
 لباس چاپ کیفیت و روشنایی بهبود به کمک برای تکنیک 4 سابلیمیشن:
 

 

ورد م چاپ سابلیمیشن کاربردی وجود دارد و چاپ لباس با توسعه پارچه های کاربردی، تقاضای فزاینده ای برای فناوری

س نرم و غیر لم چاپی های سفید مناسب است و نقوش چاپ روی پارچه سابلیمیشن برای چاپ توجه بازار قرار گرفته است.

می شود و روی سطح لباس باقی نمی ماند تا بافتی  منتقل پارچه می باشد. جوهر سابلیمیشن تحت تاثیر گرما و فشار به

تجهیزات آموزشی و لباس های  چاپ برای  چاپ سابلیمیشن نامناسب ایجاد کند. بسیاری از تیم های ورزشی از فناوری

زیادی برای  چاپ های جاذب مناسب است و رنگ های پارچه رنگ برای سابلیمیشن چاپ آموزشی استفاده می کنند، زیرا

 انتخاب وجود دارد.

 چند مرحله ساده برای ساخت لباس سابلیمیشن رنگ:

 شده استفاده کنید. چاپ وی. از رایانه برای تنظیم اندازه الگ1

الگوی روی کاغذ انتقال سابلیمیشن به صورت  چاپ . سپس، از یک چاپگر جوهر افشان مجهز به جوهر سابلیمیشن برای2

 تصویر آینه ای استفاده کنید.

 چسبد.به پوشش کاغذ انتقال می سابلیمیشن جوهر .3

، می توانید از پارچه لباس روی چاپ رایشود، تراز کنید. ب چاپ . کاغذ انتقال را با قسمتی که قرار است روی محصول4

 تمام شده استفاده کنید. تی شرت ای که دوخته نشده است یا یک
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جلو و  های پارچه چاپ را بدوزید، سایز الگو باید بزرگتر شود و برای لباس . اگر ابتدا الگو را پرینت بگیرید و سپس5

 کنند.می چاپ را با هم لباس هایجویی در مراحل، آستین، پرس حرارتی را افزایش دهید. معموالً برای صرفهلباس پشت

را تنظیم کنید، حرارت و فشار را به لباس ها و الگوهای تراز شده اعمال کنید و جوهر  چاپ . سپس دما و فشار دستگاه6

 نفوذ کند. پارچه جامد روی کاغذ انتقال را به گاز تبدیل کنید تا به الیاف

شده را می توان پوشید. )در برخی  لباس های چاپ افتد و. پس از اتمام پرس گرم، کاغذ انتقال از روی لباس می 7

کند تا اطمینان حاصل شود که ” سخت“ممکن است به حرارت بیشتری نیاز داشته باشد تا جوهر را  چاپ سابلیمیشن موارد،

 الگو به راحتی در حین شستشو از بین نمی رود(.

م می شود زیرا پلی استر بهترین قابلیت جذب رنگ ها را های پلی استر انجا روی لباس رنگ معموالً بر چاپ سابلیمیشن

استر پوشانده کنند، با روکش پلیعنوان ماده پایه استفاده میها از پنبه به لباس برای نفوذ به داخل الیاف دارد. برخی از

فراهم  چاپ تصعید رنگ های بیشتری را برایبافند، که گزینهای میهای پنبه پارچه استر را درشوند، یا الیاف پلیمی

سابلیمیشن رنگ می تواند به طور کامل با فرآیند رنگرزی تبدیل جوهر به گاز  چاپ کند. ایده آل ترین سطح پارچه برایمی

 سازگار شود.

ی از انواع پوشاک تولیدی خود دارید. سپس، سابلیمیشن رنگ آشنا هستید و در عین حال درک روشن چاپ اگر با فرآیند اولیه

بهتری داشته باشد: تغییرات  چاپ ها را در نظر بگیرید تا به محصول خود کمک کنید تا نتایجتوانید این تکنیکمی

برآورده کنید، ماهیت چاپ سابلیمیشن را در  لباس سابلیمیشن رنگ را درک کنید، طراحی را برای نیازهای چاپ رنگ

 سپاری و داخلی داشته باشید.بگیرید، و درک برون طرح در نظر
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 چاپ سابلیمیشن رنگ را درک کنید

رآیند رنگرزی بسیار مهم سابلیمیشن را آغاز کرده اند، درک نحوه تنظیم رنگ در طول ف چاپ برای کسانی که تازه کار

