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1. Vài nét về chiếc nón lá  

Nón lá là một loại nón đội đầu truyền thống của các dân tộc Đông Á và Đông Nam 

Á như Nhật Bản, Lào, Trung Quốc, Thái Lan... trong đó có Việt nam 

Cùng với áo dài, áo cánh, váy lĩnh, yếm đào, thắt lưng bao... chiếc nón được coi là 

một thứ phục trang phục, vì thế chiếc nón được xem là một trong những biểu tượng 

truyền thống của người Việt Nam, gắn bó với người Việt, không phân biệt giới tính, 

tuổi tác, địa vị...  

1.1. Lịch sử chiếc nón lá ở Việt nam 

Có lẽ từ ngàn xưa, do đặc trưng của khí hậu nhiệt đới gió mùa, với thời tiết nắng lắm 

mưa nhiều, người Việt xưa đã biết lấy lá kết vào nhau để làm vật dụng đội lên đầu để 

che nắng che mưa, qua năm tháng dần dần nó được cải tiến thành những chiếc nón 

có hình dạng khác nhau và hình ảnh chiếc nón đã hiện diện trong đời sống thường 

ngày của người Việt Nam, trong cuộc chiến đấu giữ nước, qua nhiều câu chuyện kể 

và tiểu thuyết. 

Hoạ sĩ Đặng Mậu Tựu – Phó chủ tịch Hội Văn hóa nghệ thuật Thừa Thiên Huế cho 

biết: “Lịch sử nón Việt Nam qua nhiều giai đoạn, có những biến thiên, từ nón hình 

tròn (nón miền Bắc xưa), nón tròn dẹt (nón quai thao) đến nón hình chóp (nón Huế). 

Về mặt tạo hình, hình chóp tạo khối vững vàng trong không gian, nâng hiệu quả 

thẩm mỹ lên cao, nón có chiều sâu nên vừa che được nắng nhiều hơn, lại vừa tạo sự 

gọn gàng, duyên dáng”. 

Về thời điểm ra đời, nhiều tài liệu cho rằng Chiếc nón lá xuất hiện ở Việt nam vào 

thế kỉ thứ 13, đời nhà Trần. Hình ảnh tiền thân của chiếc nón đã được chạm khắc 

trên trống đồng Ngọc Lũ, trên thạp đồng Đào Thịnh vào khoảng 2500 - 3000 năm về 

trước.  

Như vậy, có thể thấy chiếc nón đã xuất hiện ở Việt nam từ xa xưa dưới nhiều hình 

thức khác nhau.  

1.2. Cấu tạo chiếc nón lá  
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Theo sự phát triển của lịch sử qua các thời đại, nón lá ở Việt Nam có nhiều biến đổi 

về kiểu dáng và chất liệu. Ban đầu khi chưa có dụng cụ để khâu thắt, nón được tết 

đan, sau đó từ khi có sự ra đời của chiếc kim, vào thời kỳ con người chế luyện được 

sắt (khoảng thế kỷ thứ 3 trước công nguyên), chiếc nón khâu như ngày nay ra đời. 

Trước kia, chiếc nón được phân thành 3 loại với tên gọi nón mười (hay nón ba tầm), 

nón nhỡ và nón đầu. Nhìn chung nón cổ vành rộng, tròn, phẳng như cái mâm. Ở 

vành ngoài cùng có đường viền quanh làm cho nón có hình dáng giống như cái 

chiêng. Giữa lòng có đính một vòng nhỏ đan bằng giang vừa đủ ôm khít đầu người 

đội. Nón ba tầm có vành rộng nhất. Phụ nữ thời xưa thường đội nón này đi chơi hội 

hay lên chùa. Nón đấu là loại nhỏ nhất và đường viền thành vòng quanh cũng thấp 

nhất.  

Trước kia người ta còn phân loại nón theo đẳng cấp của người chủ sở hữu nón. Các 

loại nón dành cho ông già, có loại cho nhà giàu và hàng nhà quan, nón cho trẻ em, 

nón cho lính tráng, nón nhà sư... 

Vật dụng làm nón gồm: lá, chỉ và khung nón. Lá thì có vùng lấy từ hai loại cây giống 

như cây lá kè, có sứa nhỏ, mọc ở những vùng đồi núi. Một loại có tên là lá tơi (tên 

chữ là du quy diệp), mềm và mỏng hơn. Ngoài ra, nón có thể được đan bằng các loại 

lá khác nhau như lá cọ, rơm, tre, lá cối, lá hồ chuyên làm nón v.v. Sợi chỉ khâu lá 

ngày xưa người dân dùng sợi nón – một loại sợi rất dai lấy từ bẹ cây móc, ngày nay 

người ta thường là sợi cước (người Huế thì lại dùng sợi chỉ đoác). Mỗi chiếc nón có 

hoặc không có dây đeo làm bằng vải mềm hoặc nhung, lụa để giữ trên cổ. 

