
  آيا در منزل ميتوان مكرومه بافي كرد؟

آن  يريادگياما من تضمين ميكنم، به نظر برسد،  دهيچيپ ياگرچه ممكن است در ابتدا كم
و تكنيك هاي مختلف  دياست. فقط پروژه مورد عالقه خود را انتخاب كنو شيرين  آسان اريبس

  گره زني را ياد بگيريد و با تمرين حرفه اي شويد !

  مقاله ميخوانيم:در اين 

  مكرومه چيست؟

  آيا مكرومه بافي آسان است؟

  مكرومه بافي به چه وسايلي نياز دارد؟

  يك مبتدي بايد چه بداند؟

  انواع گره مكروفه بافي كدامند؟

  چگونه در منزل مكرومه بافي كنيم؟



  مكرومه چيست؟

 شود،يم جاديا يا بافتني يزنگره يهاكيمنسوجات است كه با استفاده از تكناز  ينوع مهكروم
مواد  هفقط ب يكاردست ني. ا ، نيم بند و تمام بند استفادهيمربع يگره ها از ،يبرخالف بافندگ

 يكه از مهره ها اردد ازينخ ن ايكنف، چرم  ،يپنبه ا سمانيو در دسترس مانند ر متيارزان ق
  د.وش ياستفاده م يا گره نيز قطعه تيتقو يبرا يمختلف

  آسان است؟مكرومه بافي  ايآ

ساده و سرگرم كننده است كه  يكاردست كيرسد، اما  يبه نظر م زياگرچه چالش برانگ بله!
 ديتوان يم، ديگرفت اديرا  يكه چند گره اصل ي. هنگامرديبگ اديتواند آن را  يم يهر كس

  .ديكن جاديا ييبايز مهروكم يپروژه ها

 :ازيلوازم و مواد مورد ن

 چسب  
  مكرومهريسمان  
 يچيق  
 (در صورت نياز)يا حلقه فلزي يشاخه ا چوب  
  نكته اي كه بايد توجه داشته باشيد اين است كه، متريال يا لوازم مورد نياز با توجه

به پروژه مورد نظرشما انتخاب ميشود، درواقع فقط ريسمان مكرومه است كه در همه 
 ثابت است. ها پروژه

  مكرومه بافي براي مبتديان 

  



مه است. گره سر كروگره ساده م چهار ديبدان ديپروژه خاص با نيساخت ا يكه برا يزيچ تنها
  دوگانه بند و نيمه بند ميگره ن ، مربعي تناوب،ي، گره مربع(سرالرك)معكوس زيآو

 يكه برا يجز حلقه ا ستين يزيچ زيشما را بترسانند. سر آو يفانتز يآن نام ها دينده اجازه
  شود.  يم زدهيا حلقه فلزي  به چوب مكرومهي محكم كردن طناب ها

  انواع گره در مكرومه بافي

  يا سرآويز گره سر الرك

  

  

  است.مكرومه  يگره ها نيتر ياز اساس يكي Lark’s Head Knotگره 

  ،شود يگره شروع م نيبا ا دينيب يمه تمام شده كه مكروم يبايهر قطعه ز باًيواقع، تقر در

پروژه استفاده  كيهنگام شروع  رهيدستگ چوب و به حلقه،ريسمان  اتصال يبراالرك سر  گره
  شود.يم

  .ديمه خود از وسط شروع كنكروبند م اي از تا كردن تكه با .1
  .ديخود قرار ده فلزي يا چوبحلقه  ريزريسمان را  .2
  .ديكن رد طناب را از حلقه يانتها حاال .3
  !ديدارك خود رو گره سر ال ديبكش محكم .4

  . ديگره سر الك را برعكس انجام ده يبه سادگ، معكوسگره سر الك  جاديا يبرا

  گره مربع



  

  گره مربع اساساً دو قسمت دارد.

مربع  مهي(كه گره ن گريشود) و سپس ضلع د يم دهينام زيمربع ن ميضلع (كه گره ن كي ديبا
  .ديتا گره مربع كامل بساز ديكن ليشود) را تكم يم دهينام زيراست ن

  .ديشروع كن الرك دو گره سر با

  مه وجود داشته باشد.وطناب مكر 4 ديمجموع با در

  .ميده يدو طناب وسط عبور م يو از رو ميريگ يسمت چپ را م يرونيب بند .1
دو  ريطناب سمت چپ و ز يو آن را باال ديسمت راست را بردار يرونيطناب ب حاال .2

  .ديطناب وسط قرار ده
  .ديسوراخ سمت چپ حلقه كن قيرا از طر آن .3
  .ديمحكم بكش چد،يبپ تانيهاطناب دياجازه ده نكهيبدون ا اكنون .4

كرده  ليمربع را تكم ميگره ن كي. اكنون ديخود را انجام داده ا يطرف گره مربع كياكنون 
  .ديا

  مراحل نيم مربع دوم

  .دينيخود را در آنجا بب طناب 4 ديشما هنوز هم با

  .ديعبور ده يانيدو طناب م يو آن را از رو ديرا بردار يرونيب راست طناب .1
دو طناب وسط  ريطناب سمت چپ و ز يو آن را باال ديرا بردار يرونيسمت چپ ب بند .2

  .ديقرار ده
  .ديسوراخ سمت راست حلقه كن قيرا از طر آن .3
مربع سمت راست شما كامل شده  مهي. گره نديخود را محكم بكش يطناب ها حاال .4

  است.

