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  فصل اول

  بافیمقدمه ای بر قالب

  بافی معرفی هنر قالب
. با استفاده از قالب است هایی از نختنیدن حلقهپیوستن و به همهم بافی روند بهقالب

هاي هنري ي پایه ، انواع مختلفی از بافتد با استفاده از ترکیب چندین گرهتوانیشما می
در   انواع سبد یا لوازم دکوراسیون منزل را خلق کنید؛ ،از قبیل لوازم تزئینی، پوشاك

توان از این هنر زیبا هم براي خلق هم صنعت که می بافی هم هنر است والبق واقع،
؛ امیدوارم شما نیز از بافتن آثار خالقانه خودتان و هم براي درآمدزایی استفاده کردهنر 

   .کنیمآموزش این هنر زیبا را با هم شروع می. ببریدي من لذت ندازهبا نخ و قالب به ا

  د نياز ر وسايل مو 
  ...گذار و دیگر مثل قیچی، سوزن، متر، نشانهقالب ، نخ و لوازم جانبی 
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  انواع قالب 
ها را بر قالب ،صویر زیر، تو جنس انواع مختلفی دارند) ازهاند(ها با توجه به  سایزقالب

  : کنداساس شکل، جنس و سایز معرفی می
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استاندارد سایزبندي بر اساس دو استاندارد متریک و آمریکایی است، در استاندارد 
ي قالب است و تا شود که همان قطر میلهمتر شروع میمیلی 6/0 سایزبندي از ،متریک

  .توانید ببینیدبندي را می، این تقسیمکند که در جدول زیرمتر ادامه پیدا میمیلی 10
، مقابل هر سایز بر است که در جدولبندي شده، طبقهاستاندارد امریکا بر اساس حروف

ما بر اساس ؛ استاندارد دیگر، استاندارد انگلیس است .استمتر آمدهاساس میلی
  .کنیمد متریک، سایز قالب را انتخاب میاستاندار

    

  

www.takbook.com



 

 
  وب سایت آموزشی هنرلی

Honarli.ir  
11  

  لوازم جانبی ديگر 
  .شودمعموال در قالب بافی استفاده می... لوازمی از قبیل سوزن، قیچی، گیره، متر و 

  

    

  انواع نخ 
آید، انتخاب شروع یک بافتنی به حساب میانگیز یجانهاي هخرید نخ یکی از قسمت

، نخ ها از نظر شودو دوام آن انتخاب مهمی محسوب می ، ضخامتنوع نخ از لحاظ رنگ
  .متفاوت هستندجنس و کالف با هم 
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  انواع نخ از نظر جنس
  : نخ با الیاف طبیعی 

. گویندیالیاف طبیعی م ،شودحیوانات و بافت گیاهان ساخته می به الیافی که از پشم
ترین الیاف طبیعی پنبه و پشم هستند، الیاف گیاهی معموالَ وزن سبکی دارند، رایج

دهند، دارند و هوا را به راحتی عبور می، کمی کشش وشو با ماشین هستندقابل شست
، )شودکه در شکل مشاهده می( ، سویا، شاهدانه ، کتانالیاف پنبه: ن الیاف عبارتند از ای

  . ان و کنف هنديبامبو یا خیزر

  

دهند و دارند، به راحتی هوا را عبور می الیاف حیوانی بسیار گرم هستند، کشش کمتري
که در شکل (پشم، موهر  :این الیاف عبارتند از. شسته شوندبه طور کلی باید با دست 

  . ، کشمیر، ابریشم، موي خرگوش و پشم آلپاکا)شودمشاهده می
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  نخ با الياف مصنوعی
یک، نایلون، ابریشم مصنوعی اکریل: دست انسان هستند و عبارتند از يتهالیافی که ساخ

د و به راحتی هم تر از نوع طبیعی هستنهاي مصنوعی ارزانبرخی از ترکیب .استرو پلی
الیاف مصنوعی از لحاظ کیفیت،  با پیشرفت تکنولوژي،حال دهند، با اینهوا را عبور نمی

  .دوام، نرمی و تنوع رنگ در حال رشد هستند

  

  عالئم روی کاموا
ر روي برچسب آن وجود دارد که ب ،ي نخ مورد نیاز استتمامی اطالعاتی که درباره

  . کندمتناسب با بافت مورد نظر ما را آسان میانتخاب نخ 

مورد بررسی قرار را اهمیت کد رنگ ي تعیین اندازه و مقدار نخ و در این بخش نحوه
  :دهیممی
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  ) Length(طول نخ 
ار نخ نیاز دارید، در بسیاري از مواقع الزم است بدانید براي شروع یک بافت به چه مقد

، به عنوان مثال ممکن است یک خ به طول آن توجه کنید نه وزن آني ندر هنگام تهیه
 45 ،گرمی از نخ دیگر 100متر باشد ولی یک کالف  500 ،از یک نخگرمی  100کالف 

یک (دهند، نشان می )m(و واحد متر ) yd(معموال طول نخ را با واحد یارد . (متر باشد
  .)باشدیارد می 093/1متر معادل 

 (Dye Lot)کد رنگ 

 .رنگ معروف است دارد که به کدي مشخصی و شناسهها محدوده نخ رنگ
، کنندن چاپ میکد رنگ مربوط به هر نخ را بر  روي برچسب آ ،هاتولیدکنندگان نخ

بایست در هنگام می ،هاگ شدن بافت و تناقض رنگی در بافتبراي جلوگیري از چند رن
هاي با کد یکسان ها دقت کرد و کالفبه کد رنگ آن ،دین کالف از یک رنگخرید چن

 .را خریداري کرد

 

  ) Weight(وزن نخ 
هاي ، گرفته تا نخهاي باریک کم وزنشوند، از نخهاي متفاوتی تولید میها در وزننخ

انتخاب سایز قالب و الگوي  ،حائز اهمیت در این قسمت يضخیم با وزن زیاد؛ نکته
  . باشد، با توجه به ضخامت و وزن نخ میمناسب بافت
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ي نگهداري از بافت نحوه بهتر است برچسب نخ را دور نیندازید تا ،بعد از اتمام بافت "
  ".خود را در دسترس داشته باشید

  

  سايز قالب
درج شده  ،با همان نخ هاي موجود در بازار، سایز قالب متناسبدر برچسب بیشتر نخ

توانید از قالبی با همان سایز درج شده بر روي برچسب نخ مورد نظر یا شما می. است
ی براي سایزبندي اگر بر روي قالب از حروف انگلیس. کمی بزرگتر از آن استفاده کنید

پیدا کرده و سایز موردنظر خود  مترید معادل آن را بر اساس میلیتواناستفاده شده، می
  .را بیابید
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  عالئم مخصوص وزن نخ 
ترین و ضخیم) سانتی متر  5/2(گره در هر اینچ  10بافی شامل ترین نخ در قالبباریک

پس انتخاب نوع نخ توسط شما در انتخاب سایز قالب و . گره در هر اینچ است 2ها آن
  . گذاردبافتنی تأثیر میالگوي 

دارند که در  نیزوزن را  يبر روي برچسب خود عالمت و نشانه ،هاي بافتنیبرخی از نخ
  : کنیدها را مشاهده میجدول زیر انواع آن
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  شو و مراقبت از نخ عالئم شست و 
ي مراقبت و شو و نحوهوتوان به عالئم شستمی ،هاهاي دیگر در برچسب نخاز عالمت

  . ها اشاره کردنگهداري از آن

هم م ،مراقبت کنید ایدها براي آن وقت گذاشتهکه ساعت ،که از بافت خودبراي این
بر اساس  ،نگهداري بافت خود و وشوها را در شستناست که با عالئم زیر آشنا بوده و آ

دوام  ،درج شده رعایت کنید تا بافت ،چه که روي برچسب نخ مورد استفاده شماآن
  . بیشتري داشته باشد
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  : عالئم از تصویر زیر استفاده کنیدتوانید براي آشنایی با این می 
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  فصل دوم

  آموزش مقدمات قالب بافی

  های پايه شروع بافت با گره
، از اتصال بافت با قالب. کنیمبافی میهاي پایه در قالبشروع به بافت گرهدر این فصل، 

  . رودشود و رج به رج جلو مینخ و قالب شروع می

  ی گرفتن قالب در دست نحوه
راحت بودن شما  ،ي مهممسئله. تن قالب در دست وجود داردهاي مختلفی براي گرفراه

  .در حین انجام کار و بافتن است

  

  . نویسیدشود که با آن دست میقالب در همان دستی گرفته می موالًمع

www.takbook.com



 

 
  وب سایت آموزشی هنرلی

Honarli.ir  
20  

  : را مانند یک مداد در دست بگیرید توانید قالبشما می

  

