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This WOOL magazine has been published as part of The Netherlands’ 
Wool Week 2015. All the designs you see throughout this WOOL 
magazine - many from Dutch brands - are carefully crafted 
from wool coming from sheep and are available in stores now 
as part of the Autumn/Winter collections. 

Photographed against the stunning backdrop of Croy Estate in 
Aarle-Rixtel, the Outdoor series opening this magazine shows 
off where the Merino flock of Henricushoeve grazes. Special 
thanks to Mathee Kamp for lending us his flock. 

Wool & Crafts gives an insight to the different forms of crafts-
manship tightly connected to wool. Perhaps you’ll be inspired 
to pick up some wool yarn and knitting needles yourself!

Finally, The Many Faces of Wool highlights the diversity of this 
natural fibre. From underwear to tuxedos, sportswear to high-
end fashion and everything in between, wool has many faces 
and is a comfortable choice for every moment of the day. 
Wool has the unique ability to keep you warm when it’s cold, 
yet cool when it’s hot, thanks to its insulating properties. But 
above all, wool is a beautiful and rich material that cannot be 
missed in any wardrobe.

We hope to inspire and educate you about wool’s many natural 
benefits. So go on, ‘Live naturally and choose wool!’. 

wooLweeK

Dit WOOL magazine is uitgebracht in het kader van Wool Week 
Nederland 2015. Alle ontwerpen die je in dit WOOL Magazine 
aantreft, zijn afkomstig uit de najaars- en wintercollecties van 
voornamelijk Nederlandse merken en te koop bij verschillende 
winkels én gemaakt van schapenwol.

Het schitterende Landgoed Croy in Aarle-Rixtel, waar de Merino 
schaapskudde van de Henricushoeve graast, was het decor 
voor de Outdoor serie waar dit tijdschrift mee opent. Onze dank 
gaat uit naar Mathee Kamp, de eigenaar van deze kudde.

Wool & Crafts geeft een kijkje in de keuken van de verschillende 
ambachten waar wol zo nauw mee is verbonden; wellicht 
inspireert  het jou om zelf met garen en breipennen aan de 
slag te gaan!

Tot slot toont The Many Faces of Wool, de veelzijdigheid van 
deze natuurlijke vezel. Van ondergoed tot smoking, van sports-
wear tot haute couture – wol kent vele gezichten en is een 
comfortabele keuze voor elk moment van de dag. Het houdt je 
warm als het koud is maar verkoelt als het warm is, dit alles 
dankzij zijn isolerende werking. Bovenal is wol een mooi en rijk 
materiaal dat in geen enkele garderobe mag ontbreken.

Wij hopen je te inspireren door  wol z’n vele en unieke natuurlijke 
voordelen. Dus ga je gang, ‘Leef natuurlijk en kies wol!’.

2015

the campaign For wool Global Patron,
         his royal highness the Prince of wales:

‘you do not have to look too 
far back in history to see that 
wool was once the mainstay 
of the global economy, how-
ever in recent years wool has 
been fighting to compete with 
manmade fibres. all too often 
quality yarn and fabric has been 

pushed aside in favour of petro-chemical based alterna-
tives. this pushed down the prices paid for wool and many 
farmers around the world were forced to throw their wool 
away and reconsider their farming priorities. this could 
have had a terrible effect on rural wool growing communities 
around the world. i am therefore leading this campaign to 
help all, from farm to fashion understand the benefits of wool 
as the ultimate natural, renewable and biodegradable fibre in 
a quest for greater global sustainability.’
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schapen leven van gras, water, frisse 
lucht en zonneschijn. De wolvezel komt 
hiermee op 100% natuurlijke wijze tot 
stand.  Dit voel je wanneer je het zachte 
en ademende materiaal draagt en 
bovendien maak je met wol een duur-
zame keuze. 

sheep live on grass, water, fresh air and 
sunshine. wool is a 100 per cent natural 
fibre. you can feel it when you wear the 
soft and breathable material and above 
all, with wool, you are making a sustain-
able choice. 

Elk jaar groeit het schaap een nieuwe vacht wat maakt dat wol 
een hernieuwbare vezel is.

Een product dat is gemaakt van wol is biologisch afbreekbaar.  
Voor de hedendaagse consument die steeds gevoeliger wordt 
voor de milieutechnische aspecten van een product, is het 
gebruik van wol bij uitstek een verantwoorde keuze. Gemid-
deld produceert één consument jaarlijks 25 kg textielafval. 
Waar het bij polyester en nylon circa 40 jaar kost om af te 
breken, gaat wol binnen een jaar op in de natuur waar het ook 
nog waardevolle voedingsstoffen in de aarde achterlaat. Een 
goede reden dus om eens vaker naar de samenstelling van je 
kledingstuk te kijken. Wol is een natuurlijke keuze!

Wool is a completely renewable fibre, as sheep produce a new 
fleece every year. 

A product made from wool is readily biodegradable. For today’s 
consumers, increasingly sensitive to the environmental 
properties of a product, wool is the essence of responsible 
consumption. Every person produces an average of 25 kg of 
textile waste per annum. Where garments made from polyester 
and nylon take about 40 years to degrade, those made from 
wool take only one year to merge into nature, and when wool 
degrades it releases valuable nutrients back into the earth. 
That’s a good reason to have a second look at the fibre com-
position on the ticket in your garment. Above all, wool is a 
natural choice! AVELON - avelon.me

Live 
naturaLLy

 & choose
wooL
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MILO FASHION  - milofashion.nl

Live & choose

HOWLIN’ - howlin.eu
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GAASTRA - gaastra.eu
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PAUW - pauw.com
Shoes: Fred de la BretonnièreBICKLEY + MITCHELL  - bickleyandmitchell.com
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SUITSUPPLY - suitsupply.com
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HACKETT - hackett.comHACKETT - hackett.com
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ATELIER SUKHA - atelier-sukha.nl
Shoes: Birkenstock

CLAUDIA STRÄTER - claudiastrater.com
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YOUASME MEASYOU - youasme.com
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Lange tijd gebeurde dit proces met de hand. De industriële 
revolutie bracht hier verandering in en de procedures worden 
nu met behulp van machines uitgevoerd. De wolindustrie is 
dankzij nieuwe technieken en getalenteerde vakmensen 
steeds geavanceerder geworden. Toch is er ook een groeiende 
belangstelling voor handmatige technieken. Ontwerpers, maar 
ook de consument herontdekken het kaarden, spinnen, weven, 
breien en vilten van wol. En wie met wol werkt ontdekt al snel 
het zachte en rijke karakter van deze natuurlijke vezel.

For a long time this process was established by hand but the 
Industrial Revolution changed the industry forever. Nowadays 
it’s machines that perform these tasks. The wool industry has 
become more and more advanced thanks to new techniques 
and very talented people. 
Yet there has been a growing interest in manual techniques. 
Designers as well as consumers have rediscovered carding, 
spinning, weaving, knitting and felting of wool. And anyone who 
works with wool will attest to the soft and rich character of the 
natural fibre that is wool. 

