
 تابلو فرش چهره سفارشی:

 تابلو فرش چهره با نام های مختلفی در بین عموم شناخته می شود مانند:

 تابلو فرش سفارشی ، تابلو فرش تبلیغاتی ، تبدیل عکس به تابلو فرش ، تابلو فرش شخصی

 روز ولنتیان و روز عشك هستیداگر بدنبال هدیه ای جذاب به مناسب روز پدر ، روز مادر ، تولد همسر و فرزند و عزیزانتان ، 

 یک کادوی فاخر که اصالت ایرانی را به چشم می کشد تابلو فرش چهره سفارشی است.

 در والع در یک کالم نمشه تابلو فرش بر اساس عکس شما عزیزان در لالب تابلو فرش بافت زده می شود.

 سر فصل های این مماله:

 کاربرد تابلو فرش چهره (1

 ش چهرهنحوه بافت تابلو فر (2

 نمشه های کلی تابلو فرش (3

 کیفیت تابلو فرش چهره (4

 لیمت تابلو فرش چهره (5

 لاب های تابلو فرش (6

 نکات مهم خرید تابلو فرش چهره سفارشی مرغوب (7

 تکنیک های شست و شوی تابلو فرش (8

 نحوه سفارش تابلو فرش چهره (9

 تعهدات شرکت در لبال سفارش تبدیل عکسس شخصی به تابلو فرش (11

 نکته پایانی مماله (11

 کاربرد تابلو فرش چهره:

 اکثر ما موالع تولد و مناسبت های خاص که لصد خرید یک هدیه را داریم سردر گم هستیم.

 به دنبال هدیه ای هستیم که ماندگار باشد و در عین حال خاص باشد. در والع

که انتخاب یک کادو برای مرد و همسر عزیزتان سخت است و نمیدانید که په کادویی را باید بخصوص برای هدیه روز مرد 

 تهیه کنید.

 برای انتخاب یک کادوی فاخر چند شرط اصلی وجود دارد:

 کادوی ما ماندگار باشد 

 ی ما خاص باشدکادو 

 مورد پسند همگانی والع شود 

 تابلو فرش چهر با دوامی همیشگی و در هین حال اصیل و مورد پسند مشکل شما را برای انتخاب یک هدیه خاص حل می کند.

 در یک کالم تابلو فرش سفارشی:

 بهترین کادو برای آنکه دوستش دارید 

 بهترین کادو برای سالگرد ازدواج 

  تولدبهترین کادوی 

 بهترین کادوی روز پدر و روز مادر 

 کادوی روز معلم و مناسبت ها 

 هدیه به شخصیت های مورد عالله تان بازیگران ، ورزشکاران 

 یاد بودی برای عزیزان از دست رفته 



 و بهترین سوپرایز برای عشك 

 پس در سفارش تابلو فرش چهره دیگر مردد نباشید.

 سفارشی:چهره نحوه بافت تابلو فرش 

 ابلو فر سفارشی مانند بافت فرش و تابلو فرش ها با نمشه معمولی سه شیوه کلی بافت دارد:ت

 بافت دستباف 

 بافت ماشینی 

 بافت چاپی و یا کالریس 

 که در زیر تمامی بافت ها را با جزییات توضیح می دهیم.

 روش اول بافت دستباف:

 ایرانیان دارد.هنر فرش بافی و لالی ریشه چند هزار ساله را در بین 

 در عین حال پیشرفت هر روزه در زمینه بافت فرش و تابلو فرش در ایران والعا ستودنی است.

 ابتدای شکل گیری بافت فرش بصورت دستی و دستباف بوده است.

 در بافت دستباف فرش و یا تابلو فرش ابتدا یک دار لالی در اندازه فرش و تابلو فرش مورد نیاز است.

 مواد طبیعی مانند پشم و پرز و ابریشم تهیه می شد. واد اولیه تابلو فرش چهره دستباف بر اساسسپس نخ و م

 الزم به ذکر است نکته ای در مورد مواد اولیه فرش دستباف ذکر کنیم:

 بر اساس مواد اولیه حیوانی مانند پشم و پرز گوسفند 

 بر اساس مواد اولیه گیاهی مانند پنبه و ابریشم 

 اولیه حال بر اساس هر جنسی که باشند وارد رنگ رزی می شوند و تبدیل به نخ های رنگی برای بافت می شوند.این مواد 

 برای یک تابلو فرش چهره دستباف با کیفیت رعایت چند نکته ضروری است:

سه با سایر بافت ها نخواهد اگر موارد زیر را در بافت تابلو فرش دستباف در نظر داشته باشید کیفیت تابلو فرش دستباف لابل ممای

 بود .

 نکته اول:

 نصب دار لالی سالم و بدون عیب و کجی بطوری که هنگام بافت از هم پاشیده نشود.

 نکته دوم:

 چله کشی صاف و یکدست و سالم اگر حس کردید که روند چله کشی مشکل حتی کوچکی دارد، الدام به بافت تابلو فرش نکنید.

 را به افراد خبره واگزار کنید. حتما چله کشی تابلو فرش

 نکته سوم:

 پود کشی تابلو فرش یهتی ابتدا الدام به خرید پود مرغوب نمایید و سپس در کشیدن پود مهارت کافی را داشته باشید

 در والع پود تابلو فرش را محکم انجام دهید که شل شدگی در سطح تابلو فرش صورت نگیرد.

