
 شست و شوی گلیم فرش :

یکی از مشکالتی که در هر منزل ایرانی با آن درگیرند، شست و شوی فرش و نیز  شست و شوی 

 گلیم فرش و زیر اندازه ها می باشد.

 شست و شوی گلیم فرش و فرش باید بگونه ای باشد که سه شرط اصلی زیر حفظ شود:

 فرش و گلیم فرش بخوبی تمیز شود. 

  شو به بافت فرش آسیبی وارد نشوددر عین شست  و. 

 .گلیم فرش بخوبی خشک شود 

 در این مقاله تک تک مراحل را بخوبی برای شما توضیح می دهیم.

 شست و شوی گلیم فرش:

 گلیم فرش ماشینی دقیقا مانند گلیم فرش دستباف می باشد.

 یعنی نازک است زیرا ارتفاع نخ خاب گلیم فرش بسیار کوتاه می باشد.

 گام تمیز کردن  وشست و شوی گلیم فرش کمی باید دقت شود.لذا هن

اگر هم گلیم فرش رها به قالیشویی می دهید سعی کنید یک قالیشویی مطمئن انتخاب کنید که به بافت 

 گلیم فرش شما آسیبی وارد نکنند.

یم ولی اگر در منزل اقدام به شست و شوی گلیم فرش می کنید نکات زیر را هنگام شست و شوی گل

 فرش در نظر بگیرید.

 نحوه شست و شوی گلیم فرش:

اولین نکته فکر نکنید اگر آب زیادی را صرف شست و شوی گلیم فرش میکنید ، حتما گلیم فرش 

 ماشینی شما تمیز خواهد شد.

 در واقع اصال اینطور نیست و شما باید گلیم فرششست و شوی اصولی را یاد بگیرید.

و و استفاده از مواد شوینده در واقع قبل از خیس شدن گلیم فرش ابتدا ابتدای امر قبل از شست و ش

 یک جاروکشی عمقی انجام دهید تا ذرات ریز و گرد و غبار از الی گلیم فرش خارج شود.

 هرگز با چوب فرش را تمیز نکید و ضربه به گلیم فرش وارد نکنید 

رش خارج نمی شوند، بلکه به بافت گلیم اینکارغیراصولی می باشد که نه تنها ذرات از بافت گلیم ف

 فرش آسیب وارد می کنند.

اطمینان حاصل نمایید که گلیم فرش شما از بهترین نخ های بازار درست شده استو در صورت شست 

 و شو رنگ پس نمی دهد.

سفید را مرطوب کنید و روی قسمتی از گلیم فرش بکشید، اگر  برای اینکار کافیست یک دستمال

 نگ پس نداد می توانید اقدام به شست و شوی گلیم فرش نمایید.دستمال ر

جهت شست و شوی راحت تر و آبکشی راخت تر ، گلیم فرش را روی یک سطح صاف و سفت و 

 شیب دار قرار دهید.



 از آب نسبتا ولرم رو به سرد جهت شست و شوی گلیم فرش استفاده کنید.

 

 طریقه استفاده شامپو فرش :

 گلیم فرش آسیب وارد نکند.را به حداقل برسانید که به بافت  از شوینده هامقدار استفاده 

 حتما شوینده ی خود را با آب رقیق کنید، در واقع در یک لیتر آب یک سوم شامپو فرش کافیست.

بهترین شوینده برای تمیز کردن فرش وگلیم فرش ، شامپو فرش ، پودر صابون ، مایع ظرفشویی، 

 یی دستی می باشد.پودر ماشین لباس شو

 ویژگی یک شوینده خوب درصد کمی خاصیت اسیدی بدون خاصیت قلیایی و بدون جوهر می باشد.

کل گلیم فرش را به محلول آب و شوینده آغشته نمایید و با یک برس نه خیلی زبر در جهت خاب گلیم 

 فرش بکشید.

