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A 
Afgalaine  Wollen stof in platbinding met een geparelde look 
Ajour  Stof met geweven of gebreide openingen 
Allover Een dessin of patroon dat de hele stof bedekt 
Alpaca  Stof met alpaca haar (lama)  
Amaretta/Alcantara Merknamen voor een synthetische non woven met suede look 
Angora  Zachte, harige stof met angora haar (angorakonijn)  
Armure  Stof met gegaufreerde kleine, verspringende ribeffecten  
Astrakan  Persianer imitatie (karakulschaap) 
Ausbrenner  Kantachtige stof van verschillende grondstoffen, waarbij één van de 

grondstoffen is opgelost; ook dévorant of burnt-out genoemd.  
 
B 
Babyroy  Ribfluweel met zeer fijne lengteribbels 
Badstof  Geweven of gebreide katoenen stof met lussen 
Badstof velours  Badstof weefsel met doorgesneden lussen, waardoor een fluweelachtig uiterlijk 

ontstaat 
Bajadère  Geweven stof met dwars strepen, verschillend in breedte en kleur  
Bakkersruit  Zie koksruit 
Bannockburn  Weefsel van hard getwijnde mouliné en uni kamgarens met een faux-uni uiterlijk 
Barathea  Effen kamgaren weefsel in versterkte satijnbinding geweven met een korrelig 

uiterlijk; ook grain de poudre genoemd  
Barley corn  Kamgaren kostuumstof met gerstekorrel effect   
Barré   Stof met dwarsbanen 
Batist  Transparante zachte katoenen stof in platbinding 
Beaverteen  Namaak beverhuid; een geruwde, sterke katoenen stof  
Bedford cord  Stof met ingeweven lengteribbels; ook cotelé genoemd  
Beiers bont  Katoenachtige ruitstof met lancé  
Black watch  Somber gekleurde Schotse ruit  
Boerenbont  Eenvoudig geblokte weefsels in twee kleuren; ook gingham of vichy ruit 

genoemd 
Bemberg zijde Merknaam voor een stof van cupro filamentgarens  
Bengaline  Zijdeachtig weefsel van filamentgarens met middelfijne dwarsribbels 
Bicolor  Twee kleurige stof  
Birdseye  Stof met kleine ruitvormige ‘vogeloogjes’  
Borken crêpe  Crêpe weefsel met boomschors look  
Bouclé  Stof van lussengarens 
Bourette  Stof van afvalzijde (bourette); heeft een onregelmatig uiterlijk 
Boutonné  Stof van knopengarens 
Brabants bont Boerenbont met rood/witte blokken  
Broché  Stof met kleine figuurtjes ontstaan door extra inslagdraden 
Brokaat  Jacquardweefsel met metaaldraden (Lurex) 
Brodé  Stof met borduureffect  
Broderie (anglaise)  Open borduurwerk op o.a. batist; anglaise randen van uitgesneden openingen 

zijn gefestonneerd 
Brushed nylon  Geruwde tricot van filamentgarens  
Brushed twill Geruwde keperflanel; ook zwanendons genoemd 
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C 
Cachemir (kasjmier) Stof van cachemir haar (cachemir geit); ook dessinnaam voor palmbladmotief 

(Paisley)  
Calico  Ongebleekt katoenen weefsel in platbinding, vaak bedrukt 
Camel  Stof van kameelhaar; ook naam voor kameelkleurige stoffen  
Canvas  Grof zeildoekachtig weefsel in platbinding 
Capiton  Zie stepp/watté 
Carreaux  Franse naam voor geruite stof in kleur op kleur; ook carré genoemd  
Cavalry twill   Sterke stof met dubbele steile keperlijnen; ook tricotine genoemd 
Chambray  Denim look-a-like stof in platbinding  
Chanel tweed Veelkleurige ‘tweed’ in Chanel look  
Changeant Weefsel met weerschijneffect; door verschillend gekleurde ketting- en 

inslaggarens  
Chappe  Stof van chappe zijde, ook matka genoemd 
Charmelaine  Sterk wollen weefsel van kamgarens in keper of satijn met een zachte glans  
Charmeuse  Kettingtricot van filamentgarens; voorkant rechtse steken, achterkant horizontale 

dwarsribbels 
Check  Engelse naam voor geruite stof  
Chenille  Fluweelachtige stof van chenillegaren 
Cheviot  Sterke, ruige wollen stof 
Chevron  Stof met op en neer lopende schuine keperlijnen; ook visgraat/herringbone 

