
on the thickness of the warp thread.
4   Thread the last piece of warp through the plastic needle and secure 

the end by threading it around the cross in the middle of the loom. This not 
only secure the end of the warp but also draws that cross together, making 
it easier to weave.

5   Tie the end of the warp thread with a slip knot around the center of the 
crossed threads. This should both secure the end of your warp yarn and 
also the center of your weaving.

6   Carefully remove flower from loom.

کنید. شما  ثابت  گذرانده و به پشت دار  از سوراخ وسط دار  را  1 نخ چله 
می توانید انتهای نخ را به بدنه دار بچسبانید و یا با دست نگه دارید. توجه 
داشته باشید که نخ چله بایستی از قسمت رو به سمت پشت دار وارد شود.
2 نخ چله را از شیار باالی دار در قسمت میانی گذرانده و در خالف جهت 
عقربه های ساعت از شیار کناری به سمت روی دار عبور دهید. سپس نخ را 
از شیار روبرو در قسمت پایین دار به صورتی عبور دهید که نخ ها به صورت 

ضربدر بر روی هم قرار گیرند.
در  نمایید.  کشی  چله  را  دار  کل  جهت،  همان  در  و  صورت  همین  به   3
صورتی که مایلید گل ُپر تری داشته باشید، می توانید چله کشی را تا هر چند 

دور که  ضخامت نخ اجازه داد، ادامه دهید.
کار نه تنها  با این  را محکم کنید.  از سوزن پالستیکی میان بافت  با استفاده   4
نخ چله محکم می شود بلکه نخ های ضربدری در میان بافت را به صورتی سامان 
خواهید  می  صورتیکه  در  شود.  فراهم  ساده  بافت  مدل  برای  زمینه  که  می دهد 
و  بزنید  گره  قبلی  به  را  جدید  کاموای  ابتدا  شود،  محکم  دیگری  رنگ  با  گل  وسط 

سپس بافت را ادامه دهید.
5 در پایان، انتهای نخ چله را به ابتدای آن که در پشت دار ثابت شده بود، گره 

بزنید.
6 اکنون می توانید گل را از دار جدا کنید.

راهنمای بافت 

پالستیکی                                                             سوزن  چوبی   دکمه  کاموا   گل بافی        دار 
 برگه راهنما به همراه ایده هایی برای بافت

محتویات دار گل بافی 

1   Attach warp thread to the back of the loom with a piece of tape 
or you could just tie it on, making sure it goes through the center 
hole, from front to back.

2   Take the warp thread all the way through the hole to an outside 
notch and to the back of the loom. Take the warp thread around the 
back of the loom in an anti-clockwise direction and bring it back to 
the front of the loom through the next notch. Now bring your warp 
thread all the way across the circle to the notch on the  opposite 
side. 

3   Keep working your way around the loom in the same direction. 
If you want to have more petals, you can continue this way depends 

BASIC INSTRUCTIONS



cushion cover, crochet them together into a shawl. You can even add 
these to larger weavings, or stitch them onto other things, like the back of 
a  denim jacket, or onto a bag or hat. There are many possibilities if you let 
your imagination soar!

صرفا  فاصله  با  کشی  )چله  کنید.  کشی  چله  را  دار  شکل،  به  توجه  با   1
که شما  انجام شده است، در صورتی  این مدل  آموزش  به منظور تسهیل 
می توانید بر روی چله کشی ساده نیز با انتخاب هر دو دندانه کنار هم، اقدام 
به بافت گلبرگ ها نمایید.( بافت را به صورت ساده )زیرو رو( آغاز کنید. )در 
هر ردیف اگر آخرین دانه از زیر نخ چله عبور کرده باشد، در ردیف بعد بایستی 
از روی آن عبور کند و بالعکس.( قبل از شروع ردیف بعد، حتما ردیف قبل 
را به سمت مرکز بافت هدایت کنید تا ردیف ها به درستی بر روی هم قرار 
انتهای نخ پود رسیدید، می توانید نخ  گرفته و محکم شوند. هنگامیکه به 
دیده  که  کنید  هدایت  بافت  پشت  به  را  آن  و  زده  گره  آن  انتهای  به  را  جدید 

نشود.

دندانه های  از  یکی  دور  چله  نخ  بود،  انتها  به  رو  گلبرگ  یک  بافت  هنگامیکه   2
گلبرگ جمع  انتهای  این صورت  بیندازید. در  کناری  و در دندانه  آورده  بیرون  را  دار 

می شود.
در صورتی که مایلید سر گلبرگ ها پهن باقی بماند، نخ چله  دو دندانه را یکی نکنید. 

اکنون بافت را کامل نمایید.
3 پس از این که تمام گلبرگ ها را به همین صورت بافتید، گل را از دار جدا کنید. 

4 انتهای نخ ها را به سمت پشت دار، تو بگذارید.
 شما می توانید گل های بافته شده را به هم متصل کرده و به صورت شال در آورید 

و یا از آنها برای تزیین لباس، کیف، کاله، کوسن، پرده و ... استفاده کنید.  

بافت ساده

1  Start from center of flower. Weave one row over and under the 
strands of loops on two notches. Weave under and over the strands 
)the opposite of the first row weave(. Always push the row back 
firmly toward the center before starting the next row. When you 
get to the end of your weft thread, you can make a small knot and 
keep it out of sight.

2  After weaving up most of the petal length combine the two 
loops on one notch. Continue to weave until you reach the end of 
the petal for a quaintly woven petal. 

3  After weaving all petals, remove flower from pegs. 
4 Tuck ends of yarn in darning stitches.

Alternatively, you can turn your weaving into something else, a 

PLAIN WEAVE

CONTENTS OF FLOWER LOOM

Flower Loom         Yarn    Wooden Buttons    Plastic Needles  
  Direction for Use With Some Ideas f or Weaving Projects


