
 

 
 

 

 کامپیوتر با طراحی و باشیم داشته چاپ تیشرت روی اتو با چگونه

 

 یک راه عالی برای شخصی سازی آن با سبک منحصر به فرد خود است. تتیشر چاپ یاستفاده از اتو برا

 مراحل چاپ تیشرت با اتو

خود داشته  تیشرت روی طرح انتقالی خود را در هر برنامه ویرایش تصویر ایجاد کنید یا تصویری را که می خواهید -1

 .باشید باز کنید

به عقب نشان داده شود  عکس انتقال، تصویر را به صورت افقی بچرخانید. شما می خواهید طبق دستورالعمل روی کاغذ

ار تیره بسی تیشرت منتقل می کنید به درستی روی آن قرار می گیرد. در این مثال ما از انتقال تیشرت زیرا وقتی آن را به

 استفاده می کنیم.

https://www.hamedprint.ir/how-to-do-iron-on-t-shirts-and-make-designs-on-the-computer/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/


 

 
 

 

 

 نید.ک پچا تصویر را روی کاغذ انتقال -2

 

 شما منتقل می شود. تتیشر در صورت لزوم کاغذ انتقال را کوتاه کنید. هر چه باقی مانده است، همه به -3

https://www.hamedprint.ir/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/?p=12672&preview=true
https://www.hamedprint.ir/?p=12672&preview=true


 

 
 

 

 

ساده و تمیز که قصد انتقال آن را دارید استفاده  پیراهن را روی یک سطح صاف و سخت قرار دهید. از یک تی شرت -4

 کنید.

 

 را از قبل گرم کنید. لباس اتوی-5

https://www.hamedprint.ir/?p=12672&preview=true
https://www.hamedprint.ir/?p=12672&preview=true


 

 
 

 

 

 است. خود را اتو کنید. قبل از انتقال مطمئن شوید که کامالً صاف نپیراه چین های-6

 

 پشت کاغذ را از کاغذ انتقال جدا کنید.-7

https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/?p=12672&preview=true
https://www.hamedprint.ir/?p=12672&preview=true


 

 
 

 

 

 در محلی که می خواهید طرح قرار دهید. تتیشر روی انتقال را-8

 

که به نصف تا شده یا کاغذ روغنی از بسته انتقال در باالی انتقال قرار  پارچه ای یک حوله نرم آشپزخانه، یک حوله-9

 دهید.

https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/?p=12672&preview=true
https://www.hamedprint.ir/?p=12672&preview=true


 

 
 

 

 

توی داغ را روی حوله بگذارید و از وسط انتقال تا لبه ها به صورت دورانی کار کنید. مدت زمان انجام این کار ا-10

 بستگی به دستورالعمل های همراه کاغذ انتقال دارد.

 

 اجازه دهید انتقال کامالً خنک شود.-11

https://www.hamedprint.ir/?p=12672&preview=true
https://www.hamedprint.ir/?p=12672&preview=true


 

 
 

 

 

 کاغذ روغنی را از انتقال جدا کنید. به آرامی در گوشه ای بکشید.-12

hamedprint :ارائه دهنده خدمات آنالین 

 تابلو چاپ . کریستال چاپ . ساعت چاپ . کوسن چاپ . پازل چاپ . سنگ چاپ . تیشرت روی چاپ . لیوان چاپ

  بشقاب چاپ . فرش
 کاتالوگ، تراکت، ،ویزیت کارت بنر، انواع چاپ و طراحی ؛  اتومات دسته برنجی، چندرنگ، ژالتینی، مهر انواع ساخت

  متون تخصصی ترجمه و تایپ و… و بروشور

است. میتوانید سفارشات آنالین خود را برای را با باالترین کیفیت و مناسب ترین قیمت برای شما عزیزان فراهم آورده … و

 ما ارسال نموده تا درب منزل تحویل بگیرید.

https://www.hamedprint.ir/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/rock/
https://www.hamedprint.ir/puzzle/
https://www.hamedprint.ir/pillow/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%82%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/carpet/
https://www.hamedprint.ir/carpet/
https://www.hamedprint.ir/plate/
https://www.hamedprint.ir/%d9%85%d9%8f%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%98%d9%84%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%86%db%8c-%da%86%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%ac%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/designing/
https://www.hamedprint.ir/designing/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%be-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/?p=12672&preview=true

