
بسمه تعالی

با تراکم.....................انجام می شود و نتیجه یک محصول با بافت.......................است. بافت تریکو-1  

 الف: زیاد – ریز                   ب:زیاد – درشت                         ج:کم – درشت                      د:کم – ریز 

مواردی باید آشنایی داشت؟برای شروع تریکو بافی با چه  -2  

 الف: گره ها –پایه ها – حلقه ها                ب:آشنایی کامل با قالب بافی.                 ج:انواع مدل های بافت را باید شناخت

داشت                        د:تنها شناخت ابزار کافی می باشد. 

پایه ترین بافت تریکو چه نام دارد ؟-3  

 الف: حصیری                        ب: گندمی                            ج: توت فرنگی                        د:اجری

در بافت کفی پس از حلقه ی جادویی بهتر است داخل حلقه با چه پایه ای پرشود؟-4  

 الف: زنجیره                    ب:پایه کوتاه                           ج:پایه بلند                                د:پایه نیم دوبل 

تریکو بافی در خانواده کدام هنر بافتنی قرار میگیرد؟ -5  

 الف:قالب بافی                     ب:میل بافی                        ج:توری بافی                       د: ماشین بافی 

بافت کفی شماره قالب نسبت به راه های بعدی بافت در شروع بافت کفی چگونه است؟در  -6  

 الف: در شروع بافت کفی باید قالب با شماره ی باالتر استفاده شود                         ب:در شروع بافت کفی باید قالب با شماره ی

اید شماره قالب ثابت باشد                 د:بسته به سلیقه بافنده  انتخاب پایین تر استفاده کرد           ج: در تمامی رج ها حتما ب 

 میشود.

تراکم بافت تریکو چگونه است؟-7  
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 الف: تراکم این بافت بسیار باال می باشد                       ب:تراکم این بافت باال نیست      ج:تراکم این بافت بیار پایین می باشد

تراکم پایین را شامل می شود. د:هم تراکم باال هم  

نقطه اتصال در تریکو بافی به چه معناست ؟ -8  

محل اتصال بافت با کفی را نقطه اتصال می گویند        ب:اتصال دیواره به کفی را نقطه اتصال می گویند الف:  

 ج:اتصال انتهای راه به ابتدای ان را نقطه ی اتصال گویند      د:جایی که رنگ عوض می شود را نقطه اتصال گویند

در صورتیکه احساس کنیم بافت به داخل جمع می شود راهکارچیست؟ -9  

 الف:باید از تعداد پایه ها کم کرد       ب:باید تعداد پایه ها را بیشتر کرد       ج:باید کشش نخ را زیاد کرد    د:باید کشش نخ را

کم کرد 

قی چیست؟دانه فند-10  

 الف: 2پایه بلند دوبل             ب:پایه دوبل                          ج:پایه سوبل                    د:زنجیره

کدام بافت از همه بافت ها بلندتر است؟-11  

 الف:پایه بلند               ب:پایه دوبل                    ج:پایه سوبل                           د:زنجیره

برای بافت درشت وجذاب در تریکو بافی باید نخ تریکو................باشد؟-12  

 الف:نازک تر                 ب:ضخیم تر                    ج:نرم تر               د:ریز بافت تر

؟برای زیباتر و مقاومتر شدن سبدهای تریکو راهکار چیست-13  

 الف:کف آن را با تریکوی محکم ببافیم       ب: از مقوا استفاده کنیم        ج:تریکو چندالیه استفاده کنیم    د: ازکفی استفاده

کرد 

جنس کفی های مورد استفاده در تریکو بافی چیست؟-14  

 الف:چوب                      ب:پالستیک فشرده                         ج: آهن                           د:چوب ،پلکسی 

شستشویی بافت به چه صورت انجام میشود؟-15  

ww الف: بافت را روی بند پهن کرد         ب:داخل سبد قرار داده تا آب آن خارج شود روی سطح صاف پهن کرده        ج:خوب فشار
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