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Wat leuk dat je zojuist het e-book: 'Tips om te achterhalen
of je kleding van goede kwaliteit is' hebt gedownload!

In dit e-book geven we je tips, adviezen en checkpunten waar je op kunt letten om kwalitatieve kleding
te onderscheiden. Een hoge prijs of een bekend merk staan niet altijd garant voor een goede kwaliteit.
Door de Fast-Fashion trend krijgen fabrikanten steeds minder tijd om kleding te produceren. Alles
moet snel en liefst zo goedkoop mogelijk. 
 
Ben jij het beu dat jouw leuke top of mooie broek na één keer wassen vervaagd is? Misschien ben jij
wel het type dat zijn of haar kleding even checkt op stoffoutjes of heb je wel eens een kritische klant in
je winkel die het kledingstuk helemaal binnenste buiten draait voordat diegene afrekent aan de kassa.
Geen nood, in mijn jaren als productmanager heb ik vaak inspecties moeten uitvoeren op
productieorders van kleding. Ik weet dan ook als geen ander waar je op moet letten, en na het lezen
van dit e-book kan ook jij kijken door de ogen van Quality Manager. 
 
Laten we beginnen!
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STOFFEN

De stof is ontzettend bepalend voor de pasvorm, het draagcomfort, en uiterlijk van je kledingstuk. Over
het algemeen tellen stofkosten dan ook voor 60 tot 70 procent van de totale productiekosten, let op ik
heb het hier dus niet over de verkoopprijs. Goedkope en dure artikelen kunnen in dezelfde fabriek
gestikt worden maar door een rijke stof te gebruiken krijgen ze een luxueuzer uiterlijk. Dat wil niet per
se zeggen dat goedkopere kledingstukken gemaaktzijn van slechte stoffen. Iedere stof heeft tenslotte
zijn eigen positieve en negatieve eigenschappen. Een paar tips waar je op kunt letten.
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GEBRUIK JE HANDEN
Het grote voordeel van shoppen in een fysieke kledingwinkel is dat je lekker kunt voelen en passen. De
meest belangrijke tip die ik je kan geven is dan ook: Gebruik je handen! Voelt de stof aangenaam,
zacht, ruw, dun, zwaar, en zo verder… Test of je de stof kunt verdragen en deze niet irriteert, kleding
draag je tenslotte op je huid.

STOFDICHTHEID
Hoe minder doorzichtig de stof, hoe meer draden er verwerkt zijn tijdens het weven of breien. Houd het
kledingstuk tegen het licht en beoordeel. Hoe meer vezels er in de stof van een kledingstuk zijn
verwerkt, hoe beter. Een stevige stof gaat langer mee. Dit wil niet zeggen dat de stof zwaar moet
aanvoelen, een lichte luchtige stof kan ook een goede dichtheid hebben. Het gaat er puur om of de
vezels dicht op elkaar zitten of niet.

DOE DE TREKTEST!
Blijft je kledingstuk mooi in vorm en scheuren naden snel of niet snel uit?
Dit kun je testen door er voorzichtig aan te trekken. Gaat je kledingstuk
goed terug in vorm of lubbert deze meteen uit? Kerven je naden nadat je
even wat kracht zet, dan is het misschien beter dat je het kledingstuk terug
in het rek hangt of een maatje groter koopt zodat je wat meer
bewegingsvrijheid hebt.
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DOE DE KREUKTEST!
De ene stof kreukt nu eenmaal sneller dan de andere.
Over het algemeen zijn synthetische stoffen
vormvaster dan natuurlijke stoffen. Maar door een
anti-kreuk-finishing kunnen ook natuurlijke materialen
gebruiksvriendelijker worden. Met deze handige tip kun
je het dubbel checken. Neem de stof in je hand en knijp
even samen, hierdoor kreukel je een deel van het
kledingstuk een paar seconden, laat dan los. Blijven er
veel rimpels achter dan zal de kleding snel kreuken
tijdens het dragen of na het wassen.