  .ديكرده ا ليگره مربع كامل را تكم شما



 يتور ايبافته شده  بايز يالگو كيبا  تيدر نها، ديكن يگره را بارها و بارها تكرار م نيا يوقت
  .خواهيد شدشده مواجه 

  گره هاي مربع متناوب

  

، واقعا گره ها نيب كسانيمتناوب با فاصله  يمربع يگره ها گسترده تر است. يالگو كي نيا
  !كنندستخيره 

گره سر الرك شروع  4، با يدگره مربع متناوب همانطور كه در باال انجام داد جاديا يبرا .1
  طناب وجود خواهد داشت). 8(در مجموع  ديكن

گره  كي. با چهار طناب سمت راست ديگره مربع درست كن كيچهار طناب سمت چپ  با .2
  .ديمربع درست كن

سمت چپ و راست را  يرونيب طناب . (دوديكن جاديگره مربع ا كيچهار طناب وسط  با .3
  تر شود.)تا كار راحت ديكنار بزن

  .ديالگو، چپ، راست، وسط، چپ، راست، وسط ادامه ده نيكار ا به .4
  .ديمحكم بكش يچشيگونه پ چيخود را بدون ه يكه طناب ها ديشو مطمئن .5

  گره نيم بند



  

  .ديمراحل را دنبال كن نيشماست. ا يگره اصل يبند به سادگ مينگره نظر من،  از

  .ديشروع كنالرك گره سر  با .1
  .ديبساز 4عدد  كيو  ديطناب بردار كي .2
  .ديو محكم بكش وارد كنيد "4"طناب را از سوراخ  آن .3

  !يبند زد مين گرهآفرين 

  گره نيم بند دوگانه

  

  شود. يبار دوم تكرار م يبند است كه برا ميگره ن كيبند فقط  مينگانه گره دو كي

  .ديشروع كنالرك گره سر  با .1
  .ديبساز 4عدد  كيو  ديطناب بردار كي .2
  .ديو محكم بكش رد كنيد "4"طناب را از سوراخ  آن .3
  .ديبساز گريد 4عدد  كي ديكرد يكه قبالً استفاده م طناب همان با .4
  .ديو محكم بكش رد كنيد "4"را از سوراخ  آن .5

  



  چگونه در منزل مكرومه بافي كنيم؟

  

  .ديببندشاخه  يو رو ديرا ببر مكرومه : طناب1مرحله  

  .نيدفوت شروع ك 7قطعه طناب به طول  20 دنيبا بر 

  .نيدمحكم ك چوبي مورد نظرمعكوس به شاخه  آويزگره سر كيمرحله بعد، طناب ها را با  در

رشته به  40 تيشوند تا به شاخه متصل شوند، در نها يكه طناب ها از وسط تا م ييآنجا از
  شدند. زانيفوت آو ميطول سه و ن

  .ديمثلث بساز ،يمربع يبا استفاده از گره ها

  .نيداول درست ك فيرد يرو يكامل گره مربع فيرد كيكار  نيا يبرا

درست  يمربع يگره ها ماندهيطناب باق 36و با  بگذاريد وم دو تا از هر طرف را كناررج د در
  .نيدك

ار چه سوم، فيدر رد ن،ي. بنابرابدهيداز هر طرف ادامه  گريبه كنار گذاشتن دو مورد د 
بايد كه با آن  شما ميماند يرا برا ماندهيطناب باق 32، و بگذاريد طناب را در هر طرف كنار

  .يددرست كن يمربع يگره ها

گره مربع را با  نيتا آخر بماند يكه فقط چهار طناب در وسط باق ييتا جا هيدكار را ادامه د نيا
  .نيدمثلث چهار گره مربع درست ك نييكنم. در پا جاديآن ا



را  يتا خطوط ميشود دهيكه به صورت مورب كش نيدبند استفاده ك مياز گره ن مرحله بعد، در
  .ندك جاديشوند ا يم دهيكش نييكه در امتداد مثلث به سمت پا

  عالي شد! شما اولين پروژه مكروه خود را تمام كرديد.

  كالم آخر
نه تنها در كشور ما بلكه در همه دنيا بويژه در ديزاين هاي مكرومه بافي از سال هاي دراز 

محبوب بوده است، همانطور كه ديديد، مكرومه بافي يعني تكنيك يادگيري  ،مينيمال و بوهو
  فايل با ارائه آموزش كاملي از اين هنر در خدمت دستان توانمند شماست. 118گره و بافت، 

  

 


