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 خرید قالب بافتنی

  قالب بافتنی از وسایل مورد نیاز قالب باف ها بوده که با استفاده از آن می توان به

 .خلق هنرهای دستی پرداخت

  قالب های بافتنی در سایزهای متنوعی در بازار موجود بوده که انتخاب هر کدام از

 .آنها به نیازتان بستگی خواهد داشت

  خرید قالب بافتنی اصال کار دشواری نبوده و با در نظر گرفتن یک سری نکات می

 .توانید انتخاب آسانی داشته باشید

 قیمت قالب بافتنی

  به فاکتورهای مهمی نظیر: جنس، سایز و طراحی دسته قیمت قالب بافتنی با توجه

 .آن بستگی دارد

  اینکه کدام مدل قالب را جهت بافتن مد نظر دارید به نیاز و نوع استفاده شما بستگی

 .خواهد داشت

  مشورت با یک فرد کاربلد و متخصص در این زمینه می تواند به شما جهت انتخاب

 .ایدبهترین مدل های قالب بافتنی کمک نم

 انواع قالب بافتنی

 قالب بافتنی در جنس ها و مدل های مختلفی در بازار موجود است. 

  انتخاب بهترین مدل قالب جهت خرید به اندازه آن و همچنین ضخامت نخ بستگی

 .دارد

  بهترین مدل قالب رایج در بازار از جنس استیل بوده که کار با آن بسیار راحت

 .است
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 ل ریشه ریشه کردن کاموا جهت استفاده گزینه مناسبی به قالب آلومینیومی به دلی

 .شمار نمی رود

 قیمت انواع قالب بافتنی

 قالب بافتنی در رده های مختلف قیمتی در بازار موجود هستند. 

 انتخاب هر کدام از آنها به نوع بافت و نیازتان بستگی دارد. 

 نا شده و سپس مدلی قبل از خرید این محصول بهتر است که با انواع مختلف آن آش

 .که با نیازتان تناسب دارد را انتخاب نمایید

 

 

  با مطالعه راهنمای خرید قالب بافتنی می توانید در این زمینه راحت تر تصمیم گیری

 .نمایید

 قیمت قالب بافتنی استیل

  از کوچکترین قالب های موجود در بازار، قالب استیل بوده که امروزه استفاده از آن

 .قه مندان به هنرهای دستی بسیار روا  دارددر میان عال

  قیمت قالب بافتنی استیل به فاکتورهای مختلفی نظیر: جنس دسته و سایز آن بستگی

 .دارد

  با کمی جستجو در بازار می توانید بهترین مدل قالب متناسب با نیازتان را جهت

 .خرید انتخاب کنید

 قیمت قالب بافتنی فلزی

 قالب بافتنی را می توان در مدل های بسیار متنوعی در بازار یافت. 

  بعضی مدل ها دارای دسته ارگونومیک بوده که بافتن با آنها بسیار راحت به نظر

 .می رسد
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  قالب بافتنی فلزی از جمله مدل هایی بوده که امروزه تقاضای زیادی جهت خرید آن

 .وجود دارد

 تورهای مختلفی از جمله: قیمت، جنس و مدل های خرید این محصول تحت تاثیر فاک

 .آن است

 قالب بافتنی بزرگ

 قالب های بافتنی موجود در بازار دارای سایزهای متنوعی است. 

  اینکه کدام مدل قالب را برای کار خود مد نظر دارید به نیازتان بستگی خواهد

 .داشت

 دل قالب بیشتر برایقالب بافتنی بزرگ از قطر بیشتری برخوردار است. از این م 

 .کامواهای کلفت استفاده می شود

  شما می توانید این مدل قالب را به صورت اینترنتی یا حضوری از فروشگاه های

 .معتبر، تهیه نمایید

 قالب ژله ای

 قالب ژله ای از جمله بهترین قالب های موجود در بازار به شمار می رود. 

 های قالب ژله ای به شمار می رود دوام و ماندگاری باال از مهمترین ویژگی. 

 

 نرمی دسته قالب ژله ای، احساس خوبی را به بافنده منتقل خواهد کرد. 

  ناگفته نماند که قالب های ژله ای در مقایسه با قالب های معمولی از عرق کردن

 .دست به هنگام بافتن، جلوگیری می کنند

 قیمت میل بافتنی پالستیکی

 مله مدل های موجود در بازار بوده که استفاده از آن در میل بافتنی پالستیکی از ج

 .میان بسیاری از خریداران روا  دارد
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 قیمت میل بافتنی در بازار در حدی نیست که از خرید آن پشیمان شوید. 

  اما قبل از خرید، بهتر است بودجه مورد نظر خود را مشخص کرده و سپس جهت

 .نماییدانتخاب بهترین مدل میل پالستیکی اقدام 

 بافتنی با قالب

  یکی از هنرهای مورد عالقه خانم ها، بافتنی با قالب است. قالب بافی به ذوق هنری

 .و عالقه فرد بافنده بستگی دارد

 قالب بافی به روش های مختلف )ساده، برجسته و معرق( انجام می شود. 

