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نمرۀ هنرجو حداقل نمرۀ قبولی از 3 مرحله کار ردیف

1 قرار دادن مهار و چوب هاف بین چله ها 1

2 بستن نخ اتصال به کوجی و بستن کوجی به دار 2

2 اتصال نخ های چله روی کوجی 3

2 زیرسازی 4

2

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست 
محیطی و نگرش:

- مسئولیت پذیری 
- درست کاري و کسب روزي حالل

* میانگین نمرات

شرح کار:
اجرای مراحل قرار دادن مهار و هاف ، بستن زیرسري روي راست روها، بستن نخ کوجي بر روي کوجي، اتصال کوجي روي زیر سري ها، تهیۀ کالف 
تخت از نخ کوجي بند ، اتصال نخ کوجي بند به کوجي، قرار دادن قطعه کمكي کوجي، کوجي بندي تارهاي زیر هاف، گره زدن پایان نخ کوجي

استاندارد عملکرد: 
 قرار دادن مهار و هاف و کوجی و اتصال چله ها به کوجی و زیرسازی 

شاخص ها:
 قرار دادن مهار و هاف بین چله ها، بستن کوجي و زیرسازي در 90 دقیقه

شرایط انجام دادن کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط:   زمان: 90 دقیقه           مكان: کارگاه بافت فرش مجهز به دارهاي قالي بافي با  ابعاد حداقل 150 * 100 سانتي متر 

ابزار و تجهیزات:    
 دفتین، چاقو یا قالب بافت، سیخ پود کشي 

 دار قالي بافي گردان با ابعاد 150×100 سانتي متر، زیر سري، کوجي ،قیچي، نخ چله، نخ کوجي بندي، نخ پود، خامه و نخ زنجیره

 *  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی وکسب شایستگی، »2« است.

ارزشیابی شایستگی کوجي بندي:
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فصل اول   چله کشی

فصل 2

بافت گلیم ساده
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شایستگی بافت گلیم ساده

مقدمه

گلیم چگونه بافته  مي شود؟ آیا بافت گلیم روش هاي مختلفي 
دارد؟ به نظر شما تفاوت گلیم ها در چیست؟ گلیم ها را بر چه 

اساسي مي توان دسته بندي کرد؟   

گلیم دست بافته اي است که با گذراندن رشته هاي پود از زیر و 
روي رشته اي تار، با استفاده از دست، ابزار و وسایل گلیم بافي،  
بافته مي شود. تقریباً در همه مناطق ایران با بهره گیري از انواع 
روش ها بافته هاي متنوعي از گلیم عرضه مي شود. گلیم ها از  
چند نظر  قابل تقسیم بندي است. در یك تقسیم بندي گلیم ها 
را بر اساس شكل ظاهري و رخ آنها به دو دسته گلیم یك رو 

وگلیم دو رو تقسیم مي کنند. در گلیم یك رو طرح و نقش ها 
تنها از یك رو وضوح دارد وگلیم از یك طرف مورد استفاده قرار 
می گیرد. نقوش گلیم هاي دو رو از هردو طرف وضوح داشته و 

هر دو طرف گلیم قابل استفاده است. 
در تقسیم بندي دیگر، گلیم ها بر اساس شیوۀ  بافت  و شیوۀ 

پودگذاري به دو دسته تقسیم بندي مي شوند:
 دستۀ دوم: پودگذاري  ـ دستۀ اول: پودگذاري به صورت سادهـ 

به صورت پیچشي 
هرگروه داراي زیر مجموعه هایي است که در نمودار نشان داده 

شده است. 

2
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فصل دوم   بافت گلیم ساده

انواع گلیم

پیچشی ساده

مروارید

پود معلقجفت قالب

ورنی

تك قالب

الدی

چله مشترک

حصیری

چاکدار

سوزنی

پود سراسری

مرحله اول: چله کشی

مرحله دوم: سربندی

تنظیم  و  چله کشي  سیه بندي،  شامل  مجموعاً  اول  مرحله 
کشش چله ها و قرار دادن اجزاي دار از جمله مهار و هاف و 
کوجي بندي است. این مرحله را در فصل اول کتاب آموخته اید.

بافتۀ ابتدا و انتهاي گلیم یا قالي را »  سربندي« مي گویند . در 
همه انواع گلیم، پس از چله کشي و قبل از بافت بدنۀ اصلي 
گلیم، سربندي را می بافند. سربندي انواع مختلفي  دارد که 
در این کتاب براي هر یك از  انواع گلیم، یك نوع سربندي 

انتخاب وآموزش داده مي شود.
کاربرد سربندي : براي ثابت نگه داشتن چله ها و  ایجاد نظم در 
ابتدا و انتهاي گلیم یا قالي آن را سر بندي مي کنند. همچنین  
باعث جفت شدن تارهاي زیر و رو  و صاف شدن دم یا لبه بافت 

گلیم یا فرش مي شود. سربندي ضمن  ایجاد زیبایي ظاهري، 
موجب افزایش استحكام دو سر بافته می گردد  تا هنگام استفاده 
از گلیم یا فرش ابتدا و انتهاي آنها از هم گسیخته و پاره نشود. 
نكته: طول)ارتفاع( سربندي متناسب با  طول گلیم  )بین 2 تا 

10 سانتي متر( در نظر گرفته مي شود.
اجزاي سربندي: سر بندي به طور معمول داراي دو یا  سه 
جزء است: »زنجیره، گلیمك )کرباس( و ملیله« الزم به توضیح 
و  زنجیره  با  تنها  را  سربندي  مي توان  مواردي  در  که  است 

بافت هریك از انواع گلیم داراي مراحلي است: 

استاندارد عملکرد: پودگذاری به روش های متعدد)سراسری، چاکدار، چله مشترک، تک قالب، 
جفت قالب و پود معلق و...( ایجاد نقش در گلیم، بر اساس نقشه و جداسازی گلیم 

بافته شده از دار بافندگی
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گلیمك انجام داد و از جزء سوم که جنبه تزییني دارد صرف 
نظر کرد. نام گذاري انواع سربندي بر اساس نوع ساده بافي یا 
ملیله صورت مي گیرد. در اینجا سربندي کرباسي با توجه به دو 

جزء آن یعني زنجیره وگلیمك آموزش داده مي شود )به تصویر 
صفحه 9 کتاب مراجعه شود(.

