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التلي



حذ   لقد ترك لنا األسالف من أجدادنا الكثير من التراث الشعبي الذي    
لنذذا أن نر ذذر نذذف  نحذذاون وريذذف  ن ذذراً ليبقذذل طنذذرا  ل ذذيا الذذر ن     

. لألجيال القادمة



برئاساة سامو الخاي ة 1975أغساطس 27تأسس االتحااد النساائي العاام فاي 

ة فاطمة بنت مبارك ؛ رئيساة االتحااد النساائي العاام ، الارئيس األعلاى لم سسا

تصة التنمية األسرية، رئيس المجلس األعلى لألمومة والطفولة؛ كآلية وطنية م 

ضايا بتمكين وريادة المرأة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، يعمل على تبني الق

عاز  التي تمس احتياجات وتطلعات المرأة في دولة اإلمارات العربية المتحادة بماا ي

.األدوار التنموية للمرأة في م تلف المجاالت واألخذ بيدها نحو الريادة

الرؤية
دامة الريادة والتميز فاي المخااركة والتمكاين للمارأة فاي مسايرة التنمياة المسات

.لدولة اإلمارات العربية المتحدة وبما يحقق جودة الحياة

الرسالة
يسااعى االتحاااد النسااائي العااام فااي دولااة اإلمااارات العربيااة المتحاادة  لااى تبنااي 

السياسات ووضاع ال طاو والبارامإ و طاالق المباادرات التاي تساهم فاي تعزياز 

لاف وضع ومكانة المرأة وبناء قدراتها وتذليل الصعوبات أمام مخاركتها فاي م ت

ي مناحي الحياة، لتتبوأ المكانة الالئقاة ولتكاون نمواجاا مخارفا لرياادة المارأة فا

لمياة، كافة المحافل الوطنية واإلقليمية والدولياة، وتحقياق مقااييس التمياز العا

والاام ماان خااالا شااراكات متمياازة وكفاااءات عاليااة وخاادمات مبنيااة علااى أفضاال 

الممارسات وبالعمال ماع كافاة ف اات المجتماع أفاراد وم سساات وبنااء قادراتهم

.لزيادة مخاركتهم في دعم وتمكين النساء
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احملتويات 





ضاري  اإلمارات العربية المتحدة دولة فتية تف ر بإنجا اتها وتحافظ على موروثها الح

رص والثقافي،  ا تهتم الدولة في الحفاظ على التراث ونقله لألجياا القادمة، والح

عليه  من االنادثار وضاياع الهوياة الوطنياة، ورغام التطاور الملحاوظ الاذي تخاهد  

ن الدولة  في جميع المجاالت،  ال أنها متمسكة بتراثها العريق وتاري هاا األيايل عا

طريق المراكز  المعنياة باالتراث والحارل اليدوياة  التقليدياة،  ضاافة  لاى ال طاو

.بعد جيلجيآلوالمبادرات التي من خاللها تحافظ الدولة على التراث 

ة وال ننسى كذلم دور المرأة  ورسالتها التي كانت وما الت تمثل الدعاماة الرئيسا

يم في بناء األسرة، واإلسهام في الحياة االقتصادية وما يتالءم مع طبيعتهاا وقا

مجتمعها األييل،  ا كانت المرأة اإلماراتية السند والعون لزوجها في مواجهة أعباء

.الحياة

ت لذا اهتمت المرأة اإلماراتية بعد االنتهاء من أعمالها المنزلية  واالستفادة من وق

ي فراغها في حياكة المالبس وعمل األشغاا اليدوية، و قد مثلت عنصرًا فااعاًل فا

بي اة المجتمع اإلماراتي، وأثبتت قدرتها على اإلبداع واالبتكار وتس ير موجودات ال

المحيطة الست دامات الحياة اليومية والمعيخية، ورغام ماا شاهدته اإلماارات مان

طفرة حضارية وتطور كبير وظهور عاالم اللاة،  ال أن المناتإ التراثاي حاافظ علاى 

تازا  مكانته وأيالته لدى المجتمع اإلماراتي، وأيبح الحفاظ عليه واجبًا ومصادر اع

.بتراث األجداد،  لما تميز به من دقة و تقان ونتاج بي ة محلية خالصة

11

املقدمة 



ي اة وحرفة الّتّلي تعكس اهتمام المرأة اإلماراتية بزينتهاا وجمالهاا رغام ظارول الب

