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Η Βόρεια Ευρώπη αποτελεί το τμήμα, που βρίσκεται στο βόρειο μέρος της Δυτικής Ευρώπης, στη

Μάγχη και στη Βαλτική Θάλασσα. Περιλαμβάνει επίσης τις Βαλτικές δημοκρατίες της Εσθονίας,

της Λετονίας και της Λιθουανίας.

Στη Βόρεια Ευρώπη ανήκουν οι ακόλουθες χώρες : 

▪ Εσθονία 

▪ Λετονία 

▪ Λιθουανία 

▪ Δανία 

▪ Φινλανδία 

▪ Ισλανδία 

▪ Νορβηγία 

▪ Σουηδία 
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Τι είναι η Παράδοση;

Σύμφωνα με το λεξικό του Cambridge, η παράδοση είναι μια πεποίθηση, αρχή ή τρόπος δράσης, τα οποία,
οι άνθρωποι, σε μια συγκεκριμένη κοινωνία ή ομάδα, συνέχισαν να ακολουθούν για μεγάλο χρονικό

διάστημα. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/tradition

Οι παραδόσεις είναι ιδέες και πεποιθήσεις, που μεταδίδονται από τη μια γενιά στην άλλη. Δεν είναι
κανόνες, αλλά κατευθυντήριες γραμμές. Κάθε οικογένεια μπορεί να έχει τις δικές της ιδιαίτερες
παραδόσεις και συγχρόνως, να μοιράζεται άλλες κοινές παραδόσεις, στο πλαίσιο ενός πολιτισμού. Οι
παραδόσεις αποτελούν έναν σύνδεσμο με το παρελθόν. Επιτρέπουν σε καθένα να τιμά τους προγόνους
του και να αποδίδει σεβασμό σε πτυχές του πολιτισμού του.
https://preemptivelove.org/blog/difference-between-culture-and-tradition/

Τι είναι ο Πολιτισμός;

Ο πολιτισμός είναι ο συλλογικός όρος, που προσδιορίζει ορισμένες ιδέες, έθιμα και κοινωνικές
συμπεριφορές. Αντιπροσωπεύει μια ομάδα ή κοινωνία ανθρώπων, οι οποίοι συνδυάζουν τις γνώσεις, τις
πεποιθήσεις, τα ήθη και τους νόμους τους.
https://preemptivelove.org/blog/difference-between-culture-and-tradition/

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/tradition
https://preemptivelove.org/blog/difference-between-culture-and-tradition/
https://preemptivelove.org/blog/difference-between-culture-and-tradition/
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Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην Παράδοση και τον Πολιτισμό;

Η πρώτη βασική διαφορά μεταξύ των δύο όρων είναι το πραγματικό σύνολο πραγμάτων, που

καθένας από αυτούς εκφράζει.

Η παράδοση περιγράφει μια πεποίθηση ή συμπεριφορά. Ένας βαθύτερος ορισμός θα την

όριζε ως “μορφές καλλιτεχνικής κληρονομιάς ενός συγκεκριμένου πολιτισμού ˙ πεποιθήσεις ή

έθιμα, που θεσπίστηκαν από κοινωνίες και κυβερνήσεις, όπως οι εθνικοί ύμνοι και οι εθνικές

εορτές ˙ πεποιθήσεις ή έθιμα, που διατηρούνται από θρησκευτικά δόγματα και εκκλησιαστικά

σώματα, τα οποία μοιράζονται ιστορία, έθιμα, πολιτισμό και, σε κάποιο βαθμό, ένα σύνολο

από διδασκαλίες”.

Οι οικογένειες μπορούν επίσης να μεταφέρουν παραδόσεις μέσα από τις γενεές.
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Ο πολιτισμός, από την άλλη πλευρά, είναι ένας όρος που δεν περιορίζεται μόνο σε πεποιθήσεις

και συμπεριφορές, αν και τις εμπεριέχει. Περιλαμβάνει επίσης τη γνώση, την τέχνη, τα ήθη, τη

νομοθεσία, τα έθιμα και όσες άλλες δυνατότητες και συνήθειες αποκτά ο άνθρωπος ως μέλος

της κοινωνίας.

Ένας πιο σύγχρονος ορισμός θα περιέγραφε τον πολιτισμό “ως ένα κοινωνικό τομέα, που δίνει

έμφαση στις πρακτικές, τους λόγους και τις υλικές εκφράσεις, οι οποίες, με την πάροδο του

χρόνου, εκφράζουν τις συνέχειες και ασυνέχειες του κοινωνικού νοήματος μιας κοινής ζωής”.

Συνεπώς, ο πολιτισμός είναι ένας όρος πολύ ευρύτερος, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και

την παράδοση. Οι παραδόσεις, επομένως, είναι μέρος του πολιτισμού.

Rikki Roehrich. "Difference Between Culture and Tradition" ("Διαφορά μεταξύ πολιτισμού και παράδοσης"). 
DifferenceBetween.net. 12 Ιουλίου, 2019 
< http://www.differencebetween.net/miscellaneous/difference-between-culture-and-tradition/ >.

http://www.differencebetween.net/miscellaneous/difference-between-culture-and-tradition/
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Όταν αντιλαμβανόμαστε το νόημα των όρων και τη διαφορά ανάμεσα στην παράδοση και τον

πολιτισμό, μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα, πώς αυτά τα δύο επηρεάζουν τον τρόπο που

ζούμε και εργαζόμαστε και πώς χρησιμοποιούμε τις γνώσεις μας σε όλους τους τομείς.

Όταν μιλάμε για παράδοση και πολιτισμό στις Ευρωπαϊκές χώρες, μπορούμε να βρούμε

ομοιότητες και διαφορές.

