
Túi móc Tapestry Titan 
 

 
 
Nguyên liệu 
2c len Bahar màu ngà, màu xanh ngọc 
1 dây đeo chéo 
1 khoá kéo 
1 kim móc 2-2.5mm 
1 Đánh dấu 
1 Kim khâu len 
 
 
 
 
 

Lưu ý 
Chúng ta sẽ móc từ dưới đáy túi đi lên 
theo cách móc Tapestry (móc Tapestry có 
nghĩa là bạn chỉ móc vào chân sau, bỏ qua 
chân trước, video hướng dẫn ở đây). Nếu 
túi có nhiều hơn 1 màu thì các bạn phải 
chạy len theo để đổi màu.  
 
Thân túi 
Móc 70 bính 
Dòng 1: Móc vào chân thứ 2 tính từ kim 
móc. Móc mũi X cho đến mũi cuối, 3X ở 
mũi cuối này, tiếp tục móc ở chiều đối 
diện của sợi bính. Móc mũi X cho đến mũi 
cuối, 3X ở mũi cuối này. (140 mũi).  
Dùng cái đánh dấu đánh dấu vô mũi cuối 
cùng của mỗi dòng. Chúng ta tiếp tục móc 
tiếp theo chart dưới (lưu ý: chỉ móc vào 
chân sau) 
 
Móc được 45 dòng theo chart thì móc 
thêm 1 dòng mũi đơn nữa, dùng mũi trượt 
để kết thúc dòng 46, kết thúc thân túi, cắt 
len. 
 

 
 
Phần xỏ quai túi 
Móc 5 bính 
Dòng 1: Móc X từ chân thứ 2 tính từ kim 
móc, X cho đến hết (4 mũi), quay ngược lại 
Dòng 2-10: 1 bính, X cho đến hết (4 mũi) 
Cắt len, chừa 1 đoạn dài để khâu vào túi. 
 
Tuỳ mọi người, có thể mua 2 vòng tròn để 
treo vào, sau đó luồn phần xỏ quai túi qua 
và gập đôi lại, dùng kim khâu len khâu vào 
phần thân túi. Nếu bạn mua được dây đeo 
chéo thì rất tiện, còn nếu không mua được 
thì chúng ta cũng có thể móc dây đeo theo 
hướng dẫn của Phần xỏ quai túi nhưng 
không kết thúc ở dòng 10 mà cứ tiếp tục 
cho đến khi đạt được độ dài mong muốn.  

https://www.youtube.com/watch?v=OlI4vCDP6Mw


 

 
 


