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Đây là một mẫu 
khăn cơ bản, chỉ 
dùng 2 mũi đan: lên 
và xuống thôi. Đơn 
giản là vậy nhưng lại 
tạo ra được hoạ tiết 
rất đẹp, trông giống 
như hạt gạo phải 
không, thế nên nó 
mới có tên gọi là 
Khăn ống hạt gạo ☺ 

  



 
Kích thước 
-Chiều dài: 1m3-1m4 
-Chiều rộng: 25cm 
 
Kí hiệu 
(Click vào các kí hiệu để xem video hướng dẫn) 
-Bắt mũi (Cast on) 
-Mũi xuống (Knit – K) 
-Mũi lên (Purl – P)  
-Kết thúc mũi (Cast off) 
-Cách dùng kim đan vòng (Circular Knitting Needles) 
 
Nguyên liệu 
-3c len Kartopu Punto (100g, 110m) hoặc 
3c len Alize Superlana Maxi (100g, 100m) 
-1 kim đan vòng 7mm 80cm hoặc 100cm 
-1 cái đánh dấu cho mũi đầu tiên 
-1 kim khâu len 
 
Hướng dẫn 
Sử dụng kim đan vòng 7mm, bắt 131 mũi. Nối mũi đầu và mũi cuối 
(theo hướng dẫn ở phần Kí hiệu “Cách dùng kim đan vòng”), dùng 
cái đánh dấu cài ở mũi đầu tiên này (để biết đâu là hết vòng nhé). 
 
Dòng 1: *K1, P1*, lặp lại * * cho đến hết dòng. 
Dòng 2: *P1, K1*, lặp lại * * cho đến hết dòng. 
Lặp lại *dòng 1, dòng 2* cho đến khi được 25cm (tính từ dòng đầu 
tiên). Sau đó, kết thúc mũi và dùng kim khâu giấu len nhé. 

Rất đơn giản phải không, vậy là chúng ta đã hoàn thành Khăn ống 
hạt gạo này rồi. 
 
Lưu ý 
-Nếu các bạn muốn sử dụng loại len khác, sợi bé hơn, ví dụ YarnArt 
Jeans Plus (100g, 160m) hoặc Alize Cotton Gold Plus (100g, 200m) 
thì các bạn bắt số mũi nhiều hơn (luôn là số mũi lẻ nhé), khoảng 171 
mũi là okie nhé. 
-Nếu các bạn không có kim vòng thì có thể dùng kim đan thẳng để 
làm mẫu này nhé. 
    +Khăn ống: Bắt 40 mũi (nếu muốn to hơn thì bắt nhiều mũi hơn) 
      Dòng 1: *K1, P1*, lặp lại * * cho đến hết dòng. 
      Dòng 2: *P1, K1*, lặp lại * * cho đến hết dòng. 
      Lặp lại *dòng 1, dòng 2* cho đến khi được 1m3-1m4 thì dùng                
      kim khâu len nối 2 đầu lại là thành khăn ống. 
    +Khăn thẳng: Tiếp tục dòng 1, dòng 2 cho đến khi được 1m8-2m 
thì kết thúc mũi. 
 

Chúc các bạn thành công ☺! 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SXA3gBNiSiM
https://www.youtube.com/watch?v=Zhrl7cQvwjc
https://www.youtube.com/watch?v=N_y-4iAk9js
https://www.youtube.com/watch?v=AU7_pTyhXbA
https://www.youtube.com/watch?v=AU7_pTyhXbA
https://lenlenlenlen.com/products/punto
https://lenlenlenlen.com/products/superlana-maxi
https://lenlenlenlen.com/products/jeans-plus
https://lenlenlenlen.com/products/jeans-plus
https://lenlenlenlen.com/products/alize-cotton-gold-plus