Οι ομοιότητες και διαφορές στην Ευρώπη προέρχονται ακόμη και από τη γεωγραφική θέση των

χωρών. Οι χώρες που συνορεύουν μεταξύ τους έχουν ομοιότητες, ενώ οι χώρες που βρίσκονται

μακριά η μία από την άλλη έχουν διαφορές. Ωστόσο, η παράδοση και ο πολιτισμός διαφέρουν,

όχι μόνο μεταξύ των χωρών, αλλά ακόμη και μεταξύ των πόλεων και των επιμέρους περιοχών.
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Πώς αντανακλώνται όλα αυτά στην Υφαντική;

Η ιστορία της υφαντικής ακολουθεί βήμα-βήμα την ιστορία της ανθρωπότητας, προσπαθώντας, σε κάθε

περίοδο, να καλύψει τις υλικές της ανάγκες.

Αρχικά, τα υφαντά αποτελούσαν προϊόν οικοτεχνίας. Οι άνθρωποι παρήγαγαν υφάσματα για να

καλύψουν τις δικές τους ανάγκες. Μόλις η παραγωγή ξεπέρασε τις ανάγκες τους, τα υφάσματα

ανταλλάσσονταν με άλλα αγαθά. https://tootal.nl/it/news/show/22/The-history-of-woven-textiles

Η υφαντική έχει ξεκινήσει ως οικιακή εργασία εδώ και πολλά χρόνια. Λόγω του τρόπου ζωής, της έλλειψης

οικονομικών πόρων και της περιορισμένης τεχνολογίας, οι οικογένειες έπρεπε να παράγουν,

χειρωνακτικά, ρούχα για τον εαυτό τους και το νοικοκυριό τους, όπως χαλιά, μαξιλαροθήκες, καλύμματα

για τους καναπέδες κ.λπ.

Όπως γνωρίζουμε, οι οικογένειες ζούσαν χωριστά ή σε φυλές, όπου καλλιεργούσαν διαφορετικές

πεποιθήσεις, διαφορετικό τρόπο ζωής και διαφορετική κουλτούρα. Αυτές οι διαφορές ήταν εμφανείς

ακόμη και στις χειροτεχνίες τους, με τα διαφορετικά σχέδια, τα διαφορετικά χρώματα, τα διαφορετικά

υφάσματα, τις διαφορετικές παραδοσιακές ενδυμασίες κ.λπ.

https://tootal.nl/it/news/show/22/The-history-of-woven-textiles


Υφαντική, κεραμίδι από το καμπαναριό του Giotto, 

Andrea Pisano, 1334-1336, Φλωρεντία

Η υφαντική αποτελεί μια εργασία με μακρά διαδικασία, η οποία χρονολογείται από την αρχή της

ιστορίας του ανθρώπου. Η ανάγκη να προστατευθεί ο άνθρωπος από τις καιρικές συνθήκες και

να επιβιώσει, τον ανάγκασε να επινοήσει τρόπους, ώστε να κατασκευάσει απλά υφαντά με

φυσικά υλικά.

Τα δίχτυα για το ψάρεμα ίσως να ήταν τα πρώτα υφάσματα που εμπνεύστηκε από τη φύση (π.χ.

από τους ιστούς της αράχνης κ.λπ.).



Παραδοσιακές Ενδυμασίες



Ευρωπαίοι με Εθνικές Ενδυμασίες (Βόρεια Ευρώπη)

Λετονία                                  Λιθουανία                                      Εσθονία



Τσεχία Φινλανδία



Λαϊκές ενδυμασίες Λετονίας Λαϊκές ενδυμασίες Νορβηγίας





Βόρεια Γερμανία Λαϊκές ενδυμασίες Ρουμανίας



Σλοβενία Σουηδία
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Κατά το Μεσαίωνα ήταν δημοφιλή τα μάλλινα υφάσματα, που ήταν πυκνά και άκαμπτα

(broadcloth), η παραγωγή των οποίων ήταν συγκεντρωμένη, ως επί το πλείστον, στη βόρεια

Γαλλία, τη Φλάνδρα και τις Κάτω Χώρες. Τα υφάσματα αυτά δεν φθείρονταν, ήταν ιδιαίτερα

ανθεκτικά, το νερό και το χώμα έφευγαν από πάνω τους, η δε φροντίδα που απαιτούσαν ήταν

λίγη.

Μέχρι το Μεσαίωνα, είχε οργανωθεί καλά η αλυσίδα παραγωγής, που αποτελείτο από τεχνίτες,

ειδικούς στη βαφή, το γνέσιμο, την ύφανση, τη ραφή κλπ., προκειμένου να υποστηρίξει την

ακμάζουσα βιομηχανία υφαντικής, που εξελισσόταν γρήγορα σε ένα από τα πιο προσοδοφόρα

επαγγέλματα στην Ευρώπη.

Την περίοδο εκείνη, στην Ευρώπη, η υφαντική συνέχιζε να χρησιμοποιεί τον αργαλειό, που είχε

ήδη κυριαρχήσει στην τέχνη αυτή επί χιλιετίες.
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Ανάμεσα στα αρχαιολογικά ευρήματα, που ανάγονται στη Νεολιθική εποχή, υπάρχουν και

λίθινα υπολείμματα, με βάρος ίδιο με αυτό του αργαλειού, τα οποία βρέθηκαν σε διάφορες

περιοχές.
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Κέλτικη αναπαράσταση στο Υπαίθριο Μουσείο Mitterkirchen, στην Αυστρία. 

