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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 ☺. 

 

 

 
 

Váy Caroli 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 
^^ 

Váy Caroli  
 

 

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

- len jeans - len cotton gold 
4. Ký hiệu 

Ch: mũi bính 
X: mũi đơn 
V: tăng mũi 
^: giảm mũi 

Ch-1: khoảng trống 
Slst: mũi trượt 
WS: mặt trái 
RS: mặt phải 

Khái quát chung: 
- Váy dành cho các bé 6 tháng (12 tháng – 18 tháng – 2 tuổi – 4 
tuổi) 
Hướng dẫn: 
* Chân váy: 
- Với màu A móc 117 (180 – 189 – 198 – 207) ch, nối vòng 
1. (4Ch, 1F) chung chân, [bỏ 2 mũi, (1F, 1Ch, 1F)] lặp lại đến khi 
còn 2Ch, đổi màu B và slst vào chân thứ 3 của 4Ch đầu hàng 1 
2. Với màu B, slst vào 1Ch-sp, 1Ch (1X, 2Ch, 1X) vào 1Ch-sp của 
hàng trước đến hết hàng, kết hàng bằng mũi trượt 
3. slst vào 2Ch-sp, nối màu A bằng slst vào chân mũi X tiếp theo, 
(1F, 1Ch, 1F)] lặp lại đến cuối hàng, nối màu B bằng mũi slst vào 
chân mũi kép 
4-7. lặp lại hàng 3 và 4 thêm 2 lần nữa  
8. với màu A móc như hàng 2 
9. slst vào 2Ch- sp đầu tiên, đổi màu B slst vào mũi đơn kế tiếp, 
móc giống hàng 3, nối màu A bằng mũi slst vào chân mũi kép 
- Lặp lại hàng 8 và 9 cho đến khi độ dài váy đạt 21.5 (25.5 – 29 – 
33 – 37) cm 
- Hàng kết thúc là hàng giống hàng 8, cắt len màu B nhưng 
không cắt len màu A 
 

* Chart hình của chân váy 

 
* Thân váy: 

1. Với màu A, 1Ch, 1X vào 1Ch-sp của hàng trước, lặp lại đến hết 
hàng, đổi màu B bằng mũi slst vào chân mũi X 
- Số mũi hiện có là 57 (60 – 63 – 66 – 69) 
2. 
* Với size 6 tháng (12 tháng – 18 tháng): màu B, 1ch, (2X, 1V, 3X, 
1V) lặp lại cho đến khi còn 1 (4-7) mũi, 1X vào 0 (0 – 2) mũi X, 1V 
1 (0 – 1) lần, (1X, 1V) 0 (2 – 2) lần, số mũi là 74 (78 – 82), quay 
lại 
* Với size 2 tuổi – 4 tuổi: màu B, 1Ch, (2X, 1V) lặp lại đến khi còn 
6X, 1X vào (6 – 0) mũi, (1V, 1X) (0 – 2) lần, 1V (0 – 2) lần, số mũi 
là 86 – 94 
3. WS, 1Ch, 1X vào tất cả các mũi, dùng mũi slst vào mũi X đầu 
tiên, quay lai 
4. RS, móc như hàng 3 
5. WS, móc như hàng 3, đánh dấu vào mũi cuối cùng 
* Phía thân sau: 
1. RS, 1Ch, 1X vào các mũi 31 (33 – 35 – 35 – 39), quay lại 
2-5. 1Ch, 1^, 1X vào các mũi cho đến khi còn 2 mũi, 1^, số mũi 
hiện có 23 (25 – 27 – 27 – 31)  
6. 1Ch, 1X vào các chân mũi tới cuối, quay lại 
Lặp lại hàng 6 cho đến khi tính từ điểm đánh dấu độ dài đạt 6 (7 
– 7.5 – 9 – 10) cm, kết thúc là WS 
 

 
- Quai váy phải: 
 
1. RS, 1Ch, 9X, quay lại 
2. 1Ch, 1^, X đến cuối hàng, quay lại 
3. 1Ch, X cho đến khi còn 2 mũi, 1^, quay lại 
*4. 1Ch, X đến cuối hàng, quay lại 
- Lặp lại hàng cuối cho đến khi độ dài quai là 6 (6 – 7.5 – 7.5 – 9) 
cm, kết thúc là WS 
- 1Ch, 2X, 3Ch, bỏ 3 mũi, 2X, quay lại 
- 1Ch, 2X, 3X vào 3Ch-sp , 2X, quay lại 
- 1Ch, 1^, X cho đến khi còn 2 mũi, 1^, quay lại 
- 3X vào hàng cuối, cắt len** 
 
- Quai váy trái: 
 
1. RS, bỏ 5 (7 – 9 – 9 – 13) mũi, nối màu B bằng slst vào mũi X tiếp 
theo, (1Ch, 1X) chung chân, X đến cuối hàng, quay lại 
2. 1Ch, X cho đến khi còn 2 mũi, 1^, quay lại 
3. 1Ch, 1^, X đến hết hàng, quay lại 
- Lặp lại từ * đến ** của quai váy phải 
 
* Phía trước váy: 
1. RS, bỏ 6 (6 – 6 – 8 – 8) mũi, nối màu B bằng slst vào mũi X tiếp 
theo, (1Ch, 1X) chung chân, móc mũi X vào 30 (32 – 34 – 34 – 38) 
mũi, quay lại 
2-5. 1Ch, 1^, X cho đến khi còn 2 mũi, 1^, quay lại, số mũi hiện có 
23 (25 – 27 – 27 – 31) 
6. 1Ch, X cho đến cuối hàng, quay lại 
Lặp lại hàng 6 cho đến khi tính từ điểm đánh dấu độ dài đạt 4.5 (5 
– 5.5 – 7 – 8.5) cm, kết thúc là WS 
 

 
- Quai váy trái: 
 
1. RS, 1Ch, 9X, quay lại 
2. 1Ch, 1^, X đến hết hàng, quay lại 
3. 1Ch, X đến khi còn 2 mũi, 1^, quay lại 
4-6. 1Ch, X đến cuối hàng, quay lại 
7. 1Ch, 1^, X đến khi còn 2 mũi, 1^, quay lại, cắt len 
- Quai váy phải: 
1. RS, bỏ 5 (7 – 9 – 9 – 13) mũi, nối màu B bằng slst vào mũi X , 
(1Ch, 1X) chung chân, 8X, quay lại 
2. 1Ch, X đến khi còn 2 mũi, 1^, quay lại 
3. 1Ch, 1^, X đến hết hàng, quay lại 
4-6. 1Ch, X đến hết hàng, quay lại 
7. 1Ch, 1^, X đến khi còn 2 mũi, 1^, cắt len 
 
* Viền quanh cạnh thân bằng mũi X 
 
* Cài màu ở phía trước thân áo theo chart sau 
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