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بافندگي حلقوي    

اين  از نخ به شکل حلقه، و عبور  با خمیده کردن قسمتي  از تهیۀ پارچه است که  بافندگی حلقوی روشی 
حلقه ها از داخل يکديگر با شیوه های مختلف، پارچه تولید می شود. در شکل 1 نمونه يك پارچه حلقوي پودي 

و حالت در هم رفتگي و حلقه هاي آن را مشاهده مي کنید.

واحد
 يادگيري 1

توليد پارچه حلقوي پودي

شكل 1  ـ ساختار پارچه حلقوي پودي، پارچه تاری پودی

همان طور که در شکل 1 مشاهده می کنید در بافت تاري پودي نخ ها از رو يا زير هم عبور مي کنند و حداقل 
به دو گروه نخ )تار ـ پود( احتیاج است. در حالي که در بافندگي حلقوي قسمتي از يك نخ به صورت حلقه در 
مي آيد و قسمتي از نخ از آن حلقه عبور مي کند. بنابراين پارچه حلقوي پودي را با يك نخ پود نیز مي توان بافت.
از طرفي نخ هاي موجود در پارچه تاري پودي به آساني از هم جدا نمي شود و پارچه از هم متالشي نمي شود. 
ولي با کمي  دقت در بافت حلقوي موجود در شکل 1 مشاهده مي کنید که اگر نخ آزاد را بکشیم حلقه ها يکي 

پس از ديگري باز مي شود. در اثر اين عمل که شکافت نام دارد کل ساختار پارچه متالشي مي شود.

ساختار پارچه تاري پوديساختار پارچه حلقوي پودي
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اولین دستگاه بافندگی حلقوی پودی را در سال 1۵۸۹ شخصی به نام ويلیام لی در انگلستان اختراع کرد. اين 
ماشین براساس تولید حلقه و عبور حلقه ها از البالي يکديگر کار مي کرد. سرعت اين دستگاه بیشتر از سرعت 
تولید بافت با روش بافتنی دستی بود اين اختراع باعث پیشرفت و تکامل بافندگی حلقوی شد. پس از آن افراد 

خالق ديگر، با ايجاد تغییراتي در ماشین ها به اهداف زير دست يافتند.
 سرعت بافت بیشتر

 سادگي کار با ماشین
 بافت طرح هاي مختلف 
 بافت با نخ هاي مختلف

 کاهش مشکالت کار با ماشین ها برای ايجاد طرح های پیچیده
صنعت بافندگی حلقوی به دو قسمت مجزای بافندگی حلقوی پودی و بافندگی حلقوی تاری تقسیم شده 

است. در پودمان 4 به بافت حلقوی پودی و در پودمان ۵ به بافت حلقوی تاری می پردازيم.

انواع بافندگي حلقوي 
بافندگـي حلقوي را بـه دو گـروه کلـي بافندگـي حلقوي پودي Weft Knitting و بافندگي حلقوي تاري 
Warp Knitting تقسیم مي کنند. تفاوت اين دو نوع بافندگي عالوه بر نحوه کار دستگاه و مکانیزم هاي آنان 

در موارد مصرف محصول تولیدی نیز مي باشد.
در بافندگی حلقوی پودی حلقه ها در جهت افقی تشکیل می شوند به طوری که اتصال يك حلقه به حلقۀ 
بعدی در يك سطر افقي انجام می شود )شکل 1(. همچنین امکان تولید پارچه با استفاده از يك بسته نخ نیز 
وجود دارد، ولي براي افزايش سرعت بافندگي امروزه تا 1۹۲ بسته نخ، برای تولید پارچه نیز به کار می رود. 
بافي نیز شهرت دارد. شکل ۲ نمونه  بافي و گرد  نام های کاموا  ايران به  بافندگی حلقوی پودی در  صنعت 

پارچه هاي تولید شده با روش حلقوي پودي را مشاهده مي کنید.

