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Kooptips voor spijkerbroeken

Jeans zijn er in alle mogelijke
pasvormen. Kies een model dat bij
je figuur past en je graag lang gaat
dragen. Het rechte model is het
originele model en past bij de meeste
lichaamsvormen. Skinny jeans (met
nauwsluitende broekspijpen) zijn
ook populair, maar als je wilt dat
ze comfortabel zitten en hun vorm
behouden, kies dan voor een mix van
katoen en elastaan. Kies je een broek
met elastaan, ga dan voor een broek
waarin minder dan 5% elastaan (lycra)
zit, anders verliest de stof te snel zijn
vorm. Als je skinny jeans stretcht,
bedenk dan dat de broek na een paar
keer dragen vaak wat uitrekt: soms
kun je dan beter een kleinere maat
nemen. Het fijne van spijkerbroeken
is dat ze met bijna alles goed
combineren. Zeker als een model past
bij jouw figuur en stijl!

Wassen verandert kleur
Jeans zijn robuust omdat de denimstof lang
mee gaat. Maar de stof vervaagt langzaam
van kleur, omdat de . indigoverf alleen op de
buitenkant van de stof is aangebracht. Indigo
vervaagt elke keer als het in contact komt met
water. Dus hoe vaker je een spijkerbroek wast,
hoe lichter die wordt! Bij het kopen van een
donkere broek kun je even testen of hij afgeeft.
Wrijf een stuk wit papier lichtjes over de denim.
Blijven er blauwe vlekken op het papier achter?
Was dan de jeans binnenstebuiten in koud
water voordat je hem draagt.

Lang plezier van je jeans
Denim was vroeger altijd zeer sterk en van
100% katoen gemaakt. Tegenwoordig worden
jeans (vooral skinny jeans) in veel lichtere
stoffen gemaakt, soms met elastaan voor de

rek, en soms met polyester. De beste kwaliteit
is nog altijd de oorspronkelijke denim van 100%
katoen. Die gaan veel langer mee en kunnen
zelfs vintage worden, als je ze met liefde en
zorg draagt. Steeds vaker zijn jeans gemaakt
van biologisch of zelfs gerecycled katoen. Die
duurzame opties zijn natuurlijk nóg een betere
keuze. Wil je meer weten over de milieu-impact
van kledingmaterialen? Milieu Centraal zocht
het voor je uit. Ontdek het op milieucentraal.
nl/kledingmaterialen.
Als je je spijkerbroek goed verzorgt, gaat hij
jarenlang mee. Wil je dat hij er als nieuw uit
blijft zien? Draag je jeans lekker vaak voordat
je hem in de was stopt. Lucht hem buiten.
Dan vervaagt je broek een stuk minder
snel. Vergeet ook niet om de jeans voor het
wassen altijd binnenstebuiten te doen. Was
spijkerbroeken in koud water, in een aparte
emmer of in de wasmachine op maximaal 30°C
met soortgelijke kleuren om te voorkomen
dat de indigoverf afgeeft op lichtere kleuren –
vooral in de eerste was! Gebruik het liefst een
wasmiddel speciaal voor denim en droog hem
aan de lijn.

Kwaliteit herken je door
meer stiksels op zwakke
punten

Een dubbele platte naad
op het binnenbeen
voor comfort en langere
levensduur
Broeken met meer dan
5% elastaan (lycra)
lubberen sneller

Vermijd versleten look
Mijnwerkers in Californië zorgden ervoor
dat denim jeans populair werden tijdens de
goudkoorts. Al snel waren spijkerbroeken
niet meer weg te denken uit de modewereld.
Logisch, want je kunt ze naar je werk aan, maar
ook in je vrije tijd dragen. Je hebt veel keuze
in pasvorm en wassing. Bedenk wel dat een
nieuwe spijkerbroek met een versleten look er
zo uitziet doordat iemand de broek bewerkte
met chemicaliën of door zandstralen. Dit is
slecht voor het milieu en erg ongezond voor
diegene die de chemicaliën erop spuit. Draag
je spijkerbroek dus liever totdat hij die oude
look heeft! Veel leuker dan hem nieuw zo te
kopen, toch?!
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