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آشناىى هنرجوىان با انواع چاپ هاى سنتى، روش شابلون سازى، چاپ کاالى سلولزى و پروتئىنى و مصنوعى 
با انواع مواد رنگزا و انواع روش هاى تکمىل بر روى کاالى سلولزى و پشمى.

پىش گفتار
اىن کتاب در دو بخش تدوىن شده است؛ چاپ و تکمىل. بخش اّول به چاپ اختصاص دارد. در اىن بخش ابتدا روش هاى 
چاپ سنتى پارچه، شامل چاپ با قالب، کلىشه و چاپ باتىک شرح داده شده است. سپس شما، ضمن آزماىش هاىى، کاالهاى سلولزى 
را با مواد رنگزاى مستقىم، راکتىو، آزوئىک، خمى و پىگمنت چاپ خواهىد کرد. چاپ روى کاالى پشمى و ابرىشمى و ناىلون، 
اکرىلىک و پلى استر نىز قسمت هاى دىگر چاپ را تشکىل مى دهد. در بخش دوم کتاب روش هاى انجام عملىات تکمىل روى کاالى 

سلولزى و پشمى مورد بررسى قرار مى گىرد. 


