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 ☺.
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Nguyên liệu:
1. Kim đan 2.5mm – 3mm
2. Kim khâu len, đánh dấu, bông bi nhồi thú
3. Len gazzal baby wool (50g/ 175m)
-Màu xanh 802
-Màu hồng 828
-Màu xanh 813
-Màu hồng 831
Kí hiệu
K: đan mũi K
K2tog: giảm mũi
Rnd: vòng

Sts: mũi
GS: cả 2 mặt đan K
Rib: đan k1, p1

Khái quát chung
- Mũ dành cho size 3, (6), 9, (12-18) tháng
- Chiều dài mũ; 32, (37), 37, (41,5) cm
- Mũ đan phần chính trước sau đó đan tai và dây
Hướng dẫn:
Thân mũ: màu sắc tùy chọn
1. dùng kim 2.5mm bắt 98, (106), 112, (116) mũi
2. đan k1, p1 cho đến khi đạt được độ dài khoảng 2.5cm
3. thay kim 3mm và từ đây đan GS đồng thời tiến hành giảm đều
bằng mũi k2tog cho đến khi còn 84, (96), 96, (102) mũi.
(mẹo, đan k1, k2tog, đan k đến khi còn 3 mũi, k2tog, k1)
4. Tiếp tục đan cho đến khi độ dài mũ đạt 7.5, (8), 8.5, (9) cm
5. chuyển sang kim vòng và đan len chóp mũi cho đến khi mũ
đạt độ dài 10.5, (11), 11.5, (12) cm và hàng cuối cùng là mặt trái

Mũ Gấu Nami là một mẫu thuộc bộ sưu tập mũ của Len Lẻn
Lèn Len. Bạn ấy sẽ là một món quà rất là dễ thương cho bé
đó ạ ^^

6. Tiến hành giảm mũi như sau:
- hàng giảm thứ 1:
*k5, (6), 6, (7), k2tog)*12, tổng số mũi còn lại là 72, (84), 84, (96)
mũi
- đan 3 hàng không giảm
- hàng giảm thứ 2:
*k4, (5), 5, (6), k2tog)*12, tổng số mũi còn lại là 60, (72), 72,
(84) mũi
- đan 3 hàng không giảm
- hàng giảm thứ 3:
*k3, (4), 4, (5), k2tog)*12, tổng số mũi còn lại là 48, (60), 60, (72)
mũi
- đan 3 hàng không giảm
- đan tiếp tục như vậy, cứ 1 hàng giảm thì 3 hàng không giảm
cho đến khi trên kim còn 12 mũi
- đan (k2tog)*6 = 6
- cắt len 1 doạn dài luồn qua các mũi và thít chặt
Dây mũ:
Bắt 70 mũi hoặc độ dài tùy thích
Đan 3 hàng rồi triết hết sau đó khâu vào mũ

Tai gấu (x4):
Dùng kim 3mm bắt 16 mũi, thừa 1 đoạn len dài để khâu
1. k2tog, k12, k2tog = 14
2. đan k toàn bộ
3. k2tog, k10, k2tog = 12
4. đan k toàn bộ
Tiếp tục đan 1 hàng giảm 1 hàng không giảm cho đến khi còn 8
mũi trên kim
Triết hết
Tiến hành khâu như hình:

Chúc các bạn thành công ^^

