Qashqai

Qashqai, midden 20e eeuw, afmeting 88*80 cm, wol op wol, 5,5 knopen/cm2
Dit nomadenkleed heeft als thema vogels, vooral de pauw is veelvuldig afgebeeld. Het ontwerp
bestaat uit een vlak en een rand. Het vlak is vrijwel geheel gevuld door een concentrische
medailloncompositie. Het kleinste medaillon is een ruit compleet met pijlvormige aanhangsels.
De getrapte begrenzing wordt gevormd door vijf lijnen in de basiskleuren van het kleed. Het
grote omsluitende medaillon is aan de boven- en onderzijde afgesneden door de begrenzing van
het vlak. De medaillons en het vlak zijn geheel gevuld met een mozaïek van vogelfiguren in
allerlei kleuren. De achtergrond van het vlak en van het kleine medaillon is donkerblauw en de
achtergrond van het grote medaillon is rood.
De ketting is samengesteld uit ongeverfde getwijnde wol in meerdere kleuren. De ketting ligt
voor het grootste deel in één vlak en is slechts zo nu en dan half verborgen waardoor aan de
achterzijde een licht ribbeleffect is ontstaan. Tussen elke rij knopen liggen twee bruine wollen
inslagdraden. De pool is van handgesponnen ongetwijnde wol die met plantaardige verfstoffen
is gekleurd, de zachte wol is van hoge kwaliteit en heeft een prachtige glans. De kleuren zijn:
rood, roodbruin, bruin, okergeel, donkerblauw, middenblauw, beige en wit. De kleuren hebben
in de loop der jaren een prachtige abrash ontwikkeld die samen met de glans van de wol zorgt
voor een groot aantal kleurschakeringen.

De hoofdrand is opgebouwd uit rechthoeken in
blauw en rood die zijn gescheiden door een
okergele streep. Centraal in de hoofdrand loopt een
ketting die is gevormd uit ruiten die zijn verbonden
door een lijn. De binnen- en de buitenrand van de
hoofdrand hebben een witte achtergrond waarop
respectievelijk een bruine en een blauwe arabesk
met rode bladeren. Langs de buitzijde van het kleed
loopt nog een lijst van vierkantjes in de
basiskleuren van het kleed.
De afwerking van de zijkanten bestaat uit enkele
kettingdraden die zijn omwikkeld met rode, bruine
en beige wol. Aan de boven- en onderzijde is geen
kelimrand meer aanwezig, de vrij uithangende
kettingdraden zijn afgehecht door een draad die de
ketting verenigd tot een franje van drie draden.

De knoopdichtheid
De knoopdichtheid is bepaald
op 5,5 knopen per cm2.
Horizontaal zijn er 15 en
verticaal zijn er 18 knopen op
7 cm, 15 * 15 1 (7 * 7) = 5,5
knopen per cm'. De knoop is
asymmetrisch.
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