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Dôležité: Prosím berte na vedomie, že všetky moje návody sú chránené autorským právom.Nie je dovolené kopírovať, 
reprodukovať, rozširovať, predávať alebo upravovať ich časti, alebo ako celok. Môžete predávať fnálne výrobky urobené podľa 
mojich návodov, ale nesmiete používať moje obrázky na ich propagáciu. Prosím, uveďte ma vždy ako autora týchto návodov. Môžete

zdieľať odkaz na môj blog, www.intheyarngarden.com .

Skratky

Použitá US terminológia!

R Riadok 2NDS 2xnahodený DS

St Stĺpik ZS Len zadná slučka

RO Retiazkové oko, retiazka PS Len predná slučka

PO Pevné oko PR Predný reliéfny

KS Krátky stĺpik ZR Zadný reliéfny

PDS Polodlhý stĺpik Vyn. Vynechať

DS Dlhý stĺpik NH nahodiť

Symboly

**   –  Opakujte inštrukcie medzi hviezdičkami uvedený počet krát. 
Toto opakovanie bude pozostávať z viacerých inštrukcií.

[]   –  Opakujte inštrukcie medzi zátvorkami uvedený počet krát. 
Toto je opakovanie nižšieho stupňa ako ** !

()   –  Inštrukcie vnútri zátvoriek platia pre ten istý stĺpik - háčkuje sa do jedného daného stĺpika.

Tip:   Tipy sú písané modrou farbou

{obr. 1} – viď obrázok 1.
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Špeciálne stĺpiky, časť 4

Vejárik (vej.) - vynech. 2 st, 5 DS do nasled. st, vynech. 2 st, KS do nasled. st

Predný reliéfny 2xnahodený DS (PR 2xNDS) - 2xNH, pichnite háčik odpredu dozadu okolo daného st, 
NH, vytiahnite slučku, *NH a pretiahnite cez 2 slučky na háčiku*, opakujte od * do * 3-krát.

2 predné reliéfne 2NDS zháčkované spolu (PR 2NDS2spolu) - 
 
2xNH, pichnite háčik odpredu dozadu okolo prvého daného st, NH a vytiahnite slučku (4 slučky na háčiku), 
*NH a pretiahnite cez 2 slučky na háčiku* opakujte od * do * 2-krát (2 slučky na háčiku), 2xNH a pichnite 
odpredu dozadu okolo druhého daného st, NH a vytiahnite slučku (5 slučiek na háčiku), *NH a pretiahnite 
cez 2 slučky na háčiku* opakujte od * do * 2-krát (3 slučky na háčiku), NH a pretiahnite cez všetky 3 
slučky.

Stojace stĺpiky – Výborný tutoriál - návod, ako ich háčkovať,  nájdete tu.
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Návod

Rada 27

Táto rada je háčkovaná len do zadnej slučky, ZS!

Poznámka: Od polohy prvého st tejto rady bude závisieť, kde budú umiestnené rohy vankúša! Samozrejme, môžete 
začať v inom st, ak sa ale budete riadiť mojim návodom, tak každý druhý ”osamotený” 2NDS z r. 19 bude určovať roh 
vankúša. 

Začnite v ktoromkoľvek st, trochu vpravo a nad osamoteným 2NDS r 19 {obr. 1}. RO1 (počíta sa ako 1 KS)
alebo urobte stojaci KS {obr. 1}. KS do nasled. 7 st {obr. 2}.

* PDS do nasled. 6 st {obr. 3}, DS do nasled. 2 st {obr. 4}, (DS, RO1, DS) do nasled. st {obr. 5}, DS do 
nasled. 2 st,  PDS do nasled. 6 st {obr. 6}, KS do nasled. 13 st {obr. 7}* 

Opakujte od * do * 8-krát, vynechajte posledných 8 KS posledného opakovania.

Spojte do začiatočného RO1 alebo do stojaceho KS pomocou PO. 
Odstrihnite a začistite konce {obr. 8}.

