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نمره هنرجو حداقل نمره قبولی از 3 مرحله کار ردیف

1 سربندی 1

2 نقشه خوانی و پود گذاری 2

2 دفه زنی و شیرازه پیچی 3

2 برش چله ها و جداسازی گلیم  از دار 4

2

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

 - مديريت زمان 
 - مديريت مواد و تجهیزات

* میانگین نمرات

شرح کار:
انجام مراحل سربندي ، ساده بافي ، شیرازه پیچي ، پودگذاري به روشهاي سراري ، چاكدار ، چله مشترك ، تك قالب ، جفت قالب و پود معلق 

بر اساس نقشه ، پايین كشي و جداسازي گلیم از دار

استاندارد عملکرد: 
پودگذاری به روشهاي ) سراسري ، چاكدار ، چله مشترك ، تك قالب ، جفت قالب و پود معلق (و ايجاد نقش در گلیم براساس نقشه و جداسازی 

از گلیم بافته شده از دار بافندگی
شاخص ها:

- سربندي ابتداي دار 
- نقشه خواني و پودگذاري مطابق نقشه 

- دفه زني و شیرازه پیچي 
- برش چله ها و جداسازي گلیم

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط:   زمان:    دقیقه           مكان: كارگاه بافت گلیم

ابزار و تجهیزات:    
دار 150 × 100 گلیم بافي، نقشه گلیم، دفه ) دفتین (، سیخ پودكشي، خامه رنگي و پود مناسب، قیچي، آچار دار

 *  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی وكسب شايستگی،2 می باشد.

ارزشیابی شایستگی بافت گلیم ساده
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فصل سوم   بافت گلیم سوزنی

فصل 3

گلیم سوزني
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شایستگی بافت گلیم سوزني

مقدمه

آيا تاكنون گلیم سوزني ديده ايد؟ فكر مي كنید چرا به اين 
نوع گلیم سوزني مي گويند؟ تصوير زير را مشاهده كنید . اين 
تصوير يك گلیم سوزني است. اكنون سعي كنید از روي  تصوير 

شیوه بافت آن را حدس بزنید. فكر مي كنید نقوش روي  اين 
گلیم چگونه بافته شده اند؟

بخشی از یک گلیم سوزنی   تصویر3-1 

3
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فصل سوم   بافت گلیم سوزنی

بافت گلیم سوزنی

میزان بافت  قايقي در سربندي به سلیقه بافنده وابسته است. 
گاهي چند رديف ساده بافي و دو رديف قايقي بافته مي شود 
و تكرار مي شود. گاه پس از چند رديف ساده بافي چند رديف 
سربندي  تنوع  شود.  مي  بافته  مختلف  هاي  رنگ  در  قايقي 

بافت گلیم سورني مراحل مختلفي دارد. پس ازكنترل دار وچله 
كشي وتنظیم كشش چله ها وقرار دادن هاف ومهار به ترتیب 

براي بافت سورني مراحل زير انجام مي شود.
مرحله 1:سربندي)قایقي(

همانطور كه در فصل گذشته آموخته ايد براي شروع بافت گلیم 
انواع مختلفي  بافته مي شود. سربندي ها  ابتدا سربندي آن 
دارند. در اين فصل نوع ديگري از آن به نام سربندي قايقي را 
فرا خواهید گرفت.بايد توجه داشت كه  اين نوع سربندي هم  
شامل سه قسمت  »زنجیره« ، »گلیمك« و»قايق« است .بافت 

سر بندي در چند گام به ترتیب زير انجام میشود:
1-پودها را به رنگهاي مورد نظرانتخاب كرده و بصورت كالف 

كوچك آماده مي كنند. 
2- زنجیره بافي: مانند گلیم ساده رديف اول اين نوع سربندي 

با زنجیره بافي آغاز مي شود.
3-با فت گلیمك:بعد از زنجیره چند رديف پودگذاري سراسري 

با پود هاي رنگي انجام مي شود.

است  متفاوت  بافي،  گلیم  مناطق  به  بسته  قايقي  بافت  هاي 
تصوير4-2 مراحل بافت قايقی)يا زنجیره قايقی( در فصل قبل 

آمده است.

