
 آیا تاکنون تابلو فرش هدیه داده اید ؟ 

 به نظر شما برای کادو و هدیه آیا بافتن تابلو فرش چهره شخص کادوی جالبی می باشد ؟ 

 آیا می دانید جنس تابلو فرش های سفارشی از چه چیزی است ؟  

 اندازه و ابعاد تابلو فرش های چهره شخص چیست ؟ 

دستبافت کدامند ؟های ماشینی و انواع تابلو فرش   

 عوامل تعیین قیمت تابلو فرش سفارشی چیست ؟

 شرایط نگهداری تابلو فرش چهره خاص چیست ؟ 

 در این نوشته با ما همراه باشید تا بتوانید به طور کامل با انواع تابلو فرش های سفارشی آشنایی کامل پیدا کنید . 

 

 مقدمه تابلو فرش 

 

بروز شدن دستگاه های فرش بافی با آخرین تکنولوژی روز دنیا ، سفارش تبدیل با گسترده شدن هنر فرش بافی و 

 عکس به تابلو فرش نیز افزایش یافت .

 امروزه تابلو فرش های سفارشی کارهای خاص و زیبایی از آب در امده اند .

خود جلب کند . یک اثر هنری و به یاد ماندنی را خلق کرد ، توانست خیلی سلیقه ها را بهمخصوصا زمانی که   

 طراحی و تولید انواع تابلو فرش ها به دقت طراحی نقشه و خود نقشه بستگی و اهمیت زیادی دارد .

 همچنین مهم ترین فاکتور ها در این امر تنوع در بافت چهره است که بسیار مهم و ضروری بوده .

 

 

:  انواع تابلو فرش چهره   



 تابلو فرش های چهره امروزه به دو صورت ماشینی و دستبافت تهیه و تولید می شوند 

 تابلو فرش های دستبافت قیمت بسیار باالیی دارند . و مدت زمان زیادی نیز برای اماده شدن آن ها الزم است .

شند وجود دارد که به دو صورت بافت و چاپ می بااما در کنار آن ها تابلو فرش های ماشینی   

 تابلو فرش های بافتی مدت زمانی ده روزه نیاز دارند اما کامال طرح های خاص و با اصالتی هستند 

 و ماندگاری باالیی دارند در مقابل ان ها تابلو فرش های چهره چاپی وجود دارد .  

. انواع مختلفی دارند که به صورت چاپی کالریس و سابلیمیشن کار می کنندتابلو فرش های چاپی   

 در ادامه در مورد انواع تابلو فرش ها توضیحاتی به شما ارائه می دهیم .

 

 

 فرایند بافتن تابلو فرش 

 

 

 عواملی که باید در هنگام شروع و بافتن تابلو فرش رعایت نمود در زیر اشاره میکنیم :

 آماده کردن مواد و الیاف اولیه

 آماده کردن ابزار و همچنین دار قالی

نقشه مورد نیازآماده نمودن   

 چله کشی

 ابتدای بافت فرش 

 مرحله ساده بافی و انجام عوامل گره زنی روی تار ها توسط خامه



 خواندن نقشه ، مجددا عمل گره زنی طبق خانه های رنگی در نقشه 

 انجان عوامل پود کشی و کوبیدن پود ها

 انجام شیرازه پیچیدن کناره های قالی 

 کوبیدن مجدد رج های قالی و قیچی نمودن سرپرز های اضافه قالی 

 پایین کشیدن قالی و اتمام کار بافت قالی 

 این موارد برای تابلو فرش های بافت چهره به صورت دستبافت صحیح می باشد 

 اما امروزه تابلو فرش های چهره به صورت ماشینی انجام می شود 

 

 

یست ؟ جنس تابلو فرش های دستبافت چ  

 

استفاده از نخ ابریشم برای تولید تابلو فرش : از پیله کرم ابریشم بوده یا به صورت مصنوعی و توسط دستگاه تولید 

 میشوند .

 استفاده از نخ ابریشم کاری بسیار دقیق ، حساس و پر زحمتی است .

.: یکی از نخ های است که باعث ظرافت و قیمت باالی فرش ها میشود  نیز به کار گرفته می شود  از نخ کرک  

 استفاده نمودن از نخ آکرولیک : این نخ بسیار نرم ، سبک  و شبیه پشم هستند . 

 برخی از آن ها به صورت رنگی و یا رنگدانه تولید و مورد استفاده قرار میگیرند .

شوی خوبی را دارا میباشد .این نخ بسیار رنگ پذیر بوده و قابلیت شست و   

دارای ویژگی های مفید و خاصی هستند .  استفاده نمودن از نخ ترکیبی پنبه  و پلی استر :  

 این نخ ها بسیار محکم بوده و مقاومت باالیی در برابر پارگی ها دارند .



