
Áo đan hạt gạo cho bé 3-4 tuổi 
-Len Lẻn Lèn Len 
 
 
 
  

Mẫu áo đan hạt gạo này thật sự rất dễ 
thương luôn, sử dụng len loang Cotton Gold 
Batik tạo cho áo một dải màu loang không 
đụng hàng với bất kì chiếc áo nào luôn. 

Màu xanh: 3299 (3 cuộn) 
 
Màu hồng: 3302 (3 cuộn) 



Size 

Mẫu áo đan này được thiết kế cho bé 3-4 tuổi 
 

Kí hiệu 
(Click vào các kí hiệu để xem video hướng dẫn) 
-Bắt mũi (Cast on) 
-Mũi xuống (Knit – K) 
-Mũi lên (Purl – P)  
-Kết thúc mũi (Cast off) 
-Cách dùng kim đan vòng (Circular Knitting Needles) 
-Tăng mũi (Knit Left Loop – KLL) 
-Tăng mũi (Purl Left Loop – PLL) 
-Mũi hạt gạo Rice Stitch (K1, P1) hoặc (P1, K1) 
(để biết được K1 trước hay P1 trước thì check hàng ngay trước đó, 
hàng dưới thì cứ làm ngược lại để ra được mũi hạt gạo) 
 

Nguyên liệu 
-3c len Alize Cotton Gold Batik (100g, 330m) 
-1 kim đan vòng 4mm hoặc bộ kim đan 2 đầu 4mm 
-1 cái đánh dấu cho mũi đầu tiên 
-1 kim khâu len 
 

Lưu ý 
-Áo này được làm từ 6 mảnh ghép lại:  
Mặt trước (x2, Front Side), Mặt sau (Back Side), Ống tay (x2, Sleeve), 
Mũ (Hoodie) 
-Mũi đan sử dụng: Mũi hạt gạo (1 lên, 1 xuống) 
 
 

Mặt trước (x2, làm 2 mảnh)  
Bắt 40 mũi 
Dòng 1: *K1, P1*, lặp lại * * cho đến hết dòng 
Dòng 2: *P1, K1*, lặp lại * * cho đến hết dòng 
Lặp lại *dòng 1, dòng 2* cho đến khi đạt được 18cm.  
 
Bắt đầu giảm mũi từ đây để tạo thành phần ống tay 
Dòng 1: Cast off 3 mũi đầu tiên, lặp lại *Mũi hạt gạo* cho đến hết 
dòng 
Dòng 2: *Mũi hạt gạo*, lặp lại * * cho đến hết dòng 
Dòng 3: Cast off 2 mũi đầu tiên, lặp lại * Mũi hạt gạo * cho đến hết 
dòng 
Dòng 4: *Mũi hạt gạo*, lặp lại * * cho đến hết dòng 
Dòng 5: Cast off 1 mũi đầu tiên, lặp lại * Mũi hạt gạo * cho đến hết 
dòng 
Dòng 6: *Mũi hạt gạo*, lặp lại * * cho đến hết dòng 
Lặp lại dòng 6 cho đến khi đạt được 10cm (tính từ dòng giảm mũi) 
 
Bắt đầu giảm mũi từ đây để tạo thành phần cổ áo 
Dòng 1: Cast off 5 mũi đầu tiên, lặp lại *Mũi hạt gạo*,   cho đến hết 
dòng 
Dòng 2: *Mũi hạt gạo*,, lặp lại * * cho đến hết dòng 
Dòng 3: Cast off 4 mũi đầu tiên, lặp lại *Mũi hạt gạo*, cho đến hết 
dòng 
Dòng 4: *Mũi hạt gạo*, lặp lại * * cho đến hết dòng 
Dòng 5: Cast off 3 mũi đầu tiên, lặp lại *Mũi hạt gạo*, cho đến hết 
dòng 
Dòng 6: *Mũi hạt gạo*, lặp lại * * cho đến hết dòng 
Dòng 7: Cast off 2 mũi đầu tiên, lặp lại *Mũi hạt gạo* cho đến hết 
dòng 

https://www.youtube.com/watch?v=SXA3gBNiSiM
https://www.youtube.com/watch?v=Zhrl7cQvwjc
https://www.youtube.com/watch?v=N_y-4iAk9js
https://www.youtube.com/watch?v=AU7_pTyhXbA
https://www.youtube.com/watch?v=AU7_pTyhXbA
https://www.youtube.com/watch?v=dNw5830AlgE
https://www.youtube.com/watch?v=X5E0phIoBK4
https://www.youtube.com/watch?v=o9tiWv_YfG4
https://lenlenlenlen.com/products/cotton-gold-batik


Dòng 8: *Mũi hạt gạo* lặp lại * * cho đến hết dòng 
Dòng 9: Cast off 1 mũi đầu tiên, lặp lại *Mũi hạt gạo* cho đến hết 
dòng 
Dòng 10: *Mũi hạt gạo*, lặp lại * * cho đến hết dòng 
Dòng 11: Cast off 1 mũi đầu tiên, lặp lại *Mũi hạt gạo* cho đến hết 
dòng 
Dòng 12: *Mũi hạt gạo*, lặp lại * * cho đến hết dòng 
Dòng 13: Cast off 1 mũi đầu tiên, , lặp lại *Mũi hạt gạo* cho đến hết 
dòng 
Dòng 14: *Mũi hạt gạo*, lặp lại * * cho đến hết dòng 
Dòng 15: Cast off 1 mũi đầu tiên, , lặp lại *Mũi hạt gạo*  cho đến hết 
dòng 
Dòng 16: *Mũi hạt gạo*, lặp lại * * cho đến hết dòng 
Cast off tất cả các mũi còn lại trên kim 
Làm mảnh thứ 2 của mặt trước tương tự như trên. 
 