4- بافت قايقي:ابتدا حلقه نخ دو ال شده را با اولین چله سمت 
راست درگیر مي كنند )براي زيباتر شدن كار معموال رنگ نخ 
بافت قايقي را متفاوت از رنگ پود سراسري انتخاب مي كنند(.

سپس پود را از روي دومین چله از  سمت راست )براي راست 
دست ها( عبور داده ،دور آن حلقه كرده ،از میان دو چله اول و 
دوم و زير پود به سمت جلوي دار خارج مي كند.در اينصورت 

از پشت بافت حلقه و از جلو يك خط اريب ديده مي شود.
5-  پس از بافت هر رج )به شیوه گام4( يك رديف پود سراسري 
از ال به الي چله ها يك در میان عبور داده ، دفتین مي زنند.

٦-درست به  شیوه» گام 4« واين بار از جهت مخالف همان كار 
را با پود وچله ها انجام مي دهند.) يك رفت و برگشت پود  در 

بافت قايقي شكل جناقي ايجاد مي كند.(
7- به شیوه گام 5 پود سراسري و دفه زني انجام مي شود.

اولیه چند  بافي  اندازه ساده  به  قايق دوباره  بافت  از  ٨- پس 
رديف ساده بافي)گلیمك( انجام مي شود.

 چنانچه در میان بافت پود رنگي تمام شود دوباره پود رنگي جديد مانند شروع كار دور چله اخیر حلقه 
و درگیر شده و بافت ادامه يابد. اضافه نخ قبلي نیز از ال به الي چله ها يكي در میان عبور داده شده و 

پنهان مي شود.

توجه

استاندارد عملکرد: ایجاد تقش بر گلیم با استفاده از پودگذاری ساده و پیچی و
 نقش دوزی با استفاده از سوزن و جداسازی از دار بافندگی
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مرحله 2:بافت گلیم سوزني
پس از پايان سر بندي بافت بدنه اصلي گلیم براي سوزني آغاز 
بايد دانست كه بدنه اصلي گلیم را به روش گلیم  مي شود. 
ساده  مي بافند .الزم به ذكر است كه غیر از گلیم عبوري يا پود 
معلق از انواع گلیم ساده  میتوان به عنوان زمینه گلیم سوزني 
استفاده نمود. گلیم هاي سوزني زمینه ي يك رنگ يا چند 

پس از  بافت بدنه گلیم  و پايین كشي از دار   با استفاده از 
سوزن  بر آن  نقش اندازي مي كنند)مي دوزند( اين مرحله در 

چند گام انجام مي شود:
1-ابتدا طرح انتخابي ير روي كاغذ شطرنجي كشیده مي شود .

2- با مداد سیاه )براي زمینه هاي كرم و روشن( و مداد رنگي 

رنگ دارند . در زمینه هاي  چند رنگ پود ها را به فواصل معین 
با رنگ متفاوت انتخاب مي كنند. به همین دلیل زمینه ي آن 
به شكل راه راه افقي نمايان مي شود.در گلیم هايي كه زمینه 
دو بخش  در  تواند  اندازي سوزني مي  نقش  دارند  رنگ  يك 
حاشیه و متن انجام شود.اما در گلیم هايي كه زمینه راه راه 
رنگي دارند معموال نقش ها در راههاي رنگي دوخته مي شود.

سفید براي قسمت هاي تیره كار از روي طرح، نقش ها را با 
دست بر روی زمینه گلیم منتقل مي كنند.

شده،  بافته  گلیم  زمینه  بر  طرح  انتقال  پايان  از  پس   -3
نقش ها در جاهاي مختلف از نظر كامل بودن و صحیح بودن 

انتقال،كنترل مي شوند.

