Áo khoác hai hàng cúc xinh xắn
cho bé

Hướng dẫn đan cho bé 06 tháng tuổi, với bé 12 và 18 tháng tuổi đan theo các kích thước để
trong dấu ()
Kích thước đan áo khoác
•

Ngực: 51 (56, 61) cm

•

chiều dài áo: 25.5 (28, 30.5) cm

•

Dài tay áo: 23 (25.5, 28) cm

Nguyên liệu và dụng cụ đan
•

Len: 2.5-3 cuộn Natural Bebe 100g-240m ( hoặc Nako Elit Baby Muare , Baby Natural )

Natural Baby: https://lenlenlenlen.com/products/natural-bebe
Nako Elit Baby Muare: https://lenlenlenlen.com/products/nako-elit-baby-muare
Baby Natural: https://lenlenlenlen.com/products/baby-natural
•

Que đan : 3-4mm

•

Dụng cụ : đánh dấu

•

Cúc áo : 10-12 chiếc

Kí hiệu đan
•

k: đan xuống

•

p: đan lên

•

ssp: trượt 2 mũi sang que đan phải, chuyển lại que đan trái rồi đan lên

•

ssk: trượt 2 mũi sang que đan phải, chuyển lại qua que đan trái rồi đan xuống

•

k2tog: đan xuống 2 mũi cùng lúc

•

p2tog: đan lên hai mũi cùng lúc

•

m1: tạo thêm 1 mũi

https://lenlenlenlen.com/blogs/news/cac-ki-hieu-thuong-dung-khi-doc-huong-dan-dan
Cách đan áo khoác
Với chiếc áo này các bạn thực hiện thân trước bên trái liền tay, sau đó thân phải và tay liền tay,
rồi thực hiện nối lại với nhau và đan xuống lưng. Trong khi thực hiện các bạn nhớ đan chặt tay
để chiếc áo không bị co do việc nối hai cách đan khác nhau. Cụ thể như sau
Thân trước phải
Bắt 39 (42, 45) mũi. Thực hiện đan xuống ở tất cả các hàng cho đến khi đạt độ dài 6.5 cm, kết
thúc ở mặt trái của áo
Hàng tiếp theo (mặt phải): k16, đặt 1 vòng đánh dấu, k23 (26, 29). (mục đích của k16 này là tạo
đường nẹp áo)
Hàng tiếp mặt trái: p23 (26, 29), trượt vòng đánh dấu, k16
Lặp lại hai hàng này cho đến khi đạt độ dài 14 (15, 16.5) cm thì kết thúc ở mặt trái.
Đan tay áo.
Hàng (tăng mũi) 1 (mặt phải): đan xuống đến hết khi còn 2 mũi, m1, k2

Hàng tăng mũi 2 (mặt trái): p2, m1 p-st, đan đến hết hàng (các bạn nhớ 16 mũi của đường nẹp
áo luôn đan xuống)
Lặp lại hàng tăng mũi 1, 2 hai lần – số mũi đan lúc này là 45 (48, 51)
Hàng tiếp (mặt phải): đan hết đến cuối hàng thì bắt thêm 26 (29, 35) mũi – số mũi lúc này là
71(77, 86) mũi
Hàng tiếp (mặt trái): k16, đặt đánh dấu, đan lên đến vòng đặt dấu tiếp theo, trượt vòng dấu qua
que đan, k16. Lưu ý: với 16 mũi đan ở phía tay và 16 mũi đan ở phía nẹp áo đều luôn đan
xuống ở tất cả các hàng, phần giữa hai vòng đánh dấu đan xuống với mặt phải và lên với mặt
trái. Đan như vậy cho đến khi đạt độ dài 4 (5, 6.5)cm tính từ đoạn thêm mũi. Kết thúc mặt trái
Đan cổ áo
Tiếp tục cách đan xuống với tất cả các hàng với 6 hàng tiếp theo thì thực hiện chiết cổ áo
Chiết cổ áo
Hàng giảm 1 (mặt phải):chiết 16 mũi, đan xuống cho đến hết hàng – còn 55 (61, 70) mũi
Hàng 2: đan xuống đến hết hàng, để len ở phía trước và quay lại
Hàng 3: trượt 1 mũi theo cách đan lên, lấy mũi tiếp theo vắt qua mũi này để chiết, dùng k2tog
bind off để chiết 2 mũi tiếp, đan xuống đến hết hàng – số mũi còn lại 52 (58, 67) mũi
Hàng 4: đan xuống đến hết hàng, để dây len phía trước, và quay lại
Hàng giảm mũi 5: trượt 1 mũi theo cách đan lên, lấy mũi tiếp theo vắt qua mũi này để chiết,
dùng k2tog bind off để chiết 2 mũi tiếp, đan xuống đến hết hàng – số mũi còn lại 50 (56, 65) mũi
Hàng 6: đan xuống đến hết hàng, để dây len phía trước, và quay lại
Hàng giảm mũi 7: trượt 1 mũi theo cách đan lên, lấy mũi tiếp theo vắt qua mũi này để chiết – số
mũi còn lại 49 (55, 64) mũi. Tiếp tục cách đan xuống tất cả các hàng cho đến khi đo được độ dài
9 (10, 11.5) cm từ điểm bắt thêm mũi, kết thúc ở mặt trái, chuyển hết các mũi đan sang một sợi
len để dùng que đan đan tiếp thân trước trái.
Thân trước trái
Bắt 39 (42, 45) mũi. Thực hiện đan xuống ở tất cả các hàng cho đến khi đạt độ dài 6.5 cm, kết
thúc ở mặt trái của áo.
Hàng tiếp theo (mặt phải): k23 (26, 29), đặt vòng đánh dấu, k16
Hàng tiếp theo: k16, trượt vòng đánh dấu, p23 (26, 29). Giữ 16 này theo cách đan xuống tất cả
các hàng, với các mũi còn lại đan xuống ở mặt phải, đan lên ở mặt trái cho đến khi đạt độ dài 14
(15, 16.5) cm kết thúc ở mặt trái.
Cùng lúc các bạn nhớ đan 5 (6, 6) khuy cài áo nhé,
Cách đan khuy cài áo