است. هنگامی که پارچه جوهر را جذب می کند، معموالً مشکالتی مانند اشباع و تغییر رنگ رخ می دهد. عالوه بر این، 

نیز بر محصول نهایی تأثیر می گذارد. در واقع، پارچه های سفید نمی توانند کامالً سفید  پارچه تغییرات جزئی در براقیت

سفید بر روی الگوی چاپ شده توسط سابلیمیشن  پارچه ی، سرخابی یا حتی سبز. این رنگ ها روی سطحباشند، با کمی آب

 می شود. چاپ تاثیر می گذارد و در نتیجه باعث تغییر رنگ در

شده  چاپ هایکند، زیرا رنگهای روشن و زنده را انتخاب میسابلیمیشن رنگ معموالً رنگ چاپ به همین دلیل است که

یل های و ساخت پروف چاپ شوند. قبل از تولید رسمی، می توانید مدتی را صرف تست سیستمکنند و تیره مییر میکمی تغی

ها وقت و هزینه ای را برای این کار صرف نمی کنند، زیرا قیمت جوهر سابلیمیشن ارزان  چاپگر رنگی کنید. معموالً 

مقایسه انحرافات در واقع می تواند مشکالت  نیست. با این حال، استفاده از نمایه رنگ به عنوان یک استاندارد چاپ برای

 زیادی را کاهش دهد.

ها تست کنید و به کمک پروفیل های رنگی،  پارچه می توانید بر روی نمونه های محصول یا چاپ سابلیمیشن قبل از

شده روی پارچه ها را مشاهده کنید. بعداً اگر می خواهید گرافیک خطی را به محصول اضافه کنید، می  چاپ تغییرات رنگ

خوب می تواند به چاپگرهای سابلیمیشن کمک کند  RIPرا تنظیم کنید. نرم افزار  RIPتوانید به عقب برگردید و نرم افزار 
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در زمان برای تولید بعدی صرفه جویی کنند. برای طراحان، جوهر را ذخیره کنند و  چاپ تا انواع پارچه ها و محلول های

 ها معمول است، در صورتی که رنگ طرح الگو خیلی سنگین یا بیش از حد اشباع شده باشد.یادآوری رنگ

توجه: بسیاری از شرکت هایی که تجهیزات سابلیمیشن، جوهرهای سابلیمیشن و چاپگرها را می فروشند، پروفایل های 

خوب  چاپ شده دارند. استفاده از نمایه رنگ و تنظیم آن بر اساس نیاز خود پس از شروع، یک روش کمک رنگی توصیه

آخرین راه حل است که فقط در شرایطی استفاده می شود که تطبیق تصاویر دشوار  RIPاست. بازگشت به تنظیم نرم افزار 

 است.

 

نسبتا ارزان هستند. برای استفاده از  CMYK، چاپگرهای چاپ سابلیمیشن در میان اکثر چاپگرهای مورد استفاده برای

بیش از حد اشباع شده هنگام تبدیل  RGBو نحوه برخورد با تصاویر  CMYK، باید نحوه تنظیم تصاویر CMYKچاپگر 

دارای  CMYKشده در حالت  چاپ شده تغییر کند و رنگ چاپ رنگ ها را بدانید. در غیر این صورت ممکن است رنگ

شده دارای رنگ زرد یا سیاه، قرمز روشن با فیروزه ای است. این  چاپ باشد. گاهی اوقات، رنگ آبی سلطنتیانحراف 

مشکالت می تواند باعث شود که رنگ محصول نهایی کدر و کم رنگ یا بیش از حد زرق و برق باشد، بنابراین تنظیم 

 هنگام تبدیل رنگ یک مرحله مهم است. RGBفرمت 

در مرحله اولیه  چاپ ( از قبل برای جلوگیری از مشکالت احتمالی1کالیبراسیون رنگی )به شکل  چاپ ونهبرای من، تهیه نم

توانید ابتدا از کنید، می لباس چاپ خواهید یک آبی رویال روشن روی یکفایل دیجیتال مفید خواهد بود. اگر می

 80ای، فیروزه 100)مانند  CMYKس مقدار شده استفاده کنید و سپ چاپ ترین رنگ آبی سلطنتی در نمونهدرخشان
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زین کنید و جایگ چاپی سرخابی( را در فایل منبع دیجیتال جستجو کنید. و سپس از این مقادیر استفاده کنید، رنگ را در فایل

ا ت در نهایت بهترین اثر چاپ را دریافت کنید. مراحل باال را تکرار کنید تا با بهترین درصد رنگ های روشن آشنا شوید

 بتوانید انحرافات رنگ را درک کنید و از چاپ بد جلوگیری کنید.

