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جزوه رفع ایرادات حین بافت
 -جٌس ًخ ّای ارسالی چیست ؟

ضْزیار فزش اس ًد هزیٌَس استفازُ هینٌس.

 -بافت از مذام سوت ضرٍع هی ضَد ؟ اگر از سوت راست ببافین چِ هی ضَد ؟

تافت اس سوت چپ ضزٍع هی ضَز ٍلی اگز اس سوت راست تافتِ ضَز طزح تز ػنس تصَیز اصلی تافتِ هی ضَز مِ اگز ذطی یا
ًَضتِ تاضس ایزاز زارز ٍلی اگز تصَیز ٍ یا هٌظزُ تاضس  ،ایزازی ًسارز .

 آیا چلِ مطی را بایذ مساًی مِ تابلَ فرش هی بافٌذ اًجام دٌّذ یا ایٌنِ ّر مسی مِ قالیبافی بلذ است هی تَاًذاًجام دّذ؟

چَى چلِ مطی چِ زر تافت تاتلَ فزش ٍ چِ زر تافت فزش ینی هی تاضس  ،تِ ّویي ذاطز ّز مسی مِ تِ مار چلِ مطی ٍارز تاضس
هی تَاًس چلِ مطی را اًجام زّس .

 -آیا ًخ چلِ تاریخ هصرف دارد ؟

ذیز ٍ -لی اگز سهاى سیازی است مِ ًد چلِ را زاریس هی تَاًیس آى را تا زٍ زست تنطیس اگز پارُ ضس یؼٌی زیگز پَسیسُ ضسُ ٍ تِ زرز
چلِ مطی ًوی ذَرز .

 -اگر از رًگ ّای هتفاٍت چلِ ابریطن برای یل دار استفادُ مٌین ،فرش دچار ایراد هیطَد؟

رًگ چلِ اتزیطن تاثیزی زر میفیت تافت ًسارز
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 -اگر ًخ چلِ من بیاٍرین ٍ از ًخ چلِ ای مِ قبالً داضتین استفادُ مٌین ایرادی دارد ؟

اگزتؼساز ًرْای تاتیسُ ضسُ زر چلِ ّا ینساى تاضس ایزازی ًسارز

 -هي هی خَاّن طرحی را مِ خریذُ ام با چلِ ی ابریطن ببافن  .تقریباً ّر چٌذ هقاط  ،یل مالف ابریطن الزم دارد ؟

تقزیثاً ّز  10هقاط یل مالف اتزیطن
(ّز ّ 12شار گزُ ای مِ تافتِ هی ضَز یل هقاط ًام زارز .تؼساز مل گزُ تا ضزب مززى تؼساز گزُ تِ تؼساز الی فزش تسست هیآیس)

 -آیا هی ضَد بؼذ از چلِ مطی با استفادُ از پیچْای سر دار  ،مطص چلِ ّا را تٌظین مرد؟

تْتز است مطص چلِ ّا ّواى هَقغ چلِ مطی تٌظین ضَز ٍلی اگز تؼس اس چلِ مطی احساس مززیس مِ چلِ ّا ضل ٍ یا تیص اس
اًساسُ سفت ّستٌس  ،هی تَاًیس تا استفازُ اس پیچْای سززار مطص چلِ ّا را تٌظین مٌیس .

 -چلِ مطی مارم ًسبت بِ ػرض دادُ ضذُ  ۰۱ ،ساًتی هتر من است .آیا برای بافت هطنلی پیص هی آیذ ؟

اًساسُ زازُ ضسُ تزای ّز طزح تز اساس تؼساز گزُ ّا  ،رجْا ٍ ًَع چلِ هی تاضس ٍ اگز تِ اًساسُ ّای زازُ ضسُ تَجِ ًطَز ٍ من ٍ سیاز
چلِ مطی ضَز حتواً زر هَقغ تافت تِ هطنل تز هی ذَریس .

 -اگر یل یا چٌذ تار از دار قالی ضل باضذ چِ بایذ مرد ؟

ضوا هی تَاًیس زر سیز ایي چٌس تار ،رٍی هیلِ تاالی زار چیشی تگذاریس (هساز ،ماغذ تا ضسُ ٍ… ) تا موی تارّای ضل ضسُ را تاال
تنطیس ٍ سفت مٌیس .