د القاسية  في الماضي وكثرة المخاغل، في حاين اعتمادتها بعال النسااء كماور

لكسب الر ق ومساعدة رب األسارة  فاي مواجهاة أعبااء المعيخاة، وكانات نسااء 

ا الحي يجتمعن في وقت الضحى بعد االنتهاء من األعمااا المنزلياة لطفطاار ساوي

ليهاا، أو وممارسة حرفة الّتّلي كهواية، وأحيانا يقمن بتدريب الفتياات الصاغيرات ع

التعاون مع بعضهن بعضًا لمساعدة أهال المعارل ل ياطاة مالباس العارول دون 

.مقابل 

ي  وفي هذا الكتيب سانتناوا األبعااد الجمالياة لحرفاة ومهاارات ياناعة الّتّلاي التا

ذكر أن تناقلتها األجياا جياًل بعد جيل لتعكس أاواق النساء في الزينة، والجدير بال

ة حرفة الّتّلي تمارل في دولة اإلمارات العربياة المتحادة وسالطنة عماان وجمهوريا

مصر العربية و جمهورية ايران

المقدمة
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الكنادورةويوضع التلي حوا الصادر واكماام 
حيث يكاون عادد اللفاات قليال فاي الكناادير
ات اليومية التي تكون من القطن، و تزيد لفا

التلااااي حاااااوا الصاااادر واكماااااام  لكناااااادير 
المناسبات واالعرال التاي تكاون مان حريار 

الثاوب ، ويلبسوالمزرايبوطيرةو البريسم
ورةالكنداو االقمخة الحريرية الخفافة فوق 

في االعياد والمناسبات حياث تكاون اكماام
الكنادورةالثوب واسعة ليظهار منهاا اكماام 

واساعة الصادروتكاون فتحاة باالتليالمزينة 
عموديااة تمتااد تخااكيلة ولهااابااالتليمزينااة 
.لالسفلسم 50حوالي 

التليالمقدمة
من النسيإ محبوكة علاى شاكلظفيرةهو 

، البريسااامشاااريو مااان خياااوو القطااان أو 
ي بكرة من  يإ الفضة أو  يإ فضتتوسطها

يااناعي، ويساات دم هااذا الخااريو لتاازيين 
رأة الصدر واألكمام في الثوب التقليدي للم

،  ا تجياااادها أغلااااب  النساااااء "اإلماراتيااااة 
اإلماراتيات، وقد برعت المرأة اإلماراتية في

تحتااج  لاى يابر وهاي حرفاةالّتّلايياناعة 
.ودقة  وبراعة وقوة تركيز أثناء ممارستها
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أدوات حرفة التلي

اهلدوب
هااي عبااارة  عاان مجموعااة ماان خيااوو 

تلااااف علااااى البريساااامالقطاااان أو 
.البكرات لصناعة التلي 

الكريان
هااي عبااارة عاان بكاارات  تلااف عليهااا 
ال يااااااوو وال ااااااوص المساااااات دمة 

ل لصناعة  الّتّلي، وتسامى فاي بعا
".دحاري" المناطق 
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اخلوصة
هااي عبااارة عاان شااريو مصاانوع ماان 
الفضاااة ال الصاااة، يلاااف علاااى بكااارة 
تتوساااو بكاااارات ال ياااوو لصااااناعة 
الّتّلااي، ومااع تطااور الصااناعات ظهاار 
خاااايو ال ااااوص الصااااناعي،  فضااااي 
اللون، باإلضافة  لى الذهبي والعديد

.من األلوان

املوسدة
عبااارة عاان وسااادة  ماان القطاان علااى 

ةالكجوجاشكل بيضاوي، توضع فوق 
لتثبيااات البكااارات والخاااريو عليهاااا،

.تهويلف  يإ الّتّلي حولها أثناء حياك

أدوات حرفة التلي
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الكجوجة
عبااارة عاان قاعاادة تصاانع ماان المعاادن وتثباات عليهااا 

