
 فرش گل برجسته سرمه ای:

 در مورد فرش گل برجسته چه می دانید؟

 چرا امروزه در بازار فرش ماشینی به جرئت می توان گفت فرش گل برجسته بسیار پرفروش و پر طرفدار شده است.

 بطوری که پرفروش ترین فرش ماشینی اختصاص به فرش گل برجسته سرمه ای دارد.

؟ش گل برجسته تولید می شودلذا در این مقاله به شما آموزش می دهیم که چطور فر  

 و اینکه به شما گفته می شود که چطور فرش گل برجسته را تهیه کنید.

 فرش ماشینی:

 امروزه بدلیل تنوع بسیار زیاد دستگاه های بافنده فرش ماشینی و نیز پیشرفته شدن دستگاه ها

شدند. انواع و اقسام طرح های فرش روانه بازار فرش  

 بطوری که امروزه شروع به بافت فرش سه بعدی یا فرش گل برجسته می کنند.

 بطوری که در خرید فرش ماشینی چند مورد مهم را باید در نظر داشته باشید و انتخاب کنید:

 طرح فرش را انتخاب می کنید. .1

 نخ فرش را انتخاب می کنید. .2

 اکم فرش را انتخاب می کنید.سپس شانه و تر .3

 ش را انتخاب می کنید.رنگ بندی فر .4

 نوع بافت ساده و یا برجسته فرش را انتخاب می کنید. .5

 

 ( طرح فرش را انتخاب کنید.ا

 ا توجه به سلیقه ی شما و با توجه به نوع نیاز و کاربردتان فرش را انتخاب می کنید.گی در طرح و نقشه ببدلیل گسترد

 در کل دو دسته کلی برای نقشه ی فرش داریم:

 رش: فرش مدرن و فرش فانتزینقشه ی مدرن ف 

 یک نقشه سنتی فرش: فرش کالس 

 طرح فرش

 
 فرش ماشینی

 
 طرح مدرن

 

 
 فرش ماشینی

 

 
 طرح کالسیک

 

 ( نخ فرش را انتخاب کنید:2

 در بافت فرش ماشینی در هر نقشه ای که باشد چه نقشه ی مدرن باشد و یا چه نقشه ی کالسیک

 باشد.فرش تماما مصنوعی می الیاف 

 به ترتیب کیفی:شینی از جمله الیاف مصنوعی بکار رفته در فرش ما

 الیاف اکرولیک هیت ست شده 

 الیاف پلی استر 



  ورژنالیاف 

 الیاف بی سی اف 

 الیاف پلی پروپلین 

 

 یدرجه بندی کیف
 

 جنس نخ

 درجه یک
 

 نخ اکرولیک

  درجه دو
 

 نخ پلی استر

 درجه سه
 

 نخ ورژن

 درجه چهار
 

 نخ بی سی اف
 

 درجه پنج
 

 نخ پلی پروپلین

 

 ( شانه و تراکم فرش را انتخاب کنید.3

 دارند. 1555تا  555شانه های فرش ماشینی بسیار متنوع هستند و بازه ای از 

 ی فرش می باشد. و شانه های فرش تاثیر گزار بر ظاهر و نقشه

 را دارند. 3555تا  1555تراکم های فرش ماشینی نیز بسیار متنوع اند و بازه ای بین 

 رش می باشد.ر تراکم و فشردگی نخ خاب فتراکم فرش تاثیر گزار ب

 هرچه شانه و تراکم فرش بیشتر باشد ، یک فرش دستباف گونه تری را خواهیم داشت.

 تخاب شانه و تراکم فرش کامال به سلیقه ی شما می باشد.ان

 همچنین با توجه به کاربردی که از فرش انتظار دارید شانه و تراکم را انتخاب کنید.

 شانه نباید رفت. 1255بعنوان مثال برای فرش آشپزخانه بسراغ فرش 

 شانه کافیست. 055شانه نباید رفت و فرش  1555برای یک مکان پر رفت و آمد بسراغ فرش 

 تراکم شانه

055  055 – 055 – 1555  

055 2155 – 2255 – 2555 

0555  2555 – 3555 

0055 3555 – 3555 

0055 3555 - 4555 

 

 گ بندی فرش را انتخاب کنید:( رن4

 رنگ بندی فرش شامل دو مورد است:

 .یکی انتخاب رنگ زمینه ای فرش می باشد 

 .دومی پالت رنگ بندی فرش را انتخاب کنید 



 انتخاب رنگ زمینه ای فرش بر اساس سلیقه شما و بر اساس کاربرد شما از فرش است.

