
 پارچهبافتهای اصلی نگرشی به 

 

بافت تافته :رایج ترین و ساده ترین نوع بافت میباشد .سطح پشت و رو پارچه یک شکل است .بافتت تافتته داراا استتمکا   -1

  باالئی می باشد

 :انواع بافت تافته

 .بافت ریپس :در اثر تکرار تار یا پود در بافت تافته ایجاد میشود:1-1

بافت ریپس افقی :در نتیجه تکرار پود به وجود می اید .ریپس افقی تار نما می باشد .و پشتت وروا پارچته را فیتیتت :1-1-1

 ریپس افقی را ریپس تارا هم می گویند.ورنگ تار می سازد .به این بافت 

گویند .این پارچه پود نما متی بافت ریپس طولی :در اثر تکرار تار به وجود می اید.ریپس طولی را ریپس پودا هم می :1-1-2

 . باشد

 . ریپس مورب مرفب اشاره فرد، ریپس طولی مورب ، به بافت ریپس افقی مرفب  میتوان از انواع دیگر بافت تافته 

بتراا بافتت ؛ بافت سرژه:داراا خط هائی می باشد فه با سطح افق زاویه می سازد .و در پشت وروا پارچه ظاهر می شتود  -2

 .  شمی و فاستونی فاربرد داردپارچه هاا پ

 بافت گاباردین :  2-1

 بافت جناغی :  2-2

 بافت سرژه قوسی: 2-3

 بافت سرژه ترفیبی: 2-4

 . ترافم تار وپود در بافت اطلس زیاد است؛ سطمی صاف و براق دارند بافت ساتین)اطلس(: -3 

 ساتین هاا منظم :  3-1

 ساتین هاا نا منظم : 3-2

  بافت ساتین می توان به بافت پاناما ساتین یا ریپس ساتین اشاره فردازانواع دیگر 

 : ظاهرا بدون نظم واز نظر ساختارا ناروشن دارد بافت فرپ: -4

 فرپ تارا: 4-1

 فرپ پودا: 4-2

 فرپ متقارن :  4-3 

 میباشدظاهر پارجه شبیه دانه هاا گند  میباشد وعلت نامگذارا به همین خاطر  بافت دانه گندمی : - 5

 

مشابه بافت دانه گندمی می باشد.و فاربرد ان به علت میتاان نتتوپ پتذیرا هتوا وجتذب اب و رطوبتت در  بافت شبه تورا: -6

  پارچه هاا تنظیتی میباشد

 

با نخ پنبه بافته میشود و براا منتاطق گتر  .سرژه لوزا با مقدارا تغییرات .این پارجه ضخیم می باشد  بافت النه زنبورا: -7

  اربرد بیشترا داردف

 . الیه بافته شده از تافته به وسیله زیرریا هاا تارا یا پودا پوشانده شود .بافت فرد به وجود می اید بافت فرد : -8

 فرد طولی: اگر زیر ریاهاا الیه تافته از پود باشد: 8-1

  اگر زیر ریاهاا الیهتافته از تار باشد فرد افقی :: 8-2

 . این حالت بندها نسبت به افق زاویه می سازددر  فرد مورب :: 8-3

 . شبیه پارچه هاا تریکو میباشد.در لباس هاا مردانه وزنانه فاربرد دارد بافت فائوچو : -9

 

 

 