  شما می توانید با کسب اطالعات مختلف از سایت های اینترنتی با انواع مدل های

 .بافتنی با قالب آشنا شده و هنرهای بسیار زیبایی خلق نمایید

 انواع بافتنی با قالب

 قالب از جمله بهترین ابزارهای کاربردی جهت بافتن به شمار می رود. 

 وده که باید قبل از خرید به تمام نکات تنوع این محصول در بازار به گونه ای زیاد ب

 .مهم جهت انتخاب مدل مناسب توجه نمایید

  شما می توانید انواع مختلف بافتنی با قالب را از منابع اطالعاتی مختلف یاد گرفته و

 .ا هنرهای دستی زیبایی را خلق نمایید

 شماره قالب برای کاموا

 نی، مد نظر داشتن شماره های آن یکی از مهمترین نکات به هنگام خرید قالب بافت

 .است

  اینکه کدام شماره قالب را جهت خرید مد نظر دارید به یک سری فاکتورهای مهم

 .نظیر: جنس و برند تولیدی آن بستگی دارد

 سایز بندی قالب ها با توجه به حروف و اعداد بوده که بر اساس میلیمتر (mm) 

 .نشان داده می شود
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 شماره های قالب بافتنی

 انتخاب سایز قالب مناسب از مهمترین مشکالت بافنده ها به شمار می رود. 

  قالب بافتنی دارای سایز بندی های متنوعی بوده که بهتر است قبل از هر چیز، نوع

 .استفاده و نیازتان را مد نظر قرار دهید

 رید خ افراد تازه کار، بهتر است از قالب های سایز بزرگ استفاده نمایند. البته قبل از

 .با یک فرد متخصص در این زمینه مشورت نمایید

 راهنمای خرید اینترنتی قالب بافتنی

قالب بافتنی هایی که امروزه در بازار وجود دارند دارای سایز بندی های مختلفی می باشند 

 .و هر کدام نیز برای یک نوع نخ یا کاموا مناسب هستند

ن یک قالب بافتنی به نسبت سایر موارد اما به صورت کلی می توان بیان نمود که وز

 .دارای اهمیت بیشتری است

در ادامه با برخی از نکات مهمی که حین خرید قالب باید به آن دقت نمایید؛ آشنا خواهید 

 .شد

 توجه به جنس قالب مهم است

 یکی از مواردی که در قیمت انواع قالب بافتنی تاثیر دارد، جنس آن است. 

 جنس قالب ها می تواند پالستیکی باشد که در این صورت دارای قیمت پایینی است. 

  اما قالب بافتنی پالستیکی کارایی خوبی نداشته و نمی تواند بافت های محکمی را

 .ایجاد نماید

  از همین رو بیان می شود که بهترین جنس برای خرید قالب بافتنی انواع استیل و

 .ضدزنگ می باشد
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 ب شما نیز دارای اهمیت بسیاری می باشدسایز قال

 عموما قالب ها بر اساس میلیمتر شماره بندی می شوند. 

 معموال سایز قالب ها بر اساس قطر بدنه آنها تعیین می گردد. 

  قالب بافتنی بزرگ دارای قطر بیشتری بوده و برای کامواهای کلفت مورد استفاده

 .قرار می گیرد

 زک تر باشد، می توان به کمک آن نخ های ظریف تر را اما هر اندازه قالب شما نا

 .نیز بافت

 

 در زمان خرید به جنس دسته قالب بافتنی خود دقت نمایید

  طراحی دسته قالب باید به گونه ای باشد که در زمان استفاده فشاری بر روی دست

 .وارد نشود

 از سوی دیگر بر روی برخی از دسته ها یک روکش پالستیکی قرار دارد. 

 این روکش کمک می کند تا دست بافنده در زمان فعالیت اذیت نشده و زخم نگردد. 

 قیمت

   فاکتوری که امروزه اغلب افراد به آن توجه می نمایند، قیمت انواع قالب بافتنی می

 .باشد

  قیمت قالب بافتنی فلزی امروزه بیشتر از سایر موارد می باشد زیرا مقاومت باالیی

 .ه ایجاد می کنند استحکام خوبی نیز از خود نشان می دهنددارند و گره هایی ک

 موارد پالستیکی همواره از قیمت کمتری برخوردار هستند. 

