
طراحی و چاپ لباس و اکسسوری استفاده ، چاپ سیلک اسکرین بیشتر از صد سال است که برای چاپ تبلیغات

روش قدیمی چاپ سیلک اسکرین تا به امروز . بخشدمیزندگی ی خالقانه به طرز زیبایی هاطراحیبه  و شودمی

چاپ سیلک اسکرین به دیگر جود دارند که چرا و دالیل زیادی و شودمییک تکنیک محبوب چاپ محسوب 

نیاز است در مورد چاپ  آنچهر هدر ادامه این مقاله  .شودمیچاپ مثل چاپ دیجیتال ترجیح داده  هایروش

.دهیممیاسکرین بدانید را توضیح   

 

 چاپ سیلک چیست؟

 اندشدهساختهدستی  صورتبهصفحاتی که  جوهر و انتقال دادن یک طرح روی پارچه باپروسه  کل به طوربه

است و نیازمند تجربه زیادی است اما  گیروقت. چاپ سیلک اسکرین بسیار سخت و شودمیچاپ سیلک گفته 

.ارزدمیبه تمام زحماتش  کامالًزیبا و بادوام است که  قدرآننتیجه نهایی   

شو  فشن ترینمعروفدر  قیمتگران هایلباسدید از پارچه اثاثیه خانه گرفته تا  جاهمه توانمیچاپ سیلک را 

ی با هایپارچهتبدیل به از چاپ سیلک  بودند که با استفاده رنگبیو ساده  هایپارچهاول  هااینهای دنیا. همه 

.اندشدهطرح و رنگ زیبا   

طرح  وشوشستچاپ شده بعد از هزاران بار  هایپارچهاست و  بادوامنتیجه نهایی چاپ سیلک اسکرین بسیار 

های طرح دار و دیگر  شرتتیمحبوب برای  هایروش. چاپ سیلک یکی از دهندنمیخودشان را از دست 

طراحی لباس است. هایپروژه  

 

؟شودمیاز چاپ سیلک اسکرین استفاده چرا   

 شوندمیچاپ سیلک به کیفیت باالیی که دارد معروف است و محصوالتی که با استفاده سیلک اسکرین چاپ 

اینکه در پارچه فرو  جایبه. در چاپ سیلک اسکرین جوهر رسندمیچاپ به نظر  هایروشهمیشه بهتر از دیگر 

.شودمیو صاف  رنگخوشبسیار  و نتیجه نهایی نشیندمیرود روی لباس   

پالستیکی و غیرطبیعی است.  هایپارچهنسبت به  رای چاپ سیلک اسکرین گزینه بهتریطبیعی ب هایپارچه

است اما چاپ سیلک اسکرین  کارآمدترو  ترسریعوژی پیشرفت زیادی کرده است و چاپ دیجیتال تکنول بااینکه

 همچنان جای خودش را به خاطر نتیجه زیبایی که دارد حفظ کرده است.

 



 آموزش چاپ سیلک اسکرین

چاپ است.  شکلیک هایآناما نکات اولیه و تکنیک  شودمیمختلفی انجام  هایروشچاپ سیلک اسکرین با 

سیلک اسکرین پروسه طوالنی و زمان بری است و مراحل زیادی برای رسیدن به نتیجه دلخواه وجود دارد. در 

.دهیممیاین مراحل را توضیح  طورکلیبهادامه   

 

 طراحی

قبل از هر چیزی باید طراحی که باید روی پارچه چاپ شود باید آماده باشد و روی یک فیلم استات شفاف چاپ 

.شودمیبرای ساخت صفحه یا استنسیل استفاده  درنهایتشود که   

 

 

 آماده سازی صفحه

. در چاپ گیردمیاسکرین به معنای صفحه است و این روش چاپ اسمش را به خاطر استفاده از صفحات مختلف 

دستی برای هر  صورتبهاستفاده کرد و هر صفحه  هاطراحیاز یک صفحه برای همه  توانمیسیلک اسکرین ن

دیگری که باید روی  هر چیزیو پارچه یا توری انتخاب  . وقتی صفحهشودمیساخته  فردمنحصربه طوربهدیزاین 

.پوشانندمیآن چاپ انجام شود انتخاب شد روی آن را با یک ماده واکنشی سبک   

 

 واکنش دادن صفحه توری

ی پوشانده فیلم استات شفاف که طراحی روی آن چاپ شده است خیلی آرام روی صفحه توری که با ماده واکنش

 روی مسدودکنندهماده  شودمیکه باعث  گیرندمی. این دو زیر یک نور خیلی روشن قرار گیردمیاست قرار 

و سفت شود. این مرحله اهمیت زیادی دارد و هر قسمت از صفحه که با دیزاین صفحه واکنش نشان دهد 

.ماندمیپوشانده شده است به حالت مایع باقی   

خواهد شد زیرا برای هر رنگ باید از صفحه  ترپیچیدهقدر تعداد رنگ دیزاین بیشتر باشد این مرحله  هر چه

در این زمینه است تا هر  باتجربهجداگانه استفاده کرد. به همین دلیل چاپ سیلک اسکرین نیازمند افراد 