Het was label is je beste vriend, deze vertelt je namelijk van welk
materiaal je kleding is gemaakt en geeft je advies hoe deze te wassen.
Natuurlijke materialen, synthetische materialen of een mix, het kan
allemaal. Uit ervaring weet ik dat velen van jullie een voorkeur hebben
voor natuurlijke stoffen, maar is het een fabeltje of een feit dat deze ook
daadwerkelijke beter zijn? 
 
De meeste synthetische materialen voelen inderdaad misschien minder
prettig aan als je zweet maar drogen wel sneller. Niet voor niks wordt
veel sportkleding van technische synthetische stoffen gemaakt omdat
de huid langer droog blijft doordat de stof vocht afvoerd. Ook worden
polyester en polyamide bijvoorbeeld vaak gemixt met natuurlijke
materialen voor een betere wasbaarheid en zorgen ze ervoor dat de
stof sterker wordt. In ons teaching programma gaan we dieper in op
alle stofkwaliteiten en hun eigenschappen. Het belangrijkste voor nu is
dat het kledingstuk voor jou comfortabel aanvoelt op je huid.

HET WASLABEL
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KLEURECHTHEID
Heldere en diepe kleuren kunnen snel vervagen bij
natuurlijke stoffen. Hoe mooi de kleuren van je
kledingstuk blijven is afhankelijk van de stof en de
kwaliteit van de verf. Daarom is het moeilijk om de
kleurechtheid te achterhalen in de winkel. Thuis zou je
een test kunnen doen door met een natte witte
katoenen zakdoek over je kledingstuk te wrijven in
droge en natte toestand. Via deze methode kun je
checken hoe kleurvast je kledingstuk is. Als het veel
kleur afgeeft, raad ik je aan om het kledingstuk zeker
de eerste keer apart of met gelijke kleuren te wassen.

Ben jij fan van printjes, let er dan eens op of de print
op je kledingstuk symmetrisch is of niet.  Een stof met
een motief is tijdens het productieproces duurder om
te laten maken. Over het algemeen willen merken dat
de print op het kledingstuk doorloopt, dit wil zeggen
dat strepen en ruiten bijvoorbeeld uitgelijnd moeten
worden. De mouwen en de voor/achterkant moeten
hetzelfde patroon het moetief doorloopt. Is dit het
geval, dan heb je een kwalitatief kledingstuk waarbij
tijdens het productieproces veel moeite is gedaan om
alles te matchen. Daarbij is het stofverbruik veel hoger
omdat men het patroon niet optimaal kan inleggen,
alle patroondelen moeten tenslotte exact de strepen of
ruiten volgen zodat deze mooi op elkaar aansluiten.

STREPEN, RUITEN, PRINTS
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DE VOERING IS OOK BELANGRIJK
Ik raad je aan om niet alleen maar naar de bovenstof van je artikel te kijken,
inspecteer ook eens de voering. Deze tip is natuurlijk alleen van toepassing
voor jassen, blazers/colberts, mantelpakjes en kostuums. Niet alleen de
materiaalkeuze is belangrijk, ook de afwerking. Heb je een mooi kledingstuk
gevonden in natuurlijke materialen maar met een zweterige goedkope
voering, dan is dat toch een beetje jammer. Acryl en polyester worden over
het algemeen veel gebruikt, maar zijn niet zo comfortabel. Een mix met zijde,
katoen of rayon is beter, absorbeert meer vocht en is ademend. 

Iets waar je nog op kunt letten is de kwaliteit van je
binnenzakken. Idealiter zouden deze van een lichte dunne
katoenen stof gemaakt moeten zijn, dit noemen we
pocketing. Bij goedkope kleding zie je echter ook vaak dat de
fabrikant gewoon dunne polyester voeringstof gebruikt.
Zeker als je veel, zware of scherpe dingen in je zakken steekt
zal deze polyester stof snel scheuren. De grootte van je zak is
ook iets waar je op kunt letten, past je hand of je telefoon er
in? Een te kleine zak is niet handig maar een te diepe zak is
ook niet fijn.