De geschiedenis van wol, en het vak-
manschap dat hier zo nauw mee 
verbonden is, gaat eeuwen terug. 
het bewerkelijke proces om van een 
schapenvacht garen te vervaardigen en 
van deze draad vervolgens een stof of 
breisel te creëren ontwikkelde zich 
gedurende duizenden jaren. 

the history of wool, and the craftsman-
ship that is so closely connected to it, 
goes back centuries. the process, from 
a fleece to yarn and the subsequent 
creation of a fabric or knit, has been 
developed over the course of thousands 
of years. 

craF ts
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KaarDen/carDinG sPinnen/sPinninG

Wie zelf aan de slag wil gaan met het 
kaarden, kammen en spinnen van 
wol kan terecht bij de Nederlandse 
firma Louët voor handkaarden, 
kaardmolens en verschillende spin-
newielen. louet.nl.

Those who want to start carding, 
combing and spinning wool can 
contact the Dutch company Louët 
for hand cards, carding mills and a 
choice of spinning wheels. louet.nl.

Bij het spinnen wordt de wolvezel 
tot een garen gedraaid. Hoe fijner 
de wolvezel, hoe dunner het uitein-
delijke garen. Met een enkele draad 
kan geweven worden, maar voor brei-
garens worden twee of meer draden in 
elkaar gedraaid met een tegengestelde 
twist. Het samenvoegen van de 
draden heet twijnen. 
 

Spinning turns the wool fibre into 
yarn. The finer the wool fibre, the 
thinner the yarn will be. This single 
strand is suitable for weaving. How-
ever for knitting, two or more pieces 
of yarn need to be folded into each 
other using an opposite twist. This 
process is called twining.

LOUËT

Nadat het schaap geschoren en 
de vacht gereinigd is, wordt wol 
gekaard. Een kaarde bestaat uit 
borstels met punten die de vezels 
ontward en in dezelfde richting legt 
in voorbereiding op het spinnen. 
Kamgarens zijn gladder, terwijl kaard-
garens een hariger  en volumineuzer 
uiterlijk hebben. 
Ruwe wol, kaardvlies en lontwol 
zijn onder meer verkrijgbaar bij: 
meervilt.nl en kleiendraad.nl

After the sheep are shorn and the 
fleece cleaned, the wool is carded. 
A card is a brush with pins that 
unravel the fibres and lays them in 
the same direction, preparing the 
wool for spinning. Worsted yarns are 
smoother, whilst woollen yarns have 
a hairy or raised appearance.
Raw wool, carded fleece and wool 
tops are available at: meervilt.nl and 
kleiendraad.nl.
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Van ragfijn tot volumineus, van egaal 
tot onregelmatig, van glad tot harig… 
de vacht van schapen levert het 
basis-materiaal voor tal van verschil-
lende garens die gebruikt worden 
voor de vervaardiging van breisels 
en geweven stoffen. Er zijn wereldwijd 
meer dan 1000 schapenrassen met 
ieder hun eigen specifieke eigen-
schappen en variaties in wol. Wollen 
kleding wordt voornamelijk gemaakt 
met Australische Merino wol, de fijn-
ste en zachtste wolvezel ter wereld.

From diaphanous to bulky, smooth 
to uneven and even hairy, the fleece 
of sheep supply the raw material for 
many different yarns used for making 
knitwear and woven fabrics. World-
wide, there are more than 1000 
sheep breeds with their own specific 
properties and variations in wool. 
Wool garments are primarily made 
from Australian Merino wool, the finest 
and softest wool fibre in the world.

Garen/yarns weven/weavinG

Weven is het maken van stoffen door 
het haaks op elkaar vervlechten 
van horizontale en verticale garens. 
Op het weefgetouw kunnen diverse 
uitvoeringen worden gemaakt door 
zijlings ‘inslagdraden’ onder of over 
een variabel aantal verticaal ge-
spannen ‘schering- of kettingdraden’ 
te halen.  Er zijn veel verschillende 
soorten weefsels en bindingen zoals 
de plat- en keperbinding of het 
jacquardweefsel. 
Met de hand weven kan je onder 
meer leren bij: weveninamsterdam.
blogspot.nl

Weaving is the process of fabric 
formation in which yarns are inter-
laced at right angles using a weaving 
machine (loom) - different patterns 
can be produced by passing each 
sideways ‘weft’ yarn under or over a 
varying number of lengthways ‘warp’ 
threads, forming the weave. There 
are many different types of weaves 
and bindings such as plain woven, 
twill or jacquard. 
Manual weaving can be learned at:  
weveninamsterdam.blogspot.nl.

LOUËT - louet.nl
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breien/KnittinG viLten/FeLtinG

Vilt is een niet-geweven of gebreid 
materiaal dat wordt vervaardigd door 
een geschoren vacht of gekamde 
lontwol met zeep en warm water 
te bewerken. Door te wrijven haken 
de schubben van wol in elkaar en 
ontstaat er vilt.
Wie wil leren vilten kan onder meer 
terecht bij: zachtaardig.nl en  Fibre-
fusing @ viltnu.nl.

Felt is a non-woven or knitted mate-
rial that is made by applying warm, 
soapy water to wool fibres or combed 
tops. By wringing or agitating the 
fibres, the scales of the wool ‘hook’ 
into each other and form felt.
Learning how to make felt can be 
done at: zachtaardig.nl and Fibre-
fusing @ viltnu.nl.

Breien is een techniek waarbij van 
één lange draad een elastische stof 
gemaakt wordt waarbij rijen lussen in 
elkaar grijpen. Dankzij de vele variaties 
in steken, patronen en texturen kent 
het breisel vele verschijningsvor-
men. In de textielindustrie wordt met 
verschillende soorten breimachines 
gewerkt. Was breien lange tijd een 
vaardigheid die alleen grootmoeders 
nog beheersten, de laatste jaren is 
handmatig breien (of haken) opeens 
hip en happening. 
Voor mooie wollen garens kun je onder 
meer terecht bij: rechtenaverecht.nl, 
knitwit.nl of afstap.nl

 
Knitting is a technique which converts 
yarn into fabric through the process 
of interlocking loops. Thanks to 
numerous variations in stitches, pat-
terns and textures knitwear comes in 
many forms. In the textile/apparel 
industry, there are a number of differ-
ent knitting machines available. 
Hand knitting is also enjoying a re-
vival. For a long time hand knitting 
was a skill that only grandmothers 
practiced, however during the past 
few years hand knitting (or crochet) 
has suddenly become hip and hap-
pening. 
For a choice of beautiful wool yarns 
go to: rechtenaverecht.nl, knitwit.nl 
or afstap.nl.
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Het Big Loop Merino yarn van het 
Amerikaanse Loopy Mango is een 
XXL, zacht merino wollen garen en 
uitermate geschikt voor beginners. 
Zelf een plaid breien? Download het 
patroon op loopymango.com.

