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سخنی با همکاران 
دانش آموزان،  يادگيری  سطح   ارتقای  و  بافی  گبه  حرفه ی  ـ يادگيری  ـ روند  ياددهی  در  هماهنگی  ايجاد  و  تسهيل  منظور  به 

مجموعه ی حاضر بر  اساس استاندارد مهارت گبه بافی تدوين شده است.
پرداخته شده  تکليف  تحليل  فعاليت ها به روش  انجام  نياز و روش  ابزار و  وسايل مورد  توانايی ها،  معرفی  مجموعه، به  در اين 

است.
در پايان هر درس، به منظور تمرکز دانش آموزان بر محتوای آموزشی و انجام ارزيابی کتبی تعدادی سوال مطرح شده است. 

هم چنين فعاليت هايی برای تعميق  يادگيری دانش آموزان، ارائه گرديده است.
مطالبی تحت عنوان «بيشتر بدانيم» برای افزايش اطالعات دانش آموزان ارايه شده  است و از آن ها ارزش يابی پايانی به عمل 

نمی آيد.
در پايان خواهشمنداست با ارايه نقطه نظرات خود، ما را از کاستی های اين کتاب آگاه نموده تا در چاپ های بعدی و در تدوين 

محتوای ساير کتاب های آموزش حرفه ای مورد لحاظ قرار گيرد. 



١

درس اول

ايمنی و  بهداشت در محيط کار



٢

    بسياری از انسان ها ساعت های زيادی از زندگی خود را در محيط کار می گذرانند. برای اين که بدن انسان 
سالم بماند، بايد محيط کارگاه مناسب باشد تا به او آسيبی نرسد.

در اين درس، با  توصيه هايی که رعايت آن ها باعث سالمتی بافنده در محيط کار می شود، آشنا می شويم.
      همه ی عواملی که در محيط کار سالمت بافنده را تهديد می کنند، در چهار گروه قرار می گيرند: 1ــ عوامل 

ـ  عوامل شيميايی، ٣ــ عوامل بيولوژيکی، ٤ــ عوامل فردی  فيزيکی، ٢ـ

١ــ عوامل فيزيکی
نور، دما و حرارت، رطوبت محيط کار و وسايل و ابزار کار، عوامل 

فيزيکی هستند. 
نکات ايمنی و بهداشتی مربوط به عوامل فيزيکی در محيط کارگاه 

گبه بافی عبارت اند از:
 نور محيط کارگاه بايد مناسب باشد تا چشم بافنده آسيبی نبيند.

 کارگاه بايد دارای پنجره و دستگاه تهويه ی هوا (هواکش) باشد، تا هوای محيط 
جريان کافی داشته باشد و پرزهای پشم از طريق تنفس وارد دهان و بينی نشوند.

 رنگ ديوار ها بايد روشن باشد (بهتر است سفيد باشد ).
 دار گبه بافی را بايد متناسب با قد بافنده تنظيم کرد.

بيشتر بدانيم
دار استاندارد، دار عمودی (ايستاده) و پايه داری است که می توان آن را با قد بافنده تنظيم کرد تا 

به کمر، ستون مهره ها و پای او آسيبی وارد نشود.



٣

 برای جلوگيری از خستگی پاها، زير پايی مناسب موجود باشد.
 در کارگاه جعبه ی کمک های اوليه و کپسول آتش نشانی وجود داشته باشد. 

٢ــ عوامل شيميايی 
منظور از عوامل شيميايی، مواد استفاده شده در رنگ آميزی پشم، پنبه و هم چنين مواد پاک کننده است. نکات 

ايمنی و بهداشتی مربوط به عوامل شيميايی در محيط کارگاه عبارت اند از: 
استاندارد و بهداشتی باشند تا باعث بيماری های پوستی و تنفسی   مواد مصرفی (پنبه، پشم و ابريشم ) بايد 

بافنده نشوند.
 برای جلوگيری از ايجاد حساسيت و بيماری های تنفسی و عفونی، بافنده بايد از ماسک استفاده کند تا گرد 

و غبار وارد دهان و بينی او نشود.

 مواد شيميايی که برای تميز کردن کف کارگاه به کار می روند، خارج از محيط کارگاه نگه داری شوند.
 بافنده از روپوش استفاده کند تا ذرات پشم به لباس او نچسبند.

 برای مبارزه با آتش سوزی احتمالی، وجود کپسول آتش نشانی در محيط کارگاه ضروری است.



٤

٣ــ عوامل بيولوژيکی 
عوامل بيولوژيکی، عواملی هستند که به صورت زنده در محيط زيست 
وجود دارند و بعضی از آن ها ممکن است  باعث بيماری و آسيب شوند. در 
محيط کارگاه بافندگی، بيد، انگل ها وميکروب ها از جمله عواملی هستند که 

هم بافنده و هم محصولش را در معرض خطر قرار می دهند. 
محيط  در  بيولوژيکی  عوامل  به  مربوط  بهداشتی  و  ايمنی  نکات 

کارگاه گبه بافی عبارت اند از:
 کارگاه مجهز به تهويه ی مناسب باشد.

 نظافت کارگاه  مداوم و بدون ايجاد گرد و خاک باشد. 
 برای نگه داشتن پشم به مدت طوالنی، بايد البه الی آن مواد ضد بيد گذاشت.

 از الياف در مکانی مناسب نگه داری شود تا از نفوذ حشرات به داخل آن ها جلوگيری شود.
 چند وقت يک بار، محيط کارگاه ضدعفونی شود.

 بافنده واکسن بيماری هايی مثل سل و کزاز را بزند.

٤ــ عوامل فردی 
    عوامل فردی، عواملی هستند که تنها به خود فرد وابسته اند. نکات ايمنی و بهداشتی مربوط به عوامل فردی 

در محيط کارگاه گبه بافی عبارت اند از:
 برای حفظ سالمتی و رفع خستگی، بافنده بايد هر ٤٥ دقيقه زمان کوتاهی حرکات ساده ی ورزشی انجام دهد.

 فاصله ی چشم بافنده تا محل بافت از ٣٥ سانتی متر کمتر نباشد.
 هنگام بافت، بافنده از زير پايی مناسب استفاده کند، تا پاهايش آويزان نباشند و او دچار کمردرد و پا درد نشود.

در ضمن، برای پانسمان و مداوای اوليه ی جراحات، وجود جعبه ی کمک های اوليه در کارگاه ضروری است.



٥

خودآزمايی

١ــ نور و دما جزو کدام يک از عوامل محيط کار هستند؟
الف) فيزيکی 
ب) شيميايی 

ج) بيولوژيکی 
٢ــ مواد پاک کننده ی کارگاه جزء کدام يک از عوامل محيط کار هستند؟

الف) فيزيکی 
ب) شيميايی 
ج) بيولوژيکی

٣ــ بيد، انگل ها و ميکروب ها جزوکدام يک از عوامل محيط کار هستند؟
الف) فيزيکی 
ب) شيميايی 
ج) بيولوژيکی

٤ــ جمله های زير را کامل کنيد:
 نور محيط کارگاه بايد مناسب باشد تا ………………  بافنده آسيبی نبيند.

