
 جدیدترین طرح و رنگ فرش ماشینی:

 فرش ماشینی در کنار فرش دستباف به چند دلیل پرفروش تر شد از جمله:

 بدلیل تولید انبوه فرش ماشینی ، قیمت فرش ماشینی بسیار کمتر از فرش دستباف شد.

 بدلیل بافت ماشینی ، سرعت بافت فرش ماشینی بسیار زیاد شد.

 وی فرش ماشینی پیاده سازی شد.بدلیل بافت ماشینی هر طرح و نقشه ای ر

 لذا انواع طرح و نقشه فرش ماشینی هر ساله روانه بازار فرش می شوند.

 در این مقاله قصد داریم جدید ترین طرح و رنگ فرش ماشینی را ذکر کنیم.

 جدید ترین طرح فرش ماشینی:

تی روی فرش قابل پیاده امروزه دستگاه های بافنده فرش ماشینی بسیار پیشرفته شده اند بطوری که هر طرح و نقشه ای براح

 سازی است.

 عمده قرار می گیرند:بدلیل گستردگی در نقشه فرش ماشینی با هزاران توع طرح و رنگ ، فرش های ماشینی در دو شاخه 

 فرش ماشینی طرح کالسیک 

 فرش ماشینی طرح مدرن 

 فرش ماشینی کالسیک:

 نقشه ی این فرش ها بر اساس طرح های فرش دستباف می باشد.

 و همان نقشه های فرش دستباف را روی فرش ماشینی پیاده سازی میکنند.

 السیک ، طرح های ترنج و ترمه و گل های قالی و یک حاشیه در اطراف فرشاز جمله طرح های فرش ماشینی ک

 از جمله  نقشه های پرفروش در شاخه فرش ماشینی کالسیک:

 نفرش افشا 

 فرش هالیدی 

 فرش ناردون 

 فرش هیوا 

 فانتزی:فرش 

 فرس فانتزی برگرفته از نقشه های مدرن و امروزی و فانتزی می باشد.

 در فرش مدرن دیگه اثری از لچک و ترنج نخواهد بود.

 بدلیل استقبال زیاد از فرش فانتزی انواع نقشه های فرش مدرن بوجود آمدند از جمله:

 فرش ترک 

 فرش شنل 

 فرش شگی 

 گلیم فرش 

 فرش فریز 

 فرش چهل تکه 

 یا فرش کهنه نما فرش پتینه 



 فرش کودک 

 

 در واقع جدیدترین طرح و رنگ فرش ماشینی اختصاص به فرش های مدرن دارد.

 در ادامه تک تک شاخه ی فرش های مدرن را توضیح می دهیم.

 فرش ترک:

 فرش ترک همان طور که از نام آن مشخص است برگرفته از نقشه فرش های ترکیه می باشد.

 ساده با رنگ های خنثی مانند خاکستر و فیلی و با طرح های بسیار ساده می باشد. رشه فرش ترکیه ، نقشه های بسیانق

 کاربرد فرش ترک دراتاق خواب ها و یا بعنوان فرش اتاق کودک و نوجوان مناسب است.

 رک و یا کال فرش های فانتزی خیلی بعنوان فرش اصلی در پذیرایی استفاده نمی شود.اما از فرش ت

 فرش شنل:

 فرش شنل یا فرش بلژیکی از معروف ترین فرش های فانتزی محسوب می شود.

 آن معروف است. طرح و نقشه ی بسیار متنوع و رنگیفرش شنل بدلیل 

 .دارد تا روی کف پوش ها سر نخورد ود و پشت فرش التکسفرش شنل بیشتر از الیاف پلی استر و پالستیک تهیه می ش

 ویژگی مهم تر فرش شنل سبک بودن آن می باشد.

 فرش شگی:

 فرش های شگی به فرش های پرز بلند معروف هستند.

 اسب اتاق خواب هستند بدلیل بافت بسیار نرم آنهااین فرش ها بسیار من

 رید و یا حیوان خانگی دارید این فرش ها اصال انتخاب مناسبی نیستند و براحتی کثیف می شوند.اما اگر در منزل کودک دا

 گلیم فرش:

 گلیم فرش ماشینی برگرفته شده از طرح و نقشه گلیم فرش دستباف هستند.

