
 فرش سجاده کاشان:

 فرش سجاده با نام های زیر شناخته شده است:

سجاده فرش ، فرش سجاده ای ، فرش سجاده ، فرش مسجد ، فرش مسجدی ، سجاده نماز ، فرش محرابی ، فرش تشریفاتی ، 

 فرش هتلی ، سجاده نماز

 سجاده فرش یا فرش سجاده کاشان چگونه بافت زده می شود؟

 بر چه اساسی است؟ قیمت فرش سجاده کاشان

 نحوه سفارش فرش سجاده به چه صورت است؟

 سجاده فرش یا فرش سجاده کاشان چگونه بافت زده می شود؟

 سجاده فرش همان طور که از نام ان مشخص است یک سجاده از جنس فرش می باشد.

 سجاده فرش ها مخصوص مکان های مذهبی و معنوی مانند مسجد و حسینیه بافت زده می شود.

جنس سجاده فرش دقیقا مانند فرش ماشینی می باشد و تنها تفاوتی که فرش سجاده ای با فرش ماشینی دارد در اندازه و سایز و 

 نقشه می باشد.

 در واقع فرش ماشینی را تبدیل به دستگاه سجاده باف می کنند و نقشه فرش سجاده ای را روی آن پیاده سازی می کنند.

 رش در مساجد بدلیل زیر است:لزوم استفاده از سجاده ف

 .صف نمازگزار را مرتب می کند و جهت قبله را مشخص می کند 

 .براحتی قابل مفروش شدن و نیز قابل شست و شو است 

 .نقشه سجاده فرش متناسب با مسجد و مکان های مذهبی است 

 کیفیت فرش سجاده ای بر چه اساسی است؟

 از فرش ماشینی می باشد و با توجه به عوامل زیر است: عوامل موثر بر کیفیت سجاده فرش کمی متفاوت

 سجاده فرش خاب نخ .1

 نخ تار و پود فرش مسجدی .2

 شانه و تراکم فرش سجاده  .3

 وزن فرش مسجد .4

 درجه کیفی فرش مسجد .5

 سجاده فرش:خاب نخ 

 کال در بافت سجاده فرش و فرش ماشینی سه نوع نخ بکار رفته شده است:

 نخ خاب

 نخ تار و پود

 ترین نخ و بیشترین نخ در بافت فرش ماشینی و فرش مسجدی ، نخ خاب می باشد.اصلی 

 نخ خاب همان نخی است که ما در رویه فرش سجاده مالحظه می کنیم.

 لذا هر موقع در مورد نخ فرش ماشینی و سجاده فرش صحبت می کنیم منظور نخ خاب می باشد.

 است. انتخاب یک نخ درجه یک برای سجاده فرش بسیار مهم



 .چرا که سجاده فرش برای یک مکان شلوغ مانند مسجد و حسینیه است لذا اگر کیفیت نخ سجاده فرش به اندازه کافی خوب نباشد

 به زودی فرش سجاده ای از بین می رود.

 بهترین الیاف مصنوعی برای سجاده فرش ماشینی و فرش ماشینی ، نخ اکرولیک هیت ست شده است.

 شده بسیار شبیه به الیاف طبیعی پشم و پنبه است و کیفیتی مطابق با الیاف طبیعی دارد.نخ اکرولیک هیت ست 

 .اما این نکته را نیز باید در نظر داشت که نخ اکرولیک یک نخ گرانی محسوب می شود

 ران می شود.و با توجه به متراژ باالی فرش سجاده ای ، و بافت سجاده فرش با نخ اکرولیک ، قیمت فرش سجاده ای بسیار گ

 پس انتخاب نخ سجاده فرش چگونه باید باشد؟

درصد سجاده فرش و نقشه اصلی و  07پیشنهاد می شود برای کیفیت باالی سجاده فرش و نیز قیمت مناسب فرش سجاده ای 

 وسط فرش سجاده ای با نخ اکرولیک بافت زده شود.