 

 

تابلو فرش  : اندازه و ابعاد   

 

 

.  حد االمکان از تابلو فرش های کوچک استفاده نکنید  

 به چند دلیل مهم باید از خرید تابلو فرش های کوچک خودداری کنید که درذیل به آن اشاره میکنیم :

 به علت کوچک بودن تاثیر قابل توجهی روی کیفیت طرح رویه تابلو فرش داشته و از کیفیت آن کسر خواهد شد .

ه آنها تهیه میکنند تا جلب رضایت بیشتری گاهی شرکت ها برای راحتی مشتری ، قاب و تابلو فرشی با ابعاد دلخوا

 برای مشتری کسب شود .

 

 

 راه های تشخیص الیاف تابلو فرش 

 

 

 تشخیص نوع نخ و الیاف به کار برده شده در تابلو فرش ها ، صرفا با یکنگاه ساده و چند عکس قابل تشخیص نیست.

معتبر خریداری نمایید .برای همین باید برای اطمینان بیشتر به نماشگاه و یا شرکت های   

همراه خود داشته باشید .حتی میتوانید یک کارشناس یا خبره در این کار به عنوان راهنما   

 

 



 انواع تابلو فرش 

 

 

 تابلو فرش ها را میتوان از لحاظ نوع بافت و کاربرد به چند دسته تقسیم نمود :

تصاویر افراد به ویژه کودکان به شرکت بوده برای ارسال سفارشی چاپی : یکی از متداول ترین روش های بافت، 

 تبدیل آن به تابلو فرش .

 یکی از هدیه های ماندگاری که میتوان استفاده کرد همین تابلو فرش ها است .

 

  ماشینی : سفارش تابلو فرش

در این جا هیچگونه چاپی انجام نمیشود . زمانی که مشتری عکس را ارسال کرده ، ابتدا به نقشه فرش تبدیل شده 

 سپس به بافنده تحویل داده میشود جهت بافت محصول . 

کادوهایی خریداری کرده که ماندگاری و طول عمربسیار پایین داشته . خیلی افراد با هزینه های گزاف  

وانند با صرف قیمت مناسب عکس افراد را گرفته وآنها را تبدیل به تابلو فرش کنند .درصورتی که میت  

 تابلوفرش هامخصوصا که عکس افراد روی آن طراحی شده از نفیس ترین هدیه با ماندگاری بسیار طوالنی است.

 

 

 

 طرح های مختلف تابلو فرش 

رد که در این جا ما برخی از آن ها اشاره خواهیم کرد. نقشه ها متفاوتی برای طراحی و بافت تابلو فرش ها وجود دا  

 تابلو فرش های واین یکاد که میتوان به عنوان چشم روشنی منزل به افراد هدیه داد .



 تابلو فرش های با طرح های گل یا گیاه مناسب هدیه دادن به دوست خود می باشد .

کادو های نفیس جهت هدیه می باشد . تابلو فرش هایی با طرح های باغ ، کوچه باغ یکی دیگر از  

 تاثیر اندازه و ابعاد روی تابلو فرش

 اندازه و ابعاد یک تابلو فرش میتوان تاثیر مستقیم و بسزایی روی کیفیت طرح رویه تابلو فرش گذاشته .

 همچنین میتواند روی ظرافت و زیبایی تابلو فرش نیز تاثیر گذار باشد .

 

 

 عوامل تعیین کننده قیمت 

 

 

دیگری متمایز میکند . قیمت هر تابلو فرش بستگی به عوامل متعددی بستگی داشته که هریک را از    

 از عوامل تعیین کننده قیمت تابلو فرش ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

 اولین و مهمترین عامل جنس نخ و الیاف به کار برده شده داخل تابلو فرش است .

تابلو فرش را از دیگر عوامل میتوان نام برد . همچنین نوع طرح و نقشه  

 

 

 شرایط نگهدرای تابلو فرش ها

 

 



ظرافت باالی آن ها نیازمند مراقبت ونگهداری مناسب می باشند .تابلو فرش های به علت زیبایی و  

خرید مجدد  رخوردارند وبه راحتی قابل تعویض وقیمت باالیی ب ه و ازمخصوصا که برخی از آن ها دست بافت بود

 نخواهد بود .

 نکته اول اینکه در یک مکان مناسب تابلو فرش خود را نصب نمایید .

 از نصب تابلو فرش در معرض نور خورشید و کنار پرده اتاق جلوگیری نمایید .

 برای زیبایی و جلوه بیشتر از المپ های نمایشگاهی برای تابلو فرش خود استفاده نمایید .

را روی تابلو فرش نکوبید ، چرا که در صورت زنگ زدگی لکه زشتی روی تابلو فرش  هرگز برای نصب میخ

 خواهد گذاشت .

 برای جلوگیری از بید زدگی میتوانید از روش های مختلفی همچون پودر یا قرص نفتالین استفاده نمایید .

ت .هیچگاه تابلو فرش خود را بدون قاب نصب نکنید ، چون زیبایی و جلوه نخواهد داش  