ها روی گلیم فرش بماند و روی کل گلیم فرش را که کف مالی کردید به مدت نیم ساعت بگذارید کف 

 آن راه نروید.

 و سپس بخوبی گلیم فرش را آب کشی کنید.

 

 نحوه خشک کردن گلیم فرش :

 بعد از آبکشی کامل گلیم فرش ، گلیم فرش خود را روی یک سطح بلند پهن کنید.

ی برد و اصال برای خشک کردن گلیم فرش از آفتاب مستقیم نکنید که هم بافت گیم فرش را از بین م

 هم رنگ گلیم فرش را از بین می برد.

 

 لکه زدایی گلیم فرش:

اگر گلیم فرش شما دچار لکه ای شده که راه های درست پاک کردن آن را نمیدانید ما با ذکر انواع 

 لکه های رایج در گلیم فرش و نیز فرش و نیز نحوه پاک کردن هر یک از لکه ها را ذکر می کنیم.

 لکه آدامس:

یک تکه یخ روی آدامس بگذارید بعد از ده دقیقه آدامس سفت می شود و با یک کاردم نه چاقوی ابتدا 

 سر تیز آن را از سطح گلیم فرش جدا کنید.

 لکه شمع:

لکه شمع نیز مشابه لکه آدامس است، فقط ابتدا بگذارید لکه شمع سفت شود و سپس با یک کاردک آن 

 را از سطح گلیم جدا کنید.

 لکه جوهر:



ک مقدار ماست را روی لکه جوهر پخش کنید ، بطوری که کل لکه را پوشش دهد. و بگذارید ی

 حدودا نیم ساعت ماست روی لکه جوهر بماند.

سپس اقدام به تمیز کردن لکه کنید و با یک قاشق و با یک نیروی محکم لکه را از سطح گلیم فرش 

 جدا کنید.

 لکه نوشیدنی:

 آب ولرم رو به داغ و شوینده صابونی تمیز می شوند.نوشیدنی ها براحتی بامحلول  

 اگر در پاک کردن لکه از اسفنج استفاده کنید بهتر خواهد بود.

در صورت ریختن مایعات شیرین روی گلیم فرش بسرعت لکه را پاک کنید که بافت گلیم را دچار 

 پوسیدگی می کند.

 لکه روغن و چربی:

 شروع به اتو کشی نمایید که لکه به خورد پارچه برود.ابتدا یک پارچه روی لکه بندازید و 

سپس با محلول آب داغ و سرکه و صابون و یک اسفنج زبر مانند اقدام به تمیز کردن گلیم فرش 

 نمایید.

 لکه خون:

 لکه خون با محلول آب داغ و صابون براحتی شسته می شود.

 ثبیت لکه روی گلیم فرش می شود.اصال در لکه خون از آب سرد استفاده نکیند چرا که موجب ت

 نکته پایانی مقاله شست و شوی گلیم فرش و فرش:

اگر مدام و در هفته حداقل دو مرتبه فرش و گلیم فرش را تمیز کنید نیاز نیست که هر  شش ماه یکبار 

 مجبور به شست و شوی گلیم فرش شوید.

 ی به خورد و بافت گلیم فرش نفوذ کند.اینگونه تمیز کردن فرش دو بار در هفته اجازه نمی دهد آلودگ

همچنین در صورت ایجاد لکه سریعا لکه ها را پاک کنید که اکر مدتی روی گلیم فرش بماند براحتی 

 پاک نمی شود.

در صورتی که برایتان مقدور بود و به هزینه کاری نداشتید کار شست و شوی گلیم فرش و فرش 

 ید.ماشینی را به قالیشویی های معتبر بسپر

بخصوص در مورد شست و شوی گلیم فرش که بافت نازکی دارد  وباید نکات ذکر شده در مقاله را 

 با وسواس بیشتری انجام دهید که موجب پارگی گلیم فرش نشود.

 


