
آموزش بافت تابلو فرش چهره:

ر مورد تابلو فرش چهره و آموزش بافت تابلو فرش چهره چه می دانید؟د

«تابلو فرش چهره به نام های مختلفی شناخته می شود از جمله

 تابلو فرش سفارشی 

 تابلو فرش چهره دختر 

 تابلو فرش تبلیغاتی 

 تبدیل عکس به تابلو فرش 

مد نظر شما عزیزان باشد در یک کالم تابلو فرش چهره بدین معناست که هرعکس دلخواهی که 

 براحتی در لالب یک تابلو فرش می توان پیاده سازی کرد.

 بافت تابلو فرش چهره:

تابلو فرش چهره نیز مانند تابلو فرش های معمولی موجود در بازار فرش بافت زده می شود و بافت 

 یکسانی دارند.

 از جمله بافت های متداول برای تابلو فرش چهره از جمله:

 فرش چهره دستباف تابلو 

 تابلو فرش چهره ماشینی 

 تابلو فرش چهره چاپی و یا کالریس 

 تابلو فرش چهره دستباف:

 تابلو فرش چهره با بافت دستباف مانند تابلو فرش دستباف بافت زده می شود.

بدین شکل که روی دار های لالی بافت زده می شوند و الیاف بکار برده شده در تابلو فرش دستباف 

 از الیاف طبیعی مانند پشم و پود و ابریشم می باشد.

 ن تر خواهد بود.لیمت تابلو فرش چهره دستباف مسلما از سایر بافت گرا

 تابلو فرش چهره ماشینی:

 تابلو فرش چهره ماشینی نیز مانند تابلو فرش ماشینی بافت زده می شود.

 متری باف تابلو فرشش انجام می شود. 9بدین شکل که در کنار فرش ماشینی 

شده در فرش ماشینی استو از الیاف  بکار بردهتابلو فرش چهره دستباف دلیما همان الیاف جنس 

 مصنوعی استفاده می شود.

 تابلو فرش چهره کالریس:



روی تابلو فرش بی رنگ یا تابلو فرش چهره کالریس یا تابلو فرش چهره چاپی بدین معناست که 

 سفید تزریك رنگ انجام می شود.

نمشه لیمیشن یا رنگ پاش دستگاه ساب به سیتسم عملکرد بافت ابلو فرش چاپی بدین صورت است که

 فرش داده می شود

 می شود.به تابلو فرش چاپی انجام و پایین سپس تزریك رنگ از باال 

لذا بدلیل تزریك رنگ عممی به بافت تابلو فرش سفید امکان پاک شدن رنگ در تابلو فرش چهره 

 چاپی وجود نخواهد داشت.

 کدام یک از بافت تابلو فرش چهره پیشنهاد می شود؟

 کنید.بسته به نوع کاربردی که از تابلو فرش دارید می توانید بافت تابلو فرش را انتخاب 

 در کل باید گفت که :

 زمان آماده شدن تابلو فرش چاپی زودترا ز تمام بافت ها می باشد .

تابلو فرش دستباف بسیار دیر اماده می شود و در عین حال بدلیل الیاف طبیعی بکار برده شده در ان 

 بسیار مرغوب تر و زیباتر است.

 ت ها می باشد.لیمت تابلو فرش چاپی بسیار به صرفه تر از سایر باف

 ماندگاری تابلو فرش ماشینی و تابلو فرش دستباف بیشتر از تابلو فرش چاپی می باشد.

اگر لصد بافت تابلو فرش چهره و یا نمشه ای دارید که بسیار رنگی و جزیی است بافت کالریس و یا 

 چاپی را انتخاب کنید.

تابلو فرش ماشینی و تابلو فرش  رنگ بندی و پالت رنگ بندی تابلو فرش چاپی بسیار بیشتر از

 دستباف است.

 بافت تابلو فرش چهره:کیفیت 

 از جمله ی این عوامل: ر هر سه نوع بافت یکسان می باشددکیفیت بافت تابلو فرش چهره عوامل 

 نخ تابلو فرش چهره 

 شانه وتراکم تابلو فرش چهره 

 پالت رنگ بندی تابلو فرش چهره 

 نخ تابلو فرش چهره:

با توجه به نوع بافتی که از تابلو فرش دارید مسلما الیاف طبیعی که بکار می بریم در بافت تابلو 

 فرش چهره بهتر خواهد بود.



وعی که می توان نام برد نخ اما در بافت ماشینی و چاپی یا کالریس تابلو فرش ، بهترین الیاف مصن

 اکرولیک هیت ست شده می باشد.

 این نخ در ظاهر کامال شبیه به نخ ابریشم است و در باطن کامال شبیه به نخ پشم است.

 بدلیل سایز کوچک تابلو فرش حتما بهترین کیفیت نخ را انتخاب کنید.

