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MODULUL 5

Tehnica țesutului și cele mai vechi textile țesute 

cunoscute



Teme

A.  Ce este țesutul?

► Ce este țesutul?

► Cum se realizează țeserea? Ce sunt urzeala și băteala? 

Cum funcționează războiul de țesut? 

► Cum se realizează diferite texturi și modele? 

Care sunt diferitele tehnici de țesere? 

► Care sunt diferitele tipuri de războaie de țesut? 

B.  Cele mai vechi textile țesute

► Scurtă istorie

► Cele mai vechi textile țesute cunoscute



A. Arta țesutului

Ce este țesutul?

Țesutul este o metodă de producere a textilelor. Două sau mai multe seturi

de ațe sau fire se întrepătrund în unghi drept pentru a forma pânza sau

materialul.

Tehnica este folosită pentru producerea hainelor, a accesoriilor personale și
pentru casă, tapiseriilor, covoarelor și este comună și pentru alte

meșteșuguri, cum este producția de coșuri.



Cum se realizează țeserea? 
Ce sunt urzeala și băteala? 
Cum funcționează războiul de țesut?

Pânza este țesută în războiul de țesut.

Războiul de țesut este un instrument folosit pentru țeserea firelor în textile.

Războiul este un dispozitiv și cea mai simplă variantă a acestuia este o ramă

care ține tensionate firele longitudinale și ajută la trecerea firelor laterale

printre ele.

Firele longitudinale, strâns întinse

de-a lungul războiului sau ramei,

paralele între ele, se numesc urzeală.

Aceste fire, sunt dispuse vertical

prin material.



Firele laterale, inserate și trase prin urzeală cu un model pe sub și peste se

numesc băteală. Astfel, acestea sunt țesute între firele de urzeală pentru a

crea diferite modele și se numesc și fire de „umplutură”, pentru că umplu

modelul.

Acest set de fire trece orizontal.

Intersectarea acestor seturi de fire,

în unghiuri de 90 de grade creează

o bucată unitară de material.

Acesta este principiul de bază care stă la baza țesutului. 

Cum se realizează țeserea? 
Ce sunt urzeala și băteala? 
Cum funcționează războiul de țesut? (2)



Țesătorul începe prin poziționarea firelor de urzeală. Aceste fire sunt de obicei

tari, pentru că sunt întinse pe război și reprezintă inima pânzei. Din acest motiv

unele dintre primele materiale folosite au fost paiele și crengile, populare

pentru crearea de coșuri, covoare și rogojini.

Băteala creează modelul și forma. Poate fi dintr-o singură culoare sau de mai

multe culori și din mai multe materiale pentru a crea diferite texturi. Este de

obicei atașată de o suveică ce se mișcă în față și în spate printre firele de

urzeală.

Un război cu urzeală albă și băteală albastră. 

Cum se realizează țeserea? 
Ce sunt urzeala și băteala? 
Cum funcționează războiul de țesut? (3)



Cum se realizează diferite texturi și modele? 

Care sunt tehnicile diferite de țesut? 

Felul în care aceste fire sunt întrețesute influențează caracteristicile pânzei.
Sunt trei tipuri de bază de țesere folosite pentru majoritatea produselor
țesute: țesătura simplă, țesătura de tip satin și țesătura de tip twill.

Țesătura simplă este cel mai simplu tip de țesătură. Urzeala este stabilă
iar băteala merge sub un fir de urzeală și apoi peste următorul, și tot așa.
Pânza are un model în carouri cu pătrate uniforme.

Urzeală și băteală în țesătură simplă.

În partea dreaptă, băteală și urzeală monocromă.



Cum se realizează diferite texturi și modele? 

Care sunt tehnicile diferite de țesut?(2)

Pânza țesută poate fi simplă sau clasică (dintr-o singură culoare sau un model

simplu) sau poate fi țesută cu model decorativ sau artistic.

Greutatea și calitatea unei țesături depinde de tehnicile de țesere folosite.

Țesătura simplă produce materiale ușoare precum bumbacul sau muselina.