  : و یا مانند یک چاقو

. استحین بافتن با قالب ، در راحتی دست شما، مهم يکنم مسئلهکید میباز هم تأ
  . محکم نگه دارید اما نه خیلی محکم ،قالب را در دست
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  ی گرفتن نخ در دست نحوه
گرفتن نخ و هدایت آن  از دست دیگر براي ،گیریموقتی قالب را در یک دست می

  . گیریم که آزادانه حرکت کندنخ را طوري در دست می معموالً. کنیماستفاده می

  

دارد و هم ده دارد، هم بدنه بافت را نگه میوظیفه را به عهگیرد دو دستی که نخ را می
  . کندنخ را هدایت می

طور که در تصویر همان. شودل میبه قالب وص ،ي خفتي یک گرهنخ به وسیله
ی که از بافت خارج شده را دم نخ ،شستانگشت کنید با انگشت میانی و مشاهده می

و به طور معمول نخ را  کنیم؛اشاره استفاده می یت نخ از انگشتداریم و براي هدانگه می
به طوري که براي هدایت آن راحت . پیچانیمبه دور انگشت اشاره می دور،یا دو یک 

  . باشیم و نخ نه زیاد سفت باشد و نه زیاد شل
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  روش دیگر گرفتن نخ

ک یک روش دیگر براي گرفتن نخ همانند تصویر، این است که نخ را به دور انگشت کوچ
  . است ترو راحت ترم و از روي انگشت اشاره رد کنیم؛ البته روش اول رایجبپیچانی

  

  بافی قالب و نخ مناسب برای شروع قالب انتخاب
ها و بافت گ و نخ روشن استفاده کنید تا گرهبري شروع کار از قالب و نخ با سایز بزر

  . مشخص باشد دقیقاً
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  ها ی قالب گرفتن برای چپ دستحوهن
ست چپ و نخ در دست قالب در د ها،دستبراي چپ ،بینیدطور که در تصویر میهمان

-کند، براي دست راستر این صورت جهت بافت نیز تغییر مید. دنشوراست گرفته می

کند و جلو ، از چپ به راست پیشرفت میهاافت از راست به چپ و براي چپ دستب ،ها
  . رودمی

  

  ی خفت گره
  . رود و قدم اول براي شروع یک بافت استبراي اتصال قالب و نخ به کار می خفتي گره
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  مراحل گره خفت زدن
مانند تصویر  ،اي در نخ ایجاد کنید، در انتهاي نخ مقداري از آن را رها کنیدحلقه .1

)a.( 

 

 ).b(حلقه را باالي دم نخ نگه دارید  .2
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 ).c(دم نخ بیندازید قالب را به داخل حلقه ببرید و زیر  .3
  

 
 ). d(هر دو انتهاي نخ را نگه دارید و به آرامی بکشید تا سفت شود  .4

 

  . ي خفت باید به اندازه کافی محکم باشد و روي قالب حرکت نکندگره: نکته
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   زنجيره زدن
براي ایجاد فاصله  ،د دیگري یک بافت است و در مواري پایهزنجیره، تشکیل دهنده

هاي خارجی و در کتاب. شودهاي توري هم استفاده میایجاد مدل ها وبین گره
  . کنندبراي زنجیره استفاده می CHیا  chالگوها از 

  

  ي زنجیره زدن نحوه

 .زنیمي خفت میابتدا یک گره .1

  
  

www.takbook.com



 

 
  وب سایت آموزشی هنرلی

Honarli.ir  
27  

 

صورت نخ به دور قالب در این. بریمصویر، قالب را به زیر نخ ممتد میمانند ت .2
 . پیچانده شده و روي آن قرار دارد

 

 ،اي که روي قالب هستکشیم و از اولین حلقهیریم و میگبا قالب می نخ را .3
 .ایمایجاد کردهیک زنجیره  به این ترتیب،. کنیممیخارج 
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ر و هر بار تکرا ر را انجام دهیماین کا توانیممی ،حاال هر تعدادي که مایل باشیم.  .4
 .آیداین کار، یک زنجیره به حساب می

  

ها را خیلی سفت نکنید و اجازه یره زدن مالیم کار کنید و زنجیرهدر هنگام زنج :نکته
  . مناسب از آب در بیاید بافت،ها باشد تا ید کمی فضا در هنگام کار در حلقهبده
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ي خفت است را زنجیره که همان گرهي ابتداي کار حلقه(عدد زنجیره بزنید  12حدود 
  ). حساب نکنید

  : فت باید شبیه تصویر زیر شده باشدبا ،به روي بافت ایجاد شده نگاه کنید 

  

  :آیدست و مانند ستون فقرات به نظر میها داراي یک ردیف وسط اشت زنجیرهپ
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د که شواستفاده میراي یک گره ب ه،، از هر یک زنجیرهاي بافتاي اکثر الگوها و نمونهبر
   .ها آشنا خواهیم شددر ادامه به طور مفصل با آن

  عالئم نقشه خوانی 
نظم و زیبا بافته مشود تا کار یکدست، ستفاده میمعموالَ براي الگوهاي بافتنی از نقشه ا

الگو به  يها آشنا باشید تا بتوانید از روي نقشهشما از این پس باید با این عالمتشود، 
  .راحتی آن را ببافید

  :دهند به این صورتي تو خالی نمایش میها با یک دایرهرا در نقشهزنجیره 

   

  

(  هاقبل از معرفی این پایه. پردازیم، ساده و بلند میهاي کوتاهدر ادامه به بافت پایه
کار از یک ي توانید براي ادامهبه این بخش توجه کنید که شما می ، بهتر است)هاگره

، براي فهم بیشتر به تصاویر زیر ي زنجیره استفاده کنیدي زنجیره یا هر دو حلقهحلقه
. دقت کنید، در واقع انتخاب این موضوع به راحتی خود شما در حین کار بستگی دارد

  .دهیمستفاده از یک حلقه را پیشنهاد میا) فقط براي زنجیره( ما براي راحتی بیشتر
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  ی نامرئی گرهبافت يا  
بافی است، این گره ترین گره در بافت قالبتترین و سخترین، کوتاهتنگ، ي نامرئیگره

براي پایان دادن به بافت یا براي اتصال دو بافت و هرجا که بخواهیم بافت بدون  معموالً
- نمایش می SLیا  STبه اختصار آن را با . شوداد فاصله داشته باشیم استفاده میایج

  .دهند
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ابتدا تعدادي دلخواه زنجیره . دهیم ردیف بافت نامرئی با هم انجام میبراي شروع یک 
  :زنیم، سپس می

 ).a(کنیم قالب را وارد دومین زنجیره می .1

 

به این ). b(کنیم ي روي قالب رد میگیریم و از هر دو حلقهنخ را با قالب می .2
 .ي نامرئی را بافتیمترتیب یک گره
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 .کنیمیی که داریم این کار را تکرار میهابه تعداد زنجیره .3
توانیم بافت را برگردانیم  می ،ها را بافتیمی به انتهاي رج رسیدیم و همه گرهوقت .4

 . را مانند قبل ادامه بدهیم و آن

  

  :به این صورت ؛دهندي توپر نمایش میها با یک دایرهبافت نامرئی را در نقشه
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  کوتاه   یبافت پايه
 SC شود، به اختصار بابافی محسوب میي بافت قالبکوتاه، فنداسیون و پایهي پایه

  .شودنمایش داده می

  

  

پایه و  10زنجیره براي  10زنجیره بزنید،  11باید  ،عدد پایه کوتاه 10براي بافت  :نکته
تعداد زنجیره پس همیشه به یاد داشته باشید که هر . ي کوتاهیک زنجیره براي قد پایه

  .الزم بود بزنید و یک زنجیره در انتها براي قد پایه اضافه کنید
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 زنیم، پس قالب را وارد دومین زنجیرهایه کوتاه را در دومین زنجیره میاولین پ .1
  .اندازیمنخ را دور قالب می. کنیممی

   

بر روي  ت دو حلقهکنیم به این صوري اول رد میگرفته و از حلقهبا قالب نخ را  .2
 . استقالب تشکیل شده
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  . کنیمیم و از هر دو حلقه همزمان رد میگیرحاال نخ را می .3
 

  

  

  

  

  

 

 . ي کوتاه بافته شدین ترتیب یک پایهبه ا .4

  

  .دهیم تا یک رج به صورت کامل تشکیل شودها ادامه میي زنجیرههمهاین کار را براي 
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گردانیم تا بتوانیم و بافت را برمییم زنانتهاي رج می، یک زنجیره در بافت يبراي ادامه 
  . رج بعدي را ببافیم

  

ي باالي پایه قالب را از هر دو حلقه ،امه بدهیماد برگرداندیم و خواستیم وقتی بافت را
  . کنیمرد می
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  :دهند پایه کوتاه را در نقشه با عالمت زیر نمایش می

  

توان از هر سه مدل زیر که در تصویر آمده است استفاده ها میبراي ادامه دادن رج: نکته
اگر به یاد داشته (کنیم؛ ي بافت رد میهر دو حلقه قالب را از ،ما در این آموزش. کرد