genoemd  
Chiffon  Transparante stof van crêpe garens 
Chiné  Stof met vaag ‘ikat’ dessin; kettinggarens zijn voor het weven bedrukt 
Chintz  Glanzende stof door kunsthars coating  
Ciré   Hoog glanzende stof door was/laklaag 
Cloqué  Stof met bobbeleffect   
Cloquette  Stof met kleinere bobbeleffecten  
Coated   Stof met een coating  
Cool wool  Dun, wollen kamgaren kostuumstof 
Cord  Ribfluweel  
Corduroy  Ribfluweel met brede lengteribbels  
Cotelé  Zie Bedford cord  
Covercoat  Wollen stof van getwijnde garens in steilkeper  
Crash  Modieus gekreukte stof  
Crêpe  Stof een korrelig uiterlijk en een zanderige greep 
Crêpe de chine  Stof met fijne crêperibbeltjes in de breedte  
Crêpe georgette Weefsel van crêpe garens (full crêpe)  
Crêpe satin Fijne crêpe stof in satijnbinding 
Crepon  Stof met een onregelmatig gegolfd oppervlak  
Cretonne  Grof weefsel met grote bedrukte patronen 
Croisé   Zachte, fijne wollen dames kostuumstof in gelijkzijdige keper met een glanzend 

uiterlijk  
 



 4

D 
Damast  Stof met jacquardpatronen; uni of twee kleurig  
Dégradé  Stof met aflopende geverfde of bedrukte kleuren  
Deken  Grof wollen, harige stof   
Délavé  Stof met verwassen kleuren   
Denim  katoenen spijkerstof in kettingkeper met gekleurde ketting en witte inslag 
Dévorant  Zie ausbrenner 
Diagonaal  Stof met schuin over de stof lopende strepen 
Dirndl  Klederdrachtstof uit de Alpenlanden met kleine, bonte patronen 
Donegal (tweed) Stof in platbinding met verschillend gekleurde noppengarens; zie tweed 
Donstricot  Geruwd breisel; ook sweat tricot genoemd 
Double chain   Weefsel met dubbele ketting in verschillende kleuren waardoor patronen 

ontstaan  
Double face  Dubbelweefsel of versterkt weefsel met verschillend voor- en achterkant   
Doupion Onregelmatige stof van slubgarens; oorspronkelijk van zijde, tegenwoordig veel 

van viscose 
Drapé  Wollen kaardgaren stof in versterkte satijnbinding, zwaar gevold, geruwd en 

geschoren met een zichtbare binding  
Dril  Zware dichte katoenen stof in keper of satijn; ook wel coutil genoemd  
Duffel  Zware, sterk gevolde en geruwde kaardgaren wollen stof; langharige en 

waterafstotende duffel wordt zeeduffel genoemd 
Duvetine  Katoenen satijn met een suède achtig oppervlak; ook peau de pêche genoemd 
 
E 
Epinglé   Katoenen stof met een speldenknopdessin  
Etamine  Katoenen gaasstof 
Etskant  Katoenen kant ontstaan door gedeelten op te lossen  
Eyelet  Breisel met ‘oogjes’ openingen 
 
F 
Façonné Stof met kleine jacquard dessins 
Faille  Zijdeachtige stof van filamentgarens met fijne dwarsribbels 
Faux uni  Stof met verschillende kleuren die effen lijkt 
Fiber fill  Volumineus vezelvlies van synthetisch materiaal 
Figuré  Stof met middelgrote jacquard dessins 
Fil à fil   Stof met een fijn gespikkeld uiterlijk; ketting bestaat afwisselend uit één wit en  

één gekleurd garen, de inslag uit witte garens 
Flammé  Katoenen stof in platbinding geweven met bedrukte vlammengarens  
Flanel  Katoenachtige, geruwde stof in keper- of platbinding 
Flannel  Zachte, licht gevolde en soms licht geruwde wollen stof met kort viltdek  
Flausch  Volumineuze, losse, wollen stof met een lang, los en verward haardek; licht 

gevold en sterk geruwd; ook wol fleece genoemd   
Fleece (polar) Sterk geruwde, warmte-isolerende synthetische stof  
Flockprint  Stof met fluweelachtige patronen van op de stof gelijmde vezels 
Fluweel  Zachte stof met rechtopstaande, katoenen poolpluizen 
Foulard  Soepele, zijdeachtige bedrukte stof van filamentgarens in keperbinding 
Foulé  Licht geborstelde fijne wollen kostuumstof in dubbelkeper 
Fresco  Veerkrachtige wollen stof van hooggetwijnde kamgarens 
Frisé  Stof van zeer fijne bouclé garens  
Frotté  Stof met kleine badstof lusjes 
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G 
Gabardine  Dichtgeweven kale stof, met een fijn steilkepereffekt 
Gaufre  Stof met ingeperste dessins; ook embossed genoemd 
Gerstekorrel  Korrelige stof met plaatselijk lange flotteringen   
Getrokken naald Breisel met laddereffektl 
Gingham Zie boerenbont 
Givrine  Zijdeachtige stof met golvende dwarsribbels 
Gore-tex Merknaam voor een stof met een waterdicht maar waterdampdoorlatend 