 دار گبه بافی را بايد متناسب با ……………… بافنده تنظيم کرد.
 برای جلوگيری از بيماری های تنفسی و عفونی، بافنده بايد از ……………… استفاده کند تا گرد و غبار 

وارد دهان و بينی او نشود.
 برای نگه داشتن پشم به مدت طوالنی، بايد البه الی آن مواد ……………… گذاشت.

 برای حفظ سالمتی و رفع خستگی، بافنده بايد هر ٤٥ دقيقه زمان کوتاهی ……………… 
انجام دهد.



٦

فعاليت
١ــ محيط کارگاه خود را بررسی کنيد: 

خير  بله   
 آيا کارگاه شما دستگاه تهويه دارد؟  
 آيا نور کارگاه مناسب است؟  
 آيا صندلی و دار گبه متناسب با قد شماست؟  
 آيا در کارگاه جعبه ی کمک های اوليه وجود دارد؟  
 آيا وسايل جعبه ی کمک های اوليه کامل است؟  

پاسخ های خود را با پاسخ های دوستانتان مقايسه کنيد و در صورت وجود مشکل در کارگاه، از 
نماينده ی کالس بخواهيد،  با مدير مدرسه برای رفع مشکالت صحبت کند. 

٢ــ رفتار خود را در کارگاه از نظر رعايت نکات ايمنی و بهداشتی بررسی کنيد: 
خير بله   

 روپوش می پوشم.  
 از زير پايی استفاده می کنم.  
 ماسک می زنم.  
 در حين کار برای زمان کوتاهی ورزش می کنم.  
 پس از پايان کار، وسايل را در جايشان می گذارم.  
 پس از پايان کار، دست های خود را با آب و صابون می شويم.  

به پاسخ های خود نگاه کنيد:  
                                        

 آيا شما عوامل مؤثر بر سالمت فردی را در محيط کار رعايت می کنيد؟
بله   خير            

 آيا رفتار ی وجود دارد که شما بايد تغيير دهيد؟ توضيح دهيد .
٣ــ درباره ی پرسش های زير با هم کالسی هايتان بحث کنيد:

 چرا در محيط کارگاه روپوش می پوشيم؟
 چرا هنگام بافتن گبه از زير پايی استفاده می کنيم؟

 چرا در محيط کارگاه ماسک می زنيم؟
 چرا هر ٤٥ دقيقه، برای مدت کوتاهی ورزش می کنيم؟
 چرا پس از پايان کار، وسايل را در جايشان می گذاريم؟

 چرا پس از پايان  کار دست های خود را با آب و صابون می شوييم؟
٤ــ با کمک معلم خود، روش استفاده از کپسول آتش نشانی را تمرين کنيد.

٥  ــ وسايل موجود در جعبه ی کمک های اوليه را بررسی کنيد و بگوييد هر وسيله چه کاربردی دارد.



٧

درس دوم

آشنايی با گبه



٨

تعريف گبه 
گبه، نوعی فرش دست باف است که پرزهای بلند دارد و درشت بافته می شود.

ويژگی های گبه 
جلوگيری  برای  عشاير  که  است  زيراندازی  گبه،   
از سرمای زمين از آن استفاده می کنند. در حال حاضر نيز 
بسياری از مردم، به دليل طرح های زيبای گبه، با آن خانه ی 

خود را فرش می کنند.
 طرح گبه بسيار ساده و معموًال به صورت هندسی 

است. 
 گبه ها بدون نقشه بافته می شوند. گاهی هم بافنده 
هر چه در اطراف خود می بيند، روی گبه نقش می اندازد.



٩

 در ابتدا گبه ها را روی دارهای افقی (زمينی) می بافتند، ولی در حال حاضر از دارهای عمودی نيز استفاده 
می کنند. 

 تمام مواد مصرفی (تار، پود و پرز) گبه از جنس پشم است.
 بافت گبه بيشتر به روش «فارسی» انجام می شود. 

(در درس های بعدی با روش فارسی باف و ترکی باف آشنا می شويد.)

بيشتر بدانيم
به دليل اين که ماده ی مصرفی بافت گبه، پشم است، مهم ترين آفتی که آن را از بين می برد، بيد 

است.

خودآزمايی

۱ــ طرح گبه بسيار ساده است و معموًال بدون استفاده از ……………… بافته می شود. 
٢ــ جنس تار و پود گبه معموًال از چيست؟

الف) پنبه                                    
ب) ابريشم                 

ج) پشم                                       

فعاليت
                            

 با هماهنگی مدرسه و دبير خود، از يک فروشگاه گبه بازديد کنيد و انواع گبه را از نظر طرح و 
اندازه با هم مقايسه کنيد.

 به کمک دبير خود وارد اينترنت شويد و تصاوير انواع گبه را مشاهده کنيد.



١٠

درس سوم

تشخيص و انتخاب مواد اوليه گبه بافی



١١

الف) پشم
برای بافت گبه به پشم حيوانات احتياج داريم. به اليافی که روی بدن گوسفند و شتر می رويد، «پشم» می گويند.
معموًال گبه را از پشم شتر، گوسفند و موی ُبز می بافند. در گبه بافی، از پشم برای ُپرز، پود و چله استفاده می شود.

فصل چيدن پشم: در دو فصل پشم ها را از روی بدن گوسفند می چينند:
١ــ فصل بهار                                              ٢ــ فصل پاييز

پشمی که در فصل بهار چيده می شود نازک تر، براق تر، محکم تر و بلندتراست. زيرا آب وهوا و غذای گوسفند 
در فصل بهار بهتر است.

بيشتر بدانيم
هر چه طول پشم بلندتر و ضخامت آن کمتر و نازک تر باشد، مرغوب تر است.

روش های چيدن پشم 
1ــ با قيچی دستی                         ٢ــ با قيچی برقی



١٢

بيشتر بدانيم
به پشم هايی که بسيار ظريف هستند و در البه الی موی بز  يا شتر می رويند، «ُکرک» می گويند.

                                  
ب) پنبه 

پنبه اليافی است که از گياه پنبه (غوزه ی پنبه) به دست می آيد و چون محکم و بادوام است،  گاهی از آن برای 
چّله کشی و پود گذاری گبه استفاده می شود.

بيشتر بدانيم
سفيد»  «طالی  به  دارد،  ما  کشاورزی کشور  محصوالت  بين  پنبه  اقتصادی که  ارزش  خاطر  به 

مشهور است.