 نکته چهارم:



 لی ، در گره زدن و بافت تابلو فرش ابتدا حتما طبك نمشه و دلیك و خانه به خانه پیش روید.گره زدن نخ های اص

 همچنین گره ها را نه زیاد سفت بزنید و نه زیاد شل بافت بزنید که دو دستی در نمشه تابلو فرش ایجاد نشود.

 نکته پنجم:

 بروید و بطور کامل و دلیك متر کنید ارتفاع دلیك تابلو فرش ، بطوری که برای این مورد رچ به رچ پیش 

 پیشنهاد می شود که بصورت چشمی و تجربی اصال این کار را انجام ندهید.

 نکته ششم: 

 اندازه دلیك تابلو فرش:

متاسفانه بافندگان که شروع به بافت تابلو فرش دستباف می کنند و پیش می روند فراموش می کنند که تابلو فرش را اندازه بزنند 

 راف تابلو فرش را چک کنند که کجی نداشته باشد.و اط

 و این یک عامل مهم درمرغوبیت فرش دستباف و تابلو فرش دستباف محسوب می شود.

 عیوب بافت تابلو فرش دستباف:

  اما بافت دستی تابلو فرش طبیعی ترین الیاف انتخاب می شود، تابلو فرش دستباف در عین حال که از با کیفیت ترین و

 زمان بر می باشد بطوری که شاید ماه ها به طول انجامد. بسیار

  همچنین بدلیل زحمت زیاد بافت تابلو فرش دستباف ، لیمت تابلو فرش چهره دستباف مسلما بسیار گران تر از سایر

 بافت ها خواهد بود.

 روش دوم( تابلو فرش چهره ماشینی:

 است.بافت تابلو فرش ماشینی دلیما مانند بافت فرش ماشینی 

 بدلیل اینکه بافت تابلو فرش ماشینی روی دستگاه بافنده فرش ماشینی انجام می گیرد.

 لذا به همان کیفیت فرش ماشینی نیز خواهد بود.

 متری است. 12بافت تابلو فرش ماشینی بدین شکل است که ، عرض یک دستگاه بافنده فرش ، 

 متری کنار هم عرض دستگاه پر می شود. 6فرشمتری بافت زده شود که با بافت دو  6اگر فرش ماشینی 

 متری بافت زده شود که کامل عرض دستگاه پر می شود. 12اگر فرش ماشینی 

 متری بافت زده می شود و سه متر بمیه خالی می ماند. 9متری تنها یک فرش  9اما در بافت فرش ماشینی 

 بطوری که سه متر از دستگاه عمال بالاستفاده است.

 متر عرض دستگاه تابلو فرش بافت زده می شود.در این سه 

 نکته ای که در بافت تابلو فرش ماشینی وجود دارد این است که:

 فرش ماشینی که بافت زده می شود بصورت جفت است یکی با خاب رو و یکی با خاب زیر

 کی با خاب رو و یکی با خاب زیرلذا ما هنگام بافت تابلو فرش چهره ماشینی نیز دو تابلو فرش تحویل میگیرد بصورت جفت ی

 برای کیفیت هرچه بهتر یک تابلو فرش ماشینی موارد زیر حتما باید رعایت گردد:

 نکته اول:



 مسلما که الیاف بکار رفته در تابلو فرش چهره ماشینی از الیاف مصنوعی خواهد بود و به کیفیت الیاف طبیعی نخواهد بود.

 نید درجه یک ترین الیاف مصنوعی را انتخاب کنید.ولی در انتخاب الیاف مصنوعی سعی ک

 نکته دوم: 

به دستگاه بافنده تابلو فرش حتما دلت کنید و بروز ترین و بهترین دستگاه های بافنده تابلو فرش ماشینی را بشناسید ) در ادامه 

 مماله توضیحات مفصل تری ذکر خواهد شد (

 عیب تابلو فرش چهره ماشینی:

  ماشینی درست است که بسیار زودتر از تابلو فرش دستباف بافت زده می شود.تابلو فرش چهره 

  اما اگر نیاز فوری و فوتی دارید تابلو فرش چهره ماشینی مناسب نیست و آماده سازی تابلو فرش چهره ماشینی بین

 یک هفته تا ده روز کاری زمان بر است.

 ابلو فرش دستباف است اما بدلیل خاب زیر و رو شما مجبور همچنین لیمت تابلو فرش چهره ماشینی بسیار کمتر از ت

 به خرید دو تابلو فرش جفت خواهید بود چرا که برای شرکت یک تابلو فرش شما با نمشه خاص بال استفاده است.

  همچنین پالت رنگ بندی دستگاه فرش ماشینی محدود است و شما مجبور هستید دلیما از پالت رنگ بندی فرش ماشینی

 ی بافت تابلو فرش استفاده کنید.برا

 روش سوم ( تابلو فرش چاپی یا کالریس:

نحوه بافت تابلو فرش چاپی و یا کالریس بدین صورت است که تابلو فرش مورد نظر شما در هر ابعادی که مد نظر است با 

 الیاف تماما سفید و همان دستگاه های بافنده فرش ماشینی بافت می زنند.

 ایه کار تابلو فرش کالریس با بافت یک تابلو فرش ماشینی یک رنگ و سفید انجام می گیرد.در والع بیس و پ

 سپس طرح مورد نظر را مانند چاپ عکس روی کاغذ روی تابلو فرش سفید با دستگاه سابلیمیشن یا رنگ پاش انجام می دهند.

