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NGUYÊN LIỆU 

Len Gazzal baby cotton, kim móc 2.3mm, kim khâu len, vòng đánh dấu, kim định vị, 

bông nhồi… 

Thành phẩm bạn Bonny này cao 15cm. 

  

KÝ HIỆU: 

MR (Magic Ring): vòng tròn ma thuật, được tạo bằng 6 mũi đơn 

Ch (Chain Stitch): mũi bính 

Sl st (Slip stitch): mũi trượt 

X: mũi đơn 

V: mũi tăng – 2 mũi đơn vào cùng một chân 

A: mũi giảm – 2 mũi đơn chụm vào một đầu 

Dc: mũi kép 

Hdc: mũi nửa kép 

FO: fasten off -  mũi kết thúc 

 

ĐẦU 

Móc len màu hồng 

R1: MR với 6X  (6) 

R2: 6V (12) 

R3: (1X, V)*6  (18) 

R4: (2X, V)*6 (24) 

R5: (3X, V)*6 (30) 

R6: (4X, V)*6 (36) 

R7: (5X, V)*6 (42) 

R8: (6X, V)*6 (48) 

R9-16: 48X  (48) 



R17: (6X, A)*6 (42) 

R18: (5X, A)*6 (36) 

R19: (4X, A)*6 (30) 

R20: (3X, A)*6 (24) 

R21: (2X, A)*6 (18) 

Nhồi bông và cắt len. 

  

TAI x2 

Móc len màu hồng 

R1: 5X vào vòng tròn ma thuật (5) 

R2: 5V (10) 

R3: (1X, V)*5  (15) 

R4-8: 15X  (15) 

(Theo chart gốc của tác giả thì đến đây là cắt len, nhưng nếu bạn nào muốn dễ khâu hơn, 

tai dài hơn 1 chút như ảnh mình làm thì thêm 1 hàng R9 nữa nhé! ) 

R9: (1X, A)*5 (10) 

Chừa lại 1 đoạn len dài để khâu, cắt len. 

 

TAY x2 

Móc len màu hồng 

R1: 4X vào vòng tròn ma thuật  (4) 

R2: 4V  (8) 

R3-9: 8X (8) 

Nhồi ít bông vào tay, chừa lại 1 đoạn len dài để khâu, cắt len. 

 

 

 



MŨI 

Móc len màu kem 

R1: MR 6X (6)       

R2: 6V (12) 

Chừa lại 1 đoạn len dài để khâu, cắt len. 

Lúc khâu thì lật lại mặt trái để khâu. 

 

CHÂN THỨ NHẤT 

Móc len màu hồng 

R1: MR 6X (6) 

R2: 6V (12) 

R3-6: 12X (12) 

Cắt len. 

CHÂN THỨ HAI 

R1-6: Móc tương tự chân thứ nhất nhưng không cắt len, lên 3ch và móc nối vào chân thứ 

nhất: 

R7: 12X (ở chân thứ nhất), 3X ở dải 3ch, 12X (ở chân thứ hai), 3X ở dải 3ch  (30) 

R8-15: 30X  (30) 

R16: (3X, A)*6 (24) 

R17: (2X, A)*6 (18) 

Nhồi bông, chừa lại một đoạn len dài để khâu đầu vào thân, cắt len. 

 

TÚI 

Móc len màu kem hoặc xám 

R1: móc 5 mũi bính, quay lại móc ở chân mũi thứ 2 kể từ mũi chân kim, 3X vào 3 mũi 

tiếp theo, 3X vào mũi cuối cùng, 2X vào 2 mũi tiếp theo, 2X vào mũi cuối cùng. Slst vào 

mũi đơn đầu tiên của R1  (10) 

R2: ch1, 10X vào 10 mũi  (10) 



R3 và R4 móc tương tự R2  (10) 

Không cắt len mà móc tiếp 28 mũi bính để làm quai túi, cắt len. 

 

 

 

CHÚC CẢ NHÀ CÓ THẬT NHIỀU SẢN PHẨM ĐẸP NHÉ ^^ 


