
 

 

 مجله صنایع دستی دوراونتاش

 

 یباف کویآموزش تر
 

تریکو به دلیل   تا بافت کوسن و ...است,در این میان اما سبدهای تریکوبافی بسایر وسیع است از بافت لباس و کیف و کفش

تنوع بسیار باالیی دارند و شما عزیزان می توانید با  سبدهای تریکو.تنوع بسیاری که دارد,استقبال بیشتری از آن شده است

 .ای جدید و شیکی نماییدایجاد کمی تغییر در آنها و همچنین استفاده از ابتکار و خالقیت خود اقدام به بافت سبد ه

 

 خرید صنایع دستی

 گیری تریکوبافیپیش زمینه ی یاد

چیزی که تریکوبافی رو بسیار پرطرفدار کرده اینه که شروع آن نیازی به وسایل گران قیمت نداره و این خبر خوب رو به 

شما بدم که اصال نیازی نیست نگران باشید !چرا که نیازی نیست حتما قالب بافی بلد باشید !,فقط بهره باید گره ها,پایه ها و 

از پایه بشوید.بنابراین بهتر است با  آموزش تریکوبافی ب بافی یاد بگیرید,آن وقت می توانید وارد مرحله یحلقه ها را از قال

 .مقدمات قالب بافی مانند پایه کوتاه,نقطه ی اتصال,اتصال مخفی,اتصال خطی آشنا باشید

 هنر تریکو بافی

د از قالب های مخصوص کاموای تریکو استفاده شود که هنر تریکو هم خانواده قالب بافی می باشد. برای بافت با تریکو بای

دارای سایز بزرگ تری نسبت به قالب های بافت با کاموای معمولی هستند. با این حال برای بافت گره های درشت تریکو، 

و عرض های نمی توانید از قالب معمولی استفاده کنید. قالب های تریکو بافی از میل بافتنی و قالب معمولی بزرگتر هستند 

 .متفاوتی دارند. انتخاب اندازه قالب به محصول شما و البته ضخامت نخ تریکو نیز بستگی دارد

https://dorontash.com/blog/
https://dorontash.com/


 

 

 

روع میشود و پس از آن میتوانید در گام پیشرفته معموال شروع یادگیری تریکوبافی در گام مقدماتی با سبدهای نظم دهنده ش

وسایل بزرگتر همچون پاف، پادری و حتی کیف ببافید. یکی از دالیل جذابیت این هنر برای هنردوستان، بافت سریع و 

 .سرعت باالی اتمام کار نبت به کاموا و نخ های ریزتر است

  

ترین موارد استفاده از این هنر دستی است، تهیه و کمک گرفتن از با توجه به اینکه بافت سبد با تریکو، یکی از پرکاربرد

کفی ها، در بافت سبد تریکو مفید است. به کمک این کفی ها، بافت سبد های تریکو راحت تر شده و استحکام بیشتری می 

 .یابند. این کفی ها به صورت آماده و در جنس های مختلف پالستیکی، پلکسی و چوبی موجود است

 آموزش کامل فیروزه کوبی در منزل

https://dorontash.com/2022/09/27/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%A8%DB%8C/


 

 

 

 آموزش مقدماتی تریکوبافی

تنها نکته مهم و قابل توجه در بافت این سبد ها این است که برای کارایی بیشتر می توانید از کفی چوبی داخل آنها استفاده 

ه این صورت زیبایی و مقاومت آن را بیشتر نمایید.در این آموزش می خواهیم یک سبد تیکوبافی را به شما آموزش نمایید و ب

 .بدهیم



 

 

 

 پیش نیاز تریکو بافی



 

 

تریکوبافی بهتر است از بافت سبدها شروع کرد. در این سبدها شما با انواع بافت و گره آشنا خواهید برای شروع یادگیری 

 .شد و بافت هایی همچون بافت پایه کوتاه , پایه نیم دوبل , پایه دوبل , پایه دو دوبل و پایه سوبل آشنا خواهید شد

    برای آموزش تریکو بافی  وسایل مورد نیاز



 

 

 



 

 

 قالب تریکوبافی

 است.که می تونید از همین سایت تهیه کنید 7و  5سایز قالب ها برای این دوره 

در رنگ های متنوع، و همچنین با ضخامت های گوناگون در بازار موجود هستند.این کامواها را می  تریکو  کامواهای

توانید از سایت ما تهیه نمایید.بهتره بدونید که نخ کاموای تریکو نسبت به نخ کامواهای معمولی از ضخامت بیشتری 

ن ها وسایل مختلفی نظیر کریر نوزاد و سبد و و میل مخصوص آ کامواهای تریکو برخوردار است و شما می توانید با کمک

 .را در منزل ببافید… کیف و 

 هنر خط و خوش نویسی

 خارجی؟ کاموای تریکوی ایرانی بخریم یا

 

ایرانی بخرم یا  کاموای تریکوبافی مسئله ای که ممکن است ذهن شما را هم در این بازار رقابتی به خود مشغول کند این است که