 .ه تابلو فرش چهره انجام می دهند.نمشدر والع تزریك رنگ روی تابلو فرش سفید بصورت عممی از زیر و رو مطابك 

وه کردن و شباهت تابلو فرش چهره چاپی به تابلو فرش ماشینی تزریك رنگ در رو و پشت تابلو فرش در والع برای طبیعی جل

 .انجام میگیرد

 ع تابلو فرش چاپی یک کمکی شایان در سراع بخشیدن به بافت تابلو فرش چهره شد.اخترا

 و خام آماده باشد براحتی تابلو فرش شما در کمتر از چند ساعت آماده می شود. فرش سفیدبطوری که اگر تابلو 

 الزم به ذکر است بدانید که بافت چاپی مختص به تابلو فرش نیست و ما بافت چاپی نیز برای فرش نیز صدق کنید.

 و ما فرش کالریس و فرش چاپی بسیار زیبایی داریم.

 رنگ نیز در تابلو فرش کالریس داریم. 14بسیار متنوعی استفاده می شود و ما تنوع رنگ تا در بافت کالریس از رنگ بندی 

 همچنین لیمت تابلو فرش کالریس بسیار به صرفه تر از سایر بافت ها خواهد بود.

 خواهد بود.برای یک تصویر چهره با جزییات باالی چهره انتخاب بافت کالریس برای تابلو فرش چهره سفارشی بهترین انتخاب 

 عیوب تابلو فرش کالریس:

 بحث نگه داری تابلو فرش کالریس بسیار مهم است ، 

 درست است که تابلو فرش کالریس ماندگاری بسیار باالیی مانند تابلو فرش ماشینی دارد.

 اما شست و شوی تابلو فرش کالریس باید تخصصی تر انجام شود.



 باید پلی استر باشد  هم چنین جنس الیاف تابلو فرش کالریس حتما

 که در بین الیاف مصنوعی ، الیاف پلی استر درجه یک نیست و کیفیتی مانند الیاف اکرولیک را نخواهد داشت.

 نمشه تابلو فرش:

 کنیم بندی تمسیم مجزا های بندی دسته به را ها فرش تابلو های طرح بخواهیم اگر

 . کنیم می اشاره ها آن به کامال زیل در که رسیم می ها طرح انواع از دسته چند به

 در کل نمشه های کلی تابلو فرش به شرح زیر است:

 تابلو فرش لرآنی 

 تابلو فرش منظره 

 تابلو فرش مینیاتوری 

 تابلو فرش گل و گلدان 

 تابلو فرش ایران باستان 

  فرانسویتابلو فرش 

 تابلو فرش ترکیبی 

 تابلو فرش حیوانات 

 تابلو فرش تندیس 

 تابلو فرش سفارشی 

 :لرآنی فرش تابلو ➀

 حمد ، چهار لل ، و ان یکاد یات معروفی چون آیه الکرسی ،آبرگرفته از آیات لرانی می باشد بخصوص این تابلو فرش 

 :طبیعت و منظره فرش تابلو ➁

 این تابلو فرش نیز همان طور که از نام آن مشخص است برگرفته از تصاویر طبیعت است.

 ایران مانند:طبیعت های بکر شمال بخصوص طبیعت های معروف و محبوب

 :مینیاتوری فرش تابلو ➂

 میباشد. برگفته از نماشی های مینیاتوری این تابلو فرش

 بخصوص نماشی های مینیاتوری استاد فرشچیان مانند ضامن آهو

 :گلدان و گل فرش تابلو ➃

 

 این تابلو فرش برگفته از گل و طرح های گل و گلدان می باشد.

 .اند همراه نیز میوه های سبد با حتی گلدان و گل فرش تابلو برخی

 :فرانسوی فرش تابلو ➄

 

 .باشد می فرانسوی اصیل های نماشی از شده برگرفته فرش تابلو نوع این



 .اند فروش پر نیز بسیار که باز پاسور فرش تابلو یا و جوان شاعر فرش تابلو و بدرله طرح فرش تابلو مانند

 هستند مینیاتوری های طرح ممابل نمطه دلیما فرانسوی های فرش تابلو های طرح

 . اند داده جای خود در را داوینچی لئوناردو همچون اروپایی طرحان های وطرح ایده بیشتر که زیرا

 :حیوانات فرش تابلو ➅

 

 .شود می استفاده لو یا و ببر یا اسب نظیر حیواناتی از اکثر و شود می زده بافت آن در حیوانات تصاویر که فرشی تابلو

 .اند داده جای خود در نیز را گربه مانند هایی طرح که طوری اند شده متنوع بسیار حیوانات های فرش تابلو های طرح امروزه

 .باشد می اعراب پسند مورد بسیار فرش تابلو نوع این

 تابلو فرش حیوانات بسیار مورد پسند کشور های عرب نشین می باشد.

 :یا سفارشی چهره فرش تابلو ➆

 فرش سفارشی همانطور که از نام آن مشخص است برگرفته از تصاویر شخصی افراد می باشدتابلو 

 و یا لوگوی برند افراد جهت تبلیغات 

 در والع در تابلو فرش سفارشی نمشه تابلو فرش برگرفته از عکس های شخصی افراد است.

