
Řada 20:  
 
Chcete použít stejnou barvu: ŘO1, KS do 
stejného sl., KS do násl. 7 sl., ŘO7, vyn. 5 sl., 
KS do násl. 7 sl., 2KS dohr., KS do násl. 7 sl., 
ŘO7, vyn. 5 sl., *KS, do násl. 15 sl., ŘO7, vyn. 
5 sl., KS do násl. 7 sl., 2KS dohr., KS do násl. 7 
sl., ŘO7, vyn. 5 sl.*, opak. *-* do konce řady, 
KS do posl. 6 sl., spojte pomocí PO do 1. KS.  
 
Chcete začít novou barvu: Do jakéhokoliv KS 
udělaného do mandaly v ř. 19: udělejte stojící 
KS, KS do násl. 7 sl., ŘO7, vyn. 5 sl., KS do 
násl. 7 sl., 2KS dohr., KS do násl. 7 sl., ŘO7, 
vyn. 5 sl., *KS, do násl. 15 sl., ŘO7, vyn. 5 sl., 
KS do násl. 7 sl., 2KS dohr., KS do násl. 7 sl., 
ŘO7, vyn. 5 sl.*, opak. *-* do konce řady, KS 
do posl. 6 sl., spojte pomocí PO do 1. KS.  

 
(232 KS, 8 2KS dohr., 56 ŘO) 
 
 
Řada 21:  
 
Chcete použít stejnou barvu: ŘO1, KS do 
stejné mezery, (2KS dohr.) 2x, KS do násl. sl., 
2KS dohr., 9 KS do ŘO7-O, *2KS dohr., KS do 
násl. sl., (2KS dohr.) 2x, KS do násl. sl., (2KS 
dohr.) 2x, KS do násl. sl., 2KS dohr., 9 KS do  
ŘO7-O*, opak. *-* do konce řady, zakončete 
2KS dohr., KS do násl. sl., (2KS dohr.) 2x, 
spojte pomocí PO do 1. KS.  
 
Chcete začít novou barvu: Do 1. KS 
udělaného v řadě 20: udělejte stojící KS, (2KS 
dohr.) 2x, KS do násl. sl., 2KS dohr., 9 KS do 
ŘO7-O, *2KS dohr., KS do násl. sl., (2KS 
dohr.) 2x, KS do násl. sl., (2KS dohr.) 2x, KS 
do násl. sl., 2KS dohr., 9 KS do ŘO7-O*, opak. 
*-* do konce řady, zakončete 2KS dohr., KS 
do násl. sl., (2KS dohr.) 2x, spojte pomocí PO 
do 1. KS.  
 
(192 KS, 96 2KS dohr.)  
 
Řada 22:  
 
Chcete použít stejnou barvu: ŘO1, KS do 
stejné mezery, *KS do násl. sl., vyn. 3 sl., 2 
2NDS do násl. sl., (2NDS, DS) do násl. sl., 2 
DS do násl. sl., DS do násl. sl., v-2sl. do násl. 
sl., DS do násl. sl., 2 DS do násl. sl., (2NDS, 
DS) do násl. sl., 2 2NDS do násl. sl., vyn. 3 sl., 
KS do násl. 2 sl.*, opak. *-* do konce řady, 
vynechte posl. KS v posl. opakování, spojte 
pomocí PO do 1. KS.  
 
Chcete začít novou barvu: do 1. KS udělaného 
v řadě 21: udělejte stojící KS, *KS do násl. sl., 
vyn. 3 sl., 2 2NDS do násl. sl., (2NDS, DS) do 
násl. sl., 2 DS do násl. sl., DS do násl. sl., v-2sl. 
do násl. sl., DS do násl. sl., 2 DS do násl. sl., 
(2NDS, DS) do násl. sl., 2 2NDS do násl. sl., 
vyn. 3 sl., KS do násl. 2 sl.*, opak. *-* do 
konce řady, vynechte posl. KS v posl. 
opakování, spojte pomocí PO do 1. KS.  



 

 

 
Prosím myslete na to, že tato řada se bude 
dělat trochu hůř, kvůli kruhu. Ale slibuji, že 
vaše tvrdá práce se vyplatí. Prosím vytrvejte. 
Ještě jedna řada je před námi :) 
 
(48 KS, 96 2NDS, 160 DS, 32 ŘO)  
 
 
Řada 23:  
 
Chcete použít stejnou barvu: St. pc do 
stejného sl., *ŘO1, vyn. násl. sl., ZRPDS kolem 
násl. 8 sl., (PDS, ŘO2, PDS) do ŘO2-O, ZRPDS 
kolem násl. 8 sl., ŘO1, vyn. sl., pc do násl.*, 
opak. *-* do konce řady, vynechte posl. pc v 
posledním opakování, spojte pomocí PO do 
1. pc. Ustřihněte přizi a zapošijte.  
 
Chcete začít novou barvu: Do jakéhokoliv 
středního KS z řady 22: udělejte st. pc, *ŘO1, 
vyn. násl. sl., ZRPDS kolem násl. 8 sl., (PDS, 
ŘO2, PDS) do ŘO2-O, ZRPDS kolem násl. 8 
sl., ŘO1, vyn. sl., pc do násl.*, opak. *-* do 
konce řady, vynechte posl. pc v posledním 
opakování, spojte pomocí PO do 1. pc. 
Ustřihněte přizi a zapošijte. 
 
(256 ZRPDS, 16 pop, 32 PDS, 32 ŘO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toto je zadní strana mandaly. 
 
Chtěla bych velmi poděkovat za vaši účast na 
Connieině paprsku naděje. Dělalo mi opravdu 
velkou radost sledovat vaše nedokončená díla 
a těším se na to až konečně uvidím vaše 
hotové mandaly.  
 

Nakopejme společně rakovině zadek. Mír s 
vámi :-) 
  


