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Kalevala CAL – Informace o přízi 

  
  
Konečně začal prodej balíčků příze Kalevala CAL! Máme spoustu barevných kombinací a jistě si každý najde tu 
svou. 
 
 
Cena balíčků se pohybuje mezi 44 až 57 eury, podle počtu barev v jednotlivých balíčcích.  Poštovné se platí zvlášt´. 
Podrobnější informace najdete zde:  Menita’s order form. 

  
Spotřeba příze na deku*: 
Zhruba 2500 metrů Menita Lasse (200m/100g, doporučený háček číslo 3.5-4) na čtverce (pozn. překl.) 
Zhruba 1000 metrů Menita Pia (130m/50g, doporučený  háček číslo 3-3.5) na spojení čtverců a lem (pozn. překl.) 
 
  
*) Rozměr základního čtverce není údaj na klubicku, ale je to čtverec vyrobenyý z Kalevala CAL  oficiální  vlny značky 
Menita ( pozn.překl. )Přesný rozměr tohoto zkušebního vzorku bude uveden později. Pokud je vaše háčkování 
volnější nebo těsnější, nebo si vyberete příze s jinou  metráží, bude se vase spotřeba lišit od výše uvedené. Pokud 
použijete více barev, spotřeba se zvýší, protože vám zbyde vice zbytkové příze. 
 
 

  
 
 

Obecné informace a odkazy na CAL budou aktualizovány na Kalevala CAL page později.  

 
  

 

  
 
 
Názvy  jednotlivých balíčků příze a informace o nich naleznete níže spolu s barvami, které obsahují, a jejich 
spotřebou . Množství příze s daným rozměrem základního čtverce vystačí na přikrývku 115 x 170 cm.  Abyste si byli 
jisti, že deku dokončíte s materiálem z balíčku, zkontrolujte si velikost základního čtverce podle později 
publikovaných informací než začnete. 
 
Výrobce Menita má pouze omezené množství balíčků. 
 
Deku můžete take dokončit a olemovat kontrastní barvou. Příklad použití kontrastní barvy můžete vidět na dece 
 „Field and Fell “. Pokud se pro kontrastní lem rozhodnete, doporučujeme dokoupit další klubíčko příze Menita Pia v 
barvě, kterou chcete. Pokud používáte kontrastní barvu, potřebujete celkem 9 klubek příze Pia (původních 8, plus 1 
kontrastní barvy). 

https://goo.gl/forms/YaVYxer0hwoCB5lD2
http://www.arteeni.fi/kalevalacal


   

 
  Copyright 2017 Kalevala CAL 

 
Upozornění: Přestože je kontrola zkušebního vzorku důležitá, je vždy možné, že se pevnost vaší práce bude během 
háčkování přikrývky měnit a vy můžete skončit s nepoužitými klubky. Spotřebu příze modelových přikrývek jsme 
zaokrouhlili nahoru na celá klubíčka tak, aby většina z vás měla dostatek příze, přesto objednávejte s další rezervou 
(pozn. překl). Naštěstí je cena námi zvolené příze velmi rozumná a zbylou přízi můžete použít například na Kalevala 
inspirovaný polštář.  
Přejeme vám hodně zábavy při výběru barev! 
  

Názvy balíčků příze a popis jejich barevných schémat: 

  
  

 Šedá –Skála -ROCK  
“Rock” je poctou miliardám let starým pevným skálám ve Finsku. Tyto masivy pomalu měnily svou tvář v boji proti 
ledu, větru a vodě. Když sedíte na skále, můžete relaxovat sledováním povrchu kamene s různými odstíny šedé.  Na 
dotek můžete cítit hladký i drsný povrch skály. Během finských válek vojáci používali skály jako opevnění na obranu 
a tak skály přinesly lidem bezpečnost. Když si vyberete balíček příze "Rock", vaše deka bude představovat stabilitu, 
bezpečnost a mír.  
 
“Rock” obsahuje tyto barvy Lasse příze:  
3 x bílá - white (100)  
2 x černá - black (200) 
3 x tmavě šedá - dark grey (203) 
3 x středně šedá - medium grey (204) 
4 x světle šedá - light grey (205) 
 
plus 8 x Pia středně šedá - medium grey 

 

 
  

  

Deka Kallio byla uháčkována a vyfocena Seijou Erveliem, fotka krajiny je od Jukky-Pekky Penttinenové. 
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Barevná – Pole - FIELD 
“Field” je jako nejkrásnější chvíle finského léta. Připomene vám čistý vzduch, dobytek volně se pasoucí na poli, 
spásající trávu a divoké květy. Veselé barvy září na půlnočním slunci tak nádherně, že ani slunce nechce jít spát. 
Když si vyberete balíček příze “Field”, vaše deka bude představovat štěstí, hravost a lásku k půlnočnímu slunci.  
  
 
“Field” obsahuje tyto barvy Lasse příze: 
2 x bílá -  white (100) 
3 x zářivá tyrkysová bright aqua (2002) 
4 x pivoňková/fuchsiová - fuchsia (2034) 
2 x žlutá - yellow (2317) 
2 x oranžová - orange (3309) 
3 x olivová - olive green (9963) 
  
 
plus 8 x Pia bílá -  white (100) 
 
 
 
  

  
Deka Field byla uháčkována a vyfocena Minoua Virtanen, fotka krajiny je od Sari Åströmové. 
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Modrá – Jezero - LAKE 

“Lake” je vánek tisíců finských jezer. To nejlepší místo pro oddech a odpočinek je na  konci mola u jezera, u vlastní 
chaty. Děti odsud skákají do vody, vy odsud nosíte vodu do sauny a vyjíždíte s loďkou, abyste si ulovili ryby k večeři. 
Voda jezera je tak průzračná a čistá, že v ní můžete dokonce vařit i nové brambory. Když prší, jezero je stále krásné, 
protože kapky deště tančí na jeho povrchu. Když si vyberete balíček příze "Jezero", barvy vaší deky budou 
symbolizovat lásku a čistotu.  
 
