
Hoe wordt 
een t-shirt 
 gemaakt?

Ben jij op zoek naar een leuk onderwerp voor je 

spreekbeurt? Wij hebben een spreekbeurtpakket voor je 

gemaakt waarmee je de kinderen uit jouw klas precies 

kunt vertellen hoe een T-shirt gemaakt wordt. 

zo eenvoudig kan het zijn



WAAR KOMEN T-SHIRTS VANDAAN?

Het T-shirt is een van de meest 
gedragen kledingstukken ter 
wereld. Iedereen draagt ze: 
mannen, vrouwen, kinderen, 
baby’s. We hebben ze aan bij 
het sporten, op het werk, als 
ondergoed, naar school, in de 
vakantie en zelfs in bed. Alleen 
al bij Zeeman laten we elk jaar 
miljoenen T-shirts maken. Maar 
hoe doen we dat eigenlijk? En wie 
helpen er allemaal aan mee?

Waar zijn T-shirts van gemaakt?

De meeste T-shirts zijn gemaakt van katoen. Dat is een heel zacht, 

spierwit bolletje. Je zou misschien denken dat het - net zoals wol 

- van een schaap of ander dier komt. Maar nee: katoen komt van 

een plant. Je kunt het gewoon plukken (net als een appel of een 

aardbei). De plant waar het aan groeit is de katoenplant. In het latijn 

is dat: Gossypium en dat betekent ‘watten’. 

De katoenplant:

-  Houdt van warmte en zonlicht en is dus niet in Nederland te vinden.

-  Heeft om te groeien en bloeien ook 500 milliliter water nodig.

-  Groeit in tropische en subtropische landen, zoals in het Zuiden 

van de Verenigde Staten en in India.

-  Kan wel 3 meter hoog worden, maar op de plantages groeien ze 

niet groter dan 1 meter. Dat is makkelijker voor het plukken.

Waarom heet een T-shirt een T-shirt?
We beginnen met een test. Leg het T-shirt 
netjes op tafel en je ziet meteen waarom we 
het een T-shirt noemen: het heeft de vorm van 
een hoofdletter T.

Leuke vraag aan de  
klas: hoeveel T-shirts  
heb jij in je kast liggen?

Wie heeft het T-shirt bedacht?

Dat weten we niet precies. Maar het T-shirt bestaat al meer 

dan honderd jaar. Het werd bekend in 1913. Toen moesten de 

soldaten van de Amerikaanse Marine allemaal een wit shirt gaan 

dragen met korte mouwen en een ronde hals. Daar waren ze blij 

mee, want daarvoor droegen ze vaak kleren van wol (dat prikte 

heel erg). Het shirt zat lekker, was lekker licht, je kon er makkelijk 

in werken en je kon het makkelijk wassen. Daarom gingen ook 

andere mensen het tijdens hun werk dragen. Het T-shirt werd écht 

wereldberoemd door filmsterren uit Hollywoord (zoals James Dean 

en Marlon Brando): sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw is het 

T-shirt niet meer weg te denken uit onze kledingkast.

WAAR KOMEN T-SHIRTS VANDAAN?

Bij Zeeman maken we onze T-shirts steeds vaker van biokatoen 
(dat is duurzame katoen, je herkent het aan het label Bio 
Cotton). Nu al kopen we elk jaar 1 miljoen kilo biokatoen in en 
de komende jaren zal dat alleen maar meer worden. De voordelen 
van biokatoen kun je goed vergelijken met die van biologische 
appels of biologische tomaten.

Biokatoen

16 miljoen kg



WAAR KOMEN T-SHIRTS VANDAAN?

Om katoen te kunnen maken, heb je een katoenplant 
nodig:
-  De katoenplant bloeit één keer per jaar,  

meestal een lichtgeel bloemetje.
-  Als de bloem bevrucht is, groeit er na het bloeien  

een vrucht aan de struik.
-  Die vrucht knapt na een paar weken: er zit een soort 

wattenbol in met zaden en met katoenpluisjes. 
-  Op een gegeven moment waaien de zaadjes en de 

pluisjes weg…
-  Dus: pluk de katoenbolletjes vlak voor dat gebeurt.  

