
Νήματα διαπερνούν το στημόνι

ΕΝΟΤΗΤΑ

Η Τεχνική της Ύφανσης και 

τα Παλαιότερα Γνωστά Υφαντά



Θέματα

A.  Τι είναι η Υφαντική;

► Τι είναι η ύφανση;

► Πώς υφαίνουμε; Τι είναι το στημόνι και το υφάδι;

Πώς λειτουργεί ο αργαλειός;

► Πώς προκύπτουν διαφορετικές υφές και τα διαφορετικά σχέδια;

Ποιες είναι οι διαφορετικές τεχνικές ύφανσης;

► Τι είδη αργαλειών υπάρχουν;

B. Τα Παλαιότερα Γνωστά Υφαντά

► Σύντομη ιστορική αναδρομή

► Τα παλαιότερα υφαντά που έχουν 

ανακαλυφθεί στον κόσμο



Δείτε το βίντεο:
https:// www.youtube.com /watch?v=Z1U
OqSJVN_o

Γνωρίζετε τι είδους ύφανση 
είναι αυτή;

Ποια σημεία θέλουν 
προσοχή στην ύφανση, 
σύμφωνα με το βίντεο;

https://www.youtube.com/watch?v=Z1UOqSJVN_o


A. Η Τέχνη της Υφαντικής

Τι είναι η ύφανση;

Η ύφανση είναι μια μέθοδος παραγωγής υφάσματος. Δύο ή περισσότερες

χωριστές ομάδες νημάτων εμπλέκονται μεταξύ τους, σχηματίζοντας ορθή

γωνία, για να κατασκευάσουν ένα ύφασμα.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία δημιουργούνται ρούχα, προσωπικά αξεσουάρ

και διακοσμητικά για το σπίτι, ταπισερί και χαλιά, καθώς και είδη, τα οποία

εμπίπτουν σε άλλες μορφές χειροτεχνίας, όπως η καλαθοπλεκτική.



Πώς υφαίνουμε;

Τι είναι το στημόνι και το υφάδι;

Πώς λειτουργεί ο αργαλειός;

Η ύφανση γίνεται με διάφορους τρόπους και τεχνικές. Συνήθως, για τη

διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται ο αργαλειός, ένα μηχάνημα - εργαλείο, το

οποίο μετατρέπει το νήμα σε ύφασμα. Στην απλούστερη μορφή του μάλιστα,

είναι ένα πλαίσιο, το οποίο συγκρατεί τα διαμήκη νήματα στη θέση τους και

βοηθά, ώστε τα πλευρικά νήματα

να περαστούν μέσα από αυτά.

Τα διαμήκη νήματα, τα οποία είναι

σφιχτά τεντωμένα στον αργαλειό ή το

πλαίσιο και παράλληλα μεταξύ τους,

αποτελούν το στημόνι (warp).

Αυτή η ομάδα νημάτων περνά κάθετα

μέσα από το ύφασμα.



Πώς υφαίνουμε;

Τι είναι το στημόνι και το υφάδι;

Πώς λειτουργεί ο αργαλειός;

Τα πλευρικά νήματα, τα οποία εισχωρούν και τραβιούνται μέσα από το

στημόνι, σχηματίζοντας ένα μοτίβο που περνάει από κάτω και από επάνω,

αποτελούν το υφάδι (weft). Τα νήματα του υφαδιού πλέκονται ανάμεσα σε

αυτά του στημονιού, δημιουργώντας διάφορα μοτίβα. Καθώς δε,

συμπληρώνουν το σχέδιο, ονομάζονται και νήματα “γεμίσματος” (“filler”

threads).

Αυτή η ομάδα νημάτων περνά μέσα από

το ύφασμα οριζόντια.

Καθώς οι ομάδες των νημάτων εμπλέκονται,

σχηματίζοντας γωνίες 90 μοιρών,

δημιουργούν ένα κομμάτι υφάσματος.

Αυτή είναι και η βασική αρχή, πάνω

στην οποία στηρίζεται η ύφανση.



