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Časť 2 

 
V návode je použitá US terminológia 
Skratky  

 
 
 

 
 
 
 
 

[] Tipy: Sú písané kurzívou a fialovou farbou, slúžia ako pomôcka a vedenie pre Vás a uľahčujú  
prácu najmä začiatočníkom. 
 
Zodpovedajúce obrázky su značené [P] s príslušným číslom fotografie v zátvorke. 
 

* * Opakujeme inštrukcie medzi hviezdičkami uvedený počet krát.  
    Je to zvyčajne opakovanie pre celú stranu a bude pozostávať z viacerých pokynov. 
 
()   Opakujeme inštrukcie v zátvorkách uvedený počet krát.  
    Je to opakovanie nižšej úrovne. 
 
 

O Očko, očká KS Krátky stĺpik ZS Zadná slučka 

R Riadok PDS Polodlhý stĺpik PS Predná slučka 

RO Retiazka DS Dlhý stĺpik ZR Zadný reliéfny stĺpik 

PO Pevné očko  DDS 2xnahodený DS PR Predný reliéfny stĺpik 

NH Nahodiť TDS 3xnahodený DS   

http://www.crystalsandcrochet.com/
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Špeciálne vzory 
 
DS nopka:  NH, pichneme do príslušného očka, NH a vytiahneme priadzu, NH a pretiahneme cez 2 očká, 

2 očká na háčiku. Zopakujeme ešte dvakrát do toho istého očka, 4 očká na háčiku.  
NH a pretiahneme cez všetky 4 očká. 
 
DS3spolu (zháčkované): NH, pichneme do príslušného očka a vytiahneme priadzu, 3 očká na háčiku, NH 
a pretiahneme cez 2 očká, 2 očká na háčiku. Zopakujeme do ďalších 2 očiek , 4 očká na háčiku. 
NH a pretiahneme cez všetky 4 očká. 
 
DDS2spolu (zháčkované): NH dvakrát, pichneme do príslušného očka a vytiahneme priadzu, 4 očká na 
háčiku, NH a pretiahneme cez 2 očká dvakrát, 2 očká na háčiku. 
Zopakujeme do ďalšieho očka, 3 očká na háčiku. 

NH and pretiahneme cez všetky 3 očká. 
 
Mini puff: (pichneme háčik do príslušného očka a vytiahneme priadzu len do výšky KS, NH) 3-krát, 
použijeme posledné NH na pretiahnutie cez všetkých 6 očiek na háčiku, zaistíme este RO1. 
 
 
Puff-2-spolu (zháčkované): NH, pichneme háčik do očka a vytiahneme priadzu [do výšky priľahlých 
stĺpikov], 4-krát (9 očiek na háčiku), NH, pichneme háčik do ďalšieho očka a vytiahneme priadzu [do 
výšky priľahlých stĺpikov], 4-krát (17 očiek na háčiku), NH a pretiahneme cez všetkých 17 očiek,  RO1 na 
uzavretie. Táto zatváracia retiazka sa nepovažuje za očko. 

 
 
 
 
 
14. Začneme s ZRPDS do ktoréhokoľvek očka [P1], ZRPDS do ďalších 179 očiek. [P2,3] 
Spojíme do stojaceho ZRPDS, ukončíme a začistíme konce. 
Počet stĺpikov: 180 ZRPDS. 
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Tip: Skupiny DS nopiek sa budú nachádzať presne nad DDS nopkou R 10. 
 
15. Začneme stojacim KS do ZRPDS, ktorý bol uháčkovaný do druhého DS ktorejkoľvek dvojice DS v 

jednom očku  R13, tento bude nad DDS nopkou R11, [P1] 
*RO1, preskočíme ďalšie 3 očká, do ďalšieho očka ((DS nopka, RO2) dvakrát, DS nopka)[P2], RO1, 
preskočíme ďalšie 3 očká, KS do ďalších 8 očiek. *[P3,4] 
Opakujeme od * do * 12-krát, vynecháme posledný KS. 
Spojíme do stojaceho KS, ukončíme a začistíme konce. 
Počet stĺpikov: 96 KS, 12 skupín s 3 DS nopkami, 2 RO1 medzerami and 2 RO2 medzerami. 