.الم دة لصنع شريو الّتّلي

اإلبرة
، وحاليًا توضع على شريو الّتّلي  لتثبيته

.يست دم الدبول

أدوات حرفة التلي
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لةالباد





ة هي نوع من أنواع الّتّلي  المصنوع مان أعاداد كبيارة مان بكارات ال ياوو القطنيا

وعدة بكرات من أشرطة الفضة، وتحاك أشارطة الفضاة لصانع البادلاة التاي تازين

طرل السرواا، ويعتبار السارواا مان المالباس الداخلياة للمارأة اإلماراتياة ، حياث 

، وتوضاع البادلاة حاوا منطقاة"النساعة"يثبت حوا ال صر بواساطة حبال يسامى 

ادلة الكاحل وهي  ي تراثي تلبسه السيدة لمناسبات األعرال واألعياد، وتحتاج الب

بكرة 44 لى 8لسيدة اات خبرة ومهارة في ينعها لكثرة بكراتها التي تتراوح بين 

تة ، ويستمر العمل بها لمدة طويلة تتراوح ما بين شاهر  لاى ساالكاجوجةتلف حوا 

صنع إلمكانية تبديلها على قماش جديد وألنها جزء ثمين يبالبادلةشهور، سميت 

.من الفضة

لةالباد

21



صغيرة
بكرات من ال يوو  باإلضاافة  لاى بكارتين 8يتم وضع ( بوفتيلتين)تعرل با

.من ال وص، هو شريو يركب على نهايات السرواا الصغير

أنواع البادلة
أنواع البادلة

22



متوسط
بكاارات ماان خيااوو القطاان ، 10 ا يااتم وضااع ( فااتالت بااوثالث)تعاارل بااا 

.بكرات من الفضة3باإلضافة  لى 

أنواع البادلة

23



كبيرة
مان بكارات أشارطة 5بكرة من خيوو القطن  ضافة  لى 14يتم وضع 

، ماع الصاغيرة للساروااالبادلةالفضة، وتست دم الطريقة نفسها في 
.اختالل بسيو في أنها توضع في السراويل الكبيرة

أنواع البادلة
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أجزاء البادلة إذ تختلف مسمياتها ونقوشها 
-:وهي كالتالي 

أجزاء البادلة

هو شريو له شكل هندساي يوضاع 

باااين أجااازاء البادلاااة ويكاااون بااااللون 

.األسود

أو القيطان الغولي

رأس القند
(نثارة منكساة)أوالمنخاارةويطلاق علياه 

،  يوجااد فااي جميااع (رأل البلااوي)وكااذلم 

.دأنواع البادلة ويكون ال يو باللون األسو
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البيت

44بكرة من الفضة باإلضافة  لاى 20و يتكون من البادلةهو الجزء األوسو من 

.بكرة من ال يوو 

:ويتضمن البيت األنواع التالية

يايبيت ساير •

بيت مقفل •

البيطانبيت أبو •

بيت بقش الكرسي•

بيت شربة السكين •
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يايبيت ساير 
يوو ، حيث ترتفع ثم تهبو وتكون ال البادلةاسم النقخة وهو ضمن أشرطة 

.أو على أطرافهاالبادلةباللونين األسود أو األبيل في وسو 



مقفلبيت 
يسمى بهذا االسم لعدم وجود فراغ بين الغر ، 

.وهو عبارة عن مثلثات متقابلة



29

البيطانبيت أبو 
،البادلةويكون في منتصف السمبوسةيتكون من مثلث واحد ويسمى 

. الكبيرةالبادلةوهي نقخة تتميز بها 



30

بيت بقش الكرسي
بقش وباو ، تكون الزخرفة فيه داخل البيتوتسمى 

.على هي ة نصف دائرة، وتتبع كل واحدة األخرى



السكنيبيت ضربة 
، ةالبادلوتسمى أيضا فنخ البطيخ  ويكون لونها أسود عندما توضع على أطرال 