 :باستان ایران فرش تابلو ➇

 .شود می زده بافت فرش تابلو لالب در فروهر یا و جمشید تخت نمش یا و ایرانی محبوب و معروف شاهان نمش

 : تندیس فرش تابلو ➈

 . باشند می تندیس های طرح ماشینی های فرش تابلو های طرح انواع از دیگر یکی

 باشند می نیز مجسمه های طرح های فرش تابلو همان والع در تندیس طرح های فرش تابلو

 .باشد می گودیوا لیدی طرح تندیس طرح فرش تابلو ترین فروش پر و ترین معروف

 :ترکیبی فرش تابلو ➉

 فضای از ترکیبی یا و تاریخی بناهای یا و باشد می بکر های کلبه مثال همراه به طبیعی مناظر از ترکیبی فرش تابلو این

 باشد می روستایی طبیعت با روستایی

 کیفیت تابلو فرش چهره:

 در بحث کیفیت تابلو فرش دو نوع کیفیت مطرح می شود:

 یکی کیفیت ظاهری 

 و دیگری کیفیت باطنی 

 جانبه باید مورد بحث و بررسی لرار گیرد.که هر دو عامل کیفیت بصورت همه 

 با توجه به انواع بافت هایی که ذکر شد باید گفت که:

 اوال تابلو فرش چهره دستباف که از الیاف طبیعی است و کیفیت باالیی دارد



 و تنوع زیادی در الیاف اولیه ندارد که موجب دستکاری در مرغوبیت تابلو فرش شود. 

پی تمریبا یکسان هستند و بیس کار هر دو یکی است و نیز با توجه به بازارفرش ماشینی که تنوع باالیی دوما بافت ماشینی و چا

 در کیفیت بافت ، کیفیت مواد اولیه دارد

 ما شاهد انواع درجه بندی در مرغوبیت تابلو فرش خواهیم داشت. 

 م.پس ما باید کیفیت تابلو فرش ماشینی و تابلو فرش کالریس را بررسی کنی

 عوامل مهم موثر بر کیفیت تابلو فرش چهره به شرح زیر است:

  کیفیت ظاهری و کیفیت باطنیکیفیت نخ خاب : 

 کیفیت نخ تار و پود : کیفیت باطنی 

 کیفیت ظاهری و باطنی کیفیت دستگاه بافنده : 

 کیفیت ظاهری و باطنی کیفیت بافت : 

 کیفیت ظاهری پالت رنگ بندی : 

 یثبات رنگ : کیفیت باطن 

 درجه بندی : کیفیت ظاهری و باطنی 

 

 کیفیت نخ خاب:

 در بافت فرش یا تابلو فرش و یا گلیم فرش و نیز سجاده فرش سه نوع نخ کاربردی وجود دارد:

 نخ خاب 

 نخ تار 

 نخ پود 

 نخ خاب یا نخ ریشه اصلی ترین نخ در بافت تابلو فرش است.

 نخ خاب را به نام نخ ریشه نیز می شناسند.

 عمده ترین و زیادترین نخ در بافت تابلو فرش است و هفتاد درصد نخ تابلو فرش را تشکیل می دهد.این نخ 

 نخ خاب نخی است که در رویه تابلو فرش پیداست.

 نخ خاب در والع همان نخ های رنگی تابلو فرش می باشد.

 زمانی که صحبت از نخ تابلو فرش می شود منظور همین نخ خاب می باشد.

 ر تابلو فرش ماشینی ، از جنس الیاف مصنوعی می باشد.نخ خاب د

الیاف مصنوعی مسلما کیفیت الیاف طبیعی را ندارد اما الیاف هایی وجود دارد که تا حدودی با الیاف طبیعی از نظر جنس و 

 کیفیت برابری می کند.

 ای ماشینیی استفاده می شود عبارتند از:الیاف های مصنوعی که در بافت فرش ماشینی و تابلو فرش ماشینی و نیز فرش سجاده 

  الیاف اکرولیک هیت ست شده 

 الیاف پلی استر 

  الیاف پلی پروپلین یاBCF 

 الیاف ورژن یا ورجین 



 بهترین الیاف مصنوعی در بازار فرش:

 کرد.در بین الیاف های مصنوعی نام برده شده ، بهترین نوع الیاف به الیاف اکرولیک هیت ست شده می توان اشاره 

 این الیاف بافتی شبیه به کراتین و مو دارد و اصال مواد پالستیکی و نفتی در بافت آن بکار نرفته است.

 در والع ظاهر آن شبیه به ابریشم است و بافت محکمی نیز شبیه به پشم دارد.

 .می شودلذا باعث پرز پذیری به فرش ک شبیه به پشم و حالت پفکی دارد، خود الیاف اکریلیک یا اکرولی

 با استفاده از عملیات هیت ست یا هد ست و عملیات فشار و دما و رطوبت از لطر نخ اکرولیک کاسته می شود

 و در نتیجه به خاصیت کشسانی آن افزوده می شود، همچنین در عین ظرافت بر کشسانی این نخ افزوده می گردد.

 به نخ ابریشم می شود. همچنین طی عملیات هیت ست ، این نخ براق تر می شود و شبیه

 بدلیل اندازه کوچک تابلو فرش ماشینی سعی کنید بهترین نخ اکرولیک را در بافت تابلو فرش استفاده کنید.

 تشخیص نخ اکرولیک هیت ست شده:

 اینکه بتوانید نخ اکرولیک یا اکریلیک را در بافت تابلو فرش تشخیص دهید بسیار مهم می باشد.

 باشید که هر نخی را بجای نخ اکرولیک و به لیمت تابلو فرش با نخ اکرولیک غالب نکنید. و باید مواظب سودجویان

 راه های تشخیص نخ اکرولیک هیت ست شده به شرح زیر می باشد:

 لمس کردن:

 نخ اکرولیک بسییار نرم است و باید بافتی بسیار نرم و بدون زبری به تابلو فرش بدهد

 شده نباید چسبندگی داشته باشد و بهم بچسبد. و درعین حال نخ اکرولیک هیت ست

 لذا مولع لمس کردن و دست کشیدن سطح تابلو فرش نخ اکرولیک بصورت تفکیک شده باید از زیر دست شما سر بخورد.