Mặt sau 
Bắt 74 mũi 
Dòng 1: *K1, P1*, lặp lại * * cho đến hết dòng 
Dòng 2: *P1, K1*, lặp lại * * cho đến hết dòng 
Lặp lại *dòng 1, dòng 2* cho đến khi đạt được 18cm.  
 
Bắt đầu giảm mũi từ đây để tạo thành phần ống tay 
Dòng 1: Cast off 3 mũi đầu tiên, lặp lại *Mũi hạt gạo*  cho đến khi 
còn 3 mũi, Cast off 3 mũi cuối này. 
Dòng 2: *Mũi hạt gạo*, lặp lại * * cho đến hết dòng  
Dòng 3: Cast off 2 mũi đầu tiên, lặp lại *Mũi hạt gạo*  cho đến khi 
còn 2 mũi, Cast off 2 mũi cuối này. 
Dòng 4: *Mũi hạt gạo*, lặp lại * * cho đến hết dòng 

Dòng 5: Cast off 1 mũi đầu tiên, lặp lại *Mũi hạt gạo* cho đến khi 
còn 1 mũi, Cast off 1 mũi cuối này. 
Dòng 6: *Mũi hạt gạo*, lặp lại * * cho đến hết dòng 
Lặp lại dòng 6 cho đến khi đạt được 14cm (tính từ dòng giảm mũi) 
Cast off tất cả các mũi còn lại trên kim 
 

Ống tay (x2, làm 2 mảnh) 
Bắt 48 mũi 
Dòng 1: *K1, P1*, lặp lại * * cho đến hết dòng 
Dòng 2: *P1, K1*, lặp lại * * cho đến hết dòng 
Lặp lại *dòng 1, dòng 2* thêm 2 lần nữa  
Dòng 7: K1, PLL (tăng mũi), *Mũi hạt gạo* cho đến khi còn 2 mũi 
cuối, KLL (tăng mũi), P1 
Lặp lại dòng 1- dòng 7 cho đến khi đạt được 18cm. 
 
Bắt đầu giảm mũi từ đây để tạo thành phần ống tay trên 
Dòng 1: Cast off 3 mũi đầu tiên, lặp lại *Mũi hạt gạo* cho đến khi 
còn 3 mũi, Cast off 3 mũi cuối này. 
Dòng 2: *Mũi hạt gạo* lặp lại * * cho đến hết dòng  
Dòng 3: Cast off 2 mũi đầu tiên, lặp lại *Mũi hạt gạo* cho đến khi 
còn 2 mũi, Cast off 2 mũi cuối này. 
Dòng 4: *Mũi hạt gạo* lặp lại * * cho đến hết dòng  
Dòng 5: Cast off 1 mũi đầu tiên, lặp lại *Mũi hạt gạo* cho đến khi 
còn 1 mũi, Cast off 1 mũi cuối này. 
Dòng 6: *Mũi hạt gạo* lặp lại * * cho đến hết dòng  
Dòng 7: Cast off 1 mũi đầu tiên, lặp lại *Mũi hạt gạo* cho đến khi 
còn 1 mũi, Cast off 1 mũi cuối này. 
Dòng 8: *Mũi hạt gạo* lặp lại * * cho đến hết dòng  
Dòng 9: Cast off 1 mũi đầu tiên, lặp lại *Mũi hạt gạo* cho đến khi 
còn 1 mũi, Cast off 1 mũi cuối này. 



Dòng 10: *Mũi hạt gạo* lặp lại * * cho đến hết dòng  
Dòng 11: Cast off 1 mũi đầu tiên, lặp lại *Mũi hạt gạo* cho đến khi 
còn 1 mũi, Cast off 1 mũi cuối này. 
Dòng 12: *Mũi hạt gạo* lặp lại * * cho đến hết dòng  
Dòng 13: Cast off 5 mũi đầu tiên, lặp lại *Mũi hạt gạo* cho đến khi 
còn 5 mũi, Cast off 5 mũi cuối này. 
Dòng 14: *Mũi hạt gạo* lặp lại * * cho đến hết dòng  
Dòng 15: Cast off 5 mũi đầu tiên, lặp lại *Mũi hạt gạo* cho đến khi 
còn 5 mũi, Cast off 5 mũi cuối này. 
Dòng 16: *Mũi hạt gạo* lặp lại * * cho đến hết dòng  
Cast off tất cả các mũi còn lại trên kim 
Làm mảnh thứ 2 của mặt trước tương tự như trên. 
 

Mũ 
Bắt 125 mũi 
Dòng 1: *K1, P1*, lặp lại * * cho đến hết dòng 
Dòng 2: *P1, K1*, lặp lại * * cho đến hết dòng 
Lặp lại *dòng 1, dòng 2* cho đến khi đạt được 13cm.  
 
Bắt đầu giảm mũi từ đây. 
 Mỗi dòng giảm 1 mũi đầu và 1 mũi cuối, đan như thế cho đến khi 
đạt được 20cm (tính từ dòng 1). 
 

Ráp các mảnh 
1.Ráp phần mặt trước và mặt sau 
2. Mũ gập làm đôi ở giữa và ráp vô phần thân. 
3. Làm thêm 2 dây ở mũ (tết như kiểu tết tóc) khoảng 30cm, nối vào 
phần mũ. 

Kết thúc 
Chúc các bạn thành công ☺! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


