
 قیمت تابلو فرش عکس چهره:

 تابلو فرش چهره چیست؟

 نحوه بافت و تولید تابلو فرش چهره به چه صورت است؟

 کیفیت بافت تابلو فرش عکس چهره به چه صورت است؟

 قیمت تابلو فرش عکس چهره به چه صورت محاسبه می شود؟

 سفارش تابلو فرش چهره به چه شکل انجام میگیرد؟

 ید تابلو فرش چهره مورد نظر خود را بافت بزنید.در این مقاله به پرسش های باال پاسخ داده می شود تا شما براحتی بتوان

 

 تابلو فرش چهره چیست؟

 تابلو فرش ها چه تابلو فرش ماشینی و چه تابلو فرش دستباف با هر بافتی که باشند نقشه متداولی دارند.

ی ، تابلو فرش مینیاتور ، بعنوان مثال نقشه تابلو فرش ها عبارتند از: تابلو فرش منظره ، تابلو فرش طبیعت ، تابلو فرش قرآن

 تابلو فرش گل و گلدان

 اما طی چند سال اخیر نقشه جدید به تابلو فرش ها داده شد و آن هم نقشه چهره بود.

 بدین صورت که چهره افراد و یا هر عکسی که مد نظر شما باشد روی تابلو فرش می توان پیاده سازی کرد.

 خته شده است از جمله:تابلو فرش چهره با نام های دیگری نیز شنا

 ، سفارش بافت عکس ، تابلو فرش عکس چهرهتابلو فرش سفارشی ، تابلو فرش تبلیغاتی ، تبدیل عکس به تابلو فرش 

 

 نحوه بافت تابلو فرش چهره چگونه است؟

 ز جمله:کال بافت تابلو فرش چه نقشه های رایج تابلو فرش باشد و چه تابلو فرش چهره به سه صورت می تواند باشد ا

 تابلو فرش دستباف 

 تابلو فرش ماشینی 

 تابلو فرش کالریس و یا چاپی 

 تابلو فرش چهره دستباف:

 بدین صورت است که تابلو فرش مد نظر خود را به صورت دستباف بافت زده می شود.

 در بافت دستباف تابلو فرش چهره از ظریق دار های کوچک تابلو فرش و بصورت دستی بافت زده می شود.

 کیفیت تابلو فرش چهره دستباف مسلما بیشتر از سایر بافت ها می باشد.

 چرا که الیاف بکار رفته از تابلو فرش چهره عکس دستباف از مواد طبیعی مانند پشم و پنبه و ابریشم است.

 در نتیجه قیمت تابلو فرش چهره دستباف بسیار بیشتر از سایر بافت ها می باشد.

 همچنین زمان بافت تابلو فرش چهره دستباف بسیار بیشتر از سایر بافت ها می باشد.

 تابلو فرش چهره ماشینی:



 در بافت تابلو فرش چهره ماشینی مانند بافت تابلو فرش ماشینی می باشد.

 همچنین بافت تابلو فرش ماشینی مانند بافت فرش ماشینی است.

 ری قرار می گیرد که عرض دستگاه را پر می کند.مت 9یعنی یک تابلو فرش در کنار فرش 

 در بافت تابلو فرش چهره ماشینی از الیاف مصنوعی مانند نخ اکرولیک و یا نخ پلی استر استفاده می شود.

 لذا الیاف مصنوعی مسلما کیفیت الیاف طبیعی را نخواهد داشت.

 بسیار کمتر از تابلو فرش چهره دستباف خواهد بود. ولی باید در نظر گرفت که قیمت تابلو فرش چهره عکس بافت ماشینی

 و نیز زمان آماده سازی تابلو فرش چهره ماشینی بسیار زودتر از تابلو فرش چهره دستباف است.

 تابلو فرش چهره کالریس:

 تابلو فرش چهره کالریس همان تابلو فرش چاپی می باشد.

 د می باشد.بیس و پایه یک تابلو فرش چهره چاپی فرش ماشینی سفی

و سپس این فرش سفید وارد دستگاه سابلیمیشن می شود و تزریق رنگ با توجه به نقشه تابلو فرش چهره از رو و زیر به فرش 

 سفید تزریق می گردد.

خوبی و مزیت تابلو فرش چهره کالریس در این است که هر تعداد پالت رنگ بندی بخواهیم میتوانیم روی تابلو فرش پیاده سازی 

 یم.کن

 لذا بخاطر رنگ بیشتر تابلو فرش چاپی نقشه واضح تری از تابلو فرش را خواهیم داشت.

همچنین زمان آماده سازی تابلو فرش عکس چهره بافت کالریس بسیار سریع ، حتی سریع تر از تابلو فرش چهره ماشینی می 

 باشد.

