
 

 

 
Lönnrot

 

 
Lönnrot 
Epos Kalevala by nemohl existovat bez muže jménem Lönnrot, takže jaká by to byla Kalevala deka, kdyby na ní 
chyběl Lönnrot čtverec :). Lönnrot je ten, který Kalevalu sestavil. Shromáždil materiály od zpěváků run a další ze 
svých početných basnických cest. Ze sebraného materiálu vydal epos finského lidu, známý jako Kalevala. Tento 
čtverec vyjadřuje respekt k jeho ohromné práci. Spirála uprostřed nám vypráví o Lönnrotových cestách, 
písmena L po stranách jsou na dece Lönnrotovým podpisem. 
 
Návod na tento háčkovaný čtverec je součástí finského projektu Kalevala CAL. Navrhli jsme háčkovanou deku na 
základě mytologie eposu Kalevala. Byla vytvořena jako pocta k příležitosti oslav 100 let nezávislosti Finska. 
Obecné informace a odkazy na všechny čtvercové vzory najdete v informační části blogu Arteeni Kalevala CAL 
zde: www.arteeni.fi/kalevalacal-en. 
 

http://www.arteeni.fi/kalevalacal-en


 

 

 
Barvy 
Tento čtverec můžete uháčkovat použitím 1-3 barev. Pokud budete háčkovat 
jednobarevný čtverec, použijte pro vytvoření spirály dvě vlákna příze. Při vícebarevné 
variantě: Barva lemování A (v instrukcích tmavě šedá). Písmena L mohou být háčkované 
druhou barvou obsaženou ve spirále (barva B, v instrukcích oranžová) nebo vlastní barvou (barva C, v instrukcích 
olivově zelená). 
 
Kalevala CAL barvy, příze Menita Lasse: 
Barva A = Tmavě šedá 203 
Barva  B = Oranžová 3309 
Barva C = Olivově zelená 9963 
 

Návod 
 
Použité sloupky a zkratky: 
 
ŘO řetízkové očko 
ŘO-O otvor pod řetízkem 
PO pevné oko 
KS krátký sloupek 
PDS polodlouhý sloupek 
DS dlouhý sloupek (jednou nahodit) 
2NDS trojitý sloupek (dvakrát nahodit) 
vyn.  vynech sloupek 
 
 
Copyright: 
Já, Sari Marttila, si ponechávám všechna práva na tento vzor, obrázky a pokyny. Nekopírujte, neopakujte ani 
nerozdělujte tento vzor jako celek nebo zčásti. Pokud chcete vzor sdílet, můžete sdílet odkaz. Můžete prodat 
výrobek, který jste vyrobili, ale pouze pokud mě zmíníte jako návrháře. Děkuji! 
 
 
 
  



 

 

Spirála 
Nejprve uháčkujeme spirálu uprostřed čtverce. Zde je pár poznámek k jejímu vytvoření:  
Háčkujte vždy pouze za zadní nitku sloupku předchozí řady. Po dokončení první řady: 
jednu řadu háčkujeme jednou barvou  do všech sloupků předchozí řady uháčkovaných 
druhou barvou. Při změně barvy pokračujeme tam, kde jsme s barvou naposledy skončili. 
 
1. Řada 
Magický kroužek barvou B: 1ŘO, KS, PDS, 7DS. Povytáhneme očko na háčku, aby se nám příze nezačala párat  a 
Vytáhneme smyčku a sundáme přízi z háčku.sundáme přízi s háčku. Pokračujeme do magického kroužku barvou 
A: 1ŘO, KS. Vytáhneme smyčku a sundáme přízi z háčku.Povytáhneme  očko a sundáme přízi. Utáhneme 
kroužek. (celkem 12 sloupků) 
 
 
 
 

Foto 1: Na začátku háčkujeme oběma barvami do jednoho magického kroužku. 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

2. Řada: Barvou A háčkujeme do zadní nitky barvy B (včetně ŘO): 2KS do jednoho sloupku. 
Povytáhneme smyčku a sundáme přízi z háčku.. (20 sloupků) 
 

Foto 2: V jedné uháčkované řadě střídáme barvy. Vždy háčkujeme jednou barvou do druhé barvy v předchozí 
řadě.  Háčkujeme každou přízí zvlášť. Druhá příze vždy čeká s povytaženým očkem. 
 