.تكون باللون األخضر مع خوص فضي اللونالبادلةوتوضع في منتصف 





تطور
حرفة التلي



ميدالية

قلم

محفظة نقود



ماع تطااور الحياااة  فاي جميااع المجاااالت أياابح مان الضااروري تطااوير اساات دامات 

حديثاة الّتّلي لتصبح مناسبة للحياة العصرية ، وأضايفت لاه  تصااميم ولمساات

بحيااث أياابح ياادخل مااع التطريااز علااى قطااع الحرياار  لتاازيين العبايااة و تااازيين 

حقائااب اليااد ومحااافظ النقااود وأغطيااة أجهاازة )الم تلفااة مثاال  (  اإلكسسااوارات)

ورات أيضاا فاي الاديكوالبادلة، كما است دم الّتّلي ( الهواتف المتحركة واألقالم

قات واألثاث،  ا يتم تزيين الوسائد واللوحات والمفارش واألدوات المكتبياة، وال

هان هذ  المنتجات استحسان الجيل الناشئ والسياح ، وبذلم تم االنتفاع من الم

ن أجال اليدوية التراثياة ليساتمر االرتبااو باين الجيال القاديم واألجيااا الناشا ة ما

.الحفاظ على المهن اليدوية من االندثار 

حقيبة

حافظة هاتف

35

تطور
حرفة التلي



ــــ   ــــة  جيـــ ــــورت صـناعـــ ـّيوتــــــطــ ـــ ـــ ي الّتلـ ال
أصــبح أكثــر جمـاالب بتـدااأل االـوان وااشـ ا    

:ومنها

تطور حرفة التلي

تلّي
.يحاك بالطريقة التقليدية على أن يكون لكل مترين لون م تلف من  ال وص

التّعاون
36



وهو تّلي يحاك ب يو فضي في الوساو  يت للاه لاون  خار بحجام الازر كال
.سم4

تطور حرفة التلي

تلّيبو فص
37



ت تلف ألوان ال يوو المجدولاة فاي الجاناب األيمان عان الجاناب األيسار،  يتكاون
، أماا البريسامالجانب األيمن من خيوو قطنياة تتاداخل ماع خياوو مان   الازري أو 

.الجانب األيسر يكون بلون واحد يدخل مع ال وص

تطور حرفة التلي

اجلنب تلّي

38



ااد لااون ال ااوص فااي الوسااو، ويتغياار ألااوان يحاااك  بالطريقااة التقليديااة ويوح 
.ال يوو على الجانبيين 

تطور حرفة التلي

الشطرنجتلّي

39







42



أنواعاألقمشة

:التي تستخدمها المرأة اإلماراتية وهي 

43



بو تيلة 
ي، قماش من القطن  يحتوي على دوائر ويطر  بخكل بسيو  لالساتعماا الياوم

ة التاي الكرات الصغيرة البلورية الخافاف:  وجاءت تسميته نسبة  لى التيلة،  وهي

.كان يلعب بها األطفاا سابقاً 

Bu Tileh
A cotton cloth that contains circles and is lightly embroidered for 

everyday use. It derives its name from Al Tileh, the small transparent 

crystal balls that little children used to play with in the past. 



املزراي
قماش من الحرير الهنادي يسامى الصافوة، وهاو مطار  ب ياوو فضاية أو اهبياة، 

.ويست دم الثوب المصنوع من هذا القماش  في المناسبات واألعياد

Al Mizrai
A type of cloth made from Indian silk known as Al Safwa. It is 

embroidered with silver or gold threads. The resulting dress is used in 

celebrations and holidays. 



قليمبو 
.قماش من الحرير الم طو  ب طوو طولية رفيعة

Bu Qleem
A cloth made from silk that is striped with long and thin strips.



بو طرية 
عبااارة عاان قماااش ماان الحرياار الهناادي المطاار  بنقااوش ملونااة علااى شااكل وردة، 

انت من أجمل األقمخة  التي كبوطيرة، ويعتبر قماش البريسمباست دام خيوو 

.ترتديها النسوة في المناسبات

Bu Tira
This is a type of Indian silk cloth that is embroidered with colorful 

inscriptions shaped as a rose. It is made using silk threads and is 

considered one of the most beautiful types of cloth that is worn by 

women in celebrations. 