بافت حلقوي پودي دستي 
)کاموا بافي(

پارچه بافته شده با ماشین جوراب بافي 
گردباف دو سیلندر

 پارچه بافته شده با ماشین 
گردباف يك سیلندر

 
شكل 2ـ انواع پارچه هاي حلقوي پودي 

اگر بافت اين پارچه به اين سادگي متالشي مي شود اين پارچه چه ارزشي دارد؟فکر کنید1
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بافت پارچه حلقوي پودي دستيفعالیت عملی1
هدف: آشنايي با نحوه بافت پارچه حلقوي پودي با ابزار ساده دستي

وسايل مورد نياز: تخته به ابعاد 40 در 4 در 4 سانتي متر ـ نخ کاموا ـ میخ ضخیم با ضخامت 3 الي 
4میلي متر آهني، چوبي و يا حتي پالستیکي ـ لوله نازك پالستیکي ـ درفش سر کج دسته دار

مرحله:
1 ابتدا کنار لبه قطعه هاي چوبي )نیم سانتي متري لبه( به فواصل 1سانتي متري میخ بکوبید.

۲ در اين فعالیت به يکي از قطعه هاي چوبي نیاز داريم.
3 يك میخ را در اول قطعه بکوبید تا نخ را به آن گره بزنید.

4 در نهايت قطعه تولید شده بايد مطابق شکل 3 باشد.

شكل ابزار بافت به روش دستي
مي دهند  قرار  آن  روي  را  سوزن ها  که  پايه اي 
به صورت خطي  را  سیلندر ها  مي گويند.  سیلندر 

و دايره اي مي سازند.
بافت پارچه: 

  ابتدا نخ را از داخل لوله پالستیکي رد کنید. 
اين لوله باعث ساده تر شدن کار در هنگام پیچش 

نخ دور میخ ها مي شود.
  نخ را روي میخ کناري محکم ببنديد و سپس 
همان طور که در شکل مي بینید نخ را تا آخر روي 
میخ ها و به ترتیب بپیچید. هر يك مرحله بافت 

نخ روي همه سوزن ها را يك رج مي گويند.
 در صورتي که کار را درست انجام داده باشید 

شکل 4 به دست مي آيد.

سوزن ها
درفش سرکج

پايه نگهدارنده سوزن 
)سيلندر(

ابزار بافت حلقوي براي کاله و يا دست بندابزار بافت حلقوي ساده دستي

شكل 3 

شكل 4ـ طريقه پيچش حلقه ها دور سوزن 
)نقطه  ها   = سوزن و خط آبي نمايش نخ(
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اگر فرض کنیم 10 سوزن داشته باشیم در رج اول نخ را از سوزن 1 و ۲ و... تا 10 را در رج اول دور 
سوزن ها مي پیچیم ولي براي رج دوم که روي رج اول پیچیده مي شود نخ را دور سوزن ۹ مي پیچیم و 
سپس به کمك درفش سر کج حلقه زيري را روي حلقه بااليي و سوزن عبور مي دهیم. در شکل نحوه 
استفاده از درفش سرکج را مشاهده مي کنید مطابق شکل ۵ حلقه پايیني سوزن ۹ را از روي حلقه بااليي 
عبور مي دهیم. پس از آن همین عمل را با سوزن هاي ۸ و 7 و الي 1 انجام مي دهیم با هر بار تکرار اين 
عمل يك رج بافته مي شود )بافت کلیه سوزن ها(. عمل رفت و برگشت بافتن را تا زماني که طول بافت 

به اندازه مناسب برسد ادامه مي دهیم. 

شكل 5

روش ايجاد حلقه

در صورتي که پس از اتمام بافت نخ را از سوزن ها خارج کنیم، با کشیدن سرنخ همه حلقه ها باز مي شود 
با اين عمل که به شکافت معروف است کل پارچه از بین مي رود. به همین خاطر و براي جلوگیري از بروز 
چنین مشکلي پس از آخرين سوزن، حدود 30 سانتي متر نخ را جدا مي کنیم و با خارج کردن هر حلقه از 
سوزن، نخ را از داخل حلقه عبور مي دهیم بهتر است نخ را از داخل سوزن خیاطي عبور دهیم تا با عبور 

دادن نخ از پارچه عالوه بر مهار شدن انتهاي بافت از زيبايي پارچه کاسته نشود.

