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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 Roza 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 Roza 

 
 

 

Nguyên liệu: 
1. Kim đan 4mm 
2. Kim khâu len, đánh dấu 
3. Len sử dụng  

- Jeans (50g/160m) 
- Jeans Crazy (50g/160m) 

- Cotton gold  
- Gold batik 

 
Kí hiệu 

K: mũi k 
Ssk:  giảm mũi 
K2tog: giảm mũi 
St: mũi 
 

RS: mặt phải 
WS: mặt trái 
Yo: mũi vắt dây  

Khái quát chung: 
- Áo đan cho bé 6 (12) 18 (24) tháng tuổi với vòng ngực khoảng 
43 (45.5) 48 (51) cm 
- Khi đan xong thì vòng ngực cho các size 6 (12) 18 (24) tháng 
tuổi là 48 (51) 53,5 (56) cm 
Mọi người dựa vào đây để chọn size áo cho phù hợp với bé. 
Ví dụ bé 6 tháng tuổi nhưng ngực 45cm thì tiến hành đan theo 
size 12 tháng tuổi 
- Áo đan toàn bộ bằng mũi k cho cả mặt trái và mặt phải 
- Mũi nào không biết lên youtube gõ knit… là ra 
 
Hướng dẫn:  
Thân sau:  
Sử dụng kim 4mm bắt 41 (43-45-47) mũi và tiến hành đan mũi 
k ở RS và WS cho đến khi đạt độ dài 14 (14.5-15-16) cm và kết 
thúc là ở mặt trái của sản phẩm và tiến hành đan tay 

Cánh tay : 
- hàng 1: bắt 14 (15-17-18) mũi, quay lại đan k đến hết hàng, số 
mũi hiện có trên kim lần lượt là 55 (58-62-65) mũi 
- hàng 2: tương tự bắt 14 (15-17-18) mũi, quay lại đan k đến hết 
hàng, số mũi hiện có trên kim lần lượt là 97 (103-113-119) mũi 
- tiếp tục đan toàn bộ bằng mũi k cho đến khi đạt độ dài là 24 
(25.5-26.5-28) cm và kết thúc ở mặt phải của sản phẩm. 
Triết hết 
Mặt phải đằng trước: 
- Dùng kim 4mm bắt 41 (43-45-47) mũi và đan 5 hàng k, hàng 
thứ nhất là WS của sản phẩm 
- Hàng tiếp theo (RS): k2, yo, k2tog, k đến hết 
- Hàng k 
- Hàng tiếp theo (RS): k2, yo, k2tog, k đến hết 
- Hàng k 
- Hàng tiếp theo (RS): k2, yo, k2tog, k đến hết 
- Hàng k 
- Đan 5 hàng k 
*Hình dạng phía trước: 
- (RS): k2, ssk, k đến hết hàng 
- k 
- Lặp lại 2 hàng trên cho đến khi đạt độ dài 14 (14.5-15-16) cm 
và kết thúc là mặt phỉa của sản phẩm 
*Hình dạng tay áo: 
- (WS): bắt thêm 28 (30-34-36) mũi, đan k đến hết hàng 
- k2, ssk, k đến hết hàng 
- k 
- lặp lại 2 hàng trên cho đến khi còn 41 (43-47-49) mũi 
- đan toàn bộ hàng k cho đến khi áo đạt độ dài lần lượt là 24 
(25.5-26.5-28) cm 
 

 
Mặt trái đằng trước: 
Đan tương tự như mặt phải đằng trước nhưng RS của mặt trái và 
WS của mặt phải và ngược lại WS của mặt phải là RS của mặt trái. 
Sau khi xong các phần thì ta tiến hành khâu ráp sản phẩm lại với 
nhau. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
Chúc các bạn thành công ^^ 
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