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           – tilbudene gælder i uge 35 og 37

AfshAr  
240 X 170 CM 

3.999,-    
MArkedspris:

6.890,- spAr

 2.891,-

sUper pris 
TUrkMAn 200 X 140 

2.399-
MArkedspris:

5.499,-spAr
56%



Afghan
Aktscha er knyttet af Turkmenere i det centrale og nordlige 
Afghanistan. De enkle mønstre er sammensat af elefantfod /
oktagoner og stiliserede geometriske mønstre.

knudetætheden er på ca. 150-250.000 pr. m2
str. 60x40 cm Art.nr. 325577
str. 150x100 cm Art.nr. 325581
str. 200x140 cm Art. nr. 325590
str. 240x170 cm Art. nr. 325558000070

Baby Indo
Er knyttet efter gamle persiske håndværkstraditioner i gode 
harmoniske farver, som passer godt til den skandinaviske stil.

knudetætheden er på ca. 75.000 pr. m2
Uld på kædetråd af bolmuld.
str. 60x40 cm Art. nr.325577

Lahore
Tæpperne fra Pakistan har oftest Tekke eller Bokhara mønstre,  
der oprindeligt er inspireret af mønstre fra Turkmenistan. Tekke-
mønstret bliver også kaldt for sommerfuglemønstret, mens 
Bokhara bliver kaldt elefantfodsmønster. Uldkvaliteten er særlig 
blød og skinnende, mens mønstrende er enkle og harmoniske i 
varme farver.

knudetætheden er ca. 225.000 pr. m2
Uld på kædetråd af bolmuld
str. 90x60 cm Art. nr. 32557500010
str. 185x60 cm Art. nr.325581
str. 120x80 cm Art. nr. 325581
str. 190x130 cm. Art. nr. 325590
str. 300x80 cm. Art. nr. 325590
str. 240x170 cm. Art. nr. 32558000070

Hamadan
Stammer fra det store område omkring byen Hamadan I det 
vestlige Iran. Området er det mest produktive område for 
tæppeproduktion i hele Iran. I hver lille landsby bliver unikke  
og meget smukke tæpper fremstillet i et utal af størrelser, farver  
og designs.
 
knudetætheden er ca. 150-200.000 pr. m2
Uld på kædetråd af bolmuld
str. 90x60 cm. Art. nr. 32557500010
str. 120x80 cm. Art. nr. 325581
 
Turkman
Mønstre, farver og designs stammer oprindeligt fra området 
omrking Afganistan og Turkmenistan. Produktionen af disse 
tæpper har efterhånden bredt sig til Iran, hvor der finder en 
betydelig produktion sted. Farverne er som regel røde og brunlige. 
Mønstrene er som regel Tekke eller Bokhara.

knudetætheden er ca. 150-200.000 pr. m2
Uld på kædetråd af bolmuld
str. 120x80 cm. Art. nr. 325581
str. 200x140 cm. Art. nr. 325590

Afshar
Oprindeligt var Afshar en tyrkisk talende nomadestamme. I dag er 
der næppe nogle omrejsende nomader tilbage. De har nu slået sig 
ned i området omkring byen Kirman i Iran og er blevet integreret 
med befolkningen der. Som en konsekvens heraf bliver bymotiver 
fra Kirman f.eks. vasemotivet nu ofte brugt i Afshar designs.
  
knudetætheden er ca.220.000 pr. m2
Uld på kædetråd af bomuld.
str. 240x170 cm. Art. nr.32558000070

Kort om tæpperne
friT vAlg 

149,-
MArkedspris:

249-spAr

100,-

BABy indi
60 X 40 CM

BABy 
AfghAn
60 X 40 CM



friT vAlg 

499,-
MArkedspris op Til:

1.199,-
spAr op Til

700,-

lAhore
90X 60 CM

hAMAdAn 
90 X 60 CM



friT vAlg 

1.299,-
MArkedspris op Til:

1.999,-
spAr op Til

700,-

TUrkMAn
120 X 80 CM

AfghAn
150 X 100 CM

lAhore
120 X 80 CM

lAhore
185X 65 CM

hAMAdAn
120 X 80 CM



lAhore
190 X 130 CM

friT vAlg 
 

2.399,-     
MArkedspris op Til:

5.499,- spAr op Til

3.100,-

AfghAn
200 X 140 CM

TUrkMAn
200 X 140 CM

lAhore
300 X 80 CM



lAhore
240 X 170 CM

AfshAr
240 X 170CM

friT vAlg 
 

3.999,-     
MArkedspris op Til:

6.890,- spAr op Til

2.891,-

AfghAn
240 X 170 CM


