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Práva na použití 

 
Respektujte prosím fakt, že Kalevala CAL projekt a také všechny jednotlivé vzory nejsou určeny k použití za účelem 

zisku, například v placených kurzech či akcích. Tento projekt je striktně bezplatná akce za podpory dobrovolníků. 

Prosíme, mějte toto na vědomí při organizaci Kalevala aktivit. 

 

Kalevala 
Finský mýtus Kalevala má stálé místo v naší (finské, pozn. Překl.) kultuře. Tato sbírka textů, sebraná Elias Lönnrot 

ve dvacátých letech 19. století (1820), se stala inspirací mnoha finských umělců, a zrovna tak byla inspirací háčka-

řům (tvůrcům?) tohoto projektu. 

 

Deka Kalevala 
V rámci tohoto projektu si každý účastník může uháčkovat deku volně inspirovanou mýtem Kalevala na počest sta 

let Finska! Tato deka je tvořena 24 čtverci (plus několika bonusovými čtverci) spojenými k sobě a olemovanými 

bordurou.  

 

Designérky Milla Elo a Sari Åström jsou hlavními aktéry projektu Kalevala CAL. Včetně nich se na projektu podílí 
dalších 19 návrhářů, a dále mnoho dalších dobrovolníků, kteří se podílí na testování vzorů a překladech návodů do 
cizích jazyků. Seznam dobrovolníků najdete zde:  Kalevala CAL Vapaaehtoiset .  

 

Tento CAL je zdarma pro všechny účastníky (včetně jednotlivých vzorů a také podpory v rámci CAL skupin). Všich-

ni, kteří na tomto projektu pracují se na něm podílí bez nároku na ja-

koukoli kompenzaci. Upozorňujeme ale přesto, či právě proto, že se 

jedná o důležitý velký projekt a my (designéři) jsme těžce pracovali, 

abyste si mohli projektu užít co nejvíce. Bohužel nebudeme schopni 

splnit všechny možné požadavky a přání. 

 

Dokážete si představit lepší dar Finsku k tomuto výročí? Projekt Deka 

Kalevala CAL byl přijat jako jedna z oficiálních události Suomi Finland 

100 events.  

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kalevala
http://www.arteeni.fi/single-post/KalevalaCAL-Volunteers
http://suomifinland100.fi/project/kalevala-cal-crochet-blanket/?lang=en
http://suomifinland100.fi/project/kalevala-cal-crochet-blanket/?lang=en
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Každý z designérů vytvořil jeden či vice čtverců tohoto projektu. Všechny vzory budou zveřejněny zdarma a zůsta-

nou veřejnosti permanentně k dispozici. Upozorňujeme, že veškerá autorská práva si ponechávají designeři. Tato 

práva mají různé specifikace a limitace použití vzoru.   

 

Komunity, podpora ve skupinách, a sociální media 

Existuje několik skupin tohoto projektu na sociálních mediích. Zde můžete sdílet své poznatky s ostatními účastní-

ky:  

 Obecné info spolu s odkazy na jednotlivé vzory a čtverce je zde in the blog of Arteeni  

 Hashtag do sociálních sítí: #kalevalacal a #kalevalacal2017 

 Finská Facebook skupina: Kalevala CAL Suomi 

 Mezinárodni Facebook skupina: Kalevala CAL International 

 Dejte Libí se mi oficiální Kalevala CAL stránce na  Facebooku (pouze ve finštině) 

 Fórum na  Ravelry Kalevala CAL group  

 Přidejte si Kalevala CAL do vaší knihovny v Ravelry library  

 Kalevala CAL na Instagramu 

 Kalevala CAL Pinterest od Milla a Sari 

 Můžete si připíchnout špendlík své lokality zde na mapě Kalevala CAL map 

 

Protože se jedná o dar k výročí století Finska, bude Kalevala CAL otevřen najednou a globálně. Vzory budou vydá-

ny v následujících jazycích: finsky, anglicky (americká terminologie), švédsky, německy, holandsky, španělsky, čes-

ky a hebrejsky. Překlady naleznete na hlavní stránce Kalevala CAL main page, odkazy na jednotlivé vzory pak na 

anglické prezentační stránce.  