 نگاه کردن:

 همان طور که گفته شده نخ اکرولیک هیت ست شده براق و شبیه ابریشم است ،

 رش نباد کدری رویت شود.لذا با نگاه دلیك به ظاهر تابلو ف 

 آتش زدن:

 از فروشنده تابلو فرش اجازه بگیرید و گوشه ای از نخ تابلو فرش را آتش بزنید 

 نخ اکرولیک در مواجه با آتش بویی شبیه به بوی موی سوخته دارد 

 و خاکستر بجا مانده از نخ اکرولیک سوخته باید پودر شود و سفت نباشد.

 بو کردن:

 نخ اکرولیک بافت پالستیکی و نفتی ندارد همچنین گفتیم که

 لذا با بو کردن تابلو فرش نباید بوی پالستیکی و نفتی به مشام شما برسد.

 کیفیت نخ تار و پود:



 سایر نخ های بکار برده شده در تابلوفرش ماشینی وفرش ماشینی ، نخ تار و پود می باشند.

 نمی شود اما وجود آن در بافت تابلو فرش الزامی میباشد.با اینکه نخ تار و پود در ظاهر تابلو فرش رویت 

 چرا که نخ تار بصورت افمی در الب الی نخ خاب لرار می گیرد

 و نخ پود به صورت عمودی در البه الی نخ خاب لرار می گیرد 

 و موجب استحکام بخشیدن به نخ خاب می شوند. 

 فرش را تشکیل می دهند. همچنین که نخ تار و پود تنها سی درصد از بافت تابلو

 از جمله جنس الیاف نخ تار و پود در بافت تابلو فرش به شرح زیر است:

 پنبه 

 پلی استر 

 جوت 

 مسلما که با کیفیت ترین نخ تار و پود نخ پنبه که از الیاف طبیعی گیاهی می باشد است.

 کیفیت دستگاه بافنده:

 دستگاه بافنده فرش ماشینی بافت زده می شوند.همانطور که اشاره کردیم تابلو فرش های ماشینی روی 

 اما تا بحال به این فکر کردید که آبا دستگاه های بافنده نیز کیفیت مطلوب و غیر مطلوب داشته باشند.

 دستگاه بافنده با کیفیت مطلوب چه ویژگی باید داشته باشد؟

 .ابتدا اینکه باید نمشه تابلو فرش را بخوبی پیاده سازی کند 

 نکه دستگاه بافنده می باید شانه و تراکم را دلیك پیاده سازی کند.دوم ای 

  سوم اینکه دستگاه های بافنده پیشرفته و با کیفیت بجای یک واحد پود ، دو واحد پود تزریك می کند و موجب استحکام

 هرچه بیشتر تابلو فرش می شود.

 نام های دستگاه شونهر و وندویلبهترین دستگاه های بافنده از آلمان و بلژیک وارد می شوند با 

 سایر دستگاه های بافنده فرش ماشینی عبارتند از:

 Hcp 

 Hcpx2 

 تکسیما 

 شانه والعی را تولید میکنند. 1211دستگاه های شونهر و وندویل فرش 

 شانه والعی را تولید می کنند. 711فرش   hcpx2و   hcpدستگاه های 

 جام می دهد.شانه را ان 511دستگاه تکسیما تولید فرش 

 کیفیت بافت تابلو فرش:

 کیفیت بافت تابلو فرش مربوط به تراکم های طولی و عرضی دستگاه می باشد.

 شانه تابلو فرش را تراکم عرضی گویند.

 شانه به تعداد گره های بافت زده شده در عرض یک متر از تابلو فرش می گویند.



 شانه در برگیرنده کیفیت ظاهری تابلو فرش است.

 بطوری که با افزایش شانه تابلو فرش نمشه تابلو فرش واضح تر و به اصطالح ریز بافت تر خواهد شد.

 را تابلو فرش دستباف گونه می گویند. 1111در والع تابلو فرش با شانه باالی 

 بحث شانه در تابلو فرش بسیار مهم است و شما باید بتوانید شانه های باال را تشخیص دهید.

 تابلو فرش چگونه باید عمل کرد؟ 1111ال برای تشخیص شانه بعنوان مث

 ابتدای امر برای حساب کردن راحت تر گره ها تابلو فرش را به پشت کنید.

 سپس ده سانت از عرض تابلو فرش را جدا کنید.

 گره دارید 1111با توجه به اینکه در یک متر از عرض تابلو فرش 

 گره داشته باشید. 111پس در ده سانت عرض تابلو فرش باید  

 تراکم تابلو فرش همان تراکم طولی تابلو فرش است.

 با افزایش تراکم تابلو فرش فشردگی و استحکام نخ خاب بیشتر می شود

 یعنی با افزایش تراکم گره های بیشتری در طول تابلو فرش کنار هم لرار میگیرند.

 نخ خاب تابلو فرش افزایش می یابد. در نتیجه استحکام

 با افزایش تراکم تابلو فرش از ارتفاع نخ خاب تابلو فرش کاسته می شود.

 در نتیجه ضخامت تابلو فرش کمتر می شود و تابلو فرش نازک تر خواهد شد.

 شخیص دهید.بحث تراکم تابلو فرش نیز مانند شانه تابلو فرش مهم است و باید بتوانید تراکم تابلو فرش را ت

 چگونه باید عمل کرد؟ 3111تراکم بعنوان مثال برای تشخیص 

 ابتدای امر برای حساب کردن راحت تر گره ها تابلو فرش را به پشت کنید.