اي است که چون بافت زنجیره به گونه ؛باشید براي زنجیره از یک حلقه استفاده کردیم
  ).تر استبا دو حلقه راحت ها کارتر است، ولی در پایهکار با دو حلقه سخت

  

به  هاي آموزش قالب بافی با کیفیت باال،توانید فیلممیبراي آموزش بهتر  >>>
 سایت آموزشیشده توسط مربی این دوره را از وبفارسی و تهیه زبان 

www.honarli.ir  تر و بهتري برخوردار شوید از آموزش راحتتهیه کنید و>>>    
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  ی ساده يا نيم دوبل پايه
ه براي بافت لباس، کاله و از این پای. کوتاه داردي ، یک مرحله بیشتر از پایهسادهي پایه

  . دهندنمایش می HDC باآن را به اختصار . شودلوازم دیگر استفاده می

  

نتها براي قد زنجیره در ا 2زنیم و می ، هر تعداد زنجیره الزم بودساده يبراي بافت پایه
  . بافیمي ساده را در سومین زنجیره میکنیم و اولین پایهپایه ساده اضافه می
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  . اندازیما به دور قالب میابتدا نخ ر .1

  

پییچم و از کنیم و دوباره دور نخ میاز سومین زنجیره رد می قالب را سسپ .2
به این صورت سه حلقه بر روي . کنیممی خارج) همان سومین زنجیره( جاهمان

 ).a(قالب تشکیل شده است
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کنیم می اندازیم و از هر سه حلقه به صورت همزمان خارجنخ را دور قالب می .3
)b .( 

  

 2کامل شود، در انتها  دهیم تا یک رجرا ادامه می 3تا  1ترتیب مراحل  به همین .4
 . گردانیم تا رج بعدي را ببافیمزنیم و بافت را برمیزنجیره می
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چون همین دو زنجیره یک گره به  ،بافیمي اول را نمیگرهدیم، را برگردان بافتوقتی 
   :زیر مطابق تصویر. کنیمشروع به بافت میي دوم آید پس از گرهحساب می

  

آید پس باید بر روي این دو زنجیره، یک گره به حساب می ،همینطور براي رج بعدي
  : ؛ مطابق تصویردر رج بعدي یک پایه بافته شود ،آن

  

  : دهندا در نقشه با عالمت زیر نمایش میساده ر يپایه
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  پايه بلند يا پايه ی دوبل 
قالب دور به ابتدا نخ را  این بار نیز،ساده بیشتر دارد و  يیک مرحله از پایه ،این پایه

  . دهندنمایش می DCاین پایه را به اختصار با . کنیماندازیم و کار را شروع میمی

  

زنجیره براي قد پایه  3 ،زنیم و در انتهاابتدا به تعداد دلخواه زنجیره می ،براي شروع کار
  .بافیمي چهارم میکرده و اولین پایه را در زنجیره اضافه
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  .اندازیمنخ را به دور قالب می .1

 

ارمین زنجیره چهگره بعدي براي اولین بار (کنیم می ي بعديقالب را وارد گره .2
 ).a(کنیم گرفته و از داخل همان گره رد می ، نخ را)است

 ).b(کنیم ي اول رد میا دور قالب انداخته و از دو حلقهنخ ر .3

  

کنیم نیز رد میمانده بر روي قالب  ينخ را دوباره دور قالب انداخته و از دو حلقه .4
)a .( بلند بافته شداولین پایه )b.( 
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 . کنیم تا اولین رج کامل شود را تکرار می 4تا  1مراحل  .5
ي رج بعدي را به وجود آورده باشیم زنیم تا اولین پایهزنجیره می 3در انتهاي رج  .6

)a .(عدي بافت را ي باولین گره را رها کرده و در گره گردانیم وبافت را برمی
 ).b(دهیم همانند قبل ادامه می
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در رج بعد از آن باید بر روي آن  ،ي اول را یک پایه حساب کردیمزنجیره 3چون : نکته 
  : همانند تصویر. یک پایه بافته شود

  

  

  : دهندا در نقشه با عالمت زیر نمایش میپایه بلند ر
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  پايه سه تايی 
پیچاندن نخ به دور قالب  با دو مرتبه ،بسیار بلند است که در ابتدا يیک پایه پایه، این

 TRبه همین جهت یک مرحله از پایه بلند بیشتر دارد و به اختصار با  ؛شودشروع می
  . شودنمایش داده می

  

یره براي قد بافت زنج 4زنیم و در انتها بافت، به تعداد دلخواه زنجیره میبراي شروع این 
  . بافیمجمین زنجیره میلین پایه را در پنو او زنیمي اول میو به عنوان گره

 ).a(پیچانیم نخ را دو بار به دور قالب می .1
جا خارج و نخ را گرفته و کشیده و از همانکنیم بعدي وارد می يقالب را در گره .2

  .کنیممی
  ).b(حلقه بر روي قالب وجود دارد  4در این صورت  
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 3در این صورت . دهیمي اول عبور میپیچانیم و از دو حلقهور قالب مینخ را د .3
 ).a(حلقه بر روي قالب وجود دارد 

در این . دهیمي بعدي عبور میپیچانیم و از دو حلقهب مینخ را دوباره دور قال .4
 ). b(حلقه بر روي قالب وجود دارد  2صورت 

  

اولین ). a(دهیم ي آخر عبور میو از دو حلقهکشیم فته و میگربا قالب نخ را  .5
 ).b(شد تایی تشکیل ي سهپایه
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در انتهاي  دهیم تا رج کامل شود وها را نیز ادامه میي گرهبه همین ترتیب بقیه .6
 ).a(زنیم زنجیره می 4رج، 

ي بافت را در دومین گره و اولین گره را رها کرده و ادامهگردانیم بافت را بر می .7
 ).b(آید ي اول به حساب میزنجیره به عنوان گره 4، در واقع دهیمادامه می
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، در رج بعدي بر آیدزنجیره یک گره به حساب می 4این  توجه کنید که چون :نکته
  : ید یک گره بافته شود مطابق تصویرروي این گره هم با

  

  : دهندا در نقشه با عالمت زیر نمایش میتایی رسه يپایه 

 

  

به  باال،هاي آموزش قالب بافی با کیفیت توانید فیلممیبراي آموزش بهتر  >>>
 سایت آموزشیشده توسط مربی این دوره را از وبفارسی و تهیه زبان 

www.honarli.ir  تر و بهتري برخوردار شوید از آموزش راحتتهیه کنید و>>>    
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  يک نوع نخ با سه مدل قالب و سايز متفاوت   مقايسه بافت
ي ز متفاوت ولی با نخ یکسان اندازهی با ساییهابا قالب ،بینیدهمانطور که در تصویر می 

ي بافت همچنین به شدت کشش نخ و سفت و هانداز. متفاوتی از بافت را خواهیم داشت
  . شل بودن نخ هنگام بافت هم بستگی دارد
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  لباس  بافت ی اندازه گيری براینحوه
سایز او را هاي دقیق ببافید باید اندازهرا براي شخصی اگر شما مایل باشید که لباسی 

ي در این قسمت از آموزش نحوه. شود ي کارتان مناسب و زیباداشته باشید تا نتیجه
  . بینیمراي لباس را با هم میگیري باندازه

  دور سینه 
نه سی يدور قفسه .فرد باید به صورت ایستاده باشد ،هگیري دور سیندازهبراي ان 

کمی  متر نواري را دور سینه دقت کنید که. کنیمگرفته و یادداشت میرا اندازه 
 .تر باشدشل بگیرید تا بافت مناسب

  دور کمر  
  .کنیمصورت ایستاده گرفته و یادداشت میترین قسمت کمر را به دور باریک 
دانه در این قسمت  کند که چه تعدادبه ما کمک می ،این قسمت از آموزش ( 

 ).کم و زیاد شود
  دور باسن 

این اندازه . یمنکگیریم و یادداشت میترین قسمت از پشت را اندازه میپهن  
  . براي پایین لباس و پوشش کامل لباس است
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  طول آستین 
ن علت به ای. زنیمغل به صورت آرنج خمیده اندازه میي آستین را از زیر بندازها  

باشد که در حین استفاده از لباس و خم و راست آرنجش را خم کردهشخص باید 
  .واند دستش را حرکت دهد، لباس تنگ نباشد و به راحتی بتکردن دست

  

 

 
  عرض پشت 

گیریم و طابق تصویر اندازه میدیگر را م ياز قسمت خارجی یک شانه تا شانه  
خواهیم لباسی که می که بدانیم عرضاین اندازه براي این. کنیمیادداشت می
  .مناسب است باشد،ببافیم چقدر 
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  قد باالتنه 

  . کنیمگیریم و یادداشت میجسته در پشت تا کمر را اندازه میاز استخوان بر

 