بافت پارچه حلقوي با دستگاه تخت باف دستيفعالیت عملی2
 براي بافت پارچه هاي حلقوي پودي با نخ هاي نسبتاً ضخیم از دستگاه بافت تخت باف دستي استفاده 

مي شود. در شکل6 نمونه يك دستگاه تخت باف را مشاهده مي کنید.

شكل 6  ـ دستگاه تخت باف

دستگيرهسوزن ها
تنظيم بافت

پارچه حلقوي پودی دستي پس از چند دور بافت
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اين دستگاه شامل دستگاه اصلي، دستگیره بافت، کشش دهنده نخ و وزنه مي باشد. دستگاه اصلي شامل 
سوزن هايي است که روي شیارهاي صفحه جاي گذاري شده است با حرکت دادن دستگیره سوزن ها به 
جلو عقب حرکت مي کنند و بافت را انجام مي دهند. طريقه بافت به اين صورت است که سوزن ها نخ را 

به صورت حلقه در مي آورند و حرکت از داخل حلقه قبلي عمل بافت را انجام مي دهند.

مراحل بافت
 ابتدا تعداد الزم از سوزن ها را به طرف 
عرض  به  سوزن ها  تعداد  بکشید.  جلو 
همه  عرض  معموالً  و  دارد  ارتباط  بافت 
بافت  عرض  از  شده  انتخاب  سوزن هاي 
کمتر خواهد شد. نخ را همانند شکل 7 

بر روي سوزن ها بپیچید.

 بر روي دستگیره تنظیماتي وجود دارد که نوع بافت را مشخص مي کند از هنر آموزتان براي اين کار کمك 
بگیريد و سپس نخ را از محل مربوطه عبور دهید. در شکل ۸ نمونه دستگیره ماشین را مشاهده مي کنید.

شكل 7ـ پيچيدن نخ دور سوزن ها

شكل 8 ـ دستگيره ماشين تخت باف
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سوزن هاي بافندگي و انواع آنها
در بافندگي حلقوي پودي و تاري سوزن ها نقش محوري دارند. زيرا به کمك سوزن ها نخ ها به صورت حلقه 
در مي آيند و از طرفي نخ ها را از داخل حلقه ها عبور مي دهند بنابراين مي توان گفت که سوزن ها عامل اصلي 
تشکیل حلقه و بافت پارچه در بافندگي حلقوي هستند. انواع سوزن براي بافت در بافندگي حلقوي وجود دارند  

نحوه ساخت و عملکرد آنها در طول زمان و به مرور تکامل و توسعه يافته است.
انواع سوزن هاي مورد استفاده در بافندگي حلقوي عبارت اند از:

 )beard needle( سوزن ريش دار يا سوزن فنري 
)latch needle( سوزن زبانه دار 

 )compound needle( سوزن مرکب  

  در قسمت باالي اين دستگاه فنري وجود دارد که با عبور نخ از آن نخ به صورت کشیده وارد دستگاه 
مي شود میزان کشش را به کمك هنرآموزتان تنظیم کنید.

 دستگیره را به آرامي  به طرفین حرکت دهید. با هر بار حرکت دستگیره يك عمل بافت روي کلیه 
سوزن ها انجام مي گیرد.

 وقتي 3 الي 4 دور بافتید وزنه را که شامل گیره هايي در سر آن است همانند شکل ۹ به حلقه هاي 
پارچه اتصال دهید کشش وزنه به پارچه باعث ايجاد بافتي يکنواخت خواهد شد.

شكل 9ـ روش نصب وزنه به پارچه

 با اتمام بافت، مقداري از همین نخ را سوزن کنید و انتهاي حلقه ها را ببنديد تا در اثر کشیدن نخ، 
پارچه شکافته نشود.

