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اينتر لوك دو حلقه روبه روي هم ايجاد مي شود كه يكي را 
سيلندر و ديگري را صفحه مي بافد. بنابراين دو روي پارچه 
يكسان خواهد بود. در شكل 58 ساختار پارچه  اينتر لوك و 

نقشه آن را مشاهده مي كنيد.
بافت های اينترلوك بيشتر برای مصارف لباس زير، لباس رو 
و لباس های ورزشی مورد استفاده قرار مي گيرد. دراين نوع 
بافت ها هيچگاه دوسوزن مقابل هم، برای عمليات بافت و 
يا نيم بافت انتخاب نمي شوند، زيرا در غير اين صورت به 
يكديگر برخورد كرده و شكسته خواهند شد. بدين منظور 
الزم است تا در يک ماشين، سوزن هايي با پايه هاي كوتاه 
سبب  عمل  اين  گيرد  قرار  هم  كنار  درميان  يک  بلند،  و 
مي شود، امكان انتخاب يک در ميان سوزن ها وجود داشته 

باشد. برای بافت اينتر لوك حداقل دو بسته نخ الزم است.

شكل58ـ  نماي حلقه ها و طرح آن در بافت اينترلوك

Perl 4   بافت پرل
در اين نوع بافت يک رج روي فني و رج ديگر پشت فني حلقه بافته مي شود. اين نوع بافت باعث مي شود 
تا پارچه توپرتر از معمول به نظر آيد. زيرا نيرويي كه حلقه ها به هم وارد می كنند باعث جمع شدن پارچه 

مي گردد  )شكل 59(  .  

شكل 59ـ حلقه ها در بافت پرل و پارچه بافته شده با اين طرح

روی حلقه فنی

پشت حلقه فنی

پشت حلقه فنی

روی حلقه فنی
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          معايب بافت در ماشين هاي گردباف

خط نبافت سوزن
Needle Line

اين حالت به خاطر نبافتن يک سوزن 
به وجود مي آيد.

ـ شكستگي سوزن 
ـ سفت شدن زبانه سوزن

ـ گيركردن سوزن در مسير بادامک

عيوب اساسي در ماشين وجود دارد و به هم ريختگي بافت
نياز به سرويس كامل دارد.

پيچيدگي محور 
پارچه

Spirality

ـ  ناميزان بودن كشش در برداشت پارچه
ناميزان بودن كشش در نخ ورودي  ـ 

تغذيه منفي با 
تغذيه  در  نخ  تغذيه  بودن  نامساوي  ـ 

مثبت

پارچه ها بايد صاف بافته شوند زيرا در هنگام پوشيدن لباس دوخته شده با اين پارچه، يقه، آستين ويا بدنه لباس شروع به 
چرخش و تغيير وضعيت مي كند و باعث عدم راحتي در پوشش مي گردد. براي تشخيص همانند شكل از يک نقاله كمک 
بگيريد هرچه ميزان انحراف كمتر باشد پارچه بهتري بافته مي شود. امكان حذف بخشي از انحراف در تكميل پارچه وجود دارد.

حلقه های نيم بافت 
)Tuck Stitch(

كه  بافتي  نيم  حلقه هاي 
مطابق برنامه بافت نباشد.

ـ خميدگی و يا سفتی زبانۀ سوزن ها
ـ قرارگيری زبانه در زير قالب

ـ  قالب های باز شده
ـ ساييدگی زياد سوزن ها
ـ كشش بسيار كم پارچه

ـ حلقه های بسيار سفت يا شل

در اين حالت بعضي از حلقه ها در بافت نمي رود ولي در رج بعدي بافته مي شود و اثراتي شبيه سوراخ را روي پارچه به وجود 
مي آورد.

در رفتگی حلقه ها در 
جهت عمودي

Drop Stitches 

ـ خميدگی و كجی سوزن
ـ تنظيم نامناسب نخبر
ـ كشش بسيار كم نخ

مغناطيسی  يا  و  سفتی  خميدگی،  ـ 
سوزن زبانۀ  شدن 

ـ پيچش بد نخ يا بوبين
ـ كم بودن كشش پارچه
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ترسيم نماي بادامكي 
براي بافت روي ماشين هاي گردباف عالوه بر تكميل قفسه ها و تنظيمات مربوطه بايستي بادامک ها را نيز 
مطابق نقشه خواسته شده تغيير داد. انواع حلقه هاي بافت به صورت حلقه بافت ـ حلقه نيم بافت و حلقه نبافت 
است به همين خاطر كافي است كه بدانيم براي هر يک از بافت ها چه نوع بادامكي را به كار مي بريم. در شكل 

61 نام حلقه و شكل بادامک و عالمت قرار دادي براي آن بادامک را مشاهده مي كنيد.

فعالیت عملی6
كنترل پارچه

تا پارچه يكنواخت تري  1 يكنواخت بودن فشاري كه پارچه به سوزن ها وارد مي كند را كنترل كنيد 
توليد شود.

2 با بررسي پارچه عيوب را پيدا كنيد، منشأ آن را پيدا كرده و مشكل را مرتفع كنيد.
بر طرفين  وارد  فشار  وجود سر كجي  در صورت  و  بگيريد  اندازه  را  پارچه  مرتب سر كجي  به طور   3
غلتک هاي برداشت پارچه را كنترل كنيد. سركجی باعث می شود رج ها صاف نباشند و پارچه پيچ بخورد.

فکر کنید4
اخيراً ماشين هايي ساخته شده است كه فتيله را مستقيماً به پارچه حلقوي پودي تبديل مي كند. عملياتي 

كه انجام مي شود را از روي شكل 60 نشان دهيد.

