
 طراحی عکس روی تابلو فرش:

 ه تابلو و قاب بافت زده می شوند.تابلو فرش ها از جنس فرش ماشینی هستند و در انداز

 ارند و به دیوار آویخته می شوند.تابلو فرش ها کامال جنبه تزیینی د

 ایز کوچک تابلو فرش هر طرح و نقشه ی تابلو فرش قابل پیاده سازی می شود.بدلیل س

 یک روش نوید در بافت تابلو فرش ، طراحی عکس روی تابلو فرش می باشد.

 در واقع عکس شخصی شما بعنوان نقشه تابلو فرش روی تابلو فرش پیاده سازی می شود.

 مراحل بافت تابلو فرش:

ی و انواع روش های نوین بافت در کنار بافت دستباف بافت ماشینی و بافت چاپی نیز روانه بازار با پیشرفت تکنولوژ

 فرش شدند.

 روش های متداول بافت تابلو فرش به شرح زیر اند:

 تابلو فرش دستباف 

 تابلو فرش ماشینی 

 تابلو فرش چاپی 

 قیمت زمان آماده سازی جنس نوع بافت ردیف

 باالی یک میلیون تومان چندین ماه الیاف طبیعی مانند پشم و پنبه دستباف 1

 هزار تومان به باال 333 یک هفته الیاف مصنوعی مانند پلی استر و اکرولیک ماشینی 2

 هزاذ تومان به باال 133 سه روز الیاف مصنوعی پلی استر چاپی 3
 

 تابلو فرش دستباف:

 مزایا:

 ترین کیفیت ااهری و نیز باطنی را دارد.ند پشم و پنبه باالبدلیل استفاده از مواد اولیه طبیعی مان 

 ین قیمت تابلو فرش دستباف بدلیل اینکه هنر دست قالی بافان می باشد بسیار گران است.همچن

 به تابلو فرش دستباف تبریز می باشد. که گران ترین تابلو فرش دستباف ایرانی متعلقبطوری 

 معایب:

 زمان آماده سازی تابلو فرش دستباف بسیار طوالنی مدت است.

 سیار باال می باشد.قیمت تابلو فرش دستباف بن همچنی

 تابلو فرش ماشینی:

 مزایا:

 سرعت آماده سازی تابلو فرش ماشینی بسیار زود می باشد.



 ی در قالب تابلو فرش ماشینی قابل پیاده سازی می باشد.تهر طرح و نقشه ای براح

 قیمت تابلو فرش ماشینی بسیار ارزان تر از قیمت تابلو فرش دستباف است.

 معایب:

 و کیفیت آن به پای کیفیت الیاف طبیعی نمی رسد.باشد  الیاف بکار رفته در تابلو فرش ماشینی از الیاف مصنوعی می

 تابلو فرش چاپی:

 مزایا:

 زمان آماده سازی تابلو فرش کالریس بسیار زودتر از تابلو فرش ماشینی می باشد.

 بلو فرش کالریس از تابلو فرش ماشینی نیز کمتر است.همچنین قیمت تا

 پالت رنگ بندی تابلو فرش چاپی گسترده تر از پالت رنگ بندی تابلو فرش ماشینی می باشد.

 معایب:

 الیاف بکار رفته در تابلو فرش چاپی همان الیاف مصنوعی می باشد.

ر مورد داوم همیشگی این تابلو فرش در دسترس همچنین بدلیل اینکه شیوه نوین بافت محسوب می شود اطالعاتی د

 نیست.

 ماشینی و تابلو فرش چاپی:تفاوت تابلو فرش 

 تابلو فرش ماشینی روی دستگاه بافت فرش ماشینی انجام می گیرد.

 ینی همان پالت رنگ بندی فرش خواهد بود.لذا پالت رنگ بندی تابلو فرش ماش

 حداکثر پالت رنگ بندی برای تابلو فرش ماشینی ده رنگ است.

تابلو فرش چاپ دیجیتال روی دستگاه های سابلیمیشن انجام میگیرد که هر تعداد رنگ را براحتی روی نقشه ی تابلو 

 فرش میتوان پیاده سازی کرد.

 رد یا خیر درست اطالعاتی نداریم.ینکه تابلو فرش چاپی قابلیت شست و شو و قابلیت تمیز شدن دااما ا

 طراحی عکس روی تابلو فرش با کدام بافت بهتر می شود؟

 طراحی عکس روی تابلو فرش بدین معناست که یک عکس در قالب تابلو فرش بافته میشود.

 این عکس به سلیقه شما می تواند عکس فرزندتان ، عکس پدر و مادر ، عکس همسر و یا دوستانتان باشد.