Variații, cum ar fi utilizarea mai multor bucăți diferite de fire de urzeală,
în loc de unul singur, cum se utilizează în cazul țesăturii simple, conduce
la rezultate diferite în ceea ce privește textura.



Cum se realizează diferite texturi și modele? 

Care sunt tehnicile diferite de țesut?(3)

Un exemplu este țesătura cu nervuri, ce rezultă din folosirea unui fir mai

gros pentru băteală în comparație cu firul pentru urzeală, ceea ce

creează o textură grosieră la atingere.

Dreapta: material țesut manual cu urzeală 

aspră și băteală fină. 



Cum se realizează diferite texturi și modele?

Care sunt tehnicile diferite de țesut?(4)

Țesătura pentru coșuri este realizată prin inserarea a două fire de băteală

peste și sub două fire de urzeală, dar se pot folosi și modelul trei fire de

băteală-trei fire de urzeală, uneori chiar și patru fire. Modelul poate fi

evidențiat prin folosirea culorilor diferite pentru băteală și pentru urzeală.



Cum se realizează diferite texturi și modele? 

Care sunt tehnicile diferite de țesut? (5)

Țesătura twill este asemănătoare cu cea pentru coșuri. Se folosesc multe fire,
de obicei trei sau patru fire de băteală sunt împletite cu două sau trei fire
de urzeală. Aceste fire sunt de obicei din bumbac, iar modelul produs este
dispus diagonal, formând grupuri de linii înclinate.

Stânga: pânză de lâna cu model oase de hering. Centru sus: twill de bumbac sau chino. Centru jos: țesătura

twill poate fi identificată prin liniile diagonale. Aceasta este o țesătură 2/2 cu două fire de urzeală

intersectate tot la două fire de băteală. Dreapta: twill romboidal, cu margine din țesătură (stânga), urzeală

albastră și băteală roșie.



Cum se realizează diferite texturi și modele? 

Care sunt tehnicile diferite de țesut?(6)

La țesătura satin firele de băteală trec pe sub patru fire de urzeală și peste

doar un singur fir de urzeală. Firele sunt de obicei din mătase, iar materialul

rezultat este delicat și lejer.

O țesătură satin, uzuală pentru mătase,
în care fiecare fir de urzeală trece pe
Sub 16 fire de băteală.                                      Pânză satin Material satinat

În general, tipurile de țesături care necesită raporturi egale de băteală și urzeală,

precum țesătura de tip coș, creează pânze mai robuste, în timp ce altele, precum

țesătura satin, creează materiale mai noi și mai delicate.



Cum se realizează diferite texturi și modele? 

Care sunt tehnicile diferite de țesut?(7)

Țesătura tifon creează materiale groase dar extrem de ușoare ce par
aproape transparente. Cele două fire diferite de urzeală folosite nu sunt
neapărat paralele între ele și în unele cazuri pot fi poziționata în așa fel
încât să devină fire de băteală.

Materialul rezultat este versatil și este folosit pentru diverse activități,
inclusiv medicale (pentru a bandaja rănile), datorită rezistenței și
capacității acestuia de a absorbi.



Cum se realizează diferite texturi și modele? 

Care sunt tehnicile diferite de țesut?(8)

O altă tehnică preferată de țesere este țesătura de grămadă. Prin acest

proces sunt dezvoltate trei sau mai multe straturi diferite, astfel materialul

devine moale la atingere. Materialul produs este moale dar rezistent și este

folosit pentru a face catifea, reiat, pânză pentru tapițerie și pentru

covoare.

Așternuturi chenille Covor pufos Reiat



Cum se realizează diferite texturi și modele? 

Care sunt tehnicile diferite de țesut?(9)

Covoarele de podea se bazează de obicei pe această tehnică care îi conferă o
senzație moale la atingere și este ușor de curățat. Covoarele sunt încă produse cu
ajutorul tehnicilor de țesere dezvoltate acum câteva secole.