 

Poseďte si s přáteli u háčkování CAL! Popovídejte si s motalinkami třeba v kavárně, sdílejte své zážitky s ostatními!  

 

Rozpis 

Vzor prvního čtverce bude zveřejněn v sobotu, 26. srpna 2017.  V tento den bude probíhat spousta akcí na téma 
„Sto dní ke stovce“ (6. prosince v Den finské nezávislosti bude Finsku 100 let). Poté budeme publikovat vzory dal-

http://www.arteeni.fi/kalevalacal
https://www.facebook.com/groups/KalevalaCALSuomi/
https://www.facebook.com/groups/KalevalaCALInternational/?fref=ts
https://www.facebook.com/KalevalaCAL/
http://www.ravelry.com/groups/kalevala-cal
http://www.ravelry.com/patterns/library/kalevala-cal
https://www.instagram.com/kalevalacal/
https://fi.pinterest.com/meandyarn82/kalevala-cal/
https://fi.pinterest.com/arteeni/kalevala-cal/
https://www.zeemaps.com/map?group=2640369
http://www.arteeni.fi/kalevalacal
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ších čtverců dvakrát do týdne, každé pondělí a pátek. Poslední vzor, který bude zveřejněn, je lem kolem deky 

zhruba v polovině listopadu. 

 

Pokud začnete s projektem ve skluzu, nic se ne-

děje. Začněte ve vašem tempu, kde pravě jsme, 

chybějící čtverce pak doženete později. Takto si 

CAL Háčkování na pokračování užijete nejvíce. 

Vzory zůstanou na internetu nadále, takže o nic 

nepřijdete.   

Obtížnost a podpora 
Čtverce mají různý stupeň obtížnosti. U každého 

je uveden orientační stupeň takže spolu s pomocí 

skupin na sociálních sítích bude každý schopen 

dokončit úspěšně i obtížnější vzor. 

Samozřejmě můžete vynechat obtížné čtverce a 

nahradit je jednoduššími. V tomto případě budete pravděpodobně muset pozměnit barvy. 

Hlavními místy pro podporu jsou skupiny na Facebooku (Kalevala CAL Suomi nebo  Kalevala CAL International) 

či skupina na Ravelry group.  Bohužel nejsme schopni vás osobně podpořit přes soukromé zprávy, komentáře na 

blogu, email, nebo na Facebookové stránce.  

 

Příze, velikost deky a testovacího čtverce  
Celkem budete potřebovat přízi dvou různých průměrů. Jednu, tlustší, na čtverce, a druhou, o něco tenčí, na 

spojení a okraj.  Použitím tenčí příze na spoj a okraj čtverce obzvláště vyniknou. Rozměr deky vychází na zhruba 

115 x 170 cm / 45 x 67 palců a váží asi 1.5 kg / 3.3 lb.  

 

Vzorové deky byly vyrobeny za použití příze Menita Lasse and Pia, tentokrát extra vyrobené ze 70% vlny a 30% 

akrylu (obvyklé složení je 75% vlna a 25% polyamid). Velikost háčku se liší o asi tak 0,5 mm mezi hrubší a tenčí 

přízí. Samozřejmě můžete použít i jinou přízi podobné tloušťky. 

Spotřeba by mela být asi: 

 ca. 2500 m tlustší příze (metráž ca. 200m/100g, háček 4 mm) 

 ca. 1000 m tenčí příze (metráž ca. 260m/100g, háček 3,5 mm) 

 

https://www.facebook.com/groups/KalevalaCALSuomi/
https://www.facebook.com/groups/KalevalaCALInternational/?fref=ts
http://www.ravelry.com/groups/kalevala-cal
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Poznámka: Spotřeba příze, a především balíčků, je platná pouze při použití stejné tloušťky a při stejném napětí. 
Zkušební vzorek k otestování osobního napětí a velikosti testovacího čtverce najdete v části “Velikost testovacího 
vzorku.’’ Pokud je vaše háčkování volnější nebo těsnější, nebo si vyberete příze s jinou metráží, bude se vaše spo-
třeba lišit od výše uvedené. Pokud použijete více barev, spotřeba se zvýší, protože vám zbyde vice zbytkové příze.  
 