وزنه

سوزن ها

 پارچه بافته شده

وزنه

نکات ایمنی و 
سوزن هاي اين دستگاه تیز است و در اثر تماس با دست ايجاد جراحت مي کند.بهداشت

در هنگام کار با نخ هاي پرزدار از ماسك استفاده کنید.
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1   سوزن فنري
 ساده ترين سوزن هاي بافندگي حلقوي، سوزن فنري است و اولین سوزني است که در صنعت بافندگي حلقوي 
مورد استفاده قرار گرفته است. اصلي ترين استفاده سوزن فنري در ماشین هاي حلقوي تاری ـ کتن و ماشین 

حلقوي پودي فولي فشرده است.
ريش سوزن در واقع يك قالب فنري است که در هنگام بافندگي با فشار يك قطعه به نام فشارنده يا پرسر 
بسته مي شود و با عقب کشیدن فشارنده، قالب فنري مجدداً باز مي شود. سر سوزن در واقع برگشت قسمت 
قالب فنري سوزن از ساق است که قالب فنر سوزن به هنگام باز و بسته شدن از اين ناحیه خم مي شود. 
چشم سوزن در واقع شکافي طولي بر روي ساق سوزن است که وقتي قالب فنري سوزن بسته مي شود، نوك 
سوزن در داخل اين شکاف جاي مي گیرد. ساق سوزن بخش عمودي سوزن است که در واقع بدنه اصلي سوزن 
ريش دار به حساب مي آيد و در هنگام بافت پارچه حلقه نخ بر روي ساق قرار مي گیرد. پايه سوزن بخشي از 

سوزن است که بر روي محل تعیین شده بر روي ماشین بافندگي مستقر و محکم مي شود.
در شکل 10 سوزن فنري و اجزای آن و نمونه واقعي اين نوع سوزن را مشاهده مي کنید.

قطعه فشارنده

سوزن فنری

سينكر

سر

ريش

چشمی

ساقه

پايه

شكل 10ـ سوزن ريش دار در حين کار                                              

اجزای سوزن ريش دار

2   سوزن زبانه دار
 اين سوزن در دهه اول قرن نوزدهم )1۸06( اختراع شد و حدود 40 سال طول کشید تا در سال 1۸47 
در عمل مورد استفاده قرار گرفت. در شکل 11 اجزای يك سوزن زبانه دار را مي بینید. در اين نوع سوزن، با 
حرکت نخ از پايین به باال زبانه بسته مي شود در حالي که با حرکت نخ از باال به پايین سوزن، نخ روي زبانه 
سر مي خورد. بدين ترتیب در حرکت اول نخ از البالي حلقه حرکت مي کند و در حرکت دوم يك حلقه به 

طول پارچه اضافه مي شود.
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هر بخش از سوزن در هنگام بافت وظیفه اي دارد و نقص در هر قسمت باعث ايجاد عیوبي در پارچه مي گردد. 

شكل 11ـ سوزن زبانه دار و قسمت هاي مختلف آن و نمونه واقعي آن

قالب

لوال

زبانه

قاشقک

ساقه
پايه

دم

وظیفه اجزای سوزن زبانه دار به شرح زير مي باشد:
  قالب: وظیفه کشیدن نخ و نگهداشتن آخرين حلقه تشکیل شده را به عهده دارد.

  زبانه: قطعه اي متحرك است که در قسمت لوال بر روي ساق سوزن نصب شده است و با لوال مي تواند 
حرکت زاويه اي داشته باشد. زبانه براي بازکردن و بستن قالب مي باشد که براي تشکیل حلقه به وسیله 

حرکت سوزن و فشار نخ و حلقه داخل قالب بسته و باز مي شود.
  قاشقک زبانه: اين قسمت در سر زبانه مي باشد و به صورت يك قاشقك است. قاشقك در واقع محل 

استقرار سرقالب سوزن به هنگام بسته شدن زبانه مي باشد.
  لوال: محل اتصال زبانه به بدنه سوزن مي باشد. اين بخش از سوزن وظیفه نگه داشتن زبانه را به عهده 

دارد. روان بودن و لق نبودن لوال به سرعت و دقت بافت کمك مي کند.
  پايه سوزن: پايه سوزن بخشي از سوزن است که در شیار بادامك حرکت دهنده سوزن قرار مي گیرد با 
حرکت چرخشي سیلندر، پايه سوزن که با جداره بادامك تماس دارد و مطابق فرم بادامك ثابت مي ماند 