Αύγουστος 2014

Αρχαιολογικό αρχείο: Ανακατασκευή αργαλειού με στημόνι | 
EXARC Αργαλειός με στημόνι από το West Stow
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Εκτός από τον αργαλειό με βαρίδια, οι αρχαίοι λαοί χρησιμοποιούσαν τον οριζόντιο αργαλειό,

στο έδαφος, στον οποίο, τέντωναν τα νήματα, τραβώντας τα ανάμεσα στους μπροστινούς και

πίσω δοκούς.

Αυτός ο τύπος αργαλειού, πιο εκλεπτυσμένος, συνέχισε να χρησιμοποιείται επί χιλιετίες από

τους Αιγύπτιους και τους Ρωμαίους. Στο Μεσαίωνα, ο κάθετος αργαλειός συνέχισε να

χρησιμοποιείται για την κατασκευή ταπισερί και το 1250 τοποθετήθηκε σε αυτόν για πρώτη

φορά πεντάλ.



 Ο αργαλειός κατασκευαζόταν πάντα με ακρίβεια,

έτσι ώστε, να επιτρέπει την παραγωγή

πολύπλοκων και εκλεπτυσμένων υφασμάτων,

που χρησιμοποιούνταν την εποχή της

Αναγέννησης.

 Η υφαντική εξελίχθηκε σε τέχνη, χάρη στην

ανακάλυψη του μεταξιού, που έφτασε από

την Κίνα. Έτσι, άνθησε η παραγωγή εκλεκτών

υφασμάτων, όπως το σατέν, το μπροκάρ,

το δαμασκηνό και το βελούδο.



Η ταπισερί είναι μια αρχαία μορφή υφαντικής τέχνης, που ασκείται σε όλο τον κόσμο εδώ και

χιλιάδες χρόνια. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι και οι Ίνκας χρησιμοποιούσαν υφαντές ταπισερί ως σάβανα

για να θάβουν τους νεκρούς τους. Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι τις χρησιμοποιούσαν για την

επένδυση τοίχων σε αστικά κτίρια και ναούς.

Στα μέσα του 15ου αιώνα, μόνο στα κέντρα ταπισερί της κοιλάδας του Λίγηρα στη Γαλλία,

εργάζονταν περίπου 15.000 υφαντές και άλλοι τεχνίτες. Χρησιμοποιώντας, είτε κατακόρυφο

αργαλειό (υψηλό στημόνι) είτε οριζόντιο αργαλειό (χαμηλό στημόνι) και ποικιλία χρωμάτων που

δεν ξεπερνούσε τα 20, οι υφαντές του Μεσαίωνα παρήγαν εικόνες με θρησκευτικές σκηνές της

Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, ενώ -από το 1500 κι έπειτα- παρουσίαζαν κοσμικές σκηνές από

μάχες, Βασιλείς και ευγενείς.

http://www.visual-arts-cork.com/tapestry-art.htm#chronology
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http://www.visual-arts-cork.com/tapestry-art.htm#chronology
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Ως αποτέλεσμα, αναπτύχθηκε ένας πολύ εκλεπτυσμένος πολιτισμός, με εντυπωσιακά επιτεύγματα στις

τέχνες και την αρχιτεκτονική, που ανταγωνίζονταν εκείνα της Βόρειας Ιταλίας. Το εμπόριο στο λιμάνι της

Μπρυζ και η κλωστοϋφαντουργία, κυρίως στη Γάνδη, μετέτρεψαν τη Φλάνδρα στο πλουσιότερο μέρος

της Βόρειας Ευρώπης στα τέλη του 15ου αιώνα. Η Φλάνδρα έγινε, έτσι, ένα από τα πλουσιότερα και πλέον

αστικοποιημένα μέρη της Ευρώπης, υφαίνοντας το μαλλί των γειτονικών χωρών και παράγοντας

υφάσματα για οικιακή χρήση και εξαγωγές.

Τον 15ο αιώνα, η Φλάνδρα, στο βόρειο τμήμα του Βελγίου, εξελίχθηκε σε κέντρο της Ευρωπαϊκής

υφαντικής. Ανάμεσα στα πλέον αγαπημένα υλικά για την ύφανση των ταπισερί, συγκαταλέγονταν το

μαλλί Πικαρδίας, το Ιταλικό μετάξι, το Κυπριακό ασήμι και το χρυσό νήμα. Τα θέματα που

παρουσιάζονταν προέρχονταν, κυρίως, από τη Βίβλο και τη Μυθολογία. Η προοπτική και τα τοπία

παρέμεναν αδέξια αποτυπωμένα. Στη Γαλλία, η κοιλάδα του Λίγηρα -η αγροτική εξοχή των Γάλλων

ευγενών, όπου πολλοί διατηρούσαν τους πύργους τους- εξελίχθηκε σε σημαντικό κέντρο παραγωγής

ταπισερί. Το στυλ “mille fleurs” έγινε υψηλή μόδα.

http://www.visual-arts-cork.com/tapestry-art.htm#chronology

http://www.visual-arts-cork.com/tapestry-art.htm#chronology
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Στις αρχές του 16ου αιώνα, η εγχώρια υφαντική ταπισερί της Ιταλίας άνθησε στο Μιλάνο, τη Μάντοβα, τη

Γένοβα, τη Βερόνα και τη Βενετία.

Στη Σκανδιναβία, ταπισερί υφαίνονταν στην Κοπεγχάγη και στη Στοκχόλμη, προοριζόμενες για τις

βασιλικές οικογένειες της Δανίας και της Σουηδίας. Σχεδόν όλες σχεδιάζονταν και υφαίνονταν από

Γάλλους ή Φλαμανδούς τεχνίτες. Επιπλέον, η Νορβηγία και η Σουηδία, στις μικρές αγροτικές κοινότητες,

παρήγαν μεγάλη ποικιλία ειδών από λαϊκές -χονδροειδείς και πολύχρωμες- ταπισερί.
(http://www.visual-arts-cork.com/tapestry-art.htm#tapestry).