  دور سر براي کاله 
 .کنیمو یادداشت میگیریم ازه میدور سر را اند ،از روي پیشانی 
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   تی بافيک پروژهری تعداد گره و رج برای تخمين و اندازه گي
در قسمت قبل  هایی کهگیريعالوه بر اندازه ؛لباسی را ببافیدخواهید فرض کنید می

هاي الزم از یک نوع نخ براي لباس هم احتیاج داریم تا ها و رجدیدیم به تعداد گره
 را تخمین بزنیم که چه مقدار نخ به صورت کلی نیاز داریم و بتوانیم هر تعداد کالف نخ

قسمت از آموزش  س با هم به یادگیري اینپ. کنیماست، همان ابتدا خریداري  که الزم
  : پردازیممی

  

  

  :تصویر زیر ببافیم صورتاست که یک بافت مربعی شکل به ابتدا الزم  ،براي این کار

 ).ید ده گره و ده رج نیز ببافیدمی توان(بافیم متر میسانتی 5در  5یک مربع   .1
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- که در یک سانتی را هاییگذاریم و تعداد گرهرا بر روي مربع میکش سپس خط .2

 . شماریممیمتر هستند، 
  

  
 

کنیم تا خواهیم ببافیم میاد گره را ضرب در عرض کاري که میحاال این تعد .3
 . ها در عرض مورد نظر به دست بیایدتعداد کل گره

، و عرضی که براي بافتمان در بود متر از بافت ما بافته شدهتیگره در یک سان 4اگر :  مثال
گره در عرض  60پس  ،کنیمضرب می 4را در  15، متر استتیسان 15 ،نظر داریم

  . بافت وجود خواهد داشت
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-افت وجود دارد را مطابق تصویر میمتر از بحاال تعداد ردیفی که در یک سانتی .4

 . شماریم

   
  

کنیم که قصد داریم ببافیم ضرب میافتی ي طول بحاال این تعداد رج را در اندازه .5
 . ها در طول بافت مورد نظر به دست بیایدتا تعداد کل رج

متر سانتی 60و طول بافت مورد نظر ما متر بود رج در یک سانتی 4اگر  :مثال
 60آن  ها درشوند پس تعداد کل رجبود این دو عدد در هم ضرب می

  . شودرج می 240متر بافت سانتی
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  و اندازه گيری مقدار نخ مورد نياز يک بافتتخمين 
، براي د نیاز خود را تهیه کنیدي کار با حدس و گمان مقدار نخ مورکه همان ابتدااین

، چون در آیدیک ریسک به حساب می... هاي بزرگ مثل لباس یا روتختی و بافت
تهیه کنید کار به مقدار کم تهیه کنید و بعد همان رنگ را نتوانید نخ را صورتی که 

که بدانیم چه مقدار نخ نیاز داریم با توجه به پس براي این. مناسبی نخواهید داشت
  : کنیممت قبل گفتیم به این صورت عمل میمحاسباتی که در قس

دقت کنید که در قسمت قبل یک (شکافیم متر از بافتی که داریم را مییک سانتی
گره در یک  4کردیم پس اگر  داشتن محاسبهمتر از بافت را به صورت چند گره سانتی
کش اال طول نخی که باز شده را با خطح ،)شکافیمگره می 4 متر داریم به اندازهسانتی

به این صورت . کنیمعرض کاري که قصد داریم ببافیم میگیریم و ضرب در اندازه می
  .)رجنخ مورد نیاز یک ( آیدبه دست می ،کار مقدار نخ مورد نیاز در عرض

را در  5؛ حاال آمدمتر نخ به دست سانتی 5 ،ر یک سانت را که شکافتیمگره د 4 :ثالم
ضرب  5، متر استسانتی 15به طور مثال عرض کار . کنیمضرب میعرض کار 

  .متر مقدار نخ در یک رجسانتی 75=  15در 

ه به رج ک ي قبلی به دست آورده بودیم در طول یکها را که در محاسبهحاال تعداد رج
  .دکنیم تا مقدار کل نخ مورد نیاز به دست بیایضرب می ،تازگی به دست آوردیم
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 75ضرب در  240پس  .رج در مثال قبلی به دست آوردیم 240براي مثال 
  . متر 180متر یا همان سانتی 18000= سانتی متر 

که  را کالفی کنیم و تعداداست دقت میسب آن درج شدهکه روي برچ پس به طول نخ
  .کنیمتهیه میداریم،  الزم

در صورتی که تمایل داشتید بافت شما چند رنگ باشد حتما در محاسبات به این  :نکته
  .نکته توجه کنید
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  فصل سوم

  های قالب بافیتکنيک

   افزايش در بافت
 INCشود و به اختصار با افزایش نامیده می ،بافت در یک رج اضافه کردن چند گره به

  . شودنمایش داده می

  افزايش در آغاز يک رج 
خواهیم به که می ايگرهدر انتهاي رج قبل هر تعداد براي افزایش در ابتداي یک رج، 

هاي قد بافت را هم اضافه زنیم و زنجیرهه کنیم، به همان تعداد زنجیره میبافت اضاف
  : کنیم مطابق تصویرمی
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هاي یه را رها کرده و از زنجیرهمربوط به قد پا هايزنجیرهتعداد گردانیم و بافت را بر می
ه به ابتداي رج اضافه شد و به این صورت تعدادي گر ؛کنیمشروع به بافتن می ،بعدي
  . کند، ادامه پیدا میاین تعداد اضافهي کار با ادامه

  

           

  

  افزايش در حين کار 
   .جا افزایش پیدا کندبافت در همان شودن چندین پایه در یک پایه باعث میبافت
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  :؛ به این صورتبافیمپایه را در یک پایه از رج قبل میدوبراي افزایش، 

  

  :بافیم مطابق تصویرمی هیه را در همان پایپا 4پایه ،  3و یا براي افزایش با 
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یک رج به  توانیم افزایش را دراي که مایل بودیم میبا هر چند پایه ،ترتیبو به همین
یت یک بافت اي از یک افزایش تدریجی است که در نهاتصویر زیر نمونه. ریموجود آو

  : استگونه به ما دادهمثلث

  

  :فزایش در نقشه به صورت زیر استعالمت ا

  ).پایه یا بیشتر نیز نمایش داد 3توان با جا دو پایه نشان داده شده و میدر این( 
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  کاهش در بافت 
راي ب کنیم که معموالًاز کاهش استفاده می ،کنیما را کم هبخواهیم تعداد پایهوقتی 

  . دهندنمایش می DEC، کاهش را به اختصار با شودشکل دادن به بافت استفاده می

  

  

  :استمورد اشاره شده 3د که در زیر به چندین روش متفاوت وجود دار ،براي کاهش
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  کاهش تدريجی در حين بافت 
م در توانیمی با هم و به صورت یک پایه ببافیم و کاهش تدریجی باید چند پایه را براي

 #شود و به جاي استفاده می TOG#، براي این کار از هر جایی از رج به کار ببریم
به این  2TOGشود، مثال ست با هم بافته شود قرار داده میهایی که قرار اتعداد پایه

  . پایه را به صورت یک پایه ببافیم معنی است که دو

مثال از پایه بلند  ما در این. روداي به کار میراي هر تعداد پایه و هر نوع پایهاین روش ب
  . ایماستفاده کرده

  

  

  

  

www.takbook.com



 

 
  وب سایت آموزشی هنرلی

Honarli.ir  
67  

  : ي انجام کار نحوه

اي رسیدیم که دو حلقه بافیم ولی وقتی به مرحلهمیاي را که در حال بافتن بودیم، پایه
   .رویمي بعدي میکنیم و به سراغ گرهرا کامل نمی وجود داشت بافتروي قالب 

  

  

حلقه بر روي  3حاال  ،بافیممی نیزهمانند قبل در این گره  ،ارهکنیمه يسپس یک پایه
کاره نیمه بینیم که دو پایهمی ،ها نگاه کنیمب وجود دارد که اگر با دقت به آنقال

  . دهیمو از هر سه حلقه همزمان عبور می کشیمانداخته و می؛ نخ را به دور قالب هستند
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در این صورت بافت . استکنید سر و باالي دو پایه یکی شدهطور که مالحظه میهمان
   .شودکاهش داده می

  : نقشه به صورت زیر نمایش می دهند کاهش را در

  

به  کیفیت باال، هاي آموزش قالب بافی باتوانید فیلممیبراي آموزش بهتر  >>>
 سایت آموزشیشده توسط مربی این دوره را از وبفارسی و تهیه زبان 

www.honarli.ir  تر و بهتري برخوردار شوید از آموزش راحتتهیه کنید و>>>    
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  با زنجيره  )ایدايره( ای بافت حلقه
 ،به هم اتصال یافته يتوانیم از تعدادي زنجیرهشکل، میايه صورت دایرهبراي بافتن ب