 کیفیت بافت تابلو فرش عکس چهره به چه صورت است؟

 تابلو فرشخاب نخ  (1

 نخ تار و پود تابلو فرش (2

 شانه و تراکم تابلو فرش (3

 پالت رنگ بندی تابلو فرش (4

 وزن تابلو فرش چهره (5

 نخ خاب تابلو فرش:

 کال در بحث بافت تابلو فرش و یا فرش ماشینی ما با سه نوع نخ اصلی طرف هستیم:

 نخ خاب 

  نخ تار 

 نخ پود 

 وجود دارد نخ خاب می باشد.مهمترین نخی که در بافت تابلو فرش جهره 

 نخ خاب در ظاهر و رویه تابلو فرش پیدا ستتابلو فرش می شود ، نخ خاب است همچنین  و زمانی که صحبت از نخ

از آنجا که بیشترین نوع بافت تابلو فرش چهره ماشینی و چاپی است. باید کیفیت الیاف مصنوعی موجود در بازار فرش را 

 بررسی کنیم.



 باالترین کیفیت از الیاف مصنوعی اختصاص به نخ اکرولیک هیت ست شده دارد.

 و در کیفیت ظاهری شبیه به ابریشم می باشد. این نخ در کیفیت باطنی شبیه پشم و پنبه است

 از انجا که سایز تابلو فرش ها کوچک می باشد سعی کنید بهترین کیفیت نخ را انتخاب نمایید.

 نخ تار و پود تابلو فرش:

 سایر نخ های جانبی در بافت تابلو فرش چهره ، نخ تار و پود هستند. این نخ های در ظاهر تابلو فرش مشخص نیستند.

 اما با بهم پیچیده شدن بصورت افقی و عمودی دور نخ خاب باعث استحکام هرچه بیشتر نخ خاب می شوند.

 ه می باشد.بهترین جنسی که می توان برای نخ تار و پود در نظر گرفت نخ پنب

 شانه و تراکم تابلو فرش:

ت ظاهری تابلو فرش است و با افزایش شانه تابلو فرش ، نقشه بهتری از تابلو فرش را ار بر کیفیر گزیشانه تابلو فرش تاث

 .خواهیم داشت 

 و در واقع با افزایش شانه نقشه ریز بافت تر و دستباف گونه تری از تابلو فرش را خواهیم داشت.

و با افزایش تراکم تابلو فرش ، تراکم و فشردگی و استحکام تابلو  تراکم تابلو فرش تاثیرگزار بر کیفیت باطنی تابلو فرش است.

 د شدفرش بیشتر خواه

که نقشه تابلو فرش  ن شانه و تراکم را در نظر بگیرید در شانه و تراکم تابلو فرش بخصوص بافت تابلو فرش چهره حتما باالتری

 چهره شما واضح تر باشد.

 پالت رنگ بندی تابلو فرش:

 در تابلو فرش هستند.پالت رنگ بندی تعداد نخ های رنگی بکار برده شده 

 و مسلما هرچه نخ رنگی بافت شده در تابلو فرش بیشتر باشد ، تابلو فرش زیباتری از نظر کیفیت ظاهری را خواهیم داشت.

 وزن تابلو فرش:

 وزن تابلو فرش هرچه بیشتر باشد ، کیفیت باطنی تابلو فرش زیادتر خواهد بود.

 ن دهنده این است که نخ بیشتری در بافت تابلو فرش وجود دارد.در واقع با افزایش وزن تابلو فرش ، نشا

 قیمت تابلو فرش عکس چهره به چه صورت محاسبه می شود؟

 فرش عکس چهره بر اساس چند عامل زیر بررسی می گردد از جمله:قیمت تابلو 

 در قیمت تابلو فرش چهره تنها به دو عامل زیر توجه می شود

 نوع بافت تابلو فرش 

 سایز تابلو فرش 

 ؟ش بافت تابلو فرش عکس چهره به چه صورت استرسفا

  ابتدا عکس مورد نظر خود را در قالب فایل یاPNG  یدی تابلو فرش ارسال نمایید.برای شرکت تول 

 .سایز تابلو فرش سفارشی خود را ذکر کنید 

 .نوع بافت تابلو فرش چهره خود را انتخاب نمایید 



 .ما بقی مبلغ تابلو فرش چهره پس از بافت درب  سپس یک سوم مبلغ تابلو فرش را بصورت بیعانه پرداخت نمایید (

 منزل شما دریافت می گردد(

 ری عزیز می باشد(قاب مورد نظر تابلو فرش چهره خود را انتخاب نمایید. ) انتخاب قاب اخیتاری و به عهده شما مشت 

 

 

 


