
 

 
 

 تیشرت روی چاپ نحوه
 

 

 نحوه چاپ عکس روی تی شرت

کنید. در حالی که ممکن است  طراحی های خود را شرت تی فرآیندی است که به شما امکان می دهد تتیشر روی عکس چاپ

انتقال بهترین انتخاب برای یک  چاپ در ابتدا دشوار به نظر برسند، اما پس از تمرین، باید آسان تر شود. چاپ روش های

های  پیراهن نیاز به لوازم تخصصی تری دارد اما به شما امکان می دهد چاپ روی صفحه پروژه های با تعداد کم است.

 سریع است. چاپ یگزینه دیگری برا Inkodyeکنید.  پچا ویرزیادی را از یک تص

 انتقال چاپ روی کاغذ -1روش

 .تی شرت خرید کاغذ انتقال -1

که یکی از متداول ترین روش ها است می توانید از کاغذ انتقال استفاده کنید. کاغذ مخصوص انتقال  نسابلیمیش چاپ برای

دارند، پیدا کنید. دو نوع کاغذ انتقال وجود دارد، یکی  نسابلیمیش حرارت را می توانید در هر مکانی که لوازم

 .های سفید یا پاستلی و دیگری مناسب همه رنگ های تیره پیراهن مناسب

برای تزریق تصویر بر روی سطح استفاده  حرارت کرده و سپس از چاپ چاپ تصعید رنگ به این معنی است که تصویر را

 .می کنید
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اکثر کاغذهای انتقال اندازه کاغذ چاپگر معمولی شما هستند. قبل از خرید اندازه غیر معمول، مطمئن شوید که چاپگر شما 

 .می تواند آن را اداره کند

 .های روشن یا سفید استفاده می شود لباس ال نور برایکاغذ انتق

 .کاغذ انتقال تیره برای هر پیراهنی که تیره تر است استفاده می شود

 شما بیشتر کارها را برای شما انجام می دهد! افشان جوهر چاپگر نسبتاً آسان است. چاپ نکته: این روش

 

 خود یک تصویر با کیفیت باال انتخاب کنید. طراحی تی شرت برای -2

 .می توانید از هر تصویر ذخیره شده در رایانه خود استفاده کنید

در رایانه خود ذخیره کنید.  jpegکی دارید، آن را اسکن کرده و به عنوان یک فایل اگر تصویر را فقط به صورت فیزی

 .بگیرید و آن را به رایانه خود منتقل کنید عکس روش دیگر،

خود بفروشید، فقط از طرح ها یا عکس های اصلی خود  تتیشر یاگر قصد دارید پیراهن ها را از طریق کسب و کار اینترنت

 استفاده کنید.

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiS8aPhm8_zAhUCmWoFHZ9lCAMQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25DA%2586%25D8%25A7%25D9%25BE%25DA%25AF%25D8%25B1_%25D8%25AC%25D9%2588%25D9%2587%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25B4%25D8%25A7%25D9%2586&usg=AOvVaw2Jd8y-_p8yHYsZ3ZfFNQ8I
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/


 

 
 

 

 

 تصویر پیراهن های رنگ روشن را آینه کنید. -3

م به دنبال تنظی پچا شما ایجاد می کند. در پنجره گزینه های روی پیراهن کاغذ انتقال کاغذ رنگ روشن، یک تصویر آینه

یا برنامه ویرایش تصویر دیگر بچرخانید. اگر این مرحله را  MS Paintباشید یا تصویر خود را در ” آینه“یا ” معکوس“

 .نادیده بگیرید، تمام متن موجود در طرح شما قابل خواندن نخواهد بود

اً کوس نکنید. این نوع کاغذ انتقال تصویر را دقیقرا مع عکس اگر از کاغذ انتقال برای پیراهن های تیره تر استفاده می کنید،

 همانطور که ظاهر می شود منتقل می کند.

 

 کنید. چاپ خود را روی کاغذ طرح -4

 ،، پیش نمایش را بررسی کنید تا مطمئن شوید که تصویر روی کاغذ شما قرار می گیرد. اگر خیلی بزرگ استچاپ قبل از

 .را انتخاب کنید یا آن را در یک برنامه ویرایش تصویر کاهش دهید” متناسب با مقیاس“ چاپ در گزینه های

 .با کاغذ انتقال، به نوع مناسب چاپگر مانند چاپگر جوهر افشان نیاز دارید چاپ هنگام

کنید. یک طرف ممکن است دارای لوگو،  چاپ یاگر دو طرف کاغذ انتقال شما متفاوت به نظر می رسد، روی قسمت خال

 .طرح یا نشانگرهای حرارتی باشد

 بروید.” حالت افقی“اگر تصویر گسترده تر است ، به 
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 تصویر را برش دهید. -5

نشان داده می شود. برای ایجاد یک  نپیراه روی هر کاغذی که در اطراف تصویر بگذارید به صورت یک فیلم نازک

 تصویر تمیز، تصویر را برش دهید.