 
 
 
16. Začneme stojacim KS do ktoréhokoľvek šiesteho KS v poradí  [P1] 
*preskočíme ďalšie 2 očká, 3 DS do ďalšej  RO1 medzery,  
(PRKS okolo ďalšej nopky, 5 DS do ďalšej RO2 medzery) 2-krát,  

PRKS okolo ďalšej nopky, 3 DS do ďalšej RO1 medzery, preskočíme ďalšie 2 očká, KS do ďalších 4 očiek. 
*[P2,3] 
Opakujeme od * do * 12-krát, vynecháme posledný KS. 
Spojíme do stojaceho KS, ukončíme a začistíme konce. 
Počet stĺpikov: 48 KS, 12 skupín 16 DS a 3 PRKS. 
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17. Začneme stojacim KS do ktoréhokoľvek tretieho KS v poradí, [P1] 
*preskočíme ďalšie očko, ZRKS okolo ďalších 3 stĺpikov, (preskočíme ďalšie očko [PRKS], ZRKS okolo 
ďalších 5 stĺpikov) 2-krát, preskočíme ďalšie očko, ZRKS okolo ďalších 3 stĺpikov[P2], preskočíme ďalšie 

očko, KS do ďalších 2 očiek. *[P3,4] 
Opakujeme od * do * 12-krát, vynecháme posledný KS. 
Spojíme PO do stojaceho KS. 
Počet stĺpikov: 24 KS, 12 skupín so 16 ZRKS. 

 
 
18. PO do ďalšieho očka [1. ZRKS], RO3 [počíta sa ako DS], DS do toho istého očka, [P1] 
*(DS do ďalších 4 očiek, 2 DS do ďalšieho očka) 3-krát, RO1, preskočíme ďalšie 2 očká, 2 DS do ďalšieho 
očka. *[P2,3,4] 
Opakujeme od * do * 12-krát, vynecháme posledné 2 DS. 
Spojíme do vrchu RO3, ukončíme a začistíme konce. 
Počet stĺpikov: 12 skupín s 20 DS plus 1 RO1 medzera. 
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19. Začneme stojacim ZRDS okolo posledného stĺpika ktorejkoľvek skupiny 20 DS, [P1] 
*háčkujeme pred RO1 medzeru – puff-2-spolu do dvoch za sebou idúcich KS R17 [P2,3,4,5], ZRDS okolo 

ďalších 3 stĺpikov [pozor, aby sme nevynechali 1. stĺpik po puffe], ZRPDS okolo ďalších 3 stĺpikov, ZRSC 
okolo ďalších 8 stĺpikov, ZRPDS okolo ďalších 3 stĺpikov, ZRDS okolo ďalších 3 stĺpikov. *[P6,7,8] 
Opakujeme od * do * 12-krát, vynecháme posledný  ZRDS. 
Spojíme do stojaceho ZRDS, ukončíme a začistíme konce. 
Počet stĺpikov: 12 puff-2-spolu, 12 skupín s 8 ZRSC, 6 ZRPDS a 6 ZRDS. 
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Tip: Pamätajme, že očká puff-2-spolu sú vpravo, neháčkujeme do RO1, ktorá puff uzatvára (a nachádza sa 
vľavo) 

20. Začneme stojacim DS do ktoréhokoľvek puff-2- spolu, [P1] 
*DS3spolu do ďalších 3 očiek [P2], PDS do ďalších 3 očiek, KS do ďalších 8 očiek, PDS do ďalších 3 očiek, 
DS3spolu do ďalších 3 očiek, DS do ďalšieho očka [puff-2-spolu]. *[P3,4] 
Opakujeme od * do * 12-krát, vynecháme posledný DS. 
Spojíme PO do stojaceho DS. 
Počet stĺpikov: 12 skupín s 8 KS, 6 PDS, 1 DS, 2 DS3spolu. 
 

