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NGUYÊN LIỆU 
 
Len 
 

Mẫu cá voi Mẫu cừu 
(A): YarnArt Jeans 23 cam (50g, 160m) (A): Baby Jeans 29 màu be (40g, 128m) 
(B): YarnArt Jeans 62 trắng (50g, 160m) (B): YarnArt Jeans 62 trắng (50g, 160m) 
(C): YarnArt Jeans 47 xanh dương (50g, 160m) (C): Baby Jeans 34 đen (40g, 128m) 
(D): Baby Jeans 41 xanh ngọc (40g, 128m) (D): Baby Jeans 63 vàng (40g, 128m) 
 
Nguyên liệu khác 
 

• Kim móc 2.5mm 
• Kim khâu, đánh dấu, kéo và bông nhồi 

 
Kí hiệu 
 
 

Bính Mũi bính 
X Mũi đơn 
V Mũi tăng 
^ Mũi giảm 
T Mũi nửa kép 
Trượt Mũi trượt 
Mr Vòng tròn ma thuật 
Dc Double Crochet 
Tr Treble Crochet 

Kí hiệu 
 
 

F Mũi kép đơn 
E Mũi kép đôi 
Bắp 4 mũi nửa kép chung chân, móc tất cả 

mũi trên kim qua luôn 
[…] Các mũi trong [ ] đều móc vào 1 chân 
(…)* Lặp lại trong ( ) số lần sau dấu * 
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HƯỚNG DẪN 
 
Phần đế cho cả 2 mẫu (len A) 
 
 Hàng                                                              Số mũi 
 

1 MR, 6X (6) 
2 6V (12) 
3 (X, V)*6 (18) 
4 X, V, (2X, V)*5, X (24) 
5 (3X, V)*6 (30) 
6 2X, V, (4X, V)*5, 2X (36) 
7 (5X, V)*6 (42) 
8 3X, V, (6X, V)*5, 3X  

(nếu bạn sử dụng len sợi to hơn và 
muốn làm 1 chiếc gối cắm kim bé 
xinh, dừng tại đây và chuyển đến 
móc phần họa tiết cá voi hoặc cừu. 
Nếu bạn muốn làm bự hơn, tiếp 
tục móc tăng size miễn sao tổng số 
mũi có thể chia hết cho 12) 

(48) 

9 (7X, V)*6 (54) 
10 4X, V, (8X, V)*5, 4X (60) 
11 (Móc chân sau) 60X (60) 

 
Từ hàng này, bạn có thể chọn họa tiết cá voi hoặc 
cừu. Màu len sẽ đổi màu theo màu chữ (xem màu 
len phần Nguyên liệu khác) 
 
Họa tiết cá voi (len A) 
 
Hàng                                                              Số mũi 
 

12 8X, (X, X, X, 9X)*4, X, X, X, X (60) 
13 (7X, X, X, X, X, X)*5 (60) 
14 9X, (X, 11X)*4, X, 2X, cắt len B (60) 
15 (2X, X, 2X, 3X, 2X, 2X)*5 (60) 
16 (X, 3X, 3X, 4X, X)*5 (60) 
17 (2X, X, 3X, 3X, X, 2X)*5 (60) 
18 (2X, 2X, X, 7X)*5 (60) 
19 (2X, 10X)*5 (60) 
20 (3X, 9X)*5 (60) 
21 (4X, 7X, X)*5, cắt len C (60) 
22-
23 

60X (2 hàng) (60) 
 

 
 

24 (Móc chân sau) (8X, ^)*6 (54) 
25 (7X, ^)*6 (48) 
26 (6X, ^)*6 (42) 
27 (5X, ^)*6 (36) 
28 (4X, ^)*6 (30) 
29 (3X, ^)*6, bắt đầu nhồi bông 

nhưng không nhồi căng như 
móc thú, chỉ nhồi đủ cho 
phồng lên 

(24) 

30 (2X, ^)*6 (18) 
31 (X, ^)*6 (12) 
32 6^ (6) 

 
Chừa lại 1 đoạn len dài rồi cắt len, dùng kim khâu 
đi len qua 6 mũi hàng cuối rồi thít chặt lại. Dùng 
kim khâu để kéo len từ chính giữa mặt đáy đến 
mặt trước để tạo phần lõm mỗi mặt (xem phần 
hướng dẫn ghép). Nối len D vào mũi cuối cùng 
hàng 11, móc mũi Trượt vào các chân móc còn lại 
cho tới hết. Lộn ngược gối cắm kim lại, nối len D 
vào mũi đầu tiên của hàng 24, móc mũi Trượt vào 
các chân móc còn lại cho tới hết. Giấu len thừa.  
 
Họa tiết cừu (len A) 
 
Hàng                                                               Số mũi 
 

12 (4X, 6X, 2X)*5 (60) 
13 (3X, 8X, X)*5 (60) 
14-15 (2X, 10X)*5 (2 hàng) (60) 
16 (2X, 2X, 6X, 2X)*5 (60) 
17 (2X, 3X, 4X, 3X)*5 (60) 
18 (3X, 2X, 4X, 2X, X)*5 (60) 
19 (4X, 6X, 2X)*5, cắt len B (60) 
20 (5X, X, 2X, X, 3X)*5, cắt len C (60) 
21-22 60X (2 hàng) (60) 
23-31 Móc như hàng 24-32 họa tiết 

cá voi 
(6) 

 
Làm tương tự hướng dẫn phần họa tiết cá voi. 
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HƯỚNG DẪN GHÉP CÁC BỘ PHẬN 
 

Móc theo hướng dẫn Móc theo hướng dẫn Bắt đầu nhồi bông nhưng 
không nhồi căng như móc thú, 
chỉ nhồi đủ cho phồng lên 

   

 
Bắt đầu nhồi bông nhưng 
không nhồi căng như móc thú, 
chỉ nhồi đủ cho phồng lên 

Dùng kim khâu đi len qua 6 mũi 
hàng cuối rồi thít chặt lại 

Dùng kim khâu đi len qua 6 mũi 
hàng cuối rồi thít chặt lại 

   

 
Dùng kim khâu để kéo len từ 
chính giữa mặt đáy đến mặt 
trước để tạo phần lõm mỗi mặt 

 
Đẩy kim xuyên qua mặt còn lại 
của chiếc gối 

 
Kéo len nhẹ nhàng 

   

 
Kéo len bằng lực vừa phải để 
vết lõm trông như ảnh 

 
Lặp lại việc xuyên kim từ mặt 
này sang mặt kia của gối 4-5 
lần 

 
Tới khi mỗi mặt có vết lõm như 
dưới ảnh thì dừng lại, cắt và 
giấu len thừa đi 
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HƯỚNG DẪN GHÉP CÁC BỘ PHẬN 
 
Nối len D vào mũi cuối cùng 
hàng 11 

Móc mũi Trượt vào các chân 
móc còn lại cho tới hết 

Giấu len thừa 

   

 
Lộn ngược gối cắm kim lại, 
nối len D vào mũi đầu tiên 
của hàng 24 

Móc mũi Trượt vào các chân 
móc còn lại cho tới hết 

Giấu len thừa 

   

 
 