3.Řada: Barva B. 2DS do jednoho sloupku, 2DS do dalšího sloupku, *2DS do jednoho sloupku, 1DS do dalšího 
sloupku*, opakujte *-* do konce řady (nezapomeňte ŘO na začátku). Povytáhneme a smyčku a sundáme přízi z 
háčku. přízi. (34 sloupků) 

 
4. Řada: Barva A. *3KS, 2KS do jednoho sloupku*, opakujte*-* do konce řady (tyto poslední sloupky vynecháme: 
KS, 2KS do stejného sloupku). Povytáhneme smyčku a sundáme přízi z háčku. přízi. (42 sloupků) 

 
5. Řada: Barva B. 2 DS, *2DS do jednoho sloupku, 3 DS*, opakujte *-* do konce řady. Vytáhneme smyčku a 
sundáme přízi z háčku. přízi. (52sloupků) 
 
6. Řada:  Barva A. *2KS do jednoho sloupku, 4KS*, opakujte *-* do konce řady (tyto poslední sloupky 
vynecháme: 3KS) Barvou B uháčkujeme 2PDS, KS, PO a barvou A uháčkujeme 3PDS, 1DS, DS a PDS do jednoho 
sloupku, KS, 4PO. Přízi barvy B můžeme nyní ukončit. (celkem 64 sloupků) 

 
Z kruhu do čtverce (háčkujeme barvou A) 

 
7. Řada: Barva A. *PO, KS, 2ŘO, vyn. 1 sloupek, PDS, 2ŘO, vyn. 1 sloupek, DS, 2ŘO, vyn. 1 sloupek, 2NDS, 5ŘO, 
2NDS, 2ŘO, vyn. 1 sloupek, DS, 2ŘO,  vyn. 1 sloupek, PDS, 2ŘO, vyn. 1 sloupek, KS, PO*, opakujte *-* celkem 4x. 

 
8. Řada: Barva A. 1ŘO, *KS (do PO z předchozí řady), KS (do KS z předchozí řady), 2KS do ŘO-O, 2KS do dalšího 
ŘO-O, 2KS do dalšího ŘO-O, (2KS, 3ŘO, 2KS) do rohového ŘO-O, 2KS do ŘO-O, 2KS do dalšího ŘO-O, 2KS  do 
dalšího ŘO-O, KS (do KS z předchozí řady), KS (do PO z předchozí řady)*, opakujte *-* celkem 4x. Spojte pomocí 
PO do KS na začátku řady. 



 

 

 
Písmena L a okraj 
Nakonec uháčkujeme dvě písmena L, které nám budou rámovat čtverec. Můžete použít 
barvy B a C. Barvy se mění několikrát během každé řady. Zvažte tedy, zda budete druhou 
přízi vést uvnitř sloupků (obháčkovávat), či zda bude lepší přízi ukončit při každé změně 
barvy. Při změně barvy proveďte poslední protáhnutí smyček sloupku novou barvou (tedy při změně barvy u DS 
protáhněte poslední dvě očka při dokončení DS novou barvou, u háčkování řetízku změňte barvu při prvním ŘO). 

 
9. Řada: Barva A: PO do dalších 4 sloupků, 3ŘO, DS do dalších 6ti sloupků (poslední do ŘO-O v rohu). Barva C: 
3ŘO, DS do stejného rohového ŘO-O.  *1ŘO, vyn. 1 sloupek, DS*, opakujte *-* celkem 10x. (DS, 3ŘO, DS) do ŘO-
O v rohu. DS, *1ŘO, vyn. 1 sl., DS*, opakujte *-* celkem 6x, 1ŘO, vyn. 1 sl. Barva A: DS do dalších 7 sloupků 
(poslední do ŘO-O v rohu). Barva C: 3ŘO, DS do stejného ŘO-O jako poslední DS. *1ŘO, vyn. 1 sl., DS*, opakujte 
*-* celkem 10x. (DS, 3ŘO, DS) do ŘO-O v rohu. DS, * 1ŘO, vyn. 1. sl., DS*, opakujte *-* celkem 6x , 1ŘO, spojte 
pomocí PO do třetího ŘO. 

 
10. Řada:  Barva A: 3ŘO, DS do dalších 6 sloupků. Barva C: (2DS, 3ŘO, 2DS) do ŘO-O v rohu. *1ŘO, DS do ŘO-O*, 
opakujte *-* celkem 10x, 1ŘO, vyn. 1 sl., DS. (DS, 3ŘO, DS) do ŘO-O v rohu. DS, *1ŘO, DS do ŘO-O*, opakujte *-
* celkem 7x. Barva A: DS do dalších 7 sloupků. Barva C: (2DS, 3ŘO, 2DS) do ŘO-O v rohu. *1ŘO, DS do ŘO-O*, 
opakujte *-* celkem 10x, ŘO, vyn. 1 sl., DS. (DS, 3ŘO, DS) do ŘO-O v rohu. DS, *1ŘO, DS do ŘO-O*, opakujte *-* 
celkem 7x. Spojte s pomocí PO třetího ŘO. 