و يا به باال و پايین جابه جا مي شود.
روي  بر  سوزن  دم  هستند.  دنباله  يا  دم  داراي  زبانه دار  سوزن هاي  از  بعضي  سوزن:  دنباله  يا  دم   
بادامك ها يا بر روي صفحه اي که شیار بادامك بر روي آن تعبیه شده است قرار مي گیرد و به حفظ تعادل 

سوزن در هنگام حرکت براي تشکیل حلقه کمك مي کند.
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3   سوزن مرکب
 سرعت بافت سوزن مرکب سريع تر از بافت با سوزن هاي ديگر است. اين سوزن در سال 1۸۵6 و در انگلستان 
ساخته شده و مورد استفاده قرار گرفته است. چنان که در شکل 1۲ ديده مي شود، اين سوزن از دو بخش اصلي 
يعني قالب و زبانه تشکیل شده است که هر دو قسمت يعني هم قالب و هم زبانه از ماشین حرکت مي گیرند.

شكل 12ـ سوزن مرکب و زبانه در هنگام بافت

عصايی

زبانه

عصايی
زبانه

ساق

پايه

 سوزن مرکب داراي حرکتي نرم، ساده و کوتاه است و از آنجا که براي تشکیل حلقه بر روي آن، هم قسمت 
قالب و هم قسمت زبانه حرکت مي کنند، لذا جابه جايي آن براي تشکیل حلقه بسیار کم مي باشد. به همین 
دلیل از بین سه سوزن ريش دار، سوزن زبانه دار و سوزن مرکب، اين سوزن مرکب است که باالترين سرعت را 
براي بافت دارد. در حال حاضر سوزن مرکب پرکاربردترين سوزن هاي مورد استفاده در بافندگي حلقوي تاري 
است. سرعت بافت ماشین هايي که با سوزن مرکب کار مي کنند تقريباً دو برابر ماشین هاي مجهز به سوزن 

زبانه دار است. اين سوزن ها روي ماشین هاي حلقوي تاري کاربرد وسیع تري دارند.
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ساختار حلقه 
بافت  با  پارچه  يك  شکل گیري  عنصر  تنها  حلقه 
ويژه اي  اهمیت  موضوع  دو  بنابراين  است  حلقوي 

خواهد داشت:
  ساختمان حلقه

  چگونگي تشکیل حلقه با توجه به موقعیت سوزن 
و بادامك ها

براي اينکه بتوان نحوه شکل گیري حلقه را درك کرد 
دو  از  حلقه ها  بشناسیم.  را  حلقه  ساختار  بايد  ابتدا 
طرف افقي و عمودي به هم متصل مي شوند. بديهي 
است نحوه اتصال حلقه ها به يکديگر بايد به گونه اي 
باشد تا حلقه ها در اثر نیروي هاي وارده به پارچه از 

هم باز نشود.
يك حلقه بافت از سه قسمت تشکیل شده است. در 
را مشاهده  اجزای آن  شکل14 ساختار يك حلقه و 

مي کنید.

با توجه به شکل 13 ابتدا معني کلمه هاي انگلیسي را در کنار آن بنويسید و سپس عملکرد هر سوزن فعالیت کالسی1
را تشريح کنید.

شكل 13ـ انواع سوزن و قطعات آن

شكل 14ـ ساختار حلقه بافت

سر حلقه

ساق يا بازوساق يا بازو

پای حلقهپای حلقه
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حلقه بافت از طريق سر به پاهاي حلقه بااليي متصل مي شود و از طريق پا به سر حلقه پايیني متصل مي گردد. 
اندازه سر و ساق و پا در حلقه قابل تنظیم است. حلقه ها از 4 طرف به هم متصل می شوند تا ساختار يکنواخت 

و با ثباتی به پارچه بدهند.