 
21. RO3 [počítame ako DS] [P1], DS do ďalšieho očka,  
*PDS do ďalších 3 očiek, KS do ďalších 8 očiek, PDS do ďalších 3 očiek, DS do ďalších 3 očiek. *[P2,3] 
Opakujeme od * do * 12-krát, vynecháme posledné 2 DS. 
Spojíme do vrchu RO3, ukončíme a začístíme konce. 
Počet stĺpikov: 96 KS, 72 PDS, 36 DS.  
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22. Začneme stojacim KS do ktoréhokoľvek 1. KS v poradí, [P1] 

*preskočíme ďalšie 3 očká, do ďalšieho očka ((DDS2spolu, RO1) 4-krát, DDS2spolu), preskočíme ďalšie 3 
očká, KS do ďalších 44 očiek. *[P2,3] 
Opakujeme od * do * 4-krát, vynecháme posledný KS. 
Spojíme do stojaceho KS, ukončíme a začistíme konce. 
Počet stĺpikov: na strane: 44 KS, 5 DDS2spolu, 4 RO1 medzery. 

 
23. Začneme stojacim KS do 43.  [predposledného] KS na strane, [P1] 
*preskočíme ďalšie očko [posledný KS], mini puff medzi posledný KS a DDS2spolu [P2,3], (RO1, 

preskočíme ďalšie očko, mini puff do ďalšej RO1 medzery) 4-krát, RO1, preskočíme ďalšie očko, mini 
puff medzi DDS2spolu a 1.KS, preskočíme ďalšie očko [1. KS], KS do ďalších 42 očiek. *[P4,5] 
Opakujeme od * do * 4-krát, vynecháme posledný KS. 
Spojíme do stojaceho KS, ukončíme a začistíme konce. 
Počet stĺpikov: na strane: 42 KS, 6 mini puff, 5 RO1 medzier. 
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Tip: Nemajte obavy, ak sa Vám práca v oblasti KS vlní, všetko sa vystrie v ďalšej časti. 
 

24. Začneme stojacim KS do 40. KS na ktorejkoľvek strane, [P1] 
*preskočíme ďalšie 2 očká, 3 DS medzi posledný KS a mini puff,  
(preskočíme ďalší mini puff, 3 DS do ďalšej RO1 medzery) 5-krát,  
Preskočíme ďalší mini puff, 3 DS medzi posledný mini puff a 1. KS,  
Preskočíme ďalšie 2 očká, KS do ďalších 38 očiek. *[P2,3] 
Opakujeme od * do * 4-krát, vynecháme posledný KS. 
Spojíme do stojaceho KS, ukončíme a začistíme konce. 
Počet stĺpikov: na strane: 38 KS, 21 DS. 

 
25. Začneme stojacim PDS do posledného KS ktorejkoľvek strany [P1], PDS do ďalších 3 očiek, 

*(PRDDS okolo ďalšieho mini puff  R23, preskočíme ďalšie očko, PDS do ďalších 2 očiek) 2-krát,  
PRDDS okolo ďalšieho mini puff, preskočíme ďalšie očko,  
do ďalšieho očka (2 PDS, DS, 2 PDS) [tvoriaci roh],  
(preskočíme ďalšie očko, PRDDS okolo ďalšieho mini puff R23, PDSdo ďalších 2 očiek) 3-krát, [P2,3] 
PDS do ďalších 5 očiek, KS do ďalších 30 očiek, PDS do ďalších 7 očiek. *[P4] 
Opakujeme od * do * 4-krát, vynecháme posledné 4 PDS. 
Spojíme do stojaceho PDS, ukončíme a začistíme konce. 
Počet stĺpikov: na strane: 30 KS, 26 PDS, 6 PRDDS, 1 DS v rohu. 

Koniec druhej časti 


