
 چارچوب تابلو فرش:

 تابلو فرش ها در ادامه بافت فرش بوجود آمدند.

 ریشه بافت تابلو فرش دستباف بر می گردد به شهر سردورد تبریز

 ی شود.بطوری که تابلو فرش دستباف تبریز جز گران ترین و فاخرترین تابلو فرش ها محسوب م

 از مراکز عمده تابلو فرش ماشینی ، چارچوب تابلو فرش و قاب تابلو فرش را نیز تولید می کنند. بسیاری

 که شما زمان خرید تابلو فرش می توانید قاب تابلو فرش را نیز سفارش دهید.

و در نهایت نحوه سفارش تابلو  فت تا کیفیت بافت و انواع قاب تابلو فرشتا صد بافت تابلو فرش از نوع بادر این مقاله از صفر 

 را توضیح می دهیم. فرش

 انواع بافت تابلو فرش:

 برای تابلو فرش ها سه نوع شیوه بافت وجود دارد:

 بافت دستباف 

 بافت ماشینی 

 بافت چاپی 

 بافت دستباف: 

 الی کوچکی توسط هنرمندان بافنده بافت زده می شود.که روی دارهای قتابلو فرش دستباف است 

 الیاف بکار رفته در تابلو فرش دستباف الیاف طبیعی است و می توان گفت که یک تابلو فرش نفیس و فاخر میی باشد.

 بافت ماشینی:

 رش بافت زده می شود.تابلو فرش ماشینی دقیقا مانند فرش ماشینی و روی دستگاه بافنده ف

 متری بافت زده می شود تا عرض دستگاه را پر کند. 9تابلو فرش ماشینی در کنار فرش ماشینی 

 در تابلو فرش ماشینی ما دو تابلو فرش قرینه یکی با خاب رو و یکی با خاب زیر خواهیم داشت.

 ی همان الیاف مصنوعی هستند که در بافت فرش ماشینی بکار می روند.الیاف بکار رفته در تابلو فرش ماشین

 بافت چاپی:

 تابلو فرش چاپی و یا تابلو فرش کالریس توسط دستگاه سابلمینش انجام میگیرد.

ت تابلو پایه کار یک تابلو فرش ماشینی تک رنگ با نخ سفید است که وارد دستگاه رنگ پاش شده و تزریق رنگ عمقی به باف

 فرش صورت می گیرد.

 پالت رنگ بندی تابلو فرش چاپی بسیار گسترده تر از تابلو فرش ماشینی می باشد.

 لذا وضوح تصویر در تابلو فرش کالریس بسیار بیشتر است.

 تابلو فرش چاپی بیشتر برای تابلو فرش های سفارشی و تبدیل عکس به تابلو فرش و تابلو فرش چهره کاربرد دارند.

 راحل بافت تابلو فرش ماشینی:م

 مراحل بافت تابلو فرش ماشینی در سه مرحله عمده خالصه می شوند:



 مرحله نقشه کشی 

 مرحله بافت 

 مرحله تکمیل و آهار 

 مرحله نقشه کشی :

 در این مرحله نقشه ی تابلو فرش با توجه به پالت رنگ بندی دستگاه و کیفیت بافت طراحی می شود.

 الت رنگ بندی مخصوص به خود را دارند.هر یک از شرکت های تولیدی تابلو فرش ، پ

 و طبق رنگ بندی دستگاه تابلو فرش را طراحی می کنند.

 نقشه های متداول تابلو فرش:

 در ذکر نقشه های تابلو فرش ، نقشه های پر فروش هر دسته را نیز ذکر می کنیمک

 تابلو فرش و ان یکاد , تابلو فرش چهارقل ش آیهتابلو فر : 

 تابلو فرش طبیعت , تابلو فرش روستاییتابلو فرش منظره : 

 تابلو فرش مینیاتوری 

 تابلو فرش اسب , تابلو فرش قو , تابلو فرش ببرتابلو فرش حیوانات : 

 پاسور باز : تابلو فرش شاعر جوان , تابلوتابلو فرش فرانسوی 

 گل و گلدان : تابلو فرشتابلو فرش گل 

 تابلو فرش سفارشی: تابلو فرش چهره , تبدیل عکس به تابلو فرش 

 تابلو فرش ایران باستان: تابلو فرش فروهر 

 تابلو فرش تندیس: تابلو فرش لیدی گودی وا 

 مرحله بافت:

 در این مرحله نقشه تابلو فرش وارد دستگاه می شود و دستگاه شروع به بافت تابلو فرش می کند.

 ه یک داشته باشد.تابلو فرش بافت زده شده باید کیفیت درج

 برای تشخیص کیفیت درجه تابلو فرش می بایست تابلو فرش را زمان خرید چک کنید.