 به قطر قالب ها در زمان خرید باید دقت نمایید

  همواره باید در نظر داشته باشید که اندازه و سایز قالب ها ممکن است در کشورهای

 .متفاوت، مختلف باشد
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  در کشور ایران این مورد بر اساس میلیمتر سنجیده می شود. سایز قالب در کشور

 .های آمریکایی بر اساس حروف الفبا می باشد

 به این شکل که حرف A کوچکترین سایز را دارد و هر اندازه که به سمت حرف Z 

 .می رویم، سایز میله نیز بیشتر خواهد شد

 که جنس قالب از استیل است، قانون کمی  البته در نظر داشته باشید در مواردی

متفاوت می باشد لذا هر اندازه عدد بیشتر باشد، سایز قالب بافتنی شما کوچکتر است 

 .و برای نخ های ظریف تر مورد استفاده قرار می گیرد

 آشنایی با انواع قالب بافتنی

بازار مشاهده نمایید  با کمی جستجو در بازار شما می توانید انواع مختلفی از قالب ها را در

 :که این موارد به صورت زیر دسته بندی می شوند

 موارد استیل کوچکترین قالب بافتنی های موجود در بازار می باشند از : استیل انواع

این گزینه ها اغلب برای بافت های بسیار ریز و با نخ های ظریف استفاده می شود. 

 .رومیزی های زیبا نمایید شما می توانید به کمک آنها اقدام به بافت

 این نوع قالب ها بسیار سبک می باشند و بدنه آنها از پالستیک یا : آلومینیومی انواع

 .ژله ساخته شده است

 

 

قیمت این موارد به نسبت سایرین بیشتر است اما کارایی خوبی را نیز ارائه می دهند زیرا 

 .به دست فشاری وارد نمی نمایند

 بیشتر استفاده از قالب های فوق به گذشته مربوط می شود  هر چند که: چوبی انواع

 .اما هنوز نیز می توان نمونه هایی از این موارد را در بازار مشاهده نمود

 .از این قالب ها اغلب برای نخ های کلفت همانند کاموا استفاده می شود



  

    

 

8 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی خرید+  ارزان و باکیفیت بافتنی قالب مدل 04

 تند که ی هسیکی از پرکاربردترین انواع قالب بافتنی موارد پالستیک: پالستیکی انواع

چون هزینه کمتری دارند، خریداران بیشتری نیز در بازار به سمت آنان جذب می 

شوند البته باید به این مورد نیز اشاره نمود که انواع ژله ای نیز در این دسته قرار 

 .می گیرند

 .قیمت قالب بافتنی ژله ای به نسبت موارد پالستیکی بیشتر است

ت ارتجاعی هستند، با آنها می توان بخش ها دایره ای و چون این قالب ها دارای خاصی

 .سخت طرح ها را پیاده سازی و بافت نمود

اگر جزء افرادی می باشید که هنر بافتنی را به تازگی شروع نموده اید، توصیه می کنیم تا 

 .کار خود را با قالب های سایز متوسط آغاز نمایید

ری را انتخاب کنید. البته توجه به این مهم نیز میلیمت 5به عبارت دیگر می توانید قالب 

ضروری است که سایز قالب می بایست متناسب با سایز نخ یا کاموای مد نظرتان انتخاب 

 .شود

برای اینکه بتوانید بهترین انتخاب را داشته باشید، بهتر است تا به کمک قالب و کاموای مد 

یید که آیا بافت و اندازه آن خوب است نظرتان یک تکه کوچک را ببافید و سپس بررسی نما

 .یا خیر

همواره باید در نظر داشته باشید که بافت مد نظرتان نمی بایست بسیار سفت یا بسیار شل 

 .باشد
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 جمع بندی

یکی از اقالم مهم و کاربردی برای افرادی است که به هنر بافت عالقه مند  بافتنی قالب

هستند. امروزه انواع متفاوتی از قالب ها از پالستیکی گرفته تا انواع آلومینیومی در بازار 

 .وجود دارند که افراد می توانند با توجه به نیاز و کاربرد خود اقدام به خرید نمایند

قصد داریم تا یک  هنر و فرهنگ در دسته بندی اینترنتی خرید راهنمای اما ما در این

راهنمای خرید جامع را در اختیارتان قرار دهیم تا بر اساس آن بتوانید اقدام به خرید نمایید. 

 .از همین رو توصیه می نماییم تا این مقاله را تا انتها مطالعه نمایید

در بین ایرانی ها بسیار پرطرفدار است اما برای اینکه بتوان خروجی  بافتنی قالب

هنرمندانه و خوبی را ارائه نمود الزم است تا با انواع قالب ها و ویژگی های هر کدام از 

 .آنها آشنا شویم

به همین دلیل در این مقاله تالش شد تا برخی از نکات مهم برای خرید قالب معرفی شود تا 

 .به کمک آنها بتوانید بهترین خرید خود را انجام دهید

توصیه می شود تا در ابتدای فعالیت کار خود را با قالب های ارزان تر آغاز نمایید و هر 

 .اندازه که حرفه ای تر شدید به سراغ قالب های گران تر با کیفیت بهتر بروید
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