الف( زنجيره

پس از پایان چله کشي، قرار دادن  هاف، و مهار و کوجي بندي، 
زنجیره بافي مي کنند. زنجیره بافي برای استحكام بخشیدن به 
ابتدا و انتهاي گلیم و همچنین منظم کردن چله ها و جفت نمودن 
تارهاي زیر و رو در ابتداي قالي و گلیم است. زنجیره بافي به دو 
 زنجیره بافي  روش انجام مي گیرد: زنجیره بافي متداخل)گندمي(ـ 

قایقي)جناقي(
الزم  بافي  زنجیره  از  قبل  متداخل)گندمي(:  بافي  زنجیره 
است بافنده پود مناسب براي زنجیره را آماده کند. پود مناسب 
زنجیره را که »دوال« است با دوال کردن یك رشته نخ  از جنس 
و ضخامت همان نخ هاي چله فراهم می سازند و به کالف کوچكي 
پود  است طول  الزم  زنجیره  ردیف  هر  براي  مي کنند.  تبدیل 
»دوال« حدود 5 برابر عرض چله ها ) عرض گلیم( در نظر گرفته 
شود. براي ساختن کالف تخت الزم است یك سوم از طول پود 
حاصل را از سر آزاد آن بین دو انگشت شست وکوچك به صورت 
»ضرب در« پیچیده  و پس از بیرون آوردن از انگشتان،  دو سوم 

دیگر را به صورت عمودي به دور آن بپیچانند. )در این صورت سر 
دوالي متصل به هم بیرون مي ماند.(

زنجیره بافي را مي توان به دو شیوه »دستي« و»با قالب« انجام 
داد. طول پود دوالي الزم براي یك ردیف زنجیره در هر دو شیوه 
برابر است. باید توجه داشت بافنده )چپ یا راست دست( زنجیره 
بافي را مي تواند از هر دو سمت  چپ یا راست انجام دهد. البته 
جهت زنجیره  بسته به  اینكه از راست آغاز شود یا از چپ متفاوت 
است. بافت زنجیره )توسط بافندۀ راست دست( به ترتیب زیر در 

چند گام  انجام مي شود:
 1ـ سر دوالي پود کالف را از زیر دو چله سمت راست به سمت 
بیرون دار عبور می دهند و مابقي کالف را از میان حلقۀ تا شده نخ 
خارج ساخته و به اندازه اي مي کشند که پود به چله متصل گردد 

و به راحتي جابه جا نشود.

نخ چله و پودهای رنگی برای سربندی       تصویر2-1 
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فصل دوم   بافت گلیم ساده

2ـ براي ادامۀ کار،کالف خارج شده را  از روي دو چلۀ بعدي به 
پشت آن می برند و دوباره کالف را  از میان دو الي آن بیرون 
می آورند و مي کشند  و تا آخرین چله  این کار را تكرار مي کنند. 

کشش پود باید به اندازه اي باشد که فاصله چله ها ثابت بماند  
وحالت عمودي آنها را به هم  نریزد. )کشش یكدست و به اندازه 
مانع کیس خوردگي وجابه جایي چله ها در ادامه بافت مي شود(.

ایجاد حلقه برای زنجیره بافی         تصویر2-2 

مرحله اول

مراحل زنجیره بافی گندمی       تصویر 3ـ2 
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مرحله دوم

مرحله سوم

مرحله چهارم

ادامۀ مراحل زنجیره بافی گندمی          تصویر 3ـ2 
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فصل دوم   بافت گلیم ساده

مرحله پنجم

مرحله ششم

مرحله هفتم

ادامۀ مراحل زنجیره بافی گندمی         تصویر 3ـ2 
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٣ـ پس از انجام دادن زنجیره بر آخرین دوچلۀ سمت چپ، بقیه 
پود دوال را  در راستاي تسمه ) عرض گلیم( از بین ٦  یا 8 چله  

به داخل کار عبور مي دهند.

٤ـ سر اضافۀ نخ، پس از هشمین چله به سمت بافنده از متن کار 
خارج مي شود و اضافۀ نخ پس از کامل شدن بافت سربندي و 

کوبیدن آن قیچي مي شود.

ادامۀ مراحل زنجیره بافی گندمی        تصویر2-3 

مرحله هشتم

مرحله نهم

 در زنجیره بافي همواره الزم است با  یك دست، دوالي  نخ را  از یكدیگر باز نمایند و جاي نخ باال و پایین را تا انتهاي 
کار عوض نكنند. )در غیر این صورت بر اثر پیچ خوردگي در بافت، زنجیره شكل نامناسب پیدا مي کند و هماهنگي 

آن را از بین مي برد. همچنین فاصلۀ میان چله ها بیشتر یا کمتر مي شود و بافت را نامرتب مي کند.(

توجه
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فصل دوم   بافت گلیم ساده

توجه

روش های اشتباه در دست گرفتن قیچی و حرکت آن

روش صحیح در دست گرفتن قیچی و حرکت آن
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توجه

روش های صحیح در دست گرفتن سیخ پودکشی و حرکت آن

روش اشتباه دردست گرفتن سیخ پودکشی و حرکت آن
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فصل دوم   بافت گلیم ساده

احتیاط کنید

روش های صحیح در دست گرفتن چاقوی بافت و حرکت آن

روش های اشتباه در دست گرفتن چاقوی بافت و حرکت آن
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ایمنی و بهداشت

زاویه اشتباه نوک دفتین با چله ها زاویه و حرکت درست نوک دفتین نسبت به چله ها

حالت اشتباه دست و زاویه غلط دفتین

حالت و روش صحیح دفتین زدن
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فصل دوم   بافت گلیم ساده

اهمیت و کاربرد زنجیره بافي:
 فواصل تارها را براي شروع بافت گلیم حفظ و منظم مي کند. الفـ 
 پس از پایان بافت و جدا سازي گلیم از دار از ریزش بافت به  بـ 

سمت پایین جلوگیري مي کند.
 زیبایي و جلوه مناسبي به سربندي مي دهد. جـ 

زنجیره بافي قایقي )جناغي(: براي زنجیره قایقي، نخ مخصوص 
زنجیره را برمی دارند و بر جفت اول  چله ها گره مي زنند یا از 
البه الی چند تار اولیه عبور می دهند و به سمت خارج می برند. 

سپس آن را از دور جفت چله بعدي عبور می دهند و تا آخر ادامه 
مي دهند. بعد از اتمام یك ردیف، مي توان کار را تمام شده فرض 
کرد و انتهاي نخ زنجیره را به راست رو ها متصل کرد. یا  اینكه در 
جهت معكوس، در ردیف دیگري  این عمل را تكرار نمود البته قبل 
از اجرای ردیف دوم )رج دوم( باید یك بار پود سراسری به صورت 
زیر و رو گذرانده شود و بعد از آن ردیف دوم را اجرا کرد و در 

نهایت سر نخ را به راست روها بست )تصویر٤-2(.