Velikost čtverců je zhruba 23cm při háčkování 4 mm háčkem a vhodnou přízí. Tato velikost nebyla vybrána ná-

hodně, všechny naše čtverce vytvořené silnějším 5-5,5 mm háčkem a tlustší přízí korespondují s běžnou velikostí 

různých čtvercových vzorů dostupných volně na Internetu: 12 palců (30,5 cm).   

 

Oficiální balíčky příze a barevná schémata  
Oficiálním sponzorem vzorových dek Kalevala CAL je finský obchod s přízemi Menita. Menita má pro vás k dis-

pozici sedm různých barevných balíčků s přízí Lasse a PIa (Výrobce Menita má pouze omezené množství jednotlivých 

balíčků). Na fotce vidíte vzorovou deku ”Lake-Jezero” a baliček příze “Lake” včetně ostatních barevných schémat a 

informací o přízích najdete  zde. Jednotlivé barvy potřebné pro jednotlivé čtverce budou popsány individuálně v 

návodech na čtverce.  

 
  
Samozřejmě můžete zvolit své vlastní barvy a pak buď použít schéma vzoru, či si barvy nakombinovat dle vlastního 

uvážení. Každý čtverec bude vypadat pěkně jak jednobarevně, tak vícebarevně, kromě dvou bonusových čtverců, 

ze kterých je jeden výslovně jednobarevný, a druhý je vícebarevný.  

http://www.arteeni.fi/single-post/KalevalaCAL-lankatiedot
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Deku můžete také dokončit a olemovat kontrastní barvou. Pokud se pro kontrastní 

lem rozhodnete, doporučujeme dokoupit další klubíčko příze v barvě, kterou chcete. 

Použití odlišné příze 
Nejlepšího výsledku docílíte při spojení čtverců přízí tenčí, než kterou jste dělali 

čtverce. (Příze by mela být správně tenká na háček o 0,5 mm tenčí než háček na 

čtverce). Rozdíl mezi tloušťkou příze Menita je 60m/100g. Není vždy jednoduché najít podobnou přízi, a proto zde 

připojujeme pár tipů. Otestovali jsme několik druhů příze vyrobením menších dek. S těmito by naše vzory měly 

fungovat, ale berte v potaz možnou nutnost napasování a úprav. 

Optimální rozdíl mezi tloušťkou přízí je 50-80 m/100 g. Tato informace je ale pouze orientační, nebyla dostatečně 

otestována.  

 

Velký rozdíl v tloušťce příze, spojovací příze je podstatně tenčí  
Drops Merino Extra Fine a Baby Merino příze s metráží 105m/50g a 175m/50g jsou dost rozdílné od našich vzorků 

(Menita má rozdíl 60m/100g, Drops má 140m/100g). Toto je maximální možný rozdíl použitelný na deku, ale veli-

kost se pak nedá srovnat s originálem. Pokud použijete na spoje přízi podstatně tenčí, poslední řady mohou vypa-

dat utažené.  Také efekt spoje bude mnohem vzdušnější a „krajkovější“ než u originálu. 

 

       

Mini deka udělaná přízí s velikým rozdílem tloušťky. Může způsobit problém při spojování a výsledek muže být 

příliš volný. 
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Malý rozdíl v tloušťce příze, tloušťka je skoro stejná 
Pokud použijete skoro stejnou tloušťku u obou přízí na čtverce i spoje, může se vám výsledek vlnit v první řadě 

spojů a v poslední řadě lemu. Výsledek pak může být tuhý a neelegantní. 

