
Áo len sọc cho bé trai 

 

 

Đan áo len sọc đơn giản cho bé trai với cách phối màu đẹp phù hợp cho bé ở nhiều độ tuổi 

Nguyên liệu và dụng cụ đan áo len sọc 

 Len Baby Natural (hoặc Baby Cotton, Cotton Gold , ..)  các màu như hình  

 Que đan 3,5-4mm 

 3 chiếc cúc áo 

Kiểm tra len trước khi đan 

Với 21 mũi đan và 26 hàng đan đo được chiều dài 10×10 cm dùng que đan 4mm 

Kí hiệu: 

 k: đan xuống 

 p: đan lên 

 M1 (m1): tạo thêm 1 mũi đan 



 rib2tog: đan theo mẫu RIB hai mũi cùng lúc 

Kích thước áo len sọc 

Kích thước 6-12 tháng 1-2 tuổi 3-4 tuổi 5-6 tuổi 7-8 tuổi 9-10 tuổi 

Ngực 46.5 52.5 58 62 67.5 73 

Chiều dài 24 28 32 36 42 48 

dài tay 25 17 20 23 28 32 

Hướng dẫn đan áo len sọc cho bé trai 

Phần thân sau 

Bắt 52 (58, 64, 68, 74, 80) mũi dan sử dụng que dan 3,5mm và len màu A (màu như hình) 

Hàng 1 – 7: *k1, , p1; lặp từ * đến hết 

Hàng 8: đan lên đồng thời tăng thêm 3 mũi (khoảng 13 mũi tăng 1 mũi). cắt len A- số mũi lúc 

này là 49(55, 61, 65, 71, 77) mũi 

Đổi sang que đan 4mm 

Dùng len B(màu như hình) đan 6 hàng, đan lên ở mặt trái, đan xuống ở mặt phải 

Dùng len C đan 4 hàng, đan lên ở mặt trái, đan xuống ở mặt phải 

Dùng len D đan 6 hàng, đan lên ở mặt trái đan xuống ở mặt phải 

Dùng len C đan 4 hàng đan lên ở mặt trái, đan xuống ở mặt phải 

Dùng len E đan 6 hàng, đan lên ở mặt trái đan xuống ở mặt phải 

Dùng len B đan 6 hàng, đan lên ở mặt trái đan xuống ở mặt phải 

Dùng len C đan 4 hàng, đan lên ở mặt trái đan xuống ở mặt phải 

Dùng len D đan 6 hàng, đan lên ở mặt trái đan xuống ở mặt phải 

Dùng len C đan 4 hàng, đan lên ở mặt trái đan xuống ở mặt phải 

Tiếp tục đan phần còn lại với len màu A cho đến khi đo được chiều dài là 21 (25, 29, 33, 39, 45) 

cm thì kết thúc với hàng ở mặt trái. 

Phần cổ áo 

Đan xuống 19 (21, 23, 25, 26, 29), quay lại, rời các mũi còn lại sang que đan tạm 

3 Hàng tiếp theo: giảm 1 mũi ở mỗi hàng phía cổ áo. số mũi còn lại là 16 (18, 20, 22, 23, 26) mũi. 

Đan 3 hàng tiếp theo không giảm mũi nữa. Sau đó chiết hết 

Ở mặt phải của thân sau, rời 11 (13, 15, 15, 19, 19) mũi sang que đan tạm, nối len vào 19 (21, 23, 

25, 26, 29) mũi còn lại và đan xuống đến hết 

Ở phía cổ áo giảm 1 mũi của 3 hàng tiếp theo – số mũi còn lại là 16 (18, 20, 22, 23, 26). 



Đan tiếp 1 hàng không giảm mũi 

Tạo đường viền bên vai trái 

Đổi sang que đan 3.5mm và len màu B. 

Đan lên 1 hàng 

Hàng tiếp theo: k3 (5, 3, 4, 3), m1, *k5 (3, 5, 4, 5, 10), m1; lặp từ * thêm 1 (3, 1, 3, 2, 1) lần nữa, k3 

(3, 5, 3, 4, 3) – số mũi là 19 (24, 23, 27, 27, 29) mũi 

Tạo khuy áo trên vai trái 

Hàng 1: *k1, p1; lặp từ * đến mũi cuối, k1 

Hàng 2: *p1, k1; lặp từ * đến mũi cuối, p1 

Hai hàng này tạo nên mẫu đan RIB 

Hàng tạo khuy: RIB 4(6, 6, 6, 6,8) mũi, rib2tog, yo, rib 4 (5, 5, 7, 7, 7), rib2tog, yo, rib đến hết 

Đan hai hàng tiếp theo theo mẫu RIB 

Chiết hết 

Đan phần thân trước 

Đan như thân sau cho đến khi đo được chiều dài là 18 (22, 26, 30, 36, 42) cm, Kết thúc với hàng 

đan ở mặt trái 

Phần cổ áo 

K21 (23, 25, 27, 29, 31) mũi, quay que đan lại, rời các mũi còn lại sang que đan tạm, 