The Big Loop Merino yarn from the 
American brand Loopy Mango is 
an XXL, soft Merino wool yarn and 
particularly suitable for beginners. 
Want to knit a throw? Download 
the pattern on loopymango.com.

LOOPY MANGO

ONE FLOCK by Blij dat ik brei for Charris foundation - blijdatikbrei.com
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Wol is van nature vaak ‘wol-wit’, maar 
er zijn natuurlijk ook schapen die een 
vacht hebben in mooie beige, bruine- 
en grijstinten.
Wol kan tijdens diverse stadia van het 
productieproces worden geverfd: als 
ruwe wol, als garen of als kledingstuk. 
Geverfde Merino wollen kleding krijgt 
een kleurechte verving wat betekent 
dat de kleur lang mooi blijft en het 
kledingstuk er als nieuw uit blijft zien. 
Er is een groeiende interesse voor 
natuurlijke verfstoffen zoals gepro-
duceerd door rubia-nc.com. Wie zelf 
aan de slag wil met plantaardige verf-
stoffen kan deze onder meer bestellen 
bij: thedutchcottage.nl, tinctoria.nl. en 
textielfabrique.nl. 

By nature, wool is often ‘wool-white’, 
but there are of course also sheep 
with a fleece in beautiful shades of 
beige, brown and grey.
Wool can be dyed during various 
stages of the production process: as 
raw wool, as yarn or as a garment. 
When Merino wool clothing is dyed it 
is colourfast, meaning the item holds 
its colour for longer and retains its 
as-new look.  
There is a growing interest for natural 
dyes as produced by rubia-nc.com. 
Those looking to dye with plant-
dye material can order these at: 
thedutchcottage.nl, tinctoria.nl. and 
textielfabrique.nl.

Wol is een favoriet garen om weefsels 
en breisels te voorzien van versier-
ingen. Borduren kent vele steken 
en technieken om kledingstukken 
en interieurstoffen een persoonlijke 
touch te geven.

Wool is a favorite yarn to decorate 
fabrics and knits. Embroidery uses 
many stitches and techniques to 
give garments and interior fabrics a 
personal touch.

verven/DyeinG borDuren/ eMbroiDery

Scarf: HELLEN VAN BERKEL - hellenvanberkel.nl
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Nu de consument bewuster wordt van milieuvraagstukken en 
kiest voor natuurlijke, ecologische materialen, kan schapenwol 
rekenen op groeiende belangstelling. Wol van een Merino schaap 
is niet alleen één van de mooiste materialen voor een op maat 
gesneden pak, een soepel vallende broek of een geraffineerde 
jas, het is ook perfect voor je nieuwe favoriete vest. 

Merino wol is de fijnste wol ter wereld en wordt gemeten in 
microns. Hoe lager de micron (ook wel vezeldiameter), hoe fijner 
de wol. Een garantie dat je kledingstuk zacht genoeg is om op de 
blote huid te dragen.

Wist je dat de Merino wol ook uitermate comfortabel is om in te 
sporten? Van intensieve inspanningen, zoals hardlopen, tot yoga 
en alles daartussenin. De unieke eigenschappen van wol zorgen 
telkens voor een maximale prestatie. 

Dit komt omdat wol niet alleen mooi oogt maar ook tal van 
uitzonderlijke en praktische eigenschappen heeft. De natuurlijke 
structuur van de wolvezel maakt dat deze zowel elastisch, ade-
mend, vochtregulerend, antistatisch, vuilafstotend, brandwerend 
en zelfs UV- beschermend is. 

Wol’s natuurlijke elasticiteit (in het Engels ook wel crimp 
genoemd) maakt dat het ademt, licht en zacht is. Wist u dat een 
Merino wol vezel meer dan 20.000 keer gebogen kan worden 
zonder te breken? De natuurlijke elasticiteit laat het kledingstuk 
met het lichaam meebewegen en weer gemakkelijk naar de oor-
spronkelijke vorm terugkeren. Hetzelfde geldt voor, bijvoorbeeld, 
een wollen tapijt. Afdrukken van meubels verdwijnen als vanzelf 
en zorgen ervoor dat je tapijt langer als nieuw blijft.

Enjoy wool!

Today, as consumers become more aware of environmental 
issues and choose natural and ecological materials, wool is fast 
becoming the fibre of choice.
Wool from Merino sheep not only produces one of the most 
beautiful materials for a tailor-made suit, supple draped trousers 
or a sophisticated coat, it is also perfect for everyday items 
such as your favorite wool cardigan. 

Merino wool is the finest wool in the world, according to the 
micron of the fibre. The lower the micron, or diameter, the finer the 
wool, ensuring superb next-to-skin softness.

Did you know that Merino wool is also a natural fit for all types 
of sportswear? From intense exercise such as running through to 
yoga – and everything in between - the unique properties of wool 
ensure you achieve maximum performance, every time. 

This is because wool not only looks beautiful, but it also 
has countless exceptional and practical benefits. The natural 
structure of the wool fibre means it’s elastic, breathable, moisture-
regulating, anti-static, stain resistant, fire retardant and even 
UV-protective.

Wool’s natural crimp makes it ideal for creating insulating fabrics 
which are light in weight and soft against the skin. And did you 
know that a wool fibre can be bent up to 20,000 times without 
breaking? Its natural elasticity helps garments move with 
the body, easily returning to their original shape. Additionally, 
pressure marks left by furniture on wool carpet will also restore by 
itself, ensuring wool products retain their as-new look and feel for 
a long period of time. 

Enjoy wool!

Zoveel schapen, zoveel soorten wol, 
zoveel verschillende producten. van 
ondergoed tot smokings, van de basics 
tot haute couture, van gebreide truien 
tot geweven tweed en handgeknoopt 
tapijt tot innovatieve sportkleding…wol 
kent vele gezichten. 

so many sheep, so many types of wool, 
so many different products. From 
underwear to tuxedos, the ultimate 
basics to high-end fashion, from knit-
ted sweaters to woven tweed and 
hand-knotted carpet to innovative 
sportswear… wool has many faces.
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THE SOFTNESS OF 
WOOL UNDERWEAR 
FEELS GREAT ON 
YOUR SKIN

WOOL KEEPS YOU 
COMFORTABLE 
FROM HEAD 
TO TOE
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LOFTY AND LIGHT 
WOOLLEN YARNS 
MAKE A GREAT 
FASHION 
STATEMENT

MERINO WOOL IS 
THE MOST REFINED 
YARN MADE FROM A 
SHEEP’S FLEECE
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WOOL IS THE 
ULTIMATE YARN 
FOR HIGH-qUALITY 
NEXT-TO-SKIN 
BASICS

