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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 ☺. 

 

 

 
 

Áo Ecoce là một mẫu thuộc bộ sưu tập áo trẻ em của Len Lẻn 
Lèn Len. Đây sẽ là một món quà rất là dễ thương cho bé đó ạ 
^^ 

Áo Ecoce cho bé từ 3 tháng 

– 8 tuổi 
 

 

Nguyên liệu: 
1. Kim đan vòng 4mm 80cm, kim 2 đầu 4mm 
2. Kim khâu len, đánh dấu 
3. Len sử dụng:  

- len etrofil bambino lux 
wool 

- len lanagold 
- len natural bebe 

4. Ký hiệu 
K: mũi lên 
P: mũi xuống 
M1R, M1L: mũi tăng 

K2tog, K2togtbl: giảm mũi 
Rib: đan k1, p1 
Yo: mũi vắt dây 

 
Khái quát chung: 
- Áo Ecoce đan cho các size 3-6 tháng (6-9 tháng) 9-12 tháng (1-
2 tuổi) 2-3 tuổi (3-4 tuổi) 4-5 tuổi (5-6 tuổi) 6-7 tuổi (7-8 tuổi) 
- Áo lenni sẽ đan từ cổ xuống rồi chia thân và 2 tay, thân đan 
trước sau đó mới đan tay, cuối cùng gẩy mũi ở 2 bên để đan nẹp 
áo 
- Chiều rộng ngực áo: 52 (54) 58 (60) 64 (68) 68 (70) 72 (76) cm 
- Chiều dài áo 28 (30) 32 (34) 35 (36) 37 (38) 39 (41) cm 
- Chiều dài tay áo 16 (18) 19 (21) 23 (24) 27 (30) 32 (33) cm 
- Mũi nào không biết các bạn lên youtube gõ là ra nhé. Ví dụ 
muốn biết mũi M1L đan như thế nào, bạn gõ “kint M1L” 
 
Hướng dẫn: 
- Dùng kim 4mm bắt 61 (63) 67 (69) 71 (75) 75 (79) 79 (81) mũi 
- Hàng đầu tiên là mặt trái của sản phẩm: đan rib (k1, p1) đến khi 
còn 1 mũi, k1 
*- Đan 6 hàng rib (k1, p1) 
- Hàng thêm mũi: dùng mũi yo tăng 30 mũi sao cho khoảng cách 
giữa các mũi tăng là tương đối đều nhau** 
 

- Lặp lại từ * đến ** tổng 3 (3) 3 (3) 3 (3) 4 (4) 4 lần, tổng số mũi 
là 151 (153) 157 (159) 161 (165) 165 (199) 199 (201) mũi 
- Đan 6 hàng rib (k1, p1), k1, đây là măt trái của sản phẩm 
- k 
- p 
Bắt đầu tiến hành chia thân và tay 
Tạo Raglan cho áo: 
K19 (19) 20 (20) 21 (22) 22 (26) 26 (27) mũi( số mũi ở thân 
trước), đánh dấu, K1, đánh dấu, K 33 (34) 34 (35) 34 (34) 34 (43) 
43 (42) mũi( số mũi ở tay), đánh dấu, K1, đánh dấu, K 43 (43) 45 
(45) 47 (49) 49 (57) 57 (59) mũi( số mũi thân sau), đánh dấu, K1, 
đánh dấu, K 33 (34) 34 (35) 34 (34) 34 (43) 43 (42) mũi( số mũi ở 
tay), đánh dấu, K1, đánh dấu, K 19 (19) 20 (20) 21 (22) 22 (26) 
26 (27) mũi( số mũi ở thân trước) 
- đan 1 hàng p 
 
Dòng tiếp theo 
* - Mặt phải: (K tới trước điểm đánh đâu 1 mũi thì đan KFb, K1, 
KFB) lặp lại phần trong ngoặc 3 lần ,K tới hết 
- Mặt trái: đan 1 hàng P** 
 
Lặp lại từ * đến ** tổng 2 (3) 4 (5) 6 (7) 7 (4) 5 (6) lần, số mũi 
hiện có là 167 (177) 189 (199) 209 (221) 221 (231) 239 (249) 
Thân áo: 
 
Giờ ta bắt đầu chia thân và tay để đan riếng 
- chuyển 37 (40) 42 (45) 46 (48) 48 (51) 53 (54) mũi ở tay trái và 
tay phải sang kim chờ, tiến hành đan thân 
- bắt 4 mũi dưới nách bằng mũi M1A, tổng số mũi ở thân bây 
giờ là 101 (105) 113 (117) 125 (133) 133 (137) 141 (149)  
 

 
- tiến hành đan tròn cho đến khi độ dàu áo đạt khoảng 24 (26) 28 
(30) 31 (32) 33 (34) 35 (37) cm. 
- đan 1 hàng k đồng thời dùng mũi k2tog để giảm đi 10 mũi đối 
với tất cả các size áo. 
- đan rib (k1,p1) khoảng 4cm rồi triết hết. 
 
Tay áo: 
- Sử dụng 5 que đan 4mm để đan tròn 
- bắt 4 mũi ở dưới nách, tổng số mũi bây giờ sẽ là 41 (44) 46 (49) 
50 (52) 52 (55) 57 (58) 
- đan cho đến khi độ dài tay áo được khoảng 12 (14) 15 (17) 19 
(20) 23 (26) 28 (29) cm 
- hàng giảm mũi: k2tog, k đến khi còn 2 mũi cuối, k2togtbl 
- từ đây cứ đan đến hàng thứ 6 (6) 6 (6) 6 (6) 7 (7) 7 (8) thì sẽ giảm 
đi 2 mũi 
- lặp lại tổng là 4 (5) 6 (7) 8 (8) 8 (8) 8 (9) lần, số mũi hiện còn là 36 
(36) 38 (36) 36 (38) 38 (40) 42 (42)  
- dùng mũi k2tog giảm đều mũi để còn lại 24 (26) 28 (28) 30 (30) 
32 (32) 34 (34) 
- đan rib (k1, p1) khoang4 4cm rồi triết hết. 
 
Viền áo: 
- Gẩy lên 57 (62) 67 (67) 72 (72) 77 (77) 82 (82) mũi ở thân phải 
- Đan 5 hàng rib (k1, p1) rồi triết hết 
- Thân phải gẩy mũi tương tự nhưng đan rib đến hành thứ 3 thì 
đan như sau: p2tog, y0, [8 (9) 10 (10) 11 (11) 12 (12) 13 (13) mũi 
rib, p2tog, y0]*5, 3 mũi rib. 
Đây là hàng tạo khuy áo 
- hàng 4 và 5 đan rib bình thường, triết hết 

 
Chúc các bạn thành công ^^ 
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