  . بینیمي انجام کار را با هم میاستفاده کنیم پس نحوه

  

 ).a(زنیم عدد زنجیره می 5 .1
 اتصال این دو کنیم و یک بافت نامرئی برايقالب را وارد اولین زنجیره می .2

 ).b(بافیم یره به هم میزنج
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   . بافت انتخاب کنیم يدلخواه را براي ادامهي توانیم هر نوع پایهحاال می

  : دو راه وجود دارد ،براي بافت اولین رج: نکته

 بافتن داخل هر زنجیره  .1
 .)کنیمما این نوع بافت را توصیه می( ي ي مرکزبافتن داخل دایره .2

 

  

: نقشه این نوع حلقه به صورت زیر استعالمت   
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  جادويی  یبا حلقه )لدايره ای شک(بافت حلقه ای 
ي جادویی است که امکان کوچک و اي شکل، استفاده از حلقهروش دیگر بافتن دایره

  . بزرگ شدن حلقه هم وجود دارد

 

 .گیریمتر از حد معمول میي نخ را طوالنیزنیم و دنبالهي خفت میابتدا یک گره .1
 . پیچانیم، به دور دو انگشت وسط مینخ را دو بار .2
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 ).a(کشیم گیریم و میکنیم، نخ را میحلقه میقالب را وارد  .3
 ).b(دهیم عبور می ،اي که روي قالب استنخ را از داخل هر دو حلقه .4

 

  

  

کشیم تا فیم و در انتهاي کار دم نخ را میباپایه داخل حلقه می ،به تعداد دلخواه سپس
  . ي درون حلقه کوچکتر شودحفره

  :ي جادویی استفاده کنیدبایست از حلقهدیدید، میاي هرگاه این عالمت را در نقشه
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- استفاده می... وبافی،گل، لیف براي بافتن کاله، عروسک اي شکل معموالَاز بافت دایره

  .کنند

براي پس کند، قطر دایره افزایش پیدا می ،ايبافت دایره با بافتن هر سطر در :نکته
. اي مطلوب به دست بیایدتا شکل دایره افزایش داشته باشیمباید  هاي بعدي حتماًرج

دهید، اما اگر یکی ید به راحتی این کار را انجام میاگر براي کارها از نقشه استفاده کن
دوبار این کار را انجام بدهید روند افزایش را متوجه خواهید شد و نیازي به نقشه 

  .نخواهید داشت

  :همان طور که در تصویر می بینید

  

  .دهیما بافت نامرئی اتصال را انجام میبافیم و بپایه بلند در رج اول می 13 :اول رج 
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  )ها صورت گرفتهي پایهافزایش در همه(شود در هر پایه، دو پایه بلند بافته می :ج دومر 

بافیم و معمولی می ياست، یعنی یک دانهیکی در میان انجام شده ،افزایش :رج سوم
  .دهیمیک افزایش انجام می

بافیم معمولی می ياست، یعنی دو پایهیش دو تا پایه در میان انجام شدهافزا  :رج چهارم
  .دهیمفزایش انجام میو یک ا

بافیم معمولی می ياست، یعنی سه پایهیش سه تا پایه در میان انجام شدهافزا :رج پنجم
   .دهیمو یک افزایش انجام می

  . شودها یک پایه بیشتر میي بین افزایشفاصلههاي باالتر ، به همین ترتیب در ردیف

  

به  هاي آموزش قالب بافی با کیفیت باال،توانید فیلممیبراي آموزش بهتر  >>>
 سایت آموزشیشده توسط مربی این دوره را از وبفارسی و تهیه زبان 

www.honarli.ir  تر و بهتري برخوردار شوید راحتاز آموزش تهیه کنید و>>>    
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  تغيير رنگ در ابتدا و وسط رج 
توانیم این کار را انجام دهیم و هیچ می ،در هر جایی از بافتبراي تغییر رنگ 

 مدلدو  ،ما در این قسمت از آموزش. براي مکان تغییر رنگ وجود نداردمحدودیتی 
  .بینیمابتداي رج و وسط رج را با هم می تغییر در
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  تغيير رنگ در ابتدای رج
ه رنگ را براي رج بعد تغییر دهیم، وقتی به انتهاي رج رسیدیم و قصد داشتیم ک .1

کنیم به طوري که دو حلقه روي قالب باقی مانده ي آخر رج را کامل نمیپایه
 :مطابق تصویر .است

  
 

 :مطابق تصویر داریم اندازیم و نگه مینخ را به دور قالب می ،همین حالت در .2
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متر براي دم سانتی 12الی  10اندازیم و حدود نخ جدید را هم به دور قالب می .3
 :مطابق تصویر. گذاریم که به راحتی شکافته نشودنخ باقی می

  

  
ي کنیم به این ترتیب پایههاي روي قالب رد میاز حلقههر دو نخ را همزمان  .4

 ).a(شود آخر در این رج کامل می
زنیم و کار را هاي قد پایه را می، با نخ رنگ جدید زنجیرهقدیمی را رها کردهنخ  .5

 ).b(دهیم گردانیم و ادامه میبرمی
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فته نشود، ها رد شود تا شکاباید با سوزن از میان بافت ،ا شدهدقت کنید که نخ ره
  .هاي بعدي خواهیم دیدتوضیحات کامل را در قسمت

که فقط به جاي این ؛تغییر رنگ در وسط رج هم شامل همین مراحل است :نکته
  .دهیمادامه می جااز همان ،را برگردانیم زنجیره بزنیم و بافت

  

  

به  هاي آموزش قالب بافی با کیفیت باال،توانید فیلممیبراي آموزش بهتر  >>>
 آموزشیسایت شده توسط مربی این دوره را از وبفارسی و تهیه زبان 

www.honarli.ir  تر و بهتري برخوردار شوید از آموزش راحتتهیه کنید و>>>    
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  کور کردن و تمام کردن بافت 
  .بینیمفت را با هم میي تمام کردن و به اصطالح کور کردن یک بانحوه

  
  

نخ  ،که قالب درون حلقه قرار داردبافیم و همانطور ي مورد نظر را میآخرین پایه
ر نخ آزاد را از یک با. بریممتر رها کرده و میسانتی 15الی  12ي آزاد را به اندازه

  .تا کامال سفت شود )زنیمیک زنجیره می(کشیمکنیم و میدورن حلقه رد می
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کنیم که کنیم و دقت مینخ، دم نخ را از بین بافت رد می حاال با یک سوزن متناسب با
  .پشت بافت این کار را انجام دهیم

  .کشیمبریم و میي اولین پایه فرو میدنهسوزن را به ب .1

  
 ).a(کنیم سوزن را از پایه بعدي رد می .2
 ).b(کنیم سوزن را از رج پایینی رد می .3
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 .کنیمز هم سوزن را از رج پایینی رد میبا .4
آید، نعل اسب در می گزاگی و یا به شکلادامه دادن این کار به صورت زی .5

را براي این کار انتخاب  ،خواهید روي بافت باشدمراقب باشید سمتی که می
 .نکرده باشید

است این کار را شکافد و محکم شدهتا جایی که مطمئن شویم که نخ نمی .6
 .دهیمادامه می

  

یم به نخ قبلی را که رها کرده بود يدنباله ،که رنگ نخ را عوض کردیمزمانی : نکته
  .دهیم که محکم شود و شکافته نشودجاي میصورت درون بافت همین
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  فصل چهارم

  قالب بافیهای ديگر ها و مدلپايه

  )تايی دوبلسه(تايی بافت پايه بلند سه
بسیار بلند است و اغلب ) دشوخوانده می نیزگاهی پایه چهارتایی که (تایی پایه بلند سه

این گره به . شود تا الگوهاي جالبی براي بافت به دست بیایدهاي دیگر ترکیب میبا گره
  .شودنمایش داده می DTRاختصار با 

  

عدد زنجیره براي قد  5سپس  ،براي بافت این پایه باید به تعداد دلخواه زنجیره بزنیم
  . پایه ببافیم و پایه را در ششمین زنجیره ببافیم

 ).a(پیچانیم ور قالب مینخ را سه بار د .1
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کشیم و از همان گره کنیم و نخ را گرفته و میي بعدي رد میقالب را از گره .2
 ).b(آوریم بیرون می

 .حلقه بر روي قالب وجود دارد 5

  
  
  
 

 ).a(دهیم ي اول عبور میو حلقهکشیم و از دمی ،گرفتهبا قالب نخ را  .3
  .حلقه بر روي قالب وجود دارد 4اکنون 

دهیم ي اول روي قالب عبور میکشیم و از دو حلقهو مینخ را با قالب گرفته  .4
)b.( 
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  .حلقه بر روي قالب وجود دارد 3اکنون 

  
 