COLOURS LOOK 
WONDERFUL IN 
MERINO WOOL
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WOOL IS SOFT 
AND GENTLE

WOOL INVITES YOU 
TO CUDDLE
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WOOL IS GREAT FOR 
WOVEN & SEASONLESS
CLASSICS
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FELT IS MAKING 
A COMEBACK 
IN FASHION

WOOL ACCESSORIES 
ARE LONG-TIME 
FRIENDS
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MÉLANGE 
YARNS SHOW THE 
VERSATILE BEAUTY 
OF WOOL

WOOL’S SUPERIOR DRAPE 
MAKES IT IDEAL TO WEAR 
IN LAYERS
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PATTERNS 
LOOK VERY 
SOPHISTICATED 
IN WOOL 

A BLACK 
DRESS IN 
WOOL IS A 
CLASSIC 
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KNITWEAR IN WOOL 
IS SO COMFORTING

WOOL COMBINES 
STYLE AND SOFTNESS
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WOOL FUSES CLASSIC 
CRAFTSMANSHIP 
WITH MODERN 
INTERPRETATIONS 

AUTHENTIC 
WOOL WEAVES 
ADD A LUXURIOUS 
SOPHISTICATION
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EMBROIDERY 
IN WOOL HAS 
COUNTLESS 
EXPRESSIONS

SO MANY YARNS, SO 
MANY PATTERNS
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WOOL GIVES 
EVENINGWEAR THE 
MOST LUXURIOUS 
TOUCH

WOOL IS JUST 
SO BEAUTIFUL
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SPORTSWEAR MADE 
FROM WOOL HELPS 
KEEP YOUR BODY 
COOL AND DRY 
DURING EXERCISE  

ARE YOU A 
YOGA ADDICT? 
WOOL IS NATURALLY 
ELASTIC AND MOVES 
WITH YOUR BODY
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THE DELICACY OF WOOL 
OFFERS YOUR BABY A 
SENSE OF SECURITY

WOOL qUILTS AND BLANKETS 
GIVE YOU A PEACEFUL 
NIGHT’S REST 



62 63

M
AE

 E
N

G
EL

G
EE

R 
- 

m
ae

-e
ng

el
ge

er
.n

l

WOOL IS SAFE AND NATURALLY FIRE RESISTANT A CARPET OF WOOL 
PROVIDES GOOD 
ACOUSTICS AND INDOOR 
CLIMATE CONTROL

M
EF

IL
 -

 m
ef

il.
co

m
/C

ar
pe

t b
y 

LA
N

O
 -

 la
no

.c
om



64 65

australische schapen worden over het algemeen 
eenmaal per jaar geschoren. na het scheren 

wordt de ruwe (of greasy) wol in balen verpakt, 
samen met de zelfde type vezels voor wat 

betreft conditie en micron. via een veilingsys-
teem worden de balen verkocht en daarna per 
schip vervoert naar landen waar de wol verder 

verwerkt wordt, om te beginnen met het wassen.

wist je dat wol ook een bijdrage levert aan de 
cosmetica industrie? ruwe wol voelt vettig aan 

voordat het gewassen en verwerkt wordt. 
De natuurlijke olie (lanoline) bedekt elke vezel en 

geeft de wol belangrijke isolerende 
eigenschappen. Gedurende het wassen 
(scouring) wordt de lanoline verwijderd, 

opgevangen en gebruikt als basis materiaal voor 
cosmetische producten. De hoeveelheid lanoline 
varieert van 5 tot 25% van het totale gewicht van 
de geschoren vacht. Gemiddeld weegt de greasy 

vacht van een Merino schaap 4.5 kg.

hoe comfortabel wol aanvoelt hangt af van het 
ras en de leefomgeving van een schaap. schapen 

die in koude en regenachtige gebieden leven, 
hebben een dikkere, stuggere vezel dan rassen 
die in warmere gebieden zoals australië leven. 

Kleding gemaakt met een dunne vezel zoals 
Merino wol is zacht en comfortabel en kan zelfs 

door babies gedragen worden. 

australian sheep are usually shorn once a 
year. after shearing, the raw fleece, or greasy 

wool, is packed into bales with fleece of a 
similar condition or micron and is sold

 usually via an auction system before being 
sent by ship to begin the manufacturing 

process which starts by cleaning the wool.  

Did you know that wool also contributes to the 
cosmetics industry? raw wool feels slightly oily 

before it is washed or processed. the natural oil 
in wool (lanolin) coats each fibre and helps give 

the fleece important insulation properties. 
During the scouring (washing) stage, the lanolin is 
removed from the fleece, saved and used as the 
raw material for a variety of cosmetic products. 

typically, the total amount of lanolin present 
in greasy wool is around 5% to 25% of the total 

fleece weight. an average weight of the fleece of 
a Merino sheep is 4.5 kg greasy wool. 

how comfortable wool feels depends on the 
breed and the habitat of a sheep. sheep that 

are used to cold and rain have a thicker, coarser 
fleece than the breeds that live in warmer 

countries like australia. Garments made with 
thin fibres like Merino wool tend to be smooth 

and comfortable and able to be worn even 
by babies.

wist u dat? Did you know?
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internationaL
wooLMarK PriZe

Afgelopen juli vond de Europese voorronde plaats in Antwerpen 
en werden uit 17 genomineerden afkomstig uit negen landen 
de Nederlandse ontwerpers Jonathan Christopher en Nanna van 
Blaaderen uitgeroepen als winnaars van respectievelijk de catego-
rieën mannenmode en vrouwenmode. 

De eerste award werd uitgereikt in 1953 en was een initiatief van 
het International Wool Secretariat. De prijsuitreiking van 1954 
kan met recht omschreven worden als een historisch modemo-
ment toen de jury bestond uit legendes als Christian Dior, Hubert 
de Givenchy en Pierre Balmain, en de winnaars niemand minder 
waren dan de toen 21-jarige Karl Lagerfeld en 18-jarige Yves Saint 
Laurent. 
Was de Prize toen vooral gericht op Parijs, vandaag de dag is de 
wedstrijd internationaal georiënteerd met meer dan 60 genomi-
neerde ontwerpers uit 20 verschillende landen.
Uiteindelijk dingen twaalf finalisten – geselecteerd tijdens zes 
regionale voorrondes in Azië, Australië, Europa, Noord-Amerika, het 
Midden Oosten en op de Britse Eilanden - begin volgend jaar naar 
de internationale hoofdprijs. De zes menswear finalisten ontmoe-
ten elkaar in januari 2016 in Florence tijdens de modevakbeurs 
Pitti Uomo, de zes womenswear finalisten gaan in februari de strijd 
aan in New York.