 ه ی مشتریان در انتخاب رنگ فرش کامال تغییر کرده و بسراغ رنگ های مدرنی و الیت می روند.امروزه سلیق

 بسراغ رنگ های کرم ، فیلی ، سرمه ای و خاکستری میروند.

 اما اگر محیط شلوغ و پر رفت و آمدی دارید و یا کارمند هستید و فرصت زیادی برایی تمیز کردن منزل ندارید.

 ید و یا فرزند کوچکی دارید به سراغ رنگ های تیره ای چون سرمه ای بروید.یا حیوان خانگی دار

 و اما پالت رنگ بندی:

 پالت رنگ بندی یعنی چه تعداد نخ رنگی در بافت فرش بکار می رود.

 اهیم دید.رنگ هستند و مسلما هرچه نخ های رنگی فرش زیادتر باشند نقشه ی بهتری از فرش را خو 15تا  5این نخ های رنگی بین 

 ( نوع بافت فرش را انتخاب کنید:5

 وع بافت فرش به دو صورت است:ن

  یا ساده باف 

 و یا برجسته باف 

 فرش های ساده باف همین فرش هایی هستند با ارتفاع خاب یکدست و یک سطح 

 فرش های برجسته بافت در واقع بعضی قسمت های فرش برجسته تر از سایر قسمت ها می باشد.

 رش برجسته تر می شوند و یا حاشیه های فرش برجسته می باشند.ری از گل های فنقشه و طراح فرش یکسبسته به 

 رش سه بعدی نیز شناخته می شوند زیرا این برجستگی ها در بافت فرش حالت سه بعدی به فرش می دهد.فرش های برجسته به ف

 و اما نحوه بافت فرش گل برجسته به چه صورت است

 ی معمولی ساده باف ، بافت زده می شوند.جسته دقیقا مانند فرش هافرش های گل بر

 خ هایبالک می باشد.اما نخ استفاده شده در فرش های برجسته یک نوع نخ خاص به نام ن

نخ هایبالک یک الیاف مصنوعی از جنس اکرولیک می باشد ، اما این نخ بر خالف نخ اکرولیک هیت ست شده به تغییرات دمایی 

 زیاد و رطوبت حساس است و با تغییر دما جمع می شود.

 ارد مرحله آهار می شود.لذا بعد از بافت فرش گل برجسته با نخ هایبالک این نخ و

شرده می شود و برجسته تر از فرش در دمای باال و طوبت قرار می گیرد نخ هایبالک جمع می شودو ف در مرحله آهار زمانی که

 سایر قسمت های فرش می شود.

 اینگونه فرش برجسته یا فرش گل برجسته ما تولید می شود.و 

 معایب فرش گل برجسته:

 1555،  1255،  1555،  055ال تولید شوند روی شانه های فرش های گل برجسته باید روی شانه های با

 لذا قیمت فرش ماشینی افزایش خواهد شد و حتی با برجسته تر شدن فرش نیز درصدی افزایش خواهد داشت.

 ش های ماشینی خواهند بود.ی گل برجسته جز گران ترین فرپس فرش ها

ط هاش شلوغ مناسب نیستند و تمیز کردن این فرش مشکل یستند و لذا برای محیهمچنین فرش های گل برجسته صاف و یکدست ن

 است.



 همچنین باید ذکر کرد تمامی فرش ها بعد از مدتی تخته می شوند و این شامل فرش های گل برجسته نیز می شود.

 جدید ترین فرش های گل برجسته:

 ش های گل برجسته به شهر فرش کاشان سفر کنید.جهت خرید جدیدترین فر

 شهر فرش کاشان معدن و منبع تولید فرش ماشینی و سایر کف پوش های فرشی می باشد.

 بطوری که شما هر طرح و نقشه ای از فرش ماشینی را براحتی می توانید در شهر فرش کاشان و نیز به قیمت تولیدی حساب کنید.

 کلمات کلیدی:

فرش گل برجسته , فرش برجسته , فرش گل برجسته سرمه ای , جدید فرش گل برجسته کاشان , فرش گل برجسته جدید , فرش گل 

 شانه 1255برجسته رنگ روشن , فرش گل برجسته جدید , فرش گل برجسته 