membraan 
Gobelin  Wandtapijt geweven met ‘inlegtechniek; imitaties worden op 

jacquardgetouwen geweven  
Glacé   
Glasbatist  Katoenen batist, stijf en doorschijnend door een korte behandeling met 

zwavelzuur   
Glorialinnen  Geverfd graslinnen 
Grain de poudre  Zie barathea 
Granité  Grove crêpe stof in crêpe- of granietbinding 
Graslinnen  Gebleekte en gepapte katoenen stof in platbinding  
 
H 
Haardoek Veerkrachtig weefsel van haar en grove wol voor versteviging 
Haarstreep  Stof met zeer smalle lengtestrepen 
Haircord  Stof met smalle, ingeweven lengteribbels. 
Harris tweed Merknaam voor Schotse tweed; bevat niet aangeverfde stugge haren (kemps)  
Honan  Onregelmatige zijden stof van wilde zijderupsen; fijner dan shantung 
Honingraat  Zie wafelstof 
Hopsack  Engelse naam voor stof in panamabinding 
 
I 
Iers linnen Grof linnen weefsel   
Imprimé  Naam voor bedrukte stof 
Intarsia  Breisel met ‘ingelegde’ patronen 
Interlock  Dubbeltricot dat bestaat uit twee door elkaar gebreide ribtricots 
 
J 
Jacquard  Stof met ingeweven of ingebreide patronen 
Jaspé  Gespikkelde stof van jaspégarens; lijkt op mouliné  
Javanaise  Viscose stof met een bedrukt batikdessin 
Jersey 
(single/double) 

Engelse naam voor breisels; algemene naam voor gebreide bovenkledingstoffen 

 
K 
Kaasdoek  Zachte, open geweven katoenen stof  
Kabeltricot  Breisel met kabelpatronen 
Kant  Delicate, open stof met patronen gemaakt als raschel tricot of op 

kantklosmachine (bobbinet); variaties zijn Brussels, Valenciennes, Chantilly kant 
Kepervoering  Katoenen voeringstof in keperbinding; o.a. voor zakken van colberts  
Knitted velours  Gebreide fluweel met poolpluizen; ook nicky velours genoemd  
Koksruit  Katoenen stof met blauw/wit windmolenpatroon voor koksbroeken  
Kraagvilt  Vilt voor onderkragen van colberts 
Kraanoog  Katoenen luier stof met oogjes-effect 
Krijtstreep  Kostuumstof met ‘gekrijte’ lengtestepen 
Krinkel  Stof met gekreukelde plooitjes 
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L 
Laine des Pyrénées Ruige langharige stof van wol of acryl  
Lakdoek  Waterdichte stof met een opgespoten laklaag  
Laken  Dichte wollen stof, gevold en geruwd, met een zeer kort geschoren, in een 

richting gestreken haardek 
Lama curl  Poolweefsel met een kort gekruld haardek van wol, mohair of lama 
Lamé  Geweven stof met metaalgarens (Lurex) 
Lancé  Stof met extra meegeweven versierdraden; bij lancé coupe zijn deze 

weggesneden 
Links links tricot  Inslagbreisel met breedteribbels gevormd door linkse steken  
Loden  Wollen kaardgaren stof, gevold en geruwd  
Lurex Merknaam voor metaalgarens; ook stof van metaalgarens  
 
M 
Madras  Stof met streep- of ruitdessin van onregelmatige somber gekleurde garens 
Manchester  Zware en slijtvaste ribfluweel voor werkkleding  
Mantelvelours  Dikke wolachtige stof, sterk gevold en geruwd, met een kort en dicht vezeldek 
Marengo  Donkere wollen kostuumstof met weinig witte vezels bijgemengd 
Matelassé  Gewatteerde stof met doorgestikte patronen 
Matting  Kostuumstof in panamabinding 
Mélange  Stof van mélange garens; garens met verschillend geverfde vezels 
Melton  Sterk gevolde maar niet geruwde wollen stof; lijkt op vilt  
Milano rib Dubbeljersey met een identieke yoor- en achterkant met dwarsribbels  
Mille fleurs  Allover print van kleine bloemen 
Mille point  
Mille rayé  Stof met fijne lengtestreepjes 
Mohair  Stoffen van mohair (angorageit)  
Moiré  Glanzende fijne ribstof met gevlamd dessin  
Moleskin  Gestreepte duvetine; ook beaverteen genoemd 
Molton  Dikke geruwde katoenen stof; ook silence cloth genoemd 
Mouliné  Gespikkelde stof van moulinégarens 
Mousseline  Zachte soepele stof van zachte garens  
Mull  Zacht, transparant katoenen weefsel in platbinding (verbandgaas) 
Multicolor  Meerkleurige (minimaal drie kleuren) stof 
Muslin  Open geweven stof in platbinding met een harde greep 
 