 حتی می تواند عکسی که روی تابلو فرش بافت زده می شود عکسی از لوگو و برند تبلیغاتی شما باشد.

 اگر فصد بافت تابلو فرش چهره را دارید بهترین بافت ، بافت چاپی و کالریس است.

 در بافت کالریس هر نوع رنگ بندی که مدر نارمان باشد براحتی می توانیم پیاده سازی کنیم.

 در نتیجه در تابلو فرش چهره که جزییات صورت مهم است بسراغ بافت کالریس و یا چاپی بروید.

 نحوه آماده سازی تابلو فرش چهره چاپی:



 ازی تابلو فرش چاپی:مراحل آماده س

 ابتدا بافت ماشینی یک تابلو فرش سفید 

 سپس پیاده سازی نقشه روی تابلو فرش سفید 

 بافت ماشینی تابلو فرش سفید:

 توسط دستگاه های بافنده ماشینی تابلو فرش ، یک تابلو فرش با نخ تک رنگ سفید بافت زده میشود.

 زمان بافت تابلو فرش سفید باید باالترین کیفیت را انتخاب کنید از نار:

 باید باشد؟نخ تابلو فرش سفید از چه جنسی  .1

 کیفیت بافت تابلو فرش سفید به چه صورتی باید باشد؟ .2

 مرحله تکمیل و آهار تابلو فرش سفید به چه صورت است؟ .3

 سفید:نخ تابلو فرش 

 برای بافت تابلو فرش سفید از الیاف مصنوعی استفاده می شود.

ت شده می بهترین الیاف برای این کار الیاف اکرولیک صد در هیت ست شده و الیاف پلی استر صد در صد هیت س

 باشد.

 پیاده سازی نقشه به شیوه چاپ روی نخ های هیت ست شده بسیار پر رنگ تر و بهتر جواب می دهد.

 :کیفیت بافت تابلو فرش سفید

 کیفیت بافت تابلو فرش سفید ، شامل شانه و نیز تراکم می باشد.

و فشرده تر می شود و نیز بافت سابلیمیشن بهتر پیاده ریز بافت تر  هرچه که شانه و تراکم بیشتر باشد ، تابلو فرش

 سازی می گردد.

 بروید. 2033پس برای تابلو فرش سفید بسراغ شانه ی باالی هزار و تراکم باالی 

 مرحله تکمبل آهار تابلو فرش سفید:

در سطح تابلو فرش باشد رفو می شود و مانند سوختگی و یا پارگی در مرحله آخر و بافت تابلو فرش سفید اگر عیبی 

 کامال برطرف می گردد.

 همچنین آهار استاندارد به تابلو فرش سفید جهت استحکام هرچه بیشتر تابلو فرش انجام میگیرد.

 و در نهایت ریشه زنی و زیگزاگ انجام می شود.

 اده سازی نقشه روی تابلو فرش سفید :پی

 بعد از بافت تابلو فرش سفید مراحل زیر انجام میگیرد.

 نقشه ی تابلو فرش که شامل عکس ارسالی شما برای ما می باشد طراحی می گردد.

 گردد. سپس نقشه تابلو فرش چهره روی کاغذ های مخصوصی چاپ می

 کاغذ چاپ شده روی تابلو فرش سفید قرار میگیرد.



 رد دستگاه رنگ پاش و یا سابلیمیشن می شود.سپس کاغذ و تابلو فرش سفید وا

 زریق می گردند.با توجه به نقشه تابلو فرش ، رنگ ها به تابلو فرش بصورت عمقی از رو و پشت ت

 قابل ذکر است:

 تزریق رنگ در تابلو فرش چاپی و یا تابلو فرش کالریس به دو صورت است:

  بصورت سطحی 

 بصورت عمقی 

 اگر تزریق رنگ بصورت سطحی باشد یعنی فقط از یک طرف و از روی تابلو فرش انجام میگیرد.

 ام میگیرد.اما در تزریق رنگ بصورت عمقی یعنی از دو طرف تزریق رنگ انج

 مسلما تابلو فرش کالریس اگر بصورت عمقی انجام گیرد خیلی بهتر و با کیفیت تر خواهد بود.

 کلمات کلیدی:

تابلو فرش , تابلو فرش ماشینی , تابلو فرش چاپی , تابلو فرش چهره , زیباترین تابلو فرش , نقشه ی تابلوفرش , تابلو 

 فرش نفیسفرش چهره چاپی , تبدیل عکس به تابلو فرش , تابلو فرش ماشینی کاشان , تابلو فرش ماشینی مشهد , تابلو 

 قیمت تابلو فرش ماشینی ارزن, 