بو نرية 
قماش من الحرير الهندي او ألوان  اهيه وبها دوائر اهبية، واقتبس اسم القماش

.من عملة ليرة الذهب

Bu Nireh
A cloth made from Indian silk and consists of bright colors and 

golden circles. Its name comes from the Golden Lira currency. 



بو نسعة 
.باتقماش من الحرير الهندي ، له نقخة تخبه سعف الن يل ويلبس في المناس

Bu Nas'a
A cloth made from Indian silk. It carries an inscription in the shape 

of a palm tree leaf. It is used in celebrations. 



كازوةبو 
زات قماش من الحرير الهندي يأتي  بألوان م تلفة سمي بذلم نسابة  لاى التطريا

(.الكاجو ) الموجودة على القماش  والتي تخبه  نوع من أنواع المكسرات وهو 

Bu Kazoeh
A cloth made from Indian silk. It comes in different colors and is 

takes its name from the embroideries that the cloth has which 

resemble Cashew nuts.



الشال 
زهور قماش  مصنوع من الصول ال فيف ويتميز بألوانه الزاهية،  وله نقخة من ال

.مميزة، يلبس في فصل الختاء

Al Shal
A cloth made from light wool. It features bright colors and carries 

flower inscriptions. It is worn in winter.



صاحلني
قماااش ماان الحرياار الهناادي  م طااو ب طااوو عريضااة بعاادة ألااوان ويساات دم فااي 

.المناسبات واألعياد

Salehni
A cloth made from Indian silk and is striped with broad lines of 

various colors. It is used in celebrations and holidays. 



بوقفص
س قماش من الحرير الخفال وال فياف ولاه نقخاة مربعاات تخابه القفاب ، يلاب

.في المناسباتالكندورةفوق 

Bu Qafas
A cloth made from transparent and light silk. It carries square shaped 

inscription that resembles a cage. This dress is worn on top of the 

Kandoura in occasions.



دمعة فريد
.قماش م رم يست دم كثوب يلبس فوق الكنادير للمناسبات

Dam'at Fareed
A perforated cloth used as a dress worn on top of the Kandoura in 

occasions and celebrations.



الثوب
لبااال يصاانع ماان الحرياار الخاافال أو الم اارم يكااون فضفاضااًا  حتااى يخااف عاان 

لهمااا التطريااز نفسااه ووالكناادورةالجالبيااة  التااي تلاابس تحتااه،  ويكااون الثااوب 

ألوانهمااا متناسااقة، وعااادة يلاابس الثااوب فااوق الجالبيااة ممااا يزياادها ف امااة فااي 

.المناسبات

Thoub
An outfit that is made from transparent or perforated silk. This outfit

is loose so that it is separated from the Jalabya underneath it. The

thoub and Kandoura have the same embroidery with consistent

colors. The thoub is usually worn on top of the Jalabya making it

appear more elegant in celebrations.



CLOTH
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Talli Al Janb
The colors of the braided threads on the right side are different

from those on the left side. The right side consists of cotton

yarn interwoven with threads made of silk or Al Zarri (golden

thread), whereas the left side has only one color with the

Khous.
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Evolution of Talli

Chess Talli
This type is woven using the traditional method. The Khous in 

the middle has one color whereas on the sides the threads have 

various colors.
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Evolution of Talli

Talli Bofus
It is a type of Talli that is woven using a silver thread in the 

middle inlaid with another color the size of a button every 4 cm. 
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THE MAKING OF TALLI ZEEJ EVOLVED AND 

HAS BECOME MORE BEAUTIFUL WITH ALL 

THE COLORS AND SHAPES THAT ARE 

INCORPORATED INTO IT. THESE INCLUDE: 

Talli Al Ta'awon
This type is woven using the traditional method provided that 

each two meters have a differently colored Khous.

