
ÁO KHOÁC ĐỔI MÀU CHO BÉ (1-2 TUỔI) 
(FB: lenlenlenlenshop) 

 

 
 

Nguyên liệu 
1. Kim đan vòng 6mm 100cm,  
2. Kim đan 2 đầu 6mm (loại 5 que/bộ) 
3. Len Punto (3 cuộn, màu tùy chọn)  
PUNTO (SỢI CỠ TO) – 105k/c 100g, 110m 
Bảng màu: https://goo.gl/3Hnnpt 
Link mua len: https://shopee.vn/lenlenlenlenshop/507337371  
4. Cái đánh dấu (5 cái) 
5. Cúc gỗ (3-5 cái) 
6. Cái làm Pom Pom 
 
Size 
1-2 tuổi 
Nếu bạn dùng len khác với cỡ sợi bé hơn Punto thì cỡ size sẽ giảm đi  
 
 

https://www.facebook.com/lenlenlenlenshop/
https://goo.gl/3Hnnpt
https://goo.gl/3Hnnpt
https://shopee.vn/lenlenlenlenshop/507337371


 
Kí hiệu (theo chart Tiếng Anh) 
K (Knit): Đan xuống 
P (Purl): Đan lên 
 
M1 (Make 1): Tăng mũi  
Xem hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=E31Il_LeKs4 
 
Inc 1 (Increase 1): Tăng mũi  
Xem hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=yCUh1LPcrvw&t=69s 
 
K2tog (Knit 2 Together): Giảm mũi 
Xem hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=ptZsAT770i8 
 

ÁO KHOÁC 
 

 
 
Lưu ý: 
1. Tất cả các mũi đầu tiên của dòng không bỏ mà đan lên (để tạo được viền thẳng và đẹp), các mũi còn 
lại đều đan mũi K (mũi xuống) 
2. Áo Khoác này bắt đầu đan từ cổ xuống đến thân, sau đó chia ra phần thân áo trước 1, ống tay 1, lưng 
áo, ống tay 2, thân áo trước 2. Đan xong 2 ống taymới tiếp tục đan đến phần thân áo. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=E31Il_LeKs4
https://www.youtube.com/watch?v=yCUh1LPcrvw&t=69s


 
Cổ áo: 
Bắt đầu với len Punto màu Trắng, Bắt 33 mũi 
 

Dòng Hướng dẫn Tổng số mũi 

1-5 P1, K cho đến hết 33 

6 P1, K2, *Inc1, K1* cho đến 4 mũi cuối, Inc1, K3 47 

7-9 P1, K cho đến hết 47 

10 P1, K2, *Inc1, K2* cho đến 5 mũi cuối, Inc1, K4 61 

11-13 P1, K cho đến hết 61 

14 P1, K3, *Inc1, K3* cho đến 5 mũi cuối, Inc1, K4 75 

15-17 P1, K cho đến hết 75 

18 P1, K3, *Inc1, K4* cho đến 6 mũi cuối, Inc1, K5 89 

19-20 P1, K cho đến hết 89 

21 Đổi sang màu Hồng nhạt, P1, K cho đến hết 89 

22 P1, K4, *Inc1, K5* cho đến hết 103 

23-25 P1, K cho đến hết 103 

26 Dùng cái đánh dấu để phân chia Thân trước, ống tay, thân sau 
[P1, K5, M1, K5, M1, K5, M1, K1, đánh dấu]: Thân trước 20 mũi 
[K1, M1, K6, M1, K5, M1, K6, M1, K1, đánh dấu]: Ống tay 23 mũi 
[K1, M1, *K6, M1*2, K5, M1, *K6, M1*2, K1, đánh dấu]: Thân sau 37 mũi 
[K1, M1, K6, M1, K5, M1, K6, M1, K1, đánh dấu]: Ống tay 23 mũi 
[K1, M1, K5, M1, K5, M1, K6]: Thân trước 20 mũi 

123 

27 P1, K cho đến hết 123 

28 P1, K cho đến hết nhưng thêm 1 mũi Inc1 vào trước và sau mỗi Cái đánh dấu 
(thêm 1 mũi vào trước và sau cái đánh dấu) 

131 

29-31 P1, K cho đến hết 131 

 
 
Ống tay 
Bắt đầu đan sang phần Ống tay 
 
Phần ống tay có 2 cách đan:  
 
Kiểu 1: Đan bằng kim đan 2 đầu (dùng 3 que đan để trên len và 1 que đan ngoài, tương tự đan găng tay) 
đan kiểu này sẽ không cần nối phần ống tay lại bằng kim khâu, 
làm cho phần ống tay sẽ đẹp và không bị cộm ở trong cho bé, 
nhưng kiểu này đan lâu hơn. 
 
Kiểu 2: Đan bằng kim thẳng 6mm. Kiểu này cứ đan thẳng bình thường, 
sau khi đan xong dùng kim khâu len khâu nối 2 bên tay áo lại. 
 