 
11. Řada: Barva A: 3ŘO do posledního DS z předchozí řady. DS do dalších 6ti sloupků. Barva C: DS, 1ŘO, vyn. 1 sl., 
DS. (DS, 3ŘO, DS) do ŘO-O v rohu. DS, *1ŘO, DS do ŘO-O*, opakujte *-* celkem 11x. 1ŘO, vyn. 1 sl., DS. (2DS, 
3ŘO, 2DS) do ŘO-O v rohu. DS, *1ŘO, DS do ŘO-O*, opakujte *-* celkem 7x. Barva A:  DS do dalších 7 sloupků. 
Barva C: DS, 1 ŘO, vyn. 1 sl., DS. (DS, 3ŘO, DS) do ŘO-O v rohu. DS, *1ŘO, DS do ŘO-O*, opakujte *-* celkem 11x.  
1ŘO, vyn. 1 sl., DS. (2DS, 3ŘO, 2DS) do ŘO-O v rohu. DS, *1ŘO, DS do ŘO-O*, opakujte *-* celkem 7x. Spojte 
pomocí PO do třetího ŘO. 

 
12. Řada: Barva A: 3ŘO, DS do dalších 6ti sloupků. Barva C: 1ŘO, DS do ŘO-O, 1ŘO, vyn. 1 sl., DS. (2DS, 3ŘO, 2DS) 
do ŘO-O v rohu. DS, *1ŘO, DS do ŘO-O*, opakujte *-* celkem 12x, 1ŘO, vyn. 1 sl., DS, 1ŘO. (DS, 3ŘO, DS) do ŘO-
O v rohu. 1ŘO, vyn. 1 sl., DS, *1ŘO, DS do ŘO-O*, opakujte *-* celkem 7x, 1ŘO, vyn. 1 sl. Barva A: DS do dalších 
7 sloupků. Barva C: 1ŘO, DS do ŘO-O, 1ŘO, vyn. 1 sl., DS. (2DS, 3ŘO, 2DS) do ŘO-O v rohu. DS, *1ŘO, DS do ŘO-
O*, opakujte *-* celkem 12x, 1ŘO, vyn. 1 sl., DS, 1ŘO. (DS, 3ŘO, DS) do ŘO-O v rohu. 1ŘO, vyn. 1 sl., DS, *1ŘO, 
DS do ŘO-O*, opakujte *-* celkem 7x, 1ŘO. Spojte pomocí PO do třetího ŘO. 
 
13. Řada: Barva A: 3ŘO, DS do dalších 6ti sloupků. Barva C: DS do ŘO-O, 1ŘO, DS do ŘO-O, 1ŘO, vyn. 1 sl., DS, 
1ŘO. (2DS, 3ŘO, 2DS) do ŘO-O v rohu.  1ŘO, vyn. 1 sl., DS, *1ŘO, DS do ŘO-O*, opakujte *-* celkem 14x. (1ŘO, 
2DS, 3ŘO, 2DS) do ŘO-O v rohu. *1ŘO, DS do ŘO-O*, opakujte *-* celkem 9x. Barva A: DS do dalších 7 sloupků. 
Barva C: DS do ŘO-O, 1ŘO, DS do ŘO-O, 1ŘO, vyn. 1 sl., DS, 1ŘO. (2DS, 3ŘO, 2DS) do ŘO-O v  rohu. 1ŘO, vyn. 1 sl., 
DS, *1ŘO, DS do ŘO-O*, opakujte *-* celkem 14x. (1ŘO, 2DS, 3ŘO, 2DS) do ŘO-O v rohu. *1ŘO, DS do ŘO-O*, 
opakujte *-* celkem 9x. Spojte pomocí PO do třetího ŘO. 

 
14. Řada: Barva A: 3ŘO. DS za zadní nitku každého DS a každého ŘO z předchozí řady. Kromě ŘO-O v rozích – zde 
za zadní nitku následujicích ŘO: DS do prvního ŘO, (DS, 3ŘO, DS) do druhého ŘO a DS do třetího ŘO. Spojte 
konec řady pomocí PO do třetího ŘO.  Každá strana má 39 DS. 

 

 

 