 -رٍش مَبیذى پَد ًازك ٍ ضخین در ٌّگام بافت تابلَفرش :

تؼس اس اتوام چلِ مطی ٍسط چلِ یل ضزتسر ایجاز هیطَز مِ هحل طالقی تٌِ ّای پطت ٍجلَ هیطَز .مِ تؼس اس سزى سًجیزُ زر
فزش پَز ضرین تِ ٍسیلِ پَز مص اس سیز ایي ضزتسرٍ پَز ًاسك تِ ٍسیلِ زفِ اس تاالی ضزتسر تایس مَتیسُ ضَز ٍ.زر ٌّگام تافت
فزش تؼس اس ّز رج گزُ سزى اتتسا پَز سذین ٍ تؼس پَز ًاسك تایس مَتیسُ ضَز .تایس زقت مٌیس چٌاًچِ پَز ضرین ٍیا ًاسك زر ٍسط
مارتوام ضس حتوا آى را اس تِ قطغ ًواییس ٍ سز آًْا را تِ ال تِ الی چلِ ّا ٍ یا پطت فزش هٌتقل ًواییس سیزا تؼس اس تافت ٍ پززاذت
فزش ایي ًدها اس رٍی فزش ضوا ًوایاى ضسُ ٍ تاػث ماّص سیثایی ٍ ارسش تاتلَ فزش هیطَز.
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 -پَد ًازك را چگًَِ بسًین بْتر است  ،ضل یا سفت ؟

پَز ًاسك زر میفیت تافت ذیلی تاًثیز زارز تِ ّویي ذاطز پَز ًاسك ًِ سفت تایس تاضس ًِ ضل ٍ .لی ضزر سفت سزى پَز ًاسك ذیلی
تیطتز است ّن مار تاال هی سًس ٍ ّن تِ چلِ آسیة هی رساًس.

 -چگًَِ هی تَاًین هتَجِ ضَین مِ پَد ًازك را درست هی زًین ؟

اگز تؼس اس سزى پَز ًاسك تَاًستین تا ًاذي آى را موی تاال ٍ پاییي تنٌین ( تِ ضزط ایٌنِ ًد اضافی ًساضتِ تاضس) یؼٌی ایٌنِ پَز
ًاسك ذَب سزُ ضسُ است ٍ .لی  ،اگز تِ سرتی جا تِ جا ضس ٍ تِ چلِ ّا چسثیسُ تَز یؼٌی پَز ًاسك را سفت سزُ این .

 -هي بؼذ از ایٌنِ یل رج گلین زدم حاال پَد ًازمن صاف پاییي هی آیذ ٍ هاًٌذ قبل ًیست .چرا ؟

ضوا پَز ضرین را تِ جای ایٌنِ اس سیز ضزتسر تیي تافت ٍ چَب ّاف رز مٌیس اس رٍی ضزتسری رز مززُ ایس ٍ آى را اس تیي تززُ ایس ٍ
حاال پَز ًاسك صاف پاییي هی آیس .

 -هي هی خَاّن رجْا ماهالً رٍی ّن قرار گیرًذ ٍ زیاد هی مَبن ٍ حاال مارم پاییي زدُ است چنار مٌن ؟

ضوا تایس اٍل تِ اًساسُ ی فزش تَجِ مٌیس ٍ ّز  10یا  20رج مارتاى را اًساسُ تشًیس اگز ارتفاع فزضتاى اًساسُ تَز ٍلی تیي رجْا یل
ذط سفیس زیسُ هی ضس ایزازی ًسارز ٍ ًیاسی تِ سیاز مَتیسى ًیست .

 -آیا پَد ًازك ابریطوی ّن داریذ ؟

تلِ  ،زر رجطوارّای  80 ٍ 70 ، 60اس پَز ًاسك اتزیطوی استفازُ هی ضَز .

