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Návod bude ve výše zmíněných jazycích  

 

 

 

Část  první:  2. března  

Část  druhá: 9. března  
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Část  třetí:   16. března  

Část  čtvrtá:  23. března  

Část  pátá:  30. března  

Část  šestá: 6. dubna  

Část  sedmá: 13. dubna  

Část  osmá:  20. dubna   

Lem:    27. dubna 
 

Intro  

Diné Bikeyah, čili země Navaho je ojedinělá tím, že tamní lidé dosáhli nečeho neobvyklého: domorodému 

národu se povedlo skloubit jak tradiční, tak i moderní způsob života. Národ Navajo je vskutku národem v 

národě. V minulosti byla země Navajo málokdy považována za něco víc, než pustou část jihozápadu Ameriky, 

zatímco nyní je směsí vyprahlých pouští a hornatých lesů s vysoko položenými plošinami, vrcholky a horami. 

Navajo věří, že ve všem kolem nás, nad i pod námi existuje jak mužský tak i ženský element.  

 

Materiál  

 

Háček: 4.5mm 

Pokud pracujete spíše těsněji, můžete také při háčkování řad KS použít háček 5mm.  

 

Příze: Stylecraft Special DK (Akryl) 100g klubíčka v těchto barvách.  

 

Barvy: Můžete si vybrat škálu barev dle vlastního vkusu. Já jsem použila tyto, označila jsem je čísly 1 – 7.  

 

 
     1. White       2. Silver       3. Grey      4. Graphite       5. Black    6. Charcoal      7. Lipstick  
         Bílá                    Stříbrná            Šedá               Grafit                    Černá            Uhlová                 Rtěnka 
 

Spotřeba  

2 klubíčka každé z barev 1-6  a 3 klubíčka barvy 7 = dohromady 15x 100g klubíček  

 

 

Napětí příze při háčkování a testovací čtverec.  

U tohoto projektu není styl vašeho háčkování, ať už háčkujete spíše pevněji či volněji, důležitý.  

Pokud ovšem háčkujete spiše těsněji, stojí možná za to použít při háčkování KS háček o něco větší, pro jistotu. 
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Instrukce k návodu  

Na začátku každé řady si pozorně přečtěte mé poznamky. Dávejte pozor, jestli máte pracovat z rubu či na lícové 

straně, protze toto se bude střídat podle potreby. Můžete napríklad pracovat na ě řadach na lícové straně a třetí 

řadu dělat na rubové straně.     

 

Specialní sloupky budou vždy uvedeny na začátku každé řady, viz níže.  

 

Deka se děla od středu směrem k okrajům. Každou část návodu budete tedy opakovat po obou stranách 

středového panelu.  

 

 

 

 

Opakování začíná a končí * *  

Někdy se objeví mini opakování v rámci velkého opakování, toto bude označené  < >.  

{Poznámky} Užitečné poznámky jsou v závorkách { }  

 

 
Použila jsem kombinace jednoduchých sloupků.  

 

 Řada 3 (barva - rtěnková) 
 Pozn.: Tuto řadu budete pracovat z rubové strany 
 BS - bublinkový sloupek - 5 DS spoj. do stejného sloupku 
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Ř, ŘO – řetízek, řetízkové oko 

KS – krátký sloupek  

DS – dlouhý sloupek  

2NDS – 2x nahozený sloupek  

3NDS – 3x nahozený sloupek 

vyn. – vynechat očko 

stoj. -  stojící sloupek  

BS – bublinkový sloupek  

spol – sháčkovat dohromady (např: 2DSspoj) 

PR – přední reliéfní  

ZR – zadní reliéfní 

PS – přední smyčka 

ZS – zadní smyčka 

 

Kouzlo barev  

V návodu používám celkem sedm barev, pět po sobě jdoucích, či gradientních odstínů ombré, jednu barvu jako 
vystínování a jednu barvu kontrastní, jako barevný výbuch! Gradientní barvy byly pečlivě vybrány a testovány k 
vytvoření dokonalého efektu ombré, který deku dělá ojedinělou. Umístění barvy na vystínování bylo záměrně 
vybráno tak, aby fungovalo jako pozadí, aby kontrastní barva mohla opravdu zářit. Zde je několik mých 
oblíbených kombinací. 
 

 

 

         

 

          

 

          

 

         

 

Pokud byste si chtěli vytvořit  svoji vlastní barevnou kombinaci, podívejte se na některé z ostatních sad ombre, 
které jsem dala dohromady, vše, co musíte pak ještě udělat je přidat barvu stínu a kontrastní barvu. 
https://pippinpoppycock.com/2017/10/02/whats-your-color-story/ 
 

Ombré x 2 
Stín x 2 Kontrast 

x 3  

https://pippinpoppycock.com/2017/10/02/whats-your-color-story/
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A nebo třeba toužíte po něčem úplně jiném, ať je to cokoli: přidejte se k nám do skupinky a předveďte svůj 
výtvor tady ve skupině!  
Děkuji vám za veškerou vaši podporu. Jsem nadšená, že se se mnou na tuto cestu vydáváte. Návod tohoto CAL 
projektu je zdarma a zdarma i zůstane. Sledujte vaše pokroky, a chlubte se s kažým krokem. Nápovědu, pomoc a 
pokec v našem klubu na Facebook (pouze v AJ) : https://www.facebook.com/groups/pippinpoppycock/ 
Facebook skupinu ČR a SK najdete zde: https://www.facebook.com/groups/CALceskyaslovensky/ 

 

S láskou, Pippin xoxox 

 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/groups/pippinpoppycock
https://www.facebook.com/groups/pippinpoppycock/
https://www.facebook.com/groups/CALceskyaslovensky/
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