 خارجی؟
، مالک کیفیت آن نیست و چه مثال تریکوی ترک نخ تریکو این سوال یک جواب واضح دارد و آن هم این که خارجی یا ایرانی بودن

یا مثال تریکوی ایرانی، کیفیت های متفاوتی دارند و برعکس آن چیزی که در ذهن عموم جریان دارد، گاها برخی تریکوهای ایرانی، 

خ تریکوی مشابه خارجی ندارند و یا حتی کیفیت بهتری در آنها شاهد هستیم. مخصوصا االن که با باال از لحاظ کیفیت، تفاوتی با ن

رفتن قیمت دالر، فروش تریکوی ایرانی نیز رونق پیدا کرده و در بازار رقابت قیمتی، جای عرض اندام دارد. ولی به هر حال، آن 

 .ر دو کیفیت بسیار بد و در هر دو، کیفیت بسیار خوب نیز شاهد هستیمچیزی که مهم نیست ایرانی یا خارجی بودن است و در ه

https://dorontash.com/2022/09/26/%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C/


 

 

 هنر های دستی چیست ؟

  یا مربع،بیضی یا قلبچوبی ،گرد یا مستطیل  کفی تریکوبافی 

دارند اما این تفاوت فقط در رج اول می  در بافتن هستند  دارای خصوصیات مختلفی کفی های تریکوبافی هر کدام از این

از ابتدا باید انواع کفی ها را یاد بگیرید.مهمترین آموزش تریکو بافی,آموزش سبد  باشد.در واقع برای آموزش تریکوبافی

ت هر سبد هم از کفی شروع می شود..کفی هایی که بیشتر استفاده میشوند کفی دایره، بیضی، قلب و های تریکو است، باف

 .مربع هستند.در زیر چند نمونه از این کفی ها آمده است

 

 ای شناورنحوه ساخت شمع ه

https://dorontash.com/2022/09/26/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://dorontash.com/2022/09/18/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D9%85%D8%B9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1/


 

 

توجه کنید که هر کدام از کفی ها برای بافتن نقشه ی راه مخصوص به خود را دارند,مثال در زیر نقشه ی بافتن کفی دایره 

 .آمده است

 

 آموزش گبه بافی

 درآمد تریکو بافی

 شروع یادگیری و تمرین کردن -1

بگیرید، به یک آموزشگاه خوب مراجعه کنید آموزش ها را  برای شروع کسب درآمد، باید اصول این کار را به درستی یاد

 .تمام کنید و شروع به تمرین کنید، برای بافت سریع باید تمرین های خود را زیاد کنید

 نوشتن اهداف -2

https://dorontash.com/2022/09/18/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%81%DB%8C/


 

 

اهداف خود را بشناسید، میزان درآمد، مخارج و حتی آموزش های مربوط به ارتقای بیشتر هنر خود را بنویسید و زمان خود 

را برنامه ریزی کنید. نکته حائز اهمیت در این مرحله نوشتن اهداف و برنامه ریزی ها براساس واقعیت و متناسب با 

 .توانایی هایتان باشد

 تشکیل تیم -3

اگر برای شروع کار سرمایه کافی ندارید، تیم تشکیل دهید. بهترین کار استفاده از متریال با کیفیت و تنوع کاال است. این 

ه خود بازاریابی خوبی برای شما خواهد بود. در این بین بازاریابی خود را در بین فروشگاه ها نیز آغاز کنید. کار مسئل

 .گروهی پیشرفت شما را تسریع میکند

 استفاده از شبکه های مجازی -4

. راز موفقیت شما در اینستاگرام، یک مرکز تبلیغات گسترده است، یک پیج بسازید و شروع به گذاشتن پست و استوری کنید

اینستاگرام عکس های زیبا از اجناس و قیمت مناسب است. برنامه ریزی صحیح برای اینستاگرام موفقیت شما را تضمین 

 .خواهد کرد

 تبلیغات -5

شما باید کار خود را به دیگران معرفی کنید و در واقع شروع به برندسازی کنید. کافیست به شبکه های مجازی متوسل شوید 

 .و یا حتی بازاریابی حضوری را آغاز کنید

 بازار کار تریکو بافی

تریکو بافی یکی از مشاغل خانگی پرسود است و شما میتوانید از این شغل درآمد خوبی کسب کنید، اما شرط این کار 

یین کننده درآمد شما خالقیت، ذوق، مشتری مداری و کیفیت باالی کار است. شما باید با دیگران تمایز داشته باشید و این تع

 .خواهد بود

 دانلود دروس آموزش تریکو بافی

  برای دانلود هر درس کافی ست روی آن کلیک کنید. یا اگر پخش شد، روی عالمت سه نقطه پایین سمت راست ویدیو
 .را بزنید Save کلیک و گزینه

 هر لینکی کار نکرد در بخش نظرات اعالم کنید تا سریعا مشکل رفع شود. 
 هاد می کنیم هر سه آموزش زیر را دانلود کنیدپیشن. 

