
 گلیم فرش ماشینی طرح فانتزی:

 خرید و انتخاب یک گلیم فرش دقیقا مانند انتخاب فرش ماشینی می باشد.

 یعنی در خرید گلیم فرش ماشینی طرح فانتزی ما باید بر اساس سه مرحله پیش برویم.

 خرید گلیم فرش ماشینی متناسب با دکوراسیون

 خرید گلیم فرش ماشینی متناسب با ابعاد و فضا

 خرید گلیم فرش ماشینی متناسب با کیفیت

 با پشت سر گذاشتن این سه مرحله مطمئن خواهید بود که یک گلیم فرش مرغوبی تهیه کرده اید.

 بافت گلیم فرش ماشینی:

 اول بگوییم که گلیم فرش چیست؟

 گلیم فرش یک زیراندازی می باشد که قدمتش حتی از فرش دستباف نیز بیشتر است.

 یم فرش کامال متفاوت از بافت فرش می باشد.نحوه بافت گل

 چون گلیم فرش به فرش بدون پرز معروف می باشد و بافتی نازک با حاقل ارتفاع نخ خاب را دارد.

 لذا بافت گلیم فرش دستباف بته به پوست و پرز حیوانات است.

 با حداقل ارتفاع باشد. همچنین که بافت گلیم فرش ماشینی به تبعیت از گلیم فرش دستباف می بایست نازک

 لذا دستگاه تولیدی گلیم فرش ماشینی با دستگاه تولیدی فرش ماشینی متفاوت خواهد بود.

 خرید گلیم فرش متناسب با دکوراسیون:

 نقشه ی گلیم فرش که کامال متفاوت از نقشه ی فرش می باشد.

طراحی پیچیده ترمه و ترنج دیگر در گلیم فرش  نقشه ی گلیم فرش بسیار ساده تر از نقشه ی فرش ماشینی است بطوری که

 به چشم نمی خورد.

 اما گلیم فرش نیز مانند فرش در دو طرح عمده جای می گیرد:

 گلیم فرش طرح سنتی 

 گلیم فرش طرح فانتزی 

 گلیم فرش طرح سنتی: 

 طرح های این گلیم فرش بر گرفته شده از طرح های گلیم فرش دستباف است.

فرش بر گرفته از گلیم فرش هرسین ، گلیم فرش قشقایی ، گلیم فرش شاهسون ، گلیم فرش لری ، گلیم  یعنی طرح های گلیم

 فرش ترکمن می باشد.

 طرح های اصلی گلیم فرش سنتی ، لوزی ، لوزی می باشد با طرح های درخت کاج

 گلیم فرش طرح فانتزی:

 ماشینی نیز کشانده شده است.طرح های فانتزی و مدرنیته به بافت گلیم فرش بخصوص گلیم فرش 

 بطوری که در گلیم فرش فانتزی ما عالوه بر طرح های هندسی شاهد گل های ساده نیز خواهیم بود.

 گلیم فرش فانتزی نیز بر اساس سبک زندگی مدرنیته مورد استقبال قرار می گیرد.

فانتزی فرار می گیرند بسیار پر فروش بطوری که گلیم فرش طرح ورساچه و گلیم فرش طرح مینا که در شاخه گلیم فرش 

 هستند.

 خرید گلیم فرش متناسب با ابعاد و فضا:



 ابتدا گفته شود که کاربرد اصلی گلیم فرش ها کجاهای منزل می باشد؟

 گلیم فرش ها بدلیل بافت نازکی که دارند مسلما بعنوان فرش پذیرایی استفاده نمی شوند.

 فرش راه پله ای و فرش راه رویی و نیز فرش آشپزخانه می باشد.عمده کاربرد گلیم فرش ها بعنوان 

 گلیم فرش ها بخصوص گلیم فرش ماشینی در چهار ایعاد بافت زده می شوند:

 گلیم فرش در ابعاد اصلی 

 گلیم فرش در ابعاد فرعی 

 گلیم فرش در ابعاد سفارشی 

 گلیم فرش در ابعاد اصلی:

 اد مستطیلی بافت زده می شود و ابعاد اصلی گلیم فرش به شرح زیر است:اوال که گلیم فرش نیز مانند فرش در ابع

  متری 4گلیم فرش 

  متری 6گلیم فرش 

  متری 21متری گلیم فرش  9گلیم فرش 

 گلیم فرش در ابعاد فرعی:

 اگر استفاده گلیم فرش برای کناره و راهروها باشد بسراغ ابعاد فرعی باید برویم.

 زیر است: ابعاد فرعی گلیم فرش به شرح

 گلیم فرش راهرویی 

 گلیم فرش گرد 

 گلیم فرش کناره 

 گلیم فرش پادری 

 گلیم فرش راه پله ای 

 گلیم فرش رولی:

 گلیم فرش ها بصورت رل های سی سانتی با عرض های متغیر بافت زده می شوند.

 بزنید.بنابراین با توجه به فضای مورد نظرتان می توانید هر اندازه ای از گلیم فرش را برش 

 سانت متغیر می باشد. 105سانت تا  05عرض رل ها متغیر است و از 

 گلیم فرش رلی بدلیل نازکی که گلیم فرشض ها دارند براحتی قابل برش زدن است.

