
GRONDSTOFFEN: KUNSTMATIG MODEBUREAU 
TEXTIEL 1 – LES2



PRODUCTIEPROCES

Grondstof Garen Stof Kledingstuk
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Spinvloeistof

stroperige vloeistof, grondstof voor de garens

Spinkop

kleine dop met hele fijne gaatjes

Filamentgaren

garen van een ononderbroken, oneindig lange vezel

EXTRUDEREN



VEZEL VS FILAMENT

Vezelgaren

Filamentgaren

Van een filament kunnen wél vezels gemaakt worden, door te versnijden.

Van vezels kan géén filament gemaakt worden.



VISCOSE (VI) - productie

Spinvloeistof gemaakt van:

§ plantenresten (houtsnippers of katoenlinters) 

§ chemicaliën

Vervuilende chemicaliën gebruikt bij extruderen.

Grondstof op plantaardige basis, en heeft daarom 
vergelijkbare eigenschappen als katoen.

Keurmerken FSC/PEFC voor verantwoorde kap



SOORTEN VISCOSE

Naam Viscose…
Viscose Bedacht als alternatief voor zijde

Modal (CMD) …verbeterd Iets duurzamer en sterker

Cupro (CU) …met koper Zachtere glans, erg vervuilend productieproces

Bamboe (BB) …van bamboe Bamboe is duurzaam om te verbouwen

Lyocell (LY) …duurzamer! Minder chemicaliën in productieproces



VISCOSE (VI) - eigenschappen

Uiterlijk Glanzend, glad filament

Gebruik Niet zo sterk 
Kreukt snel, niet kreukherstellend
Neemt snel vocht op
Slecht warmte-isolerend (koel) 
Kan heet worden gewassen

Mens & Milieu Afhankelijk van het soort viscose

Kosten Relatief goedkoop (vergelijkbaar met 
katoen)
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POLYESTER (PES/PL) - productie

Spinvloeistof gemaakt op basis van aardolie.

Soms alternatieve grondstoffen zoals gerecyclede PET-
flessen.

Eigenschappen kunnen worden aangepast door: 
chemische samenstelling

vorm spinkop

Meest gebruikte grondstof voor kleding. 

Grootste producent is China





POLYESTER (PES/PL) - eigenschappen

Uiterlijk Glanzend, glad filament

Gebruik Sterk
Kreukvrij
Lichtgewicht
Neemt geen vocht op (zweterig, droogt snel, 
wordt statisch)
Smelt bij hitte

Mens & Milieu Niet biologisch afbreekbaar
Vervuilend productie- & verfproces
Microplastics bij wassen

Kosten Goedkoop



POLYACRYL (PAN) - productie

Spinvloeistof gemaakt op basis van aardolie.

Productieproces lijkt erg op polyester. 

Grote verschil is dat acryl wat krult bij het extruderen. 
Het is daarom de synthetische tegenhanger van wol.



POLYACRYL (PAN) - eigenschappen

Uiterlijk Zacht, krullend filament

Gebruik Sterk
Kreukvrij
Pilt snel
Lichtgewicht
Neemt geen vocht op (zweterig, droogt snel, 
wordt statisch)
Erg warmte-isolerend
Verliest vorm en smelt bij hitte

Mens & Milieu Niet biologisch afbreekbaar
Vervuilend productie- & verfproces
Microplastics bij wassen

Kosten Goedkoop



POLYAMIDE (PA) - productie

Spinvloeistof gemaakt op basis van aardolie.

Productieproces lijkt erg op polyester. 

Grote verschil is dat polyamide wat extra sterk en 
glad is. 

Oudste synthetische textielsoort

Merknamen: Nylon, Kevlar





POLYAMIDE (PA) - eigenschappen

Uiterlijk Zeer glad en sterk filament

Gebruik Erg sterk en slijtvast
Lichtgewicht
Enigszins elastisch
Neemt geen vocht op (zweterig, droogt snel, 
wordt statisch)
Verliest vorm en smelt bij hitte

Mens & Milieu Niet biologisch afbreekbaar
Vervuilend productie- & verfproces
Microplastics bij wassen

Kosten Goedkoop, tenzij specialistisch merk



ELASTAAN (EA) - productie

Spinvloeistof gemaakt op basis van aardolie.

Productieproces lijkt erg op polyester. 

Grote verschil is dat deze grondstof elastisch is. Het is 
de enige elastische grondstof voor textiel, en wordt 
alleen voor die eigenschap gebruikt.

Merknamen: Lycra, Dorlastan, Spandex



ELASTAAN (EA) - eigenschappen

Uiterlijk Elastisch filament

Gebruik Erg elastisch
Erg sterk en slijtvast
Kan niet goed tegen chloor en zonlicht

Mens & Milieu Niet biologisch afbreekbaar
Vervuilend productie- & verfproces
Microplastics bij wassen

Kosten Relatief duur



TEXTIELVEZEL PRODUCTIE



OPDRACHT LABELS

1. Beschrijf van 2 kledingstukken die je nu draagt hoe ze zijn qua:

- uitstraling

- draagcomfort

- onderhoud.



OPDRACHT LABELS

2. Bekijk de waslabels van je kleding.

Van welk materiaal zijn ze gemaakt?

Verklaart dit iets over de uitstraling en het draagcomfort?


