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Hoe zijn kleren gemaakt en van welk materiaal? In de ENKA 

fabriek werd van hout (!) met behulp van slimme chemische  

processen kunststof draad gemaakt: viscose.  

De dunne draden werden tot dikkere draden gedraaid waarmee 

stof kon worden geweven. 

Voor bijna al jouw kleding is chemie én techniek gebruikt.

In deze les ga je zelf kunststof maken. Maar eerst: wat heb jij 

eigenlijk aan?

Je werkt in een groepje van 4. 
Onze namen zijn:
1.
2.
3.
4.

Door verschillende stofjes 
bij elkaar te doen, kan je een 

hele nieuwe stof maken. 
Dat noem je een kunststof.

TIP:
Maak met je groepje 

afspraken wie het schrijf-, 
teken-, knutsel en speurwerk 

op internet doet. Als jullie 
goed samenwerken, 
ontdek je het meest!



Opdracht 
1

Onderzoek hoe jouw kleren gemaakt zijn en van welk materiaal. Van katoen? 
Van wol of misschien van viscose? 

NODIG: KLEDINGLABEL / INTERNET / VERGROOTGLAS OF LOEP

•  Zoek het label in je trui, shirt, jurk of rok. Hierop staat waar jouw kleding-
stuk van is gemaakt. Schrijf de naam van het materiaal op in de 1e kolom. 

1. Material(en) 2. Kunststof? 3. Planten? 4. Dieren?

1.

2.

3.

4.

5.

•  Onderzoek of het materiaal een kunststof is, of dat het van planten of 
dierenharen is gemaakt. Vul de tabel verder in.

•  Ken je andere stoffen die van dierenharen of planten zijn gemaakt?  
Of ken je misschien andere kunststoffen? Schrijf op!

Dieren:

Planten:

Kunststoffen:

 Je kleren 
onder de loep



Opdracht 
2 NODIG: LOEP / POTLOOD

•  Kijk met een vergrootglas naar je eigen broek, trui of shirt. Wat zie je? 
Kun je de draadjes zien die in elkaar geweven zijn? Hoe ziet het patroon 
eruit? 

Je kleding bestaat uit 
draden die geweven 

zijn. Dat kan in allerlei 
patronen. 

Teken het weefpatroon van de dikke draden in je broek, trui of shirt.

TIP:
Als je een sterke loep 

hebt kun je zelfs zien hoe 
de draden uit nog veel 

kleinere draadjes  
gedraaid zijn.



Opdracht 
3 

(voor thuis of in de klas)

Kunststof
maken? 

Mix water, aardappelzetmeel en glycerine en verwarm het. Via dit simpele 
chemische proces maak je plastic, een kunststof.

Aardappelzetmeel? 
Dat maak je van aardappels! Gebruik een mesje om ze te schillen en 
pureer ze met een staafmixer.

• Recept aardappelzetmeel

Maak je eigen aardappelzetmeel
1. Schil wat aardappels en snijd deze in blokjes.
2.  Doe de aardappels in een maatbeker en voeg water toe totdat het

water net boven de aardappels staat.
3. Pureer de aardappels goed met een staafmixer.
4. Laat dit mengsel een kwartiertje staan.
5.  Je ziet nu dat er een dikke laag op de bodem van de maatbeker ligt

met daarboven gelig water. Giet dit water af en haal de dikke wittige
laag van de bodem. Dit is aardappelzetmeel.

6.  Spreid het aardappelzetmeel uit op een schaaltje of bakpapier en laat
dit een dag drogen.

En nu plastic maken!

NODIG:  - AARDAPPELZETMEEL
- GLYCERINE (DIT KUN JE BIJ EEN DROGISTERIJ KOPEN)
- PANNETJE
- KOOKPLAATJE OF GASFORNUIS
- GIETVORMPJES OF BAKPAPIER

Wil je het 
makkelijk houden? 

Koop dan een pakje 
aardappelzetmeel 

in de winkel. 
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stap 2: 

 Voeg 1 eetlepel 
glycerine toe.
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stap 1a: 

Doe 2 afgestreken  
eetlepels  
aardappelzetmeel 
in een pannetje. 2 x
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stap 1b: 

Voeg 250 ml  
koud water toe.

stap 3: 

Verwarm het mengsel en 
laat het 2 tot 3 minuten 
zacht koken. 
Wel roeren!

stap 4: 

Schenk het uit 
op bakpapier of 
in een gietvormpje. 
Laat het 24 uur staan.

TIP:
Voeg stofjes toe of 

varieer de hoeveelheid 
glycerine om te kijken 

wat er gebeurt.  

ONDERZOEK:
Wat gebeurt er 
als je 1 eetlepel 
azijn toevoegt?

TIP:
Voeg een paar 

druppels voedings-
kleurstof toe om 
gekleurd plastic 

te maken.

Recept 
  plastic  