قرار  همرویدقیق  طوربهباید  هارنگاین  درنهایتی طراحی شود و اختصاص طوربهر رنگ استنسیل بر اساس ه

باشد. نقصبی کامالًگیرند تا چاپ نهایی   

 

 استنسیل

خشک  کامالًتا  شودمیسفت شد به کنار گذاشته  کامالً مسدودکنندهو مواد صفحه زیر نور قرار گرفت  بعدازاینکه

حالت برای مطمئن شدن از اینکه طرح به دقیق را  موردنیازخودکار تغییرات  صورتبهشود تا پرینتر بتواند 

ایجاد کند. در این مرحله پرینتر یک استنسیل دقیق و کامل را در اختیار دارد که عملیات  شودمیممکن چاپ 

 چاپ را انجام دهد.

 

 آماده سازی برای چاپ

و صفحه با دقت  گیردمیپارچه یا هر چیز دیگری که باید چاپ روی آن انجام شود صاف زیر پرس پرینتر قرار 

تا چاپ انجام شود. گیردمیاویه دلخواه قرار زیاد روی آن در ز  

 

 چاپ سیلک

. صفحه روی برد پرینتر و باالی یک الیه از پارچه شودمیساخته  کامالًمرحله آخر وقتی است که نتیجه نهایی 

و با استفاده از یک تیغه پالستیکی جوهر  شودمیی دلخواه روی صفحه ریخته هارنگو جوهر به  گیردمیقرار 

تمام استنسیل را بپوشاند. کهوقتیتا  شودمیروی تمام صفحه پخش  کامالً  

. کندمیو طرح دلخواه را روی آن چاپ  رسدمیپارچه زیر آن  هو ب شودمیباز استنسیل رد  هایقسمتجوهر از 

د بارها و روی هر تعداد پارچه تکرار شود.توانمیه با استفاده از استنسیل یکسان این مرحل  

 

 کنترل کیفیت

تکمیل شود.  رنگخوشتا طرح صاف و  شودمیمخصوص خشک  کنخشکجوهر با گذشتن از یک  درنهایت

تا تمام مواد اضافی از روی آن پاک شود و کیفیت  شودمیشسته  باریکو  شودمیمحصول نهایی با دقت چک 

 آن تضمین شود.



 

 فواید چاپ سیلک اسکرین

و این انتخاب دالیل  کنندمیو طراحان از آن استفاده  هاتولیدکنندهچاپ سیلک روشی است که بسیاری از 

.دهیممیچاپ سیلک را توضیح  هایمزیتزیادی دارد. در ادامه   

 

ی روشنهارنگ  

 درنهایتچند رنگ در آن کار راحتی نیست اما رنگی که  زدیت رنگی دارد و استفاده اچاپ سیلک محدو بااینکه

. اعمال شودمیآن محسوب  هایمزیتپر رنگ و روشن است که رنگ چاپ سیلک یکی از  قدرآن شودمیچاپ 

ر یک یک الیه ضخیم از جوهر روی پارچه توسط چاپ اسکرین نتیجه بسیار زیباتری از چاپ دیجیتال دارد. اگ

ی روشن و پر رنگ باشد بهترین انتخاب برایش چاپ سیلک اسکرین است.هارنگنیازمند  مخصوصاًپروژه چاپ   

 

 جنس خوب

الیه ضخیم  اسکرین است.بودن دارد چاپ سیلک  دارفتباخاصیت و  شودمیحس  زیردستتنها روش چاپی که 

داشته باشد. بعدیسهکه طراحی حالت  شودمیجوهر باعث   

 

 تولید عمده

 حالبااینسازی باالیی دارد. زیرا هزینه آماده  شودمیچاپ سیلک اسکرین برای تعداد باال انجام  طورمعمولبه

لید از آن بارها و بارها برای تو توانمیزیرا وقتی استنسیل ساخته شد  شودمیاین یک قابلیت هم محسوب 

ه سازی زیادی چاپ سیلک تنها برای آماد هزینههزاران چاپ یکسان استفاده کرد. این به معنی است که وقت و 

.شودمیو در تعداد باال چاپ انجام  شوندمیطی  سرعتبهاست و بعد از آن مراحل   

 

 دوام باال



است. به  UVضد آب، ضد خش خوردگی و ضد اشعه  شودمیمحصوالتی که با چاپ سیلک اسکرین ساخته 

باقی  باکیفیتهمچنان  وشوشستران بار است و بعد از هزا بادوامهمین دلیل نتیجه چاپ سیلک اسکرین بسیار 

 .ماندمی

 

 و پارچه شرتتیتنها برای چاپ  حاال که با چاپ سیلک اسکرین آشنا شدید بهتر است بدانید که این روش

. چاپ سیلک بسیار زیبا، شودمیک روی کاغذ، سرامیک، شیشه و روی اشیای مختلف انجام نیست و چاپ سیل

 .ودشمیقدیمی بودن همچنان استفاده  باوجودچاپ است که  هایروشاست و یکی از بهترین  بادوامو  باکیفیت

 

 

 

 