شكل 60 
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عالمت قراردادي بادامك بادامكشكل حلقهنام حلقه

 حلقه بافت
Knit Stitch

حلقه نيم بافت
Tuch Stitch

حلقه نبافت
Miss  )Float( Stitch

شكل 61 ـ انواع بادامك ها و حلقه هايي كه توليد مي كنند و عالئم بادامك ها

شود،  عوض  بافت  نقشه  باشد  الزم  هنگامي كه  در 
طراحان نقشه با كمک نمادهای تشريح شده نقشه 
روي  اجرا  براي  ولي  می كنند.  مشخص  را  بافت 
را  بادامک ها  نوع  كه  است  نياز  نقشه اي  به  ماشين 
مشخص كند. در شكل 62 نمونه يک نقشه بادامكي 
پايينی  جدول   62 شكل  در  مي كنيد.  مشاهده  را 
نقشه بادامكی باال را به صورت نقشه جدولی مشاهده 

می كنيد با مقايسه اين دو، عالئم را كنترل كنيد.

شكل 62 ـ ترسيم بادامكي و شطرنجي نقشه بافت 
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نقشه نخ و سوزن در طرح شكل را با دو بار تكرار در جهت افقي و دو بار تكرار در جهت عمودي رسم فعالیت کالسی3
كنيد.

فعالیت کالسی4

مي كنيد  مشاهده  نخ  نماي  به صورت  را  بافت  طرح 
موارد خواسته شده را براي شكل 63 رسم كنيد.

الف( رسم جدول شطرنجي براي روي پارچه
ب( رسم جدول شطرنجي براي پشت همين پارچه

ج( رسم نماي نخ و سوزن
د( رسم نماي بادامكي

شكل 63

فعالیت عملی7
بافت دو رو به روش دستي 

هدف از اين مرحله آموزش بافت با دو گروه سوزن مي باشد ابتدا بايد سيلندر بافت با دو گروه سوزن را 
تهيه كنيم.

شكل 64

شكل 65

1  ابتدا بر روي يک تخته همانند شكل 
طرف  دو  در  و  كنيد  ايجاد  شكافي   64
بين  فاصله  بكوبيد.  ميخ  شكاف  اين 
سانتي متر  يک  الي  نيم  حدود  ميخ ها 
الي  يک  ميخ ها،  عرضي  فاصله  و 

يک و نيم  سانتي متر باشد.

2  مطابق شكل 65 نخ ها را روي ميخ ها 
با قالب حلقه هاي زير را  بپيچيد سپس 
رو اندازي كنيد. )حلقه زيري را از روي 
بافت  تا  را  اعمال  اين  كنيد.(  رد  ميخ 

كامل پارچه ادامه دهيد.
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3  پس از آنكه چند دور بافت انجام شد پارچه توليد 
می شود. همواره پارچه را با كشش يكساني به طرف 
خارج ميخ ها بكشيد تا پارچه صاف و منظمي  ايجاد 

شود )شكل 66  (. 

طرح هاي  ميخ ها،  دور  نخ ها  پيچيدن  تغيير  با    4  
نمونه  دو  زير  در شكل هاي  مي شود  ايجاد  متفاوتي 

مي كنيد. مشاهده  را  طرح 
و  به صورت دوراني دور ميخ ها،  نخ ها  پيچيدن  الف( 
هر دور مشابه قبل در اين روش نخ ها دور ميخ پيچ 
كه  است  گونه ای  به  آمده  به وجود  حلقه  مي خورند 

فرم متفاوتی را ايجاد می كند  )شكل67 (.  

ب( دور اول پيچش نخ را مطابق شكل A و دور دوم 
را مطابق شكل B بپيچيد )شكل هاي 68(.  

اين كار را تا رسيدن به طول مورد نظر پارچه ادامه 
دهيد.

آموخته ايد  كه  حلقه هايی  و  وسايل  اين  كمک  به 
می توانيد طرح های مختلفی را نبافيد.

شكل 66 

 شكل 67 

شكل 68 ـ روش ايجاد پارچه با طرح خاص

A

B
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 ارزشيابی شايستگی هاي پودمان 4 : بافندگي حلقوي پودي

شرح فعاليت : اصول كلي بافت حلقوي پودي و تعيين بادامک ها و نقشه بافت

استاندارد عملكرد : تعيين تعداد بادامک ها و نحوه تغيير بادامک ها در ماشين بافندگي پودي
شاخص ها : انجام محاسبات الزم و تعيين شكل و فرم قرارگيري بادامک و طراحي بادامک هاي بافت 

شرايط انجام كار و ابزار و تجهيزات:
فضاي كار : كارگاه بافندگي حلقوي پودي 

تجهيزات : ترازو ، متر ، ابزار نخ كشي، دستگاه بافندگي حلقوي پودي، بوبين هاي نخ، نقشه بافت، رايانه، ابزار كنترل سالمت سوزن ها، 
اندازه گير رج و رديف  ، ذره بين، بادامک هاي حلقه بافت و نبافت و نيم بافت

مواد مصرفي : انواع نخ هاي پنبه، پشم ، پلي استر ، آكريليک، ويسكوز و نخ هاي ديگر به صورت بوبين

 معيار شايستگي :

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله كاررديف

1بافت حلقوي پودي دستي1

1بافندگي حلقوي پودي تخت باف2

1گردباف يک رو3

2گردباف دو رو4

1نقشه بافت حلقوي پودي5

شايستگی های غيرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محيطی و نگرش:
1  رعايت قواعد و اصول در مراحل كار 
2  استفاده از لباس كار و كفش ايمنی 

3  تميزكردن دستگاه و محيط كار 
4  رعايت دقت و نظم

2

*ميانگين نمرات
  

  * حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 مي باشد.