Stânga: Covor cu blazon, cu băteală și grămadă de mătase și fir metalic. (Iran, secolul al XVII-lea) 

Centru Sus:  Medalion, un model comun pentru covoarele Persane

Centru dreapta sus: Vânzător de covoare din India:

Dreapta sus: Țesătoare din Maroc.

Dreapta jos: Țeserea unui covor tradițional pe un război de  

țesut pentru covoare. 



Cum se realizează diferite texturi și modele? 

Care sunt tehnicile diferite de țesut?(10)

Țeserea de tapiserii este elaborată pentru că implică imagini detaliate

produse cu fire de băteală de diverse culori. Imaginile sunt plasate în

spatele firelor de urzeală întinse iar țesătorul încearcă să realizeze

imaginea folosind două fire de băteală în același timp sau separat în

funcție de culoarea ce trebuie realizată.

Firele pentru tapiserii folosite la războiul de țesut pot fi din lână, mătase, in și fibre de bumbac.



Cum se realizează diferite texturi și modele? 

Care sunt tehnicile diferite de țesut?(11)

Un model geometric interesant rezultă din tehnica de țesut cu băteală

intercalată.

În această tehnică, țesătorul schimbă firul de băteală cu o nouă culoare în

mijlocul rândului.

Stânga sus: un exemplu perfect de băteală

încleștată combinată cu twill.



Care sunt diferitele tipuri de război de țesut? 

Războaiele de țesut sunt folosite pentru a produce manual materiale și
textile. Sunt multe tipuri diferite de războaie de țesut.

Războiul pentru podea/ război de țesut orizontal este cel mai popular
printre țesătorii experimentați și profesioniști. Este mare, de sine stătător și
de obicei este acționat cu pedale. Este cel mai versatil pentru că se pot
produce cele mai mari mărimi de material și se pot dezvolta modele
complicate și complexe. Astfel, este folosit pentru a produce pături,
covoare și chiar și tapiserii.

Stânga: Pentru anumite războaie de țesut este folosită o suveică pentru a introduce băteala



Care sunt diferitele tipuri de război de țesut? (2) 

Ghergheful este un tip foarte simplu de război de țesut; pe el se pot crea

modele elaborate. Dezavantajul său este că se pot produce doar textile de

mărimea gherghefului.



Care sunt diferitele tipuri de război de țesut?(3) 

Războaiele de țesut pentru masă sunt mai mici și de multe ori sunt portabile.

Se pot produce modele complexe dar acestea nu sunt îndeajuns de mari

pentru a produce covoare sau pături mari, așa cum se produc pe războaiele

de țesut de podea.

Războaiele de țesut cu ițe fixe sunt ușor de folosit și astfel sunt

recomandate începătorilor. Se poate țese un material îngust. Se folosesc în

special pentru a țese fețe de pernă, plachete și eșarfe.



Care sunt diferitele tipuri de război de țesut? (4) 

Războiul de țesut cu putere este un instrument mecanizat ce folosește un
arbore de transmisie pentru putere. Asta îi permite producătorului să creeze
mult mai repede textile decât cu un război de țesut acționat manual. Acesta a
fost inventat la începutul secolului al XIX-lea și este considerat a fi o
realizare majoră a Revoluției Industriale.

Sursele care alimentau războiul erau variate. La început acestea erau
alimentate cu apă, mai apoi acestea erau alimentate cu abur și în cele din
urmă au fost inventate războaiele alimentate cu aer și electricitate.

Stânga: Mașinărie textilă la Fabrica Cambrian, Llanwrtyd, Țara Galilor în anii 1940.

Dreapta: Războaiele mecanice sunt folosite la scară industrială. Războaiele de țesut electrice sunt mai

rapide decât cele acționate manual.



Care sunt diferitele tipuri de război de țesut?(5) 

Printre tipurile de război de țesut dezvoltate se află și primul război
computerizat electronic, Războiul Jacqaurd introdus în anul 1803, ce folosea
carduri perforate pentru a crea modele complexe în țesătură și este considerat
a fi un pionier care a ajutat la introducerea conceptului de programare
computerizată.



Care sunt diferitele tipuri de război de țesut?(6) 

Țesătorie industrială contemporană
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