Maslaghan

Maslaghan, afmeting 95*155 cm, wol op katoen, 11,7 knopen/cm2
Deze Maslaghan heeft de kenmerken waardoor deze tapijten bekend zijn geworden: het
langwerpige puntige medaillon, de tot snoeren aaneengeregen bloemen en de randversiering. De
kleuren zijn helder en de wol is zacht en glanzend, de pool is ongeveer 5 mm hoog. Maslaghan
is een bergdorp in het Hamadangebied en we zien bij dit kleed dat beide einden volgens de
Hamadan-traditie zijn voorzien van een kelimrand zonder franjes. De ketting en de enkele
inslag zijn van katoen. Alle kettingdraden liggen in een vlak en de knoping is niet zeer vast,
hierdoor is het kleed zeer soepel.

Het vlak
Het vlak heeft een donkerblauwe achtergrond met een
groot langwerpig gepunt medaillon. De rest van het
vlak is gevuld met bloemen in allerlei kleuren die tot
snoeren aaneengeregen zijn.
Het medaillon
Het medaillon heeft de kenmerkende vorm met witte
rand van de Maslaghan-kleden. De achtergrond van
het medaillon is rood en in het centrum wordt het
medaillon in verkleinde vorm herhaald. Het kleine
medaillon heeft een middenbruine achtergrond met
drie kleurige bloemensnoeren. Rondom het kleine
medaillon is een kunstige arabesk gevormd uit
bloemen, bladeren en geometrische figuren die zijn
verbonden door een dunne lijn. De indeling is
tweezijdig symmetrisch mede door enkele losse
bloemen en pijlen die alleen in de onderste helft van
het medaillon voorkomen.
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De rand
De rand heeft een witte achtergrond
en is aan de binnen- en buitenzijde
afgezet met een aantal biezen.
Symmetrisch ten opzichte van de
rand zijn twee biezen waarvan de
binnenste bestaat uit roze en rode
driehoeken, de buitenste bestaat uit
schuine blauwe en rode strepen. De
bies die alleen aan de buitenzijde
voorkomt kan ook als rand worden
omschreven en bestaat uit een
blauwe lijn met aan beide zijden
een rode en een donkerblauwe lijn.
De rand heeft een arabesk met grote
fantasiebloemen en bloemknoppen
in verschillende kleuren

De afwerking
De zijranden zijn afgewerkt door de
buitenste kettingdraden te omwikkelen met lichtrode wol. De einden
bestaan uit een rand kelim die is
versierd met borduur in rode,
blauwe en beige wol.

De kleuren
Opvallend is dat meerdere kleuren
van de rand halverwege het kleed donkerder zijn, in het vlak is dit niet het geval. De
hoofdkleuren zijn rood, blauw, wit, beige, bruin en groen. Het rood heeft helderrode,
donkerrode en roze tinten. Het blauw is donkerblauw en lichtblauw (in de rand ook
middenblauw). Het gebroken wit en het bruin zijn beide van ongeverfde wol. Voor het bruin in
het kleine medaillon is ook kameelhaar gebruikt.

De knoopdichtheid
De
knoopdichtheid
is
bepaald op 11,7 knopen per
cm2. Horizontaal zijn er 22
en verticaal zijn er 26
knopen op 7 cm, 22 * 26 /
(7 * 7) = 11,7 knopen per
cm2.
De
knoop
is
asymmetrisch en open naar
links.
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