نمونه سربندی قایقی   تصویر3-2 

بخشی از یک گلیم سوزني ظریف    تصویر3-3  انواع سوزن و انگشتانه   تصویر3-4 

هنگام تمام شدن پود رنگي در میانه بافت، پود رنگي جديد روي كدام چله درگیر مي شود؟ چرا؟
فکرکنید
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فصل سوم   بافت گلیم سوزنی

مرحله اول   

مرحله دوم

مرحله سوم

مرحله چهارم
مراحل انتقال طرح با مداد بر زمینه گلیم   تصویر3-5 
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ایمنی و بهداشت

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

حالت اشتباه دست و زاویه غلط دفتین

حالت و روش صحیح دفتین زدن
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فصل سوم   بافت گلیم سوزنی

توجه

روش های اشتباه در دست گرفتن قیچی و حرکت آن

روش صحیح در دست گرفتن قیچی و حرکت آن
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4- چندسوزن كه باپود دررنگ موردنیاز نخ شده،آماده مي كنند.

مرحله پنجم

مرحله ششم

مرحله هفتم
مراحل نخ کردن سوزن با پود رنگی   تصویر3-6 
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فصل سوم   بافت گلیم سوزنی

5- خطوط اصلي نقشها دوخته مي شوند. براي دوخت خط هاي نقش كه به سمت باال يا پايین حركت كرده، دوخت به شكل 
پیچ به دور دو چله انجام مي شود . پیچ ها هنگام حركت اريب،چله به چله و بصورت پلكاني دوخته مي شوند.

مرحله هشتم

مرحله نهم

مرحله دهم
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مرحله یازدهم

مرحله دوازدهم

مرحله سیزدهم
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فصل سوم   بافت گلیم سوزنی

مرحله چهاردهم

مرحله پانزدهم

مرحله شانزدهم
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مرحله هفدهم
مراحل دوخت نقش با سوزن بر زمینه گلیم   تصویر3-7 

بخشی از یک گلیم سوزنی که داخل نقوش با نخ های پشمی رنگی پر شده است   تصویر3-8 

سوزن هاي نخ شده را در كالف هاي نخ ها و در سبد قرار مي دهند.
رها كردن سوزن ها با نخ يا بدو ن آن بر روي میز يا هرجاي ديگري باعث اختالل در كار و گاهي آسیب 

رسان مي باشد.

ایمنی و بهداشت

٦-- داخل نقش ها با دوخت رنگي پر مي شوند. . پس از پايان 
دوخت خطوط اطراف نقش ها، داخل آن ها به روش قايقي رج 
به رج پر مي شود. براي اين كار  يك رديف دوخت را با دست 
راست و رديف ديگر را  با دست چپ انجام مي دهند. ) براي 

راست دست ها و چپ دست ها هردو(.راست دست ها از سمت 
چپ كار را آغاز مي كنند به اين شكل كه گره  پود را پشت 
كار قرار داده و سوزن از پشت به سمت جلو از میان دو چله 

خارج مي شود.



103

فصل سوم   بافت گلیم سوزنی

نقش های رنگارنگ و متنوع در بخشی از یک گلیم سوزنی   تصویر3-9 

اگر نخ شیرازه كه براي دو رنگ استفاده مي شود نازك باشد و بخواهیم آن هارا به صورت دو ال استفاده 
كنیم ؛ بنظر شما چگونه اين دو رنگ پود دوال را بايستي با چله هاي شیرازه درگیر نمود؟

بحث گروهی

- انتخاب رنگ پود ها براي نقش اندازي سوزني بر اساس اصول زيبايي شناسي و مباني رنگ و اصالت 
رنگ بندي منطقه اي انجام مي شود. 

- پود استفاده شده براي نقش اندازي سوزني بهتر است دو ال تاب باشد تا استحكام بیشتري در كار 
داشته باشد.

- پودهاي رنگي مورد نیاز به طول حدود 2متر بريده مي شود و پس از عبور از سوراخ سوزن دو سر آن 
به يكديگر گره مي خورند.

- براي دوخت نقوش مجاور هم رنگ میتوان پود را  از پشت كار از يك نقش به نقش ديگر  به شكل 
عبوريگذراند.

- انتهاي پود هاي رنگي  را پس از دوخت قايقي و تمام شدن نقشه در پشت كار ، رها كرده و گره مي 
زنند.

- اگر جهت دوختن رجها از يك سمت انجام شود ديگر فرم جناغي ايجاد نمي شود. اما اگر رفتو برگشت 
از دو جهت باشد، فرم جناغي شكل میگیرد.

توجه

توجه


