
Materialen & begrippen 

 
Tricotstoffen 
T-shirts, poloshirts en sweatshirts worden voornamelijk gemaakt uit tricot (gebreid).  

De eindkwaliteit van het doek is niet alleen afhankelijk van de breisteek, maar ook van het soort 
garen en de deling (aantal naalden van de breimachine). De dichtheid van de stof wordt bepaald 

door het garennummer (dikte) en het aantal naalden van de machine (deling). Hoe hoger het 
nummer hoe fijner de stof. Daarnaast speelt de mate van veredeling (finishing) van het doek 
een zeer belangrijke rol. Katoen vergt betere en intensievere behandeling dan mengkwaliteiten.  

Stofgewichten worden veelal aangeduid in grams per vierkante meter. 
Een samenstelling  in 50% katoen en 50% polyester voor goed kleurbehoud en acceptabele 

krimpresultaten is het beste. 
  

 
kwaliteitsbegrippen 
  

Button down. De boord van een overhemd heeft twee zichtbare knopen, welke de kraagpunten 
op hun plaats houden. Wijde boord,  een bredere uitvoering van de hemdboord bedoeld voor 

stropdasgebruik. De punten zijn meer van elkaar verwijderd. 
Schouderband. Een extra lint meegenaaid ter versteviging van de schoudernaden. 
Gemerceriseerd katoen,  het garen of de stof (of beide) worden behandeld in een bad van 

natronloog. De effecten zijn een hogere glans, een beter vermogen om kleuren op te nemen en 
te behouden, een sterker doek en minder krimpgevoelig. 

Easy care, een chemische behandeling van geweven stoffen om beschadiging na het wassen te 
voorkomen. Kreukvrij, een chemische behandeling van geweven stoffen, zodat deze na het 
wassen minimaal gestreken hoeven te worden. Naarmate meer gewassen wordt, zal het effect 

iets afnemen. Coating,  chemische behandeling veelal om doeken technisch te verbeteren, bijv. 
water- of vuilafstotend maken. 

  
 
logo's, vignetten en afbeeldingen 

 
Bedrijfsnamen, logo's, vignetten en dergelijke kunnen op verschillende wijzen aangebracht 

worden. De meest voorkomende zijn:  
Bedrukken, zeefdrukken  inkt wordt tussen en op het materiaal aangebracht. Vaak de meest 
goedkope oplossing, doch niet bij alle kleding te gebruiken. 

Transferprint,  wordt door middel van hitte op de stoffen aangebracht.  Vaker gedetailleerder 
resultaat, doch kwaliteit moeilijker te garanderen vanwege diversiteit in stoffen en coatings. 

Flockprint,  de print wordt verwarmd en kan op veel verschillende materialen worden 
aangebracht. De levensduur is beperkt door slijtage. Details zijn moeilijk te verwerken. 
Sublimatieprint, deze print is alleen mogelijk op witte 100% polyester stoffen. De afdruk van de 

print wordt door een chemische reactie geheel in het doek opgenomen en is niet meer voelbaar. 
De print is onverslijtbaar. Barsten, loslaten of scheuren is niet mogelijk.                                                                                   

Badges, in allerlei varianten te produceren. Vaak zijn grote aantallen /> vereist om een redelijke 
kostprijs te realiseren. Voorbeelden van bagdes. Geweven, geborduurd, uit plastic, leer of 
andere materialen. Badges kunnen vaak altijd naderhand aangebracht worden. 

  
Borduren van kleding 

  
Veelal de meest fraaie oplossing. De stoffen worden geheel doorstikt in soms een veelvoud van 

kleuren. Niet alle fijne/precieze afbeeldingen kunnen zo gedetailleerd als bij een print 
weergegeven worden. Grote vlakken zijn relatief duur t.o.v. prints. 
  

 
 

 
 
 



Wassen en drogen 

  
In eerste instantie dienen de aangebrachte instructies altijd gevolgd te worden. Nieuwe kleding 
altijd eerst enkele keren separaat wassen. Er kunnen namelijk reststoffen van de verving 

vrijkomen, welke andere kleding of anders gekleurde delen van het artikel doen verkleuren. 
Indien u twijfelt is op de hand wassen voorzichtigheidshalve aan te bevelen. 

  
Tricotkleding zeker niet in een wasdroger drogen. Overmatige krimp is veelal het resultaat. 
Tricotkleding altijd vlakliggend drogen. De stoffen zijn rekbaar en door het vochtgehalte gaat 

het doek tijdens het drogen makkelijk uithangen, hetgeen vervorming van het artikel tot gevolg 
heeft. 

  
Katoenen geweven kleding zoals hemden en broeken (jeans) altijd links gekeerd wassen. Het 

gevaar voor wasstrepen is aanwezig. 
  
Jassen e.d. met aangebrachte coatings zullen hun speciale effect, beoogd met de 

coating,langzamerhand verliezen. 
  

Chemisch reinigen is veelal aan te bevelen. Indien u ondanks de voorschriften stropdassen, 
colberts, gilettes en dergelijke toch zelf wilt wassen, houdt er dan zeker rekening mee dat de in 
de artikelen gebruikte vliseline (ter versteviging aangebracht) en andersoortige materialen gaan 

losraken en verfrommelen, waardoor het artikel zeker uit model zal geraken. Prints nooit 
strijken. De inkt blijft aan het strijkijzer plakken. Borduringen kunnen met een perslap licht 

gestreken worden. Ribboorden aan truien en dergelijke nooit met een strijkijzer strijken. De rek 
kan er geheel uit gaan.  
   

 