مرحله اول

مرحله دوم

مراحل زنجیره بافی قایقی )جناغی(        تصویر 4ـ2  
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مرحله سوم

مرحله چهارم

مرحله پنجم

ادامۀ مراحل زنجیره بافی قایقی )جناغی(         تصویر 4ـ2  
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فصل دوم   بافت گلیم ساده

مرحله ششم

مرحله هفتم

مرحله هشتم

ادامۀ مراحل زنجیره بافی قایقی )جناغی(       تصویر 4ـ2  
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مرحله نهم

مرحله دهم

مرحله یازدهم

ادامۀ مراحل زنجیره بافی قایقی )جناغی(       تصویر 4ـ2 
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فصل دوم   بافت گلیم ساده

مرحله دوازدهم

مرحله سیزدهم

مرحله چهاردهم

ادامۀ مراحل زنجیره بافی قایقی )جناغی(       تصویر 4ـ2  
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مرحله پانزدهم

مرحله شانزدهم

مرحله هفدهم

ادامۀ مراحل زنجیره بافی قایقی )جناغی(     تصویر 4ـ2  
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فصل دوم   بافت گلیم ساده

باید قبل از عملیات زنجیره بافي به روش قایقي، طول نخ زنجیره برمبنای تعداد چله ها، مناسب انتخاب 
شود.

توجه

ب(ساده بافي يا گليمك 

پس از بافت زنجیره، ساده بافي مي کنند. در  اینجا شیوۀ موسوم به 
»کرباسی«  آموزش داده مي شود.

دارهاي  روي  بر  که  است  ساده  بافت  نوعي  کرباسي:  بافت 
کوجي دار بافته مي شود. در این نوع بافته از همان نخ چله، به 
منظور پود استفاده مي شود. به دلیل ضخامت یكسان نخ پود و تار 
به آن بافت متعادل نیز گفته مي شود. در سطح  این نوع بافت، تار 
و پود و به صورت یك در میان به شكل همسان دیده مي شود. 
گاهي براي جلوه دار نمودن  این نوع بافته از نخ پشمي و پود 
پنبه ای  نیز استفاده مي شود. این نوع گلیمك عموماً بعد از زنجیره 
بافي بر روي چله کشي با ارتفاعي در حدود 5  ـ2 سانتي متر، بسته 

به اندازه بافت و به سلیقه بافنده  ایجاد مي شود.
بافت کرباسي را در چندگام  به ترتیب زیر انجام مي دهند:

1ـ  در اولین گام، پود مورد نیاز را به اندازۀ کافي از نخ چله یا پود 
انتخاب و به صورت کالف کوچكي آماده مي کنند. )در فصل قبل 

نحوه درست کردن کالف تخت توضیح داده شده است(

نكته : مقدار نخ مورد استفاده براي پود به ازاي هر رج، از نظر طول 
1/5برابر پهناي )عرض( بافت در نظر گرفته مي شود. براي مثال: 
مقدار پود مورد نیاز براي بافت گلیمي  به پهناي 1 متر و به تعداد 

10 رج، در حدود 15 متر خواهد بود.
 2ـ  هاف را  تا نزدیكي چوب کوجي پایین می آورند تا در زیر 

کوجي فاصله اي بین تارهاي زیر و رو  ایجاد شود. 
٣ـ با کمك یك دست و یا سیخ پود کشي،کالف پود را از بین 
چله ها که زیر و رو شده عبور می دهند. بعد از عبور پود در یك 
رج به صورت کامل، چوب  هاف دوباره بطرف باال هدایت مي شود.
٤ـ با دست مخالف پود را از همان قسمت )زیر و رو شده( به شكل 

اریب ال به الي چله ها حرکت می دهند و پایین مي برند.
5  ـ سر آزاد پود را از حدود دو سانتي متر مانده به لبۀ کار، از سمت 
راست )براي بافنده راست دست( وارد چله ها می کنند و از البه الي 
چله ها و هم راستا با تسمه، عبور می دهند  و  اضافه آن را از بین 

چله ها بیرون می آورند )تصویر 5  ـ2(.

مرحله هجدهم

ادامۀ مراحل زنجیره بافی قایقی )جناغی(       تصویر2-4 
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اگر طول پود، با توجه به عرض بافته، به اندازه اي محاسبه شود که تا آخر برسد و در میانۀ کار کم نیاید  
)کوتاه تر از عرض نباشد( استحكام بافت بیشتر مي شود.

توجه

اگر طول نخ پود  نسبت به عرض بافته در هنگام بافت کوتاه انتخاب شود در نهایت چه اشكالي به وجود 
مي آورد؟

پرسش

٦  ـ پود را نسبت  به ردیف قبلي با فاصله اي  حدود 10 سانتي متر  
به تدریج پایین مي آورند وآرام آرام از یك سمت و بیرون کار با 
حرکت نیم دور مچ دست، عمل دفتین زني به صورت آرام انجام 

مي گیرد. براي دفتین زني ابتدا تیغه هاي سمت چپ دفتین را 
داخل چله ها می برند و به تدریج دفتین که به لبه کار نزدیك شد 
تیغه هاي میانه و راست دفتین وارد چله ها مي شود. )تصویر ٦  ـ2(

عبور نخ چله به صورت یک درمیان از میان تارها       تصویر2-5 

چگونگی دفتین زدن در کرباس بافی       تصویر2-6 

مرحله اول

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله دوم
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فصل دوم   بافت گلیم ساده

ـ باید در نظر داشت که در جریان دفه زنی الزم است با  انگشت دست مخالف، مقداری از پود با فاصله ای 
حدود ده سانتی متر  نسبت به محل دفه زنی  از میان چله ها به طور موقت بیرون  بیاید  و کشش آن 
با دست در هنگام دفه زنی حفظ شود تا پود با کششی متوسط و یكسان بخوابد. در آن صورت نظم و 

فاصلۀ چله ها هم حفظ می شود. 
ـ کشش پود ها در گلیم کرباس باید متوسط و یكدست  باشد تا موجب کشیده شدن تار ها به سمت 

داخل و جمع شدن عرض تار هاي چله نشود.

توجه

7ـ پس از خواباندن پود، با ضربه هاي محكم تر دفتین، بافت را 
متراکم و یكنواخت مي کنند.

8  ـ به همین ترتیب پودگذاري در هر ردیف، عكس ردیف قبلي، 
از زیر و روي چله ها انجام مي شود تا به ارتفاع مورد نظربرسد. 

)تصویر 7ـ2(

اگر از ابتدا ضربه هاي دفتین بر روي پود ها محكم باشد چه اتفاقي مي افتد؟
فکرکنید

مرحله اول

مرحله سوم

مرحله دوم

مراحل تکمیل ساده بافی        تصویر7ـ2 
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ـ پود را در گلیم هایي با ابعاد بزرگ به وسیله دست و در ابعاد کوچك با سیخ یا قالب بافندگي عبور 
می دهند.

ـ در پود کشي از سمت راست، تارهاي رویي زیر کوجي را با دست به عقب فشار می دهند تا با بیشتر 
شدن فاصله بین چله هاي زیر و رو، پودگذاري به راحتي انجام شود.