 اجازه دهید طرح نیازهای لباس را برآورده کند

وجود ندارد. اندازه لبه  طراحی این است که محدودیت های زیادی در نوع و چیدمان الگوی طراحی لباس جالب ترین قسمت

دوخت لباس قسمت اضافی آن بریده می شود. با این حال، زمانی که شروع به  الگو را می توانید آزادانه تعیین کنید زیرا با

 هایی بودم.های موج سواری و سایر تجهیزات ورزشی در فضای باز کردم، نگران طراحی چنین لباسمطالعه لباس

م شده انجام دهم. از یکی از بزرگترین چالش هایی که من با آن مواجه شدم این بود که چگونه طرح را متناسب با لباس تما

آنجایی که من در حال طراحی الگوهایی برای لباس موج سواری هستم، این نوع لباس ابتدا سابلیمه می شود و روی پارچه 

 چاپ می شود و سپس به هم می دوزند، بنابراین تصور الگوی روی تنه و اندام انسان دشوار است.



 

بهترین راه برای بررسی و تنظیم طرح الگو، استفاده از نرم افزار سه بعدی برای نگاشت الگو بر روی مدل بدن انسان 

است. اگر این پشتیبانی فنی را ندارید، می توانید یک لباس سفید تک سایز برای پوشیدن یک نفر بگیرید و سپس طرح 

 کنید تا اندازه آن را بررسی کنید. س چاپروی لبا را

بسیار مهم است. با ” شخص واقعی“قرار گیرد، پس این بررسی  لباس در قسمت خاصی از طراحی اگر قرار است لوگوی

بررسی به راحتی می توانید متوجه شوید که آیا موقعیت لوگو روی سینه خیلی کم است یا خیر، آیا به راحتی تغییر شکل می 

یا هنگام چاپ روی آستین مسدود می شود یا خیر. مشکالت فوق ممکن است باعث شود مشتری سفارش را پس دهد، دهد و آ

همه مهم است. مرحله بسیار مهم دیگر اندازه گیری مقادیر ثابتی است که  روی لباس زیرا اندازه الگو، موقعیت و وضوح

شده را روی چاپگر سابلیمیشن  چاپ ی توانید موقعیت الگویندارند، مانند رنگ و طول درز شانه. م لباس ربطی به سایز

 تمام شده را برای مرجع نگه دارید. لباس ثبت کنید تا چاپ مکرر را تسهیل کنید. در صورت امکان، یک

 3شکل 



صول حانجام می دهید، باید محدوده اندازه لباس را تعیین کنید تا اطمینان حاصل کنید که م چاپ سابلیمیشن روی لباس اگر

های کوچکتر یا کوچک نشان دادن  روی لباس نهایی با اندازه های مختلف سازگار است. به منظور جلوگیری از افتادن الگو

را در نظر بگیرید یا در صورت لزوم الگوهای با اندازه های مختلف  لباس ، باید اندازه های مختلفXXLروی لباس های 

 کنید. چاپ را

 ر طرح در نظر بگیریدرا د چاپ سابلیمیشن ماهیت

سابلیمیشن برای طراحی الگوها می  چاپ این روش ممکن است کمی انتزاعی باشد، به این معنی که استفاده از ویژگی های

د و سپس شومی پارچه چاپ تواند تاثیر نهایی الگو را تحت تاثیر قرار دهد. از آنجایی که لباس سابلیمیشن معموال ابتدا روی

آور الگوهای توان از الگوهای تصادفی مکرر در طراحی استفاده کرد تا از وضعیت خجالتشود، میدر لباس دوخته می

 تلوتلو خورده در درز لباس جلوگیری شود. با این حال، به نحوه بریدن درزهای لباس نیز بستگی دارد.

پس از تحت فشار قرار گرفتن شده  چاپ در طراحی این است که رنگ چاپ سابلیمیشن روش دیگر استفاده از ویژگی های

 تیره می شود. بنابراین، استفاده از رنگ پس زمینه تیره هنگام طراحی الگوها، محصول نهایی را زنده تر نشان می دهد.