 یک سطح سخت و صاف را با روکش بالش پنبه ای بپوشانید. -6

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/


 

 
 

ید. روی این سطح یک روبالشی پنبه ای بگذارید و فضای یک میز را تمیز کنید، سپس در صورت لزوم آن را خشک کن

 .کنید، بپوشاند چاپ خود که قرار است تی شرت کافی را برای قرار دادن ناحیه

 بیشتر تخته های اتو به دلیل میله های فلزی یا گریتینگ روی سطح مناسب نیستند.

 حرارتی استفاده کنید.اتوی خود را طوری تنظیم کنید که بتوانید از آن به عنوان پرس  -7

دستورالعمل های همراه کاغذ انتقال خود را بررسی کنید تا دریابید کدام تنظیمات برای محصول شما بهتر عمل می کند. اگر 

را انتخاب کنید یا بخار را خاموش کنید؛ ” خشک“باال را انتخاب کنید.  حرارت یا درجه” پنبه“توصیه ای ذکر نشده است، 

 .هن خارج کنید چند دقیقه به اتو زمان دهید تا گرم شودتمام آب را از آ

 وات استفاده کنید. 1200برای بهترین نتایج، از اتوی با قدرت حداقل 

 پیراهن را اتو کنید. -8

را روی روبالشی قرار دهید. آن را اتو کنید تا کامال صاف شود. هرگونه چین و چروک در تصویر منتقل شده نمایان  پیراهن

 .می شود

 را بشویید و خشک کنید. تتیشر در صورت لزوم ابتدا

 کاغذ را روی پیراهن بگذارید. -9

های سبک، تصویر را رو به پایین قرار دهید. در صورت استفاده از کاغذ  پیراهن یدر صورت استفاده از کاغذ انتقال برا

 .های تیره ، تصویر را رو به رو قرار دهید. وسط تصویر را با مرکز یقه ی پیراهن خود تراز کنید پیراهن انتقال برای

ه ای نتقل می شود یک تصویر آینشما م پیراهن قرار دادن تصویر رو به پایین اجازه می دهد تا تصویر منتقل شود تا وقتی به

 نباشد.

 

 تصویر را روی پیراهن اتو کنید. -10

فشار دهید و با فشار کامل دست خود را به سمت پایین فشار دهید تا فشار قابل توجهی وارد شود. اتو  سلبا روی اتو را محکم

 عمل می کند تا تصویر را منتقل کند. حرارتی به عنوان یک پرس

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/


 

 
 

 اجازه دهید منطقه سرد شود و سپس کاغذ را جدا کنید. -11

 سفارشی خود را ایجاد تیشرت به دمای اتاق برسد. شما به تازگیاجازه دهید حداقل چند دقیقه خنک شود ، تا زمانی که کاغذ 

 !کرده اید

 کاغذ را بردارید تا تصویر زیر آن نمایان شود.

 

 نحوه چاپ عکس روی تی شرت -2روش 

 خود را روی یک سطح صاف قرار دهید و آن را اتو کنید. پیراهن -1

 

خود را اتو کنید تا چین و چروک هایی که می توانند انتقال جوهر را مختل  پیراهن برای به دست آوردن بهترین نتایج، باید

 .کنند صاف شود

Inkodye های پنبه ای بهتر کار می کند، بنابراین مطمئن شوید که اتو را روی تنظیمات پنبه تنظیم می کنید پیراهن با. 

پیراهن را اتو کنید تا زمانی که تمام چین و چروک ها را از بین ببرید، به ویژه در ناحیه ای که در اطراف و اطراف آن 

 د. از روش اتو خشک بدون بخار استفاده کنید.داری پچا قصد

 یک تکه فوم یا مقوا را داخل پیراهن خود قرار دهید. -2

https://www.hamedprint.ir/


 

 
 

 .خود قرار دهید و دوباره ناحیه را صاف کنید پیراهن مقوا را داخل

ارتان مقوا به خوبی کار می کند زیرا صاف است و اجازه نمی دهد جوهر به طرف دیگر پیراهن بریزد. به عالوه، وقتی ک

 تمام شد، می توانید آن را دور بیندازید.