 گلیم فرش سایزی:

 شما نبود اگر بنا به هر دلیلی و با توجه به نقشه و دکوراسیونی که دارید، سایز گلیم فرش های متعارف در سایز مدر نظر

 می توانید به تولیدی های گلیم  فرش درخواست سایز سفارشی را بدهید.

هزار تومان اضافه تر گرفته می شود  0یک نکته ای که وجود دارد در گلیم فرش سایزی به ازای هر متر از گلیم فرش مبلغ 

 بابت هزینه طراحی گلیم فرش

هم می ریزد  و لذا طراح مجبور است بنا به سایز شما نقشه ی گلیم چون مجددا بر اساس سایز سفارشی نقشه ی گلیم فرش ب

 فرش را مرتب کند.

 خرید گلیم فرش متناسب با کیفیت:

 زمانی که صحبت از کیفیت می شود منظور کیفیت گلیم فرش ماشینی می باشد.

 ا دارند.گلیم فرش های ماشینی بدلیل بکار بردن الیاف مصنوعی و سایر عوامل کیفیت های مختلفی ر



 چهار پارامتر اصلی در بافت گلیم فرش ماشینی مهم می باشد که زمان خرید گلیم فرش باید در نظر داشت:

 الیاف گلیم فرش ماشینی 

 شانه و تراکم گلیم فرش ماشینی 

 وزن گلیم فرش ماشینی 

  پالت رنگ بندی گلیم فرش 

 الیاف گلیم فرش ماشینی:

ماشینی و یا فرش ماشینی بدلیل بافت ماشینی آنها حتما می بایست از الیاف مصنوعی الیاف بکار برده شده در گلیم فرش 

 باشد.

 چون الیاف هایی طبیعی بدلیل نمره نخ پایینی که دارند نمی توانند وارد دستگاه بافت شوند.

 لذا الیاف مصنوعی با نمره نخ باال توانایی تحمل بافت در دستگاه را دارند.

یک طیف گسترده از تنوع جنس از الیاف الیاف مصنوعی نیز هم واردتی هستند و هم بسیار متنوع می باشند بطوری که 

 مصنوعی را شاهد هستیم.

 عمده جنس های الیاف مصنوعی استفااده شده به شرح زیر است:

 نخ اکرولیک هیت ست شده 

 نخ پلی استر 

 نخ پلی پروپلین 

 نخ بی سی اف 

 نخ ورژن 

 الیاف مصنوعی ، نخ اکرولیک هیت ست شده می باشد.بهترین 

 شانه و تراکم گلیم فرش:

 شانه و تراکم گلیم فرش جز عوامل موثر بر کیفیت بافت گلیم فرش محسوبم می شود.

 پیاده سازی دقیق شانه و تراکم بسته به دستگاه تولیدی گلیم فرش دارد.

 ند.شانه و تراکم گلیم فرش متناسب با هم به پیش می رو

 همچنین در گلیم فرش با بفاتی ساده تر نسبت به فرش هم شانه گلیم فرش و هم تراکم گلیم فرش پایین می باشد.

 است. 655تا  455دقت کنید که طیف شانه گلیم فرش بین 

 می باشد. 055تا  655و طیف تراکم گلیم فرش بین 

 نیست.لذا کمتر از این مقدار ها برای شانه و تراکم گلیم فرش جایز 

 شانه گلیم فرش تاثیر گزار بر پیاده سازی بهتر نقشه ی گلیم فرش و ریز بافتی گلیم فرش است.

 تراکم گلیم فرش تاثیر گزار بر فشردگی و توپری نخ خاب گلیم فرش است.

 وزن گلیم فرش:

 مسلما وزن زیاد گلیم فرش ، دلیل بر مرغوبیت گلیم فرش می باشد.

 دو عامل می باشد: وزن زیاد گلیم فرش بسته به

 شانه گلیم فرش هر چه باالتر برود ضخامت و وزن گلیم فرش زیاد تر می شود.

 همچنین که هر چه نخ بیشتری در بافت گلیم فرش بکار رود ، گلیم فرش مرغوب تر خواهد بود.

 متری وزن پایین تر از یک کیلو و نیم دیگر مرغوب نخواهد بود. 6لذا در یک گلیم فرش 



 رنگ بندی گلیم فرش:پالت 

 پالت رنگ بندی گلیم فرش یعنی تعداد نخ های رنگی گلیم فرش چند تاست؟

رنک هستند که مسلما با زیاد شدن نخ های رنگی در بافت گلیم فش ، گلیم فرش با ظاهر  6تا  4نخ های رنگی گلیم فرش بین 

 زیباتری را شاهد خواهیم بود.

 مرغوب: در کل ویژگی های یک گلیم فرش ماشینی

 بکار بردن بهترین نخ در بافت  گلیم فرش

 پیاده سازی دقیق شانه و تراکم در بافت گلیم فرش

 ارتفاع خاب یکدست در بافت گلیم فرش

 زیگزاگ و دور دوزی مرتب

 عدم آثار تیغ خوردگی و سوختگی در بافت گلیم فرش

 آهار استاندارد و یکدست در بافت گلیم فرش


