
مختلفی برای  هایانتخاب. با گذشت زمان از چند دهه پیش شده است ترراحتامروزه چاپ روی پارچه خیلی 

و مستقیم از پارچه را وارد پرینتر کنید  ایتکه تواندمیکه شما  طوریبهچاپ روی پارچه به وجود آمده است 

همیشه در حال بهتر کردن جوهر پرینترشان هستند  جوهرافشان هایروی آن چاپ کنید. سازندگان پرینتر 

.کنندمیچون بسیاری از مردم در زندگی روزمره از دستگاه چاپ استفاده   

 

مناسب برای چاپ خانگی پارچه های  

ر بازار موجود هستند و هر دو در ی ورقی و رولی دبه صورت اندشده سازیآمادهپارچه هایی که از قبل برای چاپ 

محکم  ایاندازهبه که پارچه را  شوندمیقابل چاپ با موادی پوشانده  پارچه های. شوندمیمتنوع تولید  هایاندازه

 راحتیبهبعد از چاپ  پوشاندمیکه روی پارچه را  ایالیه رد شود.بدون چروک که بتواند از دستگاه چاپ  کندمی

.شودمیجدا   

از چاپ پارچه  بعد ازموردنیمشخصی در مورد نحوه چاپ روی پارچه، کارهای  دستورالعملپارچه  تولیدکنندههر 

مناسب هستند نه  جوهرافشانبرای چاپگر  معموالً. این نوع پارچه ها دهدمیه و نگهداری از جوهر چاپ شد

از جنس پنبه و سفید رنگ هستند. معموالًچاپگر لیزری و   

 

 ساختن پارچه قابل چاپ در خانه

قابل  ( بهترین انتخاب برای ساختن پارچه هایپوشاندمیکاغذ فریزر )کاغذی یک الیه سیلیکونی روی آن را 

خانگی است. این کاغذ مناسب چاپ پارچه در پرینتر جوهری و پرینتر لیزری است. پرینترچاپ در   

اتو کشیدن معمولی به و با چند بار  راحتیبهکاغذ پرینتر یک سمت مات و یک سمت براق دارد و سمت براق 

و هیچ پسماندی روی پارچه به جا  شودمیبعد از چاپ از پارچه جدا  راحتیبه. این کاغذ چسبدمیپارچه 

.زاردنمی  

 

 چاپ روی پارچه با پرینتر خانگی

اول از رنگ سفید استفاده  هایتجربهبهتر است از پارچه صد در صد نخ پنبه استفاده کنید و سعی کنید برای 

. کنندمیخوب عمل ن ترضخیم نخی نتیجه خوبی خواهند داشت اما پارچه های همه پارچه های احتماالًید. کن

متفاوت باشد. کندمیکه استفاده  لوازمیممکن است بر اساس مواد و  هرکسیالبته تجربه   



  اول این  کنیدنمیچاپ کنید و از پارچه های مخصوص استفاده  آمادهپارچه را در خانه  خواهیدمیاگر

 خشک شده است. کامالًمرحله را انجام دهید و مطمئن شوید که پارچه 

 ًمترسانتی 22از کاغذ فریزر را قیچی کنید و مطمئن شوید که عرض آن حدود  مترسانتی 03 تقریبا 

 باشد.

  د که نباید از بخار ستان باشاز کاغذ فریزر است را اتو کنید و حوا تربزرگمقداری از پارچه را که کمی

 را جدا کنید. شودمیکه روی پارچه دیده  ایاضافههر نخ  استفاده کنید و

  طرح روی آن چاپ شود( بزارید و  خواهیدنمیقسمتی که )قسمت براق کاغذ فریزر را روی پشت پارچه

 .با دمای متوسط روی آن را چند بار اتو بکشید

  ید. اگر مناسب کاغذ پرینتر ببر( استفاده کنید تا پارچه را به اندازه سایز غلتکیاز یک کاتر خیاطی )کاتر

 یهمهگوشه پارچه از کاغذ فریزر جدا شد دوباره آن را با اتو کردن محکم کنید. اینکه همه پارچه و 

 اغذ فریزر چسبیده باشند بسیار مهم است.به ک کامالًآن  هایگوشه

  کردید را به سمت درست وارد دستگاه چاپ کنید. آمادهپارچه ای که 

  اما بهترین کیفیت چاپ  کندمیرا روی پارچه چاپ کنید، تنظیمات هر پرینتر فرق  موردنظرطرح

عکس  رزولوشنم چاپ عکس وجود دارد. هرچقدر ممکن را انتخاب کنید که در اکثر پرینتر ها به نا

 معموالً یدکنمیکه از اینترنت دانلود  هاییعکسباشد نتیجه بهتری خواهید گرفت. حواستان باشد  باالتر

 و کیفیت پایینی دارند. رزولوشن

  ود و بعد کاغذ فریزر را جدا کنید. اگر از یک ماده فیکس کننده رنگ خشک ش کامالًصبر کنید تا جوهر

 وانیدتمیبر اساس دستورالعمل مشخص آن را بشورید تا رنگ پاک یا کمرنگ نشود.  کنیدمیاستفاده 

فیکس شود البته ممکن است این روش  کامالًپارچه چاپ شده را در محلول سرکه سفید بزارید تا رنگ 

 جواب ندهند پس بهتر است از مواد فیکس کننده استفاده کنید. روی بعضی جوهر ها

 

 چاپ روی پارچه با پرینتر جوهری

متفاوتی با یک پرینتر  هاینتیجهتغییر هستند. شما ممکن است  در حالچاپگر جوهرافشان همیشه  جوهر های

HP  در چاپ پارچه مهم  کنیدمیو جوهر متفاوت تجربه کنید. نوع پرینتر شما به اندازه جوهری که استفاده

خریداران را بخوانید و بهترین  بقیهنیست. اگر در حال حاضر یک دستگاه چاپ ندارید قبل از خرید نظرات 

 اساس نیاز هایی که دارید انتخاب کنید. ررا ب پرینتر جوهری

 



 چاپ روی پارچه با پرینتر لیزری

چاپ روی پارچه با پرینتر لیزری شبیه به پرینتر جوهری است و باید تمام مراحلی که در باال توضیح داده شد را 

تونر  هکازآنجاییاسپری فیکساتیو شفاف روی آن بزنید.  چندالیهدنبال کنید. بعد از چاپ و خشک شدن پارچه 

پارچه چاپ شده با پرینتر لیزری سفت و  شودمیفیکساتیو هم به آن اضافه  هایالیهباشد و  ضخیمممکن است 

و مناسب دوخت پارچه ای دیواری است  تابلوهای پارچه ای یا محکم است و بیشتر مناسب کارت پستال های

 نیست.
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