 ند.گلیم فرش ها بسیار نازک بوده چون دارای حداقل ارتفاع نخ خاب هستند و به فرش های پرز کوتاه معروف ا

 گلیم فرش ها بدلیل سبکی و حالت موکت مانندی که دارند بسیار مناسب فرش آشپزخانه و فرش راه رویی و راه پله ای هستند.

 فرش فریز:

 فرش فریز بافتی شبیه به فرش شنل دارد اما حال برجسته دارد.

 فرش فریز به فرش سه بعدی نیز معروف است.

 ش فریز بسیار شبیه به فرش شنل می باشد.اما الیاف بکار رفته در فر

 فرش چهل تکه:

 فرش چهل تکه واقعا یک فرش با چهل تیکه می باشد.



 زند.را کنار هم میگذارند و بهم میدوش بطوری که فرش های درجه دو یا سه را بر میدارند و قسمت های سالم فر

 لذا انواع طرح و نقشه متفاوت فرش را کنار هم میدوزند و فرش چهل تکه بوجود می آید.

 شانه استفاده می شود. 0011شانه و فرش  0011در درست کردن فرش چهل تکه بیشتر از فرش 

 فرش کودک:

 فرش کودک مخصوص فرش های اتاق کودک و نوزاد است.

 طرح های کارتنی فرش را پیاده سازی می کنند.بطوری که انواع 

 مانند فرش با طرح کیتی ، فرش با طرح زمین فوتبال

 فرش پتینه فرش کهنه نما:

 فرش پتینه یا فرش کهنه نما مانند فرش ماشینی معمولی بافت زده می شود. 

 میایی و دواشور کردناما طی عملیاتی که روی فرش ماشینی پیاده سازی می شود و طی یکسری فرایند های شی

 رنگ فرش کم رنگ می شود و سایش هایی روی فرش ایجاد می شود.

 فرش کهنه نما به فرش وینتیج نیز معروف است.

 جدید ترین رنگ فرش ماشینی:

 نظور پالت رنگ بندی فرش می باشد.رنگ فرش ماشینی یا منظور رنگ زمینه فرش می باشد و یا م

 .ی بورس و بازار فرش تعریف میکنندا روهر ساله شرکت های فرش ماشینی یک رنگی ر

 آن رنگ تعیین می کنند. و رنگ بندی دستگاه های خود را بر اساس 

 بعنوان مثال رنگ فیلی یا رنگ زغالی امروزه روی بوس می باشد.

 بعنوان فرش فرش طرح هالیدی را بر اساس رنگ زغالی بافت می زنند.

 پالت رنگ بندی فرش ماشینی:

 رنگ است. 01رنگ تا  4از فرش یعنی تعداد نخ های رنگی فرش ماشینی که پالت رنگ بندی 

 رای فرش ماشینی باالتر باشد مسلما فرش زیباتر و به روز تر خواهد بود.هرچه تعداد نخ های رنگی ب

 ینی با کیفیت ترین فرش خواهد بود؟آیا جدیدترین طرح و رنگ فرش ماش

 ن گفت که جدید طرح فرش ماشینی با کیفیت ترین خواهد بود.لزوما نمی توا

 لذا عالوع بر زیبایی و به روز بودن فرش ماشینی می بایست ، به کیفیت فرش ماشینی نیز توجه شود.

ممکن است ظاهر فرش را بسیار خوش آب و رنگ و با بروزترین نقشه ها پیاده سازی کنند اما از نظر کیفیت باطنی فرش ، نخ 

 ی مرغوبی در بافت فرش بکار نرود.ها

 لذا زمان خرید فرش ماشینی حتما به ویژگی های کیفی فرش توجه کنید:

 نخ فرش ماشینی 

 شانه و تراکم فرش ماشینی 

 پالت رنگ بندی فرش ماشینی 



 چک کردن شناسنامه فرش ماشینی 
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