 .دهیمي اول روي قالب عبور میکشیم و از دو حلقهگرفته و میبا قالب نخ را  .5
  .اکنون دو حلقه بر روي قالب وجود دارد
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عبور نیز ي مانده بر روي قالب کشیم و از دو حلقهگرفته و میبا قالب نخ را  .6

 ).a(دهیم می
 

  ).b(تایی تشکیل شده است ي بلند سهاکنون یک پایه

  
  

 

-ها را میتاییکه داریم پایه بلند سههایی به همین ترتیب به تعداد زنجیره .7

ایه را براي رج زنیم تا قد پعدد زنجیره می 5شود، کامل یک رج بافیم تا 
 ).a(بعدي تشکیل بدهند
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- زنجیره 5کنیم چون ي اول از رج قبل را رها میگردانیم و گرهبافت را برمی .8

ي دوم پس از گره آید؛حساب می به ي اول این رجاي که داریم به عنوان پایه
 ).b(کنیم شروع به بافتن می ،به بعد

 

 
  

  : هنددینمایش م تایی را در نقشه با شکل زیربلند سهپایه 
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    های پايه ها در نقشهعالمتدرک بهتر 
ها در نقشه از هاي پایهعالمت ،بینیدهمانطور که می .نیدبه تصویر زیر با دقت نگاه ک

تر ویر، راحتتوانید به کمک این تصها در بافت گرفته شده و شما میکل ظاهري آنش
  . ها را به ذهن بسپاریدآن
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  بافت خرچنگی
از چپ به راست براي (به عقب بافت خرچنگی همان پایه کوتاه معکوس است که از جلو 

براي بافت  شود و معموالًبافته می)  هادستها و از راست به چپ براي چپدستراست
داده نمایش   revبه اصطالح با  و رودعنوان یک بافت تزئینی به کار می حاشیه و به

  .شودمی

  

 بافت خرچنگیایم تا عدادي رج بافتهبافت پایه کوتاه استفاده کردیم وت جا ازما در این 
ایم که هم رنگ نخ را نیز تغییر داده. باشیم ها داشتهبر روي رج ،را به عنوان حاشیه

  .بافت مشخص باشد و هم زیبا شود

. زنیمي قد پایه را نمیگردانیم و زنجیرهدیگر بافت را برنمی ،در انتهاي رج .1
وارد گره قبلی در واقع (کنیم ي بعدي به سمت راست وارد میرا به گرهقالب 

 ).کنیممی
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دو حلقه اکنون بر روي . دهیمکشیم و از همان گره عبور مینخ را گرفته و می .2
 .قالب وجود دارد

  
 
 

دهیم، همان کاري که براي بافتن ي روي قالب عبور مینخ را از روي دو حلقه .3
 .دادیممیي کوتاه انجام پایه

  ).a(ایم ي خرچنگی بافتهحاال یک پایه
ي بعدي به سمت راست، بافت خرچنگی را ادامه با وارد کردن قالب به گره .4

 ).b( گردانیمبافت را برنمی ،انتهاي رج رسیدیم دهیم، وقتی بهمی
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دور یک  يتوانیم از این بافت براي بافتن حاشیهبینید میهمانطور که در تصویر می
  .بافت استفاده کنیم
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ت توان براي راحت انجام دادن بافت خرچنگی، قالب را مانند یک مداد در دسمی :نکته
  .تر انجام شودگرفت تا چرخش قالب به عقب راحت

  
  

   :اه معکوس در نقشه به شکل زیر استعالمت بافت خرچنگی یا پایه کوت

  
 

به  هاي آموزش قالب بافی با کیفیت باال،توانید فیلممیبراي آموزش بهتر  >>>
 سایت آموزشیشده توسط مربی این دوره را از وبفارسی و تهیه زبان 

www.honarli.ir  تر و بهتري برخوردار شوید از آموزش راحتتهیه کنید و>>>    
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  بافت در حلقه جلويی يا پشتی يا هر دو 

  

خواهیم در اینجا کنیم ولی میهر دو حلقه براي بافت استفاده میاز  این آموزشما در 
ي پشتی ببافیم به چه ویی یا فقط در حلقهي جلحلقهبینیم که اگر کار را فقط در ب

صورت است، معموال اگر در الگویی الزم باشد که این کار انجام شود با عالمت مخصوص 
  .بینیمهم می این کار نشان داده می شود که با
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  )blp(و پشتی ) flp( جلويیبافت در حلقه ی 
ي هترین حلقه به ما و به سمت ما حلقنزدیک ،داریمبروي خود نگه میووقتی بافت را ر

   ).a(جلویی است 

آید ي پشتی به حساب میحلقه ،ت دیگر است و از ما دور استاي که در سمو حلقه
)b.(  

  
  

  :ها نمایش می دهندنقشه با این عالمتاین دو نوع بافت را در 
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افت به صورت ي جلویی ببافیم شکل بن رج را به صورت بافت در حلقهوقتی چندی
  : آیدتصویر زیر به دست می

  

فت به صورت ي پشتی ببافیم، شکل باندین رج را به صورت بافت در حلقهوقتی چ
  :آیدتصویر زیر به دست می
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  بافت سنبله 
قالب را به جاي وارد کردن توان این صورت است که در حین بافت می سنبله بهبافت 

یم و نخ را از آن قسمت عبور دهیم، تر وارد کنهاي پایین، به رجهاي رج پاییندر گره
اقع از بافت ایم، در ور را انجام دادهمیان این کادربینید یکیهمانطور که در تصویر می

  .دادن به بافت استفاده کردتوان براي مدل سنبله می
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عدادي که مایل بودیم انجام یا دو تا در میان یا هر ت ،توان این کار را یک در میانمی 
  :بدهیم

  

  .ي بلندتري ببافیمتر و سنبلهیا حتی دو رج یا سه رج پایین 
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  .بینیمو بلندتر را در تصاویر زیر می هاي کوتاه و بلندنمونه از ترکیب بافت سنبله دو

      

  : دهند ایش میعالمت این بافت را در نقشه به صورت زیر نم

  

  

به  هاي آموزش قالب بافی با کیفیت باال،توانید فیلممیبراي آموزش بهتر  >>>
 سایت آموزشیشده توسط مربی این دوره را از وبفارسی و تهیه زبان 

www.honarli.ir  تر و بهتري برخوردار شوید از آموزش راحتتهیه کنید و>>>    
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  تحليل يک نمونه نقشه: تمرين
کنون با مواردي که تا کنیم تا کامالًمیاگر موافق باشید یک نمونه نقشه را با هم تحلیل 

  .آشنا شوید ،آموزش دیدیم

  

  .)زنجیره 9در مجموع (زنجیره براي قد پایه کوتاه  1ي به اضافه. زنیممیعدد زنجیره  8

اگر یادتان باشد گفتیم که (بافیم؛ ها میپایه کوتاه بر روي زنجیره 7 :رج اول .1
 .)پایه داریم 8آید، پس با این زنجیره، ي قد یک پایه به حساب میزنجیره

عدد پایه  7و ) ي اول حساب شدهاي روي پایهکه پایه( ي قدیک زنجیره :رج دوم .2
 .بافیمکوتاه می

 .پایه کوتاه 7ي قد و یک زنجیره :رج سوم .3
  .پایه کوتاه 7ي قد و یک زنجیره: رج چهارم .4
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سنبله به یک رج : سوم يقد، یک پایه کوتاه، پایه يیک زنجیره :رج پنجم .5

سنبله به سه رج  :پنجم يتر، پایهسنبله به دو رج پایین :چهارم يتر، پایهپایین
تر یا همان زنجیره هاي ابتدایی رج پایینسنبله به چهار  :ششم يتر و پایهپایین

 .شوندو پایه بعدي پایه کوتاه بافته میشود، دبافته می
 

 
  .پایه کوتاه 7یک زنجیره و  :رج ششم .6
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  بافت پايه بلند برجسته 
. یک روش دیگر براي مدل دادن به بافت است ت پایه بلند برجسته در جلو و عقب،باف

ي پایه رد ها رد کنیم، از بدنهها و زیر حلقهکه قالب را از درون گرهدر واقع به جاي این
لوي بدنه کنیم و تفاوت پایه بلند برجسته جلو و عقب در این است که قالب را از جمی

  .بینیمانجام این کار را با هم میي در ادامه نحوه. ي پایه بلندرد کنیم یا از پشت بدنه

  

  بافت پايه بلند برجسته در جلو
حداقل یک  ها بافته شوند و ما باید حتماًتوانند بر روي زنجیرههاي برجسته نمیبافت

 دو .یف بافت پایه بلند استفاده کردیمرج بافت داشته باشیم، ما در این مثال از یک رد
ولی چون  زنجیره است 3قد پایه بلند ( زنیم برجسته میراي قد بافت پایه بلند زنجیره ب