   نخ چله از جنس پنبهگياه پنبه   



١٣

خودآزمايی

١ــ پشم در چه فصل هايی از بدن گوسفند چيده می شود؟
٢ــ چرا پشم بهاره بهتر است؟

٣ــ پشم چه استفاده ای در گبه بافی دارد؟
٤ــ پنبه از ……………… به دست می آيد.

٥  ــ پنبه چه استفاده ای در گبه بافی دارد؟
   

                
فعاليت

١ــ مقداری الياف پشمی را به شعله ی آتش نزديک کنيد و به سؤاالت زير پاسخ دهيد:
 وقتی پشم می سوزد، چه بويی می دهد؟

 وقتی پشم می سوزد، خاکستر آن چگونه است؟
٢ــ مقداری الياف پنبه ای را به شعله ی آتش نزديک کنيد و پس از آن به سؤاالت زير پاسخ دهيد:

 وقتی الياف پنبه می سوزد، چه بويی می دهد؟
 خاکستر الياف پنبه چگونه است؟

٣ــ از طريق لمس کردن، الياف پشمی و پنبه ای را از هم جدا کنيد و تفاوت آن ها را شرح دهيد.



١٤

درس چهارم

ابزار گبه بافی
 



١٥

ابزار بافت وسايلی هستند که با استفاده از آن ها می توان يک گبه يا قالی را بافت.

١ــ قالب 
وسيله ای است که به کمک آن گره زده می شود. قالب از سه قسمت تشکيل شده است:

دسته: قسمتی است که در دست بافنده قرار می گيرد.
تيغه: قسمتی است که از آن برای بريدن پرزها استفاده می شود.

نوک: قسمتی است که برای گرفتن تارها و گره زدن به کار می رود.

نوکتيغهدسته

نکته
هنگام استفاده از قالب، بايد دقت کنيد قالب را طوری در دست نگه داريد که  تيغه ی آن با چّله ها 

تماس نداشته باشد و آن ها را پاره نکند.

٢ــ سيخ 
وسيله ای فلزی است که  برای گرفتن و رد کردن پود ها از آن استفاده می شود.

٣ــ دفتين (دفه) 
از دفتين برای کوبيدن و محکم کردن پود ها و گره ها استفاده می شود. دفتين يا دفه، از تعدادی دندانه های فلزی تشکيل شده 

است که در انتها به هم متصل شده اند و دسته را تشکيل داده اند.



١٦

٤ــ قيچی 
وسيله ای است که برای چيدن اضافه ی پرزهای «گره» گبه به کار می رود. استفاده از قيچی ترکی به مهارت فراوان نياز دارد، 

چون هرگونه بی دقتی در استفاده از آن، باعث کوتاه و بلند شدن ُپرز می شود.

قيچی بدون لبه (تبريزی)

قيچی لبه دار (فارسی)



١٧

فعاليت

 همه ی ابزارهای کارگاه خود راروی ميز بگذاريد و توضيح دهيدکه هر وسيله برای انجام چه کاری است.

                                               
خودآزمايی

۱ــ هنگام گره زدن (گرفتن تارها) از چه وسيله ای استفاده می شود؟
٢ــ از نوک قالب، برای گرفتن تارها و گره زدن و از تيغه ی قالب، برای ……………… پرزها 

استفاده می کنند.
٣ــ برای رد کردن پود از بين تارها، از چه وسيله ای استفاده می کنند؟

٤ــ برای چيدن اضافی پرزها از کدام وسيله استفاده می شود؟
الف) شانه                                              

ب) قيچی                
ج) سيخ                                                  



١٨

درس پنجم

تشخيص و تنظيم صحيح دار



١٩

تعريف دار 
دستگاهی که برای بافت گبه يا قالی از آن استفاده می شود، «دار» نام دارد.

دار به شکل مربع يا مستطيل است  و از آهن  يا چوب ساخته می شود.

انواع دار
١ــ دار افقی (خوابيده)                                 ٢ــ دار عمودی (ايستاده)

دار افقی (خوابيده): قديمی ترين و ساده ترين دستگاه گبه بافی است. دار افقی، به صورت خوابيده روی زمين 
قرار می گيرد. از اين نوع دار بيشتر عشاير استفاده می کنند، زيرا نصب و جا به جا کردن آن راحت است. اما چون 
بافنده مجبور است برای بافت روی دار خم شود،  دچارکمر درد، دست درد  و پا درد می شود. بنابراين، بهتر است 

از اين نوع دار استفاده نشود.

دار عمودی (ايستاده): اين دار به صورت ايستاده 
گبه بافی  برای  عمودی  دار  از  استفاده  می گيرد.  قرار 

بهتراست، زيرا به بدن آسيب کمتری می رساند.
نکته ی مهم در استفاده از دار عمودی اين است که  
با  تنظيم  قابل  و  مناسب  نيمکت  از  بايد  بافت  هنگام  بافنده 
حالت  در  او  کمر  و  دست ها  تا  کند   استفاده  بافت  ارتفاع 

راحتی قرار بگيرند.

دار عمودی

دار افقی 



٢٠

اجزای دار 
سِر دار،  زيِر دار،  راست رو، چپ رو،  پايه و پيچ ومهره

زيِر دار

پايه

چپ رو راست رو

سِر دار
پيچ و مهره

انتخاب دار 
دار گبه بايد متناسب با اندازه ی گبه باشد. بنابراين پس از تصميم گيری در مورد اندازه ی گبه، بايد دار مناسبی 

برای آن انتخاب کنيد. قبل از چّله کشی، بايد از سالم بودن دار مطمئن شويد و آن را به درستی تنظيم کنيد.

وسايل و مواد تنظيم دار 
متر، آچار و کاغذ روزنامه  



٢١

مراحل تنظيم دار 
١ــ فاصله ی پيچ ومهره ها را به کمک آچار تنظيم کنيد. به گونه ای که فاصله ی آن ها در دو طرف يکسان باشد و 
سِردار و زيِردارکامًال موازی باشند. پيچ ها بايد طوری باشند که برای باال و پايين بردن سِردار موقع «پايين کشی» جای 

کافی وجود داشته باشد. 

٢ــ دور سِردار و زيِردار را کاغذ بپيچيد تا تارهای چّله به 
رنگ سِردار و زيِردار نچسبند و راحت حرکت کنند و هم چنين 

اگر جنس دار از آهن است، چّله ها را پاره نکند.
چّله کشی  آماده ی  گبه  دار  اکنون  مراحل،  اين  انجام  با 

است.