Dit is meestal ongeveer twee maanden na het 
bloeien.

Hoeveel katoen is op één dag te oogsten? 
De meeste katoen wordt tegenwoordig met machines 
geplukt, maar in arme landen gebeurt het ook nog 
wel met de hand. Dat is heel zwaar werk. 
Een ervaren plukker: ongeveer 200 kilo
Een plukmachine: 80.000 kilo

Wat is katoen precies?

Als de bolletjes katoen zijn geoogst, gaan ze naar 
een fabriek. Ze moeten eerst in een droger. Zo 
worden de pluisjes droog en sterk. Daarna moeten 
de zaadjes eruit: dit gebeurt met een soort kam.  
Je houdt dan pure katoenvezels over. 

Wist je dat het een hele dag werk kost om - met de hand 
- uit een halve kilo katoenpluis alle zaadjes te halen?

Van bolletje…

Wist je dat…
...er in de Middeleeuwen werd gezegd dat katoen kwam 
van kleine schapen die aan bomen groeiden? Daarom 
noemen de Duitsers katoen nog altijd Baumwolle.

Katoendraad maken gaat eigenlijk hetzelfde als wol spinnen: je draait plukjes katoenvezel om elkaar heen 
en zo ontstaat een draad (garen). Dit is belangrijk werk, want hoe beter het garen, hoe beter de stof. 
Zo herken je een goede katoendraad: de draad is gemaakt van lange katoenvezels (dus niet van die kleine, 
losse pluisjes), daardoor is hij sterk. En de vezels zijn een paar keer om elkaar heen gedraaid (dat heet 
twisten), de draad voelt daardoor gladder en fijner aan.

Het is niet voor niks dat we vaak sporten in katoenen T-shirts: als katoen 20% vocht heeft opgenomen 
voelt het nog steeds droog aan. Het kan dus makkelijk een hele gymles duren voordat jouw T-shirt echt 
nat is van het zweet. Als je een beetje je best doet, tenminste.

Als het ontwerp gemaakt is, laten we in een fabriek een proef-T-shirt 
maken en testen in een laboratorium om de kwaliteit te controleren. 
Zo weten we zeker of het T-shirt echt goed is.

Een proef-T-shirt

…naar katoendraad

WAAR KOMEN T-SHIRTS VANDAAN?

De ontwerper
Om een goed T-shirt te kunnen maken dat lekker zit, is 

eerst een ontwerp nodig. Bij Zeeman hebben we daar een 

heel team van mensen voor, de ontwerpers. Die bedenken 

precies hoe het T-shirt er straks moet uit zien. Waar moet 

je als ontwerper allemaal over nadenken?

-  Het model: lang of kort, met een V-hals of een ronde hals.

-  De stof: meestal kiezen we voor katoen met een beetje 

stretch zodat het shirt een beetje mee rekt als je het aandoet.

- De kleur: wit, zwart of een vrolijke kleur. 

-   De print (bijvoorbeeld een leuke tekst of een figuur): dat 

is natuurlijk het leukst om te verzinnen. Om op ideeën te 

komen gaan onze ontwerpers wel eens shoppen in Parijs, 

Londen of New York.

Onze ontwerpers letten er ook op dat het model eenvoudig 

te maken is, zonder onnodige strikjes of knoopjes. Want 

elk detail kan zorgen voor een hogere prijs. 



WAAR KOMEN T-SHIRTS VANDAAN?

Hoe wordt 
een t-shirt 
 gemaakt?

WAAR KOMEN T-SHIRTS VANDAAN?

De fabrikant
Meestal laten we onze T-shirts 
maken in een kledingfabriek in 
Azië. Bijvoorbeeld in Pakistan, 
India, Bangladesh of China. Dat 
gebeurt in fabrieken die daarin 
gespecialiseerd zijn. We kunnen 
daar veel T-shirts laten maken 
voor een lagere prijs dan bij 
ons in Europa. Dat komt vooral 
omdat in die landen alles veel 
goedkoper is: het eten kost er minder, wonen is minder duur en voor  
kleding betaal je ook minder dan bij ons.

