
FICHE 14 : TEXTIEL VERPAKKEN 
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1. Opbergwijzen 

Plat opbergen 

Dit is de meest voorkomende oplossing. Textiel wordt in plankasten of dozen van neutraal materiaal (karton zonder zuren of
polypropyleen) opgeborgen. 

 Indien u geen verpakking hebt van bewaringsmateriaal, dek de binnenkant dan af met polyesterfolie van het type Melinex® of 
Mylar®. 

 Kies verpakkingen die groot genoeg zijn om te voorkomen dat u het textiel moet opvouwen. 

Sommige vlakke textielartikelen, zoals vlaggen, kunnen op elkaar worden gestapeld als u er telkens een laag polypropyleen of dik
neutraal karton tussen legt. In dat geval bedekt u de wandrekken met plasticfolie om ze tegen stof te beschermen. 

Opgerold opbergen 

Grote stukken stof kunt u oprollen en vervolgens in rekken leggen. 

 Gebruik een buis van neutraal karton of polyethyleen. Als u die niet hebt, kunt u een buis bedekken met isolatiemateriaal 
(Melinex®- of Mylar®-folie bijvoorbeeld) en dit aan de zijkanten met dubbelzijdige plakband vastmaken. 

 De diameter van de buizen moet groot genoeg zijn opdat u de stoffen niet te strak moet oprollen. De rol moet een tiental 
centimeter langer zijn dan de breedte van het textiel. 

 Omwikkel de buis vervolgens met zijdepapier zonder zuren. 
 Rol het textiel op met ertussenin een vel zijde- of Tyveck®-papier.
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Ophangen 

Kleren die daarvoor geschikt zijn, kunnen aan kleerhangers worden gehangen. Of dit kan, hangt van het gewicht en de staat af. U moet er 
zeker van zijn dat door het gewicht van de kleding geen vormveranderingen of scheuren ontstaan. 

   De kleerhangers moeten met matelassé bedekt en in polyester of katoen gewikkeld zijn. 
   Met een katoenen hoes kunt u de kleren tegen stof en tegen licht beschermen. 

Etalagepop

Een etalagepop kan worden gebruikt voor broze werken die niet opgevouwen mogen worden; deze opbergwijze neemt wel meer plaats in. 
Bedek de etalagepop met een hoes die tegen stof en tegen licht beschermt. 

2. Tips voor het opbergen 

In een doos of plankast: 
   
•  Rangschik het textiel van zwaarst naar lichtst. 
Maak geen te grote stapels.  
•  Elk textielwerk moet afzonderlijk 
in zijdepapier of katoen worden gewikkeld. 
•  Bedek metalen elementen (gesp van ceintuur, nietjes) 
met zijdepapier zonder zuur of met katoen. 



Opbergen zonder valse plooien:    
• -Als u textiel opbergt, moet u het zo weinig mogelijk plooien. Plooi het niet op vroegere plooien. 
• -Vul de plooien op om valse plooien te voorkomen en te vermijden dat de stof wordt platgedrukt. Gebruik hiervoor zijdepapier zonder 

zuren dat u tot een bol of rol hebt verfrommeld. Een zuinigere variant zijn vormen van polyethyleen schuim dat u met zijdepapier 
omwikkelt. 

• -Om kleding een zekere vorm te geven, mag u zeker niet forceren, vooral als de stof al niet meer zo soepel is. Als een kledingstuk al 
vervormd is, moet u die vervorming aanhouden. 

3. Benodigd materiaal 

Voor het opbergen:   
•  Dozen, buizen en dikke bladen van bewaringsmateriaal (karton met neutrale pH of polypropyleen) 
•  Indien u geen neutraal materiaal hebt, moet u isolerend materiaal voorzien (Melinex®- of Mylar®-folie bijvoorbeeld) 
•  Gecapitonneerde kleerhangers 

Om kledingstukken op te vullen en te beschermen:   
•  Papier de soie sans acide (matériau indispensable).
•  Tyveck® ou tissu de coton écru (ne contient ni colorant, ni produit de blanchiment).
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