Dan de afwerking, niets zo vervelend als een te krappe voering waardoor alle bewegingsvrijheid
verloren gaat.  Maar ook losse draden, een voering die snel kerft, uitscheurt of overduidelijk zichtbaar
is aan de buitenkant zijn tekenen van minder goede kwaliteit. Het kan ook zo zijn dat de voering
helemaal is weggelaten. Vaak moet men de binnenkant dan extra netjes afwerken en de zijn de naden
omgezoomd of voorzien van een biesje. Je ziet dit wel eens bij luxueuze “unconstructed” zomerpakken.
Deze afwerking is kostbaarder dan een voering plaatsen omdat onvolmaaktheden niet verstopt kunnen
worden. Heeft je artikel geen voering en is er duidelijk geen aandacht besteed aan de afwerking aan de
binnenzijde, dan kan dit een manier zijn om productiekosten nog verder te drukken. Let er in deze
gevallen zeker even op of je kledingstuk niet doorschijnt of dat het snel zijn vorm verliest.



TRIMMINGS

Ben je helemaal blij met de stof van je kledingstuk dan zijn er natuurlijk ook nog andere materialen in
verwerkt waarvan je de kwaliteit kunt controleren. Op trimmings (ook wel fournituren) genoemd kan
een fabrikant fors besparen. Ik leg je uit waar je op kunt letten om ook daarin goede kwaliteit te
onderscheiden.
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KNOPEN

Zijn de knopen van je kleidingstuk goed aangenaaid?
Zeker bij kinderkleding is dit superbelangrijk, je wilt
natuurlijk niet dat een knoopje losschiet en verkeerd
terecht komt. Juist daarom gebruikt men bij
kinderkleding ook vaak drukknopen. Onderzoek ook
eens de knoopsgaten op losse draden, slordige steken
en andere gebreken. Is het formaat van de knoopsgaten
wel ok? Als de knoopsgaten te klein zijn krijg je de
knoop er moeilijk doorheen, zijn ze te groot dan zal de
knoop niet goed blijven zitten, en je kleding iedere keer
openspringen.

Je kunt ook checken of je kledingstuk is voorzien van
een reserve knoop. Dit zijn extra kosten voor de
fabrikant dus spare buttons zijn een teken dat het merk
of winkelketen verwacht dat je lang plezier gaat hebben
van je kledingstuk. Daarbij willen ze je dus de
mogelijkheid geven om kleine reparaties uit te voeren
wanneer nodig.
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RITSEN
Op een rits komt veel spanning te staan, daarom is een goede rits
belangrijk. Plastic ritsen zijn goedkoper en gaan vaak sneller stuk. Als
het kan, kies altijd voor metalen ritsen. Let er wel op dat de rits
geschikt is voor de stof. Een metalen rits in een hele dunne soepel
vallende stof is geen goed idee. Hiervoor zijn ze te zwaar waardoor de
pasvorm van je kledingstuk niet optimaal is of de rits snel uitscheurt. 
 
Een two-way zip in bijvoorbeeld jassen is fijn voor extra draagcomfort
en een groter maatbereik, want hierdoor kun je de onderkant
openritsen, ideaal voor als je brede heupen hebt. Maar het is soms
lastig om deze te sluiten en hij kan ook sneller stuk gaan.
 
Let erop dat de rits recht in je kledingstuk zit. Een golvende rits wil
zeggen dat de fabrikant de verkeerde ritslengte heeft gebruikt voor het
patroondeel. Test je rits altijd even een paar keer, zo weet je of deze
soepel loopt of hapert.