Hàng 1 (mặt phải): đan đến 16 mũi cuối , trượt vòng đánh dấu, k2, chiết 2 mũi, k5, chiết 2 mũi,
đan xuống đến hết
hàng 2: Giữ cách đan như đã hướng dẫn, bắt thêm 2 mũi phía trên hai mũi đã chiết.
Phần tay áo thân trước trái
Hàng tăng mũi 1 (mặt phải): k2, m1, đan xuống đến hết hàng
Hàng tăng mũi 2 (mặt trái): đan cho đến 2 mũi cuối , M1 p-st, p2
Lặp lại hai hàng này hai lần – 45 (48, 51) mũi còn lại
Hàng tiếp theo (mặt phải): bắt thêm 26 mũi, đan đến hết hàng
Hàng tiếp theo (mặt trái): k16, trượt vòng đánh dấu, đan lên cho đến 16 mũi cuối, đặt thêm 1
vòng đánh dấu, k16. Giữ 16 mũi này theo cách đan xuống ở tất cả các hàng, những mũi còn lại
thực hiện đan lên ở mặt trái, đan xuống ở mặt phải cho đến khi đo được độ dài 4 (5, 6.5) cm kể
từ điểm bắt thêm mũi. kết thúc ở mặt trái để chuyển sang chiết cổ áo
Phần cổ áo thân trước trái
Sử dụng cách đan xuống tất cả các hàng với 6 hnagf tiếp theo trước khi thực hiện chiết cổ
Chiết cổ áo
Hàng giảm 1 (mặt trái): Chiết 16 mũi, và đan xuống cho đến hết hàng – còn 55 (61, 70) mũi
Hàng 2: Đan xuống đến hết hàng, để dây len ra phía trước và quay lại
Hàng giảm mũi 3: trượt 1 mũi theo cách đan lên, trượt mũi thứ 2, sau đó lấy mũi đầu cho qua
mũi thứ 2 để chiết 1 mũi, sử dụng k2tog để chiết 2 mũi tiếp, đan xuống cho đến hết hàng – lúc
này còn 52 (58, 67) mũi.
Hàng 4: Đan xuống đến hết hàng, để dây len ra phía trước và quay lại
Hàng giảm mũi 5: trượt 1 mũi theo cách đan lên, trượt mũi thứ 2, sau đó lấy mũi đầu cho qua
mũi thứ 2 để chiết 1 mũi, sử dụng k2tog để chiết 1 mũi tiếp, đan xuống cho đến hết hàng – lúc
này còn 50 (56, 65) mũi.
Hàng 6: Đan xuống đến hết hàng, để dây len ra phía trước và quay lại
Hàng giảm mũi 7: trượt 1 mũi theo cách đan lên, trượt mũi thứ 2, sau đó lấy mũi đầu cho qua
mũi thứ 2 để chiết 1 mũi, – lúc này còn 49 (55, 64) mũi. Tiếp tục cách đan xuống tất cả các hàng
cho đến khi đo được độ dài 9 (10, 11.5) cm từ điểm bắt thêm mũi, kết thúc ở mặt trái. Để nguyên
len không cắt để nối với thân trước phải và đan xuống lưng áo
Đan lưng áo
Đan xuống 49 mũi của thân trước trái, bắt thêm 28 mũi cho phần lưng áo, lấy phần thân trước
phải đan xuống 49 mũi của thân này – được 128 (138, 156) mũi. Đánh dấu. Đan xuống 11 hàng

Hàng tiếp theo (mặt phải): K16, đan xuống đến 16 mũi cuối, đánh dấu, k16. Giữ cách đan xuống
tất cả các hàng với 16 mũi đầu và cuối phần còn lại đan xuống với mặt phải, đan lên với mặt
trái cho đến khi đo được chiều dài 9 (10, 11.5) cm từ điểm đánh dấu, , bỏ đánh dấu
Phần tay áo
Chiết 26 (19, 35) mũi mỗi đầu cho hai hàng tiếp theo – sau khi chiết còn 74 (80, 86) mũi.
Hàng giảm mũi 1 (mặt phải): k2, k2tog, đan xuống đến 4 mũi còn lại, ssk, k2
Hàng 2: p2, ssp, đan lên cho đến 4 mũi còn lại, p2tog, p2
Lặp lại hai hàng này hai lần – số mũi còn lại là 62 (68, 74) mũi. Đan tiếp (xuống với mặt phải,
lên với mặt trái) cho đến khi có chiều dài 19 (21.5, 24) cm từ hàng đánh dấu, kết thúc với mặt
trái thì chuyển sang đan xuống tất cả các hàng đạt 6.5 cm thì chiết hết.
Vậy là đã đan xong, các bạn lấy kim khâu len khâu cúc áo, các viền lại với nhau để thành chiếc
áo khoác hoàn chỉnh cho bé nhé:D

Nếu áo không tạo khuy mà dùng cúc bấm, thêm hai bông hoa nhỏ thì được như này

