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1. Textiel 

Het woord textiel is afkomstig van het woord Latijnse woord 
“texere”, dat weven betekent.  
Nu is textiel meer dan alleen geweven stof. Het gaat bij 
textiel ook over stof  die gehaakt of  gebreid is.  
Er zijn ook mensen die vinden dat papier bij textiel hoort. 
Textiel bestaat al duizenden jaren en je vindt het overal om 
je heen. 
  
In dit boek krijg je antwoord op vragen als: 
 Waar komen de grondstoffen van textiel vandaan? 
 Wat zijn de eigenschappen van wol 
 Wat zijn eigenschappen van zijde? 
 Wat zijn de eigenschappen van katoen? 
 Hoe werkt weven? 
 Wat zijn de eigenschappen van linnen? 
 Welke kunststoffen worden voor textiel   

gebruikt? 
 

U DENKT TOCH NIET DAT IK U DENKT TOCH NIET DAT IK   
HIERVOOR GA BETALEN !HIERVOOR GA BETALEN !  

 

 



A. Wol 
Veel dieren geven wol. Elke diersoort heeft 
zijn eigen bijzondere wol. De één duurder 
dan de andere. 

2. Textiel van dieren 

 De Kasjmirgeit leeft in India, Pakistan 
en China. Deze geit levert zachte, 
soepele wol. De wol komt uit de 
ondervacht van de geit. 

 Het schaap levert dikke en stevige vezels. 
Deze wolsoort is geschikt voor veel-
gedragen kleding . 

 Het angorakonijn heeft lange haren. 
De vacht wordt geplukt of geknipt. 
Angorawol is heel zacht en duur. 

 De alpaca (berglama) levert een krul-
lende, lange wolsoort. 
Alpacawol wordt gebruikt 
voor veelgedragen kleding. 

 De kameel levert wol 
die vooral gebruikt wordt 
voor jassen en tapijten. 

 De jak  is een rund met 
een lange vacht. De wol 
is geschikt voor tapijten. 

 

 



Kenmerken van wol 
1. Wol heeft schubben.  
Wolschubben haken in elkaar. De schubben in wol 
beschermen de huid van het schaap tegen 
beschadigingen.  
2. Wol is kroeshaar. 
Elke haar afzonderlijk is heel erg bochtig.  
Er kunnen wel 20 bochten zitten in een stukje 
haar van 2,5 cm. Door dit dichte kroeshaar en de 
schubben kan een schaap zonder probleem door 
doornstruiken lopen. De plukken wol blijven aan 
de doorns haken. 
3. Wol isoleert. 
Door de kroes zit er veel lucht tussen de haren. 
Die lucht houdt de lichaamswarmte goed vast. In 
de winter is een wollen trui daarom een goede 
oplossing. Maar woestijnvolkeren gebruiken ook 
veel wol in hun tenten. De wol houdt de warmte nu 
juist buiten. 
4. Wol is vettig. 
Op de haren zit een vettige stof, lanoline. 

Lanoline (A) stoot het water 
af. Zo blijft de huid van het 
schaap droog. 
Lanoline wordt door de mens 
gebruikt als smeermiddel en 
als cosmetica. 

 

VOELEN JULLIE AL NATTIGHEID?VOELEN JULLIE AL NATTIGHEID?  
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Strengen.  
De gekamde wol 
wordt gebundeld 

in strengen. 

 

Van scheren tot draad 

 

 

Wassen. De wol is vuil van 
zweet, gras en grond.  
Bij het wassen wordt een 
deel van het vet (lanoline) 
verwijderd. 

 

Kaarden. De wol wordt nu 
gekaard (gekamd). De wol-
haren worden uit de war 
gehaald met een puntige 
borstel of machine. 

 Spinnen.  
  De gekamde wol
-haren worden 
tot een woldraad 
gedraaid.  
Vroeger werd er 

een spinnewiel voor ge-
bruikt. De woldraad 
wordt opgerold. 

 

 Breien. 
De draden zijn nu klaar voor 
gebruik om te breien of te 
haken. 
Breien kan met de hand, 
maar wordt vooral machi-
naal gedaan. 

Scheren. Het schaap wordt 
eens per jaar in het voorjaar 
geschoren. 