Στην Ισλανδία, οι αναφορές σε ξένα υφάσματα, συνήθως περιγράφουν μεταξωτά ή λινά με πλούσια

χρώματα, αν και ενδέχεται να αποτελούν λογοτεχνικές υπερβολές. Παρουσιάζουν μια εικόνα, πολύ πιο

περίτεχνη από τα είδη που πράγματι έχουν διασωθεί ή βρίσκονται σε συλλογές μουσείων. Με ελάχιστες

εξαιρέσεις, όπως τα ιμάτια των κληρικών, τα υφάσματα που έχουν διασωθεί από τη Μεσαιωνική εποχή

δεν έχουν φωτεινά χρώματα. Η Ισλανδία έκανε εξαγωγές υφασμάτων μαζί με τη Νορβηγία και τις

Βρετανικές νήσους.

http://www.visual-arts-cork.com/tapestry-art.htm#tapestry
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Τα αρχαιολογικά ευρήματα παρέχουν ενδείξεις ότι οι αισθητικές προτιμήσεις σε αυτές τις

περιοχές, ειδικά στις Βρετανικές Νήσους, μπορεί επίσης να επηρέασαν τον τρόπο με τον οποίο

έγνεθαν και ύφαιναν οι Ισλανδοί, τα υφάσματα που εξήγαν.

Οι τεχνίτες χρησιμοποιούσαν αρχαίες τεχνικές και

παρήγαν χειρωνακτικά, ό,τι έκαναν οι ανταγωνιστές

τους με μηχανοποιημένες διαδικασίες.



Εργάτρια, που εργάζεται σε κλωστική μηχανή (spinning machine) στο μύλο Tay Spinners στο

Dundee της Σκωτίας. Αυτό το εργοστάσιο ήταν το τελευταίο κλωστήριο γιούτας στην

Ευρώπη και έκλεισε οριστικά το 1998.



Η ύφανση μπορεί να γίνει με το χέρι ή με τη χρήση μηχανών. Οι μηχανές που

χρησιμοποιούνται για την ύφανση ονομάζονται αργαλειοί. Ο αργαλειός ξεκίνησε από έναν

ακατέργαστο ξύλινο σκελετό και σταδιακά μετατράπηκε στη σύγχρονη, εξελιγμένη,

ηλεκτρονική υφαντική μηχανή. Σήμερα η ύφανση έχει γίνει μια μηχανοποιημένη διαδικασία,

αν και η ύφανση με το χέρι υφίσταται ακόμη.

Η ύφανση είναι μία από τις κύριες μεθόδους παραγωγής προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας

και χαρακτηρίζεται από τη διαπλοκή ενός συνόλου από κάθετα νήματα με ένα σύνολο από

οριζόντια νήματα. Το σύνολο των κάθετων νημάτων ονομάζεται “στημόνι”, ενώ το σύνολο

των οριζόντιων νημάτων ονομάζεται “υφάδι”.

Ύφανση



Ραβδωτή  ή απλή ύφανση (Tabby or plain weave)

 Περνάτε επάνω και κάτω από τα νήματα του στημονιού. 

Χτύπημα μέσα (Beat in)

 Για να σπρώξετε το υφάδι κοντά στο υφάδι, που υφάνθηκε 

προηγουμένως.

(Selvedge edge)

 Πλαϊνά που έχουν υφανθεί.

Όροι της Υφαντικής



Υφαντική

• Στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα, στη νέα

βιομηχανική παραγωγή, το βαμβάκι ήταν το

πλέον διαδεδομένο από τις φυσικές ίνες και τις

γεωργικές καλλιέργειες μη εδώδιμων προϊόντων.

• Τα παλαιότερα αρχαιολογικά ευρήματα, που

αφορούν βαμβακερά υφάσματα, χρονολογούνται

στο 5800 π.Χ.

• Το 1787 χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά

ατμομηχανή για να κινήσει αργαλειό: Το 1790, ο

Joseph-Marie Jacquard εφηύρε τον αργαλειό με

πατήθρα.



Καρτ ποστάλ των αρχών του 1900 παρουσιάζει 

εργάτρια μύλου με χλωμή εμφάνιση, που δεν 

φανερώνει καλή υγεία. 

Στο κάτω μέρος, γράφει: "Lancashire Lass at

her loom" ("στον αργαλειό της"). 

Lancashire, Αγγλία, περί το 1910. 



Μπροστινή όψη παλαιού χειροκίνητου αργαλειού



Εξαρτήματα αργαλειού και οι λειτουργίες τους: 

(A) μιτάρια, που χρησιμοποιούνται για το στόμα 

των στημονιών, 

(B) σαΐτα, που χρησιμοποιείται για το τράβηγμα,

(C) καλάμι, που χρησιμοποιείται για το χτύπημα.

(Ευγενική προσφορά του Ινστιτούτου Επιστήμης και 

Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ, Αγγλία)



Ο παγκοσμίου φήμης αργαλειός Jacquard, που υφαίνει δίχτυα.

Ο αργαλειός Jacquard αποδείχθηκε αργότερα ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη

προγραμματιζόμενων συσκευών και μηχανών, όπως ο ψηφιακός compiler της εταιρείας IBM, ο

οποίος χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη των σύγχρονων υπολογιστών.



