


روز مادر
ــج و  ــا رن ــه ب ــی ک ــوص مادران ــت، به خص ــادران اس ــال روز م ــای س ــه روزه هم
ــی را  ــای زندگ ــد و تجربه ه ــد و کار می کنن ــوزن می زنن ــا س ــرای بچه ه ــق ب عش

تــوی دستبافت هایشــان ریزریــز می دوزنــد.



آناهیتا
این بسته شامل

حوله دستبافت پنبه ای استخری
اسماچ دست ساز رزماری

کیف لوازم آرایش دستبافت



خورشید
این بسته شامل

رومیزی پته دوزی بته جقه
حوله دستبافت پنبه ای دست و صورت

آویز گره سرشتی
گلدان کوچک لگ
در جعبه حصیری



بانوک
این بسته شامل

تابلو کوچک سوزندوزی
دستنبند و گوشواره سوزندوزی بلوچ

در جعبه حصیری

"دستبافت هــــای بلوچــی بانــوک حاصــــل 
زحمت و مهربانی مادران بلوچ اســت  نشــانه 
عشــق همــه مــــادران و آن امیــد روشنشــان 

ــودن و نفــس کشــیدن." ــرای زنده ب ب



بانوک
این بسته شامل

تابلو کوچک سوزندوزی
گوشواره سوزندوزی بلوچ

در جعبه حصیری



مهربانو
این بسته شامل

حوله دستبافت پنبه ای دست و صورت
صابون دستساز گیاهی

شمع معطر
اسماج رزماری

عروسک بومی کورمانجی مادر و بچه
در جعبه چوبی



کیف های سوزن دوزی

دسترنج زنان بلوچ



 رومیزی های پته

"روز مــادر قشــنگ ترین روز همــه  ســال اســت، نــه 
فقــط بــه خاطــر مادرانــی کــه بــا ســختی می بافنــد 
آن  بــه خاطــر  آرزو می کننــد کــه  و  و می دوزنــد 
عشــق بی بدیــل مــادری کــه نفــس کشــیدن مــا را 

ــد." ــان تر می کن ــم آس ــخت ه ــای س در روزه



قاب های پته
ــان  ــه زن "درخت هــای زندگــی روشــن و قشــنگی ک
کرمانــی باحوصلــه و ســلیقه مــردم کویــر پــر از لگ 

ــد." و درخــت و زندگــی کرده ان



حوله های دستبافت
در سایزها و طرح های مختلف و بسته بندی های پارچه ای



پک های محیط زیستی
"حتــی بســته های محیــط زیســتی هــم 
نشــانه مــادر بــودن اســت، مــادر زمیــن 
بــودن، مــادر همــه بچه هــای قشــنگ 

دنیــا بــودن ...مــادر بــودن ..."



پک های محیط زیستی



پک های محیط زیستی



جعبه ادویه

این بسته شامل 
6 عدد ظرف شیشه ای حاوی

پــودر لبــو، پــودر شــنبلیله، پــودر بــرگ 
کاری، پــودر فلفــل کشــمیری، پــودر 

اســفناج، پــودر رزمــاری
و جعبه چوبـی دســت ساز
در ابعاد 16 * 16 سانتیمتر

"عشــق مــادر مثــل ادویه هــا پــر از رنــگ 
و بــوی درختــان و گیاهــان جنوب اســت 
و مثــل دریاهــا بــوی خــوش رهایــی 
دارد. عشــقی کــه بــا جنــل و صحــرا بــه 
ــیاهی  ــت و س ــان اس ــدازه مهرب ــک ان ی
دل هــای رنج کشــیده را روی طبیعــت 

زیبــا نمی گــذارد."



جعبه دمنوش
این بسته شامل 

9 عدد ظرف شیشه ای حاوی
بهارنارنــج، دارچیــن، زعفــران، غنچــه 
آویشــن، لگ گاوزبــان،  لگ محمــدی، 
اســطوخودوس، چــای بــه، چــای ترش

و جعبه چوبی دست ساز
در ابعاد 25 * 25 سانتیمتر



 پک کوســـن هـای
گلـدوزی خراسـان

پارچه این کوســن ها دســتبافت اســت و توسط 
ــه  ــان در روســتاهای خوســف  خراســان بافت زن
و توســط دختــران دارای معلولیــت آسترکشــی 
ــان  ــط زن ــت توس ــود و در نهای ــه می ش و دوخت

روســتای ســارمران گلــدوزی می شــود.
بیــش از 50 خانــم در فرآینــد تولیــد و دوخــت 

ایــن کوســن ها مشــغول بــه کار شــدند.



گلدان کپو
ــان و  ــو حاصــل دســترنج زن گلدان هــای کپ
مــادران روســتای پامنــار اســتان خوزســتان



حوله تن پوش

این بسته شامل 
ــا پارچــه  ــوش ب ــه تن       پ ــدد حول ــک ع ی
دســتبافت و یــک عــدد ســاک پارچه ای 

اســت.