توجه

مرحله سوم: بافت گليم

الف( بافت گليم  ساده پود سراسري

پس از سربندي، بدنۀ اصلي گلیم را مي بافند. در این فصل بافت 
به نظر مي رسد گلیم ساده  گلیم ساده آموزش داده مي شود. 
قدمتي بیشتر از دیگر انواع داشته باشد.  این گلیم  با گذراندن 
پودهاي رنگارنگ از میان تار بافته مي شود. گلیم ساده یكي از 
انواع  گلیم است که با توجه به شیوۀ بافتش در مقایسه با دیگر 
انواع به  این نام شناخته شده است. گلیم ساده از متداول ترین 
انواع گلیم است که خود به چند شیوه بافته مي شود. هر یك از 
انواع آن را با  ایجاد تغییر در شیوه گذراندن پود مي توان بافت. 

گلیم پود سراسري نسبت به دیگر انواع شیوۀ بافت آسان تري دارد. 
این نوع گلیم، گام به گام به همان شیوۀ کرباسي بافته مي شود.
با  این تفاوت که در گلیم کرباسي براي پود عموماً از  نخ چله 
استفاده مي شود، در حالي که در این روش از خامه هاي رنگي 

کمك گرفته مي شود.  
گلیم ساده پود سراسری را پس از سر بندي، در چند گام به 

بیشترگلیم هاي ساده به صورت دو رو است یعني دوطرف  این 
نوع گلیم مشابه است. البته برخي از گلیم هاي ساده به سبب نوع 

بافت، پود گذاري و نوع نقشه به صورت یك رو بافته مي شوند.
نقوش گلیم هاي ساده  به چهار صورت است:

نا منظم( رنگي  چند  یا  دورنگي  ـ  اَبَْرش   ( یكدست  کامالً  1ـ 
محرمات  عمودي ٤ـ  محرمات  افقي ٣ـ  )راه راه(  محرمات  2ـ 

جناغی )افقي وعمودي(

ترتیب زیر  مي بافند:
با  با توجه به تعداد رنگ هاي مورد نظر و  1ـ پودهاي رنگي را 
ضخامت و مقدار  الزم انتخاب و به کالف هاي کوچك تخت تبدیل 

مي کنند.
2ـ از یك سمت پود را از زیر و روي چله ها )به غیر از چله هاي 
شیرازه( به سمت دیگر می گذرانند و به دقت با دفه آن را تا رسیدن 

به سر بندي مي کوبند. )تصویر 8  ـ2( 

ایجاد تفاوت ظاهري در گلیم هاي ساده به چه دلیل است؟ کدام یك بیشتر تأثیر دارند چله ها یا پودهاي 
رنگین؟

فکرکنید
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فصل دوم   بافت گلیم ساده

٣ـ سر آزاد پود را از دو طرف به دور چله هاي شیرازه می پیچانند و 
دوباره پود را از البه الي چله ها و با عوض کردن چله زیر و رو، باز 

می گردانند و دفه مي زنند.  

٤ـ رفت و برگشت پود ها  را به صورت سراسري در یك یا چند رج 
انجام می دهند و با توجه به نقشه، دفه زني و شیرازه پیچي  را  به 

ازاي  هر رج تا پایان بافت ادامه مي دهند. )تصویر 9ـ2( 

مراحل پودگذاری گلیم ساده      تصویر2-8 

مرحله اول

مرحله سوم

مرحله دوم

مرحله چهارم

مرحله اول

مراحل شیرازه پیچی       تصویر 9ـ2 
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در این نوع گلیم بیشتر نقوش را ه - راه  رنگي افقي بافته مي شود. تنوع رنگ نقوش را ه- راه  به تغییر 
رنگ پود در بین رج ها بستگی دارد . در طول یك رج یا  چند رج از ابتدا تا انتهاي گلیم  معموالً از پود 
یك رنگ استفاده مي شود. اگر در میانه رج ها  به طور  اتفاقي رنگ پود را عوض کنند، در این صورت 

نقوش را ه - راه در هم و به اصطالح اَبَْرش  ایجاد مي شود. 

توجه

ادامه مراحل شیرازه پیچی     تصویر2-9 

مرحله سوم

مرحله دوم
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فصل دوم   بافت گلیم ساده

یک نمونۀ گلیم ساده راه راه )پودگذاری به روش سراسری(       تصویر2-10 

 یک نمونۀ گلیم ساده قدیمی)پود سراسری(       تصویر2-11 
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ب(بافت گليم ساده چاکدار

بافت گلیم سادۀ چاک دار هم، چندان پیچیده نیست. در  این 
شیوه  در محل خطوط  مرزي عمودي  و هم راستا با چله ها، 
شكاف )چاک(  ایجاد مي شود. بافت گلیم ساده چاک دار را پس از 

سربندي در چند گام به ترتیب زیر انجام  مي دهند:
1ـ پودهاي رنگي را از نظر ضخامت، تعداد رنگ و مقدار الزم  
مطابق با نقشه  انتخاب و هر پود رنگي را به صورت کالف هاي  

کوچك تخت  آماده مي کنند.
2ـ در صورت لزوم مطابق با نقشه چند رج اولیه را تا رسیدن 

به رجي که نقوش باید از آنجا آغاز شود، به شیوۀ پود سراسري، 
آغاز  رج  اولین  از  هم  را  پیچي  شیرازه  و  می کنند  ساده بافي 

می نمایند.
٣. در اولین رِج  ایجاد نقش، پود رنگي هر نقش را مطابق با نقشه تا 
مرز تغییر رنگ از زیر و روي چله ها  با رفت و برگشت می گذرانند، 
ضمن تنظیم کشش یكسان پود، دفه زني مي کنند. از آنجا که 
در مرز تغییر رنگ، هیچ پودي عبور نمي کند، شكافي در راستاي 

چله ها شكل مي گیرد. )تصویر 12ـ2(.

مراحل بافت دو رنگ کنار یکدیگر در گلیم چاک دار      تصویر2-12 

مرحله اول مرحله دوم

مرحله سوم
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فصل دوم   بافت گلیم ساده

٤ـ گذراندن پود، تنظیم کشش و دفه زني و شیراز پیچي را تا پایان هر نقش و تغییر پود رنگي ادامه مي دهند و در صورت 
اتمام پود یا نقش، سر آزاد پود را حدود دو سانتي متر به زیر همان رج و البه الي پودها برمی گردانند و پس از دفه زني محو 

مي کنند. )تصویر 1٣ـ2(.

