
HITRI LONČKI - NAVODILA
Si se pripravljen pomeriti v hitrostnem zlaganju lončkov? A da boš lahko v

HITRIH  LONČKIH kar najhitrejši, je zelo pomembno, da začneš POČASI in se dobro
naučiš vsakega koraka posebej. Ko boš obvladal vse načine zlaganja lončkov, jih lahko 

zlagaš vse hitreje in hitreje, vadiš, vadiš in še vadiš in stremiš k podiranju rekordov. Uživaj! 
Zlagaj pridno, zlagaj pogost, ZLAGAJ HITRO!

Prva osnovna piramida hitrostnega zlaganja lončkov.
Tukaj se vse začne - pripravi, pozor, START!

Najhitrejši način za zlaganje kupčka 6 lončkov. Dobro se 
nauči te metode in jo ponavljaj znova in znova.

Lončke zlagaj navzgor po kupčkih 3-6-3 od leve proti desni.

Z levo roko primi dva lončka s kupčka s 3 lončki na levi. Z uporabo metode 
3-2-1, zloži navzgor prvih 6 lončkov. Zdaj zloži navzgor še drugi kupček 6 

lončkov (uporabi metodo 3-2-1)

V vsako roko z vrha kupčka 12 lončkov vzemi 1 
lonček, enega obrni navzgor (kateregakoli, izberi 
sam) in ju položi vsakega na eno stran kupčka, v 

katerem je zdaj 10 lončkov.

Da lahko začneš zlagati navzdol 1-10-1, moraš samostojna lončka 
obrniti v nasprotno smer in enkrat potapkaj z njima po površini. Nato ju 
dvigni gor nad preostalih 10 lončkov in se pripravi na zlaganje navzdol.

S samostojnim lončkom v vsaki roki povleci z obema 
rokama diagonalno navzdol od zgornjega levega proti 

spodnjemu desnemu čez vseh 10 lončkov. Desna 
roka povleče navzdol 4 zunanje lončke, medtem ko 

leva roka povleče navzdol notranje 3.

Desna roka nato prime vseh 5 lončkov in jih dvigne 
poleg leve roke, ki drži samostojni lonček. Obe roki 
zdaj  po preostalemu kupčku 3 lončkov diagonalno 

povlečeta navzdol od zgornjega desnega proti 
spodnjemu levemu. Leva roka povleče 2 zunanja 

lončka, desna roka pa 5 lončkov položi na preostali 
lonček na sredini. Tako si sedaj zaključil v poziciji 

3-6-3. USPELO TI JE!

Pri metodi 5-4-1 najprej v desno roko primi 5 lončkov, nato v levo še 4, 1 pa pustiš. Z desne roke naprej 1 lonček spusti na 
desno stran lončka, ki je ostal na mizi. Nato z levo roko spusti 1 lonček na levo stran. Zdaj spusti 1 lonček z desne roke na 
desno stran, tako imaš zdaj pripravljeno osnovo piramide iz 4 lončkov. Nato z leve roke spusti 1 lonček na sredino drugega 
nadstropja. Od tu dalje izmenjuj roki - desna, leva, desna, leva, desna - da spustiš vseh 10 lončkov. Čestitke! Do konca sta 

ti ostala samo še 2 koraka!

S prvimi 6 lončki (delno zloženimi navzdol s po 3 lončki v vsaki roki) zloži navzdol drugih 6 
lončkov, kot je prikazano na sliki. Zaključi z vsemi 12 lončki v enem kupčku. Zdaj si pripravljen na 

zlaganje 1-10-1.

Vrni se na levo in zloži navzdol kupček s 3 in nato kupček s 6 lončki. Zadnji kupček s 3 lončki 
zloži nazadnje in ga prenesi h kupčku s 3 lončki na levi strani, a ga ne postavi NA njega. Zdaj si 

pripravljen, da zložiš navzgor dva kupčka 6-6.

Drugo tekmovalno zlaganje združuje oba načina 
zlaganja, ki si se jih do zdaj že naučil. Zdaj uporabi vseh 

Začni s tremi lončki.

Začni s 6
lončki.

Roke postavi ob strani 
lončkov, kot prikazano 

na sliki.

Za začetek pripravi kupčke 
kot prikazano na sliki.

Začni od leve proti desni, zloži navzgor 
kupček s 3, nato 6 in na koncu s

3 lončki.

VRNI SE NA ZAČETEK in 
po istem vrstnem redu zlagaj 
navzdol. Zapomni si: TO JE 

PRAVILO!

Istočasno spusti desne 
lončke z desno roko in

leve z levo.

Dvigni 3 lončke v desni roki
in 2 v levi in jih postavi nazaj 
na sredinski lonček, da dobiš 

kupček 6 lončkov.

Tako, pa si! 
Zdaj pa vadi še 

in še in še ...

= Potapkaj s 
tem koncem

Najprej z desno roko primi 3 
lončke, nato z levo 2, 1 pa 

pusti. Lončke ohlapno drži z 
mezinčki na spodnjem lončku. 
S prsti loči lončke med seboj.

Naslednji lonček v desni 
roki spusti na vrh 

sredinskega in desnega 
lončka spodnjega dela 
piramide. Poleg postavi 

lonček z leve roke. Zadnji 
lonček (ki ga še imaš v 

desni roki) postavi na vrh.

Spodnji lonček v desni roki 
spusti na desno stran 

sredinskega lončka. Spodnji 
lonček v levi roki spusti na 

levo stran sredinskega lončka. 
Trije lončki zdaj sestavljajo 

spodnji del piramide.