 

 یک قاب ایجاد کنید که می خواهید تصویر را در آن قرار دهید. -3

د استفاده کنید یا به سادگی از نوار نقاش آبی برای چسباندن ناحیه می توانید از یک تکه مقوا یا قاب پالستیکی که ساخته ای

 .استفاده کنید

ناحیه داخل قاب شما جایی است که روی جوهر نقاشی می کنید. این قاب اطمینان می دهد که هیچ جوهر به خارج از منطقه 

 .نمی رسد

ز قاب کوچکتر از تصویر خود استفاده کنید. یک خود داشته باشید، ا عکس اگر نمی خواهید ناحیه جوهر اضافی در اطراف

 .شما خارج نمی شود عکس زقاب کوچکتر اطمینان می دهد که جوهر ا

اطمینان حاصل کنید که تصویر را با نوار ضمیمه نکنید. گیر می کند. و اگر از نوار چسب استفاده می کنید، ناخن انگشت 

 مطمئن شوید هیچ شکافی وجود ندارد. خود را در امتداد لبه های چسبانده شده بکشید تا



 

 
 

4- Inkodye .خود را در یک کاسه بریزید 

 .قبل از ریختن جوهر مطمئن شوید که بطری را خوب تکان دهید

 .مطمئن شوید کاسه شما جاذب نیست، نمی خواهید رنگ به داخل آن نفوذ کند

 .نیست انجام دهیدسعی کنید این کار را در یک اتاق تهویه که در معرض نور طبیعی زیاد 

 اینچی را بپوشاند. X 11 11میلی لیتر( می تواند یک مربع پنبه  40قاشق غذاخوری ) 2.5حدود 

5- Inkodye .را روی پیراهن خود بمالید 

برس یا غلطک خود را با رنگ بپوشانید. از لبه های کاسه خود برای رنگ آمیزی اضافی برس خود استفاده کنید تا قطره یا 

 .دلکه نمان

خود بمالید و در حین استفاده از یک دست ثابت استفاده  پیراهن روی رنگ را به طور یکنواخت روی ناحیه مورد نظر خود

 .خود را خیس نکنید، زیرا ممکن است رنگ در زیر لبه های قاب شما خونریزی کند پیراهن ،کنید. همچنین

Inkodye  خود توجه کنیدنسبتاً بی رنگ است، بنابراین به میزان درخواست. 

 بعد از اینکه ناحیه مورد نظر را پوشاندید، یک حوله کاغذی بگیرید و آن قسمت را لکه کنید تا رنگ اضافی آن جذب شود.

 

 برای دیدن ناحیه رنگ شده، قاب را بردارید. -6

 .پس از پوشش منطقه دیگر نیازی به قاب ندارید

اگر از نوار چسب استفاده می کنید می توانید قاب را روشن نگه دارید و فکر می کنید ممکن است مقداری از رنگ از بین 

 رفته باشد.

 نگاتیو خود را روی قسمت جوهر پیراهن بگذارید. -7

 .خود فشار دهید تا به ناحیه رنگ شده بچسبد پیراهن می توانید روی

 .. شما می خواهید در همه جا با رنگ تماس خوبی داشته باشدبا دست خود منطقه را صاف کنید

 .از پین های مستقیم در لبه های نگاتیو خود استفاده کنید تا در جای خود ثابت بماند

 از طرف دیگر، می توانید یک تکه استات را روی قسمت منفی خود قرار دهید.



 

 
 

 

 خود را در معرض نور مستقیم خورشید قرار دهید. چاپ -8

 .خود را با نگاتیو بیرون بیاورید و اجازه دهید تا خورشید را جذب کرده و تصویر را منتقل کند پیراهن اکنون می خواهید

 .دقیقه در معرض نور مستقیم خورشید قرار دهید 15-10خود را به مدت  چاپ

 .بعد از ظهر قوی ترین است 3صبح تا  11بهتر است این کار را زمانی انجام دهید که خورشید در حدود ساعت 

 .کنید چاپ مجبورید مدت طوالنی تری چاپ در صورت کدر بودن

 مشاهده خواهید کرد.پس از حدود پنج دقیقه ، تاریک شدن تصویر را 



 

 
 

 

 منفی را حذف کنید. -9

 .بهتر است نگاتیو را در فضایی که زیاد روشن نیست حذف کنید

 کمک می کند. چاپ ماندنحذف نگاتیو در نورهای مالیم به سالم 

 پیراهن خود را بشویید. -10

 .خود را در ماشین لباسشویی بشویید، اما می توانید آن را با دست نیز بشویید نپیراه بهتر است

 .شما را زیبا و تازه جلوه می دهد چاپ گونه جوهر اضافی را از پیراهن شما برداشته و شستشو هر

 .برای نتیجه بهتر از آب گرم استفاده کنید

دن شما تمیز شد، آماده پوشی پیراهن ممکن است بخواهید آن را دوبار بشویید تا تمام باقی مانده ها از بین بروند. بعد از اینکه

 است!

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 جمهتر و تایپ و… و بروشور
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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/


 

 
 

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

 ما ارسال نموده تا درب منزل تحویل بگیرید.

 


