
Đan váy có túi cho bé gái 
 

 

Phần hướng dẫn đan cho các bé từ 03, 06, 12 tháng 

Nguyên liệu và dụng cụ đan váy có túi 

 Len sử dụng: Baby Cotton 3-4 cuộn ( hoặc len Baby Natural , Cotton Gold )  

       Baby Cotton:   https://lenlenlenlen.com/products/baby-cotton 

                    Baby Natural: https://lenlenlenlen.com/products/baby-natural 

                    Cotton Gold:      https://lenlenlenlen.com/products/cotton-gold

 Một đôi que đan 4 mm và 1 đôi 5mm 

Kích thước váy 

 Ngực 45.5 (50, 54.5) cm 

 Chiều dài 31.5 (34.5, 38) cm 

Thử len trước khi đan 

https://lenlenlenlen.com/products/baby-cotton
https://lenlenlenlen.com/products/baby-natural


Với 26 mũi đan đan 36 hàng, dùng que đan 4mm, với kiểu đan, đan lên ở mặt trái, đan 

xuống ở mặt phải, thì đo được mảnh đan có kích thước 10x10cm 

Kí hiệu: 

 k: đan xuống 

 p: đan lên 

 Để tăng 1 mũi: xem ở đây 

Hướng dẫn đan váy có túi cho bé gái 

Phần thân sau 

Dùng que đan 4mm, bắt 74 (82, 86) mũi. Dùng cách đan k2, p2 cho đến khi đo được 

chiều dài 1.5cm thì chuyển sang cách đan đan xuống ở mặt phải, đan lên ở mặt trái, 

đồng thời với cách đan này thì cứ 8 hàng giảm 1 mũi, thực hiện giảm 4 (2, 0) lần. 

Tiếp theo cứ 10 hàng giảm 1 mũi, thực hiện 4 (6, 8) lần – số mũi còn lại sau khi giảm 56 

(66, 70) mũi. Tiếp tục đan cho đến khi đo được chiều dài là 21.5 (23.5, 25.5) cm thì dùng 

sợi len hoặc kẹp để đánh hai bên đầu của 6 mũi trung tâm 

Đan phần tay áo và đường xẻ váy 

Tăng 1 mũi ở mỗi phía của hàng đan tiếp theo, sau đó thì cứ mỗi hàng tăng 1 mũi ở mỗi 

phía của hàng thêm 2 (2, 3) lần. Bắt thêm 7 (7, 9) mũi ở đầu hai hàng tiếp theo. Đồng 

thời, khi đo được chiều dài 22(25, 29)cm thì chiết 6 mũi ở trung tâm đã kẹp đánh dấu 

trước đó. Tiếp tục đan mỗi bên cho đến khi đo được chiều dài đường xẻ là 7.5cm – số 

mũi mỗi bên lúc là là 36 (40, 45) mũi 

Chiết phần cổ áo 

Chiết 1 lần 5 (5,6) mũi phía cổ áo, sau đó chiết 3 mũi, 2 (3, 3) mũi. cuối cùng chiết hết 26 

(29, 33) mũi còn lại của mỗi bên 

Đan phần thân trước 

https://www.youtube.com/watch?v=ZhorclJTKt0


Đan như phần thân sau cho đến khi đo được chiều dài là 21 (29, 33) mũi 

Đan mẫu RIB cho phần đường xẻ váy thân trước 

Hàng tiếp theo (mặt phải): k22 (26, 28), (p2, k2) 3 lần, p2, k22 (26, 28). Tiếp tục mẫu đan 

này cho đến khi đo được chiều dài 21.5 (23.5, 25.5) cm 

Đan phần tay áo 

Tăng 1 mũi ở mỗi phía của hàng đan tiếp theo, và thực hiện đan tăng mũi như vậy ở các 

hàng tiếp theo thêm 2 (2, 3) mũi. Sau đó bắt thêm 7 (7, 9) mũi ở đầu hai hàng tiếp theo – 

số mũi lúc này là 78 (86, 96) mũi. Tiếp tục đan đường xẻ váy theo mẫu RIB cho đến khi 

đo ddwowcjc hiều dài 7.5cm, thì kết thúc với hàng ở mặt trái 

Đan phần cổ áo 

Hàng tiếp theo (mặt phải): k32 (36, 41), chuyển 14 mũi đan RIB sang que đan tạm, nối 

cuộn len thứ hai, và đan xuống hết hàng. Thực hiện đan từng bên vai váy, chiết mỗi bên 

ở phía cổ áo 2 (3,4 ) mũi, sau đó chiết 2 mũi ở hàng tiếp, và chiết 2 mũi ở hàng tiếp nữa. 

Đan cho đến khi đo được chiều dài bằng thân sau thì chiết hết 26 (29, 33) mũi còn lại 

Đan túi áo (đan 2 chiếc) 

Với que dan 3.5mm, bắt 22 mũi, đan mẫu RIB k2, p2 cho đến khi được 6.5 cm. Dùng que 

4mm chiết hết. 

Hoàn thành váy có túi 

Khâu phần túi áo vào thân trước, như trong ảnh. Khâu phần vai áo với nhau. 

Đan đường viền cho phần xẻ của thân sau 

Ở mặt phải của thân sau, dùng que đan 3.5mm, lấy 26 mũi đan dọc theo đường xẻ bên 

phải và đan xuống hết. Hàng tiếp đan theo mẫu RIB k2, p2 cho đến khi đo được chiều 

dài 2.5cm. Dùng que đan 4mm chiết hết. 



Tương tự với đường xẻ bên trái, khâu đường viền lại, viền trái chồng lên viền phải. 

Đan đường viền cổ áo. 

Ở mặt phải, dùng que đan 3.5mm, lấy 34 (36, 38) mũi dọc theo phần thân sau bên trái và 

phần cổ của thân trước đến các mũi ở que đan tạm, đan theo mẫu RIB 14 mũi từ que đan 

tạm này, lấy và đan xuống 34 (36, 38) mũi dọc theo cổ áo bên phải thân trước và cố áo 

thân sau, gồm cả phần dải bên phải của đường xẻ thân sau ta có 82 (86, 90) mũi. Bắt đầu 

và kết thúc với hàng đan k2, (p2, k2), chú ý giữ 14 mũi đan ở giữa phần thân trước như 

đã đan trước đó, đan cho đến khi đo được chiều dài 2.5cm. Dùng que đan 4mm chiết hết 

Khâu cúc bấm cho đường xẻ váy phía sau. 

Đan đường viền tay áo 

Ở mặt phải, dùng que đan 3.5mm, lấy và đan xuống 46 (50, 58) mũi dọc theo đường ống 

tay của váy. Đan theo mẫu RIB K2, p2 cho đến khi đo được chiều dài 1.5cm thì dùng que 

đan 4mm chiết hết. Đan tay còn lại tương tự. 

Khâu phần thân trước với thân sau để hoàn thành! 

 