Evolution of Talli



With the development of life in all fields it became necessary to 

develop Talli uses to suit modern lifestyles. Therefore, many 

modern designs and touches were added to Talli and is now 

used with embroidery on silk pieces to decorate Abayas and the 

other (accessories) such as (handbags, wallets, mobile phone 

covers and pens). Moreover, Talli and Badila are used in interior 

designs and furniture where pillows, panels, mattresses and 

office tools were ornamented and decorated. These products 

were praised by the young generation and tourists alike. 

Through this step it was possible to put heritage and traditional 

crafts to good use and reinforce the connection between the 

old and new generations which would ultimately ensure the 

protection of handicrafts. 

bag

Phone case

35

Evolution of Talli



key-ring

pen

wallet



Evolution of Talli





Bayt Darbat Al Sikkeen
Also called Fankh Al Batteekh. It is black in color when placed on the 

edge of Al Badila. It is placed in the middle of Al Badila and is colored 

green along with a silver Khous. 
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Bayt Baqsh Al Kursi
Called Baqsh Wabat. The ornament in this type is inside Al Bayt 

and takes the shape of a circle each of which follows the other. 
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Bayt Abu Al Bitan
Consists of a single triangle and is called "Al Sambosa" and is 
placed in the middle of Al Badila, which is an inscription that 

differentiates the large badila from other types. 



Closed Bayt
Closed because there is no space between the stiches.

It takes the shape of three opposite triangles. 
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Bayt Sayer Yay
The name of the inscription and is part of Al Badila's strips 

where it goes up and down. Threads can be black or white in 

the middle of Al Badila or on its edges.



Al Bayt
Consists of 20 silver reels, in addition to 44 thread reels.

The albayt includes the following types:

• Bayt Abu Al Bitan

• Closed Bayt

• Bayt Sayer Yay

• Bayt Darbat Al Sikkeen

• Bayt Baqsh Al Kursi

26



Below are the parts of Al Badila. 
The names and inscriptions 
vary:

THE PARTS OF AL BADILA

Is a geometric strip that is placed 

between the parts of Al Badila

and is black in color.

Al Ghouli or Al Qitan

Ras Al Qand
Also called Al Minshara or (Nathret

Mankasa) or Ras Al Balwi. This

type is found in all kinds of Al

Badila and the thread is black in

color.

25
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TYPES OF AL BADILA

The Large Badila
Here 14 cotton yarn reels are placed, in addition to 5 reels of
silver strips. The same method is used here as in the pants' small
Badila. The only difference is that the large badila is placed in the
large pants.
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The Medium Badila
Known as (Bu Thalath Fatlat "of three twists) in this type
10 cotton yarn reels are placed, in addition to 3 silver
reels.

TYPES OF AL BADILA



TYPES OF AL BADILA

TYPES OF AL BADILA

The Small Badila
Known as (Bu Fteeltain "of two twists") in this type 8
thread reels are placed in addition to two Khous reels. It is
Zeej that is fixed to the ends of the small pants.

22



It is a type of Talli that is made of a large number of cotton 

thread reels and several other reels of silver strips. The silver 

strips are woven to make Al Badila that is used to decorate the 

edge of the pants. The pants is considered an underwear for 

the Emirati woman where it is fixed around the waist area using 

a robe called "Al Na'sa". Al Badila is placed around the ankle 

area and it is a heritage outfit that women wear in weddings 

and holidays. Making Al Badila requires an experienced and 

skillful woman due to the too many reels involved in making it 

which can range between 8 and 44 reels wrapped around Al 

Kajuja. Work on Al Badila takes a long time, between one to six 

months. Al Badila takes its name from the fact that it can be 

replaced on a new cloth (Al Badila is from the Arabic word 

"replace") and also because it is a valuable accessory made of 

silver. 

28
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Al Badila





Al Badila
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The tools used in making Talli

Al Kajuja
It is a base made of metal on which the pillow 
is placed in order to create the Talli strip.

The needle
Placed on the Talli strip to fix it in 
place. Currently women use a pin.
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Al Khousa
It is a strip of pure silver that 
is wrapped around a reel 
that lies in the middle of the 
thread reels to make Talli. 
With the advancement of 
industry, the artificial silver 
Khous thread appeared. It 
also comes in gold and many 
other colors. 

