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مقدمة فى طباعة المالبس 

ج  أنت. والتصميم الذي حدث في النسيج األوروبي كان استخدام النسيج المطبوعالموضةإن التغيير األكبر في
ويرجع تاريخ طباعة النسيج في . منذ أكثر من أربعة آالف سنة خلتوالصينالهندالنسيج المطبوع األول في

وكانت الرسوم واألشكال في اللباس األوروبي تنتج بالحياكة. أوروبا إلى حوالي القرن العاشر الميالدي
ياءأصبح النسيج المطبوع رخيًصا نسبًيا ومتاحا، ولم تكن هذه المالبس متوفرة إال لألغنوالتطريز حتى 

وفق  و. إن اإلجراءات الحديثة لطباعة المنسوجات تعود إلى الطباعة بالقالب على الحرير في الصين القديمة
يحضر التصميم المراد  .(Bloc printing)هذه الطريقة تطبع األقمشة بتصميمات موضوعة على قوالب خشبية

فوق بعد ذلك يوضع القالب. طباعته على قالب خشبي، ثم يضغط القالب برفق على سطح معجون الطباعة
لرسم ويمكن الحصول على ا. سطح النسيج ويطرق عليه بمطرقة خشبية حتى يظهر التصميم على القماش

: لاإلْسَتْنِس)وقد انتشرت الطباعة بواسطة الروسم . المطلوب بتكرار هذه العملية باستخدام ألوان مختلفة
حيث يلون النسيج  ( وهي صفيحة رقيقة من معدن أو ورق أو مشّمع مخرَّقة على صورة حروف أو رسوم

ي بالفرشاة عبر شقوق وفراغات الروسم، والطباعة باستخدام االسطوانات المحفورة أيضا على نطاق واسع ف
.القرن الخامس عشر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86






 مراحل التفكير لعمل التصميم:

يلعب المصمم دورا هاما فى حفظ اتزان المنتج داخل مجالة الخاص الذى يتحرك فية بين
االطراف المستفيده منه وهم المستعمل والمنفذ والبائع حيث يحاول كل طرف أ، يجذبة

.نحوة ليحصل على أكبر منفعة ممكنة

 تشتمل عملية التصميم على ثالث مراحل ضرورية هى:

  التحليل

  التكوين

التقييم.
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مثالالنوعم

1

معزول ومكشوف

العقد والربط   -أ

الباتيك -ب

2

بارز ومنخفض

البصمة   -أ

االينو   -ب

3

مفتوح ومغلق

االستنسيل   -أ

الشابلونات الحريرية -ب

الطباعة يدوية تقليدية . 1 :

:تنقسم هذه الطريقة إلى ثالث طرق مختلفة وهى كما يلى 



:الطباعة النصف اتوماتيكية : ثانيًا 

بالشبلونات المسطحة الطباعة -أ.

الطباعة باالنتقال الحريرى-ب.

الطباعة االتوماتيكية : ثالثُا:

 الطباعة الشبلونات الدائرية.

 الطباعة بالشبلونات المسطحة

 الطباعة باالسطونات النحاسية.

 الطباعة باالنتقال الحرارى.

الطباعة الرقمية ."الطباعة بالنفث."



البجمنت:"الطباعة بالمخضبات"

ها تستعمل هى مواد ملونة التذوب فى الماء أو المحاليل المائية وتتميز بعدم قابليتها لأللياف ولتثبيت

ابلية  مواد الصقة أو مثبتة تطبع مع المخضب نفسة على جميع أنواع االقمشة وذلك لعدم ارتباطها بق

.المادة الملونة لأللياف




