
 

 

 مكرومه بافي كيف
 

در اين مقاله به پاسخ اين باشد؟ ؟ مكرومه بافي كيف به چه صورت ميمكرومه بافي چيست
پردازيم.واالت ميس  

هاي تزئيني را هآويز وها احتي و با زدن چند گره انواع كيفتوان به رميبا استفاده از مكرومه 
ا پردازيم پس تا انتهاي اين مقاله بمياله به بررسي مكرومه بافي كيف درست كرد. در اين مق

 ما همراه باشيد.

 



 مكرومه بافي چيست؟
 

اده ر مكرومه بافي با استفداست.  هتركيب خالقانه نخ و گره هنر مكرومه بافي را به وجود آورد
توان يك اكسسوري جذاب درست كرد. هاي مختلف مياز گره  

ن هنر يكي از هنرهاي كم هزينه نداريد و ايبراي انجام مكرومه بافي به ابزار خاصي نياز 
هاي تراش خورده، مكرومه بافي، نخ مكرومه است. سنگترين ابزار براي شروع باشد. اصليمي

استفاده از مكرومه بافي درست  هاي رنگي براي تزئين وسايلي كه بامرواريد و منجوق
گردد.شوند، استفاده ميمي  

 كيف مكرومه قالب بافي
 

 اسبهاي تابستاني و بهاري بسيار منو براي استايل باشندميمكرومه شيك و جذاب هاي كيف
پوشند كه اين ابستاني و رنگ روشن ميهاي تبيشتر افراد در تابستان، لباس زيرا .هستند

ها باشد.ند گزينه مناسبي براي اين استايلتواها نيز ميكيف  

يز يد در منزل نتوانمه موجود است اما شما ميافي مكروهاي قالب بدر بازار انواع مختلف كيف
هاي زيبا را ببافيد.قالب اين كيف ومكرومه  يهابا استفاده از نخ  

 كيف دستي مكرومه
 

توان به و دوام بااليي هستند از آنها مي هاي مكرومه داراي انعطاف پذيرياز آنجايي كه كيف
 عنوان كيف دستي نيز استفاده كرد. 

مكرومه كيف دستي مجلسي  
 

تواند ها مينگركنند كه اين هاي رنگ روشن استفاده ميها معموال از نخبراي بافت اين كيف
ه راحتي هاي زمستاني انتخاب مناسبي باشند. اگر با قالب بافي آشنا هستيد، ببراي استايل

دستي مجلسي براي خود ببافيد. توانيد در منزل يك كيفمي  



 

مدل صدف درياييبافت كيف مكرومه آموزش   
 

در اين قسمت از مقاله قصد داريم نحوه بافتن كيف مكرومه مدل صدف دريايي را به شما 
عزيزان آموزش دهيم. براي بافتن كيف مكرومه مدل صدف دريايي تا انتهاي اين آموزش با ما 

 همراه باشيد.

 وسايل مورد نياز براي بافتن كيف مكرومه مدل صدف دريايي عبارتند از:

 مكرومه يا همان نخ قيطان نخ 

 قالب مكرومه بافي 

 هاي پالستيكي (شالقي)ورقه 

 سوزن 

 چسب آهن 



 

  مرحله اول بافت كيف مكرومه مدل صدف دريايي
 

باشد و در آخر رج بايد . اين گره به عنوان يك زنجير ميدر ابتدا يك گره شل ايجاد كنيد )1
 داخل آن را ببافيد.

 پايه كوتاه بزنيد. 83و  82زنجيره ببافيد و در زنجيره  84 )2

 پايه كوتاه بزنيد. 3در زنجيره بعدي  )3

 پايه كوتاه بزنيد. 5 )4

زنجيره را نبافيد و آنها را به همان شكل رد كنيد. سپس در زنجيره سومي پايه كوتاه  2 )5
 بزنيد.