Als het niet om een contrast rits gaat, kun je beter even checken of je rist in exact dezelfde kleur is
gemaakt als de stof. Want dit betekent dat deze op aanvraag ingeverfd en besteld zijn en in dit geval
dus geen ritsen zijn die de fabrikant nog ergens had liggen. Een kwalitatief ritsmerk is YKK, de naam
van de ritsleverancier staat vaak vermeld op de achterkant van de zipperhead. Helaas is er ook veel
namaak in omloop dus dit is niet altijd een garantie



STIKSELS EN AFWERKING

Misschien lette je al wel op de kwaliteit van de stoffen en trimmings voor dat je iets in de winkel kocht.
Maar heb je ook al eens aandacht geschonken aan de afwerking van je kledingstuk? Inderdaad, ook
daar kan van alles misgaan tijdens het productieproces. Vooral bij kledingstukken die snel snel in
elkaar gestikt zijn om de deadlines te halen, want je weet haast en spoed is zelden goed. Ik leg je uit
wat de meest voorkomende probleemzones zijn.
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Veel voorkomende mankementen zijn bijvoorbeeld ontrafeling, gemiste steken, losse steken, haken en
ogen, kromme lijnen en andere imperfecties. Bestudeer eens of de naden van je kledingstuk recht zijn,
en check ook zeker eens de binnenkant op afwerking. Veel losse draden is een teken van de race tegen
de klok. Net als bij de trektest die we eerder hebben uitgevoerd om de stof te testen, kun je ook zien of
de naden snel breken. Stiksels die dicht op elkaar zitten (hoog aantal steken per centimeter) zijn
sterker dan lange steken. Als een naad er te strak ingezet is  dan gaat het kledingstuk rimpelen en
trekken. Idealiter zou men voor stretchstof ook stretchgarens moeten gebruiken zodat naden en
zoomen meerekken. 
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Zoomen, hoe minder extra stof, hoe meer er op de prijs gedrukt is. Een goede broekzoom zou tussen
de 2 en 2,5 cm moeten zijn. Voor een T-shirt houden we normaal 1 tot 1,5 cm aan. Het is altijd handig
om een beetje extra stof te hebben mocht je je kledingstuk willen vermaken. Bijvoorbeeld in de
achternaad van broeken of zijnaden van rokken kan wat extra stof verstopt zitten, maar let er dan
altijd even op of je ook de voering wat kunt uitleggen, anders heb je er nog niets aan. Tegenwoordig
zien we trouwens steeds vaker raw edge of overlock stikels. Dit is tijdens het productieproces weer een
handeling minder dus iets goedkoper.

 
Bij zones waar veel naden samenkomen is het het beste als deze verstevigd zijn met een extra stiksel
of bartack. Een bartack is een kleine zigzagsteen met een hoge dichtheid. Denk aan plekken waar veel
spanning op komt zoals oksels en het kruis van je broek of aan de opening van je zakken en
riemlussen. Soms zie je ook wel eens in een T-shirt een plastic bandje verwerkt in de schoudernaden
en armsgaten, deze zit daar om het kledingstuk goed in vorm te houden en dient als extra versteviging.
Dit is dus zeker een pluspunt!



PASVORM

Wie weet neem je al het bovenstaande wel voor lief, dat kan. Als je eenmaal verliefd bent geworden op
een kledingstuk kun je het bijna niet laten hangen in het winkelrek. Toch? Op naar de paskamer dus.
Kledingmerken en fabrikanten kunnen geld besparen door zo min mogelijk stof te gebruiken en dit kun
je zie in de pasvorm. 
 
Tegenwoordig kun je de trends bijna niet meer bijhouden, we zien ook steeds meer gekke vormen en
details. Soms is het dus moeilijk om te achterhalen of die net te korte mouw of broeklengte zo bedoeld
is of toch eerder een foutje was tijdens het productieproces. 
 