Πώς υφαίνουμε;

Τι είναι το στημόνι και το υφάδι;

Πώς λειτουργεί ο αργαλειός;

Ο υφαντής ξεκινά στερεώνοντας τα νήματα του στημονιού. Αυτά τα νήματα είναι

συνήθως πιο γερά, καθώς τεντώνονται σφιχτά στον αργαλειό και παρέχουν μια

βάση στήριξης για το ύφασμα. Λόγω αυτού, κάποια από τα πρώτα υλικά που

χρησιμοποιήθηκαν στην υφαντική ήταν το άχυρο και τα καλάμια, τα οποία

αποδείχθηκαν δημοφιλή στην ύφανση χαλιών και την καλαθοπλεκτική.

Το υφάδι δημιουργεί το μοτίβο και τη μορφή. Μπορεί να είναι μονόχρωμο

ή πολύχρωμο και να προέρχεται από διαφορετικά υλικά, ώστε να σχηματίζει

διαφορετικές υφές. Συχνά μάλιστα συνδέεται με σαΐτα (shuttle), η οποία

κινείται μπρος-πίσω διαπερνώντας το στημόνι.

Αργαλειός με λευκό στημόνι και μπλε υφάδι. 



Πώς προκύπτουν οι διαφορετικές υφές και τα διαφορετικά 

μοτίβα; Ποιές είναι οι διάφορες τεχνικές ύφανσης; 

Η διαδικασία, μέσα από την οποία εμπλέκονται τα νήματα, επηρεάζει

τα χαρακτηριστικά του υφάσματος. Υπάρχουν τρεις βασικές μέθοδοι

ύφανσης, οι οποίες χρησιμοποιούνται στην πλειονότητα των υφαντών:

η απλή ύφανση, η ύφανση σατέν και η διαγώνια ύφανση.

Η απλή ύφανση, plain weave, αποτελεί τον βασικό τύπο ύφανσης.

Το στημόνι παραμένει σταθερό και το υφάδι οδηγείται, αρχικά κάτω από ένα

νήμα στημονιού, στη συνέχεια επάνω από το επόμενο νήμα στημονιού κ.ο.κ.

Το ύφασμα που παράγεται έχει καρό σχέδιο με ομοιόμορφα μπλοκ.

Στημόνι (warp) και υφάδι (weft) σε απλή ύφανση. 

Δεξιά: μονόχρωμο στημόνι και υφάδι.



Πώς προκύπτουν οι διαφορετικές υφές και τα διαφορετικά 

μοτίβα; Ποιές είναι οι διάφορες τεχνικές ύφανσης; 

Το ύφασμα μπορεί να είναι απλό ή κλασικό (μονόχρωμο ή με απλό μοτίβο)

ή μπορεί να υφανθεί με διακοσμητικό ή καλλιτεχνικό σχέδιο.

Το βάρος και η ποιότητα ενός υφάσματος εξαρτάται από τις τεχνικές

ύφανσης που χρησιμοποιούνται.

Η απλή ύφανση παράγει ελαφριά υφάσματα, όπως βαμβακερά και

μουσελίνες. Παραλλαγές της βασικής μεθόδου ύφανσης, όπως με τη χρήση

πολλών διαφορετικών νημάτων στο στημόνι, αντί ενός μόνο νήματος που

χρησιμοποιεί η απλή ύφανση, δημιουργούν υφάσματα διαφορετικής υφής.



Πώς προκύπτουν οι διαφορετικές υφές και τα διαφορετικά 

μοτίβα; Ποιές είναι οι διάφορες τεχνικές ύφανσης; 

Παράδειγμα τεχνικής, από την οποία προκύπτει διαφορετική υφή υφάσματος,

αποτελεί η rib weave (ραβδωτή ύφανση), η οποία σχηματίζει πλευρικές

επιφάνειες, όταν στο υφάδι χρησιμοποιηθεί διαφορετικό, παχύτερο νήμα σε

σύγκριση με το νήμα του στημονιού. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, δημιουργείται υφή

και αίσθηση όγκου.

Δεξιά: Χειροποίητο ύφασμα με παχύ νήμα στο 

στημόνι και λεπτό στο υφάδι 



Πώς προκύπτουν οι διαφορετικές υφές και τα διαφορετικά 

μοτίβα; Ποιές είναι οι διάφορες τεχνικές ύφανσης; 

Στην καλαθοπλεκτική, basket weave, δύο νήματα υφαδιού περνούν επάνω και

κάτω από δύο νήματα στημονιού, μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και μοτίβο

από τρία νήματα στο υφάδι με τρία στο στημόνι, ή και τέσσερα νήματα στο υφάδι

με τέσσερα στο στημόνι. Το σχέδιο τονίζεται περισσότερο, όταν χρησιμοποιούνται

διαφορετικά χρώματα στο υφάδι και το στημόνι.