Diego Velázquez (1599-1660),
Οι κοπέλες που γνέθουν ή
ο Μύθος της Αράχνης
(The Spinners, or The Fable of
Arachne),
περ. 1657, Ισπανικό Μπαρόκ,
ελαιογραφία, 220 x 289 cm.
Μουσείο Πράδο, Μαδρίτη,
Ισπανία (P01173) .



Το γνέσιμο (spinning) είναι η τεχνική συστροφής, κατά την οποία, 

η ίνα τραβιέται, στρίβεται και τυλίγεται σε μια μπομπίνα. 

Επεξήγηση της διαδικασίας : 



Drop spindle / αδράχτι



Η παραγωγή 2/2 twill με τα συνδυασμένα νήματα z- και s-spun μπορεί να αποτελούσε την
απάντηση στις απαιτήσεις και τα πρότυπα της Βρετανικής αγοράς. Αλλά και αυτά μπορεί, με τη
σειρά τους, να αναπτύχθηκαν στη Βρετανία ως απάντηση στις ανησυχίες και απαιτήσεις της
ηπειρωτικής Ευρώπης. Στη βόρεια ηπειρωτική Ευρώπη, κατά τη διάρκεια του 10ου και 11ου αιώνα, η
κατεύθυνση της περιστροφής φαίνεται να z/s κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, όπως
καταγράφηκε στη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σκανδιναβία, εξαιρουμένης της Νορβηγίας.

Όπως και με την αλλαγή του πλάτους της Ισλανδικής ell, η μετατόπιση των Ισλανδών, που
χρησιμοποιούσαν μια σειράς τύπων νήματος για την παραγωγή υφαντών εγχώριας κατανάλωσης
και τώρα εστίασαν στα νήματα Z / s-spun φαίνεται να συνδέεται με τη μετάβαση από την παραγωγή
για να καλύψουν εγχώριες ανάγκες προς την παραγωγή για εξαγωγή.

Παραδοσιακή χρήση της Υφαντικής σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες 

(συμπεριλαμβανομένης της Βόρειας Ευρώπης)



Η κατεύθυνση του στριψίματος είναι σημαντική. Εάν 

κρατήσετε το κινητό άκρο και το στρίψετε προς τα 

αριστερά, δημιουργείτε μια συστροφή "S". Εάν το 

στρίψετε προς τα δεξιά, δημιουργείτε μια συστροφή 

"Z". Πρόκειται για μια διαδικασία δύο βημάτων, 

προκειμένου να δημιουργήσετε το μεγαλύτερο μέρος 

του νήματος. Οι σύνδεσμοι (staples) περιστρέφονται 

μαζί με την κύρια περιστροφή, σχηματίζοντας πρώτα 

ένα "Z" και μετά ένα "S". 

DMC Floche #799, DMC Pearl Cotton Size 5 #931,
DMC Floss #932, and EdMar Lola #112.
Τα πρώτα τρία στρίβουν σχηματίζοντας ένα “S”
και το τελευταίο σχηματίζοντας ένα “Z”.



Το νήμα, που έχει στριφτεί σε σχήμα S,
περιστρέφεται αριστερόστροφα και
χρησιμοποιείται συνήθως για τη
δημιουργία δεξιόστροφη διαγώνιας
ύφανσης, ενώ το νήμα που έχει
στριφτεί σε σχήμα Z, χρησιμοποιείται
για αριστερόστροφη διαγώνια ύφανση.

Ορίζοντας αντίθετα τη φορά του
νήματος προς τη φορά της διαγώνιας
ύφανσης, το ύφασμα θα γίνει πιο
μαλακό από το ύφασμα που
δημιουργείται όταν το νήμα έχει φορά
αντίστοιχη με αυτήν της διαγώνιας
ύφανσης.



Φορά συστροφής και κατασκευή νήματος 

με πτυχώσεις και κορδόνια (plied and 

cord/cabled yarn)

(Πηγή: Methods of Test for Textiles, British 

Standards Institution, Handbook No. 11, 1963, 

British Standards House, Λονδίνο). 



Παραδοσιακή χρήση της Υφαντικής σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες 

(συμπεριλαμβανομένης της Βόρειας Ευρώπης)

 Το νήμα που κατασκευαζόταν με μηχανή ήταν

καλύτερο από αυτό που μπορούσε να παραχθεί με

το χέρι. Το χειροποίητο νήμα ήταν διαφορετικού

πάχους και αντοχής, ενώ με το μηχάνημα ήταν

κανονικό και δυνατό ανάλογα με το βάρος.

 Το 1950 μια Γερμανική εταιρεία ξεκίνησε να

παράγει βελόνες πλεξίματος και μάλιστα, στα

τελευταία μοντέλα, για να αυξήσει την ταχύτητα της

ύφανσης, χρησιμοποίησε αέρα ή νερό, που

κατευθύνει το ύφασμα (tissue) μέσα από τα νήματα.
Γυναίκα στον τροχό γνεσίματος, 

ετοιμάζοντας νήμα



Παραδοσιακή χρήση της Υφαντικής σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες 

(συμπεριλαμβανομένης της Βόρειας Ευρώπης)

Οι πρώτες σύγχρονες γυναίκες είχαν βαθιές και πολύπλευρες σχέσεις με την κουλτούρα της οικοτεχνίας,

που ανέπτυσσαν στην παιδική και νεανική τους ηλικία. Η κοινωνική θέση διαμόρφωνε επίσης τους

τρόπους, με τους οποίους οι νέες κοπέλες συμμετείχαν στις διάφορες μορφές της,

συμπεριλαμβανομένης της υφαντικής, της νηματουργίας και της ραπτικής. Κορίτσια με υψηλή κοινωνική

θέση μάθαιναν να υφαίνουν οι ίδιες, πιθανόν όμως και να επέβλεπαν τους υπηρέτες ή άλλες γυναίκες,

που κατασκεύαζαν τα υφάσματα.