De internationale winnaars in de categorie menswear en wom-
enswear worden beloond met een bedrag van AU$100,000 en 
bovendien zullen de winnende collecties in het najaar van 2016 
te koop zijn bij toonaangevende internationale retailers waaronder 
Harvey Nichols (UK), 10 Corso Como (Milan, Beijing and Shang-
hai), Matchesfashion.com (online), Mytheresa.com (online), Saks 
Fifth Avenue (NYC), Joyce (China), Isetan Mitsukoshi (Japan), 
Boutique 1 (VAE) en David Jones (Australië). 

In july 2015, the European regional final was held in Antwerp. 
Out of 17 nominees from nine countries Dutch designers Jona-
than Christopher and Nanna van Blaaderen were announced 
as finalists of the menswear and womenswear categories 
respectively.

First held in 1953 as an initiative of the International Wool Sec-
retariat, the early years of the award remain a historical moment 
in the fashion industry. The following year, in 1954, not only were 
Christian Dior, Hubert de Givenchy and Pierre Balmain members 
of the judging panel, the winners were nobody less than the then 
21-year-old Karl Lagerfeld and 18-year-old Yves Saint Laurent.

Back then the prize was mainly focused on Paris. Today, the com-
petition is internationally orientated with more than 60 nomi-
nated designers from 20 different countries worldwide.
Early next year the twelve finalists selected during six regional 
qualifying rounds in Asia, Australia, the British Isles, Europe, 
India, Pakistan & the Middle East and the USA will participate 
in the global final. The six menswear finalists meet each other 
in January 2016 in Florence during the Pitti Uomo fashion trade 
show and the six womenswear finalists will meet in New York in 
February.

The menswear and womenswear winners will be awarded 
AU$100,000 along with the opportunity to be stocked in some 
of the world’s leading retailers from fall 2016, including Harvey 
Nichols (UK), 10 Corso Como (Milan, Beijing and Shanghai), 
Matchesfashion.com (online), mytheresa.com (online), Saks 
Fifth Avenue (NYC), Joyce (China), Isetan Mitsukoshi (Japan), 
Boutique 1 (UAE) and David Jones (Australia).
 

In 1954 bestond de jury uit Christian Dior, Hubert de Givenchy en Pierre 
Balmain en waren de winnaars niemand minder dan de toen 21-jarige 
Karl Lagerfeld (links) en 18-jarige Yves Saint Laurent (midden).

In 1954, not only were Christian Dior, Hubert de Givenchy and Pierre Balmain 
members of the judging panel, the winners were nobody less than the then 
21-year-old Karl Lagerfeld (left) and 18-year-old Yves Saint Laurent (middle).
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De jury van de European Regional Final 2015/16. 
The European Regional Final 2015/16 judging panel.

De international woolmark Prize, die 
wordt uitgereikt door the woolmark 
company, is een van de meest be-
geerde design awards van onze tijd. 
Doel van de prijs is om buitengewoon 
ontwerp talent te ondersteunen en 
tegelijkertijd het veelzijdige karakter 
van australische merino wol over het 
voetlicht te brengen. 

the international woolmark Prize is 
one of the most desired design awards 
of our times. Presented by the wool-
mark company, the prize celebrates 
and supports outstanding and emerg-
ing design talent and promotes the 
versatility of australian Merino wool.

In het MoMu Modemuseum Antwerpen selecteerde de jury - 
bestaande uit Walter Van Beirendonck, Simon Chilvers, Veerle 
Windels, James Sleaford en Fabrizio Servente - op 13 juli jongst-
leden Jonathan Christopher als de menswear winnaar. Nanna 
van Blaaderen werd gekozen als de winnaar in de womenswear 
categorie door An Vandevorst en Filip Arickx (het designduo 
achter het merk A.F. Vandevorst), Justin O'Shea, Christiane Arp, 
John de Greef en Colin McDowell. Beide ontwerpers hebben een 
bedrag van AU$50,000 (ongeveer €33,000,-) gekregen om een 
capsule collectie mee te ontwikkelen in Merino wol waarmee zij 
Europa zullen vertegenwoordigen.

On July 13th in the MoMu Fashion Museum of Antwerp 
a judging panel consisting of Walter Van Beirendonck, Simon 
Chilvers, Veerle Windels, James Sleaford and Fabrizio Servente 
announced Jonathan Christopher as the menswear finalist. 
Nanna van Blaaderen was chosen as the finalist for womens-
wear by An Vandevorst and Filip Arickx (the design duo behind 
the brand A.F. Vandevorst), Justin O'Shea, Christiane Arp, John 
de Greef and Colin McDowell. Both designers received a sum 
of AU$50,000 (about € 33,000) to develop a capsule collec-
tion in Merino wool with which they will represent Europe at 
the global final.
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Finalist international woolmark Prize 
womenswear 2015/2016

nanna 
van bL a aDeren

nanna van blaaderen werd afgelopen juli verkozen als europese afgevaardigde in 
de categorie womenswear om deel te nemen aan de finale van de international 
woolmark Prize. niet verwonderlijk, want vanuit een fascinatie voor de veelzij-
digheid van breien en vanuit betrokkenheid bij het milieu ontwikkelde nanna 
van blaaderen een authentieke, tijdloze signatuur in Merino wol. haar tactiele 
modecollecties en home textiles combineren ambachtelijk vakmanschap en 
innovatie om zo knitwear te creëren die zowel comfortabel als sophisticated is. 

Last July, Dutch fashion designer nanna van blaaderen won the womenswear 
award for the international woolmark Prize europe regional final. not surprising,
because her fascination with knitting and the environment saw nanna van 
blaaderen develop an authentic, timeless signature piece in Merino wool. 
her tactile fashion and home textiles collections combine craftsmanship and 
innovation to create knitwear that is comfortable as well as sophisticated.

Wat is jouw belangrijkste inspiratiebron?
‘Na de middelbare school wilde ik naar de kunstacademie, 
maar me inzetten voor natuurbehoud en dierenwelzijn hadden 
ook mijn interesse. Uiteindelijk was de drang om te creëren 
sterker, maar de schoonheid van de dierenwereld is altijd mijn 
voornaamste inspiratiebron gebleven. Toen ik tijdens mijn 
studie in aanraking kwam met breien, wist ik dat dit de tech-
niek was die aansloot bij mijn visie. Met de collecties die ik 
sinds die tijd maak kan ik mijn affiniteit met natuur en dier 
verenigen met mijn passie voor knitwear.’

Voor welke vrouw ontwerp jij je collecties?
‘In een eeuw tijd is heeft de Westerse vrouw een intensief 
emancipatie proces ondergaan en is haar identiteit aan 
enorme veranderingen onderhevig geweest. Haar levenswijze 
is verschoven van immobiel naar non-stop mobiliteit. 
Maar is ze in deze strijd niet voorbijgegaan aan haar natuur en 
aan haar zachte aard? Wat zijn de wensen van een moderne 
vrouw met een druk en veeleisend leven in relatie tot kleding? 
Deze vragen staan centraal wanneer ik mijn collecties ontwerp.
Voor mij ligt het antwoord in design dat geborgenheid biedt 
en tegelijkertijd de feminiene kracht versterkt. Door kleding 
te dragen die comfortabel, maar tegelijkertijd elegant en van 
hoge kwaliteit is kan een vrouw zich mooi én veilig voelen.’