٢٢

خودآزمايی

١ــ دستگاهی که برای بافت قالی يا گبه از آن استفاده می شود، ………………نام دارد.
٢ــ دار را از چوب يا ……………… می سازند.
٣ــ چرا نبايد از دار افقی (خوابيده) استفاده کرد؟ 

٤ــ قسمت های اصلی دار را بنويسيد. (چهار مورد)
٥  ــ چرا دور سِردار و زيِردار  را بايد کاغذ پيچيد؟

                                          
فعاليت

متناسب با قد و  بلندی آن  آيا  کنيد.  بررسی  دار خود را  صندلی  نيمکت يا  مربی،  راهنمايی   با 
ارتفاع بافت شماست؟ 



٢٣

درس ششم

چله کشی



٢٤

تعريف چله 
چّله به تارهايی (نخ هايی) گفته می شود که دور سِردار و زيِردار پيچيده می شوند و گبه روی آن ها بافته می شود.

روش های چله کشی 
١ــ چله کشی ترکی (دورو)                                       ٢ــ چله کشی يک رو

در اين درس، با روش چله کشی ترکی برای بافت گبه ی تک پود آشنا می شويد .

وسايل و مواد چله کشی 
دار، متر، ماژيک، نقشه و نخ چله

مراحل چله کشی 
١ــ طبق درس قبل، دار را تنظيم کنيد.

٢ــ به وسيله ی متر وسط سردار و زير دار را پيدا کنيد و عالمت بزنيد. برای پيدا کردن آن می توانيد از روش 
«تا کردن متر»  استفاده کنيد. ابتدا و انتهای دار را روی متر عالمت بزنيد. اکنون دو عالمت را روی هم قرار دهيد. 



٢٥

را  آن  است.  دار  وسط  اندازه ی  به  متر  خورده ی  تا  قسمت 
عالمت بزنيد.

٣ــ در صورتی که از نقشه استفاده می کنيد، 
عرض نقشه را اندازه بگيريد و وسط آن را پيدا 
کنيد. برای پيدا کردن وسط نقشه، می توانيد دو 
طرف نقشه را از سمت طول روی هم بگذاريد. 

قسمت «تا خورده» وسط نقشه است.

عالمت وسط نقشه



٢٦

٤ــ حاال وسط نقشه را با کمک مربی روی عالمت وسط دار قرار دهيد و ابتدا و انتهای نقشه را روی دار 
عالمت بزنيد.                                                                

٥  ــ با راهنمايی مربی عرض مشخص شده روی دار را به واحدهای هفت سانتی متری تقسيم کنيد.
به اين اندازه گيری ها و تقسيم بندی های روی سِردار و زيِردار، «سِيه َبندی» می گويند.

بيشتر بدانيم
عمليات سيه بندی،  برای اين انجام می شود که چله کشی وسط دار قرار بگيرد.

٦  ــ حاال دو رشته نخ رنگی، يکی در پايين دار 
(نخ مهار) و يکی در باالی دار (نخ هاف) به راست 

رو و چپ رو گره بزنيد.

نخ هاف

نخ مهار



٢٧

بيشتر بدانيم
با نظارت مربی، تعداد خانه های کوچک نقشه را بشماريد. هر يک از اين خانه های کوچک نقشه، 
برابر  يک گره در گبه است. چون برای گره زدن به دو تار نياز داريد، بايد برای هر خانه ی کوچک در 

نقشه، دو تار چله کشی کنيد. 
٥٠ خانه ی کوچک  = ٥٠ گره

تار چله ١٠٠ =٢ × ٥٠

٧ــ سر نخ چله را روی عالمت سمت راست زير دار گره بزنيد.

توّجه: برای اين که گبه ی شما به اندازه ی نقشه بافته شود، با راهنمايی مربی نخ چّله های 
استاندارد و مناسبی انتخاب کنيد.

محل گره زدن نخ



٢٨

٨  ــ گلوله ی نخ را از زيرنخ مهار و روی نخ هاف و سپس روی سِر دار رد کنيد. 

روی نخ هاف

زير نخ مهار

٩ــ  برای بار دوم گلوله ی نخ را از روی مهار و زير هاف رد کنيد تا يک حالت ضربدر بين تارها به وجود بيايد. 
اين کار را تا انتهای جايی که عالمت زده شده است، ادامه دهيد.



٢٩

نکته: ميزان کشش نخ ها موقع چله کشی بايد هم اندازه باشد و  يک طرف سفت و يک طرف ُشل 
نباشد، چون هنگام بافتن، گبه دچار عيب می شود. پس بايد در کشيدن نخ های چله دقت کرد.

کار چله کشی تا جايی که روی دار عالمت زده شده است، بايد  يک دست و منظم انجام شود.
 

خودآزمايی

١ــ اولين کار برای سيه بندی، پيدا کردن وسط ……………… است.
٢ــ برای چله کشی، بايد متناسب با نقشه، عرض دار را  به واحدهای ……………… سانتی متری 

تقسيم بندی کرد.
٣ــ بعد از سيه بندی، دو رشته نخ رنگی به ……………… گره می زنيم.

٤ــ نام نخ های زير را در جای خالی بنويسيد.



٣٠

فعاليت

بررسی  تارها  کشش  بودن  نظر يکنواخت  از  کرده ايد،  چّله کشی  مربی  کمک  به  که  را  داری  ١ــ 
کنيد. 

٢ــ بررسی کنيد، در کارگاه های فرش بافی منطقه ی شما از چه نوع چّله کشی استفاده می شود.



٣١

درس هفتم

کوجی بندی و تراز کردن



٣٢

الف) کوجی بندی
تعريف کوجی بندی

کوجی بندی عملی است که موجب می شود پود گذاری آسان تر شود و از کج شدن کناره های گبه جلوگيری 
می کند . 

وسايل و مواد کوجی بندی 
  يک عدد چوب گرد به اندازه ی عرض دار گبه و به قطر٢ تا ٣ سانتی متر برای کوجی

  يک عدد چوب گرد به اندازه ی عرض دار گبه و به قطر١سانتی متر برای هاف 
 مقداری نخ َنْزِله (َنْزِله نخی تابيده شده است) 

چوب هاف 

چوب کوجی

 دو عدد زير سری که می توانند چوب يا آجر باشند.
مراحل کوجی بندی ٭ 

١ــ  روی چوب کوجی، يک رشته نخ َنزِله قرار دهيد و محکم ببنديد.

نخ َنْزلِه

٭ مربی اين قسمت را در حضور دانش آموزان انجام دهد و دانش آموزا ن به دقت کار او را مشاهده کنند.



٣٣

٢ــ کوجی و هاف را با يک تکه نخ به يکديگر وصل کنيد. 
٣ــ  کوجی و هاف را به کمک دو تکيه گاه، موازی نخ های چّله کشی قرار دهيد.

تکيه گاه

٥  ــ تار روی هاف را کنار بزنيد و تار زير را برداريد. حاال مطابق شکل، کار کوجی بندی را انجام دهيد.

٤ــ يک گلوله نخ، از جنس نخ چله به اندازه ی مورد نياز درست کنيد. ابتدای اين گلوله نخ را به نخ َنْزِله گره 
بزنيد، طوری که گره درست روبه روی اولين تار چله قرار بگيرد. 