ـ باید توجه نمود که خط عمودي و صاف نقوش که در جریان بافت  به شكاف )چاک( تبدیل مي شود 
نباید بیش از 1 سانتي متر باشد زیرا  گلیم را  سست می کند و زود پاره مي شود. بنابر این در این شیوه  
نقوش داراي خطوط عمودي صاف و بلند را نمي توان بافت در حالي که بافتن نقوش دارای خطوط بلند 

افقي  بسیار آسان ومتداول است.
ـ در این نوع گلیم، بیشتر  نقوش  هندسي با خطوط  افقي، اریب، عمودي دندانه اي و پلكاني بافته 

مي شوند . نقوش مثلثي، لوزي، شش ضلعي و هشت ضلعي از  این جمله اند.

توجه

مراحل بافت و تکمیل نقشه گلیم ساده به روش چاک دار      تصویر2-13 

مرحله اول مرحله دوم

مرحله سوم
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یا در  بافت برخي گلیم ها چاک ها در خطوط عمودي  گاه در 
راستاي چله ها یك نقش کوچك  ایجاد مي شود. در  این صورت، 
بافنده باید مرحله به مرحله، قسمت هاي فضاي کوتاه را ببافد که 

در اصطالح به آنها » فضاي کند« گفته مي شود.
در بافت هاي بسیار ظریف که چاک هاي کوتاه  ایجاد مي شود، 

اصطالح »چاک نامرئي« مرسوم است.
از مزایاي بافت چاک دار دو رو بودن گلیم است . به این معني که 

نقوش هر دو روي گلیم  مشابه اند. 
برخي ویژگي هاي بافت هاي چاک دار:

1ـ در هر رج از بافت که معادل یك ردیف افقي نقشه است تعداد 
رفت و برگشت پودها زوج است. با توجه به ریزبافت و درشت بافت 
بودن گلیم معموالً 2 تا ٤ ردیف، رفت و برگشتي یك رج بافت را 

تشكیل مي دهد. 
2ـ هر ردیف عمودی نقشه معادل یك تار است.

٣ـ همه نقوشی که با  این روش بافته مي شوند هندسي هستند.
شروع  زیاد  عرض  از  که  نقوشی  چاک دار  بافت  روش  در  ٤ـ 
مي شوند و در همان عرض کم مي شود را مي توان ابتدا به صورت 

کامل بافت و سپس به بافت زمینه آن پرداخت. 
5  ـ در روش بافت چاک دار نقوشی که از عرض کم شروع مي شوند 
و به تدریج عرض آنها زیاد مي شود، ابتدا باید زمینه را بافت سپس 

اقدام به بافت نقوش کرد.
٦   ـ براي بافت این روش از پودهایي با طول بلند استفاده می شود 
تا نخ کمتر اضافه شود. در آخر اضافات خامه ها با قیچي بریده 

مي شود.
7 ـ در بافت گلیم هاي چاک دار، در قسمت هاي طولي بین دو 
رنگ متفاوت، شكاف یا چاک هایي  ایجاد مي شود که این جزء 

خصوصیات  این بافت محسوب مي شود. 
8  ـ گلیم هایي که با  این روش )چاک دارـ پله اي ـ گل به گل ( 
بافته مي شود، دو روي آنها یكسان و هر دو رو قابل استفاده است.

بخشی از یک گلیم چاک دار        تصویر2-14  بخشی از یک گلیم چاک دار ظریف        تصویر2-15 

اگر  طول چاک ها زیاد باشد چه راهكار هایي براي آن دارید؟ 
پرسش
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فصل دوم   بافت گلیم ساده

پ( بافت گليم سادۀ چله مشترك 

بافت گلیم چله مشترک همانند بافت چاک دار در چند گام انجام 
مي شود. با  این تفاوت که در  این روش پودهاي غیر همرنگ در 
مرز جدایي دو نقش هنگام بافت به دور یك تار یا چله پیچیده 
مي شوند )تصویر 1٦ـ2(. از  این جهت در سطح بافت چاک و 
با  پود  دو  پیچش  نمي شود.  دیده  رنگي  سطوح  بین  شكافي 
رنگ هاي مختلِف دور یك چله در محل چله مشترک برآمدگی 

کوچكی بر سطح بافت یا گلیم  ایجاد مي کند.
البته محل پیچش دو پود به دور یك چله باعث  ایجاد تیرگي در 

مرز عمودي بین نقش ها مي شود که اصطالحاً به  این درگیري 
پودها و رنگین شدن مرز نقوش، »فلفل نمكي«، »دم چلچله اي« 

و »  اسپورت« نیز مي گویند.
گلیم در این شیوه،  بر اثر درگیری پودها از لحاظ ساختاري نسبت 

به بافت چاک دار انسجام و تراکم بیشتری پیدا می کند.
شكل ظاهري دو روي  این نوع گلیم یكسان است و هر دو رو قابل 

استفاده است.

مرحله اول

مرحله سوم

مرحله دوم

مرحله چهارم

مراحل پودگذاری چله مشترک      تصویر 16ـ2  
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بافت گلیم چله مشترک از نظر روند بافت با گلیم چاک دار چه تفاوتي دارد؟ آیا بافت نقوش، گل به گل 
است یا خیر؟

با هم گروهي هاي خود در این مورد مشورت کنید و ضمن تهیۀ پاسخ، آن را به هنرآموز خود تحویل 
دهید.

فکرکنید

ادامه مراحل پودگذاری چله مشترک         تصویر2-16 

مرحله پنجم

مرحله هفتم

مرحله ششم

مرحله هشتم
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فصل دوم   بافت گلیم ساده

د(بافت گليم ساده تك قالب

آیا مي توانید روش بافت گلیم سادۀ تك قالب را حدس بزنید؟
به نظر شما این شیوۀ بافت، از لحاظ ساختاري با گلیم چله مشترک 

چه شباهت ها و چه تفاوت هایي دارد؟
آیا این دسته از گلیم ها به صورت یك رو قابل استفاده اند یا از دو 

طرف آنها مي توان استفاده کرد؟
بافت این گلیم هم مانند بافت چله مشترک است، با  این تفاوت 
که درگیري دو پود رنگي در مرز عمودي نقوش یا مرز  نقوش 

 بافت گلیم تك قالب در چند گام پس از سر بندي  به ترتیب زیر 
انجام مي شود:

1ـ قبل از بافت الزم است بافنده پود مناسب را انتخاب و براي 
اجراي بافت آن را به صورت کالف کوچك تخت آماده نماید. در 

انتخاب و آماده کردن پود الزم است به نكات زیر توجه شود:.
ـ براي ایجاد نقش از پود دوال تاب به صورت رشته پیوسته استفاده 

شود.

٣ـ دو عدد پود رنگي، متناسب با رنگ زمینه یا ساده بافي 
کناره هاي گلیم براي شیرازه ها انتخاب می شود و آنها را به 
شكل کالف فیتیله اي کوچك درمی آورند ) نخ هاي شیرازه به 

صورت دو الست(.