 استر بافت زده شود. و حاشیه های فرش مسجد با نخ های کیفیت پایین تر مانند پلی

 اینگونه هیئت امنای مسجد یک کیفیت مطلوبی از سجاده فرش با قیمت مناسب خواهند داشت.

 نخ تار و پود فرش مسجد:

 نخ تار و پود بعنوان نخ فرعی در بافت فرش ماشینی و سجاده فرش است.

 نخ تار و پود در بافت داخلی سجاده فرش و فرش ماشینی کاربرد دارد.

 و پود در جهت افقی و عمودی به دور نخ تار می پیچد و موجب استحکام نخ خاب می شود. نخ تار

 بهترین جنس نخی که برای نخ تار و پود می توان ذکر کرد ، نخ پشم و پنبه می باشد.

 شانه و تراکم فرش سجاده:

 شانه سجاده فرش تاثیر گزار بر کیفیت ظاهری و بهبود نقشه سجاده فرش است.

 رش سجاده ای تاثیر گزار بر کیفیت باطنی فرش مسجد است.تراکم ف

با توجه به اینکه نقشه سجاده فرش به پیچیدگی نقشه فرش ماشینی نیست و از نقشه های ساده تر در بافت فرش مسجد استفاده می 

 شود.

 لذا نیاز به شانه های باال در سجاده فرش نیست.

 بر این عقیده هستند که ضحامت فرش مسجد باید زیاد باشد.همچنین با توجه به اینکه هیئت امنای مسجد 

 و با توجه به اینکه با افزایش تراکم ارتفاع نخ خاب کم می شود و ضخامت سجاده فرش کم می شود. 

 لذا نیاز به انتخاب تراکم های باال برای فرش سجاده ای نیست.

 وزن فرش مسجد:

 متر از سجاده نماز یا فرش محاسبه می شود.وزن یک فرش و یا یک فرش سجاده ای بر حسب یک 

 مسلما با افزایش وزن سجاده فرش نشان از این دارد که نخ بیشتری در بافت سجاده نماز بکار رفته است.

 لذا تراکم و فشردگی سجاده فرش بیشتر می شود.



 درجه کیفی فرش مسجد:

 ه کیفی دارد.کال فرش ماشینی و نیز سجاده فرش نیز مانند هر کاالی دیگری درج

 درجه کیفی فرش ماشینی و سجاده فرش بین یک تا پنج می باشد.

 مسلما بهترین کیفیت یک سجاده فرش اختصاص به سجاده فرش درجه یک دارد.

 حال بدانیم که ویژگی سجاده فرش درجه یک چیست؟

 بکار رفتن بهترین نخ در بافت سجاده فرش 

 ش مسجدپیاده سازی دقیق شانه و تراکم در بافت فر 

 وزن باالی فرش مسجد 

 پیاده سازی خوب نقشه سجاده فرش 

 یکنواختی در نقشه فرش مسجد 

 یکدست بودن ارتفاع نخ خاب فرش سجاده ای 

 عدم سوختگی در بافت سجاده فرش 

 عدم تیػ خوردگی در فرش مسجدی 

 عدم کجی در دور تا دور سجاده فرش 

 آهار استاندارد سجاده فرش 

 اشان:نحوه سفارش فرش سجاده ک

 ابتدا با شرکت سجاده فرش کاشان ارتباط برقرار کنید و از شرکت سجاده فرش واقع در شهر فرش کاشان مطمئن شوید.

 در صورت امکان سعی کنید از شرکت سجاده باف بخواهید یک بافت نمونه برای شما ارسال کند.

 متراژ فرش مسجد را قید کنید.

 نقشه سجاده فرش را انتخاب کنید.

 قبله را ذکر کنید.جهت 

 نخ سجاده فرش را انتخاب کنید

 شانه و تراکم فرش مسجد را انتخاب کنید.

 


