Bachtiar

Bachtiar midden 20e eeuw, afmeting 210 * 156 cm, wol op katoen, 12 knopen/cm2
Een kleed met medaillonontwerp met volle verzadigde kleuren. De vrij hoge pool is gemaakt
van zacht glanzende wol. De ketting is vrijwel volledig gekanteld en tussen elke knopenrij
liggen twee inslagdraden. De vrij losse binding en de zachte wol van de pool maken het kleed
soepel zodat het altijd mooi vlak ligt. Het ontwerp is tweezijdig symmetrisch en bestaat uit een
vlak met een vrij brede rand.

Het vlak
Het vlak heeft een donkerrode achtergrond en het is bijna helemaal gevuld door de
medailloncompositie. De rest van het vlak is gevuld met bloemen, bladeren en takken die zijn
uitgevoerd in gebogen lijnen en een natuurlijke indruk geven.
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Het medaillon

Het medaillon is samengesteld uit meerdere concentrische medaillons waarbij de vorm bij het
groter worden steeds vrijer is. Het kleinste medaillon is een vrij strak Heriz-medaillon met een
beige achtergrond. In dit medaillon zijn nog weer meerdere kleinere medaillons te zien. Het
tweede medaillon heeft eveneens een beige achtergrond en is net als het kleinste medaillon aan
twee punten voorzien van een hangende traandruppel in bloemmotief. Het derde medaillon is
het grootste en reikt tot aan de randen van het vlak. De achtergrond van dit medaillon is donker
bruin met in de ene helft een prachtig abrash die verloopt naar middenbruin. De vorm van dit
medaillon is zodanig dat de traandruppel een onderdeel is geworden van het medaillon. De
medaillons zijn alle geheel gevuld met rijke bloemversieringen die bestaan uit bloemen,
bladeren, takken en ranken.
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De rand
De rand bestaat uit een
hoofdrand met twee smalle
lijsten en een buitenrand. De
hoofdrand
heeft
boteh-,
ShahAbbas-,
bloemen
bladmotieven. Hoewel de
motieven lijken op de
Heratimotieven zijn ze toch
anders gearrangeerd. De
hoofdrand is afgezet met twee
lijsten die zijn gevormd uit
schuine vlakjes in de
basiskleuren van het kleed.
De
buitenrand
is
een
wederkerig ruitmotief in
blauw en rood

De kleuren
De basiskleuren zijn: rood,
bruin, blauw, beige en
goudgeel. In bijna alle
kleuren
komen
prachtig
abrashtinten die het kleed een
levendig aanzien geven.

De knoopdichtheid

De knoopdichtheid is bepaald
op 12 knopen per cm2.
Horizontaal zijn er 20 knopen
op 7 cm en verticaal 29
knopen per 7 cm, 20 * 29 / (7
* 7) = 12 knopen per cm2. De
knopen zijn symmetrisch.
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