 تابلو فرش را جدا کنید. طول سپس ده سانت از 

 گره دارید   3111تابلو فرش  طول با توجه به اینکه در یک متر از 

 گره داشته باشید. 311ابلو فرش باید پس در ده سانت عرض ت

 پالت رنگ بندی تابلو فرش:

 پالت رنگ بندی به تعداد نخ های رنگی که در بافت تابلو فرش استفاده می شود می گویند.

 رنگ نخ رنگی را می تواند ساپورت کند. 11تا  5دستگاه بافنده تابلو فرش بین 

 تابلو فرش زیادتر باشد تابلو فرش خوش آب و رنگ تری را خواهیم داشت.مسلما که هرچه تعداد نخ های رنگی در بافت 

 ثبات رنگ تابلو فرش:

 فمط تعداد نخ های رنگی تابلو فرش مهم نیست در کنار ان ثبات رنگ این نخ ها نیز مهم است.

 نخ های اصلی یا نخ خام فرش و تابلو فرش بی رنگ یا به اصطالح سفید هستند.



 وارد مرحله رنگ رزی می شوند و اگر بخوبی رنگ نشوند ثبات رنگ کافی را نخواهند داشت. در والع این نخ ها

 حال این سوال مطرح است که چطور از ثبات رنگ تابلو فرش اطمینان حاصل کنیم؟

 تنها با یک آزمایش ساده ، ابتدا یه پارچه نخی را نمناک می کنید.

 رش می کشید.سپس این پارچه نمناک را محکم به سطح تابلو ف

 اگر پارچه سفید شما رنگی نشد نشان بر این است که تابلو فرش ثبات رنگ خوبی دارد و به اصطالح رنگ پس نمی دهد.

 درجه بندی تابلو فرش:

 تابلو فرش و یا فرش نیز مانند هر نوع محصول و کاالیی درجه کیفی خاص خود را دارند.

 ن عدد یک تا پنج است.بطوری که درجه کیفی یک فرش و تابلو فرش بی

 مسلما بهترین درجه کیفی برای تابلوفرش ، درجه کیفی یک خواهد بود.

 اما این سوال مطرح است که چطور تابلو فرش درجه یک را تشخیص دهیم؟

 در والع تابلو فرش درجه یک چه ویژگی دارد؟

 .بهترین نخ در بافت تابلو فرش استفاده شود 

 ابلو فرش استفاده شود.بهترین دستگاه بافنده برای ت 

 .عدد دلیك شانه و تراکم روی تابلو فرش پیاده سازی شود 

 .ابعاد مورد نظر بدون کجی روی تابلو فرش اجرا گردد 

 .کیفیت استاندارد آهار روی تابلو فرش صورت گیرد 

 .ارتفاع نخ خاب تابلو فرش یکدست باشد 

 .نمشه تابلو فرش یکدست پیاده سازی شود 

  نمشه تابلو فرش که حاصل از تعویض شیفت اپراتور دستگاه است صورت نگیرد.دو دستی در 

 ) گره های تابلو فرش یکدست و به یک اندازه باشند ) این مورد در پشت تابلو فرش به وضوح لابل رویت است 

 .سوختگی و تیغ خوردگی در سطح تابلو فرش وجود نداشته باشد 

 لیمت تابلو فرش چهره:

 است که عوامل موثر بر کیفیت تابلو فرش تا حدودی بر لیمت تابلو فرش نیز موثر هستند.این نکته صحیح 

 اما مهمترین عواملی که هنگام سفارش تابلو فرش چهره تاثیر گزار بر لیمت تابلو فرش سفارشی هستند به شرح زیر اند:

 نوع بافت تابلو فرش 

 اندازه تابلو فرش 

 نوع بافت تابلو فرش:

 خاب بافت تابلو فرش ماشینی و یا کالریس لیمت تابلو فرش نیز مسلما متفاوت خواهد بود.متناسب با انت

 اگر بافت ماشینی تابلو فرش چهره را انتخاب کردید عواملی چون:

 نخ تابلو فرش 

 شانه و تراکم تابلو فرش 

 پالت رنگ بندی تابلو فرش 

 موارد باال را برای تابلو فرش چهره ماشینی خود انتخاب کنید. دخیل بر لیمت تابلو فرش چهره ماشینی خواهند بود و می بایست



 لاب های تابلو فرش:

 معموال شرکت های بافنده تابلو فرش هر نمشه تابلو فرش که باشد از نمشه های معمولی تابلو فرش گرفته تا تابلو فرش سفارشی

 معموال اکثر این بافندگان تولیدی لاب تابلو فرش را نیز دارد.

 با هر سایزی را به خریداران تابلو فرش پیشنهاد می دهند. و براحتی چندین نوع طرح از لاب

 از بین طرح های بسیار متنوع لاب تابلو فرش معروف ترین لاب ها به شرح زیر است:

  لاب پرند 

 لاب شاپرک 

 لاب کله شیر 

 لاب کنگره 

 لاب ساده 

 از بین لاب های نام برده شده لاب کله شیر فاخر تر و کالسیک تر است.

 ب کله شیر برای منازل بزرگ  با دکوراسیون سنتی و کالسیک مناسب است.در والع لا

 همچنین لیمت لاب کله شیر نسبت به سایر لاب ها گران تر می باشد.

ر شیک بعنوان مثال اگر لصد خرید تابلو فرش برای جهیزیه عروس دارید نمشه تابلو فرش گل و گلدان با لاب پرند نمره ای بسیا

 است.