What is your main source of inspiration?
‘After graduating I wanted to attend the academy of arts, but 
to make an effort for nature conservation and animal wel-
fare had my interest too. In the end the force to create was 
stronger, but the beauty of the animal world has remained my 
principal source of inspiration. When during my studies I got 
acquainted with knitting, I knew that this technique supported 
my vision. With the collections that I have made since then I 
can combine my affinity with nature and animals with my pas-
sion for knitwear.’

For which type of woman do you design your collections?
‘In one century the Western woman has experienced an inten-
sive process of emancipation and her identity has been affected 
by many changes. Her way of life has been moved from immobil-
ity to non-stop mobility.
But did she in her struggle not pass by her nature and soft char-
acter? What are the wishes of the contemporary woman with a 
busy and demanding life in her relation to garments? These are 
the questions I ask when I design my collections.
For me the answers lie in design that gives protection and in 
the same time strengthens the feminine power. By wearing gar-
ments that are comfortable but simultaneously show elegance 
and high quality, a woman can feel both beautiful and safe.’

Nanna van Blaaderen studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie in Am-
sterdam en de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Geïntrigeerd 
door de eindeloze mogelijkheden van breien, specialiseerde zij zich zowel 
in handmatig als machinaal breien. Na freelance opdrachten voor ver-
schillende modehuizen, waaronder voor Maison Martin Margiela richtte de 
ontwerper in 2011 haar eigen label op. Zowel de gebreide mode als het 
interieurtextiel van Nanna van Blaaderen worden ontwikkeld en geprodu-
ceerd in samenwerking met de Nederlandse textielindustrie. 

Nanna van Blaaderen studied at the Gerrit Rietveld Academy in Amsterdam 
and the Willem de Kooning Academy in Rotterdam. Intrigued by the end-
less possibilities of knitting, she specialized in knitting by hand as well 
as by machine. After freelance assignments for different fashion houses, 
amongst which Maison Martin Margiela the designer founded her own la-
bel in 2011. Nanna van Blaaderen’s knitted fashion as well as her interior 
textiles are developed and manufactured together with the Dutch textile 
industry.

Wat betekent het voor je dat je de Europese voorronde van de 
International Woolmark Prize womenswear hebt gewonnen?
‘Ik ben overdonderd. Ik werk al lang met Merino wol en dit is 
zo’n mooie ondersteuning van mijn concept. Ik zie het feit dat 
ik in januari mijn collectie mag tonen tijdens de finale van de 
International Woolmark Prize in New York als een gouden kans 
om mijn label internationaal te presenteren. 
Na vier jaar onderzoek gedaan te hebben naar materiaal, tech-
niek en innovaties op het gebied van knitwear en de focus 
te hebben gelegd op productontwikkeling, ben ik klaar voor 
grotere stappen.’ 

What does it mean for you that you won the European com-
petition of International Woolmark Prize?
‘I am overwhelmed. I have been working with Merino wool for a 
long time and this is such a wonderful support of my concept. 
I see the fact that I can show my collection during the finale 
of International Woolmark Prize in New York as a golden op-
portunity to present my label internationally.
After four years of research into materials, techniques and 
innovations in knitwear and putting the focus on product de-
velopment, I am ready to take bigger steps.’

Je bent een echte fan van Merino wol?
‘Sinds het begin van mijn carrière probeer ik met mijn designs 
en keuze van materiaal op duurzame wijze de schoonheid van 
de natuur te visualiseren. 
Ik ambieer ontwerpen te maken die net zo zacht zijn voor de 
huid als voor het milieu. Merino wol sluit aan op deze doelstel-
ling. De verfijnde en zachte structuur en het veerkrachtige, ade-
mende en warmte regulerende karakter van de vezel komen 
dicht bij de eigenschappen van menselijk haar. Dankzij deze 
vitale kwaliteiten voelt Merino wol zo natuurlijk om te dragen, 
ook in de zomer.’

You are a real Merino wool fan?
‘Since the start of my career I am trying to visualise the beauty 
of nature with my designs and by choosing environmental 
responsible materials. 
I strive to make designs that are as gentle for the skin as 
well as for the environment. Merino wool meets this goal. The 
refined and soft structure and the resilient, breathing and tem-
perature regulating properties of the fibre come close to hu-
man hair. Thanks to these benefits Merino wool feels natural 
to wear, also in summer.’
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vorig jaar won hij de Global Denim awards en afgelopen juli werd hij verkozen 
als europese afgevaardigde in de categorie menswear om deel te nemen aan 
de finale van de international woolmark Prize. Jonathan christopher (28) won 
al vele prijzen en kan met recht een van de meest veelbelovende nederlandse 
mannenmode ontwerpers worden genoemd. het experimenteren met de tech-
nische mogelijkheden van materiaal vormt net als juxtaposities van uitersten 
een drijvende kracht achter zijn werk.

Last year he won the Global Denim awards and in July this year he was 
chosen as the european menswear finalist for the international woolmark Prize. 
Jonathan christopher (28) already won many prizes and can rightfully be men-
tioned as one of the most promising menswear designers in the netherlands. 
experimenting with technical possibilities of material forms, such as the juxta-
positions of extremes, are a driving force behind his work.

Finalist international woolmark Prize 
menswear 2015/2016

Jonathan 
christoPher

Hoe omschrijf je jouw signatuur?
‘Ik voel me aangetrokken tot contrasten en de versmelting 
hiervan. Elementen die op het eerste gezicht niet matchen, 
maar elkaar uiteindelijk versterken. Het spanningsveld tus-
sen mannelijk en vrouwelijk en het vervagen van stereotype 
beelden hierover vormt een rode draad, net als tegenstellingen 
tussen bijvoorbeeld licht en donker of hard en zacht. Zo werk 
in bijvoorbeeld graag met enerzijds fragiele draping tech-
nieken en als contrast met het krachtige element van tailoring. 
Ik heb ook een voorkeur voor materialen die eigenlijk niet voor 
menswear zijn bedoeld.
Inspiratie haal ik uit mijn dagelijks leven en mijn achter-
grond. Ik ben geboren op de Filippijnen, half-Amerikaans en 
ik reis veel. Nomadische karaktereigenschappen in mensen 
intrigeren me, net als de verschillende culturele visies op de 
gender-thematiek.’

