Wol
Hoe wordt het eigenlijk gemaakt?
Dat wol van schapen komt, dat wist je natuurlijk al. Maar wist je ook dat mensen wol al
duizenden jaren gebruiken om kleren van te maken? Hoe dat gaat zie je in deze clip.
Wol is heel geschikt voor truien en jassen. Stoffen die van wol worden gemaakt zijn sterk,
ze kreuken niet én houden de goede vorm. Ook neemt wol vocht op en het beschermt tegen
warmte en kou. Hier zie je hoe schapenscheerders de vacht er in één stuk afscheren.
De wol die niet goed is, gooien ze meteen weg. De rest sorteren ze op kwaliteit van de
vezels. Ze kijken naar de lengte, kleur, de golven en de dikte.Eerst wordt de wol
schoongemaakt. De wol komt geperst aan in de fabriek. De fabrieksmedewerkers maken de
wol los en stoppen het in een machine.
Deze machine kamt de vezels uit, met metalen tanden. Dan gaan de vezels naar de
mengruimte. Hier worden met behulp van lucht verschillende soorten wol gemengd. Zo
krijgt de wol de juiste structuur. Er worden ook ander materialen, zoals polyesther, door
de wol gedaan. Dat gebeurt tijdens het weven van het wolmengsel. Goed mengen van de
wol duurt ongeveer een uur.
Ze gaan naar de volgende machine. Onderweg worden de vezels bespoten met een soort
olie. Dat maakt het makkelijker om ze te bewerken. De volgende machine bestaat uit
kammen met stalen punten. Die ontwarren de vezels en leggen ze mooi naast elkaar. Nu
wordt meteen het laatste vuil verwijderd.
Er blijft een gladde, platte mat over. Deze mat wordt verdeeld in dunne, platte stroken.
Deze stroken gaan door twee rollers die er nóg dunnere repen van maken. Deze repen
worden lonten genoemd.De lonten worden op een spoel gewonden. Ze lijken op garen, maar
als je eraan trekt, vallen ze uit elkaar. Daarom moeten ze worden gesponnen. Elke lont gaat
in een spinmachine, die de lonten uitrekt en er garen van maakt. Het garen wordt om een
spoel gedraaid. Nu het garen klaar is, kan het tot een stof worden geweven. Dat gebeurt
met een weefgetouw. Dat weven gaat heel snel.
Hier zie je in slowmotion hoe de machine de draadjes stuk voor stuk door andere draden
heen weeft. Een computer zorgt ervoor dat de juiste stof wordt gemaakt. Na het weven
worden achtergebleven strorestjes weggebrand. Dan wordt de stof geverfd en gedroogd.
Alle wollen stoffen krijgen nog een laatste bewerking. Je kan er van alles mee doen. Deze
stof wordt bijvoorbeeld een beetje los geplukt, zodat het er uitziet als pluche. Andere
stoffen worden juist geschoren. Zo worden ze helemaal glad...