 هي طرحی را هی بافن مِ رجطوار  ۰۱است ٍ ًوی تَاًن هاًٌذ زهاًینِ رجطوار  ۶۴هی بافن پَد ًازك را خَب بسًن .چرا؟

زر رجطوار  70چَى ّن پَز ًاسك ٍ ّن چلِ اتزیطوی است  ،پَز ًاسك ذیلی ذَب رٍی رج ًوی ًطیٌس ٍ هَقغ مَتیسى  ،پَز ًاسك
تاال هی آیس .تزای راحت سزى پَز ًاسك تْتز است چلِ ّا را تا پارافیي ضوغ موی چزب مٌیس .

 -هٌظَر از گلین ابتذا ٍ اًتْای فرش چیست ؟

هٌظَر ایي است مِ ینثار پَز ضرین اس هیاى تارّا رز هی مٌین ٍ ینثار پَز ًاسكً .تیجِ تنزار ایي ػول گلین هیثاضس .گلین زر اتتسا ٍ
اًتْای فزش سزُ هیطَز.
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 -آیا الزم است در ّر رج پَد ضخین را بِ هیلِ ّای مٌارُی دار ببٌذین؟

اگز فزش ضوا زر حال جوغ ضسى تاضس ٍ یا فزش تِ حالت هَج زار ضسُ تاضس هی تَاى پَز ضرین را تِ هیلِ ّای مٌارُ ی زار یست .
ٍلی تْتز است ّز رج ایٌنار را اًجام ًسّین چَى تاػث هی ضَز فزش ًا فزم ضَز

 -هي در حال بافت فرش ّستن ٍ مارم هَجذار ضذُ است  ،ػلت چیست ٍ چِ مٌن ؟

ّز ٍقت چلِ مطی ینسست ًثاضس یؼٌی ضل ٍ سفت چلِ مطی ضسُ تاضس فزش زر هَقغ تافت هَج زار هی ضَز .تزای رفغ ایي
هطنل هی تَاى زر سیز چلِ ّایی مِ ضل ّستٌس چیشی گذاضت تا چلِ ّا موی سفت ضَز ٍ ّوچٌیي تؼس اس چٌس رج هی تَاى پَز
ضرین را تِ هیلِ ی مٌارُ ی زار تست تا فزش صاف ضَز .

 -ػلت باال زدگی فرش چیست؟ راُ حل چیست ؟

تِ چٌس زلیل فزش زر ٌّگام تافت تاال هی سًس:
 -1تِ زلیل چلِ مطی ضل ،مِ تزای ایي هطنل هی تَاًیس اس پیچْای سززار استفازُ مٌیس ٍ مارتاى را سفت مٌیس.
 -2تِ ذاطز من مَتیسى  ،مِ تزای فْویسى ایي هسالِ هی تَاًیس زر پطت فزش ػالهت گذاضتِ ٍ  16رج تثافیس  ،اگز  1/5ساًت تَز
(زر رجطوار  )46یؼٌی اًساسُ مَتیسى ضوا ذَب است ٍ اگز تاال سزُ تَز یؼٌی ػلت تاال سزگی فزش ضوا من مَتیسى است.
 -3تِ ذاطز تزامن سیاز چلِ ّا هی تاضس مِ تایس سؼی مٌیس چلِ ّا را هزتة مٌیسمِ هؼوَالً تؼس اس ضزٍ ع تافت ایي مار ذیلی سرت
است ٍ تْتز است ّواى اتتسا تؼس اس چلِ مطی  ،چلِ ّا را هزتة مٌیس تا تؼساً زچار هطنل ًطَیس.
 -4تِ ذاطز ایٌنِ ػزض فزش اس آًچِ مِ تایس تاضس موتز چلِ مطی ضسُ مِ اگز تافت اًجام ضسُ تاضس ّیچ راّی تزای زرست
مززى آى ًیست
زر آذز تِ ذاطز سفت سزى پَز ًاسك فزش تاال هیشًس  ،مِ تایس توزیي مٌیس تا پَز ًاسك را ضل تز تشًیس تا هطنلتاى تز طزف ضَز.