Wie is de Jonathan Christopher man?
‘Ik denk dat de man die mijn kleding koopt houdt van tegen-
stellingen en het een uitdaging vindt om hiermee te spelen. 
Hij combineert graag klassieke elementen en sportieve stuk-
ken en vice versa. Het is een man die stoer en casual is, maar 
tegelijkertijd ook zijn kwetsbaarheid durft te tonen en niet 
bang is voor de vrouwelijke kant van zijn karakter.’

How do you describe your signature?
‘I feel attracted to contrasts and their amalgamation. Elements 
that don’t match at first sight, but in the end amplify. The 
area of tension between male and female and the blurring of 
stereotypes form the theme, just like contradictions between 
light and dark, hard and soft. For example, on one hand I like 
to work with fragile draping techniques and as a contrast with 
the strong element of tailoring. I also like to work with materials 
that maybe are not meant to be used in menswear.
Inspiration comes from my daily life. I was born on the Philip-
pines and half-American, and I travel a lot for my work. The 
nomadic characteristics in people intrigue me, just like the 
different cultural visions on the gender topic.’

Who is the Jonathan Christopher man?
‘I think that the man that buys my designs loves contradictions 
and that it is a challenge to play with these opposites. He likes 
to combine classic elements with sporty styles and vice versa. 
He's a man that is cool and casual, but at the same time dares 
to show his vulnerability and is not afraid of the female part 
of his character.’ 

Jonathan Christopher studeerde in 2009 af aan de Willem de Kooning 
Academie in Rotterdam en behaalde daarna een Master of Arts in fashion 
design aan ArtEZ fashionmasters in Arnhem. Met zijn afstudeercollectie 
werd de ontwerper door niemand minder dan Marc Jacobs geselecteerd 
als een van de vijf finalisten voor de Designer for Tomorrow wedstrijd van 
Peek & Cloppenburg tijdens de Berlin Fashion Week. Naast zijn eigen man-
nenmodelabel werkte Jonathan Christopher de afgelopen jaren als free-
lance ontwerper voor onder meer de vrouwenlijn van Karl Lagerfeld. 

Jonathan Christopher graduated in 2009 at the Willem de Kooning Acad-
emy in Rotterdam and achieved a Master of Arts in fashion design at ArtEZ 
fashion masters in Arnheim. With his graduation collection the designer 
was chosen by nobody less than Marc Jacobs as one of the five finalists for 
the Designer for Tomorrow competition of Peek & Cloppenburg during Ber-
lin Fashion Week. During the previous years, Jonathan Christopher worked 
next for his own menswear fashion label, amongst others as freelance 
designer for the womenswear collection of Karl Lagerfeld.

Wat betekent het voor je dat je de Europese voorronde van 
International Woolmark Prize menswear hebt gewonnen?
‘Om bekroond te worden met deze award door een vermaarde 
jury is onbeschrijfelijk. De International Woolmark Prize is een 
van de meest prestigieuze modeprijzen die er is en ik ben er 
trots op dat ik Europa mag vertegenwoordigen. Deelname aan 
deze wereldwijde verkiezing betekent dat je kans maakt om je 
collectie neer te hangen bij toonaangevende retailers in Europa, 
Amerika en China. Welke ontwerper wil dit nu niet!’

Wat is jouw affiniteit met wol?
‘Ik werk al langere tijd met wol. Het is een hoogwaardig, com-
fortabel materiaal en sluit daardoor goed aan op mijn visie. 
Geweven kwaliteiten zijn zeer geschikt voor de vervaardiging 
van pakken en de vele mogelijkheden met garen sluiten hele-
maal aan op mijn voorliefde voor experimenten met breien. Het 
bijzondere aan wol is de veelzijdigheid met zoveel verschijnings-
vormen, texturen en diktes. 
Ik verdiep me graag in materialen en de technische mogelijk-
heden van garens en de International Woolmark Prize biedt me 
onder meer de mogelijkheid om te werken met een wollen denim, 
een van de meest actuele innovaties binnen de wereld van wol.
Ik vind het een uitdagend materiaal, want bij denim denk je 
niet direct aan schapenwol. Last but not least vind ik het 
belangrijk dat wol duurzaam is omdat ik graag ontwerpen maak 
die seizoensoverschrijdend zijn.’

What does it mean for you that you won the European com-
petition of International Woolmark Prize?
‘To be awarded with a prize like this by a renowned judg-
ing panel is indescribable. The International Woolmark Prize 
is one of the most prestigious fashion prizes and I am proud 
that I can represent Europe. Taking part in this global com-
petition means that you get the chance to place your collec-
tion at leading retailers in Europe, America and China. Which 
designer does not want that!’

What is your affinity with wool?
‘I have been working with wool for a longer time. It is a high-
grade and comfortable material which connects well with my 
vision. Woven qualities are very suitable for the creation 
of suits and the possibilities with yarn complements my 
preference for experimenting with knitwear. The specialty of 
wool is its versatility with so many appearances, textures and 
consistencies.
I like to go into depth with materials and the technical pos-
sibilities of yarns and the International Woolmark Prize gives 
me the opportunity to work with a wool denim, one of the 
most contemporary innovations within the world of wool. This 
is an exciting material, because with denim you do not think 
automatically of sheep wool. 
Last but not least, I find it important that wool is durable 
because I like to make designs that are trans-seasonal.’
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Speciaal voor jouw wollen en andere 
delicate kleding heeft Ecover een 
subtiel geurend biologisch afbreekbaar 
fijnwasmiddel ontwikkeld. Goedgekeurd 
door The Woolmark Company.

Especially for your wool and other delicate 
garments, Ecover has developed a bio-
degradable wool detergent with a subtle 
perfume. Approved by The Woolmark 
Company.

Philips heeft de zorg voor wol op een unieke wijze 
veranderd. Het PerfectCare-portfolio van stoom-
generatoren is voorzien van de revolutionaire Optimal
Temp-technologie. Deze technologie zorgt ervoor 
dat je katoen, wol en zijde gewoon door elkaar kan 
strijken, zonder tussenin een andere temperatuur te 
moeten instellen.

Philips has changed caring for wool in a unique 
way. The Perfect Care portfolio of steam generators 
features the revolutionary OptimalTemp-technology. 
This technology ensures that your cotton, wool and 
silk can be ironed after each other, without having to 
change to different temperatures.

Durf te drogen! Nu kun je zelfs je meest delicate 
handwasbare wol en zijde toevertrouwen aan de AEG 
drogers met het nieuwe AbsoluteCare™ Systeem. Het 
systeem heeft verschillende droogbehandelingen 
geschikt voor diverse textielsoorten en gespecialiseerde 
programma’s voor wol en zijde. Het gepatenteerde 
wolprogramma garandeert een krimpvrij resultaat van 
jouw wollen kleding. 
Ga naar aeg.nl/AbsoluteCare en ontdek meer.