 

 

 



Wol weven 
Bij breien en haken heb je maar één draad 
nodig. 
Bij weven heb je meerdere draden nodig. 
Op een groot raam wordt een aantal draden 
van boven naar beneden dicht naast elkaar 
evenwijdig aan elkaar opgespannen.  
Deze draden heten de schering (1).  
Daarna worden er één voor één draden 
haaks hierop tussen de schering door-
gehaald. Deze draad heet de inslag (2).  
Deze draden worden strak tegen elkaar 
aangedrukt. Zo ontstaat een lap stof  met een 
weefpatroon van draden (3) 
Weven wordt gedaan op een weefgetouw (4). 
Het is handwerk en gaat langzaam. 
Weefmachines doen dit werk veel sneller (5). 
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Vilt 
Vilt is een stof  gemaakt van wol. Vilt is 
niet geweven, maar samengeperste wol. 
De wol wordt met heet water bevochtigd. 
Daarna worden de wolvezels langs elkaar 
geschoven. De schubben van de wol 
haken in elkaar en de wolmassa gaat 
steeds dichter op elkaar zitten.  
De massa krimpt langzaam.  
Vilt is de oudste textielsoort. Vilt wordt 
gebruikt voor het maken van hoeden en 
pantoffels. Hamers van piano’s zijn 
bedekt met vilt. Het vilt dempt het geluid. 
 
Allemaal wol: 



 

B. Zijde 
Zijde is niet het haar van een dier, maar het spinsel van 
de zijderups. De zijdevlinder (1) legt haar eitjes (2)op 
het blad van de witte moerbei (3). 
Uit elk eitje komt een rups (4) die de bladeren opeet.  
Na een tijdje spinnen de rupsen zich in met een draad 
uit hun achterlijf.  De witte cocon (5) bestaat uit zijde-
draad. 
 
Van cocon tot zijdedraad 

Kokend water.  
De cocons gaan in kokend water. 
De rupsen sterven. 

 Afwikkelen 
De draad van de cocon wordt af-
gewikkeld. De draad is ragfijn en 
meerdere draden vormen samen 
de zijdedraad. 

 Verven en weven 
De draden worden geverfd en daarna tot stof geweven. 
Zijde is soepel, glad en duur. 
Overhemden, blouses, pyjama’s en beddengoed worden 
soms van zijde gemaakt. 
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Tegenwoordig worden de katoenbollen 
machinaal geoogst. Daarvoor moeten eerst 
de bladeren verwijderd worden met een 
ontbladeringsmiddel,  waardoor de 
katoenoogst niet echt milieuvriendelijk is. 
De bollen katoen worden net als bij wol tot 
garen (draad) gesponnen. Deze garens 
worden daarna gebruikt voor het weven, 
haken of  breien  van textiel. 
Katoen is heel geschikt om er badstof  van te 
maken. Badstof  wordt gebruikt om er 

A. Katoen 
Katoen is afkomstig van de katoenplant die in 
tropische en subtropische gebieden groeit.  
Na de bloei van de katoenplant ontstaat er wit  
zaadpluis. Dit zaadpluis bestaat uit harige vezels 
die in elkaar gedraaid zijn. Deze harige vezels 
worden geoogst. Je kunt de bollen het best 
vergelijken met de wattenbollen uit de winkel. 

3. Textiel van planten 

 Na de oogst 
De katoen wordt in grote balen 
geperst en gaat op weg naar de 
fabriek. Daar wordt de katoen 

gewassen. 

 Van vezel naar garen 
Katoenvezel bestaan  kleine 
draadjes (1). In een fabriek 
worden die vezels in elkaar 
gedraaid tot draadjes. 
Machines draaien kleinere 
draden tot groter draad (2).  
Je noemt het katoengaren. 

 Verven en weven 
De garens worden geverfd. 
Daarna kunnen de garens 
gebruikt worden om katoen
-stof te weven. 
Katoenstof kan ook later 
geverfd of bedrukt worden. 
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Kenmerken van katoen 
1. Katoen neemt goed vocht op. Dat is 

handig voor handdoeken, maar ook 
voor zomerse kleding. 
Katoenen kleding neemt zweet op 
zonder vochtig aan te voelen. 

2. Katoen is sterk 
3. Katoen voelt prettig op de huid. 
4.Katoen droogt snel. 
 
Katoenproducten 

 Denim of spijkerstof 
Is gemaakt van katoen 
met de speciale blauwe 
kleurstof indigo. 

 Badstof 
Badstof is katoen dat op 
een speciale manier in lus-
sen wordt geweven.  
De lusjes nemen het  vocht 

goed op en maken 
de stof zacht. Bad-
jassen, handdoe-
ken, badlakens en 
washandjes zijn 
van badstof. 