  ).زنجیره براي قد آن کافی است 2تر از پایه بلند معمولی است، پایه بلند برجسته کوتاه
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 يپایه يه دور بدنهاندازیم، قالب را از جلوي بافت برا یک بار دور قالب مینخ  .1
 .کنیمرج قبلی وارد می

  
  
 

بافت پایه بلند را کامل ). a(کنیمجا خارج میکشیم و از همانگیریم مینخ را می .2
 ).b(کنیم می
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ي پایین عالمت دایره( باشدي پایه بلند برجسته در جلو به صورت زیر میعالمت نقشه
  : )ساعتگرد است

  

  بافت پايه بلند برجسته در پشت
زنیم می زنجیره دوبافیم و ردیف پایه بلند می ، یکند بافت پایه بلند برجسته در جلومان

  : گردانیمو بافت را برمی

پایه بلند رج  ير بدنه، دوپیچانیم، قالب را از پشتنخ را یک بار دور قالب می .1
 .کنیمقبل وارد می
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 .کنیمپایه بلند را کامل میشیم و کمی ،نخ را با قالب گرفته .2

  
  

ي پایین عالمت دایره( باشدمی ي پایه بلند برجسته در پشت به صورت زیرعالمت نقشه
  : )پادساعتگرد است

  

  .انجام داد توانمی نیزتایی سه يبا پایه بافت برجسته را 
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  فصل پنجم

  های ترکيبیبافت

  ای بافت خوشه
در  اند،ایه است که به صورت خوشه در آمدهاي در واقع ترکیبی از چندین پبافت خوشه
در یک  هاپایه. شودابی یا پفی استفاده میمدل حبها براي کاهش بافت، واقع از آن

  .شوندخوشه از سر به هم متصل می

  

تایی  ها از کاهش سهبراي بافت خوشهخش کاهش بافت دیدیم، طور که در بهمان
ي مناسب زنجیره بافته شود که فاصلهدو اید کنیم ولی بین هر دو خوشه بمیاستفاده 
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سه  زنیم و مجدداًاز سر یکی کردیم، دو زنجیره می کهپایه را  سهپس هر  ؛حفظ شود
  .کنیم تا انتهاي رجي بعد را از سر یکی میپایه

ي به عالوه 3، باید مضربی از هاي ابتداي کار براي این بافتدقت کنید که تعداد زنجیره
تایی ها یکدست و سهتا خوشه ؛باشد ،که مایل هستیم ببافیماي ي قد پایهبه عالوه ،4

  .شوند

  

ها در پایه فقط باید به تعداد، اي مانند عالمت کاهش در بافت استعالمت مدل خوشه
 .آن دقت کرد

 

  
   

www.takbook.com



 

 
  وب سایت آموزشی هنرلی

Honarli.ir  
106  

  بافت حبابی
از سر یکی  ها، همبا این تفاوت که پایه ،اي استمدل حباب در واقع مانند مدل خوشه

و از سر هم شوند جا بافته میو هم از پایین، در واقع چندین پایه که در یکتند هس
  .شوندیکی می

  

  :بافت مدل حبابی با پايه بلند
  :سپس در رج بعدي ،زنیمزنجیره براي تمرین بافت حبابی میتعدادي 

قالب مانده بود، یعنی هنگامی که دو حلقه روي  ؛بافیمکاره مییک پایه بلند نیمه .1
 ).a(کنیم پایه را کامل نمی

 دهیمکاره انجام میبلند بعدي را هم نیمهنیم و پایه کقالب را وارد همان گره می .2
 ).b(روي قالب وجود دارد حلقه  3 اکنون
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حلقه  5اکنون  ،بافته شود نیزکنیم تا دو پایه بلند دیگر را تکرار می 2ي مرحله .3

 ).a(بر روي قالب وجود دارد 
دهیم، یک حلقه همزمان عبور می 5م و از هر کشی، میگرفتهبا قالب حاال نخ را  .4

 ).b(زنیم تا کار کامل شود، اکنون یک مدل حباب بافته شده است زنجیره می
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  مدل پفی 
مدل . شودي ساده بافته میکه با پایه با این تفاوت ؛مدل حبابی است ندی همانمدل پف

  .تر از مدل حبابی استتر و پفپفی، کوتاه

 
 

کنیم، نخ ي بعدي میگرهاندازیم، قالب را وارد نخ را یک بار به دور قالب می .1
تري تشکیل شود، در کشیم تا حلقه شلرا با قالب گرفته و کمی بیشتر می

 ).a(کنیم ي ساده را کامل نمیواقع پایه
کاره البته به صورت نیمه ،ي دیگرپایه ساده 3کنیم تا را تکرار می 1ي مرحله .2

 ).b(است حلقه بر روي قالب تشکیل شده 9ون به بافت اضافه شود، اکن
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 .دهیمحلقه همزمان عبور می 9م و از هر کشیمی ،نخ را با قالب گرفته .3
زنیم، به این ترتیب مدل پفی ت میبراي کامل شدن باف ،یک زنجیره در انتها .4

 . آماده است

: ي بافت پفی استدهندهمراحل زیر نشان   

                      

: شودبا عالمت زیر نمایش داده میبافت پفی در نقشه    

  

1 2 3 
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  مدل ذرتی 
ي بلند است که از پایین یکی هستند و شبیه مدل مدل ذرتی ترکیبی از چند پایه

شوند بافته می لکام ها به صورتهمه پایه ،ن تفاوت که در مدل ذرتیاست با ای یحباب
  .شودها به هم وصل میو در انتها سر آن

 .بافیمیک پایه بلند می ،ذرتی را ببافیم مدلدر جایی که قصد داریم  .1
 ).a(بافیم جا مییک پایه بلند دیگر در همان .2

 
اکنون در یک  ،بلند پایه چهار، بافیمدر همان گره می نیزي بلند دیگر پایه دو .3

 .اندگره بافته شده
 ).b(کنیم تصویر، قالب را به آرامی خارج میمانند  .4

  
ي آزاد آخر کنیم و از همین حلقهاز زیر اولین پایه بلند وارد می حاال قالب را .5

ه قالب را وارد اول ک يکشیم و از زیر گرهي آخري را میکنیم، حلقهخارج می
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کنیم، پایه را به هم وصل می 4و انتهاي در واقع ابتدا . کنیمرد می ،کرده بودیم
به این ترتیب یک مدل ذرتی  .زنیم تا بافت کامل شودسپس یک زنجیره می

 . ایمبافته

  

  : ایمي آخر را در تصویر زیر نمایش دادهمرحله

  

بینید یک طور که در عالمت میهمان :ي مدل ذرتی به صورت زیر استعالمت نقشه
  : شودحالت گرد در باالي این مدل بافت تشکیل می
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  بافت صدفی 
به شکل صدف در یک پایه است که به خاطر شباهت  ،پایه بلند چهاربافت صدفی همان 

  . نامندآن را صدفی می

  

تر شود تا بافت مطابق رج هاي پایینبین هر دو صدف، تعدادي پایه رها می معموالً
  .پیش برود

  : عالمت مدل صدفی در نقشه به صورت زیر است
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  شکل   Vبافت 
از دو پایه  ،مشخص است Vهمانطور که از عالمت نقشه و خود حرف  ،شکل  Vبافت 

اي که حائز اهمیت است این است و نکتهاند تشکیل شدهبلند که در یک گره بافته شده
  : شود، مانند تصویردو زنجیره بین دو پایه بافته می است که یک یا

  
  

  :در بافت است Vي مدل دهندهشکل زیر نمایش

  
شکل، به صورت زیر است، در این عالمت یک زنجیره  Vي مدل عالمت نقشه

  .بین دو پایه بلند است

  

www.takbook.com



 

 
  وب سایت آموزشی هنرلی

Honarli.ir  
114  

 Xبافت ضربدری يا 

-ها به عقب برمیشود که یکی از پایهضربدري توسط یک جفت پایه درست میبافت 

  . کندگردد و حالت ضربدر ایجاد می

تایی استفاده ي سهما در این بخش از پایه ؛توان بافت ضربدري را بافتمیاي با هر پایه
  .کنیممی

  
  

  

ا به تعداد یک پس ابتد. اي بافته یا هر نوع پایهتوان روي زنجیربافت ضربدري را می
شروع بافت را زنیم و تایی میزنجیره هم براي قد پایه سه 4م و زنیزنجیره می ،عدد زوج

  :کنیممی
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یک  ،زنجیره براي قد پایه 4(بافیم می تایی در ششمین زنجیرهیک پایه سه .1
 .)شودرها می اي اینکه حالت ضربدري ایجاد شودزنجیره بر

 
قبل از ( که رها کرده بودیمي قبلی تایی در زنجیرههس يحاال یک پایه .2

 يبه این ترتیب یک جفت پایه. بافیممی) بافتیم 1ي اي که در مرحلهزنجیره
 . ضربدري ایجاد شد
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-ي بعد از آن میتایی در زنجیرهي سههکنیم و یک پایزنجیره رها مییک  .3