 ویژگی یک تابلو فرش درجه یک:

 .شانه و تراکم دقیقا روی تابلو فرش پیاده سازی شود 

 .بهترین نخ در بافت تابلو فرش بکار رود 

 د.نقشه ی تابلو فرش بدون هیچ عیبی پیاده سازی شو 

 .دو دستی در نقشه تابلو فرش وجود نداشته باشد 

 .گره های تابلو فرش یکدست و یک اندازه باشند 

 .ابعاد تابلو فرش دقیقا پیاده سازی و اجرا شود 

 .ارتفاع خاب تابلو فرش یکدست و هم اندازه باشد 

  باشد.اثری از تیغ خوردگی و سوختگی در تابلو فرش وجود نداشته 

 مرحله تکمیل و آهار:

 در مرحله تکمیل تابلو فرش اگر عیب و نقصی در مرحله بافت داشته باشد رفو می کنند و کامال برطرف میکنند.

 سپس در مرحله اهار و آهار زنی گره های تابلو فرش سفت تر می شود و برش یکدست در سطح تابلو فرش صورت می گیرد 

 ود.و ارتفاع خاب تابلو فرش یکدست می ش



 و سپس زیگزاگ و ریشه زنی روی تابلو فرش انجام میگیرد.

 هار:آنکته مرحله 

 بعضی از تابلو فرش ها گل برجسته هستند یعنی قسمت هایی از تابلو فرش مانند گل تابلو فرش برجسته تر هستند.

 در تابلو فرش گل برجسته مرحله بافت مثل تابلو فرش معمولی می باشد 

 می خواهیم برجسته تر از سایر نقاط باشد با نخ هایبالک بافت می زنیم.ا قسمت هایی از تابلو فرش را منته

وبت و دمای باال قرار میگیرد. نخ هایبالک جمع و فشرده می شود و  در نتیجه برجسته در مرحله اهار که تابلو فرش تحت رط

 می شود.

 یک نخ اکرولیک می باشد که حساس به دمای باال می باشد و در معرض دمای باال جمع و فشرده می شود. نخ هایبالک

 چارچوب تابلو فرش:

 چارچوب تابلو فرش همان قاب تابلو فرش می باشد.

 تولیدی قاب تابلو فرش را نیز بر عهده دارند.اکثر مراکز عمده تابلو فرش ماشینی در کنار تولید تابلو فرش ، 

 انواع و اقسام قاب تابلو فرش با چوب تولید می شود. 

 یز ثابت شده هستند و فقط هر تولیدی رنگ بندی مخصوص به خود را دارد.اما طرح های قاب تابلو فرش ن

 نکته هایی در مورد چارچوب تابلو فرش:

 ا از قیمت تابلو فرش ماشینی می باشد.دقیمت چارچوب تابلو فرش کامال ج 

 طرح آن متغیر می باشد. قیمت قاب تابلو فرش با توجه به اندازه و 

 ز سفارش بدهید.شما می توانید تابلو فرش را بصورت خام و بدون قاب نی 

 .شما می توانید از فروشنده درخواست کنید قاب را روی تابلو فرش نصب کنند و یا هر کدام را جدا برایتان ارسال کنند 

 انواع طرح های متداول قاب تابلو فرش از کمترین قیمت به بیشترین قیمت:

  قاب ساده 

 قاب شاپرک 

 قاب چهار گل 

 قاب کنگره 

 قاب پرند 

 قاب کله شیر 

 هر کدام از قاب ها رنگ بندی مخصوص به خود را دارند.

 وه ای تیر و یا روشن می باشد.قه طالیی , اما طیف رنگ های قاب تابلو فرش بیشتر سفید ,

 مراحل سفارش تابلو فرش:

 .ابتدا نقشه تابلو فرش خود را انتخاب کنید 

  تراکم و رنگ بندی تابلو فرش می باشد را انتخاب کنید.سپس کیفیت بافت تابلو فرش که شامل: نخ تابلو فرش , شانه و 

 .اندازه تابلو فرش مورد نظر خود را انتخاب کنید 

 تابلو فرش مورد نظر خود را انتخاب کنید. چارچوب 

 کلمات کلیدی:



ش ماشینی , تابلو فرش دستباف تبریز , قیمت تابلو فر تابلو فرش , تابلو فرش دستباف , گران ترین تابلو فرش دستباف ایران

 مشهد , تابلو فرش ماشینی کاشان , تابلو فرش چهره , تابلو فرش گل , تابلو فرش آیه , تابلو فرش نفیس , زیباترین تابلو فرش

 