 -ػلت پاییي زدگی فرش چیست ؟

اٍل تِ ذاطز سیاز مَتیسى هی تاضس .
زٍم  ،تِ زلیل سیاز سفت تَزى چلِ ّا هیثاضس مِ هی تَاًیس تا ضل مززى چلِ ّا تا مول پیچْای سز زار ایي هطنل را رفغ مٌیس
سَم  ،تِ ذاطز تزامن من چلِ ّا ایي هطنل پیص هی آیس مِ تایس سؼی مٌیس چلِ ّا را هزتة مٌیس مِ الثتِ مار سرتی است ٍ تْتز
است ّواى اتتسا ٍ قثل اس ضزٍع تافت ایٌنار را اًجام زّیس
چْارم  ،تِ ذاطز ایٌنِ ػزض فزش اس اًساسُ زازُ ضسُ تیطتز چلِ مطی ضَز مِ اگز تافت اًجام ضسُ تاضس راّی تزای رفغ ایي هطنل
ٍجَز ًسارز ٍ تایس چلِ مطی را تاس مٌیس .
پٌجن ،هیتَاًس تِ تِ ذاطز ًاسك تَزى تیص اس حس ًد استفازُ ضسُ تاضس .یا ًاسك تَزى پَز ملفت تاضس.
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 -گلین مٌارُ فرضن پاییي زدُ است چِ مٌن ؟

ضوا تْتز است فقط قسوت تافت را تنَتیس ٍ گلین مٌارُ را ًنَتیس  .چَى زر قسوت گلین  ،تافت ٍجَز ًسارز اگز مَتیسُ ضَز تِ هزٍر
پاییي هی سًس ٍ اگز ایي مار ازاهِ یاتس تاػث هی ضَزمٌارُ ّای فزش ّن پاییي تشًس .

 -ػرض فرضن ًسبت بِ ضرٍع حذٍد ًین ساًت من ضذُ است چِ مٌن ؟

تِ چٌس زلیل فزش ضزٍع تِ جوغ ضسى هی مٌس  .ینی ًاهزتة تَزى چلِ ّا زر تاالی زار مِ تایس هزتة ضَز  .زٍم ایٌنِ ٍقتی پَز
ضرین را رز هی مٌین تایس هَقغ مَتیسى  ،آى را تا زست ًگِ ًسارین ٍگزًِ تِ هزٍر مار جوغ هی ضَز  .سَم تِ ذاطز پَز ًاسك سفت،
مِ تایس ضل تز سزُ ضَز .

 ػرض فرش هي  ۳ساًتی هتر بیطتر چلِ مطی ضذُ است ٍ حاال مارم پاییي هی زًذ راّی برای درست مردى آىٍجَد دارد ؟

هتاسفاًِ ّیچ راّی تزای رفغ ایي هطنل ٍجَز ًسارز.

 -فرش هي جوغ ضذُ است آیا بؼذ از جذا مردى از دار  ،هی ضَد آى را درست مرد ؟

تا زار مطی ذیلی من هی ضَز جوغ ضسگی فزش را زرست مزز  .پس تْتز است زر حیي تافت ػزض فزش را اًساسُ تشًین ٍ ّز ٍقت
احساس مززین مِ فزش زر حال جوغ ضسى است ّواى جا هطنل آى را تز طزف مٌین تا تیطتز اس ایي ػزض فزش من ًطَز .

 -هي یل رج از فرش را ًبافتِ ام  ،فرش ّن پرداخت ضذُ است .راُ حل چیست؟

ایي هطنل تا رفَ رفغ هی ضَز.

 -طریقِ اًذازُ زدى در چلِ مطی ترمی چگًَِ است ؟

چَى زر چلِ مطی تزمی ًوی تَاى اس پطت فزش ارتفاع آى را اًساسُ سز تایس اس ّواى اتتسا تا هساز رٍی فزش تِ اًساسُ  1/5یا  3ساًت
(زر رجطوار  ) 46ػالهت تشًین تا ٌّگاهی مِ  10یا  20رج تافتین تایس تِ ػالهت تزسین.

