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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 . 

 

 

 
 

Khăn Lana  là một khăn thuộc bộ sưu tập khăn của Len Lẻn 
Lèn Len. Đây sẽ là một món quà rất là dễ thương cho bạn 
bè, người thân đó ạ ^^ 

 

Khăn Lana 
 

 

Nguyên liệu: 
1. Kim móc 3-4mm 
2. Nguyên liệu 
Len sử dụng: Gazzal baby wool 

-màu xanh 802 (màu A) 
-màu đỏ 816 (màu B) 

- màu xám 818 (màu C) 
-màu da 829 (màu D) 

 
Kí hiệu 

Ch: mũi bính 
F: mũi kép đơn 
X: mũi đơn 

Slst: trượt mũi 
Sp: khoảng trống 
St: mũi  

Hướng dẫn 
 
Màu A:  
1. 5Ch, 1F, 1Ch, 1F, quay lại 
2. 3Ch, 9F vào 1Ch-sp, 1F, quay lại 
3. 4Ch, 1F, 5Ch, bỏ qua 9 mũi, (1F, 1Ch, 1F) chung chân, quay 
lại 
4. 3Ch, 9F vào 1Ch-sp, 1X vào chân mũi thứ 3 đoạn 5Ch hàng 
trên, 9F vào 1Ch-sp, 1F, quay lại 
5. 4Ch, 1F, 5Ch, bỏ qua 9 mũi, (1F, 1Ch, 1F) chung chân, quay 
lại 
6. 3Ch, 9F vào 1Ch-sp, (1X vào chân mũi thứ 3 đoạn 5Ch hàng 
trên, 9F vào 1Ch-sp) lặp lại đến cuối, 1F vào chân mũi cuối 
cùng, quay lại 
7. 4Ch, 1F, [5Ch, bỏ qua 9 mũi, (1F, 1Ch, 1F) chung chân] lặp lại 
đến trước cụm hoa văn cuối, 5Ch, bỏ qua 9 mũi, (1F, 1Ch, 1F) 
vào chân cuối cùng, quay lại 

8. 3Ch, 9F vào 1Ch-sp, (1X vào chân mũi thứ 3 của 5Ch hàng 
trên, 9F vào 1Ch-sp) lặp lại đến cuối hàng, 1F vào chân cuối 
cùng, quay lại 
 
 
Làm tương tự với các hàng còn lại, hàng chẵn móc giống hàng 
8, hàng lẻ móc giống hàng 7 
 
- Màu A: móc 28 hàng 
- Màu B: móc 2 hàng 
- Màu A: móc 2 hàng 
- Màu B: móc 2 hàng 
- Màu C móc 2 hàng 
Lặp lại 2 hàng trên thêm 3 lần nữa 
 
- Màu D: móc 2 hàng 
- Màu C: móc 2 hàng 
- Màu D: móc 2 hàng 
- Màu E: móc 2 hàng 
Lặp lại 2 hàng trên thêm 2 lần nữa 
 
Tổng khăn là 64 hàng, cắt len, kết thúc sản phẩm 
 
 
 

 
 
 

Chart hình 
 

 

 

 
 
 

Chúc các bạn thành công ^^ 
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