Πολλά νοικοκυριά της Μπολόνια είχαν εργαλεία για υφάσματα. Άξιοι λόγου ήταν οι αργαλειοί και ο

εξοπλισμός τους για την υφαντική, ακόμη και όταν οι επικεφαλής των νοικοκυριών δεν απασχολούνταν

ως υφαντές, ράφτες ή έμποροι μεταξιού ή μαλλιού. Όταν την υφαντική ασκούσαν οι άντρες ως κύριο

επάγγελμα, η παραγωγή υφασμάτων γινόταν σε εργαστήριο και όχι σε χώρο διαβίωσης. Επομένως, η

παρουσία εξοπλισμού, όπως αργαλειοί, σε κουζίνες, κρεβατοκάμαρες και άλλους οικιακούς χώρους,

υποδηλώνει ότι, σε αυτές τις περιπτώσεις, η υφαντική ασκείτο από γυναίκες του σπιτιού.



Παραδοσιακή χρήση της Υφαντικής σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες 

(συμπεριλαμβανομένης της Βόρειας Ευρώπης)

Ωστόσο, οι νεαρές γυναίκες της ελίτ ήταν πιθανότερο να είχαν διδαχθεί να δουλεύουν με βελόνα

και κλωστή, παρά με αργαλειό. Από αυτή την άποψη, φαίνεται ότι, η κοινωνική θέση στην Ευρώπη

έκανε τη διαφορά για τις νέες γυναίκες, καθώς, κάποιες από αυτές ήταν αναγκασμένες να

δουλέψουν στον αργαλειό και άλλες, με βελόνα και κλωστή.

Έτσι, τα κορίτσια της ελίτ δημιουργούσαν έργα με την κλωστή και τη βελόνα ˙ μάθαιναν να γνέθουν,

να υφαίνουν και να κεντούν με το μετάξι, χρησιμοποιώντας τα ίδια εργαλεία με τις μητέρες, τις

αδερφές τους και τις άλλες γυναίκες - μέλη του νοικοκυριού.

Φυσικό είναι επομένως, όπως φαίνεται και από τις εικόνες των έργων τους, οι δεξιότητες και οι

γνώσεις να μεταφέρονται από τη μια γενιά στην άλλη.



Convivio delle Belle Donne,

το βιβλίο του Nicolò Zoppino, 

με μοτίβα κεντήματος, 

που χρονολογείται στο 1531. 

Δείχνει μια ομάδα γυναικών διαφόρων ηλικιών

να δουλεύουν με υφάσματα. 



Καθώς, κάθε νεαρή γυναίκα εξοικειωνόταν με την ύφανση ή το ράψιμο, μπορεί να της δινόταν

δικός της εξοπλισμός, ιδιαίτερα όταν παντρευόταν και άφηνε το πατρικό της σπίτι για να

εγκατασταθεί σε αυτό του συζύγου της.

Μοναδικός χειροποίητος εξοπλισμός υφαντικής Αρχαία υφαντική μηχανή στην Ιταλία



Παραδοσιακή χρήση της Υφαντικής σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες 

(συμπεριλαμβανομένης της Βόρειας Ευρώπης)

Όταν εξετάζεται σε σχέση με οπτικές, λογοτεχνικές και αρχειακές πηγές, ο υλικός πολιτισμός μπορεί να

αποκαλύψει μερικές από τις εμπειρίες, που διαμόρφωσαν τις νεαρές γυναίκες στην πρώιμη σύγχρονη

περίοδο. Τα οικιακά αντικείμενα είναι ιδιαίτερα πολύτιμα, καθώς αποτελούν απόδειξη αυτών των

εμπειριών ˙ αποτελούσαν μέρος της καθημερινής ζωής και εργασίας και, επιπλέον, βοηθούσαν τις νέες

γυναίκες να μάθουν και να αποδείξουν ότι διέθεταν τις δεξιότητες, που θα χρειάζονταν στους

μελλοντικούς τους ρόλους ως σύζυγοι και μητέρες. Όλα αυτά τα αντικείμενα προορίζονταν για να

αξιοποιηθούν από την οικογένεια στο νοικοκυριό.

Τα χειροποίητα υφαντά, ως ανθρώπινα έργα, αποτελούν ένα υλικό μέσο που επικοινωνεί πολιτιστικές

αξίες. Κάθε τέτοιο αντικείμενο κρύβει μια πολύτιμη έννοια, πεποιθήσεις, έθιμα, τελετουργίες,

συνήθειες και ιδέες, που διαμορφώνουν τον τρόπο που γίνεται αντιληπτό μέσα σε ένα κοινωνικο-

πολιτιστικό περιβάλλον.

Η οπτική κουλτούρα έχει περιγραφεί ως οι καλλιτεχνικές επιλογές και η ερμηνεία του τι είναι αισθητικά

ευχάριστο σε ένα άτομο, ανάλογα με το περιβάλλον.



Παραδοσιακή χρήση της Υφαντικής σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες 

(συμπεριλαμβανομένης της Βόρειας Ευρώπης)

Στην Ευρώπη, τα βαμβακερά υφάσματα ήταν σχεδόν άγνωστα μέχρι τον 16ο αιώνα. Οι τεχνίτες που

έγνεθαν και ύφαιναν, επεξεργάζονταν μαλλί, λινάρι και κάνναβη, τα οποία ήταν γενικά χοντρά υφάσματα,

που απαιτούσαν εντατική εργασία.