 پايه كوتاه بزنيد. 4 )6

 پايه كوتاه بزنيد. 3در پايه بعدي،  )7

 خواهيد داشت. با انجام مراحل قبل يك بافت زيگزاگي )8

پايه  3است كه  ايد و سر زيگزاگ آنجاييقسمتي است كه دو زنجيره نزدهگودي زيگزاگ  )9
 ايد.در يك زنجيره زده

پايه در يك  3مراحل قبل را تكرار كنيد و به اين نكته توجه داشته باشيد كه بين  )10
 شود.پايه كوتاه زده مي 5يره نبافته، زنجيره و دو زنج



 شود.پايه كوتاه تمام مي 2حل، رج مرا با انجام اين )11

  مرحله دوم بافت كيف مكرومه مدل صدف دريايي
 

 زنجيره بزنيد و كار را برگردانيد. 1در اين مرحله ابتدا  )1

 شوند.ها در حلقه پشتي بافته ميدر اين مرحله تمامي رج )2

 پايه كوتاه بزنيد. 3پايه كوتاه بزنيد و در پايه بعدي نيز  3 )3

 پايه كوتاه بزنيد. 5گره رج قبل را نبافته رد كنيد و بار ديگر  2سپس  .زنيدبپايه كوتاه  5 )4

 پايه كوتاه بزنيد. 3سر زيگزاگ را  )5

 شود.پايه كوتاه تمام مي 3رج نيز با  اين )6

  مرحله سوم بافت كيف مكرومه مدل صدف دريايي
 

 سانتي متر برسد. 25مراحل قبلي را تا جايي ادامه دهيد كه طول بافت به  )1

 اولين زيگزاگ را ببافيد. سر )2

اي وارد كنيد كه در در پايه كوتاه وسط سر زيگزاگ قرار بگيرد (از زير دو هقالب را به گون )3
 حلقه نخ، قالب را وارد كنيد).

 هاي بعدي نيز وارد كنيد.قالب را در زيگزاگ )4

 نخ مكرومه را از همه پايه ها رد كنيد. )5

 ورد.نخ را سفت بكشيد تا بافت به خوبي چين بخ )6

 پايه كوتاه بزنيد. 1 )7

 .ادامه رج را نيز همانند قبل در حلقه پشتي ببافيد )8

 دهند.كيل ميشها نصف كف كيف را ترج بزنيد. اين رج 6 )9

 طرف ديگر كيف صدف دريايي را نيز ببافيد. )10

  مرحله چهارم بافت كيف مكرومه مدل صدف دريايي
 

 قرار دهيد.دو طرف كيف بافته شده در مراحل قبلي را در كنار هم  )1

از سوزن بدوزيد.  هاي مقابل را با استفادهكيف را روي هم قرار دهيد و پايه آستر دو طرف )2
 دو حلقه نخ هر پايه را بدوزيد. بايدهاي مقابل براي دوخت پايه



  مرحله پنجم بافت كيف مكرمه مدل صدف دريايي
 

كار بايد ابتدا نخ را شل گره هاي كيف را بدوزيد. براي انجام اين در اين مرحله بايد كناره )1
اي ببافيد كه از زنجيره يكي به زنجيره را به گونه 12فيد. اين ازنجيره بب 12بزنيد و سپس 

 گره پايه كوتاه بزنيد. 12آخر مانده، 

 رج در حلقه پشتي بزنيد. 30نخ گره قسمت قبل را بكشيد تا بسته شود و سپس  )2

براي . كنيدهاي كيف استفاده پالستيكي (شالقي) در كف و كناره هايرقهودر اين قست از   )3
 .دهاي آن برش بزنيها را به اندازه كيف و كنارهانجام اينكار بايد اين ورقه

هاي پالستيكي برش زده شده را با استفاده از چسب آهن در كف كيف يكي از ورقه )4
 .بچسبانيد

 .بچسبانيداي كناره كيف ههاي الستيكي را نيز به حلقهدو برش از ورق )5

ها بايد كمي پايين تر از لبه كيف قرار اي كه اين كنارهبه گونه هاي كيف را بدوزيد.كناره )6
 بگيرند.

 هاي كيف را به كيف بدوزيد.دسته )7

 كيف مكرومه مدل صدف دريايي شما آماده است. )8

 



اري از افراد قرار هنر مكرومه بافي به عنوان يكي از هنرهاي بافتني قديمي مورد توجه بسي
  گرفته است.

اميدواريم با ارائه اين مطالب توانسته باشيم نحوه بافتن كيف مكرومه مدل صدف دريايي را 
توانيد براي مشاهده محتواهاي آموزشي بيشتر در ه شما عزيزان آموزش دهيم. شما ميب

مي، ورزش و... به زمينه خانه و خانواده، كسب و كار، زبان و مهارجت، پوست و زيبايي، سرگر
  فايل مراجعه كنيد. 118وبسايت 

  

 