Do Tumble Dry, even your hand wash woolen garments! 
With AEG AbsoluteCare™ System dryers, you can be 
sure even your woolens are extra safe. 
Go to aeg.nl/AbsoluteCare and look for the latest 
news on tumble drying.

aeG

Onderhoudsvoorschriften variëren per type kledingstuk. 
Daarom is het belangrijk om altijd vooraf de onderhouds-
instructies te lezen. Er zijn vier basismogelijkheden om je 

wollen kledingstuk te reinigen:

1. ALLEEN CHEMISCH REINIGEN
Kleding met deze instructie kan alleen in een professionele 

stomerij gereinigd worden.

2. HANDWAS
Kleding met deze instructie moet op de hand worden 
gewassen, in lauwwarm water met een fijnwasmiddel.

3. MACHINEWAS
Kleding met deze instructie kun je zelf in jouw wasmachine 
wassen. Het is het beste voor deze kleding een programma 

voor wol of fijne was te kiezen.

4. TOTAL EASY CARE
GESCHIKT VOOR MACHINEWAS EN DROOGTROMMEL

Deze kleding kan veilig in de machine worden gewassen en 
daarna op een lage temperatuur in de droogtrommel worden 

gedroogd.

Deze symbolen zijn geregistreerde handelsmerken.
Meer informatie op www.ginetex.net

Care instructions vary depending upon the style and type of 
garment. Therefore, before laundering always read the care 
instructions, then follow them carefully. Care claims for wool 
garments normally fall under the following four options:

1. DRY CLEAN ONLY
Garments with this instruction should be taken to a 
professional dry cleaner for laundering.

2. HAND WASH
Garments with this instruction should be washed by hand 
using luke warm water and a gentle detergent.

3. MACHINE WASHABLE
Garments with this instruction are able to be washed in 
domestic washing machines. It’s best to use a cycle for
‘wool’ or ‘delicates’ for these garments.

4. TOTAL EASY CARE
MACHINE WASH & TUMBLE DRY
These garments are able to be safely machine washed, 
and then tumble dried on a low temperature setting.

These symbols are registered trademarks.
More information on www.ginetex.net

ecover PhiLiPs

73

Before storing or washing, empty pockets and remove belts, jewel-
lery and other accessories to avoid sagging and bulging. Store with 
closures zipped or buttoned.

For woven garments only. Using a soft garment brush, brush 
garments lengthwise after wearing to remove surface soil that might 
become stains later on. Dust and dirt can dull the appearance of 
wool fabrics.

To remove cigarette or food odours, lay wool garments flat on a bed 
or towel for an hour. Woven garments may be hung in fresh air on a 
suitable hanger.

Woven wool garments should be hung on shaped or padded coat 
hangers. Knitted garments should be gently folded and stored in 
drawers.

Rest wool garments for 24 hours before wearing again. This gives the 
natural resilience and spring in the wool fibre time to recover and 
return to its original shape.

Wool garments can be refreshed after unpacking or wearing by 
hanging them in a steamy bathroom. Moisture from the steam will 
remove wrinkles.

If wool gets wet, dry the garment at room temperature, 
away from direct sunlight or heat.

Many wool garments do not require ironing, but very smooth fabrics 
may look better if pressed. Always use steam when pressing wool. 
Set your iron on the wool setting and avoid ironing the fabric when 
it’s totally dry.

Lighter wool fabrics may take a little longer to shed their creases. 
Remove wrinkles by ironing with a damp cloth or steam iron on a 
warm iron/dot 2 setting.

Since food stains and body oils attract moths, you should ensure 
your wool garment is clean before packing it away in airtight bags or 
containers

Maak zakken leeg en verwijder riemen, versiersels en andere 
accessoires voordat je de kleding wast of in de kast legt, om uitzak-

ken of uitstulpingen te voorkomen. Berg kleding op met ritsen en 
knopen gesloten.

Alleen voor geweven kleding. Borstel je kleding na het dragen met 
een zachte kledingborstel in de lengterichting af, om vuil te 

verwijderen dat anders vlekken zou kunnen geven. Stof en vuil 
kunnen wollen stoffen dof maken.

Leg wollen kledingstukken gedurende een uur plat op een bed of 
handdoek om ze te ontdoen van rooklucht of etensgeuren. Geweven 

kleding kan op een geschikte hanger in de frisse lucht worden 
gehangen.

Hang geweven wollen kleding op voorgevormde of beklede 
kledinghangers. Vouw gebreide kleding voorzichtig op en berg ze op 

in een lade.

Laat wollen kledingstukken 24 uur rusten voordat je ze opnieuw 
draagt. Zo heeft de natuurlijke veerkracht en elasticiteit in de 

wolvezel de tijd om zich te herstellen en kan deze in zijn 
oorspronkelijke vorm terugkeren.

Je kunt wollen kledingstukken na het uitpakken (van je koffer) of het 
dragen opfrissen door ze in een badkamer met stoom te hangen. Het 

vocht uit de stoom haalt ook eventuele kreukels uit de kleding.

Droog natte wollen kleding bij kamertemperatuur, 
weg van de zon of een warmtebron. 

Veel wollen kledingstukken hoeven niet gestreken te worden, maar 
zeer gladde weefsels zien er beter uit als ze geperst worden. Gebruik 

altijd stoom bij het persen van wol. Stel je strijkijzer in op de 
wolstand en vermijd strijken van het weefsel als het volledig droog is.

Lichtgewicht wollen weefsels houden kreukels wat langer vast. Je kunt 
deze met een vochtige doek of stoomstrijkijzer strijken op een warme 

of twee stippen stand.

Omdat voedselvlekken en bodylotions motten aantrekken, moet je 
erop letten dat je wollen kleding schoon is voordat je deze opbergt in 

luchtdichte zakken of bakken. 
 

algemene onderhoudsvoorschriften 

General care instructions

ongeacht de methode is het raadzaam 
om kleding vóór het wassen binnenste-

buiten te keren. Zo blijft je kleding langer 
'als nieuw'. was donkere en lichte kleuren 

apart om te voorkomen dat de kleuren 
doorlopen. houd donkere en lichte 

kleuren apart zo lang de kleding nat is.

irrespective of the method, it is 
recommended that garments are turned 
inside out for laundering. this will 
prolong the 'as new' surface appearance 
of the garment. to avoid colour 
'bleeding' separate dark and pale colours 
before laundering. also keep dark and 
light colours separate when they are wet.
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DISCLAIMER
To the extent permitted by law, The Woolmark Company Pty Ltd excludes all liability for loss or damage arising from the 
use of, or reliance on, the information contained in this publication. The Woolmark symbol is a registered trademark 
of The Woolmark Company Pty Ltd. © 2015 The Woolmark Company Pty Ltd. All rights reserved.
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informatie over activiteiten tijdens wool week 
nederland kun je vinden op:

 For details on activities during wool week 
netherlands, please visit:

campaignforwool.org

#woolweek
#woolmark

@campaignforwool