 مزیت نخ اکرولیک نسبت به سایر نخ ها:

 ی باالی این نخکیفیت ظاهری و کیفیت باطن 

 عدم وجود پالستیک و مواد نفتی در بافت این نخ 

 تبدیل تابلو فرش ماشینی و یا چاپی به یک تابلو فرش دستباف گونه و براق 

 نحوه تشخیص نخ اکرولیک در بافت تابلو فرش چهره:

o .هنگام لمس تابلو فرش چهره با نخ اکرولیک نباید زبری احساس شود 

o لمس تابلو فرش چهره با نخ اکرولیک نباید چسبندگی حس شود و در هین حال  همچنین مولع

 نخ خاب بصورت دانه دانه از زیر دست تفکیک شود.

o ظاهر شفاف تابلو فرش با نخ اکرولیک بدون کدری 

o .بوی مواد نفتی و پالستیکی در تابلو فرش چهره اکرولیک نباید استشمام شود 

 :شانه و تراکم تابلو فرش چهره 

مسلما هرچه شانه و تراکم تابلو فرش باالتر باشد ، کیفیت تابلو فرش شما چه از نظر ظاهری و چه 

 از نظر باطنی باالتر خواهد بود.

 باال بودن شانه تابلو فرش چهره بافت ریز تر و نمشه واضح تری را برای شما ایجاد خواهد کرد.

 ل شما خواهد داد.بطوری که یک تابلو فرش ریز بافت دستباف گونه تحوی

 شانه می باشد. 0111شانه های باالی  در تابلو فرش چهره منظور از شانه باال

باال بودن تراکم تابلو فرش چهره بدین معناست که تراکم و فشردگی نخ خاب تابلو فرش که نخ اصلی 

 در بافت تابلو فرش است را باال می بردو

 می باشد. 5221م باالی تابلو فرش چهره تراکم های باالی کامنظور از تر

 پالت رنگ بندی تابلو فرش چهره:

تعداد نخ های رنگی بکار برده شده در بافت تابلو فرش  منظور از پالت رنگ بندی تابلو فرش چهره،

 ست.ا

در تابلو فرش با بافت دستباف و ماشینی پالت رنگ بندی و نخ های رنگی بکار برده شده محدود اند 

 تا ده رنگ می باشد. 6و بین 



اما در تابلو فرش چهره با بافت کالریس و یا چاپی پالت رنگ بندی محدود نمی باشد و تزریك هر 

 تعداد رنگ به بافت تابلو فرش وجود دارد.

 رنگ بندی و وضوح نمشه تابلو فرش چهره چاپی بسیار بهتر از سایر بافت ها خواهد بود. لذا از نظر

 

 آموزش بافت تابلو فرش چهره:

 همان طور که گفتیم برای بافت تابلو فرش چهره بهترین گزینه بافت چاپی و کالریس می باشد.

 لو فرش چهره چاپی به شکل زیر است:بافت تاب آموزش

o فرش ماشینی با نخ بی رنگ انجام می گیرد. ابتدا یک فرش سفید با ابعاد باال مانند بافت 

o ر اندازه تابلو فرش برش می خورد.سپس فرش سفید د 

o .فرش سفید وارد دستگاه سابلیمیشن می شود 

o .نمشه تابلو فرش چهره را از لبل وارد دستگاه سابلیمیشن کردیم 

o س با توجه به نمشه تابلو فرش ، تزریك رنگ عممی روی تابلو فرش سفید انجام می گیرد.سپ 

 :تا بافت آن نحوه سفارش تابلو فرش چهره چاپی

 .فایل عکس مورد نظر را برای ما ارسال کنید 

 .سایز تابلو فرش را ذکر نمایید 

 ددسپس نمشه تابلو فرش در کامپیوتر طراحی می گر 

 .طرح اولیه جهت تایید اولیه برای شما ارسال می گردد 

 .پس از تایید شما الدام به بافت تابلوفرش چاپی می کنیم 

 .بعد از بافت تابلو فرش چاپی سریعا عکس تابلو فرش ارسال می گردد 

 .بعد از تایید نهایی تابلو فرش چهره چاپی وارد مرحله پرداخت و آهار می گردد 

 ه پرداخت تابلو فرش چهره چاپی:نحو

نحوه پرداخت تابلو فرش بدین صورت است که ابتدا یک سوم مبلغ تابلو فرش چهره را بعنوان بیعانه 

 شرکت دریافت می نماید.

 سپس پس از مرحله تایید نهایی شما عزیزان مبلغ به طور کامل پرداخت می گردد.

اگر پس از ارسال تابلو فرش چهره مورد تایید و مد نظر شما نبود ، شرکت ضمانت بازگشت کاال بعد 

 ساعت را در اختیار شما لرار داده است. 52از 

 

 


