
Túi Hermes 

Được viết bởi Len Lẻn Lèn Len 

NGUYÊN LIỆU: 

Len:  Yart Art Eco – Cotton XL (200gram – 

220m) màu xanh dương (774) Màu A 

 Yart Art Eco – Cottom XL (200gram – 

220m)  màu trắng ngà (762) Màu B 

Kim móc: 4 – 4.5mm 

Bộ phụ kiện túi Hermes 

Kim khâu 

KÍ HIỆU: 

B: mũi bính 

X: mũi đơn 

F: Mũi kép 

FV: Mũi tăng (2 mũi kép chung chân) 

 

 

THÂN TÚI 

Bắt đầu với len màu A 

Khởi tạo 36B 

1: Bắt đầu từ mũi bính thứ 2 tính từ kim móc: 

{1X, 1B (bỏ 1 chân)}*18 = 36 

2: 2B quay ngược sản phẩm lại,  

{1X, 1B (bỏ 1 chân)}*18 = 36.  

[Các mũi đơn các bạn móc vào chân bính hàng 

trên] 

3 – 54: Các bạn móc như hàng 2. 

HÔNG TÚI (x2) 

Bất đầu với len màu B 

Khởi tạo 28B 

1: Bắt đầu từ mũi bính thứ 2 tính từ kim móc: 

{1X, 1B (bỏ 1 chân)}*14 = 28 

2: 2B quay ngược sản phẩm lại  

{1X, 1B (bỏ 1 chân)}*14 = 28 

[Các mũi đơn các bạn móc vào chân bính hàng 

trên.] 

3 – 10: Các bạn móc tương tự hàng 2. 

NẤP TÚI 

 Bắt đầu với len màu B 

Khởi tạo 4B 

1: Bắt đầu từ mũi bính thứ 4 tính từ kim móc: 

6F = 6 

2: 3B, 6FV = 12 

3: 3B, (1X, 1B)*12 = 24 

4: 3B, (ba mũi kép chụm đầu, 2B)*12 = 36 

[ba mũi kép chụm đầu các bạn móc vào chân 

bính của hàng trước.] 

5: 3B, 36X = 36 

6: 3B, (ba mũi kép chụm đầu, 1B bỏ 1 

chân)*18 = 36 

7: 3B, 3B(làm mũi dâu), {ba mũi kép chung 

chân, 3B(làm mũi dâu)}*18 = 54 

[Ba mũi kép chung chân các bạn móc vào mũi 

bính của hàng phía trên.] 

Xoay ngược sản phẩm móc phần ngang bên 

dưới nấp (1X, 1B bỏ 1 chân) lập lại đến hết 

hàng. Tương tự móc 6 hàng sau các mũi đơn 

các bạn móc vào chân bính của hàng phía 

trước 