Οι γυναίκες κυριαρχούσαν στα προπαρασκευαστικά στάδια της υφαντικής, που ήταν περισσότερο

εντάσεως εργασίας, ενώ οι άνδρες ασχολούνταν με διαδικασίες που είχαν υψηλότερη προστιθέμενη αξία,

όπως η ύφανση, η κοπή και η βαφή των υφασμάτων.

Από τα τέλη του 16ου αιώνα, εμφανίστηκαν ελαφρύτερα μάλλινα υφάσματα (όπως το serge), αρχικά στη

Νότια και Βόρεια Ολλανδία και αργότερα στην Αγγλία. Για μεγάλο μέρος του 17ου αιώνα, η Ολλανδική

πόλη Leiden ηγήθηκε της παραγωγής μάλλινων υφασμάτων για την παγκόσμια αγορά.

Παραδοσιακά, στο Samugheo, η τέχνη της υφαντικής ασκείτο από όλες σχεδόν τις γυναίκες όλων των

κοινωνικών τάξεων. Μερικά είδη ενδυμάτων παράγονταν στο σπίτι στον αργαλειό, με κάποια από αυτά να

εξατομικεύονται, όπως οι κουβέρτες κρεβατιού, που δίνονταν από τη μητέρα στην κόρη, τα σεντόνια, τα

τραπεζομάντηλα, οι ταπισερί, τα κασκόλ κ.λπ.



Παραδοσιακή χρήση της Υφαντικής σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες 

(συμπεριλαμβανομένης της Βόρειας Ευρώπης)

Στη Σαρδηνία, το χαλί είναι ένα από τα πιο πολύτιμα είδη, που αντανακλά την ιστορία της απομόνωσης

και εμπεριέχει την παράδοση και την καινοτομία.

Τα χαλιά Samugheo ξεκίνησαν να υφαίνονται γύρω στη δεκαετία του 1920 και χρησιμοποιούνταν ως

καλύμματα κρεβατιών. Ήταν κατασκευασμένα σε οριζόντιο πλαίσιο και με ειδικές τεχνικές, ώστε να

είναι ανθεκτικά. Στη δεκαετία του '70 αυξήθηκε η παραγωγή χαλιών δαπέδου, με πλέον

χρησιμοποιούμενο υλικό το μαλλί από τη Σαρδηνία, μαζί με το λινό ή το βαμβάκι, σε διαφορετικά

χρώματα.

Ενώ στην προϊστορία, η υφαντική εμφανίζεται ως γυναικείος εργασιακός τομέας, στα αστικά

περιβάλλοντα η υφαντική εξελίχθηκε ως ανδρικό επάγγελμα, οργανωμένη σε συντεχνίες.

Ως εκ τούτου, υπάρχει η πεποίθηση ότι η επεκτεινόμενη βιομηχανία υφαντικής του Μεσαίωνα και η

παράλληλη μετάβασή της από γυναικεία σε ανδρική απασχόληση, προκλήθηκε από τη νέα τεχνολογία -

τον οριζόντιο αργαλειό με πατήθρα, στη Βόρεια Ευρώπη.



Παραδοσιακή χρήση της Υφαντικής σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες 

(συμπεριλαμβανομένης της Βόρειας Ευρώπης)

Το 1833 ιδρύθηκε μια σχολή υφαντικής στην Ολλανδία, όπου τα αγόρια διδάσκονταν από

Άγγλους υφαντές πώς να χρησιμοποιούν τη σαΐτα. Τα νήματα εισάγονταν, σε μεγάλο βαθμό, από

την Αγγλία.

Η μετάβαση, από εγχώρια παραγωγή στα νοικοκυριά, σε βιομηχανία με εμπορικό

προσανατολισμό, έλαβε χώρα σε διαφορετικούς χρόνους και κλίμακες στις διάφορες περιοχές της

Ευρώπης.



Η βιομηχανική επανάσταση στον κλάδο της 

κλωστοϋφαντουργίας. Η κύρια μεταποιητική 

δραστηριότητα στην Αγγλία, τον 18ο αιώνα, 

ήταν η παραγωγή υφασμάτων και ειδικότερα 

μάλλινων. 



 Η ιστορία της παράδοσης της Ναπολιτάνικης

ενδυμασίας είναι στενά συνυφασμένη με αυτή της

παράδοσης της επεξεργασίας υφασμάτων και

ειδικότερα των μεταξωτών.

 Από την εποχή του Πάπα Λέοντα Γ' περιγράφεται η

παραγωγή εξαιρετικών Ναπολιτάνικων υφασμάτων,

κατά την περίοδο του Βυζαντινού Δουκάτου. Εκείνη

την περίοδο, γεννήθηκε η περίφημη παράδοση του

μεταξιού, η οποία έφτασε στο απόγειό της στα

εργοστάσια Bourbon του San Leucio di Caserta,

περίπου μια χιλιετία αργότερα.



Παραδοσιακή χρήση της Υφαντικής σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες 

(συμπεριλαμβανομένης της Βόρειας Ευρώπης)

Πριν πλέξουμε ένα στημόνι, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ένα σχέδιο, που θα καθορίζει τον

τύπο υφάσματος : τη δομή που θα έχει, αν θα είναι πυκνό και βαρύ, ή πιο χαλαρό και ελαφρύ. Για

αυτήν την επίδειξη, θα κατασκευαστεί ένα μικρό σετ τεμαχίων με λινό στημόνι και υφάδι, πάχους

35 cm και μήκους 180 cm το καθένα.