Počet stĺpikov: 248 st ( 104 KS, 96 PDS, 48 DS),  a 8 RO1 medzier.

Tip: RO1 medzera bude trochu vľavo od stredu medzi 2 DS vejárikmi r. 22, viď obr. 5
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Rada 28

Pozor! Kvôli lepšej viditeľnostii som na prvých 7 obrázkoch použila priadzu inej farby.

Začnite v ktorejkoľvek RO1 medzere. RO1 (počíta sa ako 1 KS) alebo urobte stojaci KS {obr. 1}. 
Urobte 1 PDS do toho istého st {obr. 2}.

* (PDS, DS) do toho istého st {obr. 3}, DS do nasled. 29 st {obr. 4}, (DS, PDS) do nasled. st, (PDS, 
KS) do nasled. RO1 medzery {obr. 5},  KS do nasled. 31 st {obr. 6}, (KS, PDS) do nasled. RO1 
medzery {obr. 7}* 

Opakujte od * do * 4-krát, vynechajte posledné (KS, PDS) posledného opakovania.

Spojte do začiatočného RO1 alebo do stojaceho KS pomocou PO. 
Odstrihnite a začistite konce {obr. 8}.

Počet stĺpikov: 272 st, (132 KS, 16 PDS, 124 DS).
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Rada 29

Táto rada je háčkovaná len do zadnej slučky, ZS!

Začnite v ktoromkoľvek st. RO1 (počíta sa ako 1 KS) alebo urobte stojaci KS {obr. 1}. KS do každého st.

Spojte do začiatočného RO1 alebo do stojaceho KS pomocou PO. 
Odstrihnite a začistite konce {obr. 2}.

Počet stĺpikov: 272 KS.
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Rada 30

Začnite v KS, ktorý je urobený v prvom DS z 31 DS r. 28 {obr. 1}. 
RO1 (počíta sa ako 1 KS) alebo urobte stojaci KS {obr. 1}.

* Urobte 5 vejárikov {obr. 2, 3, 4 a 5}, KS do nasled. 38 st {obr. 6}. * 

Opakujte od * do * 4-krát, vynechajte posledný KS posledného opakovania.

Spojte do začiatočného RO1 alebo do stojaceho KS pomocou PO. 
Odstrihnite a začistite konce {obr. 7}.

Počet stĺpikov:  272 st (172 KS, 100 DS) alebo (152 KS, 20 vejárikov).
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Rada 31

Začnite v 4. KS pred vejárikom. RO1 (počíta sa ako 1 KS) alebo urobte stojaci KS {obr. 1}.

* Urobte 6 vejárikov {obr. 2 a 3}, KS do nasled. 4 st {obr. 4}, [2NDS do PS st v r. 28 (dole vľavo, je to  PS
6. KS urobeného za RO1 medzerou {image 4, 5 and 6}), vynech. 1 st, KS do nasled. 2 st {obr. 7}, 2NDS do 
tej istej PS st. z r. 28 {obr. 8}, vynech. 1 st, KS do nasled. 2 st {obr. 9}] opakujte 4-krát {obr. 10}, KS 
do nasled. 4 st {obr. 11}.* 

Opakujte od * do * 4-krát, vynechajte posledný KS posledného opakovania.

Spojte do začiatočného RO1 alebo do stojaceho KS pomocou PO. 
Odstrihnite a začistite konce {obr. 12}.

Počet stĺpikov:  272 st (120 KS, 120 DS , 32 2NDS) alebo (96 KS, 32 2NDS, 24 vejárikov).

Tip: Malo by byť 5 st v r. 28 medzi vrcholmi ”cik-cak” vzoru.
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Rada 32

Začnite v 3. DS prvého vejarika na jednej z krátkych strán. 
RO1 (počíta sa ako 1 KS) alebo urobte stojaci KS {obr. 1}.