 

       

Vzorová deka dělaná komplet stejnou přízí na čtverce i spoje a lem. Před a po vypnutí. Vzdušnost spojů a lemu 

zmizela, objevily se vlnky. Tento vzor byl háčkován háčkem jedné velikosti. Při použití menšího háčku na lem a spo-

je bude výsledek možná lepší, ale o to tužší.  

V zahraničí můžete druhy příze diskutovat ve skupinách společně. Informace prosím sdílejte i ostatním účastní-

kům. 

Osobní napětí a testovací čtverec  
Otestujte své háčkování vytvořením klasického Babiččina čtverce-Granny Square podle instrukcí. Toto je důležité 

kvůli odhadu spotřeby příze. Pokud háčkujete spíše volněji, bude vaše deka vetší a budete potřebovat vice příze. 

Naopak při těsném háčkování budete mít menší deku a nižší spotřebu.  

Vzorek vám pomůže porovnat velikosti a udržet si stejnou velikost čtverců. Pokud je čtverec příliš veliký či malý, 

můžete ho předělat.  

Velikost testovacího čtverce 
Uháčkujte základní Granny Square přízí, kterou použijete na deku   

 Udělejte magický kroužek. 

 3 Dlouhé Sloupky (DS) do každé DS skupiny (4 skupiny)  

 3ŘO do každého rohu.  

 2 ŘO mezi DS skupiny.  

 10 řad celkem.  
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Začněte háčkem 3,5-4 mm (jako u Lasse příze). Čtverec by měl mít přesně 23 cm. Pokud je váš čtverec menší, 

vezměte větší háček. Pokud je čtverec větší, vemte si menší háček. Zkoušejte tak dlouho, dokud nemáte čtverec o 

délce strany 23 cm.  

Poznámka. Nevypínejte čtverce, kvůli porovnání s čtverci deky. Jinak budete muset vypínat i každý čtverec deky, 

což je nepraktické kvůli případnému dorovnání velikosti.  

Jak dorovnat velikost čtverců  

 
Všechny čtverce by měly mít 23cm. Malý rozdíl není problém. Velikost čtverců ovlivňuje hned několik faktorů, i 

kdyby je navrhoval jen jeden člověk. V případě velikého rozdílu ve velikosti jednoduše udělejte poslední řadu ji-

ným sloupkem.  

Poslední řada každého čtverce je z DS: pokud máte výsledný čtverec malý, udělejte poslední řadu z 2NDS-

trojitých sloupků. Pokud je váš čtverec velký, udělejte poslední řadu z PDS či KS.  

V návodu každého čtverce je napsáno, jak docílit většího či menšího čtverce. Přesto může dojít k rozdílu na zákla-

dě vašeho osobního napětí při háčkování.   

 

Co s čtverci po uháčkování 
Čtverce po uháčkování navlhčete a napněte, tímto je můžete natáhnout do požadované velikosti. Napínání není 

úplně nutné hned, můžete deku také nejprve dokončit a pak napnout.  

Jak změnit velikost celé deky 
Pokud budete chtít, můžete deku udělat celkově menší či větší, pokud bude-

te chtít použít přízi rozdílné tloušťky nebo deku sloužící k jinému účelu. Pů-

vodní rozměr je 4x6 čtverců. Na velkou deku můžete udělat 8x8 čtverců, na 

malou deku pak z 2x4 čtverců. Pokud budete mít lichý počet čtverců, nebu-

de vaše deka symetrická-nebude z ní obdélník. 

 

Co s hotovou dekou 
Informace o úpravě hotové deky budou v posledním díle: Bordura/Lem. 

Doporučujeme celou deku namočit a napnout. Ideální jsou dělené pěnové 

podložky na cvičení. Po napnutí bude vaše deka mít ideální vzhled.  

Nezapomeňte vždy zkontrolovat informace o vaší přízi, a na konci zpracujte 

podle instrukcí výrobce.  

 

Přejeme vám hodně skvělých zážitků při háčkování Kalevala deky a oslav stého výročí založení Finska! 

Hodně štěstí a spoustu zábavy Vám přejí Milla, Sari a celý Kalevala CAL team! 


