
MŨ CỪU CHO BÉ 1-2 TUỔI 
 

 
 

Bản dịch từ Tiếng Anh của Repeat Crafter Me 

 

Nguyên liệu 

2 cuộn len Punto: 100g, dài 110m (màu trắng, màu hồng). Link bảng màu: PUNTO 

Kim móc 6mm 

 

Kí hiệu 

Có phần Tiếng Anh để sau này các bạn có thể đọc theo chart nước ngoài nhé   

 

Magic Ring (MR): vòng tròn ma thuật 

 

Chain (CH): mũi bính. 

 

Single crochet (SC): mũi đơn 

 

Half double crochet (HDC): mũi nửa kép 

 

Double crochet (DC): mũi móc kép đơn (trong hướng dẫn này sẽ gọi là mũi kép) 

 

Bobble Stitch (Bobble): mũi hạt bắp (link hướng dẫn: BOBBLE STITCH) 

http://www.repeatcrafterme.com/2013/04/crochet-lamb-hat-pattern.html
https://www.facebook.com/pg/lenlenlenlenshop/photos/?tab=album&album_id=335055460254229
https://youtu.be/s2ow_d9ahWg


 

Hướng dẫn làm mũ cừu cho bé 1-2 tuổi 

 

THÂN MŨ 

 

Dòng 1: Magic Ring (vòng tròn ma thuật), chain 1 (1 bính), 8SC (8 mũi đơn) vào MR, nối vào 

mũi SC đầu tiên, chain 2 

Dòng 2: *1HDC rồi móc 1 mũi Bobble (mũi hạt bắp) vào cùng 1 chân*, lặp lại * * 8 lần, nối, 

chain 1 (8 HDC + 8 Bobble = 16) 

Dòng 3: 2 SC vào mỗi chân, nối, chain 2 (32 SC) 

Dòng 4: *1HDC, 1 Bobble*, lặp lại * * cho đến hết, nối, chain 1 (16 HDC + 16 Bobble = 32) 

Dòng 5: *2SC vào mũi đầu tiên, 3 chân tiếp theo 1SC*, lặp lại * * cho đến hết, nối, chain 2 

(40SC) 

Dòng 6: *1HDC, 1 Bobble*, lặp lại * * cho đến hết, nối, chain 1 (20 HDC + 20 Bobble = 40) 

Dòng 7: 1 SC vào mỗi chân, nối, chain 2 (40 SC) 

Dòng 8: *1HDC, 1 Bobble*, lặp lại * * cho đến hết, nối, chain 1 (20 HDC + 20 Bobble = 40) 

Dòng 9: 1 SC vào mỗi chân, nối, chain 2 (40 SC) 

Dòng 10: *1HDC, 1 Bobble*, lặp lại * * cho đến hết, nối, chain 1 (20 HDC + 20 Bobble = 40), 

chuyển sang phần che tai 

 

CHE TAI (x2) 

Dòng 1: 1 chain, SC vào 8 mũi tiếp, chain 1, quay lại 

Dòng 2: giảm mũi đơn, SC vào 4 mũi tiếp, giảm mũi đơn, chain 1, quay lại 

Dòng 3: 6SC, chain 1, quay lại 

Dòng 4: giảm mũi đơn, SC vào 2 mũi tiếp, giảm mũi đơn, chain 1, quay lại 

Dòng 5: 4SC, chain 1, quay lại 

Dòng 6: *giảm mũi đơn*x2, chain 1, quay lại 

Dòng 7: giảm mũi đơn, chừa 1 đoạn len rồi cắt. 

Gập đôi mũ lại, làm thêm 1 cái che tai ở đối diện 

 

Sau khi hoàn thành 2 cái che tai, lấy len Punto màu hồng viền quanh mũ bằng mũi đơn, sau đó 

làm cái dây buộc mũ bằng len trắng và hồng (tết đuôi sam bình thường), chuyển sang làm tai 

cừu. 

 

 



TAI CỪU (x4) 

Làm 4 cái giống nhau, 2 cái hồng, 2 cái trắng, rồi nối lại bằng các mũi đơn viền quanh 2 mảnh 

hồng và trắng bằng len trắng. 

 

Dòng 1: Chain 6, SC vào 4 mũi tiếp, 2SC vào mũi cuối, tiếp tục móc vào phía đối diện của dòng 

bính, SC vào 5 bính, nối với mũi SC đầu tiên, chain 2 

 

Dòng 2: 2DC vào 2 mũi đầu tiên, 2HCD vào mũi tiếp theo, 2SC vào 6 mũi tiếp, 2HDC vào mũi 

tiếp, 2DC vào mũi cuối, cắt len. 

 

Nối tai cừu vào thân mũ, giấu len bằng kim khâu len. Thế là chúng ta đã hoàn thành chiếc mũ 

cừu cho bé rồi. 

 

Chúc các bạn có thời gian vui vẻ khi làm chiếc mũ này ! 

 

 


