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Nuristani Woodcarving
Pattern Book 1.1
Date: January 2018

1-2  Karipas - circular carve trilateral. 
Depicts three leaves together shap-
ing a circle or a shield

1.2 کاریپاس - دایره ای سه برگی
سه برگ را نشان میدهد که شکل دایره را بخود گرفته است.

3-4 شتانگی کریپاس- خطوط مستقیم داخل یک دایره
نشان دایروی که خطوط مستقیم نوک تیز در مرکز باهم 

وصل شده بازتاب دهنده شکل ستاره است.

5-6 ستاره
شکل ستاره مانند که با خطوط ضخیم با هم وصل شده و 

نشان دهنده ستاره در شب است.

3-4 Shtangi Karipas - signficant
direct circle line.
A circular shield design with an 
interior star

5-6 Star
Depicts a star at night

کندن کاری نورستانی بروی چوب
کتاب نقوش 1. 1

تاریخ: جنوری 2018
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Nuristani Woodcarving
Pattern Book 1.2
Date: January 2018

کندن کاری نورستانی بروی چوب
کتاب نقوش 2. 1

تاریخ: جنوری 2018

7. Cody flowers lined foursquare
A shield design with interior 
geometric design.

8. Simple hexagonal flower Cody
A shield design with three-leave 
pattern inscribed on a Reuleaux 
triangle with grooved ridgelines.

9. Circle trilateral flowers lined 
Cody
A shield design with a flour-leaf 
flower inscribed on a star pattern.

7. گل کودی، که به چهار قسمت تقسیم شده است
این نشان شکل دایروی را بخود گرفته است که به چهار 

قسمت تقسیم شده و از برگ های نازک تشکیل شده است.

8. گل کودی شش ضلعی
شکل دایروی که از شش مثلث بزرگ تشکیل یافته با برگ های 

بیضوی و مثلث های  کوچک میباشد.

9. گلهای سه برگی کودی 
شکل دایروی که از برگ های چهار دانه یی تشکل یافته و 

در مجموع به چهار قسمت تقسیم شده که شامل برگ های 

باریک میشود.
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Nuristani Woodcarving
Pattern Book 1.3
Date: January 2018

کندن کاری نورستانی بروی چوب
کتاب نقوش 3. 1

تاریخ: جنوری 2018

10. Cody trilateral simple circle of 
flowers
A shield design with a three-leaf 
flower laid over a Reuleaux triangle.

11. Circular curved membrane lined
A circular shield pattern with a 
rotating wheel design and indented 
ridgelines

12. Circular curved membrane
A circular shield pattern with a 
rotating wheel design.

10. گل کودی دارای سه برگ
شکل دایروی که از سه برگ گل تشکیل شده و این گل باالی 

مثلثی قرار گرفته که با خطوط مستقیم جدا شده است.

11. دایره با خطوط منحنی
شکل دایروی که از خطوط منحنی بجود آمده و  یک چرخش 

را نشان میدهد که باالی هر برگ یک خط باریک فرو رفته 

قرار گرفته است.

11. دایره با خطوط منحنی ساده
شکل دایروی که از خطوط منحنی بجود آمده و  یک چرخش 

را نشان میدهد.
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13. One line mat-weave
A central star-shield emblem is surrounded 
by a continuous square of two interwoven, 
knitted fibres.

13. بوریا بافت یک خطه
در شکل زیر دیده میشود گل ستاریی که از خط های مستقیم تشکیل شده، در 

میان بافت های بوریایی قرار گرفته است.

Nuristani Woodcarving
Pattern Book 1.4
Date: January 2018

کندن کاری نورستانی بروی چوب
کتاب نقوش 4. 1

تاریخ: جنوری 2018
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14. Two line mat-weave
Woven-mat pattern with three 
nodes.

15. Buria Baft Shakil Gushwara
Interwoven lines that refer to the 
shape of traditional earrings

16. Sign
A single line with one central groove 
is woven overand under itself to 
create a four-square pattern.

14. بوریا بافت دو خطی
شکل بوریا بافت که دارای دوخط بوده و باهم چیچیده است.

 

15. بوریا بافت گوشواره یی
خطوط را نشان میدهد که باهم پیچیده و شکل گوشواره 

سنتی را تشکل داده است.

 

16. نشان
دو خطی که باال و پایین یکی دیگر حرکت کرده تا یک شکلی 

را بجود بیاورد که دارای چهار مربع کوچک میشود. 

Nuristani Woodcarving
Pattern Book 1.5
Date: January 2018

کندن کاری نورستانی بروی چوب
کتاب نقوش 5. 1

تاریخ: جنوری 2018
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17.Woven rope
Two lines of two central grooves
are woven together creating a rope.

18. Sign
A rhombus woven stamp with
looped-over vertices and fronds
in between.

19. Mat-weave
Two matted patterns framing
a complex shield emblem with
interior 12- point star.

Nuristani Woodcarving
Pattern Book 1.6
Date: January 2018

کندن کاری نورستانی بروی چوب
کتاب نقوش 6. 1

تاریخ: جنوری 2018

17. ریسامن بافت 
دوخط ریسامن مانندی که در یکدیگر پیچیده و ریسامن بزرگ 

تر را تشکیل میدهد.

18. نشان
شکل لوزی که خطوط باالی یکی دیگر قرار گرفته و در کل 

یک نشان را تشکیل میدهد.

19. بوریا بافت
بوریا بافت دو خطه که به دو بخش تقسیم شده، در وسط 

یک ستاره قرار دارد و از 12 خط مستقیم تشکیل گردیده 

است.
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20. Mat-weave
A full-matted pattern within an 
elongated 12-curve frame.

21. Mat-weave
A pattern depitcting a full knitted 
mat.

22. Three circles
Knitted pattern depicting three  
interwoven circles organized in a 
triangular formation.

Nuristani Woodcarving
Pattern Book 1.7
Date: January 2018

کندن کاری نورستانی بروی چوب
کتاب نقوش 7. 1

تاریخ: جنوری 2018

20. بوریا بافت
سطح بوریا بافتی که در داخل 12 کنگوره قرار گرفته است. 

20. بوریا بافت
خطوطی که با هم پیچیده و یک سطح مربع بوربا بافت را 

تشکیل داده است.

22. سه دایره
این شکل بافت سه خط را نشان میدهد که باهم پیچیده و سه 

دایره را تشکیل داده است.
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23. Mat-weave
Two lines knitted over and under 
each other vertically down the 
wood. Stylization of the rope 
pattern. 

24. Woven rope
A central shield emblem is 
surrounded by two interlocking 
rope-like fibres.

Nuristani Woodcarving
Pattern Book 1.8
Date: January 2018

کندن کاری نورستانی بروی چوب
کتاب نقوش 8. 1

تاریخ: جنوری 2018

23. بوریا بافت
این شکل بطور بویا بافت ساخته شده است که دارای نقطه 

مرکزی بوده و به شکل عمودی قرار گرفته است. این سمبول 

بشکل عمودی یا افقی بروی چوب کنده میشود.

24. ریسامن بافت
این شکل دارای یک دایره مرکزی ستاره دار بوده که خطوط 

ACKUریسامن مانند در اطراف آن پیچیده است.