Dva kupčka s 3 lončki.

Trije kupčki s 3 lončki. Zloži navzgor vsak kupček
posebej, začni od leve proti desni.

Začetniki:      10 sekund
Hitrejši:      6 sekund
Zelo hitri:      pod 4 sekundami
Prvorazredni: pod 3 sekundami

Začetniki:      15 sekund
Hitrejši:      7 sekund
Zelo hitri:      pod 5 sekundami
Prvorazredni: pod 3,5 sekundami

Začetniki:      30-60 sekund
Hitrejši:      15 sekund

Zelo hitri:        pod 13 sekundami
Prvorazredni:    pod 10 sekundami

Sedaj jih zloži navzdol,
od leve proti desni.

VADI!

Najprej zloži navzgor lev kupček 
lončkov, nato šele desnega.

Sedaj jih zloži navzdol, najprej 
levo piramido, nato desno.

VADI!

Z desno roko primi na strani 
zgornjega lončka,

z levo na strani spodnjega 
levega lončka.

Zgornji lonček, ki ga držiš v desni 
roki, spusti čez spodnji desni 

lonček. Dvigni lonček, ki ga držiš v 
levi roki, ter ga spusti čez sredinski 

lonček in ...

Tako! Pa si nazaj na prvotnem 
kupčku 3 lončkov in si 

pripravljen, da vse skupaj 
ponoviš. 
VADI!

NASVET: Lonček vedno primi ob strani, nikoli na vrhu.

NASVET: Izmenjuj roki - desna, leva, desna, leva, desna.

NASVET: Začni počasi, da boš kasneje lahko ZLAGAL HITREJE. Na kupčku s 6 
lončki uporabi metodo 3-2-1.

NASVET: Lončke vedno primi narahlo. Nežno jih postavljaj čez druge, nikoli jih ne zabij navzdol.

NASVET: Še naprej upoštevaj vse prejšnje nasvete. NASVET: Zadnje 3 lončke na desni strani zloži samo z desno roko, leva roka pa čaka pri kupčku s 3 
lončki na levi, pripravljena, da zloži navzgor prvih 6 lončkov.

NASVET: Lonček boš najlažje obrnil, da zasukaš roko 
tako, da palec gleda navzdol, dlan pa navzven (veliko 
lažje kot da poskusiš lonček obrniti v roki).

HITROSTNO ZLAGANJE

NASVET: Pravzaprav leva roka s samostojnim 
lončkom ''podre'' notranje 3 lončke enega za drugim 
in ostane v zraku, pripravljena, da zloži navzdol še 
zadnje 3 lončke piramide.

NASVET: Samostojna lončka zgrabi tako, kot si ju položil na podlago 
(roka lončka, ki je obrnjen navzgor, je obrnjena z palcem navzdol in dlanjo 
navzven). Zdaj obrni oba lončka v isti smeri, kot da bi istočasno zapiral 
ročki na pipi za vodo.

NASVET: Zapomni si ''desna, leva, desna center'', nato pa z metodo 3-2-1 dokončaj vseh 10.

PRAVILO: Za zlaganje navzdol moraš vedno iti na začetek.

Tretje in najbolj zahtevno hitrostno zlaganje sestavljajo 3 faze: 3-6-3, ki ji sledita 6-6 in 1-10-1, 
vse pa se končajo s prvotnim zlaganjem navzdol 3-6-3. Spodaj si oglej krog v 8 korakih.HITROSTNO ZLAGANJE

PRAVILO: Vedno zlagaj le en kupček naenkrat. PRAVILO: Spodrsljaje popravi takoj, ko se zgodijo.

Prvo hitrostno zlaganje lončkov.

Zgornji lonček dvigni z desno roko
in ga postavi ob spodnji lonček.

Srednji lonček dvigni z levo
roko in ga postavi na vrh.

Zlaganje navzgor
Zlaganje navzgor

Zlaganje navzdol

Zlaganje navzdol

Leva roka = = Desna roka

OPOMBA: Za namen učenja zlaganja lončkov so navodila pisana za desničarje. Levičarji obrnite navodila za levo in desno roko. Vsak korak večkrat 
vadite, preden nadaljujete na naslednji korak.

1. korak: Zlaganje 3 1. korak: Zlaganje 6

1. korak: Zlaganje navzgor 3-6-3 2. korak: Zlaganje navzdol 3-6-3 in prehod na 6-6

2. korak: Zlaganje 3-6-3

(metoda 3-2-1)

2. korak: Zlaganje 3-3

3. korak: Zlaganje 3-3-3

Zlaganje 3-3-3 Zlaganje 3-6-3

12 lončkov. Kako preprosto! Uživaj v vaji. Tekmuj s prijatelji. Izmeri si čas na Podlagi za 
zlaganje. Zapiši si tvoj osebni rekord in ga poskušaj premagati. Vadi, vadi, vadi!

PRVA FAZA: 3-6-3

3. korak: Zlaganje navzgor 6-6 4. korak: Zlaganje navzdol 6-6 in prehod na 1-10-1

5. korak: Samostojna lončka

7. korak: Obrni in potapkaj 8. korak: Zlaganje navzdol 10 in končanje z metodo 3-6-3. Krog zaključen!

6. korak: Zlaganje navzgor 10 (metoda 5-4-1)

DRUGA FAZA: 6-6

TRETJA FAZA: 1-10-1