 
 
Lake pack includes following Lasse yarn: 
3 x bílá - white (100)  
3 x modrá denim- denim (160) 
2 x námořnická modrá - navy (170) 
3 x královská modrá - royal blue (5936) 
3 x světle modrá - light blue (8627) 
2 x středně šedá - medium grey (204) 
 
plus 8 x Pia bílá -  white (100) 

 
 
Deka Lake byla uháčkována a vyfocena Marja-Riitty Kopra, fotka krajiny je od Milly Elo. 
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Pastelové – Rybník - POND 
Barvy balíčku “Pond” jsou jemné a klidné jako povrch jezera v bezvětří. Barvy se matně odraží od hladiny, teskní za 
sny svého mládí. Pomalu plovoucí labutě soupeří s krásou leknínů. V tomto tichém momentu, jako by zastaveném v 

čase, můžete zachytit věčnost. Když si vyberete balíček příze “Pond”, vaše deka bude představovat klid a přinese 

klidnou atmosféru. 
  
“Pond” obsahuje tyto barvy Lasse příze: 
3 x bílá - white (100) 
2 x růžová - pink (6823) 
3 x světle modrá -light blue (8627) 
2 x pivoňková/fuchsiová  - fuchsia (2034) 
3 x světle šedá - light grey (205) 
2 x tmavě šedá - dark grey (204) 
  
plus 8 x Pia bílá -  white (100) 
 

 

  
Deka Lake byla uháčkována a vyfocena Maroua Saarinen, fotka krajiny je od Sari Åström. 
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Plain – Nížina - Aapa bog  
“Aapa” má své jméno podle řašelinišť severního Finska. Chůze v řašeliništích je náročná, mokrá chodidla se při ní  
boří do rašeliny. Krajina je monotónní, s malými změnami tónů díky křovinám, senu a ostružiníku. Rozveselní do této 
pusté krajiny přináší páření jeřábů. Na jaře a na podzim, kdy migrují, je snadno uslyšíte.. Když si vyberete balíček 
příze "Aapa", zachytíte jím prostou krásu a ticho.  
 
“Aapa ” obsahuje tyto příze: 
13 x Lasse 
8 x Pia  
v barvě dle vašeho výběru 

 
  

 
 
Deka Lake byla uháčkována Tainou Ilvonen a vyfocena Sari Åström. Deku Aapa můžete tvořit ve své oblíbené barvě.  
Fotka krajiny je od Liisa Hautamäki. 
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Barevná tmavá – Les- FOREST 
“Forest” vám přinese mystično finské přírody a tajemství temných smrkových stromů. Vůně pryskyřice, šustění 
větviček a šišek ležících na zemi vedou zvědavého průzkumníka hlouběji do lesa. Různorodost porostu přináší 
barevná překvapení. Při sběru borůvek nebo brusinek můžete vidět losa, krále lesa. Když si vyberete balíček příze 
“Forest”, získáte tajemné překvapení a přirozený klid barev. 
 
 
“Forest” obsahuje tyto barvy Lasse příze: 
6 x tmavě šedá - dark grey (203) 
1 x žlutá - yellow (2317) 
2 x oranžová - orange (3309) 
1 x fialová - purple (757) 
2 x purpurová - magenta (8755) 
2 x lesní zelená - forest green (8947) 
2 x petrolejová - petrol blue (8962) 
2 x olivová - olive green (9963)  
  
plus 8 x Pia středně šedá - medium grey (204) 
  

 

Deka Forest v tradičních finských barvách byla uháčkována a vyfocena Millou Elo.  Fotka krajiny je od Liisa 
Hautamäki. 
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Effect – Efektní - TUNTURI ( Hory Laponska) 
“Fell” balíček příze je kus finského přírodního bohatství, hor Laponska. Tam žijí Samiové, domorodí 
obyvatelé severní Evropy, ale také Laponci, pasáci sobů. Změny barev nejsou časté kvůli nízkým a těsně 
u sebe rostoucím plodinám. Efekt do krajiny přinesou až barvy podzimu, když je jich země plná. Později 
přichází polární noc, kdy slunce zapadne ještě před tím, než vyjde na oblohu. Radostí rozptýlí temnotu až 
bílý sníh a barvy polární záře tančící po obloze. Santa Claus (Mikuláš, pozn. překl.) začíná svou cestu 
právě zde, v Korvatunturi. V létě je všechno jiné. Santovi malí pomocníci se chystají na příští Vánoce a 
Finové slaví dny půlnočního slunce. Když si vyberete balíček příze "Tunturi" získáte deku s kouzelnými a 
tajemnými barvami Laponska. 
  
“Fell” obsahuje tyto barvy Lasse příze: 
  
4 x tmavě šedá  - dark grey (203) 
2 x bílá - white (100) 
3 x světle šedá  - light grey (205) 
3 x středně šedá  - medium grey (204) 
2 x čená - black (200) 
2 x barva dle vašeho výběru 
  
plus 8 x Pia středně šedá  - medium grey (204) 
 

  
  

Deka Fell s pivonkovou kontrastní barvou byla uháčkována a vyfocena Arni Oksanen. Kontrastní barvu si můžete 
vybrat dle vlastního vkusu.  Fotka krajiny je od Liisa Hautamäki. 

 
 

  
Díky patří Juttě Karvonen za popis balíčků příze. 
  
Nezapomente použít  hashtag Kalevala CAL na socialních sítích! #kalevalacal 
 