و زمینه در موقع بافت بدون دخالت تار مشترک  اتفاق مي افتد. 
)تصویر 17ـ2و 18ـ2(.

به عبارت دیگر در  این روش پودها بین دو چله با یكدیگر قالب 
مي شود و مرز دو رنگ توسط پودها  اتصال می یابد.

به همین جهت در  رفت و برگشت پودها بین دو چله اي که پود ها 
به هم قالب شده اند، برآمدگي چنداني به وجود نمی آید. ظرافت 

در بافت و نقوش، در  این روش از چله مشترک بیشتر است.

ـ پودهاي مورد استفاده باید دوال تاب وکم تاب باشد.
ـ ضخامت پود هاي رنگي نقش اندازي حدود ٣ـ2 برابر ضخیم تر 

از چله باشد.
ـ مقدار پود هاي رنگي باید متناسب با نقشه و ابعاد گلیم محاسبه 

شود.
2ـ حدود 2ـ1 جفت چله در ابتدا و انتهاي چله کشي به شیرازه 

اختصاص داده مي شود.

٤ـ شیرازه پیچي بر اساس تعداد چله هاي مشخص شده انجام 
مي گیرد. )در سمت راست و چپ پود یا خامه، شیرازه به صورت 

ساده و موازي به حالت دوراني به دور چله ها پیچیده مي شود(.
5  ـ پس از اجراي شیرازه ها اقدام به پودگذاري حاشیۀ متن و یا 

بافت  این روش همانند چله مشترک به صورت رج به رج مي باشد.

براي تقسیم بندي فضاي حاشیه و زمینه، اصوالً تناسب ٣ به 1 رعایت مي شود )نسبت به پهناي کامل 
چله کشي 1 قسمت  به مجموع حاشیه هاي سمت راست و چپ اختصاص پیدا مي کند و قسمت 

باقي  مانده  برای نقش اندازي زمینه یا متن گلیم اختصاص می یابد(.

توجه

توجه
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زمینه مي شود. )جهت پودگذاري بر اساس راست دست  و چپ 
دست بودن افراد متفاوت خواهد بود(.

٦  ـ نحوه پودگذاري در این روش همانند پودگذاري گلیم ساده و 
سربندي کرباسی است.

7ـ اتصال پودهاي رنگین با هم، که به صورت ناپیوسته است 
به شكل حلقه اي و بین دو چله )مرز تغییر رنگ( انجام مي شود 

)تصویر2-18(. 

مراحل درگیر ساختن سر پودهای رنگی ابتدای بافت و تک قالب کردن آنها با یکدیگر       تصویر2-17 

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم
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فصل دوم   بافت گلیم ساده

مرحله چهارم

مرحله پنجم

مرحله ششم

مراحل پودگذاری تک قالب        تصویر 18ـ2  



76

براي ایجاد حلقۀ پود هاي رنگین بین نخ هاي چله، پودگذاري به صورت رفت و برگشتي انجام مي گیرد.
توجه

ادامه مراحل پودگذاری تک قالب        تصویر2-18 

مرحله هفتم

مرحله هشتم
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فصل دوم   بافت گلیم ساده

ث( بافت گليم ساده  جفت قالب

یكي دیگر از روش هاي بافت گلیم ساده ،روش جفت قالب 
است که پس از سربندي اولیه در گام هاي مختلفي به ترتیب 

زیر  بافته مي شود:
1ـ پودهاي رنگي با ضخامت الزم و متناسب با نقشه مورد 
نظر را انتخاب و هر پود رنگي را به چند کالف کوچك تخت 

تبدیل مي کنند . 

2ـ  ابتدا چند رج  تا مرز  ایجاد نقوش، ساده بافي مي کنند و 
بافت شیرازه نیز در هر رج انجام مي شود.

٣ـ رج اول از مرز  ایجاد نقش را به شیوه پود سراسري از سمت 
راست و چپ با پود رنگي مطابق با نقشه شروع می کنند، تا 
مرز تغییر رنگ، کار پودگذاري را ادامه مي دهند و سر نخ را 
در همان مرز به سمت بافنده رها مي سازند. )تصویر 19ـ2(.

٤ـ اگر نخ سمت راست از زیر چله بیرون آمده باشد پس از 
عبور از روي پود رنگي مقابل، به همان شكل به راه خود ادامه 
می دهد و برمي گردد. یعني با یك رفت و برگشت در محل 

اتصال، دو پود از زیر و روي یكدیگر عبور مي کنند و تشكیل 
قالب مي دهد. )تصویر 20ـ2(.

شکل قرارگیری پودها برای شروع بافت جفت قالب       تصویر2-19 
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5  ـ پودگذاري نخ سمت چپ نیز مانند نخ سمت راست انجام 
مي شود و نقشه را به همین شكل تا انتها مي بافند. )تصویر 21ـ2(

از ویژگي هاي مهم  این روش پودگذاري  این است که در هنگام 
بافت، پشت کار رو به روي بافنده قرار دارد.

مرحله دوم

مرحله سوم

مراحل بافت و ایجاد قالب اولیه پودها       تصویر2-20 

مرحله اول
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فصل دوم   بافت گلیم ساده

٦  ـ  پس از بافت آخرین رج، سربندي پایاني مانند ابتداي گلیم 
انجام مي شود.

7ـ  در آخرین گام گلیم  را  از دار جدا  مي سازند.

 هم زمان با پودگذاري به روش جفت قالب شیرازه پیچي ادامه می یابد. پس از هر رفت و برگشت 
و  ایجاد دو قالب در محل تغییر رنگ ها دفتین زدن انجام مي شود. 

این دو مرحله )٦ و 7( در بافت تمام گلیم ها رعایت می شود. همچنین در بافت انواع قالی نیز این کارها 
را برای پایان بافت انجام می دهند.

توجه

یادآوری

مرحله پنجم

مرحله ششم

مرحله چهارم

ادامه مراحل پودگذاری جفت قالب      تصویر 2-21 
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چه تفاوت دیگري به غیر از روش پودگذاري بین جفت قالب و روش هاي دیگر پودگذاري در گلیم 
ساده وجود دارد؟

بحث گروهی

در بازار فرش فروشان پودگذاري به روش جفت قالب به »پشت گره« شهرت دارد.
توجه

با گروه خود، ضمن مراجعه به بازار فرش فروشان یا کارگاه گلیم بافان، در مورد  نام هاي مختلف 
پود معلق پرسش و جو کنید.

کار گروهی

ج( بافت گليم ساده به روش  پود معلق

روش دیگر پودگذاري در گلیم ساده ، پود معلق نام دارد. گلیم هاي ساده اي که به این روش بافته مي شوند یك رو هستند. 