 برای اتاق کودک می توانید یک کارتون مورد عالله کودک را در لالب تابلو فرش با یک لاب ساده پیاده سازی کنید.

 اندازه تابلو فرش:

 اندازه تابلو فرش چهره نیز مانند تابلو فرش معمولی یکسری استانداردهایی دارد مانند:

 35 51 

 51 71 

 51 111 

 111 71 

 111 151 

 تغییر است.متنها سایز تابلو فرش نیز متغیر است و متناسب با سلیمه شما لابل 

 نکاتی برای خرید تابلو فرش چهره سفارشی مرغوب:

 برای خرید یک تابلو فرش چهره سفارشی مرغوب حتما نکات زیر را باید در نظر داشته باشید:

 الزم به ذکر است نکات ذکر شده برای خرید تابلو فرش مرغوب

 می کند. برای هر نوع بافتی از تابلو فرش با هر نمشه ای از تابلو فرش صدق 

 نکته اول:

 شناسنامه و اطالعات مهم در مورد شانه و تراکم و نخ فرش و یا تابلو فرش معموال در پشت آن لید و چسبانده می شود.

 لذا اطالعات عمومی پشت تابلو فرش را چک کنید و از صحت اطالعات ذکر شده اطمینان حاصل نمایید.

 نکته دوم:



 ه بجای اینکه رویه ی کار را نگاه کند ، یک فرش شناس و یا تابلو شناس خبر

 پشت کار را بررسی می کند و نگاه به پشت تابلو فرش می کند.

 پشت تابلو فرش بدلیل نداشتن ارتفاع خاب و پرز براحتی همه چیز گویا می باشد.

 بعنوان مثال اندازه گره ها ، درشت و یا ریز بودن گره ها کامال گویا می باشد.

 کردن به پشت کار می توان شانه و تراکم تابلو فرش را حساب کرد. همچنین با نگاه

 نکته سوم:

 ممکن است در رویه کار نمشه تابلو فرش واضح پیدا نباشد. و ممکن است وضوح دلیك نمشه بین ارتفاع نخ خاب گم شود.

 نمشه تابلو فرش شد.اماد با نگاه کردن به پشت تابلو فرش فرش براحتی می توان متوجه کجی و پیاده سازی 

 نکته چهارم:

 از فروشنده درخواست کنید که ابتدا تابلو فرش را بدون لاب به شما نشان دهد.

 چرا که لاب می توان کجی های دور تابلو فرش را بپوشاند.

 نکته چهارم:

 ش را نداریداگر لصد خرید تابلو فرش از کارخانه و برند خاصی را دارید و دسترسی به کارخانه بافت تابلو فر

 حتما و حتما از فروشندگان معتبری مانند دیجی کاال ، شهر فرش ، آلای فرش الدام به خرید تابلو فرش کنید. 

 نکته پنجم:

 در تابلو فرش چهره دستباف اگر به شما گفتند که با نخ ابریشمی بافت زده شده است

 صل کنید.حتما ازز صحت وجود نخ ابریشمی در بافت تابلو فرش اطمینان حا

 و یا اگر تابلو فرش چهره ماشینی شما از نخ اکرولیک می باشد حتما از صحت نخ اکرولیک اطمینان حاصل کنید. 

 و اگر تابلو فرش چهره سفارشی شما کالریس بود از تزرق عممی رنگ به تابلو فرش اطمینان حاصل نمایید.

 نکته ششم:

 بسیار مهم است. پرداخت تابلو فرش و مرحله آهار زنی تابلو فرش

 چرا که اگر مرحله آهار زنی تابلو فرش بخوبی انجام نگیرد ، هم بر کیفیت ظاهری تابلو فرش اثر گزار است

 و هم از عمر تابلو فرش شما می کاهد و دیگر تابلو فرش ارزشی نخواهد داشت.

 نکته هفتم:

 ام به خرید و سفارش تابلو فرش چهره نمایید.سعی کنید در زمان هایی که بازار فرش و تابلو فرش ساکت تر است الد

 فرصت بیشتری برای بافت تابلو فرش را دارند و بدون عجله الدام به بافت تابلو فرش می کنند. بافنده چرا که کارخانجات

 تکنیک های شست و شوی تابلو فرش:

 د.وش های نگه داری و شست و شوی تابلو فرش مانند فرش می باشرابتدا باید گفت که 



 همچنین تکنیک های گفته شده برای نگه داری و شست و شوی تابلو فرش

 برای تابلو فرش با هر نوع بافتی چه دستباف ، چه ماشینی و چه کالریس یکسان می باشد. 

 یشنهاد اول:پ

 کار را به ددست کاردان بسپرید ، 

 اگر والعا در زمینه شست و شوی و نحوه خشک کردن فرش و تابلو فرش اطالع ندارید.

 این کار را به لالیشویی بسپرید.

 :دومپیشنهاد 

 اگر تابلو فرش شما دارای لاب می باشد ، ابتدا سعی کنید به آرامش تابلو فرش را از لاب خارج کنید.

 پیشنهاد سوم:

 ابتدا گرد و غبار وارده بر تابلو فرش را توسط دور متوسط جارو برلی پاک کنید.

 رین وسیله برای گردگیری تابلو فرش ، استفاده از برس گردگیری جارو برلی است.بهت

 پیشنهاد چهارم:

 .های رنگ تابلو فرش ، رنگ پس ندهدفرش ، اطمینان حاصل کنید که نخ  لبل از الدام به شستن تابلو

 ن ثبات رنگ تابلو فرش را ذکر می کنیم.در باال نیز اشاره کردیم و دوباره روش تست کرد

 یک پارچه نخی سفید رنگ را نمناک کنید.