Το στημόνι είναι το σύνολο των νημάτων, που είναι διατεταγμένα κατά μήκος και σχηματίζουν

μέρος του υφάσματος. Στον αργαλειό, αυτά είναι τα νήματα, που διατηρούνται τεντωμένα κατά

την προετοιμασία της ύφανσης (και στη διαμήκη κατεύθυνση).

Η εκτέλεση των υπολογισμών του στημονιού συνεπάγεται, αφού έχει καθοριστεί το σχέδιο, τον

υπολογισμό του σετ και του μήκους του στημονιού του νήματος προς ύφανση.





Συναρμολόγηση του Στημονιού 

Η συναρμολόγηση του στημονιού σημαίνει
ότι θα τακτοποιηθεί στον αργαλειό, έτσι
ώστε να είναι έτοιμο να ξεκινήσει την
ύφανση. Κατά τη διάρκεια της
συναρμολόγησης του στημονιού
καθορίζεται το σετ, το πλάτος και η
δομή/δομές του υφάσματος.

Το βαθούλωμα (denting) θα καθορίσει το
σύνολο και το πλάτος του υφάσματος. Το
νήμα στα μιτάρια και το δέσιμο θα
καθορίσουν τις πιθανές δομές του
υφάσματος.

Είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε πώς να
επιλέξουμε το σωστό καλάμι για το έργο
που πρόκειται να δημιουργήσουμε, καθώς
και το νήμα στο καλάμι και τα μιτάρια, πριν

ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία.



1. Σημειώστε το κέντρο του αργαλειού για να διασφαλίσετε ότι το κομμάτι είναι κεντραρισμένο.

2. Δέστε τον 2ο κόμπο του στημονιού στη μπροστινή ράβδο του αργαλειού. 

Η Συναρμολόγηση του Στημονιού στον Αργαλειό περιλαμβάνει 

τα ακόλουθα βήματα:



3. Στερεώστε τον σταυρό στη ράβδο του αργαλειού.

4. Μετρήστε και κεντράρετε το πλάτος που θέλετε για το κομμάτι σας.

Η Συναρμολόγηση του Στημονιού στον Αργαλειό περιλαμβάνει 

τα ακόλουθα βήματα:



5. Ξεχωρίστε το αριστερό νήμα και περάστε το, με τη βοήθεια του γάντζου του καλαμιού, μέσα από 

το αριστερό βαθούλωμα στο πλάτος, που θα πιάσει το κομμάτι σας στο καλάμι.

Η Συναρμολόγηση του Στημονιού στον Αργαλειό περιλαμβάνει 

τα ακόλουθα βήματα:

6. Περάστε το ίδιο νήμα μέσα από ένα μάτι μιταριού του πρώτου άξονα, που υποδεικνύεται στο 
σπείρωμα. 



7. Περάστε διαδοχικά κάθε νήμα του στημονιού που στερεώνετε στη ράβδο του αργαλειού, 

ακολουθώντας την εξής σειρά περάσματος: πρώτα μέσα από το καλάμι και μετά από το μιτάρι, 

λαμβάνοντας υπόψη τον ρυθμό περάσματος της κλωστής στο καλάμι, που ορίστηκε προηγουμένως 

(6 νήματα για κάθε 4 βαθουλώματα σε ρυθμό 1-2-1-2) και το σπείρωμα των αξόνων που ταιριάζει με 

τη διαγώνια ύφανση. 

8. Εκτελέστε όλη αυτή τη διαδικασία περάσματος της κλωστής, έως ότου όλο το νήμα στημονιού να 

έχει περάσει μέσα από το καλάμι και τα μιτάρια και να έχει δεθεί σε ομάδες των 4. 

Η Συναρμολόγηση του Στημονιού στον Αργαλειό περιλαμβάνει 

τα ακόλουθα βήματα:



Η Συναρμολόγηση του Στημονιού στον Αργαλειό περιλαμβάνει 

τα ακόλουθα βήματα:

Δομές Υφασμάτων

Η ύφανση διεξάγεται με ένα ορθογώνιο σταύρωμα δύο παράλληλων σετ νήματος, του στημονιού και

του υφαδιού, σύμφωνα με διάφορες αλληλουχίες, προκειμένου να δημιουργηθούν διαφορετικές

δομές.

Τα (συνήθως τεντωμένα) κάθετα νήματα ονομάζονται στημόνι και το οριζόντιο νήμα, που

εμπλέκεται πάνω και κάτω από αυτά, ονομάζεται υφάδι. Ο τρόπος που συνυφαίνονται αυτά τα δύο

σετ νημάτων, επηρεάζει τα χαρακτηριστικά του υφάσματος που θα παραχθεί.

Αν και τα υφάσματα ενδέχεται να εμφανίζουν πολύ διαφορετική όψη, υπάρχουν μόνο 3 θεμελιώδεις

δομές: ραβδωτό (tabby), διαγώνια ύφανση (twill) και σατέν (satin), τα οποία επιτρέπουν άπειρο

αριθμό συνθέσεων. Όποιο ύφασμα παράγεται σε αργαλειό, βασίζεται σε μία ή περισσότερες από

αυτές τις 3 μορφές σταυρώματος του νήματος.



Η Συναρμολόγηση του Στημονιού στον Αργαλειό περιλαμβάνει 

τα ακόλουθα βήματα:

Ένα μεμονωμένο νήμα από το στημόνι, αορίστου μήκους, ονομάζεται άκρο. Κάθε μεμονωμένο

μήκος υφαδιού, που εκτείνεται από τη μια άκρη του υφάσματος στην άλλη, ονομάζεται pick ή

shot. Τα διαδοχικά picks είναι συνήθως διαδοχικά μήκη ενός τμήματος νήματος υφαδιού, που

διπλώνεται επανειλημμένα από μόνο του.
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