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Len Lẻn Lèn Len là một góc nhỏ dành cho các nàng đam  
mê đan móc, len sợi. Ra đời từ năm 2016, với mong 
muốn đem đến thật nhiều loại len với chất lượng tốt cho 
các bạn, nhà Len chúng tớ chuyên về các dòng len nhập 
khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ . 

 
 

 

 

 
 

Cú Mèo Lim Dim là một mẫu thú bông thuộc bộ sưu tập thú 
bông của Len Lẻn Lèn Len. Bạn ấy sẽ là một món quà rất là 
dễ thương cho bé đó ạ ^^ 

 
 

Cú Mèo Lim Dim 

 

 

 
Nguyên liệu: 
1. Kim móc 2 – 2.5mm 
2. Kim khâu len, đánh dấu, bông bi nhồi thú 
3. Len sử dụng: Len YarnArt Jeans (50g/110m) 
- màu nâu 71  (màu A)  
- màu hồng 73 (màu B) 
- màu xanh 75 (màu C) 

- màu cam 61 (màu D) 
- màu trắng 62 (màu E) 
- Len khâu lông mi 

  

Kí hiệu:  
MR:vòng tròn ma thuật 
Ch: Mũi bính 
Slst: Mũi trượt 
X: Mũi đơn 
V: Mũi tăng 
^: Mũi giảm 
T: Mũi nửa kép 
F: Mũi kép đơn 
TR: Mũi kép đôi 
W: 3 mũi đơn chung chân  
Spk: mũi nhọn 
Với mũi nhọn, bạn móc vào 
hàng dưới của mũi kế tiếp 
mũi đang móc (móc tương 
tự mũi đơn nhưng móc vào 
chân mũi của hàng dưới) để 
tạo mũi nhọn dài. 
  
Hướng dẫn 
Thân: dùng màu A 

 
 

1. MR, 6X=6 
2. 6V=12 
3. (1X,1V)*6=18 
4. (2X,1V)*6=24 
5. (3X,1V)*6=30 
6. (4X,1V)*6=36 
7. (5X,1V)*6=42 
8. (6X,1V)*6=48 
9. (7X,1V)*6=54 
10. (8X,1V)*6=60 
11-12. 60X=60 
Chuyển màu B 
13. (1X,1Skp)*30=60 
14. 60X=60 
Chuyển màu A 
15. (1X,1Spk)*30=60 
16. 60X=60 
Chuyển màu C 

17. (1X,1Spk)*30=60 
18. 60X=60 
Chuyển màu A 
19. (1X,1Spk)*30=60 
20. 60X=60 
21-34. lặp lại 7 lần tương tự  
vòng 19-20. Theo thứ tự màu: 
B,A,C,A,B,A,C. Mỗi màu 2 hàng 
Tiếp tục từ màu C 
35. (4X,1V)*12=72 
36-43. 72X=72 
44. (8X,1V)*8=80 
45-52. 80X=80 
53. (6X,1^)*10=70 
Cắt len, giữ lại 1 đoạn để khâu. 
Nhồi bông, ấn vào thân để hình 
dạng cú hơi dẹt. Khâu 2 mép ở 
phần đầu với nhau.  

 

 
Mỏ: dùng màu D 
 1. MR, 6X=6 
 2. (1X,1V)*3=9 
 3. (2X,1V)*3=12 
 4. (3X,1V)*3=15 
 5. (4X,1V)*3=18 
 6-7. 18X=18. Nhồi bông.  

Slst, 1Ch. Chập 2 mép mỏ lại 
và móc xen qua cả 2 mặt. 

 8. 9X qua cả 2 mặt = 9.  
Cắt len, khâu mỏ vào giữa 
phần đầu sao cho phần 
đầu mỏ chạm đến phần 
sọc đầu tiên của thân 

Mắt (x2): dùng màu E 
1. MR, 9T=9 
2. 1Ch,9TV=18 
3. 1Ch,(1T,1TV)*9=27 
 

 

Lông mày: tiếp tục từ mắt. Chuyển màu A 
Mắt phải:  
4Ch, 1Slst ở chân mũi bính thứ 2 từ kim móc, 1F cùng chân mũi 
4Ch trước đó,2F,3T,9X,1Slst=17 
Mắt trái: 1Slst,9X,3T,3F,2Ch, 1Slst ở chân mũi bính thứ 2 từ kim 
móc, 3Ch,1Slst cùng chân mũi 3Ch trước đó=17 
Cắt len, gắn mắt vào phần đầu sao cho lông mày bắt đầu từ mỏ 
Lông mi: dùng màu B 
Khâu từ hàng thứ 3 qua hàng ngoài cùng của mắt, thêu đường 
nối các lông mi. 
Chân (x2): dùng màu D.  

1. MR, 6X=6 
2. 6V=12 
3-4. 12X=12 

Móc 3 ngón chân tương tự nhau 
rồi móc nối chúng lại với nhau 

 

 
Cắt len ở ngón chân thứ 1 và 2, giữ lại 1 đoạn để khâu.  
Không cắt len ngón chân thứ 3. Tiếp tục từ ngón chân thứ 3 
5. 6X,6X ở ngón thứ 2,12X ở ngón chân thứ 1,6X ở ngón chân 
thứ 2, 6X ở ngón chân thứ 3=36 
6. 36X=36  
Khâu các ngón chặt lại bằng len thừa ở ngón thứ 1 và 2  

7. (4X,1^)*6=30 
8. 30X=30 
9. (3X,1^)*6=24 
10. 24X=24 
11. (2X,1^)*6=18 
12. 18X=18. Nhồi bông 

13. (1X,1^)*6=12 
14. 12X=12 
15. (2X,1^)*3=9 
16. 9X=9 
Nhồi bông. Cắt len, khâu 
chân với thân 

Cánh (x2): dùng màu B 
1. MR, 6X=6 
2. 6V=12 
3. (1X,1V)*6=18 
4. (2X,1V)*6=24 
5. (3X,1V)*6=30 
6. (4X,1V)*6=36 
7. (5X,1V)*6=42 
8. (6X,1V)*6=48 

9-10. 48X=48 
Chuyển màu A 
11. 1Slst,chập 2 mép lại, 19X móc 
xuyên qua cả 2 mặt 
Để lại chân mũi thừa 
12. (5Ch,1skip,1Slst)*9. Cắt len, khâu 
cánh vào thân bằng màu B, khâu tại 
chân mũi thừa ở hàng 11 
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