روشهای مختلفی مثل دکوپاژ ،چاپ فلت بد ،چاپ  ،mdfچاپ با چسب چوب و چاپ عکس با دستگاه چاپ یا
پرینتر برای چاپ روی چوب وجود دارد .تمام این روشها توسط اشخاص حرفهای و با سفارش قبلی انجام
میگیرند و قیمت چاپ روی چوب نسبتاً زیاد است ولی آیا میدانستید چاپ عکس روی چوب در خانه کمتر از
یک ساعت ممکن است؟ اگر دنبال روشهای چاپ روی چوب در منزل هستید حتماً آموزشی که برای شما تهیه
کردیم را بخوانید .اگر دنبال آموزش چاپ روی چوب در خانه نیستید بازهم بهتر است نگاهی به مراحل زیر بی
اندازید زیرا وسایل موردنیاز چاپ روی چوب تنها کاغذ مومی و پرینتر جوهری خانگی است و یادگیری این روش
آسان ممکن است بعداً به کارتان بیاید یا حتی ترغیب شوید خودتان چاپ روی چوب در خانه انجام دهید.
با این روش ساده عالوه بر چاپ عکس روی چوب میتوانید نوشتهها و هر تصویر گرافیکی که دوست دارید را
چاپ کنید و دیگر در ساختن دکور خانه ،آثار هنری و هدیههای خاص استاد میشوید.

مرحله اول :انتخاب چوب
هر نوع چوبی که میخواهید روی آن پرینت انجام دهید را آماده کنید .اگر چاپ روی لوازم چوبی خانه انجام
نمیدهید و چوب را خودتان بریدید بهتر است اول سطح چوب را خوب سمباده بکشید تا نرم و صاف شود.

مرحله دوم :چاپ عکس
عکس موردنظر را روی کاغذ مومی چاپ کنید .کاغذ مومی بسیار نازک و ظریف است و بهتنهایی نمیتواند وارد
دستگاه چاپ شود .برای حل این مشکل قسمتی که اول وارد دستگاه چاپ میشود را مقداری تا کنید و کاغذ
 A4را پشت کاغذ مومی بزارید و قسمت تا شده را روی آن چفت کنید و با یک چسب نواری کوچک محکم
کنید .بقیه کاغذ مومی میتواند رها باشد و مشکلی ایجاد نمیکند .کاغذ مومی همراه با کاغذ معمولی را از سمت
چفت شده وارد پرینتر کنید تا عکس روی قسمت براق کاغذ مومی چاپ شود .دقت کنید که به تصویر چاپ
شده بههیچوجه دست نزنید( .اگر میخواهید جمله یا کلمهای چاپ کنید حواستان باشد که برعکس روی چوب
چاپ میشود .برای جلوگیری از این مشکل اول جمله موردنظر را  mirrorکنید و سپس آن را چاپ کنید)

مرحله سوم :چاپ روی چوب
یک اسفنج یا حوله را نم دار کنید و سطح چوبی که میخواهید روی آن پرینت کنید را خیس کنید .بعد از یک
اسفنج یا حوله خشک استفاده کنید تا مقداری از رطوبت اضافه جذب شود .هدف این است که چوب جوهر را
جذب کند اما اگر چوب بیشازحد خیس باشد جوهر از روی آن سر میخورد.
عکس موردنظر را روی چوب بزارید و سعی کنید بعدازاینکه کاغذ مومی به سطح چوب چسبید تکانش ندهید .از
یک اسفنج یا حوله نرم استفاده کنید و به آن را روی کاغذ مومی بکشید و ببینید که چقدر زیبا عکس روی
چوب چاپ میشود .حتی میتوانید چند تا تصویر یکسان چاپ کنید و چند بار این مرحله را تکرار کنید تا
تصویری پررنگتر و زیباتر داشته باشید.

مرحله آخر :چوب چاپ شده
چوب چاپ شده را مدتی کنار بزارید تا کامالً خشک شود .اگر دوست داشتید میتوانید یک روغن مخصوص
چوب را روی سطح آن بزنید تا از عکس شما محافظت کند .همچنین این روغنها باعث خوشرنگ شدن چوب و
عکس شما هم میشوند.

این روش بدون نیاز به دستگاه چاپ روی چوب و هزینهی خاصی است .چاپ روی چوب در خانه تجربهای زیبا و
دوستداشتنی است که حتماً یکبار هم که شده باید آن را امتحان کنید.

