
چاپ دستی اسکرین این امکان را فراهم می کند که تصاویر و طرح ها با دقت بیشتر، در اندازه بزرگتر و روی هر 

یک تکنیک قدیمی چاپ روی پارچه است که بعد از سال ها  اسکرین دستینوع پارچه ای چاپ شوند. چاپ 

پیشرفت به شکل امروزی در آمده است و همچنان یکی از محبوب ترین روش های چاپ روی پارچه است. چاپ 

انجام می شود. استنسیل در واقع فضای منفی تصویری است  و استنسیل دستی اسکرین تنها با یک قاب، جوهر

که برای چاپ انتخاب شده است و جنسی ضد آب دارد. بعد از نصب قاب روی پارچه و قرار دادن استنسیل روی 

و بین هر رنگ پارچه  ود در تصویر باید تکرار شودبرای هر رنگ موجآن جوهر روی آن پخش می شود. این عمل 

این روش نیازمند  ایینی وجود داردپ. با اینکه در چاپ دستی اسکرین احتمال خطای شود خشک کامالًباید 

تجربه باالیی است. شخصی که چاپ دستی اسکرین را انجام می دهد باید با غلظت و پیگمنت رنگ ها و انواع 

ئه دهد.اپارچه ها آشنا باشد تا بتواند بهترین نتیجه ممکن را ار  

 

اسکرین را انجام دهید؟ یچگونه چاپ دست  

له صفحه توری صنشده یا ترک نگرفته، فا شکستههیچ درزی ندارد،  مطمئن شوید که صفحه چاپاول باید 

.و همه چیز سر جایی که باشد قرار دارد مناسب است  

باید طول  حتماًغلتک یا کاردکی که برای چاپ دستی اسکرین استفاده می کنید باید مناسب باشد. کاردک  دوم

پالستیکی است تا مقداری  معموالًدک چاپ اسکرین بیشتری از طرحی که قرار است چاپ شود داشته باشد. کار

روی تصویر چاپ شده  تأثیریباشند تا  صیقلیباید صاف و  حتماًانعطاف پذیر باشد. کاردک ها یا غلتک ها 

 نزارند.

آماده سازی مواد اولیه چاپ دستی اسکرین باید بر اساس پارچه و رنگ های طرحی باشد که قرار است  سوم

فیکس  کامالًقی بماند تا طرح پارچه باید یک روز دست نخورده باچاپ  عملیاتتمام شدن  چاپ شود. بعد از

 شود و هر چند وقت یک بار باید مطمئن شد که هیچ جسم خارجی طرح را خراب نکرده است.

خشک شود و به  کامالًچهارم در چاپ دستی اسکرین بین اضافه کردن هر رنگ جدید باید صبر کرد تا پارچه 

ی رنگ های تیره تر باید زودتر از رنگ های روشن چاپ شوند.طور کل  

سرعت و فشاری  درجه را حفظ کرد. 05یا  05م هنگام کشیدن غلتک یا کاردک در چاپ دستی بیاد زاویه پنج

اشد که تنها با کسب تجربه می توان آن را درست که برای پخش جوهر وارد می شود هم باید مقدار خاصی ب

 انجام داد.



باید آن را  حتماًاسکرین سوراخ های صفحه توری به طریقی مسدود شدند  درستی گام چاپششم اگر در هن

تمیز کرد. برای تمیز کردن صفحه توری باید از یک تکه پد چربی زدایی یا پارچه ای که آغشته به مایع حالل 

رد. برای نتیجه بهتر هر دو سمت صفحه توری باید تمیز شوند.شده است استفاده ک  

 

 

چاپ دستی اسکرین روشی پر زحمت است که نیاز به تجربه باال و فضای مناسب برای چاپ دارد با این حال 

این روش استفاده بسیاری از چاپخانه ها و افرادی که در صنعت چاپ پارچه یا تولید لباس هستند همچنان از 

 می کنند زیرا تصویر نهایی چاپ شده با چاپ دستی اسکرین از کیفیت و زیبایی قابل توجهی برخوردار است.

 