Πώς προκύπτουν οι διαφορετικές υφές και τα διαφορετικά 

μοτίβα; Ποιές είναι οι διάφορες τεχνικές ύφανσης; 

Η διαγώνια ύφανση, twill weave, είναι παρόμοια τεχνική με αυτήν της

καλαθοπλεκτικής. Χρησιμοποιεί επίσης πολλά νήματα, συχνά τρία ή τέσσερα

στο υφάδι, τα οποία έχουν πλεχτεί ανάμεσα σε δύο ή τρία νήματα στημονιού.

Τα νήματα είναι συνήθως βαμβακερά, το δε μοτίβο, το οποίο σχηματίζεται είναι

διαγώνιο, εμφανίζοντας παρατεταγμένα μπλοκ, σε κλίση.

Αριστερά: μάλλινο twill σε μοτίβο τουΐντ ψαροκόκαλο. Κέντρο επάνω: βαμβακερό twill ή chino.

Κέντρο κάτω: ένα twill ύφασμα αναγνωρίζεται από τις διαγώνιες γραμμές του. Αυτό είναι 2/2 twill,

με δύο νήματα από στημόνι, κάθε φορά, να διαπερνούν δύο νήματα από υφάδι.

Δεξιά: Twill σε μοτίβο ρόμβου, με μπλε στημόνι και κόκκινο υφάδι.



Πώς προκύπτουν οι διαφορετικές υφές και τα διαφορετικά 

μοτίβα; Ποιές είναι οι διάφορες τεχνικές ύφανσης; 

Στην ύφανση σατέν, satin weave, το νήμα του υφαδιού περνάει κάτω από

τέσσερα νήματα στημονιού, αλλά επάνω από ένα μόνο νήμα στημονιού.

Τα νήματα είναι συνήθως μεταξωτά και το ύφασμα που προκύπτει λεπτό και

χαλαρό.

Ύφανση σατέν, συνηθισμένη στα μεταξωτά, 

στην οποία, κάθε νήμα στημονιού περνάει            Ύφασμα σατέν         Ύφασμα σατινέ, 

επάνω από 16 νήματα υφαδιού.                                                                     βαμβακερό  σατέν, ατλάζι

Γενικά, οι τεχνικές ύφανσης που απαιτούν ίσες αναλογίες σε υφάδι και στημόνι,

όπως η καλαθοπλεκτική, παράγουν πιο ανθεκτικό ύφασμα, ενώ οι άλλες, όπως

η ύφανση σατέν, δημιουργούν πιο μαλακά και ευαίσθητα υφάσματα.



Πώς προκύπτουν οι διαφορετικές υφές και τα διαφορετικά 

μοτίβα; Ποιές είναι οι διάφορες τεχνικές ύφανσης; 

Η ύφανση γάζας, gauze weaving, δημιουργεί γερά, αλλά εξαιρετικά

λεπτεπίλεπτα υφάσματα, τα οποία μοιάζουν σχεδόν διαφανή. Τα δύο

διαφορετικά νήματα στημονιού που χρησιμοποιούνται δεν είναι απαραίτητα

παράλληλα μεταξύ τους και σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί ακόμη και να

βρίσκονται υπό τέτοια γωνία που να γίνονται νήματα υφαδιού.

Το ύφασμα που παράγεται έχει πολλές χρήσεις, μεταξύ των οποίων και στην

ιατρική, όπου καλύπτει πληγές, λόγω της ανθεκτικότητας και της

απορροφητικότητάς του.



Πώς προκύπτουν οι διαφορετικές υφές και τα διαφορετικά 

μοτίβα; Ποιές είναι οι διάφορες τεχνικές ύφανσης; 

Μια άλλη δημοφιλής τεχνική είναι η ύφανση pile weave (ύφανση στρώσεων), η

οποία δημιουργεί πέλος, καθώς σχηματίζει τρεις ή περισσότερες διαφορετικές

στρώσεις. Το ύφασμα έχει βελούδινη και απαλή αίσθηση, συγχρόνως όμως είναι

και ανθεκτικό. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται για την παραγωγή βελούδου,

κοτλέ, υφάσματος ταπετσαρίας, καθώς και χαλιών.

