
12 
BTSK số 1/2015 

Chiếc	kim	khâu	ngày	Tết	
Minh Khôi 

Dịp Tết vừa rồi, tôi về quê thăm nhà. Sau khi hỏi thăm tôi xong, mẹ tôi đi lấy hộp đồ nghề 
của mẹ: hộp kim chỉ. Thì ra mẹ phát hiện chiếc áo khoác tôi đang mặc bị sứt chỉ trên vai. Ố ồ, 
nhanh thật! Lúc lấy kim ra, mẹ tôi vô tình làm rơi kim lên bàn. Chật vật một lúc, tôi mới nhặt 
được chiếc kim lên giúp bà. Chiếc kim vừa nhỏ vừa thẳng nên rất khó nhặt nếu nó nằm trên 
mặt phẳng. 

 

Khoảng khắc đó làm tôi nhớ đến mẫu thiết kế của hai nhà thiết kế Huang Yu Chen và Shih 
Ting Huang. Cây kim hai người đưa ra khác cây kim tiền thân ở chỗ: phần đuôi của nó cong 
một góc 20o. Nhờ tính mới này, cây kim của Huang Yu Chen và Shih Ting Huang nếu bị rơi sẽ 
dễ nhặt lên. Nhìn từ góc độ các nguyên tắc sáng tạo, ta thấy tính mới vừa nêu có được nhờ 
hai nguyên tắc: Nguyên tắc phẩm chất cục bộ (Nguyên tắc 3) và Nguyên tắc chuyển sang 
chiều khác (Nguyên tắc 17) 
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Trở lại câu chuyện của mẹ tôi. Thấy tôi đang cầm kim, mẹ tôi nhờ tôi xỏ chỉ luôn. Mặc dù 
“mắt tinh tay vững”, sau một hồi “mút và đút” vã mồ hôi, tôi mới xỏ xong. Lần này, tôi lại nhớ 
đến một cây kim khác, cây kim được nhà thiết kế Woo Moon-Hyung vẽ mẫu. Cây kim này 
khác với cây kim tiền thân ở điểm: lỗ kim “muốn to là to, muốn nhỏ là nhỏ”. Chỉ cần ấn đuôi 
kim, lỗ kim sẽ to ra để chúng ta dễ xỏ chỉ. Lỗ kim cải tiến “muốn to là to, muốn nhỏ là nhỏ” 
thể hiện cụ thể Nguyên tắc linh động (Nguyên tắc 15). 
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Mẹ tôi may xong thì bà lấy kéo cắt chỉ. Động tác đó làm tôi nhớ đến mẫu thiết kế của một 
nhóm các nhà thiết kế Hàn Quốc (Jieun Lee, Jihun Kang, Youngho Lee, Byung-Kyu Park & Ji-
Yun Seo). Lỗ kim của cây kim này có một con dao nhỏ, đây là thể hiện cụ thể của hai nguyên 
tắc: Nguyên tắc vạn năng (Nguyên tắc 6) và Nguyên tắc kết hợp (Nguyên tắc 5). 
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Ai đó hãy kết hợp ba mẫu kim trong một để công việc may vá của các mẹ được dễ dàng hơn! 