* Urobte 5 vejárikov {obr. 2 a 3}, KS do nasled. 38 st {obr. 4}. * 

Opakujte od * do * 4-krát, vynechajte posledný KS posledného opakovania.

Spojte do začiatočného RO1 alebo do stojaceho KS pomocou PO. 
Odstrihnite a začistite konce {obr. 5}.

Počet stĺpikov:  272 st (172 KS, 100 DS) alebo (152 KS, 20 vejárikov).
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Rada 33

Pozor! Kvôli lepšej viditeľnosti som na prvých 4 obrázkoch použila priadzu inej farby.

Začnite v 3. DS prvého vejárika na jednej z krátkych strán. 
RO1 (počíta sa ako 1 KS) alebo urobte stojaci KS {obr. 1}.

* Urobte 4 vejáriky {obr. 2 a 3}, KS do nasled. 44 st {obr. 4}. * 

Opakujte od * do * 4-krát, vynechajte posledný KS posledného opakovania.

Spojte do začiatočného RO1 alebo do stojaceho KS pomocou PO. 
Odstrihnite a začistite konce {obr. 5}.

Počet stĺpikov:  272 st (192 KS, 80 DS) alebo (176 KS, 16 vejárikov).
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Rada 34

Začnite v 3. DS prvého vejárika na jednej z krátkych strán. 
RO2 (počíta sa ako 1 PDS) alebo urobte stojaci PDS {obr. 1}. PDS do nasled. st {obr. 2}.

* [DS do nasled. 3 st, PDS do nasled. 3 st] opakujte 3-krát {obr. 3}, (DS, RO1, DS) do toho istého st 
ako posledný PDS {obr. 4}, DS do nasled. 2 st, PDS do nasled. 3 st {obr. 5}, KS do nasled. 6 st {obr.6}, 
PR 2NDS okolo 2NDS z r. 31 (dole vľavo) {obr.6,7 a 8}, vynech 1 st, KS do nasled. 5 st {obr. 9},[urobte 
PR 2NDS2spolu s 1 nohou okolo 2NDS (dole vpravo) z r. 31 a jednou nohou okolo 2NDS (dole vľavo) z r. 
31 {obr. 10}, vynech. 1 st, KS do nasled. 5 st] opakujte 3-krát, PR 2NDS okolo 2NDS (dole vpravo) z r. 
31 {obr. 11}, vynech. 1 st, KS do nasled. 6 st {obr. 12}, PDS do nasled. 3 st, DS do nasled. 2 st {obr. 
13}, (DS, RO1, DS, PDS) do nasled. st {obr. 14}, PDS do nasled. 2 st* 

Opakujte od * do * 4-krát, vynechajte posledné  2 PDS posledného opakovania.

Spojte do 2. RO začiatočnej RO2 alebo do stojaceho PDS pomocou PO. 
Odstrihnite a začistite konce {obr. 15}.

Počet stĺpikov:  288 st (128 KS, 72 PDS, 68 DS, 8 PR 2NDS, 12 PR 2NDS2spolu) a 8 RO1 medzier.
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Rada 35

Začnite v RO1 medzere na začiatku dlhej strany. 
RO1 (počíta sa ako 1 KS) alebo urobte stojaci KS {obr. 1}.

* KS do nasled. 49 st {obr. 2}, 2 KS do nasled. RO1 medzier {obr. 3}, KS do nasled. 23 st {obr. 4}, 2 
KS do nasled. RO1 medzier {obr. 5}* 

Opakujte od * do * 4-krát, vynechajte posledný KS posledného opakovania.

Spojte do začiatočného RO1 alebo do stojaceho KS pomocou PO. 
Odstrihnite a začistite konce {obr. 6}.

Počet stĺpikov: 304 KS.

Gratulujem, dokončili ste štvrtú časť In the Yarn Garden CAL 2016! :)

Približná veľkosť po 4. časti: Šírka cca 37 cm.
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