Các bạn có thể chọn kiểu 1 hoặc 2 đều được. Nếu là người mới thì 
nên đan theo kiểu 2 sẽ dễ hơn 
 
 
 



 
 
Hướng dẫn đan ống tay cho kiểu 1: 
 

Dòng Hướng dẫn Tổng số mũi 

32 P1, K21 (phần thân áo trước), K27 (ống tay áo thứ nhất), dùng 4 kim 2 đầu để 
đan tiếp từ lúc này, vẫn để kim vòng trên các mũi đan còn lại, tí đan tiếp phần 
thân sau khi đã xong 2 ống tay áo (9 mũi trên 1 kim, 27 mũi là hết 3 kim, còn 1 
kim ở ngoài để đan) 

49 

33 P27 27 

34 K27 27 

35 P27 27 

36 K27 27 

37 P27 27 

38 K27 27 

39 P27 27 

40 K27 27 

41 Đổi sang màu Hồng đậm, P27 27 

42-50 K27 rồi P27 cho dòng tiếp theo cho đến dòng 50 27 

51 Cast off để kết thúc ống tay 1, cắt len 27 

 
Hướng dẫn đan ống tay cho kiểu 2: 
  

Dòng Hướng dẫn Tổng số mũi 

32 P1, K21 (phần thân áo trước), K27 (ống tay áo thứ nhất), dùng 1 đôi kim thẳng 
để đan tiếp từ lúc này, vẫn để kim vòng trên các mũi đan còn lại, tí đan tiếp 
phần thân sau khi đã xong 2 ống tay áo 

49 

33-40 P1, K26 27 

41-50 Đổi sang màu Hồng đậm, P1, K26 27 

51 Cast off để kết thúc ống tay 1, cắt len 27 

 
Chuyển sang phần Ống tay 2, làm tương tự như trên, dùng kim khâu len khâu các lỗ ở dưới ống tay lại. 
Chuyển sang phần Thân áo, Đan xuống hết các mũi còn lại trên kim vòng. 
 

Dòng Hướng dẫn Tổng số mũi 

32-40 Dùng len màu Hồng nhạt, P1, K76 77 

41-50 Đổi sang màu Hồng đậm, P1, K76 77 

51 Cast off để kết thúc phần thân áo, cắt len 77 

 
Dùng kim khâu đính 3-5 cúc vào rìa áo, không cần làm phần lỗ cho cúc áo vì lỗ đan khá rộng đủ để cúc 
luồn qua.  
Dùng kim khâu len giấu tất cả phần len thừa, thế là chúng ta đã hoàn thành chiếc ÁO KHOÁC ĐỔI MÀU 
CHO BÉ rồi mọi người nhé, chúc mọi người thành công, có gì không hiểu mọi người inbox Facebook 
Page: https://www.facebook.com/lenlenlenlenshop/ để được tư vấn thêm nhé! 
 
 
 

https://www.facebook.com/lenlenlenlenshop/


 
 

MŨ LEN 
 

Để đan mũ len cho bé chúng ta dùng đôi kim thẳng để đan, 
Sau đó dùng kim khâu len khâu 2 mép lại để tạo thành mũ. 
Nên dùng 2 loại kim, để đan viền mũ dùng kim 5mm, phần 
thân mũ dùng kim 6mm. 
 
Dùng kim 5mm, len Punto màu Hồng đậm, bắt 40 mũi 

 
Dòng Hướng dẫn Số mũi 

1-5 *P1, K1* cho đến hết 40 

6 Chuyển sang kim 6mm, 
K40 

40 

7 P40 40 

8 K40 40 

9 P40 40 

10 K40 40 

11 Đổi sang len màu Hồng 
nhạt, P40 

40 

12-20 K40 rồi P40 cho dòng 
tiếp theo, cứ lặp lại cho 
đến dòng 20 

40 

21 Đổi sang len màu 
Trắng, P40 

40 

21-27 K40 rồi P40 cho dòng 
tiếp theo, cứ lặp lại cho 
đến dòng 26 

40 

28 K2Tog cho đến hết 20 

29 P20 20 

30 K2Tog cho đến hết 10 

31 P10, chừa 1 đoạn len 
dài rồi cắt len. Dùng 
kim khâu len luồn hết 
qua 10 mũi này, kéo lại 
rồi khâu từ trên xuống 
dưới 2 mép để tạo 
thành chiếc mũ. 

10 

 
 
 
 
 
 



KHĂN LEN 
 

Bắt đầu với len màu Trắng, Bắt 12 mũi  
 
Dòng 1-25: P1, K11 
Dòng 25-50: Đổi sang Hồng nhạt, P1, K11 
Dòng 51-75: Đổi sang Hồng đậm, P1, K11 
 
Cast off, cắt len, làm thêm 2 cái Pom Pom, 
gắn vào đầu và cuối của khăn. Thế là chúng 
ta đã hoàn thành xong chiếc khăn đổi màu  
cho bé rồi. Chúc mọi người thành công nhé ! 
Có gì không hiểu mọi người inbox Facebook Page: 
 https://www.facebook.com/lenlenlenlenshop/  
để được tư vấn thêm nhé! 
                                    

                                        KẾT THÚC 
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