Tàu lá nón khi đem về vẫn còn xanh răn reo, được đem là bằng cách dùng một miếng 

sắt được đốt nóng, đặt lá lên dùng nắm giẻ vuốt cho phẳng. Lửa phải vừa độ, nếu 

nóng quá thì bị ròn, vàng cháy, nguội quá lá chỉ phẳng lúc đầu, sau lại răn như cũ. 

Người ta đốt diêm sinh hơ cho lá trắng ra, đồng thời tránh cho lá khỏi mốc. 

Với loại lá non còn búp, chưa xòe ra hẳn, người ta phơi khô, nhưng không để cho 

khô quá, rồi đem ủi cẩn thận. Người ta “ủi” bằng cách lấy giẻ nhúng nước, đem hơ 

trên lửa cho nóng trước khi chà nhẹ lên lá, để “ủi” cho lá thẳng và những đường gân 

lá cũng bằng với mặt lá, đoạn đem treo lên từng chùm để giữ lá cho thẳng. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%8D
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C6%A1m&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tre
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=V%E1%BA%A3i&action=edit&redlink=1
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Nón thường có hình chóp nhọn hay hơi tù, tuy vẫn có một số loại nón rộng bản và 

làm phẳng đỉnh. Lá nón được xếp trên một cái khung gồm các nan tre nhỏ uốn thành 

hình vòng cung. Thường thì có 16 vòng xếp thành 16 tầng mỗi tầng có bán kính khác 

nhau. 16 vòng tạo cho chiếc nón dáng thanh tú, không quá cũn cỡn, không xùm xụp. 

Khung nón thường là do những người thợ có tay nghề chuyên môn làm sẵn. 

Ở Huế chiếc nón lá được thi vị hoá thêm bằng những bài thơ bên trong lớp lá. Muốn 

đọc ta đưa chiếc nón lá lên cao, nhìn xuyên qua ánh nắng mặt trời. Thơ sẽ hiện ra 

bên trong nón... 

1.3. Phân loại 

Nón lá có nhiều loại như nón ngựa hay nón Gò Găng (sản xuất ở Bình Định, làm 

bằng lá dứa, thường dùng khi đội đầu cưỡi ngựa), nón quai thao (người miền Bắc 

Việt Nam thường dùng khi lễ hội), nón bài thơ (ở Huế, là thứ nón lá trắng và mỏng 

có lộng hình hoặc một vài câu thơ), nón dấu (nón có chóp nhọn của lính thú thời 

phong kiến); nón rơm (nón làm bằng cọng rơm ép cứng); nón cời (loại nón xé te tua 

ở viền); nón gõ (nón làm bằng tre, ghép cho lính thời phong kiến); nón lá sen (còn 

gọi là nón liên diệp); nón thúng (nón là tròn bầu giống cái thúng, thành ngữ "nón 

thúng quai thao"); nón khua (nón của người hầu các quan lại thời phong kiến); nón 

chảo (nón mo tròn trên đầu như cái chảo úp, nay ở Thái Lan còn dùng), v.v.... 

2. Chiếc nón lá của 3 miền 

Ở Việt Nam, cả ba miền Bắc, Trung, Nam đều có những vùng làm nón nổi tiếng và 

mỗi loại nón ở từng địa phương đều mang sắc thái riêng. Nón Lai Châu của đồng 

bào Thái; nón Cao Bằng của đồng bào Tày sơn đỏ; nón Thanh Hoá có 16-20 vành; 

nón Ba Ðồn (Quảng Bình) mỏng nhẹ và giáng thanh thoát; nón Gò Găng (Bình 

Ðịnh); nón Huế nhẹ nhàng, thanh mỏng nhờ lót bằng lá mỏng; nón làng Chuông 

(Thanh Oai, Hà Tây) là loại nón bền đẹp vào loại nhất ở vùng đồng bằng Bắc Bộ. 

Một số đặc trưng của chiếc nón lá ở một số tỉnh/thành phố: 

 

 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%ACnh_ch%C3%B3p_nh%E1%BB%8Dn&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%B3n_ng%E1%BB%B1a&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BA%A3n_xu%E1%BA%A5t
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_%C4%90%E1%BB%8Bnh
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%B3n_b%C3%A0i_th%C6%A1&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hu%E1%BA%BF
http://vi.wikipedia.org/wiki/Phong_ki%E1%BA%BFn
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tre
http://vi.wikipedia.org/wiki/Sen
http://vi.wikipedia.org/wiki/Phong_ki%E1%BA%BFn
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_Lan
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Huế 

Nón lá có ở 3 miền nhưng với Huế thì chiếc nón đã trở thành biểu trưng cho vẻ đẹp, 

sự dịu dàng, thanh mảnh, duyên dáng của người phụ nữ Huế. 

