
CUTIE CARDIGAN 
(FB: lenlenlenlenshop) 

 
 
Dịch từ bản Tiếng anh của Nicki Trench 
 
Nguyên liệu 
1. Kim móc 4mm 
2. 3c Len Nako Natural Bebe  
Màu chính: 2 cuộn 
Màu viền: 1 cuộn 
(nếu để tiết kiệm có thể dùng luôn màu chính làm viền ^^) 
Nako Natural Bebe (len chuyên dành cho bé) – 120k/c 100g, 225m 
 
Kí hiệu 
X: Mũi đơn 
^: Mũi giảm (2 mũi chụm vào 1 đầu)
T: Mũi nửa kép 
 
Lưu ý 
Áo Cutie Cardigan được móc từ dưới thân áo lên cổ áo, chia làm 3 phần 
Thân sau, Thân trước mặt trái, Thân trước mặt phải,  
sau đó nối 3 phần này lại với nhau. 
 Áo này được móc từ các mũi nửa kép, phần viền dùng mũi đơn 
 
Size 
XS: 6-12 tháng 
S: 12-18 tháng 
M: 18-24 tháng 
L: 2-3 tuổi 
XL: 3-4 tuổi 
XXL: 4-5 tuổi 
 

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


 
 



Chúng ta bắt đầu móc từ thân sau 
Thân sau 
Dùng len màu chính và kim móc 4mm, 
móc 33:37:41:45:49:53 bính (theo các size 
XS:S:M:L:XL:XXL) 
 
Dòng 1: 1T (1 mũi nửa kép) vào mũi bính 
thứ 3 kể từ kim móc, móc mũi T cho đến 
hết dòng (31:35:39:43:47:49 mũi), quay 
ngược lại 
 
Dòng 2: 2 bính, 1T cho đến hết 
 
Lặp lại dòng 2 cho đến khi thân áo được  
15:15:17.5:20:21.5:22.5 cm, cắt len để 
chuyển sang phần ống tay. 
 
Ống tay 
Dùng len màu chính, lấy 16:20:24:28:32:36 
mũi bính, móc mũi X để nối phần bính mới 
làm với phần thân áo 
 
Dòng 1: móc mũi X cho đến phần thân áo. 
Sau khi hết phần thân áo, lấy thêm 
16:20:24:28:32:36 mũi bính nữa (cho ống 
tay thứ 2), quay ngược lại 
 
Dòng 2: 1T (1 mũi nửa kép) vào mũi bính 
thứ 3 kể từ kim móc, móc mũi T cho đến 
hết dòng 
 
Dòng 3: 2 bính, 1T cho đến hết 

Lặp lại dòng 3 cho đến khi được tổng 
11:11:13:14:16:17 dòng cho phần ống tay 
thì cắt len. 
 
Thân trước (thân trái và thân phải giống 
nhau) 
 
Dùng len màu chính và kim móc 4mm, lấy 
17:19:21:23:25:27 bính, quay ngược lại 
 
Dòng 1: 1T (1 mũi nửa kép) vào mũi bính 
thứ 3 kể từ kim móc, móc mũi T cho đến 
hết dòng (15:17:19:21:23:25 mũi), quay 
ngược lại 
 
Dòng 2: 2 bính, 1T cho đến hết 
 
Lặp lại dòng 2 cho đến khi độ dài của thân 
áo bằng thân áo (không tính phần ống tay) 
 
Thêm ống tay cho thân trước: 
Dùng len màu chính, lấy 16:20:24:28:32:36 
mũi bính, quay ngược lại 
 
Dòng 1: 1T (1 mũi nửa kép) vào mũi bính 
thứ 3 kể từ kim móc, móc mũi T cho đến 
hết dòng, đi qua cả phần thân trước 
(29:35:41:47:53:59 mũi) 
 
Dòng 2: 2 bính, 1T cho đến hết 
Lặp lại dòng 2 cho đến khi được 
8:8:8:10:10:12 dòng, không cắt len 
 
 

Chiết cố 
Dòng tiếp theo: 2 bính, 1T đi qua 
23:29:34:38:43:46 mũi, còn lại 
6:6:7:9:10:13 mũi không móc mà quay 
ngược lại 
Dòng tiếp theo: 2 bính, 1T cho đến hết 
Lặp lại dòng này thêm 2 lần nữa, cắt len.  
 
Dùng kim khâu len nối 3 phần Thân sau, 
Thân trước trái, Thân trước phải lại với 
nhau (hoặc dùng kim móc nối các phần lại 
bằng mũi trượt, nhưng chỉ qua các chân 
sau của mũi) 
 
Viền ống tay (ống trái và ống phải giống 
nhau) 
 
Dòng 1: Dùng len làm viền nối với phần 
ống tay, móc mũi X (mũi đơn) quanh phần 
viền ống tay (23:23:27:29:33:35 mũi) 
 
Dòng 2: (2X, 1^), cứ 2 mũi đơn thì giảm 1 
mũi, lặp lại ( ) cho đến hết 
 
Dòng 3: 1X cho đến hết 
 
Lặp lại dòng 3 thêm 2 lần nữa rồi cắt len. 
Làm ống còn lại tương tự 
 
Viền cổ và thân áo 
Bắt đầu từ đoạn chiết cổ áo, dùng len làm 
viền nối vào 
Dòng 1: móc mũi X (mũi đơn) vòng qua 
hết phần viền cổ cáo đến thân áo (cứ đến 



đoạn góc thì 2X vào 1 chân để tránh đoạn 
góc áo bị cong) 
 
Lặp lại dòng trên 3 lần nữa, cắt len, giấu 
len, lấy 5 cúc đính vào phần viền áo phải, 
không cần làm lỗ hổng cho cúc ở phần 
viền áo trái (vì mũi móc không chặt có thể 
luồn cúc qua được) 
 
Túi áo 
Dùng len làm viền áo, lấy 
12:13:14:15:16:17 bính, quay ngược lại 
 
Dòng 1: 1T (1 mũi nửa kép) vào mũi bính 
thứ 3 kể từ kim móc, móc mũi T cho đến 
hết dòng (10:11:12:13:14:15 mũi), quay 
ngược lại 
 
Dòng 2: 2 bính, 1T cho đến hết 
Lặp lại dòng 3 cho đến khi được tổng 
6:6:7:7:8:8 dòng, cắt len, chừa 1 đoạn dài 
để nối vào thân áo 
 
Tai túi áo (làm 2 cái) 
Lấy 1 mũi bính, vẫn móc vào mũi bính đó 2 
bính nữa, 3 mũi kép đơn, 1 mũi nửa kép 
vẫn vào bính đó, cắt len, chừa 1 đoạn dài 
để nối với túi áo. 
 
Vậy là chúng ta đã hoàn thành chiếc áo 
CUTIE CARDIGAN xinh xắn, dễ thương và 
rất nhanh này rồi. Chúc mọi người thành 
công ! 
 

Nếu có thắc mắc gì, xin inbox cho Nhà Len 
theo đường link dưới đây: 
https://www.facebook.com/lenlenlenlensh
op/ 
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