
 

 اگر نخ چله کم بیاوريم و از نخ چله اي که قبًال داشتیم استفاده کنیم ايرادي دارد ؟

  .چله ھا يکسان باشد ايرادي ندارد 

داشته باشیم و رنگ آنھا متفاوت باشد آيا دربافت تًاثیر مي گذارد 

خريداري کردم و متوجه شدم نخھا مانند سابق شماره گذاري 

 ٣، ) زرد (٢سربند سفید ،  ١شماره . 
سربند  ١٠و شماره ي ) آبي (٩، ) سبز 

 

 

اگر نخ چله کم بیاوريم و از نخ چله اي که قبًال داشتیم استفاده کنیم ايرادي دارد ؟

چله ھا يکسان باشد ايرادي ندارد اگرتعداد نخھاي تابیده شده در 

داشته باشیم و رنگ آنھا متفاوت باشد آيا دربافت تًاثیر مي گذارد  کالف چله ابريشم

  .رنگ چله در کیفیت بافت تًاثیري ندارد 

خريداري کردم و متوجه شدم نخھا مانند سابق شماره گذاري من جديدًا از شما طرحي 
  نشده است چه کنم ؟

. شما با کمک سربند ھا مي توانید متوجه شماره نخھا شويد 
سبز ( ٨، ) زرد ( ٧، ) سفید (  ۶، ) قرمز ( ۵، ) آبي 

 

 

 

اگر نخ چله کم بیاوريم و از نخ چله اي که قبًال داشتیم استفاده کنیم ايرادي دارد ؟ -

اگرتعداد نخھاي تابیده شده در 

کالف چله ابريشم ٢اگر -
  ؟

رنگ چله در کیفیت بافت تًاثیري ندارد 

من جديدًا از شما طرحي  -
نشده است چه کنم ؟

شما با کمک سربند ھا مي توانید متوجه شماره نخھا شويد 
آبي ( ۴،) سبز(
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و  ۶، عدد يکان  ۴۶مثًالدر شماره ي . به بعد بايد به عدد يکان توجه کنید  ١٠از شماره ي . ارد قرمز د
سپس با توجه به پالت رنگ ، سر بند ھا و اينکه در طیف ھا نخ . در نتیجه سربند آن سفید مي باشد 

بايد به آن توجه  فقط نکته اي که.ھا از کمرنگ به پر رنگ است مي توانید نخھا را شماره گذاري کنید 
  .طیف مي گذارند    کنید اين است که نخ ھاي ابريشم را ھمیشه در اول

  اگر فقط چند تار از بافت شل باشد چه کنم ؟ -

تا کمي ... ) مداد،کاغذ تا شده و(شما مي توانید در زيراين چند تار ،روي میله سردار چیزي گذاشته 
  .تارھاي شل را باال بکشید و سفت شود 

  چیست ؟ فرشور از گلیم ابتدا و انتھاي منظ -

رد مي کنیم و يکبار پود نازک ) القاچ(يعني يکبار پود ضخیم . در ابتدا و انتھاي فرش گلیم زده مي شود 
  ٠٠١.٠٢١٠١١٢٠.نتیجه تکرار اين عمل گلیم مي شود . مي زنیم 

  

از کوجي استفاده مي کنید ؟ اگر از کوجي استفاده کنیم ايرادي  چله کشيآيا شما در  -
  دارد ؟

  .ما از کوجي استفاده نمي کنیم ولي اگر شما از کوجي استفاده کنید ايرادي ندارد 
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 را به میله ھاي کناره ي دار ببنديم؟ رج پود ضخیمآيا الزم است ھر  -

اگر فرش شما در حال جمع شدن باشدو يا فرش حالت موجدار شده باشد مي توان پود ضخیم را به 
م ندھیم چون باعث مي شود فرش ولي بھتر است ھر رج اينکار را انجا   .میله ھاي کناره ي دار يست 

  .نا فرم شود 

  من در حال بافت فرش ھستم و کارم موجدار شده است ، علت چیست و چه کنم ؟ -

يکدست نباشد يعني شل و سفت چله کشي شده باشد فرش در موقع بافت  چله کشيھر وقت 
براي رفع اين مشکل مي توان در زير چله ھايي که شل ھستند چیزي گذاشت تا . وجدار مي شود م

را به میله ي کناره ي دار  پود ضخیم شود و ھمچنین بعد از چند رج مي توان   چله ھا کمي سفت
         .بست تا فرش صاف شود 

  گلیم کناره فرشم پايین زده است چه کنم ؟ -

وجود  گلیم ، بافتچون در قسمت . شما بھتر است فقط قسمت بافت را بکو بیدو گلیم کناره را نکوبید 
اين کار ادامه يابد باعث مي شودکناره ھاي فرش  ندارد اگر کوبیده شود به مرور پايین مي زند و اگر

  .ھم پايین بزند 

 روش كوبیدن پود نازك و ضخیم د ھنگام بافت تابلوفرش

كھ بعد از زدن زنجیره در فرش .كھ محل طالقي تنھ ھاي پشت وجلو میشود.بعد از اتمام چلھ كشي وسط چلھ یك ضربدرایجاد میشود
و در ھنگام بافت فرش .این ضربدرو پود نازك بھ وسیلھ دفھ از باالي ضربدر باید كوبیده شودپود ضخیم بھ وسیلھ پود كش از زیر 