Al Musida
It is an oval shaped cotton 
pillow that is placed on top of 
Al Kajuja in order to fix the 
reels and the strip on it. The 
Talli Zeej is wrapped around it 
during the weaving of the Talli

The tools used in making Talli
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The tools used in making Talli

Al Hadoub
These are collections of 
cotton or silk threads that 
are wrapped around the 
reels to make Talli.

Al Kiran
They are reels around which
the threads and wicker that
are used to make Talli are
wrapped. Al Kiran are
referred to in some other
areas as "Dahari".



Introduction

The Talli craft reflects the Emirati woman's attention to her 

beauty despite the harsh living conditions in the past and the 

huge amount of work she had to do everyday. On the other 

hand, some women relied on the Talli craft to earn their living 

and assist their husbands in tackling the demands of their 

family. Women used to meet together in the morning after they 

finish their house chores to have breakfast and practice Talli

together as a hobby. Sometimes they would train young girls on 

how to make the Talli or cooperate with each other to help the 

bride get her clothes tailored for free.

The Talli craft was passed down from generation to generation 

and reflects women's taste regarding beauty. Worth mentioning 

here is that the Talli craft is practiced in the United Arab 

Emirates, the Sultanate of Oman, the Republic of Egypt and 

Iran. 

13



Introduction

Therefore, beside her house work, the Emirati woman tends to 

work on weaving clothes and carrying out handicrafts. As a 

result, the Emirati woman has become an active member of the 

Emirati society and proved her potential and ability to be 

creative in using the things around her for everyday use. 

Despite the advancement that the UAE has witnessed and the 

emergence of the machine, the country's heritage was able to 

maintain its status and place in the Emirati society. 

Consequently, the preservation of the heritage has become a 

duty and obligation on the people's part. 

In this booklet we will discuss the aesthetic aspects of the Talli

craft and the related skills. Talli is a braid of fabric that is woven 

in the shape of a strip of cotton or silk  in the middle of which 

lies a reel of silver or artificial silver. This strip is used to 

decorate the chest and sleeve area of the Emirati woman's 

traditional dress. Most Emirati women are very good at this and 

have excelled in making the Talli which requires a great level of 

patience, skill, concentration and care. 

12



The United Arab Emirates is a young country proud of its 

achievements and keen on preserving its civilization and 

cultural heritage. The country seeks to protect its heritage and 

transfer its values to the coming generations in order to ensure 

the survival of its national identity. Despite the amazing 

development that the UAE has witnessed in all fields of life, the 

country is still attached to its heritage and history through the 

many centers that are concerned with heritage and traditional 

handicrafts, in addition to the plans and initiatives through 

which the country preserves its heritage across generations.

We also should not overlook the role of women and their 

message which has been and is still the main constituent of the 

family. Women contribute to the economic life as suits their 

nature and the values of their society. The Emirati woman has 

always been supportive of her husband in tackling the 

challenges of life.

Introduction
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The General Women's Union was established on 27 August 1975 under the

chairmanship of Her Highness Sheikha Fatima Bint Mubarak, President of

the General Women's Union, the Supreme President of the Family

Development Foundation and Chairman of the Supreme Council for

Motherhood and Childhood; the National Authority for Women

Empowerment and Leadership in the United Arab Emirates. The needs and

aspirations of women in the United Arab Emirates, thus enhancing

women's developmental roles in various fields and taking their initiative

towards leadership.

VISION
Leadership and excellence in participation and empowering women

in the sustainable development of the UAE and achieving quality of

life.

THE MESSAGE
The General Women's Union in the United Arab Emirates seeks to

adopt policies, plans, programs and initiatives that contribute to

enhancing the status and status of women, building their capacities

and overcoming difficulties in their participation in all walks of life.

This is a worthy example of women's leadership in all national,

regional and international forums, And to achieve international

standards of excellence through distinguished partnerships, high

competencies, best practice services, working with all segments of

the community, individuals and institutions, and building their

capacity to increase their participation in supporting and

empowering women.



Our grandfathers and ancestors have left a wealth of 
cultural heritage we are proud of, we shall conserve 
this heritage and build on it, as it is the soul of this 
land and its future generations



TALLI
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