Yalameh

Yalameh, afmeting 80*125 cm, wol op wol, 23,5 knopen/cm2
Dit kleed in stemmige kleuren heeft als thema vogels. De wol is geverfd met plantaardige
verfstoffen en vertoont veel nuances. De pool is dicht en zacht en ongeveer 8 mm hoog. De
ketting is van ongeverfde wol die is getwijnd uit 2 draden. De ketting is volledig gekanteld en
elke tweede kettingdraad is daardoor aan de achterzijde onzichtbaar. De inslag is van
ongeverfde lichtbruine wol. Het kleed is ingedeeld in een vlak met drie randen.

Het vlak

Het vlak heeft een rode achtergrond met een groot zeshoekig langgerekt medaillon. Op het vlak
staan tweekoppige gekroonde vogels, bloemen en edelstenen.
Het medaillon
Het medaillon bestaat uit een
achthoekig hoofdmedaillon met
daarin drie kleine geschakelde
zeshoekige medaillons. Het hoofdmedaillon heeft een beigewit fond
dat is gevuld met vogels, bloemen,
levensboommotieven, sterren en
slangen. De figuren in het hoofdmedaillon zijn rood, blauw, beige en
rose met donkerbruine of donkerblauwe omlijning. De driehoekrand
van het hoofdmedaillon is langs de
binnenzijde afgezet met rode
bloemen, blauwe en oranje slangen.
De kleine medaillons bestaan uit
concentrische zeshoeken waarvan de
randen zijn afgezet met gestileerde
dierenkoppen. Door de afstand tussen de dierenkoppen is een wederkerig motief ontstaan, dat wil zeggen dat op de achtergrond de dierenkoppen ook zijn afgebeeld.
De buitenste rand is getrapt, alle randen van de concentrische zeshoeken hebben zowel naar
buiten als naar binnen dierenkoppen. Het centrum van de zeshoek is een motief van vier
bloemen opgevuld met bladeren.
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De randen
De randen zijn samengeteld uit een hoofdrand en een
buiten- en binnenrand. De hoofdrand heeft een blauwe
achtergrond met gestileerde pauwen in verschillende
kleuren. De buitenrand is een wederkerig medachylmotief in rood en beige met donkerblauwe omlijning.
De binnenrand is smal en heeft een middenbeige
achtergrond met donkerblauwe en zalmrode schuine
strepen (Daghestanmotief).

De afwerking
De zijranden zijn gemaakt door enkele kettingdraden te
omwinden met blauwe en rode wol. De franje is
gemaakt van de loshangende kettingdraden die telkens
met drie of vier tot een bosje zijn samengebonden met
een witte doorlopende draad.
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De kleuren
De hoofdkleuren zijn blauw, rood en beige, de detailkleuren zijn groen, bruin, oranje en
geelgroen. Met uitzondering van het blauw en het beigewit zijn alle kleuren getemperd d.w.z.
min of meer pastel. Het blauw komt voor in de tinten lichtblauw, middenblauw of koningsblauw
en donkerblauw. Het rood heeft een rood-oudroze tint, verder magenta, zalm en oranje. Het
beige is beigewit (fond), middenbeige en beigebruin. Het groen is blauwgroen, het bruin is
middenbruin en donkerbruin. Op enkele plaatsen zijn er kleine details in helder geelgroen

De knoopdichtheid
De knoopdichtheid is bepaald op 23,5 knopen per cm2.
Horizontaal zijn er 32 knopen op 7 cm en verticaal 36 knopen per 7 cm, 32 * 36 / (7 * 7) = 23,5
knopen per cm2. De knopen zijn asymmetrisch en de ketting is vrijwel volledig gekanteld.
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