 براي بافت این نوع گلیم پس از سربندي اولیه، گام هاي زیر 
به ترتیب انجام مي شود.:

1ـ پودهاي رنگي، متناسب با ضخامت چله ها و نقشۀ موردنظر 
آماده می شود و از هر پود رنگي کالف هاي کوچك تخت تهیه 

مي گردد.
نقوش  ایجاد  تامرز  گلیم ها،  همه  مانند  بافت،  آغاز  2ـ 
ضمن  چند رج ساده بافي، شیرازه پیچي را در هر رج انجام 

مي دهند.

پشت و روی یک گلیم بافته شده به روش جفت قالب       تصویر2-22 

پشت گلیمروی گلیم
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فصل دوم   بافت گلیم ساده

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

مراحل اولیه بافت گلیم پود معلق        تصویر2-23 
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٣ـ در رج هاي  ایجاد نقش، پود رنگي مطابق با رنگ آن در نقشه، 
به صورت سراسري از زیر و روي چله ها تا پایان هر نقش گذرانده 
مي شود و از پشت چله هاي پذیرنده رنگ و نقش دیگر تا  نقش 
بعدي به همان رنگ، به صورت معلق عبور مي دهند. پود ذکر شده 
را در جاي مورد نیاز براي  ایجاد نقش دیگر به همان رنگ از بین 

از ویژگي هاي مهم پودگذاري به روش پود معلق مي توان 
به موارد زیر اشاره کرد :

الف: حداکثر از 2 الي٣ رنگ براي نقش اندازي استفاده مي شود.

چله ها به شكل زیر و رو به صورت سراسري عبور مي دهند.  این 
کار در مورد همۀ پودهاي رنگي  ایجاد کننده هر نقش در هر رج 

تكرار مي شود. )تصویر 2٣ـ2 و 2٤ـ2(
٤ـ پس از بافت هر رنگ، یكبار دفتین زده مي شود و شیرازه 

پیچي هر رج را هم زمان انجام مي دهند.

ب: نقش ها ردیفي و تكرار شونده هستند.
پ: نقش ها ظریف، متنوع و هندسي مشاهده مي شوند )گاه 

نیز غیر هندسی(.

پس از عبور هر رنگ در یك ردیف، وقتي نخ به لبه هاي بافت مي رسد چه باید کرد؟
پرسش

مرحله سوم

مرحله دوممرحله اول

پشت گلیم

مراحل پودگذاری به روش معلق یا عبوری و پشت آن        تصویر2-24 
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فصل دوم   بافت گلیم ساده

٦  ـ سربندي پایاني مانند ابتداي بافت گلیم انجام مي شود.

چرا در پودگذاري به روش پود معلق، محدودیت رنگ در هر ردیف وجود دارد؟
جست و جو

ـ چنانچه در روش پودگذاري معلق نقشه داراي نقش هاي با فاصلۀ زیاد از یكدیگر باشد، معموالً نخ هاي 
رنگي را در همان ناحیه به شكل معلق مي بافند.

ـ پس از بافت مقداري از گلیم ساده ) به هر یك از روش هاي پودگذاري آموزش داده شده( براي تسلط 
بیشتر بافنده بر روي دار، بافته را پایین کشي مي کنند.

توجه

روی چنته

پشت چنته

پشت و روی یک چنته گلیمی به روش پود عبوری یا معلق        تصویر2-25 
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پايين کشي بافت روي دار

پس از آنكه مقداري از گلیم بافته شده،  ممكن است بافنده 
تسلط کافي براي ادامه بافت گلیم نداشته باشد، براي رفع این 
مشكل، بافت را روي دار به اصطالح »پایین کشي« مي کنند. 

ترتیب زیر  به  بر  روي دار، در چند گام  بافته  پایین کشي   
انجام مي شود:

1ـ روي دار و چله ها بررسي می شود تا هیچ شيء اضافي بر 
روي دار نباشد.

2ـ بر روي دار )زیر دار و سر دار( چهارگوشۀ گلیم یا بافته و 
چله کشي عالمت گذاري مي شود.

٣ـ  با ماژیك یك خط کاماًل صاف و افقي با کمك خط کش و 
گونیا با فاصله 10 سانتي متري از لبۀ بافت روي چله ها  کشیده 

به   و  پایین دار  را به طرف  بافته شده  در این موقع قسمت 
پشت مي چرخانند تا محل بافت یا به  اصطالح »  دم کار« در 

دسترس بافنده قرار گیرد.

مي شود.
٤ـ چسب پهن نواری به صورت عرضي بر روي چله ها در چند 
قسمت زده مي شود. )به منظورمانع شدن از جابه جایي و بهم 

ریختگي چله ها در زمان پایین کشي (.
در سمت  دار  زیر  روي  بر  که  نخ چله،  ابتداي  گره هاي  5  ـ 

راست و چپ زده شده است، باز مي شود. )تصویر 2٦ـ2(.
٦  ـ چله هاي پاره شده احتمالي که بر روي دار وصل شده اند 

از روي دار باز مي شوند.

در صورتی که پایین کشي به موقع بر روي دار انجام نشود، به غیر از تسلط کم بافنده بر روي بافت چه 
عوارض جانبي دیگری مي تواند براي بافنده به وجود آورد؟

در این مورد با هم گروهی های خود مشورت کنید و پاسخ صحیح را بر روی برگه ای بنویسید و در کالس 
مطرح کنید.

پرسش
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فصل دوم   بافت گلیم ساده

7ـ پیچ هاي باالي سر دار از دو طرف به تدریج و یك در میان و 
آرام، شل مي شوند. )یكبار پیچ سمت راست و یكبار پیچ سمت 
چپ( براي شل نمودن چله ها و گلیم بافته شده بر روي دار 2 الي 

از داخل  یا مهار  8  ـ پس از شل شدن کامل چله ها، تسمه 
چله ها به آرامي خارج مي شود.

9ـ یك کف دست بر روي قسمت جلوي بافته و کف دست 
دیگر پشت بافته قرار گرفته و به آرامي  پایین کشیده مي شود. 

٣ بار به ترتیب و به صورت تناوبی پیچ ها شل مي شود. )تصویر 
27ـ2(.

)براي بافته هاي کوچك(.
10ـ بافته از دو طرف با دو دست کشیده مي شود تا سطح 

بافته شده بدون موج و کاماًل صاف باشد. )تصویر 28ـ2(.

مرحله اول مرحله دوم

مرحله اول مرحله دوم

بریدن نخ های چله و اتصال تسمه به دار          تصویر2-26 

مراحل شل کردن پیچ های سر دار         تصویر2-27 
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مرحله دوم

مرحله اول

مراحل چگونگی پایین کشیدن گلیم از روی دار          تصویر2-28 
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فصل دوم   بافت گلیم ساده

11ـ پس از اطمینان یافتن از تراز بودن دم کار در پایین دار 
به شكل اولیه )که با ماژیك ترسیم شده بود( سفت کردن 

چله ها آغاز مي شود. )تصویر 29ـ2(

پس  را  چله ها  نهایي  کنترل  1٣ـ 
از سفت کردنشان، براي جلوگیري 
از به هم ریختگي آنها )به ویژه در 

باالي دار (  انجام مي دهند.