 آموزش اول )بافت سبد تریکو با کفی آماده(

 1درس 

 درست کردن حلقه جادویی: ۱مرحله 

بافتن سبد را آغاز کنید. ایجاد حلقه جادویی بسیار ساده  (Magic Ringبرای شروع کار الزم است دارید تا با استفاده از حلقه جادویی )

است. نخ را حلقه کرده و دو سر آ را از روی هم رد کنید. سپس محل اتصال دو نخ را با دست بگیرید. نخ بافت )سری که به کالف 

 ب از حلقه خارج کنید و یک زنجیره ببافید و درون آن را مطابق نقشه بافتتان با پایه پر کنید.وصل است( را با قال

  



 

 

 

  

  

 شروع بافت پایه: ۲مرحله 

دانه بافت،  ۶نهایت زنجیر اول را به آخر وصل کنید. توجه داشته باشید در هر دانه از  دانه بافت ساده انجام دهید و در ۶برای شروع 

دانه خواهد رسید. هر چقدر  ۱۲های بافت به بافید و درمجموع تعداد دانهپایه بزنید به این معنا که هر دانه را دو بار می ۲باید 

 د.بافیهای بیشتری میبخواهید دایره سبد بزرگتر باشد، دانه

  



 

 

 بافت الگووار )بافت دانه اول یکبار و دانه بعدی دوبار(: ۳مرحله 

زنیم یعنی یک دانه را یک بار و دانه بعدی را دو بار دانه بافت را یکی در میان دو پایه می ۱۲در ادامه آموزش بافت سبد تریکو، 

 بافیم.می

  

 ۲-۱-۱-۲-۱-۱-۲-۱-۱-۲-۱-۱-۲-۱-۱-۲-۱-۱ادامه بافت الگووار با فرمول : ۴مرحله 

 کنید.استفاده می  زنید و از فرمولدانه بافت به دست آمده را دوتا در میان دو دانه می ۱۸در این مرحله 

  

-۱-۱-۱-۲-۱-۱-۱-۲-۱-۱-۱-۲-۱-۱-۱-۲-۱-۱-۱-۲-۱-۱-۱-۲ادامه بافت الگووار با فرمول : ۵مرحله 

۱ 

ها را پایه و تکرار این دانه ۱پایه و دانه چهارم:  ۱پایه، دانه سوم: ۱دانه دوم: پایه،  ۲در ادامه آموزش یافت سبد تریکو باید دانه اول:

 دانه بافت دارید. ۲۴به صورت فرمول دارید. در این مرحله 

  

-۱-۱-۱-۱-۲-۱-۱-۱-۱-۲-۱-۱-۱-۱-۲-۱-۱-۱-۱-۲-۱-۱-۱ادامه بافت سبد تریکو با الگوی : ۶مرحله 

۲-۱-۱-۱-۱-۲-۱ 

ادامه دهید. تا این مرحله بافت کف سبدتان کامل شده است و حاال باید بافت دیواره سبد را   دانه بافت و الگوی ۳۰بافت سبدتان را با 

 شروع کنید.

  

.Error! Filename not specified 

  

 بافت دیوار سبد: ۷مرحله 

ها، باید از درون هر بد تریکو نوبت بافتن دیواره سبد است. در این مرحله به جای پایه زدن از زیر زنجیرهدر ادامه آموزش بافت س

 ۷شود و دومی را از باال و بین دو مانند زده می ۷زنجیره پایه بزنید. به این صورت که اولین پایه از ردیف پایین و زیر شکل 

زنید و پایه بعدی رو از ه بعدی مجدداً از ردیف پایین، اما با رد کردن یک سوراخ پایه میزنید. به یاد داشته باشید برای زدن پایمی

دهید تا به پایان ردیف اول اندازید و به این الگو ادامه میزنید و دوباره یک سوراخ فاصله میمی ۷باالی همون سوراخ و بین دو 

 برسید.

  

 آموزش ساخت زیور آالت رزینی

https://dorontash.com/2022/09/09/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C/


 

 

 ادامه بافت بدنه سبد: ۸مرحله 

ها کامالً مشخص هستند، پایه اول را از درز ردیف باالیی و پایه برای ادامه بافت دیوار سبد تریکو، از آنجا که در ردیف دوم درز

زنیم و در واقع تنه سبد تریکوتان متشکل از ها را پایه میزنید بدون رد کردن درزها، یعنی همه درزدوم را از درز ردیف پایینی می

بافید و اگر دوست دارید بدنه سبد شما بلندتر را هم به همین ترتیب می ۵و  ۴و  ۳های کوتاه و بلند است. ردیف ۷کل هایی به شبافت

 شود، میتوانید یک یا دو ردیف دیگر هم ببافید.

  

 

 آموزش بافت کیف موبایل

 مرحله نهم: کور کردن بافت

ه این منظور از زنجیر کردن استفاده کرده و انتهای آن را اصطالحا آخرین مرحله آموزش بافت سبد تریکو، کور کردن بافت است و ب

 کنید.کور می

  

 سخن پایانی

های دستی ایران جایگاه خاصی داشته است و در هر شهری با توجه به آداب و سنن مخصوص به آن بافتن سبد همیشه در بین هنر

 شود.شهر بافته می

 

https://dorontash.com/2022/09/09/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84/

