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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 . 

 
 

 

 
 

 

 
 
Móc Khóa Totoro 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 ^^ 

 

 
Móc Khóa Totoro 

 

 

Nguyên liệu: 
1. Kim móc 2-3mm 
2.Kim khâu len, đánh dấu, cúc gỗ, bông bi nhồi thú 
3. Len sử dụng: Len YarnArt Jeans (50g/160m) 

- màu xám 46 (màu A) 
- màu trắng 62 (màu B) 
- màu xanh 52 (màu C) 

- màu nâu 48 (màu D) 
- màu nâu 40 (màu E) 
Len khâu mắt, mũi, ria 

Kí hiệu móc 
MR:vòng tròn ma thuật 
Ch: Mũi bính 
Slst: Mũi trượt 
X: Mũi đơn 

T: Mũi nửa kép 
F: Mũi kép đơn 
V: Mũi tăng 
^: Mũi giảm 

Thân: dùng màu A 
1. MR, 8X=8 
2. 8V=12 
3. (1V,1X)*8=24 
4. (3X,1V)*6=30 
5-10. 30X=30 
11. (2X,1V,2X)*6=36 
12. 36X=36  
13. (5X,1V)*6=42 
14. (20X,1V)*2=44 
15-18. 44X=44 
19. (20X,1^)*2=42 
20-23. 42X=42 
24. (5X,1^)*6=36 
25. 36X=36. Cắt len 

Tai (x2): dùng màu A 
1. MR, 6X=6 
2. (2X,1V)*2=8 
3-7. 8X=8 
8. (2X,1^)*2=6 
Cắt len ,khâu 2 tai vào phía trên phần đầu 
Tay (x2): dùng màu A 
1. MR, 6X=6 
2. 6V=12 
3-10. 12X=12 
Cắt len, chập 2 mép lại và khâu vào 2 bên thân. 
Bụng: dùng màu B 
1. MR, 6X=6 
2. 6V=12 
3. (1X,1V)*6=18 
4. (1X,1V,1X)*6=24 
5. (3X,1V)*6=30 
6. (2X,1V,2X)*6=36 
7. (5X,1V)*6=42 
8. 42 Slst=42 
Cắt len, khâu bụng vào phần thân trước 
Dùng len màu A khâu chữ V ngược trên bụng 
Mắt (x2): dùng màu B 
1. MR, 6X, Slst. Cắt len, khâu vào phần đầu 
Dùng len đen khâu vào giữa phần mắt trắng, khâu mũi ở giữa 
và ria mép ở 2 bên mũi 
 

Lá (x2): dùng màu C 
6Ch, móc từ chân bính thứ 2: Slst, 1T,1F, 7F chung chân 
Mặt còn lại của xích bính: 1F, 1T, 1X, Slst. 
Cuống lá (x2): dùng màu C 
Móc 1 chuỗi Ch để nối 2 lá, độ dài của phần cuống phải đủ để 
móc chìa khóa lộ ra khỏi phần thân. 
Khâu phần cuống vào lá thứ 1, luồn phần cuống qua MR trên 
đỉnh đầu, móc chìa khóa qua dây cuống, lại luồn phần cuống 
qua MR và khâu vào lá thứ 2 

 

Quả sồi: dùng màu D 
1. MR, 6X=6 
2. (1X,1V)*3=9 
3. (1X,1V,1X)*3=12 
4-6. 12X=12 
Chuyển màu E 
7. 12V=24 
8. (1X,1^,1X)*6=18. Nhồi bông 
9. (1X,1^)*6=12 
10. 6^=6 
Móc chuỗi Ch để làm phần cuống quả sồi và khâu vào 
đỉnh đầu 
Móc chuỗi Ch, luồn qua MR trên đỉnh đầu, thắt nút 2 
đầu lại để tạo thành vòng tròn móc khóa 
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