Κλινοσκεπάσματα σενίλ Είδος φλοκάτης Κοτλέ



Πώς προκύπτουν οι διαφορετικές υφές και τα διαφορετικά 

μοτίβα; Ποιές είναι οι διάφορες τεχνικές ύφανσης; 

Με αυτή την τεχνική ύφανσης κατασκευάζεται και η μοκέτα, που τοποθετείται

από τοίχο σε τοίχο, καθώς δημιουργεί μια απαλή αίσθηση κάτω από τα πόδια και

διατηρείται καθαρή ευκολότερα. Οι περιοχές, που φημίζονται για τα χειροποίητα

χαλιά τους, εξακολουθούν να χρησιμοποιούν αυτές τις παραδοσιακές τεχνικές

ύφανσης εδώ και αιώνες.

Αριστερά: Χαλί με εθνόσημο, κατασκευασμένο με

βαμβακερό στημόνι, μεταξωτό υφάδι και μεταλλικό

νήμα (Ιράν, 17ος αι.).

Κέντρο αριστερά επάνω: Μενταγιόν, σχέδιο σύνηθες

στα Περσικά χαλιά.

Κέντρο δεξιά επάνω: Έμπορος χαλιών στην Ινδία.

Επάνω δεξιά: Υφάντρια στο Μαρόκο.

Κάτω δεξιά: Παραδοσιακό χαλί στον αργαλειό.



Πώς προκύπτουν οι διαφορετικές υφές και τα διαφορετικά 

μοτίβα; Ποιές είναι οι διάφορες τεχνικές ύφανσης; 

Η ύφανση ταπισερί, tapestry weaving, είναι περίτεχνη, καθώς περιλαμβάνει

συχνά λεπτομερείς εικόνες, οι οποίες δημιουργούνται με ποικιλόχρωμα νήματα

υφαδιού. Οι εικόνες τοποθετούνται πίσω από τα τεντωμένα νήματα του

στημονιού και ο υφαντής προσπαθεί να τις αντιγράψει, χρησιμοποιώντας δύο

νήματα υφαδιού ταυτόχρονα ή ξεχωριστά, ανάλογα με το χρώμα που καλείται να

δημιουργήσει.

Το νήμα, που χρησιμοποιείται στους αργαλειούς για ταπισερί, προέρχεται από μαλλί, μετάξι, λινό και 

ίνες βαμβακιού.



Πώς προκύπτουν οι διαφορετικές υφές και τα διαφορετικά 

μοτίβα; Ποιές είναι οι διάφορες τεχνικές ύφανσης; 

Ένα ενδιαφέρον γεωμετρικό σχέδιο προκύπτει από τη “σφιχτή” αυτή τεχνική

ύφανσης, clasped weft weaving. Ο υφαντής αλλάζει το νήμα του υφαδιού,

επιλέγοντας άλλο χρώμα, στη μέση της σειράς.

Κάτω αριστερά: δείγμα, το οποίο συνδυάζει “clasped weft” και

“twill” ύφανση.



Ας θυμηθούμε μέχρι εδώ..:
https://www.youtube.com/watch?v=MZtZL

IoDBDA

Ποια τεχνική ύφανσης 
δείχνει το βίντεο;

Τι θέλει προσοχή σε αυτή 
την τεχνική;

https://www.youtube.com/watch?v=MZtZLIoDBDA


h t t p s : / / www. yo u t u b e. c om /wa t c h ? v=6V- V pXAo - aM

Αφ ού δ ε ίτε  το  β ίν τεο,  αναφ έρετε  ποια  υλικά  
χ ρη σ ιμοπ οιούν ται  σ την  καλαθ οπλεκτ ική και  τ ι  

δ ανεί ζον ται  από  την  τεχν ική  του  αργαλειού ;

Καλαθοπλεκτική

https://www.youtube.com/watch?v=6V-VpXAo-aM


Άσκηση: Αναγνωρίζω τις διάφορες τεχνικές ύφανσης

1

2
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Ποιά είναι τα είδη αργαλειών ύφανσης;

Οι αργαλειοί χρησιμοποιούνται για την κατασκευή χειροποίητων υφασμάτων.

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι.