We werken niet zomaar met alle fabrikanten samen. In die landen zijn veel 
dingen minder goed geregeld dan in Europa. In sommige fabrieken werken 
zelfs kinderen en worden mensen slecht behandeld. Bij Zeeman zijn we 
daarop tegen en met die fabrieken werken we niet samen. We werken alleen 
met fabrieken die netjes met de mensen en de regels om gaan. Daarom 
zorgen we dat we onze fabrikanten goed kennen. Soms al wel tientallen 
jaren. Dat is fijn voor de fabrieken. Als de eigenaar zeker weet dat hij geld 
verdient, kan hij ook makkelijker geld uitgeven aan belangrijke dingen voor 
zijn mensen. Zoals veilige machines of trainingen. We komen een paar keer 
per jaar langs om te kijken hoe er gewerkt wordt. En als iets beter moet, dan 
spreken we af dat het bij de volgende afspraak geregeld is.

Het maken van de T-shirts 
Om een T-shirt te maken hebben we twee fabrieken nodig:
-  In de breifabriek laten we van katoengaren grote lappen stof maken 

voor de T-shirts. Dat gebeurt met grote breimachines. 
-  In de kledingfabriek knippen snijmachines de lappen katoen in een 

‘lijf’ en mouwen. Naaisters en naaiers zetten het T-shirt met een 
naaimachine in elkaar. We laten er een heleboel tegelijk maken in de 
fabriek. Want hoe meer je er tegelijkertijd maakt, hoe lager de prijs.



WAAR KOMEN T-SHIRTS VANDAAN?

Ken je  
dit logo?

Van de fabriek naar de winkel

Bij veel van onze kleding zie je dit logo 
op het label staan. Dat betekent dat 
we tijdens het maken van de stof geen 
chemische stoffen hebben gebruikt. En 
dat de stof dus veilig is voor jouw huid.  
En niet schadelijk voor het milieu.

Als de T-shirts klaar zijn, doet de fabrikant ze in een 
zeecontainer. En dan begint er een hele lange reis  
naar onze winkels:

Vraag: hoeveel T-shirts kunnen er in 1 zeecontainer?  
Antwoord: ongeveer 40.000.
-  Het schip brengt de T-shirts naar Europa. Meestal duurt dat 

ongeveer 30 dagen. 
-  Vanuit de zeehaven (vaak Rotterdam) gaan de spullen  

met binnenschepen naar ons distributiecentrum in Alphen 
aan den Rijn. Dit duurt 1 dag.

-  In ons distributiecentrum komen al onze producten bij elkaar 
en leggen we per winkel de nieuwe voorraden klaar. Ook de 
T-shirts natuurlijk.

-  Onze bekende gele vrachtwagens brengen alles naar de 
winkel. Om het milieu zo min mogelijk te belasten, laden we 
de vrachtwagens zo vol mogelijk, dat scheelt weer een rit!

-  Onze winkelmedewerkers leggen de T-shirts netjes in de 
schappen, klaar voor de eindbestemming: een van de 
miljoenen kledingkasten in Europa, misschien wel de jouwe.

Oeko-TEx =

het veiligheidslabel 

voor textiel

Nu weet je hoe wij een T-shirt maken. En wat er allemaal bij komt kijken. Nu is het jouw beurt. We hopen dat je van alle informatie een interessante spreekbeurt kunt maken. Bekijk ook nog het filmpje waarin we laten zien hoe een T-shirt wordt gemaakt. Dat kun je ook makkelijk gebruiken op jullie digibord. Veel succes!

Wist je dat...
...onze vrachtwagens 
nooit leeg rijden? Ze 
nemen altijd het afval 
van de verpakkingen, 
kartonnen dozen, papier 
en plastic mee terug 
naar ons hoofdkantoor. 
En daar maken we het 
klaar voor hergebruik.


