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Samenvatting Ω Spijkerbroeken maken

Draag jij graag een spijkerbroek?

Veel kinderen dragen graag een spijkerbroek.
Ze vinden dat prettig omdat:
Ω er veel kinderen in lopen;
Ω hij niet gauw kapot gaat;
Ω hij stoer staat.
Andere kinderen dragen niet graag een spijkerbroek.
Zij willen dat niet omdat:
Ω er veel kinderen in lopen;
Ω het geen lekkere stof is;
Ω hij te strak zit.
Bij het kopen van een broek kun je letten op nut en mode. Als je op nut let,
kijk je bijvoorbeeld naar kwaliteit, stevigheid en of de broek lekker zit.
Als je meer op mode let, kijk je bijvoorbeeld naar het merk, wat je vrienden
dragen en hoe de broek eruitziet.

Hoe wordt een spijkerbroek gemaakt?
Een spijkerbroek wordt van de pluizige zaden van katoen gemaakt.
De grondstof van een spijkerbroek komt dus uit de natuur.
Van die pluizen worden draden gesponnen. En van de draden worden
grote lappen spijkerstof gemaakt. Dat gebeurt met grote machines.
Andere machines snijden de patronen uit de stof. In naaiateliers worden
de broeken in elkaar gezet. Dat gebeurt nog met de hand.
Weinig producten worden nog met de hand gemaakt.
De meeste producten worden in fabrieken met machines gemaakt.
Zoals dit boek of je pen of potlood. We noemen dat massaproductie.
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S a m e n v a t t i n g Ω Spijkerbroeken maken

Hoe komen spijkerbroeken in de winkel?
Veel spijkerbroeken worden gemaakt
in landen die heel ver weg liggen.
Die broeken moeten naar ons land
worden vervoerd. Dat kan op veel
manieren.
Over land, met vrachtauto’s of treinen.
Over water, tegenwoordig meestal
met containerschepen. En door de lucht,
met grote vrachtvliegtuigen.
Om te zorgen dat de broeken worden
verkocht, maakt de fabrikant reclame.
Die reclame laat je denken dat je met
die broek stoer en mooi bent.

*

Hoe zit dat met ‘eerlijke’ kleding?
Vele spijkerbroeken worden in elkaar gezet in derdewereldlanden.
De mensen die dat doen krijgen vaak veel te weinig loon.
Omdat er zo slecht wordt betaald, moeten kinderen vaak meewerken.
Er zijn kledingmerken waarbij wel een normaal loon is betaald.
Kleren van die merken worden ‘schone kleren’ of ‘eerlijke jeans’ genoemd.

18

Spijkerbroeken maken

WB7_ivo_4_spijkerbroek.indd 18

03-07-2007 14:05:13

S a m e n v a t t i n g Ω Spijkerbroeken maken

Hoe zit een spijkerbroek in elkaar?
Om een spijkerbroek te maken, worden lappen spijkerstof aan elkaar
genaaid. Die spijkerstof is geweven. We dragen ook kleding die is gebreid,
zoals sokken of truien.
Bij het maken van kleding worden veel verschillende verbindingen gebruikt.
Bijvoorbeeld knopen, ritsen, spijkers (klinknagels) en veters.

*

Wat is mijn ideale spijkerbroek?
Niet alle mensen willen dezelfde spijkerbroek kopen. Daarom maken de
fabrikanten veel verschillenden soorten. En er moeten ook steeds weer
nieuwe soorten spijkerbroeken worden gemaakt. Die worden bedacht door
kledingontwerpers. Als kledingontwerper moet je veel dingen kunnen:
Ω je moet originele dingen kunnen
bedenken;
Ω je moet dingen maken die de mensen
graag willen kopen;
Ω je moet gevoel hebben voor kleuren;
Ω je moet nauwkeurig kunnen werken;
Ω je moet goed kunnen tekenen.
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