Ο επιδαπέδιος αργαλειός, floor loom, είναι ο πλέον δημοφιλής στους έμπειρους

και επαγγελματίες υφαντές. Είναι μεγάλου μεγέθους, στέκεται στο έδαφος και

συνήθως λειτουργεί με πεντάλ. Είναι επίσης το πιο ευέλικτο από όλα τα είδη

αργαλειού, καθώς έχει τη δυνατότητα να παράγει το μεγαλύτερο μέγεθος

υφάσματος και να αναπτύσσει περίπλοκα σχέδια. Χρησιμοποιείται για

κουβέρτες, χαλιά, ακόμη και ταπισερί.

Αριστερά: Αργαλειός με σαΐτα για την ύφανση του υφαδιού



Ποιά είναι τα είδη αργαλειών ύφανσης;

Ο αργαλειός – πλαίσιο, frame loom, είναι ένας απλούστατος τύπος αργαλειού, 

αν και μπορεί να αναπτύξει περίτεχνα σχέδια. Το μειονέκτημά του είναι ότι 

μπορεί να παράγει υφάσματα μόνο στο μέγεθος του πλαισίου.



Ποιά είναι τα είδη αργαλειών ύφανσης;

Οι επιτραπέζιοι αργαλειοί, table looms, είναι μικρότεροι σε μέγεθος και συχνά

φορητοί. Μπορούν να παράγουν περίπλοκα σχέδια, αλλά, λόγω μεγέθους, δεν

μπορούν να δημιουργήσουν χαλιά ή μεγάλες κουβέρτες, όπως ένας επιδαπέδιος

αργαλειός.

Οι άκαμπτοι αργαλειοί, rigid heddle weaving looms, είναι εύκολοι στη χρήση

και, ως εκ τούτου, συνιστώνται για αρχάριους. Ωστόσο, μπορούν, ομοίως, να

υφάνουν μόνο ένα μικρού πλάτους ύφασμα και συχνά χρησιμοποιούνται για

μαξιλαροθήκες, σουπλά και κασκόλ.



Ποιά είναι τα είδη αργαλειών ύφανσης;

Ο μηχανοκίνητος αργαλειός που λειτουργεί με την ενέργεια, power loom,

εφευρέθηκε στις αρχές του 19ου αι. και θεωρείται ως ένα σημαντικό επίτευγμα της

Βιομηχανικής Επανάστασης. Στον αργαλειό αυτό, ένας άξονας μεταδίδει την

κίνηση, με αποτέλεσμα να παράγει υφάσματα πολύ πιο γρήγορα από τον

χειροκίνητο αργαλειό.

Οι αργαλειοί αυτοί αξιοποιούσαν διαφορετικές πηγές ισχύος, ανάλογα με την

τεχνολογία κάθε εποχής. Αρχικά τροφοδοτούνταν από νερό, στη συνέχεια

λειτουργούσαν με ατμό και αργότερα με αέρα και ηλεκτρική ενέργεια.

Αριστερά: Κλωστοϋφαντουργικά μηχανήματα στο Cambrian Factory, Llanwrtyd της Ουαλίας τη    

δεκαετία του 1940.  Δεξιά: Power looms στη βιομηχανία. 



Ποιά είναι τα είδη αργαλειών ύφανσης;

Ανάμεσα στους αργαλειούς που αναπτύχθηκαν, συγκαταλέγεται και ο πρώτος 

αργαλειός που ελέγχεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή, εφεύρεση του Γάλλου 

Jacquard περί το 1803. Ο αργαλειός αυτός χρησιμοποιούσε κάρτες διάτρησης, 

για να δημιουργεί πολύπλοκα μοτίβα στην ύφανση και θεωρείται πρωτοπόρος, 

καθώς συνέβαλε στην εισαγωγή εννοιών προγραμματισμού υπολογιστών.



Ποιά είναι τα είδη αργαλειών ύφανσης;

Σύγχρονη Κλωστοϋφαντουργία (Βιομηχανική Υφαντική)



ht tps : / /www.youtube.com/watch?v=SEYFA
qq52_I

Τι είδους αργαλειός 
είναι αυτός στο βίντεο;



ht tps : / /www.youtube.com/watch?v=zQXMpn4eZE
4

Υφαίνουμε με παραδοσιακό 
αργαλειό στο Πεδινό Κιλκίς
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