٣٤

٦  ــ بعد از تمام شدن کوجی بندی، هاف را از پشت کوجی بيرون بياوريد و باالی چوب کوجی  بين تارهای چّله 
قرار دهيد.



٣٥

٧ــ در پايان، دو عدد زير سری روی راست رو و چپ رو، زير کوجی قرار دهيد.
با باال و پايين بردن هاف و به کمک کوجی، بعد از يک رج بافت، می توانيد پود را راحت تر رد کنيد. 

زيرسری

ب) تراز کردن 
انجام  تراز  چوب  از  استفاده  با  کردن  تراز  شود.  بافته  و  يک دست  صاف  گبه  پايين  می شود  باعث  کردن  تراز 
می گيرد. چوب تراز را بايد بين تارهای چّله قرار دهيم. برای اين کار، بايد از جايی که نخ مهار رد شده است، چوب 

تراز را عبور داد.



٣٦

               

خودآزمايی

١ــ کوجی بندی باعث می شود:
الف) پود گذاری آسان تر انجام شود.

ب) چّله کشی آسان تر انجام شود.
٢ــ تراز کردن باعث می شود پايين گبه ……………… بافته شود.

٣ــ چوب تراز را بايد از محل نخ ………………  رد کرد. 

فعاليت

١ــ دارهای کارگاه گبه بافی خود را بررسی کنيد:
٢ــ آيا همه ی آن ها تراز بندی شده اند؟

٣ــ از چه وسيله ای برای تراز بندی استفاده شده است؟ 



٣٧

درس هشتم

گليم بافی ابتدای گبه



٣٨

اول  دارد:  مرحله  دو  کار  اين  می گويند.  گبه»  ابتدای  آن «گليم بافی  به  و  می شود  شروع  گليم بافی  با  گبه  بافت 
زنجيره بافی و بعد گليم بافی.

الف) زنجيره بافی
عبارت اند  زنجيره بافی  انواع  می گيرد.  انجام  گبه  ابتدای  شدن  محکم  و  چّله ها  شدن  مرتب  برای  زنجيره  بافت 

از:
١ــ  زنجيره ی قايقی                                                   ٢ــ زنجيره ی گندمی

١ــ زنجيره ی قايقی: برای بافت زنجيره ی قايقی، به نخی از جنس چّله احتياج داريم. مقداراين نخ بايد پنج 
برابر عرض چّله کشی باشد.

مراحل زنجيره بافی قايقی 
 سر نخ را به اولين تار زير و رو گره بزنيد.



٣٩

 انتهای نخ را از زير دو تار بعدی رد کنيد و  يک حالت حلقه بسازيد.

 انتهای نخ را از داخل حلقه بيرون بياوريد.
 مراحل باال را تا پايان چّله ها تکرار کنيد.

٢ــ زنجيره ی گندمی:  برای بافت زنجيره ی گندمی، به نخی از جنس چّله به مقدار ١٠ برابر عرض چّله کشی 
احتياج داريم.



٤٠

مراحل زنجيره بافی گندمی
 از سمت راست يک رديف زنجيره ی قايقی ببافيد.

 رديف دوم زنجيره را از سمت چپ روی رديف اول  ببافيد.
 با اين کار بافت زنجيره حالت گندمی پيدا می کند.

ب) گليم بافی 
بعد از تمام شدن زنجيره بافی، بايد مرحله ی گليم بافی گبه انجام شود.

گليم بافی، برای جلوگيری از شکافته شدن گره هاست و به دو روش «سوف»* و کرباس بافته می شود. در بافت 
گبه، از گليم بافی به روش «کرباس» استفاده می شود.

برای بافت اين نوع گليم، به نخ پود هم رنگ نخ چّله و دفتين احتياج داريم. 
مراحل گليم بافی به روش کرباس 

 ابتدا ميله ی هاف را باال ببريد.
 با دست به چّله ها فشار وارد کنيد و نخ پود را از پشت تارها عبور دهيد.

 با دفتين پود را بکوبيد.

٭ در سال آينده با گليم بافی به روش سوف آشنا می شويد.

 با اين کار تارها و پودها حالت بعالوه (+) پيدا  می کنند و با کوبيدن شبيه کرباس می شوند. اين نوع گليم بافی 
نسبت به روش سوف  بادوام تر است.



٤١

خودآزمايی

١ــ گليم بافی ابتدای گبه دو مرحله دارد. نام مراحل آن را بنويسيد: 
مرحله ی اول:  ………………………………………………………………
مرحله ی دوم: ………………………………………………………………

٢ــ زنجيره بافی به دو روش انجام می شود: زنجيره ی قايقی و ………………
٣ــ در بافت گبه از گليم بافی به روش ……………… استفاده می شود.

فعاليت

١ــ به وسيله ی نخ چّله، عرض قسمت چّله کشی دار خود را اندازه بگيريد و به کمک مربی اين 
نخ را ٥ برابر کنيد.

٢ــ به گليم بافی ابتدای گبه ی خود نگاه کنيد. از چه نوع زنجيره ای استفاده شده است؟



٤٢

بيشتر بدانيم
مليله بافی، نوعی بافت تزئينی است که بيشتر برای زيبايی درگبه استفاده می شود. برای اين نوع 

بافت از نخ های رنگی استفاده می کنند. 

مليله بافی را بعد از بافت گليم می بافند. به اين صورت که از دو رنگ نخ پشمی استفاده می شود. 
اندازه ی هر نخ پشمی برای مليله بافی ساده بايد يک و نيم برابر عرض قالی باشد.

مراحل مليله بافی 
١ــ نخ های رنگی را به ابتدای بافت گبه (ابتدای چّله کشی) وصل کنيد.

 ٢ــ چهار تار جدا کنيد و نخ های رنگی را به نوبت از زير آن چهار تار عبور دهيد.



٤٣

٣ــ  سپس نخ رنگ ديگر را از زير چهار تار بعدی عبور دهيد. اين کار را به ترتيب با هر رنگ  
نخ، تا آخر انجام دهيد.

بعد از مليله بافی، حدود دو رج گليم بافی انجام دهيد و سپس بافت گبه را شروع کنيد.



٤٤

درس نهم

گره زدن



٤٥

تعريف گره
به نخ های رنگی (پشمی و يا ابريشمی ) که به دور تارهای زير و رو بسته شده اند گره می گويند.

انواع بافت گره 
١ــ گره فارسی                                     ٢ــ گره ترکی

امسال شما با روش بافت گره ترکی آشنا می شويد. گره ترکی را با قالب و پشم می بافند.

مراحل بافت گره ترکی
 با کمک قالب، تار رو  را به طرف جلو بکشيد.

 سر پشم رنگی را با دست از پشت تار بيرون بياوريد. 



