
 

 KHỈ ÔM CHUỐI 

Tác giả : Stephanie Lau 

Chart gốc:  http://www.allaboutami.com/monkeypattern/ 

   

 

Nguyên liệu: 

- Len Yarn art Jeans màu xám, trắng, vàng 

- Kim móc 2 mm 

- Phụ liệu: Bông, mắt thú, kim khâu, đánh dấu, ghim định vị, vải dạ, thép mảnh làm đuôi 

Ký hiệu: 

- MR: Vòng tròn ma thuật 

- X: Mũi đơn 

- V: Mũi tăng ( 2 mũi vào 1 chân) 

- A: Mũi giảm ( 2 mũi chụm vào 1 đầu) 

- B:  Mũi bính 

- T: Mũi nửa kép 

- F: Mũi kép đơn 

- SL : Mũi dời, mũi trượt 

Cách làm: 

1.MẶT KHỈ 



 
Dùng len màu trắng 

 1. Móc 11 bính, bắt đầu làm việc từ mũi bính thứ 2 kể từ kim, 10X = 10 

 2. Lên 1 bính, quay lại, 2V, 6X, 2V = 14  

 3. Lên 1 bính, quay lại, V, 12X, V = 16 

 4 – 5. Lên 1 bính, quay lại, 16X = 16 

 6. Lên 1 bính, quay lại, V, 14X, V = 18 

 7 – 11. Lên 1 bính, quay lại, 18X = 18 

Dùng kim đánh dấu, đánh dấu vào giữa hàng, mỗi bên 9 mũi đơn để chia khuôn mặt thành một nửa tạo 

thành trán hình trái tim. 

                     

 12. Lên 1 bính, quay lại, X, 2T, 3F, 2T, X = 9 

 13. Lên 1 bính, quay lại, A, T, 3X, T, A = 7 

Chốt len, dùng một sợi len mới bắt đầu móc vào nửa còn lại, hàng 12, 13 móc giống nửa đã móc. 

 

 



 
Bắt đầu làm móc quanh khuôn mặt như hình bên dưới 

  

 14. Móc theo chiều kim đồng hồ bắt đầu từ điểm đánh dấu màu đỏ như hình phía trên, 13X, 10X, 

13X, 7X, 5SL, 7X = 55 

Chốt len. 

2. ĐẦU 

Dùng kim đánh dấu vào mũi thứ 6 của 10 mũi phía dưới đáy như hình, bắt đầu móc bằng len màu nâu  

  

 1. 5X, V, 10X, (V,X)*5, 3X, (X, V)*5, 10X, V, 5X = 67 

 2. 17X, (V, 2X) * 4, 2A, X, 2A, (2X, V)*4, 17X = 71 

 3. 33X, A, X, A, 33X = 69 

 4. 32X, A, X, A, 32 = 67 

 5 – 9. 67X = 67 



 
 10. (5X, A) *9, 4X = 58 

 11 – 13. 58X = 58 

 14. (7X, A)* 6, 4X = 52 

 15. (11X, A) * 4, 4X = 48 

 16. (6X, A) * 6 = 42 

 17. (5X, A) * 6 = 36 

Khâu mũi, gắn mắt vào giữa hàng 7 và 8, 2 mắt cách nhau 8 mũi. Bắt đầu nhồi bông vào đầu 

 18. (4X, A) * 6 = 30 

 19. (3X, A) * 6 = 24 

 20. (2X, A) * 6 = 18 

 21. (X, A) * 6 = 12 

 22. 6A = 6 

Dùng kim khâu kéo qua các cạnh phía trước của các mũi và kéo thật chặt. Cắt len. Dùng phấn hồng để 

trang điểm cho má bạn khỉ thêm xinh xắn. 

3. TAI 

Dùng len màu nâu 

 1. MR, 8X = 8 

 2. 8V = 16 

 3. (X, V) * 8 = 24 

 4 – 6. 24X = 24 

May 2 mép của tai lại với nhau sau đó may vào đầu, giữa hàng 8 và 10 của đầu. Cắt 2 miếng vải dạ để 

dán vào tai 

   

 



 
4. THÂN 

Dùng len màu nâu, bắt đầu móc từ hình tam giác 

 1. Lên 2 bính, bắt đầu móc từ chân bính thứ 2, X = 1 

 2. Lên 1 bính, quay lại, V = 2 

 3. Lên 1 bính, quay lại, 2V = 4 

 4. Lên 1 bính, quay lại, V, 2X, V = 6 

 5. Lên 1 bính, quay lại, 6X = 6 

 6. Lên 1 bính, quay lại, V, 4X, V = 8 

 7. Lên 1 bính, quay lại, 8X = 8 

 8. Lên 1 bính, quay lại, V, 6X, V = 10 

 9. Lên 1 bính, quay lại, 10X = 10 

  