باید دقت كنید چنان چھ پود ضخیم ویا نازك دروسط كارتمام .بعد از ھر رج گره زدن ابتدا پود زخیم و بعد پود نازك باید كوبیده شود
ھ چلھ ھا ویا بھ پشت فرش منتقل نمایید زیرا بعد از بافت و پرداخت فرش این شدحتما آن رااز تھ قطع نماییدوسر آنھا را در البھ الی

 نخھا از روي فرش شما نمایان شده و باعث كاھش ارزش فرش میشود
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 علت پايین زدگي تابلوفرش فرش چیست ؟

که مي توانید با شل : دوم ، به دلیل زياد سفت بودن چله ھا . اول به خاطر زياد کوبیدن مي باشد 
سوم ، به خاطر تراکم کم چله ھا اين . دن چله ھا با کمک پیچھاي سر دار اين مشکل را رفع کنید کر

مشکل پیش مي آيد که بايد سعي کنید چله ھا را مرتب کنید که البته کار سختي است و بھتر است 
از اندازه داده  چھارم ، به خاطر اينکه عرض فرش. ھمان ابتدا و قبل از شروع بافت اينکار را انجام دھید 

شده بیشتر چله کشي شود که اگر بافت انجام شده باشد راھي براي رفعاين مشکل وجود ندارد و 
یا میتواند به خاطر نازک بودن بیش از حد نخ استفاده شده باشد یا نازک .بايد چله کشي را باز کنید 

  پود کلفت باشد  بودن

www.nagshara-farsh.ir  

  وقتي بافت تمام مي شود چگونھ آن را ، از دار جدا کنیم ؟-۵

سانت براي ريشه روي  ٨تا  ٧،به اندازه ي ) زنجیره اي (بعد از اتمام بافت و زدن گلیم آخر و قايقي 
. فاده از پیچھاي سر دار بافت را شل مي کنیم سپس با است. چله ھا با مداد عالمت گذاري مي کنیم 

سپس چند تار از سمت راست را گرفته . بعد چند تار وسط را گرفته و از روي عالمت قیچي مي کنیم 
و قیچي مي کنیم و بعد چند تار از سمت چپ و به ھمین ترتیب ادامه مي دھیم تا فرش بافته شده 

  .کامًال از دار جداشود 

  طریقھ اندازه زدن در چلھ کشي ترکي چگونھ است ؟ -۶

چون در چله کشي ترکي نمي توان از پشت فرش ارتفاع آن را اندازه زد بايد از ھمان ابتدا با مداد روي 
رج بافتیم بايد  ٢٠يا  ١٠ه عالمت بزنیم تا ھنگامی ک)  ۴۶در رجشمار (سانت  ٣يا  ۵/١فرش به اندازه 

  .به عالمت برسیم 

  چھ زمان از چلھ کشي ترکي استفاده کنیم ؟ -٧

زماني که طول فرش زياد باشد و در دار جا نشود از چله کشي ترکي استفاده مي کنیم که بعد از 
البته ، گاھي . کنیم ) پايین کشي فرش(بافتیم مي توانیم فرش را کاشف  اينکه مقداري از فرش را

ھم چون عرض فرش زياد است و در دار جا نمي شود مي توانیم با چرخاندن نقشه و چله کشي 
  .ترکي ، فرش را به جاي اين که از عرض ببافیم از قسمت طول تصوير ببافیم

  چگونھ مي توانیم فرش را کاشف کنیم ؟ -٨

در موقع کاشف ، نخ ھاي . از پايین کشي مجددًا پیچھاي سردار را پیچانده و کار را سفت مي کنیم 
  .چله ي روي دار نامرتب مي شوند که بايد بعد از کاشف کردن دوباره آنھا را مرتب کنیم 

  خیر   ؟ اگر تعداد گلیم ھاي کناره ، یکسان نباشد ایرادي در فرش بھ وجود مي آید -٩

  چھ کنم ؟. من بعد از کاشف کردن ، فرشم کج شده است  -١٠

با کمک عالمت ھايي که قبًال زده ايد بافت را ادامه دھید و به کج شدن فرش ، توجه اي نکنید شما 
ذر .بعد از تمام شدن فرش و جدا کردن آن از دار متوجه مي شويد که فرشتان صاف بافته شده است 

  .ودتولیدی ھای تابلوفرش تابلوفرش را بعد از اتمام بافت دفه زنی میکنند تا ایراد کجی رفع ش
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  .لطفًا ارتفاع فرش در رجشمار ھاي مختلف را بگویید -١١

  سانتي متر ۵/١رج  ١٠ھر  ۴۶در رجشمار_
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  سانتي متر ۵/٣رج  ٢۵ھر  ۵٠در رجشمار _ 

  سانتي متر ۵/٣رج  ٣٠ھر  ۶٠در رجشمار_ 

  سانتي متر ١رج  ١٠ھر  ٧٠در رجشمار _ 

  

  

   

www.nagshara-farsh.ir                                          ٠۴١-٣۴٢٠١١٣۵: پشتیباني  

٠۴١- ٣۴٢٠٧٧٩٨: فروش   
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