3 Hàng tiếp theo: giảm 1 mũi ở mỗi hàng phía cổ áo – số mũi còn lại là 18 (20, 22, 24, 26, 28) mũi 

Giảm 1 mũi ở các hàng xen kẽ phía cổ áo cho đến khi còn 16 (18, 20, 22, 23, 26) mũi 

Đan tiếp 3 (5, 5, 7, 5, 5) hàng mà không giảm mũi. Cắt len A 

Tạo đường viền bên vai trái 

Chuyển sang que đan 3.5mm và nối len B 

Hàng 1: Đan lên hết hàng 

Hàng 2: k3 (3, 5, 3, 4, 3), M1, *k5 (3,5,4, 5, 10), M1; lặp từ * thêm 1 (3, 1, 3, 2, 1) lần nữa, k3 (3, 5, 3, 

4, 3) – số mũi là 19 (23, 23, 27, 27, 29) mũi 

Phần khuy áo 

Hàng 1: *k1, p1; lặp từ * đến mũi cuối, k1 

Hàng 2: *p1, k1; lặp từ * đến mũi cuối, p1 

Lặp hàng 1 và 2 thêm 1 lần nữa 

Ở mặt phải, thực hiện đan 28 (32, 36, 38, 42, 46) mũi còn lại, đầu tiên trượt 7 (9, 11, 11, 13, 15) 

mũi sang que đan tam, nối len A để đan xuống các mũi còn lại đến hết hàng. 

Đan lên 1 hàng 



3 hàng tiếp theo: giảm 1 mũi ở mỗi hàng phía cổ áo, sau đó giảm 1 mũi ở mỗi hàng xen kẽ phía 

cổ áo cho đến khi còn lại 16 (18, 20, 22, 23, 26) mũi 

Đan tiếp 5 (7, ,7, 9, 7, 7) hàng nữa mà không giảm mũi sau đó chiết hết 

Phần tay áo 

Bắt 32 (32, 34, 34, 38, 40) mũi dùng que đan 3.5mm và len màu A 

hàng 1- 8: *k1, p1; lặp từ * đến hết . Cắt len A 

Đổi sang que đan 4mm 

đan các sọc tương tự như đan phần thân trước và thân sau, đồng thời đan tăng mũi như sau 

Tăng 1 mũi ở cuối hàng thứ 5 và sau đó cứ 8 (4, 4, 4, 6, 6) hàng thì tăng 1 mũi cho đến khi có 40 

(36, 48, 42, 50, 52) mũi đan. 

Với các size 1 -10 tuổi 

Tăng 1 mũi ở cuối hàng thứ (6, 6, 6, 8, 8) cho đến khi có (44, 50, 54, 58, 62) mũi 

Với tất cả 6 size 

Tiếp tục đan mà không tăng mũi cho đến khi đo được chiều dài 15 (17, 20, 23, 28, 32)cm, kết 

thúc với hàng đan ở mặt phả 

Chiết tay áo 

Chiết 2 mũi ở đầu 8 (4, 6, 2, 4, 2) hàng tiếp theo – số mũi còn lại là 24 (36, 3, 50, 50, 58) mũi 

Chiết 3 mũi ở đầu 4 (8,8,12, 12, 14) hàng tiếp theo 

Chiết hết 12 (12, 14, 14, 14, 16) mũi còn lại 

Đan cổ áo 

Ở mặt phải, khâu nối hai vai của tay phải với nhau. Lấy que móc hoặc que đan lấy 5 mũi dọc 

theo đường viền phần vai áo và đan xuống, lấy và đan xuống 10 (11, 13, 13, 15, 17) dọc theo 

phần cổ áo trái của thân trước, và đan xuống 7 (9, 11, 11, 13, 15) mũi từ que đan tạm của phần 

thân trước, lấy và đan xuống 10 (11, 13, 13, 15, 17) mũi dọc theo phần cổ áo phỉa thân trước, lấy 

tiếp 7 mũi dọc theo phần bên phải của thân sau và đan xuống, đan xuống qua 11(13, 15, 15, 19, 

17) mũi từ que đan tạm của phần thân sau , lấy và đan xuống 7 mũi dọc theo phần trái của cổ áo 

thân sau và lấy 5 mũi rồi đan xuống của phần đường viền vai 

ĐAn 2 hàng theo mẫu RIB (k1, p1) 

Hàng tiếp theo: đan theo mẫu RIB đến 5 mũi cuối, chiết 1 mũi, RIB 3 

Hàng tiếp: RIB 4, bắt thêm 1 mũi, RIB cho đến hết 

Đan tiếp hai hàng theo mẫu RIB rồi chiết hết 

Khâu hoàn thành 



Đặt phần vai áo thân sau (phần đan theo mẫu RIB) lên phần đan theo mẫu RIB của thân trước 

và cố định lại, lấy phần tay áo khâu với phần thân, và khâu thân trước với thân sau, sao cho các 

sọc màu khớp nhau để hoàn thành áo. 

Chúc các bạn thành công! 
 