 10. Móc theo chiều kim đồng hồ xung quanh tam giác,  bắt đầu từ điểm đánh dấu màu đỏ như hình 

phía trên, 8X, X, 8X, 10X = 27 

 11. Móc vào cạnh trong của các mũi đơn, 27X = 27 

 12 – 13. 27X = 27 

 14. (7X, A) * 3 =  24 

 15. 24X = 24 

 16. (6X, A) * 3 = 21 

 17. 21X = 21 



 
 18. (5X, A) * 3 = 18 

 19 – 20. 18 

Cắt len, chừa lại 1 đoạn dài để may. Dùng kẽm, làm thành hình tam giác, khớp với phần dưới cùng của 

thân. Đặt nó vào phần dưới thân, luồn đầu kia ra khỏi góc của tam giác để làm đuôi như hình phía dưới. 

Quấn băng dính điện xung quanh để tránh nguy hiểm. 

 

 

 

Uốn kẽm chân tay như hình bên dưới và bọc chúng bằng băng dính điện để tránh nguy hiểm. Có thể móc 

tay và chân trước để đo kích thước sợi kẽm cần uốn cho phù hợp. 



 

 

Nhồi bông vào thân và may vào đầu. 

5. TAY (2 cái) 

Dùng len màu nâu, không cần nhồi bông nếu dùng kẽm 

 1.MR, 6X = 6 

 2. (2X, V) * 2 = 8 

 3 – 4. 8X = 8 

Dùng len trắng 

 5 – 8. 8X = 8 

Cắt chỉ, chừa lại một đoạn dài để may vào thân 

6. CHÂN (2 cái) 

Dùng len màu nâu, không cần nhồi bông nếu dùng kẽm 

 1.MR, 6X = 6 

 2. (2X, V) * 2 = 8 

 3. (3X, V) * 2 = 10 

 4. 10X = 10 

Dùng len trắng 

 5 – 8. 10X = 10 

Cắt chỉ, chừa lại một đoạn dài để may vào thân 

7. ĐUÔI 

Dùng len màu nâu, không cần nhồi bông nếu dùng kẽm 



 
 1.MR, 6X = 6 

 2 – 44. 6X = 6 

Bạn có thể điều chỉnh đuôi dài hay ngắn cho phù hợp với dây kẽm bằng cách tăng hoặc giảm hàng. 

Lưu ý: Nếu bạn không sử dụng kẽm: 

- Nhồi bông vào tay và chân thật ít 

- Nhồi một ít bông ở đuôi và giảm chiều dài đuôi khỉ 

- Không nhồi bông quá nhiều vào thân 

8. QỦA CHUỐI 

Dùng len màu vàng 

 1. Móc 21 bính, bắt đầu làm việc từ bính thứ 2, 2SL, 16T, 2SL = 20 

 2. Lên 1 bính, quay lại. Chỉ móc vào cạnh ngoài (front loop) 2SL. Móc vào cạnh thứ 3 (third loops), 

16T. Chỉ móc vào cạnh ngoài (front loop), 2SL = 20 

 

 

 



 
 Các b có thể xem cách móc mũi nửa kép ở cạnh thứ 3 ở đây 

https://www.youtube.com/watch?v=d2nyqJZBfvA 

 3. Lên 1 bính, quay lại, 2SL, 16HDC, 2SL = 20 

 4. Lên 1 bính, quay lại. Chỉ móc vào cạnh ngoài (front loop) 2SL. Móc vào cạnh thứ 3 (third loops), 

16T. Chỉ móc vào cạnh ngoài (front loop), 2SL = 20 

 5. Lên 1 bính, quay lại, 2SL, 16HDC, 2SL = 20 

 6. Lên 1 bính, quay lại. Chỉ móc vào cạnh ngoài (front loop) 2SL. Móc vào cạnh thứ 3 (third loops), 

16T. Chỉ móc vào cạnh ngoài (front loop), 2SL = 20 

 7. Lên 1 bính, quay lại, 2SL, 16HDC, 2SL = 20 

 8. 2SL, (2T, (2T)) * 4, 2SL = 16   (2T) là 2 mũi T chụm vào 1 đầu hay là mũi giảm T 

 

  

Cắt chỉ, lặp lại các hàng như trên đối với nửa còn lại của quả chuối ( bắt đầu móc vào các cạnh bên ngoài 

của 21 mũi bính hàng đầu tiên) 

May quả chuối lại bằng cách may vào hàng cuối cùng thứ hai như thể hiện dưới đây 



 

  

 

Dùng len màu nâu may ngôi sao vào đáy quả chuối. Sau đó may kín xung quanh ngôi sao 

 

Đầu quả chuối. 

 1.Lấy 4 mũi, 4X = 4 

 2 – 4. 4X = 4 

 5. X, V, 2X = 5 

Cắt len 



 

  

Chú khỉ đáng yêu đã hoàn tất.  Chúc các bạn thành công!  

 

 