 -چِ زهاًی از چلِ مطی ترمی استفادُ مٌین ؟

سهاًی مِ طَل فزش سیاز تاضس ٍ زر زار جا ًطَز اس چلِ مطی تزمی استفازُ هی مٌین مِ تؼس اس ایٌنِ هقساری اس فزش را تافتین هی
تَاًین فزش را ماضف (پاییي مطی فزش) مٌین  .الثتِ  ،گاّی ّن چَى ػزض فزش سیاز است ٍ زر زار جا ًوی ضَز هی تَاًین تا
چزذاًسى ًقطِ ٍ چلِ مطی تزمی  ،فزش را تِ جای ایي مِ اس ػزض تثافین اس قسوت طَل تصَیز تثافین.
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چگًَِ هی تَاًین فرش را ماضف (پاییي مطی) مٌین ؟

اتتسا پیچ ّای سز زار را ضل هی مٌین ٍ فزش را اس سوت راست ٍ چپ گزفتِ ٍ تِ سوت پاییي هینطین ٍ تِ پطت فزش اًتقال
هیسّین ٍ .تا آًجایی پاییي هینطین مِ ارتفاع فزش اس سوت جلَ هٌاسة ٍ راحت تزای ازاهِ تافت تاضس( .تزای راحتی ازاهِ تافت زقت
مٌیس مِ فزش مج ًثاضس ٍ ّوِ جای آى را تِ یل اًساسُ پاییي مطی مٌیس ) تؼس اس پاییي مطی هجسزاً پیچْای سززار را پیچاًسُ ٍ مار
را سفت هی مٌین  .زر هَقغ ماضف ً ،د ّای چلِ ی رٍی زار ًاهزتة هی ضًَس مِ تایس تؼس اس ماضف مززى زٍتارُ آًْا را هزتة مٌین

 -هي بؼذ از ماضف مردى  ،فرضن مج ضذُ است .چِ مٌن ؟

ضوا تا مول ػالهت ّایی مِ قثالً سزُ ایس تافت را ازاهِ زّیس ٍ تِ مج ضسى فزش  ،تَجْی ًنٌیس تؼس اس توام ضسى فزش ٍ جسا
مززى آى اس زار هتَجِ هی ضَیس مِ فزضتاى صاف تافتِ ضسُ است .

 -اگر تؼذاد گلین ّای مٌارُ  ،ینساى ًباضذ ایرادی در فرش بِ ٍجَد هی آیذ ؟ ذیز

 -طَل گرُ ّا چقذر بایذ باضذ تا بتَاى فرش را پرداخت برجستِ مرد ؟

تیي  2/5تا  3ساًت تزای پززاذت تزجستِ هٌاسة است.

 -لطفاً ارتفاع فرش در رجطوار ّای هختلف را بگَییذ

 زر رجطوارّ 46ز  10رج  1/5ساًتی هتز زر رجطوار ّ 50ز  25رج  3/5ساًتی هتز زر رجطوارّ 60ز  30رج  3/5ساًتی هتز -زر رجطوار ّ 70ز  10رج  1ساًتی هتز

ٍ -قتی بافت توام هی ضَد چگًَِ آى را از دار جذا مٌین ؟

تؼس اس اتوام تافت ٍ سزى گلین آذز ٍ قایقی (سًجیزُ ای )  ،تِ اًساسُ ی  7تا  8ساًت تزای ریطِ رٍی چلِ ّا تا هساز ػالهت گذاری
هی مٌین .سپس تا استفازُ اس پیچ ّای سز زار تافت را ضل هی مٌین  .اتتسا چٌس تار ٍسط را گزفتِ ٍ اس رٍی ػالهت قیچی هی مٌین .
سپس چٌس تار اس سوت راست را گزفتِ ٍ قیچی هی مٌین ٍ سپس چٌس تار اس سوت چپ را گزفتِ ٍ قیچی هی مٌین ٍ تِ ّویي تزتیة
ازاهِ هی زّین تا فزش تافتِ ضسُ ماهالً اس زار جساضَز .
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 -زر صَرتی مِ پاسد سَال ذَز را ًیافتیس  ،تا ها تواس تگیزیس.

آزرس  :تثزیش  -سززرٍز  -خ اهام  -رٍتزٍی پوپ تٌشیي  -تَلیسی تاتلَ فزش ضْزیار
تلفي تواس 69961316857 :
سایت ShahriyarCarpet.ir :
ایویل info@shahriyarcarpet.ir :
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