٤٦

 با نوک قالب، تار زير را بگيريد و سر آزاد نخ را از وسط دو تار بيرون بياوريد. 

 اضافی نخ پشمی را با تيغه ی قالب ببريد.

نکته:
 هنگام گره زدن، در مصرف پشم صرفه جويی کنيد.

 اگر به پرز پشم حساسيت داريد، هنگام بافت از ماسک استفاده کنيد.

در گره ترکی، چون نخ پشمی را به دور هر دو تار می پيچيد، دوام گره زياد است.
توجه: بعد از اين که يک رج گره زدن را تمرين کرديد، از مربی خود بخواهيد اضافی گره ها را با قيچی بچيند. 

شما دانش آموزان عزيز کار کردن با قيچی را سال آينده ياد می گيريد.



٤٧

خودآزمايی

١ــ به نخ های رنگی (پشمی ) که به دور تار زير و رو بسته شده اند ……………… می گويند.
٢ــ انواع گره را نام ببريد؟

٣ــ برای بافت گره ترکی از چه وسيله ای کمک می گيريد؟
الف) چاقو                               

ب) قالب                                      
ج) سيخ    

فعاليت

١ــ بررسی کنيد در منطقه ی شما از چه نوع گرهی برای بافت گبه استفاده می شود.
٢ــ يک رج گبه را ببافيد و زمان آن را به کمک معلم  اندازه گيری کنيد .بعد از چند جلسه تمرين، 

مجددًا زمان بافت يک رج گبه را اندازه بگيريد. آيا سرعت کار شما باال رفته است؟  



٤٨

درس دهم

پايين کشی



٤٩

    در حين بافت گبه، وقتی بلندی (ارتفاع) گبه به جايی برسد که ديگر ادامه ی بافت مشکل باشد،کار «پايـين کشی» 
را انجام می دهند.

تعريف پايين کشی 
پايين کشی، پايين کشيدن گبه و بردن آن به پشت دار تا حدی است که:

 ادامه ی بافت راحت شود.   
 بافنده به بافت تسلط داشته باشد و کمر و دست هايش آسيب نبينند.

وسايل الزم برای پايين کشی: آچار، ماژيک و قيچی 

مراحل پايين کشی٭
پايـين کشی، جای چله ها  بعد از  بزنيد، تا  عالمت  زير دار  سردار و  ماژيک روی   اول و آخر چله کشی را با 

مشخص باشد.

٭ پايين کشی گبه در حين بافت را که توسط مربی انجام می شود، مشاهده کنيد.



٥٠

 به کمک قيچی، پودهای کلفت را که به راست رو وچپ رو بسته شده اند، ببريد.
البته اين عمل در صورتی انجام می شود که گبه بدون شيرازه بافی باشد.

 به کمک آچار، پيچ های روی َسِر دار را به اندازه ای ُشل کنيد  که گبه راحت حرکت کند.
 در پايان ميله ی هاف را به پايين فشار دهيد و گبه را تا اندازه ای که به آن مسلط باشيد، به پشت ببريد.

 چّله ها را مرتب کنيد و روی عالمت هايی که قبًال مشخص کرده ايد قرار دهيد. 

 با آچار، پيچ ها را سفت کنيد تا چّله ها سفت شوند.

توجه: پس از پايين کشی گبه، دقت کنيد که پشت و روی کار کامًال صاف باشد تا از کج شدن گبه جلوگيری 
شود.



٥١

فعاليت

١ــ درباره ی ضرورت پايين کشی گبه در حين بافتن با دوستان خود بحث و گفت وگو کنيد. 
٢ــ گبه ای را که می بافيد بررسی کنيد، آيا نياز به پايين کشی دارد؟ چرا؟ 



٥٢

درس يازدهم

نقشه خوانی



٥٣

تعريف نقشه 
به طرحی که گبه از روی آن بافته می شود، «نـقشه» می گويند. نـقشه ی گبه روی کاغذ شطرنجی کشيده می شود.

کاغذ شطرنجی از خانه های کوچکی تشکيل شده است. هرخانه ی کوچک نشان دهنده ی  يک گره  (دو تار) در گبه 
است. به کاغذ شطرنجی، «کاغذ نقشه» گفته می شود.

يک خانه ی کوچک از نقشه

   
تعريف نقشه خوانی 

بافتن گبه از روی نقشه را «نقشه خوانی» می گويند. برای اين کار  بايد تعداد خانه های کوچک را بشماريد و 
بعد به اندازه ی آن در گبه گره بزنيد.

هر رديف از گره ها،  يک رج در بافت است. 

يک نمونه نقشه خوانی 
به رج نهم نقشه ی باال نگاه کنيد. تعداد خانه های هر رنگ را بشماريد و  يادداشت کنيد. آيا نتيجه ی زير را به دست آوريد؟

۵ گره سبز پررنگ  ــ ۵ گره سبز کم رنگ ــ ٢ گره سبز پررنگ ــ ٢٦ گره سبز کم رنگ ــ ٢گره سبز پررنگ ــ 
۵ گره سبز کم رنگ  ــ ۵ گره سبز پررنگ.
آيا نقشه را به درستی خوانده ايد؟

کاغذ نقشه

رج نهم



٥٤

نکته: بهتر است موقع بافتن يک رج از نقشه، روی آن رج با خودکار  يا ماژيک عالمت بگذاريد تا کار شمردن 
را راحت تر انجام دهيد.

زنان عشاير و روستايی،  برای بافتن گبه از نـقشه استفاده نمی کنند  و نقش هايی را به دل خواه روی گبه می بافند.

در اين شيوه، بافنده می تواند در زمان بافت، طرح گبه را به دل خواه تغيير دهد. ولی در بافت از روی نقشه، بايد 
تمام بافت را از روی نقشه انجام دهد و تغييری در آن ندهد.

هنگام چّله کشی بايد دقت کرد که تعداد گره ها، با تعداد خانه های کوچک نقشه برابر باشد تا گبه کوچک تر يا 
بزرگ تر نشود. 



٥٥

خودآزمايی

١ــ به طرحی که قالی يا گبه از روی آن بافته می شود، چه می گويند؟
الف) نـقشه 

ب) دار           
ج) کاغذ                    

ـ يک خانه ی کوچک درنقشه، نشان دهنده ی ………………گره است. ٢ـ

فعاليت

١ــ  روی يک کاغذ شطرنجی ابتدا يک رديف را به دل خواه رنگ کنيد. حاال اين رديف نقشه را 
به کمک مربی ببافيد. 

٢ــ يک دار تمرينی فراهم کنيد. با راهنمايی مربی يک طرح ساده را روی کاغذ نقشه بکشيد و 
سپس آن را روی دار تمرينی ببافيد.



