
WORLDWIDE KNITTING DAY
13-14 June 2009

DALAT JOINS MONTPELLIER TO MAKE 
THE BIGGEST BLANKET OF THE WORLD

Operation “The biggest blanket of the world” KNITTING THE SOLIDARITY LINK with the 
victims of Agent Orange was initiated in Montpellier, France, by AD@lY “Les Amis de Dalat 
sur les traces de Yersin” (The friends of Dalat on the footsteps of Yersin). (www.adaly.org) 

This  is  the  first  time  that  Vietnam through Dalat  and  thanks  to  the  initiative  of  Madam 
Nguyen Thuy Nga, Director of Dalat Academy, subscribes to the Knitting World Day on 13 
June 2009 on the invitation of AD@lY (www.wwkipday.com) (www.journee-mondiale-du-
trico.com) . The operation consists of knitting myriads of multicolored small squares of wool 
of 10x10 cm, with needle 3 or 3.5, 22 stitches in average. The small  squares will  be put 
together to form the biggest blanket of the world. 

This  collective work knits  the solidarity link with the victims  of Agent Orange,  defoliant 
pesticide of Vietnam War (www.vietnam-dioxine.org), the protection of our environment, and 
the friendship between Dalat  and Montpellier,  Vietnam and France.  The small  squares of 
Dalat are a very strong symbol.   

This  blanket  will  be  exposed in  2010  at  Halong Bay and put  on sale  by auction  on the 
occasion of Festivities of Millenium of Hanoi (www.hanoimillenium.org) . 

NGÀY ĐAN LEN THẾ GIỚI
13-14 tháng  06 năm 2009

TP ĐÀ LẠT CÙNG TP MONTPELLIER 
THAM GIA LÀM CHIẾC CHĂN LỚN NHẤT THẾ GIỚI

Hoạt động “ Đan một chiếc chăn lớn nhất thế giới” thể hiện tình đoàn kết, chia sẻ với các  
nạn nhân bị nhiễm chất  độc màu da cam được thành lập tại  Montpellier,  Pháp bởi Hội  
AD@lY  (“Les  Amis  de  Dalat  sur  les  traces  de  Yersin”),  “The  friends  of  Dalat  on  the  
footsteps of Yersin”), (Những người bạn theo dấu chân của Bác sĩ Yersin) (www.adaly.org) 

Đây là lần đầu tiên Việt Nam thông qua Đà Lạt tham gia vào ngày Hội đan len trên toàn thế  
giới được diễn ra vào ngày 13 tháng 06 năm 2009. AD@1Y cám ơn Bà Nguyễn Thùy Nga,  
Giám  Đốc  Đà  Lạt  Academy  đã  tổ  chức  ngày  hội  này  theo  lời  mời  của  AD@1Y 
(www.wwkipday.com) (www.journee-mondiale-du-trico.com). Hoạt động này bao gồm đan 
nhiều mảnh len nhỏ có kích thước 10 x10 cm với loại kim số 3 hoặc 3.5, bình quân 22 mũi 
đan mỗi hàng. Những tấm len nhỏ sẽ được kết nối lại với nhau để trở thành một tấm len lớn  
nhất thế giới. 

Thông qua công việc đan len, Hiệp hội những nạn nhân chất độc màu da cam gắn kết được  
tình đoàn kết của những nạn nhân trong chiến tranh Việt Nam (www.vietnam-dioxine.org,  
bảo vệ môi trường and tình hữu nghị giữa Đà Lạt, Montpellier, Việt Nam và Pháp. Những  
mảnh len nhỏ được làm từ Đà Lạt sẽ là một biểu trương rất lớn.
 Chiếc chăn này sẽ được triển lãm tại Vịnh Hạ Long năm  2010 và được bán đấu giá nhân dịp  
lễ kỷ niệm Một Ngàn Năm Hà Nội.(www.hanoimillenium.org) 
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