می کنید، برای اینکه ویژگی های قسمت خاصی از بدن را  طراحی های بدنسازی و لباس ورزشی لباس هنگامی که برای

د از رنگ تیره در پایین لباس و رنگ روشن در قسمت باال استفاده کنید. این جلوه طراحی توهم کمر برجسته کنید، می توانی

کوچک و سینه های بزرگ را در افراد ایجاد می کند که در صورت پوشیدن روی یک مدل زیبایی طرح را افزایش می 

 دهد. همچنین می توانید تقسیم بندی گروه های عضالنی بدن را مشاهده کنید

کنید. تصور کنید که یک کت و شلوار ابرقهرمانی با چاپ تصعید شده به  طراحی را با توجه به توزیع خطوط عضالنی لباس

خوبی چهره ورزشکار را نشان می دهد. اگرچه همه نمی خواهند مانند یک ابرقهرمان به نظر برسند، اما برخی از طرح 

 ر کنند و جذابیت محصول نهایی را تا حد زیادی افزایش دهند.های هوشمندانه می توانند ظاهر پوشنده را زیبات

 داخلی چاپ برون سپاری و

بین چاپ گاه به گاه سابلیمیشن و تولید انبوه تفاوت زیادی وجود دارد. مشاغل متعهد به تولید انبوه باید به برخی از 

شوند. اگر تجارت پوشاک سابلیمیشن چاپگرهای تصعید، از جمله دستگاه های خروجی بزرگ و پرس های حرارتی مجهز 

شما به تدریج گسترش می یابد، باید زمانی را صرف فکر کردن در مورد اهداف خود و خواسته های مشتریان خود کنید. 

سابلیمیشن تازه کار هستید و به فرآیند پیچیده تولید عادت ندارید، بهتر است از همان ابتدا کار را برون  چاپ اگر در زمینه

 کنید. سپاری

، پرس حرارتی و قرار دادن لباس نیاز دارد و خطاها هزینه باالیی را در بر خواهند چاپ به تجربه غنی در چاپ سابلیمیشن



داشت. چاپگرهای زیادی وجود دارند که خدمات چاپ سابلیمیشن را در داخل و خارج از کشور ارائه می دهند. آنها دارای 

 برای انجام کارهای پیچیده اقتصادی و سریع هستند.تجربه غنی و مجموعه کامل تجهیزات 

تجهیزات  به بخشی از تولید لباس تبدیل شود، باید زمانی را صرف تحقیق در مورد چاپ سابلیمیشن اگر می خواهید

های  تیشرت چاپ مختلف کنید تا محصوالت مورد نظر مشتریان را ارائه دهید. بسیاری از تامین کنندگان چاپ، آموزش چاپ

را پوشش می دهد، بنابراین می توانید سعی کنید در اسرع وقت با چنین  چاپ سابلیمیشن را ارائه می دهند که تمامی مراحل

چاپ  آموزش هایی تماس بگیرید. اگر یک شرکت نوپا است، می توانید برای کمک یک طراح با تجربه که در

ا به آنها برون ها رمهارت دارد پیدا کنید. می توانید برای یادگیری به تیم تولید آنها بپیوندید یا حتی برخی از کار سابلیمیشن

سپاری کنید. تا زمانی که شما یک رقیب نباشید، خوش شانس خواهید بود که شرکتی را پیدا کنید که مایل به اشتراک گذاری 

 تخصص خود باشد، که می تواند در زمان و هزینه شما صرفه جویی کند.

رها را خودتان انجام دهید، منطقی از آن استفاده شما باید ارزش برون سپاری را به درستی بسنجید و به جای اینکه همه کا

مناسب مجهز شدید، می توانید  چاپ کنید. پس از اینکه شما و تیمتان به طور سیستماتیک آموزش دیدید و به ماشین های

 سابلیمیشن خود آماده شوید. چاپ برای توسعه تجارت

 راه حل چاپ سابلیمیشن خود را پیدا کنید

های اندازه الگو، شن می تواند یکی از خالقانه ترین و جذاب ترین لباس ها باشد. با حذف محدودیتسابلیمی لباس امروزه

رنگ و مکان، و پیگیری مردم برای چاپ غیر لمسی، لباس به محصولی تبدیل شده است که مشتریان مایل به پرداخت 

 های باال هستند.قیمت
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