Goed passende kleding kost tijd en geld. Iedere extra naad is een extra handeling. Coupnaden zijn dus
zeker een plus, deze accentueren je vormen en geven je extra draagcomfort, mits ze goed zijn
gepositioneerd en afgewerkt. Iets wat ik altijd in een fabriek deed was checken of de mouwen wel even
lang waren en of het kledingstuk symmetrisch is en alle patroondelen in verhouding zijn. Dit kun je
checken door beide schouderpunten vast te nemen en met elkaar te vergelijken, de zijnaden op elkaar
te leggen en beide mouwlengtes onder de loep te nemen.
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KWALITEITSCONTROLE

Bovenstaande tips lijken vanzelfsprekend, toch vinden we nog veel
kleding met mankementen. Even wat meer uitleg hierover.
Uiteraard worden tijdens het productieproces verschillende
controles gedaan om een zo goed mogelijke kwaliteit te garanderen.
Maar houd altijd in je achterhoofd dat kleding nog steeds voor een
heel groot deel door mensen gemaakt wordt, en mensen kunnen
fouten maken. Ook zijn de eisen per merk verschillend, het is dus
niet zo dat er een universele standaard is voor kleding. 



Voor de start van productie wordt er een pre-production inspectie gedaan om te cross-checken of alle
stoffen, fournituren, verpakking en patronen correct en geleverd zijn. Zodra de eerste stuks uit de lijn
komen wordt er een 1’ste inline inspectie gedaan om te controleren of de stijl, afwerking, afmetingen en
details kloppen. Waar nodig kan men de naaisters nog bijsturen om afwijkingen te corrigeren. Om de
checken of de wijzigingen ook daadwerkelijk doorgevoerd zijn is er als follow up een tweede inline
inspectie. De laatste inspectie noemen we final inspection, deze wordt uitgevoerd wanneer de volledige
productie klaar is en verpakt voor verscheping. Er wordt een steekproef gedaan om te verifiëren of de
order voldoet aan de eisen van het merk of retailer.
 
Vooraf bij orderplaatsing worden er afspraken gemaakt met de leverancier aan welke
kwaliteitstandaard de order zal moeten voldoen. Een veel gebruikte methode is de AQL Standaard
(Acceptance Quality Limits).  De meeste kledingfabrieken hanteren met AQL 2.5 voor grote defecten
en AQL 4.0 voor kleine defecten. Dit wil zeggen dat er steekproefsgewijs 2,5% grote fouten mogen
gevonden worden en 4% kleine fouten.
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Even voor jouw beeldvorming: stel je hebt een order van 3000 stuks, dan moeten er bij de final
inspectie 125 stuks gecontroleerd worden. Best weinig toch? Deze worden steekproefsgewijs
uitgekozen, nagemeten en gecontroleerd op fouten. Er mogen in deze 125 stuks maximaal 7 grote
fouten gevonden worden en 10 kleine fouten. Bepalen of het defect groot of klein is, vereist wat
ervaring en gezond verstand. Sommige gebreken zijn misschien overduidelijk, terwijl andere minder
zichtbaar zijn. Een grote fout gaat hoogstwaarschijnlijk leiden tot een klacht of teruggave van het
kleding stuk door de eindgebruiker. Een kleine fout wijkt af van de standaard maar is waarschijnlijk
acceptabel voor de consument. 
 
Een aantal voorbeelden: 
 
Grote fout - Major mistake
-    Gebroken naden 
-    Stoffouten, beschadigingen, gaten en permanente vlekken
-    Kleurverschillen 
-    Draaipijp of patroondelen die verkeerd ingezet zijn
-    Zichtbaar bubbelende naden 
-    Oneven mouwen, kragen en andere onderdelen (links & rechts) 
-    Foutieve knopen, labels, ritsen, ….
 
Kleine fout - Minor mistake 
-    Oneven naden en stiksels 
-    Licht afwijkende kleur stiksels 
-    Kleine vlekjes die weggewerkt kunnen worden. 
-    Krijtstrepen 
-    Losse draadjes 
 
 
Na het lezen van dit e-book kun ook jij naar kleding kijken door de ogen van een quality manager.
Maar nog veel belangrijker, je begrijpt waar je op kunt letten om goede kwaliteit te onderscheiden van
minder goede. Zo doe je nooit meer een miskoop. Veel shop plezier!
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