 .بافیم

  
 

 
با این  در واقع(بافیم می ،اي که رها کرده بودیمتایی در زنجیرهسه يیک پایه .4

 ). گردیمکار به عقب برمی
  
  

بعد از کامل . دهیم تا یک رج کامل شودرا تا انتها ادامه می 4و  3راحل م .5
 ).a(گردانیم زنیم و بافت را برمیزنجیره براي قد پایه می 4 ،شدن رج
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بافیم، تایی میي سهیک پایه ،دوم يکنیم و در گرهي اول را رها میگره .6
دهیم، بافیم و کار را تا انتهاي رج ادامه میرا میرها شده  يگردیم و گرهبرمی

که براي رج اول بافته  ،دهاي قتایی روي زنجیرهسه يیک پایه ،در انتهاي رج
 ).b(مطابق تصویر  .بافیممی ،بودیم

  

  
  

توان بین این حتی می. پذیر استاي امکانبافت ضربدري بین هر جفت پایه :نکته 
  .ها دادتري به آنتفاده کرد و حالت ضربدري پهناز زنجیره اس نیزها جفت پایه
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  : مراحل بافت مدل ضربدري را به صورت تصویري در زیر نمایش دادیم

               

است، فقط باید به نوع  Xبه صورت حرف انگلیسی  ،عالمت مدل ضربدري در نقشه
  .استاي مشخص شدهچه نوع پایهاست، دقت کرد که از اي که مشخص شدهپایه

  

  

به  آموزش قالب بافی با کیفیت باال،هاي توانید فیلممیبراي آموزش بهتر  >>>
 سایت آموزشیشده توسط مربی این دوره را از وبفارسی و تهیه زبان 

www.honarli.ir  تر و بهتري برخوردار شوید از آموزش راحتتهیه کنید و>>>    

    

1 2 
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  سه زنجيره پيکوت 
ر از سه براي ایجاد حفره و اتصال بافت از طریق آن به بافتی دیگ ،هادر برخی از بافت

بافت و به عنوان حاشیه  يبراي لبهتوان میشود، همچنین زنجیره پیکوت استفاده می
  .نیز از آن استفاده کرد

  
  

 کار به این صورت است که در هر قسمت از بافت که قصد ایجاد پیکوتانجام ي نحوه
اي که سه م و بعد قالب را به سر همان پایهزنیزنجیره مطابق تصویر می سهداریم، 

ي روي قالب خارج کشیم و از حلقهکنیم و نخ را گرفته و میوارد می ،زنجیره را زدیم
  .شودمی بر روي بافت ایجادها شکل از زنجیرهايبه این ترتیب یک حالت دایره ؛کنیممی
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  : عالمت سه زنجیره پیکوت در نقشه به صورت زیر است 
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  دار يا انگشتی پايه حلقه
بافت انگشتی یا  هاي بلند و شل باشد،که در پشت یا جلوي آن داراي حلقهبافتی را 

  .گوینددار میحلقه

  

 ر رج بعد شروع به بافتبافیم و دمی ،پایه از هر نوع که مایل هستیمابتدا یک ردیف 
 .کنیمانگشتی می

 .اندازیمي خود میدور انگشت اشاره ،نخ را از جلو به عقب .1
 ،، همانطور که با انگشت خودکنیم و مطابق تصویري بعدي میقالب را وارد گره .2

اي حلقه ،دور انگشت ما ،نخ .کنیمایم، نخ را از گره رد میي نخ را نگه داشتهحلقه
 .ایجاد کرد
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کشیم و اندازیم و میرا دور نخ آزاد میقالب  ،انگشتمان استچنان که نخ دور هم .3
 .کنیمي روي قالب رد میاز دو حلقه

  
 .کنیمشتن یک ردیف مدل انگشتی تکرار میمراحل قبل را براي دا .4

           

  

  : ین پایه در نقشه به این صورت استعالمت ا
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ل با هم آموزش دیدیم در به حا خوانی تمامی مواردي که تاهاي نقشهمجموع عالمت
بافت خود را  توانید نقشه بخوانید و مطابق آناز این به بعد به راحتی می. استزیر آمده

  : انجام دهید
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  موتيف 
بافیم و در انتها به قطعه می که به صورت قطعهبه صورت اشکال هندسی  هاییبافت به

. گویندکنیم موتیف میدرست میها را با آنکنیم و بافت بزرگتري هم متصل می
، شش ضلعی مربع، مثلث، دایره، گل، مستطیل :تواند باشددر هر نوع شکلی میموتیف 

  ... و 

سایت به وب توانیدمی هاي متفاوتبا روش براي آموزش انواع موتیف
 www.honarli.ir   بافی را تهیه آموزشی قالبي دورههاي فیلممراجعه کرده و

  .نمایید
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  بافی از مبتدی تا پيشرفتهمعرفی محصول ويدئويی آموزش قالب
  ‡و آموزش کامل از ابتداي کار بافیاي بر هنر قالبمقدمه ‡

  ‡ هابافت انواع پایه ‡

  ‡ کاهش و افزایش بافتي نحوه  ‡

  ‡ ي جادوییحلقوي با زنجیره و حلقهي بافت نحوه  ‡

  ‡ بافت حلزونی  ‡

  ‡ غییر رنگ در ابتدا و اواسط بافتي تنحوه  ‡

  ‡ بافتکور کردن و اتمام  ‡

  ‡ هاي بلندتر و تمدید شدهمعرفی پایه ‡

  ‡ بافت خرچنگی ‡

  ‡ ي پیکوتزنجیرهسه  ‡

  ‡ بافت سنبله ‡

  ‡ حباب ، ذرتی و صدفیهاي پفی، بافت انواع مدل  ‡

  ‡ انواع پایه بلند برجسته ‡
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  ‡ Vو Yو  )  ضربدري(  Xبافت ‡

  ‡ي شمشگرهبافت  ‡

  ‡ ي جلو و عقب و هردو حلقه و مقایسه با همدر حلقهبافت  ‡

  ‡ اي با نقشههبافت دایر ‡

  ‡ طاووسیجارو یا پردستهبافت  ‡

  ‡ )سه نوع (اي تارهانواع بافت س ‡

  ‡ نوع بافت تلفیقی جدید و جذابچهار  ‡

  ‡ بافت توري ‡

  ‡ بافت مارپیچی ‡

  ‡ بافت دو نوع کشباف با دانه بلند برجسته ‡

  ‡ بافت صدفی ‡

  ‡ بافت حصیري ‡

  ‡ نوع موتیف مربع بدون نیاز به نقشه 3بافت  ‡
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  ‡ ، مستطیل بدون نیاز به نقشهضلعی، مثلث6، ضلعی 5هاي موتیفبافت  ‡

  ‡ ضلعی و گل رز 5بافت گل ساده  ‡

  ‡ بافت موتیف قلب ‡

  ‡ هاي اتصال موتیفنحوه ‡

  ‡ بافت زیگزاگی ‡

  ‡ ي بافتن با مهرهنحوه ‡

  ‡ بافت انگشتی ‡

  ‡ برجستهبافی دومیل و تونسی ساده و مدل سادهمعرفی بافت تونسی  ‡

  ‡ ي ساخت پوم پومنحوه ‡

  ‡ ي افقی و عموديجادکمهبافت  ‡

  ‡ بافت مقدار نخ مورد نیاز اي بافت لباس و کاله ، تخمیني اندازه گیري برنحوه ‡

  ‡ گردبافت لیف  ‡

  ‡ بافت شال شیک و جذاب ‡
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  ‡ دارکاله براي کاله لبه ياصول بافت کاله ساده و ادامه ‡

  ‡ بافت کفی پاپوش ‡

  ‡ اصول بافت پاپوش ‡

  

 :فرماییدسایت ما مراجعه ه وباین محصول بی نظیر بخرید براي 

https://honarli.ir/  

courses-https://honarli.ir/education/ 
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  با تشکر از همراهی شما
  

رایگان منتشر شده و این نسخه از کتاب الکترونیکی به صورت 
اصلی به وب ي ي نسخهبراي تهیه. باشداي اصلی نمینسخه
  .مراجعه فرمایید www.honarli.irسایت 

  
  .نداریدشما حق تغییر محتویات این کتاب الکترونیکی را 

  .نداریدشما حق فروش مجدد این کتاب الکترونیکی را 
  

در سایت ) www.honarli.ir(آن را با ذکر منبع  توانیدمیشما 
  .خود براي دانلود بگذارید و یا آن را به دیگران هدیه بدهید

  
باشد و سایت آموزشی هنرلی میتمامی حقوق مادي و معنوي این کتاب متعلق به وب

ناقض حقوق مولفین است، بیایید به حقوق ، ي غیر مجاز از این کتابهرگونه استفاده
  .یکدیگر احترام بگذاریم
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