
Bài hướng dẫn móc áo khoác trẻ em 

Áo khoác cho bé 1-2 tuổi 

Tác giả: Eva crochet 

Người dich: Serena Hoàng 

 

 

 

 

 



Thông số 

Áo khoác cho bé 1-2  tuổi  

Chiều cao 86-92 cm 

Vòng ngực: 50-52 cm 

Dài áo 40 cm 

Dài tay áo 26-30 cm 

Vòng cổ tay 10-11cm 

 Chuẩn bị:  

• Len Lana gold 240m/100 gr 4 cuộn 

• Kim móc 3.0 - 4.0 

• Nút áo 2.5cm 6 chiếc 

• Kim khâu len 

• Chốt đánh dấu 

 

 

 



 

Cách tính size  

chiều dài 8cm ~ với 13 mũi  

Với vòng ngực 52 cm + 8 cm ( cử động) = 60cm  

• 28 cm đằng sau và 32 cm đằng trước 

• Thêm 2 cm ×2 ( cài nút) 2 bên vặt áo 

Vậy mặt trc là 32+4= 36cm 

 ½  mặt trc là 18cm 

Cứ 8cm~ 13 mũi 

  Mặt sau 28cm = 28x13/8= 45  mũi 

 ½ mặt trc 18cm= 18×13/8= 29  mũi 

Áo móc từ dưới lên vậy tổng số mũi móc là 

45+29×2= 103 mũi 

 

 

 



Kí hiệu mũi móc : 

B : mũi bính 

X : mũi đơn 

A : mũi đơn giảm (2  mũi đơn chung đầu) 

V: mũi đơn tăng (2 mũi đơn chung chân) 

F:  mũi kép 

F2: 2 mũi kép chung chân 

❖ Phần thân áo 

 

R1: gẩy 104b, móc mũi x vào bính thứ 2 đếm từ kim 

móc, 103X, 1B quay đầu lật mặt (103) 

Mũi 1B cuối hàng chỉ có giá trị để lên hàng khi 

quay đầu. Ko đc tính vào số mũi móc của áo 

R2-8 : 103X, 1B (103) 



R9: 3X, 2B ( bỏ qua 2 chân) 98X, 1B (2B ở sau 3X, có 

tác dụng tạo lỗ để cài nút nên tính vào số mũi móc 

của áo 

 

R10-20: 103X,1B(103) 

R21:tương tự R9(103) 

R22-32: 103X, 1B(103) 

R33:  tương tự R9(103) 

R34-43: 103X 1B(103) 



 

Bắt đầu chiết nách 

• Mặt trước (a) 

Tiếp tục móc tiếp  

R44a-69a: 26X, 1B(26) 

R70a 26X (26) 

Cắt chỉ kết thúc. Chừa 1 đoạn dây dài để khâu 

• Mặt sau (b) 

Bắt sợi vào vì trí cách mặt trước(a) 6 mũi X, móc tiếp 

1 B lên hàng, mũi X tiếp theo móc vào ngay chân 

mũi B 

R44-69b : 39X, 1B (39) 

R70b: 39X (39) 



Kết thúc cắt chỉ 

• Mặt trước (c) 

Bắt sợi vào vị trí cách mặt sau (b)6 mũi x. Móc tiếp 

1B lên hàng, mũi X tiếp theo móc vào ngay chân mũi 

B 

R44c: 26X, 1B (26) 

R45c : 3X, 2B,21X, 1B (26) 

R46-56c :26X, 1B (26) 

R57c: tương tự R45c(26) 

R58-68c : 26X, 1B (26) 

R69c: Tương tự R45c (26) 

R70c: 26X (26) 

Kết thúc cắt chỉ 



Ráp 2 vai. Xếp áo lại lấy mỗi mặt trc vào sau của vai 

9 mũi khâu đổi xứng với nhau. 9 mũi này may vào 9 

mũi kia. Làm 2 bên vai 

Xong phần thân 

❖ Phần tay áo (2 cái) 

Chừa 1 đoạn dài ở đầu. Gày 29 mũi bính 

R1: móc mũi x vào bính thứ 2 tính từ kim móc ,28X, 

1B (28) 

R2-4: 28X, 1B (28) 

R5: 1V,26X,1V,1B (30) 

R6-9: 30X,1B (30) 



R10: 1V, 28X,1V,1B (32) 

R11-15:  32X.,1B (32) 

R16 : 1V,30X,1V,1B (34) 

R17-21 34X,1B (34) 

R22 : 1V,32X,1V,1B (36) 

R23-27: 36X,1B (36) 

R28: 1V,34X,1V,1B( 38) 

R29-33: 38X(38) 

R34: 1V,36X,1V,1B (40) 

R35-40: 40X (40) 

 

R41: 2 mũi trượt,1B 1A,32,1A,1B (34 ) 

R42: 34X (34) 

R43: 2 mũi trươt,1B,1A,26X,1A,1B (28) 

R44: 1A,24X,1A,1 B ( 26) 



R45: 26X (26) 

R46: 1A, 22X,1A,1B(24) 

R47: 1A, 20X, 1A, 1B (22) 

R48: 1A, 18X,1A, 1B (20) 

R59: 1A, 16X, 1A,1B(18) 

R0: 1A, 14X, 1A, 1B( 16) 

R61: 1A, 12X,1A(14) 

R62: 1 mũi trượt, 1B,1A,8X,1A (10). Kết thúc. Cắt chỉ 

 

 

 

 



 

Lấy đoạn dây chừa lúc đầu. May 2 mép tay áo lại 

thành ống và ráp ống tay áo vào thân  

 

 

 

 



 

 

Sau khi ráp 2 tay áo, đơn nút ta đc áo như hình 

❖ Phần nón:  cao 23cm~ 40 hàng 

Ta có  

o 17 mũi mặt trước a 

o 17 mũi mặc trước c 

o 21 mũi mặt sau b 

o 2 bên vai mỗi bên 2 mũi (4) 

Tổng cộng vòng cổ 59 mũi 

R1- 6: 59X ,1B (59) 

R7: (5X1V)*4, 4X1V,(5X1V)*5 (69) 

R8-40: 69X (69) 



 

Gấp đôi mũi may 2 mép bằng mũi tạo thành đỉnh nón 

 

• Phần tai (2 cái) 

R1: 4B. Móc 6F vào mũi bính cuối cùng của dây 

Bính.(3b ~ 1F) (7), quay đầu. Lật mặt 

R2: 3B lên hàng(3B~1F), 1F chung chân với 3B, 

6F2(14). Quay đầu, lật mặt 

R3: 3B,(1F2,1F)*5, 1F2 (21) 

R4: ko quay đầu lật mặt, móc 21 mũi X ngược 



 

 

 

 

 

 



Kết thúc cắt chỉ. May 2 tai lên nón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Móc viền áo, viền tay viền, viền nó bằng mũi X. Chú 

ý. Chỗ góc cạnh thay vào mũi V 

 

 

 

 

 

 



Hoàn thành áo rồi đấy 

Chúc bạn thành công ^^! 

 