 اد الدام به شستن تابلو فرش کنید.پارچه را محکم به سطح تابلو فرش بکشید ، اگر رنگ روی پارچه پس ند

 پیشنهاد پنجم:

 شامپو فرش را با آب مخلوط کنید.ممداری 

 اشد.توجه داشته باشید ممدار آب و شامپو فرش یک به چهار ب

 در والع از محلول رلیك شامپو فرش استفاده کنید.

 د زبر در خالف جهت نخ خاب تابلو بکشید.یک اسنفج نه زیا بت سپس توسط

 پیشنهاد ششم:

 بعد از کشیدن شامپو فرش ، تابلو فرش را در یک مکان گرم و مسطح بدون بخار و تبخیر 

 ر غیر مستمیم آفتاب لرار دهید.و نیز در معرض نو

 پیشنهاد هفتم:

 دلت داشته باشید که تابلو فرش مولع خشک شدن باید روی یک سطح صاف باشد

 .تا طبك سطح صاف خود خشک شود و چروک نشود 

 نحوه سفارش تابلو فرش چهره:



 تابلو فرش چهره بر اساس نمشه ی دلخواه مشتریان بافت زده می شود.

 د بافت و سفارش تابلو فرش چهره کمی متفاوت می باشد.لذا رون

 نمشه تابلو فرش چهره معموال تصاویر اشخاص می باشد. 

 حفظ و نگه داری و عدم نشر تابلو فرش چهره باید امانت دار خوبی باشد. لذا شرکت بافنده د لبال

 نمشه تابلو فرش چهره بر سه رکن می باشد:

 تبلیغاتی یک برند لوگوی 

 تصاویر اشخاص 

 تصاویر افراد معروف 

 اوال:

 تصویر مورد نظر و نمشه تابلو فرش خود را در اختیار شرکت لرار دهید.

 حتما عکس خود را که میخواهید بافت بزنید بصورت فایل ارسال کنید.

 باشد.(  PNGنباشد و در لالب فایل یا   JPGیعنی عکس مورد نظر ) 

 دوما:

 نوع بافت مورد نظر خود را انتخاب کنید: ماشینی یا کالریس

 دهیم، را به دستگاه می تابلو فرشبافت ماشینی ولتی که یک نمشه از توجه: در 

 تحویل شما می دهد.فرش  تابلو صورت اتوماتیک یک جفت به 

 یعنی شما در تابلو فرش بافت ماشینی دو تابلو فرش دریافت خواهید کرد.

 شود؛  می که اصطالحا خاب زیر و خاب رو گفته 

 .برای شما ارسال خواهد شد ی یکدیگر هستند و هر دو تابلو فرش در والع این یک جفت فرش لرینه

 سوما:

 اندازه و سایر تابلو فرش خود را انتخاب نمایید.

 چهارما:

 د نظر خود را انتخاب نمایید.اگر تمایل به سفارش لاب تابلو فرش نیز دارید ، لاب مور

 پنجما:

 آدرس مورد نظر خود را بصورت دلیك همراه یک شماره تماس ضروری در اختیار شرکت بافنده لرار دهید.

 :تبدیل عکس شخصی به تابلو فرش سفارش لبال در شرکت تعهدات

 

 .مسئولیم نشر حك حموق حفظ و شما عکس لبال در، شرکت  نظر موردشخصی  عکس دریافت از پس

 شخصی شما طرح اولیه نمشه تابلو فرش شما توسط کامپیوتر طراحی میگردد. ابتدا پس از دریافت عکس



 سپس این طرح اولیه برای شما عزیزان ارسال می گردد و در صورت تایید شما آماده بافت می شود.

 پس از بافت تابلو فرش چهره مجددا عکس نمشه بافت شده تابلو فرش برای شما ارسال می گردد.

 یی توسط شما مشتریان عزیز برای شما ارسال می گردد.و بعدا از تایید نها

 د از دو روز به شما عزیران تعلك می گیرد.گرفتن تابلو فرش بعضمانت یکساله کاال و نیز باز پس  همچنین گارانتی

 نکته پایانی مماله تابلو فرش چهره سفارشی:

 پس برای سفارش وبافت تابلو فرش چهره ، بهترین گزینه بافت سابلیمیشن یا چاپی می باشد.

 اوال لیمت تابلو فرش چهره کمتر خواهد شد.چرا که 

 ثانیان پالت رنگ بندی تابلو فرش چاپی بیشتر بوده و براحتی تصاویر چهره را پیاده سازی می کند با وضوح باال

 هممچنین زمان آماده سازی تابلو فرش چاپی کمتر از یک هفته انجام می گیرد.

 کلمات کلیدی:

 تابلو فرش دستباف ، تابلو فرش چهره ، تابلو فرش ، تابلو فرش ماشینی ، 

 تابلو فرش چهره دختر ، نمشه تابلو فرش تابلو فرش دارکوب ، تابلو فرش سفارشی ،

 تابلو فرش شخصی ، تبدیل عکس به تابلو فرش در کاشان ، تبدیل عکس به تابلو فرش در شیراز 

 ر مشهد ، زیباترین تابلو فرش، نمشه تابلو فرش چهره تابلو فرش چهره د تابلو فرش چهره دستباف

 لیمت تابلو فرش ماشینی ، حراج تابلو فرش دستباف ، لیمت تابلو فرش چهره دستباف

 

 