موقع  در  که  را  هاف  چوب   1٤ـ 
دوباره  می آورند  پایین  پایین کشي 
جاي  در  و  می برند  باال  سمت  به 

خود قرار داده مي شود .
پس از بررسي کامل بافته و چله ها 
صحیح  قرارگیري  از  اطمینان  و 
چله ها در جاي خود، بافت را ادامه 

مي دهند. )تصویر ٣0ـ2(

12ـ سفت نمودن چله ها به صورت آرام و به شكل ترتیبي 
انجام مي شود.

اگر پایین کشي چله ها به صورت منطقه اي )قسمت به قسمت( انجام گیرد، احتماالً چله ها و قسمت 
بافته شده با چه مشكلی مواجه خواهند شد؟ نتیجه را یادداشت کنید و به هنرآموز خود تحویل دهید.

فکرکنید

سفت کردن مجدد پیچ های سر دار         تصویر2-29 

قراردادن دوباره هاف در محل خود         تصویر2-30 
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پایین کشي به تناسب طول کار، امكان دارد در یك یا چند مرحله انجام شود.

1ـ شل کردن چله ها در حدي الزم است که چله ها بهم نریزند و در ضمن به راحتي امكان چرخش 
بافته به پشت دار را فراهم کند.

2ـ براي پایین کشي، فشارهاي کف دست در دو طرف بافته باید یكسان باشد تا از کج شدن لبۀ کار 
جلوگیري به عمل آید.

توجه

ایمنی و بهداشت

گلیم پایین کشیده شده  روی دار         تصویر2-31 
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فصل دوم   بافت گلیم ساده

برش چله ها و جداسازي گليم از روي دار

پس از پایان بافت گلیم در انتهاي بافته، همانند ابتداي آن 
عملیات سربندي که شامل زنجیره، ملیله و کرباس بافي است 
انجام مي گیرد و در نهایت انتهاي نخ پود بر روي چله ها بسته 
از روي دار قیچي  اتمام  این مراحل چله ها  از  بعد  مي شود. 

می شود و بافته از روي دار به پایین انتقال می یابد.
 این مرحله در چند گام  به شرح زیر انجام مي شود: 

1ـ  هاف را  از بین چله ها خارج مي کنند.
2ـ  نخ کوجي بند را می برند وکوجي باز مي شود.

٣ـ  نقاطي را که قرار است چله بریده شود با خط کش و مداد 

بر روي چله ها معلوم می کنند و سپس، خط صاف افقي از 
اندازه اي که براي ریشه گلیم  انتهاي کار مي کشند.  تا  ابتدا 
)نه  است  سانتي متر   15 20ـ  اغلب  می شود  گرفته  درنظر 

خیلي کوتاه و نه خیلي بلند(.
بریده  کرده اند  متصل  دار  زیر  به  را  تسمه  که  نخ هایي  ٤ـ 
می شوند همچنین نخ هاي ابتدا و انتهاي چله را که به زیر دار 

گره خورده اند، مي برند.
5  ـ پیچ های سر دار و سپس چله ها را شل می کنند.

مرحله دوم

مرحله اول

مراحل خط کشی و عالمت گذاری برای برش تارها        تصویر2-32 
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٦  ـ برش چله ها که اغلب به دو صورت انجام مي شود:
الف( دارهایي که قابلیت شل کردن چله را ندارند )مانند 
دار زمیني(: در  این شیوه کل تارها  را به سه قسمت تقسیم 
مي کنند  )ابتدا، وسط و انتها(. بین هر قسمت را با قیچي برش 
مي زنند )یك برش از سمت راست و یك برش از سمت چپ و 
تمامي  این مراحل به صورت تكه تكه انجام مي شود(. سپس به 
ترتیب  سمت راست ، سمت چپ و در آخر وسط را برش مي زنند 

وگلیم را از دار جدا مي کنند.
پیچ  توسط  را  چله  کردن  شل  قابلیت  که  دارهایي  ب( 
باالي دار دارند: در این شیوه، پس از شل کردن چله ها )در حد 
متوسط( که چله ها نه زیاد سفت و نه زیاد شل باشند، با قیچي 
از یك سمت )چه راست، چه چپ( از روي خط کشیده شده،  
چله ها را  به صورت متناوب و تكه تكه در کل عرض می برند و 

بافته  از روي دار جدا مي شود )تصویر ٣2-2(.

جدا کردن گلیم  از روي دار به روش اول چه محاسني دارد؟
پرسش

مرحله اول

مرحله دوم

مراحل برش تارها و جداسازی گلیم از دار        تصویر 33ـ2  
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فصل دوم   بافت گلیم ساده

مرحله سوم

مرحله چهارم

مرحله پنجم

ادامۀ مراحل برش تارها و جداسازی گلیم از دار         تصویر 33ـ2  
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در برخي مناطق بافته را کاماًل از روي دار جدا نمي کنند، بلكه سمت راست چله ها را 2 تار 2 تار می برند 
و آن را به حالت پودگذاري وارد چله هاي باقي مانده مي کنند. )چله هایي که هنوز از دار جدا نشده اند(
این کار را تا پایان انجام می دهند با رعایت  این نكته که کار از هر دو طرف آغاز می شود و در وسط کار 
پایان مي یابد  در نهایت کار داراي ریشه نیست بلكه  بافت مشابه  گلیم در باالي کار شكل مي گیرد.

ـ در هنگام استفاده از قیچي باید از انگشتان دست خود مراقبت کرد.
ـ در هنگام بریدن کار  باید مراقب  بود تا به کار نیز آسیب نرسد.

ایمنی و بهداشت

مرحله هفتم

مرحله ششم

ادامه مراحل برش تارها و جداسازی گلیم از دار        تصویر2-33 

توجه
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فصل دوم   بافت گلیم ساده

7ـ سمت پایین کار را نیز پس از جدا کردن از دار، متناسب با 
ریشه باال کوتاه مي کنند. 

8ـ  براي جلوگیري از ریزش بافت و حفاظت از گره ها در ابتدا 

و انتهاي گلیم، چله ها را حدوداً هر 2 سانتي متر دوتا دوتا با 
هم گره مي زنند.

در برخي مناطق پس از برش چله ها و پایین آوردن بافته،  ابتدا و انتهاي ریشه ها را گره نخودي مي زنند 
و یا به صورت گیس بافت مي بافند.

توجه

یک اندازه کردن ریشه های باال و پایین گلیم        تصویر2-34 