 Meer katoen 
Katoen wordt soms ge-
mengd met wol (jersey) of 
kunststof (polykatoen).  
Het maakt katoen soepeler 
en elastischer. 
Katoen zit in bed-
dengoed, sokken, 
t-shirts, onder-
goed en sokken 

 

 



B. Linnen 
Linnen komt van de vlasplant (1). De stengel wordt 
gebruikt voor het maken van linnen. Hoe verandert 
de stengel in garen? 

 A De stengels worden uitgespreid over het land en 
liggen in zon, regen en dauw. De vlasstengels 
worden steeds omgekeerd. Hierdoor raken de 
vlasvezels los van de buitenste laag van de 
stengel (het stro). 

B Het stro en de vezels van de stengel worden 
gescheiden door de stengel te breken. De 
stengels worden door een hekel (2) getrokken. 
Het is een soort kam. De vezels binnenin zijn 
harig .  
Er zijn korte vezels. Hier wordt later touw van 
gemaakt en van  de lange vezels wordt linnen-
garen gesponnen. 

C Van de garens wordt het linnen textiel geweven. 
Linnen is erg geschikt voor kleding, tafellakens 
en gordijnen. Een nadeel van linnen is dat het 
snel kreukt. 
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A. Nylon 
Sinds 1938 zijn mensen in staat om textielsoorten te 
maken die niets met planten of  dieren te maken 
hebben. Ze zijn in het laboratorium ontstaan.  
We noemen ze kunststoffen of  polymeren. 
De grondstof  die nodig is voor deze stoffen is meestal 
aardolie. De eerste en meest bekende kunststof  die 
gemaakt werd, was nylon met als eerst toepassing de 
nylonkous en later de panty. In de Tweede Wereld-
oorlog werden parachutes van nylon gemaakt in 
plaats van zijde dat schaars geworden was. Ook wordt 
nylon gebruikt in jassen. Met behulp van nylongarens 
kun je weven en breien. In het filmpje op bladzijde 14 
zie je hoe nylon uit twee vloeistoffen gemaakt wordt. 
Je noemt het natspinnen. 
B. Fleece 
Fleece (spreek uit flies) is ook een kunststof. Het is 
het Engelse woord voor vacht. Het wordt gemaakt uit 
de kunststof  polyester en is geschikt voor truien en 
vesten. Het is warm, maar een nadeel is dat het wind 

doorlaat. Polyester draden worden 
gemaakt door het plastic te 
smelten. Er wordt uit het 
gesmolten polyester een draad 
getrokken. 

4. Kunststoffen 
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5. Filmpjes 

Wol 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/
wol-hoe-wordt-het-eigenlijk-

gemaakt/#q=kleding  

Textieldesign 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/
het-klokhuis-textieldesign/

#q=textieldesign  

Katoen 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/
werken-op-een-katoenplantage-

Zijde 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/
hoe-wordt-zijde-gemaakt-van-
zijderups-tot-luxe-stof/#q=zijde  

Nylon 

Klik hier 
https://www.schooltv.nl/video/
nylon-nylon-is-een-kunststof/  

http://www.schooltv.nl/video/wol-hoe-wordt-het-eigenlijk-gemaakt/#q=kleding
http://www.schooltv.nl/video/wol-hoe-wordt-het-eigenlijk-gemaakt/#q=kleding
http://www.schooltv.nl/video/wol-hoe-wordt-het-eigenlijk-gemaakt/#q=kleding
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-textieldesign/#q=textieldesign
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-textieldesign/#q=textieldesign
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-textieldesign/#q=textieldesign
http://www.schooltv.nl/video/werken-op-een-katoenplantage-van-plant-naar-kledingfabriek/#q=katoen
http://www.schooltv.nl/video/werken-op-een-katoenplantage-van-plant-naar-kledingfabriek/#q=katoen
http://www.schooltv.nl/video/hoe-wordt-zijde-gemaakt-van-zijderups-tot-luxe-stof/#q=zijde
http://www.schooltv.nl/video/hoe-wordt-zijde-gemaakt-van-zijderups-tot-luxe-stof/#q=zijde
http://www.schooltv.nl/video/hoe-wordt-zijde-gemaakt-van-zijderups-tot-luxe-stof/#q=zijde
https://www.schooltv.nl/video/nylon-nylon-is-een-kunststof/
https://www.schooltv.nl/video/nylon-nylon-is-een-kunststof/






Bronnen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Textiel 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlas 

http://nl.wikipedia.org/wiki/katoen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/wol 

http://nl.wikipedia.org/wiki/zijde 

http://nl.wikipedia.org/wiki/nylon 

http://nl.wikipedia.org/wiki/fleece 
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