٥٦

درس دوازدهم

پودگذاری



٥٧

تعريف پود 
به نخ هايی که بعد از يک رج گره زدن، از بين تارهای چّله رد می کنند، «پود» می گويند. پود باعث می شود که 

گره ها مرتب و منظم جای خود قرار گيرند و گبه محکم و بادوام باشد.

انواع پود 
١ــ پود نازک

٢ــ پود کلفت 



٥٨

در گبه بافی تک پود، معموًال فقط از پود کلفت استفاده می شود.   

مراحل پود گذاری در گبه ی تک پود 
 چوب هاف را به طرف باال حرکت دهيد. با اين کار چّله های زير به طرف جلو می آيند. اگر با باال بردن چوب 

هاف، چّله ها جلو نيامدند، کمی با دست چّله ها را فشار دهيد تا جلوتر بيايند.
 پود را از البه الی چّله ها عبور دهيد. 

 با دفتين پود را بکوبيد.

بيشتر بدانيم
در برخی از گبه ها می توان هم از پود کلفت استفاده کرد و هم از پود نازک.

 يک رج ديگر ببافيد. حاال دوباره بايد پود را رد کنيد.
 چوب هاف رابه پشت کوجی بياوريد و پود را از بين تارها عبور دهيد.  



٥٩

روی  را  پود  دقت  با  (شانه)،  دفتين  کمک  با   
تارهای چّله قرار دهيد.



٦٠

خودآزمايی

می شود، ………………  رد   ( چّله   ) تارها  بين  از  زدن  گره  رج  از يک  بعد  که  نخ هايی  به  ١ــ 
می گويند.

٢ــ پود گذاری باعث می شود که گبه ……………… شود.
٣ــ در گبه ی تک پود از کدام پود استفاده می شود؟

فعاليت

 بررسی کنيد پودگذاری در کدام نوع از دارها آسان تر است:
الف) کوجی دار      

ب) بدون کوجی 



٦١

درس سيزدهم

شيرازه بافی



٦٢

تعريف شيرازه 
به نخ های رنگی کناره ی گبه شيرازه می گويندکه معموًال هم رنگ زمينه ی، گبه است.

انواع شيرازه 
١ــ شيرازه ی متصل: شيرازه ای است که هم زمان با بافتن گبه در پايان هر رج پيچيده می شود.

٢ــ شيرازه ی منفصل (جدا): شيرازه ای است که در پايان بافت توسط رفوگر به گبه وصل می شود. عيب 
اين نوع شيرازه آن است که به محکمی شيرازه ی متصل نيست. 



٦٣

بيشتر بدانيم
زمانی از شيرازه ی منفصل استفاده می شود که پود کلفت در هر رج، دور راست رو  يا چپ روگره بخورد. در 

پايان بافت، رفوگر پودها را می چيند و شيرازه را با سوزن به گبه می دوزد.

داليل شيرازه بافی 
 سرپودهای کناره ی گبه را می پوشاند.

 به کناره ی گبه نظم و ظرافت می دهد.
 تارهای کناره ی چّله را محکم نگه می دارد.

برای بافت شيرازه ی متصل، به پشم هم رنگ زمينه ی گبه احتياج داريم.

مراحل شيرازه بافی متصل 
 گلوله ی نخ شيرازه را به تارهای مخصوص شيرازه وصل کنيد.



٦٤

 پس از بافت يک رج از گبه، گلوله ی نخ شيرازه را به دور تار مخصوص شيرازه بپيچانيد.

توجه 
 در پيچيدن شيرازه از  يک يا دو رنگ نخ  استفاده می شود.

 برای پيچيدن شيرازه ی متصل معموًال از ٢ تا ٦ تار (چّله) استفاده می شود.
 

بيشتر بدانيم
موقع پيچيدن شيرازه به دور تار مخصوص، دقت کنيد که زياد شيرازه را به طرف داخل نکشيد، زيرا کناره ی 

گبه کج و گبه دچار عيب می شود.



٦٥

خودآزمايی

١ــ برای پيچيدن شيرازه از چند تار (چّله) استفاده می شود؟
٢ــ شيرازه ای که هم زمان با بافت گبه پيچيده می شود، شيرازه ی ……………… نام دارد.

الف) جدا          
ب) حصيری         

ج) متصل                   
٣ــ بافت شيرازه باعث می شودکه گبه ……………… پيدا کند.

فعاليت
 

١ــ به کارگاه های مرمت قالی دست باف برويد و روش وصل کردن انواع شيرازه را از نزديک   
مشاهده کنيد. 

شده  انجام  صحيح  به طور  آن ها  شيرازه بافی  آيا  کنيد.  بررسی  را  خود  کارگاه  گبه های  ٢ــ   
است؟



٦٦

درس چهاردهم

تشخيص و رفع عيب گبه



٦٧

و  شويد  آشنا  عيب ها  اين  آمدن  وجود  به  علت  با  بايد  شود.  عيب هايی  دچار  بافتن،  هنگام  است  ممکن  گبه 
روش های برطرف کردن آن ها را  ياد بگيريد.

برخی عيب های احتمالی گبه عبارت اند از: پايـين زدگی، باالزدگی، دورنگی، پارگی، چين خوردگی، سرکجی 
ذرتی شدن و…

در اين درس، با عيب های پايـين زدگی و باال زدگی و روش برطرف کردن آن ها آشنا می شويد.

الف) پايين زدگی
اگر طول گبه کوتاه تر از طول نقشه ی آن شود، عيب پايـين زدگی به وجود آمده است. به اين صورت که گل ها و 

شکل های نقشه کوتاه تر وکوچک تر شده اند. يا گاهی حالت گودی در گبه به وجود می آيد.

١ــ علت های  پايين زدگی
 نازک بودن نخ های پشمی موقع بافتن،  يا نازک بودن نخ چّله.

 محکم و زياد کوبيدن دفه (شانه).
 سفت شدن بيش از اندازه ی چّله ها.

 ُتُنک بودن چّله ها ( يعنی تارهای چّله خيلی از هم فاصله دارند).
٢ــ برطرف کردن پايين زدگی 

 چّله ها را کمی شل کنيد وکمتر دفه (شانه) بزنيد.

 ضخامت نخ های پشمی را در قسمتی که حالت گودی دارد، کمی بيشتر کنيد تا عيب برطرف شود.



٦٨

پود  ضخامت  بار  يک  رج  چند  بايد  باشد،  نقشه  قسمت  در  پايين زدگی  که  صورتی  در  توجه: 
ضخيم را بيشتر کرد تا طول نقشه بلند نشود.

ب) باالزدگی
اين عيب، درست برعکس پايين زدگی است. اگر طول گبه بزرگ تر از طول نقشه ی آن شده باشد،  يا گل ها و زمينه 

نسبت به نقشه بلندتر شده باشند، عيب باالزدگی به وجود آمده است. در اين موقع گبه حالت انحنا پيدا می کند.