Nghề nón ở Huế xuất hiện từ bao giờ, ai là tổ của nghề này... những câu hỏi ấy ngay 

cả các bậc cao tuổi nhất trong nghề ở Huế hiện nay cũng đều không biết. Nhưng có 

một điều có thể khẳng định là nghề nón ở Huế có từ rất lâu và đã đi vào ca dao, tục 

ngữ của xứ này. Nhiều người dân Huế đã thuộc nằm lòng những câu thơ phổ biến: 

“Ai ra xứ Huế mộng mơ 

Mua về chiếc nón bài thơ làm quà” 

Hay: 

“Mát mặt anh hùng khi nắng hạ 

Che đầu thôn nữ lúc mưa sa” 

Nghề nón ở Huế có ở khắp nơi với những làng nghề nổi tiếng như: làng Đồng Di – 

Tây Hồ - La Ỷ - Nam Phổ (huyện Phú Vang) - Phủ Cam - Đốc Sơ (thành phố Huế). 

Mỗi làng chuyên về một loại nón: làm nón 3 lớp thì có La Ỷ, Nam Phổ, Đốc Sơ; làm 

nón bài thơ nổi tiếng có Đồng Di - Tây Hồ - Phủ Cam. Trong cấu tạo hình dáng và 

độ thanh mảnh thì nón Huế có những điểm khác biệt so với nón ở các vùng miền 

khác. Cho nên, dẫu đều là nón lá nhưng với những đặc điểm riêng của mình: 

“Áo trắng hỡi thuở tìm em chẳng thấy 

Nắng mênh mang mấy nhịp Trường Tiền 

Nón rất Huế nhưng đời không phải thế 

Mặt trời lên từ phía nón em nghiêng” 

Nói về Làng Đồng Di (Thôn Di Đông – xã Phú Hồ - huyện Phú Vang), đây là làng 

làm nón bài thơ nổi tiếng từ xưa đến nay của Huế. Nón bài thơ Đồng Di nổi tiếng 

đẹp nhờ màu lá xanh, mũi kim chằm dày mà đều tăm tắp, chiếc nón nhẹ thênh, sáng 

trong, thấy rõ những vần thơ, những hoạ tiết ẩn chìm trong nón. Vào mùa thì người 

lớn ra đồng làm lúa, trẻ em ở nhà làm nón, hết vụ mùa thì cả gia đình cùng lao vào 
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nghề. Vào năm học, trẻ em một buổi đi học, một buổi về nhà chằm nón, tuy thu nhập 

thấp nhưng cũng góp phần giúp bố mẹ lo khoản sách vở cho năm học mới. Một tuần, 

mười ngày, nón Đồng Di được người làng đem bán tại chợ Dạ Lê. Những ngày chợ 

quê vẫn còn là dịp trẻ em háo hức với những món quà mẹ mua, người phụ nữ sắm 

vật dụng cần thiết cho gia đình.  

Nón Huế ngày nay không chỉ có nón bài thơ, nón 3 lớp, nón quai găng như ngày xưa 

mà theo thị hiếu của người tiêu dùng, nón Huế bây giờ còn có thêm nón thêu, nón lá 

kè. Và cũng do cuộc sống phát triển, phương tiện giao thông bằng xe gắn máy không 

thích hợp cho việc đội nón nên bây giờ nhiều phụ nữ trẻ Huế đã không còn cơ hội 

“nghiêng nón làm duyên”. 

Quảng Nam 

Đối với người dân Quảng Nam, nếu nón không làm bằng lá thì hai chữ nón và mũ lại 

được dùng như nhau, chẳng hạn: nón rơm - mũ rơm, hay nón nỉ - mũ nỉ. 

Người dân quê Quảng Nam ngày trước thường dùng hai loại lá tơi và lá nón trên 

đây, tùy theo chất lá: lá non mềm và mỏng thì dùng làm nón; còn lá già, dày và có 

gân cứng thì dùng làm tơi, gọi là áo tơi, tức là cái áo đi mưa ngày trước. 

Sau khi nan tre mềm và nhỏ được vót tròn và ghép uốn thành vành để bắt vành và 

đặt ở trong khung (ở vùng quê Quảng Nam thường gọi là khuôn), người làm nón xếp 

hai, ba lớp lá đã được ủi sẵn lên khung. Lá mỏng lợp ra ngoài, lá dày lợp bên trong. 

Muốn nón đội chắc và bền, thì lợp toàn lá dày. Những chiếc nón lá người đi cày ở 

quê ngày trước thường đội là loại nón lợp lá dày này. Vành nón cũng phải chuốt 

mỏng hơn, để nón đội được nhẹ nhàng, trang nhã. Giai đoạn chót là chằm nón: dùng 

chỉ cước khâu lại các lớp lá vô vành. Đến vành cuối cùng là vành lớn nhất thì người 

chằm nón dùng một vành tre to, kèm theo vành tre nhỏ, để kẹp lá vào giữa cho chắc, 

cho lá khỏi tụt ra và xơ rách. Việc may hay viền vành nón cuối cùng này, người làm 

nón gọi là nút vành. Phải may cẩn thận một mũi dài, hai mũi ngắn, thật đều, mà 

người trong nghề gọi là kiểu may một mẹ hai con; một cách gọi  khá lạ tai, nhất là 

với các bạn trẻ ngày nay. 

 