عوامل مهم در پارچه حلقوي
اگر بخش کوچکي از پارچه حلقوي را با دقت بررسي کنیم نحوه اتصال حلقه ها به يکديگر مشخص مي شود. 
به ساختار  با توجه  پارچه مي گردد.  ايجاد پیوستگي در کل  باعث  افقي و عمودي  از جهت  اتصال حلقه ها 
حلقه اي، در صورتي که پارچه را بکشیم حلقه ها همانند فنر عمل مي کنند و در نتیجه پارچه حالت کشساني 

پیدا مي کند. عوامل مهم در پارچه حلقوی عبارت اند از:

رج و رديف
 اتصال حلقه ها به صورت افقي به همديگر رج )Course( گفته مي شود. هر رج امتداد حلقه هايي هستند که از 
 )Wale( يك نخ تشکیل شده است در حالي که حلقه هايي که به صورت عمودي زير هم قرار مي گیرند رديف
مي گويند اين رديف حلقه هايي است که توسط يك سوزن بافته مي شود. در شکل 1۵ ساختار رج و رديف را 

مشاهده مي کنید.

شكل 15ـ ساختار رج و رديف

رج

رديف

اعدادي که کنار هر بوبین نوشته شده است نشان مي دهد هر رج توسط يك بوبین تشکیل مي شود در بعضي 
از ماشین هاي گردبافي تا 1۹۲ بوبین به کار مي رود. بنابراين در اين ماشین ها با هر بار چرخش سیلندر 1۹۲ 

رج بافته مي شود. 
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SD   ـ )Stitch Density( تراکم حلقه
تراکم حلقه به تعداد حلقه ها در واحد سطح، پارچۀ حلقوی گفته می شود )معموالً برحسب تعداد حلقه در 

سانتی متر مربع بیان می شود(. اين فاکتور معرف فشردگي حلقه ها در واحد سطح مي باشد.
تعداد رج ها در يك سانتي متر يا تعداد رج ها در يك اينچ معرف میزان فشردگي حلقه ها در طول پارچه مي باشد. اين 
در حالي است که تعداد رديف ها در يك سانتي متر و يا تعداد رديف ها در يك اينچ معرف میزان فشردگي حلقه ها 
در عرض پارچه مي باشد. تعداد رج در سانتي متر به میزان کشیدگي نخ تغذيه شده به دستگاه مرتبط مي باشد. 

در حالي که تراکم حلقه حاصل ضرب اين دو عدد مي باشد. در شکل 16 تراکم حلقه، نشان داده شده است.

6 رديف بر سانتی متر

3 رج بر سانتی متر

شكل 16ـ نمايش تراکم حلقه در پارچه حلقوی پودی

در صورتی که تعداد رج در سانتی متر را در تعداد رديف در سانتی متر ضرب کنیم مقدار تراکم حلقه بافت 
به دست می آيد بنابراين تراکم حلقه بافت در شکل 16 به صورت زير به دست می آيد:

تعداد رديف در سانتی متر × تعداد رج در سانتی متر = تعداد تراکم حلقه بافت در سانتی متر مربع  
    cm۲ / حلقه     1۸ = 6 × 3 = تعداد تراکم حلقه بافت در سانتی متر مربع

معموالً واحدها را به اينچ محاسبه می کنند. بنابراين تراکم حلقه با واحد تعداد حلقه در اينچ مربع محاسبه 
می شود.

طول حلقه
به طول نخی که در يك حلقۀ بافته شده به کار رفته است طول حلقه می گويند و طول حلقه به میلی متر 
اندازه گیری می شود. طول حلقه از مهم ترين عوامل کنترل خصوصیات پارچه های حلقوی پودی است. برای 
اندازه گیری طول حلقه، ابتدا با شکافتن قسمتی از پارچه بافته شده در جهت رج، نخ آن را آزاد می کنیم اين 
نخ دارای فر و موج است زيرا حالت حلقه در نخ ايجاد شده است. سپس نخ مورد نظر را بدون کشش، کامالً 
 L صاف می کنیم و طول آن را با يك خط کش به دقت و به میلی متر اندازه گیری می کنیم. اين طول را با
نشان می دهیم. حاال طول به دست آمده را به تعداد حلقه هايی که باز شده تقسیم می کنیم تا طول يك حلقه 
به دست آيد. بديهی است هر چه مقدار طول حلقه کمتر باشد حلقه ها کوچك تر می باشند و هر چه طول حلقه 

بزرگ تر باشد اندازه حلقه ها نیز بزرگ تر خواهد شد. 