١ــ علت های باالزدگی 
 کلفت بودن نخ های پشمی يا کلفت بودن نخ چّله.

 کم کوبيدن دفه (شانه).
 شل بودن چّله ها.

 متراکم بودن چّله ها ( يعنی تارهای چّله خيلی به هم نزديک هستند).
 ٢ــ برطرف کردن باالزدگی 

 کلفتی نخ های پشمی را کمتر کنيد و دفه (شانه) را محکم تر بکوبيد. 
 کمی نخ های چّله را سفت کنيد.

توجه: عيب ها را بايد قبل از تمام شدن گبه برطرف کنيد، تا گبه زيبايی و ظرافت خود را از دست 
ندهد.



٦٩

خودآزمايی

باالزده  قسمت  پشمی در  نخ های  ضخامت  بايد  باالزدگی،  عيب  کردن  برطرف  برای  ١ــ 
……………… شود.

زده  پايين  قسمت  پشمی در  نخ های  ضخامت  بايد  پايين زدگی،  عيب  کردن  برطرف  برای  ٢ــ 
……………… شود.

٣ــ اگر نخ های پشمی گبه زياد کلفت باشد، گبه دچار عيب ……………… می شود.
٤ــ پايين زدگی گبه به کدام يک از داليل زير ايجاد می شود؟ 

الف) کم کوبيدن دفه 
ب) زياد کوبيدن دفه  

فعاليت

 گبه های در حال بافت کارگاه خود را مشاهده کنيد. آيا  عيب باالزدگی يا پايين زدگی در آن ها 
می بينيد؟ در صورت امکان، به کمک مربی عيب ها را برطرف کنيد.



٧٠

درس پانزدهم

بريدن گبه از دار



٧١

   بعد از اين که بافت گبه تمام شد، بايد از روی دار بريده شود، تا برای فرش کردن اتاق و جاهای ديگر قابل 
استفاده شود.اما قبل از آن بايد «گليم بافی انتهای گبه» انجام شود. يعنی ابتدا بايد گليم بافی و بعد زنجيره بافی را انجام 

دهيدکه شرح آن ها در «گليم بافی ابتدای گبه» آمده است. پس از آن می توانيد گبه را از دار جدا کنيد.

وسايل بريدن گبه از دار 
 آچار، خط کش و قيچی.

مراحل بريدن گبه از دار 
 روی ريشه ها، به فاصله ی ١٠ سانتی متر تا گليم بافی انتهای گبه، خطی بکشيد. 

١٠ سانتی متر

 به کمک آچار پيچ ها را شل کنيد، تا چّله ها 
کمی آزاد شوند. 

چيدن  به  شروع  راست  سمت  از  قيچی  با   
چّله ها کنيد. در مرحله ی اول از چيدن تمام چّله ها 
از  تعدادی  زير،  تصوير  مانند  و  کنيد  خودداری 
و  وسط  چّله های  از  تعدادی  ابتدا،  چّله های  
اين  اگر  کنيد.  قيچی  را  آخر  چّله های  از  تعدادی 
کار را انجام ندهيد، فشار زيادی به گبه وارد می آيد 

و يک طرف آن کج می شود.
 در مرحله ی بعد بقيه ی چّله ها را هم بچينيد.



٧٢

 گبه را از روی دار پايين بياوريد و تميز کنيد. نخ های اضافی را ببريد و گرد  و  غبار آن را بگيريد. اگر الزم بود، 
قبل از استفاده از گبه آن را بشوييد.

خودآزمايی

١ــ قبل از بريدن گبه، بايد چّله ها را شل کنيد .
صحيح                                           غلط 

را  گبه  انتهای  بافی  گليم  تا  سانتی متر  فاصله ی ………………  به  بايد  چله ها  بريدن  برای  ٢ــ 
عالمت گذاشت.

٣ــ اگر هنگام بريدن گبه از دار، همه ی چّله ها با هم بريده شوند، گبه ……………… می شود.

فعاليت

 يکی از دوستان شما به تازگی بافتن گبه ی خود را تمام کرده است و می خواهد آن را از دار پايين 
بياورد. چه توصيه هايی به او می کنيد؟ 

بيشتر بدانيد

الف) لکه گيری گبه 
برای اين که گبه ی زيبا و تميز ی داشته باشيد، بايد هر چند وقت يک بار  آن را بشوييد. 
اگر به خاطر بی دقتی مواد رنگی روی آن ريخت، سريع لکه را بشوييد تا خراب نشود. 

در اين درس روش پاک کردن لکه ی جوهر را از روی گبه شرح می دهيم.
وسايل و مواد الزم: قاشق،  پنبه، نمک و الکل

مراحل انجام کار 
 اضافی جوهر را به آرامی با قاشق برداريد تا جوهر بيشتر پخش نشود.

 مقداری نمک روی لکه بريزيد و کمی الکل هم به آن اضافه کنيد. نمک کم کم رنگ جوهر را 
به خود می گيرد.



٧٣

 کار مرحله ی قبل را آن قدر تکرار کنيد که وقتی نمک را روی لکه ی جوهر ريختيد، ديگر رنگ 
آن تغيير نکند و سفيد بماند.

مخلوط  هم  با  را  الکل  و  نمک  دوباره   

کنيد و روی لکه بريزيد. يک تکه پارچه ی سفيد 
پاک  کامًال  لکه  تا  بماليد  لکه  روی  را  تميز  و 

شود.
بشوييد  صابون  و  آب  با  را  لکه  جای   

اند،  مانده  پرزها  ال به الی  که  نمک  دانه های  تا 
خارج شوند.



٧٤

ب) نگه داری گبه روی دار 
گبه در حال بافتن به مراقبت و نگه داری  احتياج دارد تا زيبا و بدون عيب بافته شود.

پس هنگام بافتن گبه: 
 دار گبه را در اتاق نمناک و تاريک قرار ندهيد. چون ممکن است توسط بيد خورده شود.

 دار گبه را در جايی که نور خورشيد به صورت مستقيم به آن می تابد، نگذاريد. زيرا رنگ گبه 

از بين می رود و کم رنگ می شود.
 اگر به دليلی مجبور شديد که برای مدتی گبه را نبافيد، بايد چّله ها را ُشل کنيد و برای اين که گرد 

و غبار به گبه وارد نشود، با پارچه ای تميز روی گبه و چّله ها را بپوشانيد.

 جايی که گبه بافته می شود، حتمًا بايد دستگاه تهويه داشته باشد، تا گرد وغبار را خارج کند. 

چون گرد وغبار باعث پوسيدگی چّله ها می شود.

 پس از تهيه ی پشم، ابتدا بايد آن را ضد بيد کرد. در صورتی که اين کار انجام نشد، بعد از پايان 
بافتن، گبه را ضد بيدکنيد. 
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