N 
Naaldvilt  Een vezelvlies dat door heen en weer gaande naalden een samenhangende 

stof geworden is; vooral gebruikt voor tapijten 
Naaibreistof  Doorgestikt vezelvlies 
Natté  Poreuze stof in panamabinding 
Nettricot  Kettingtricot met grove openingen 
Nicky-velours Zie kni'tted velours 
Noppé  Stof van noppen garens (gekleurde vezelpropjes)  
   
O 
Ombré  Stof met geleidelijk in elkaar overgaande kleuren 
Ondé  Stof met een ingeperst of ingeweven wafel effect 
Organdi  Glasbatist met patronen 
Organza  Op glasbatist lijkend weefsel van kunstmatige filamentgarens of zijde 
Ottoman  Zijdeachtige stof met vrij brede dwarsribbels 
Oxford  Klassieke overhemdstof met twee gekleurde kettingdraden die naast elkaar één 

witte inslagdraad kruisen 
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P 
Paardenhaar  Stof deels van paardenhaar voor plastrons  
Paisley  Dessinbenaming voor Perzisch palmbladmotief 
Panama  Poreuze stof in panamabinding; fijner dan hopsack of matting 
Peau de pêche   Zie duvetine    
Pellen  Stof met rechthoekige blokken in keper of satijn  
Pepita  Stof met kleine vierkante tweekleurige ruitjes 
Perkal  Fijne, dicht geweven katoenen lakenkwaliteit 
Perlé Wollen japonstof met tot ‘pareltjes’ gedraaide vezels op het oppervlak 
Pick and pick Kamgaren stof met een naar links oplopend trapmotief; ook pickwick genoemd  
Pied de poule  Stof met een ruitachtig patroon met uitsteeksels dat lijkt op een kippenpoot in 

keper; grotere dessins heten pied de cocq en pied de cygne 
Pinhead  Fijn gespikkelde kostuumstof met éénkleurige ketting en afwisselend donkere en 

lichte inslag; in katoen ook epingle genoemd   
Pinstripe  Kamgaren kostuumstof met fijne, lichtgekleurde lijnen in de lengte van de stof 
Piqué  Stof met scherp omlijnde figuren in reliëf   
Piqué jersey  Vangbreisel met een klein wafeleffect 
Pitjes katoen  Ongebleekte katoenen stof met zichtbare restanten van katoenzaad 
Plaid  Geruwde stof met grote ruiten 
Plateer tricot Enkelvoudig inslagbreisel met verschillende voor en achterkant   
Plissé  Stof met ingeperste plooitjes   
Pluche  Bontachtige stof met lange pool; ook teddy genoemd 
Plumetis  Batist met kleine harige figuurtjes 
Pocketing  Broekzakvoering 
Polka dot  Stof met allover stipdessin  
Pointillé  Stof met klein stipdessin 
Pongé  Dunne stof in platbinding van filamentgarens; dunner dan taft 
Poplin  Katoenachtige stof met fijne dwarsribbels  
Prince de Galles Kostuumstof in Engelse ruit met een Pied de Poule dessin; ook glen check 

genoemd 
Punta di Roma Dubbeljersey met een identieke voor en achterkant met fijne dwarsribbels 
 
Q 
Quadrillé   Stof met kleine blokjes 
Quilt  Zie watté 
 
 R 
Raschel tricot Ingewikkelde kettingbreisels 
Ratiné  Dik wollen weefsel met in elkaar gedraaide nopjes 
Rayé  Stof met lengtestrepen 
Reversible  Zie double face 
Ribfluweel  Stof met fluwelen lengteribbels  
Ribtricot  Inslagbreisel met lengteribbels van rechtse en linkse steken  
Ringel  Breisel met verschillend gekleurde dwarsbanen 
Rubberized  Waterdichte rubberachtige waterafstotende of waterdichte stof 
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S 
Satijn  Stof in satijnbinding; b.v. satin imprimé en satijnvoering 
Satin duchesse   Zware kwaliteit satijn voor gelegenheidskleding 
Satin feutre  Pyamastof in satijnbinding met geruwde katoenen achterkant  
Schotse ruit Stof met ruiten behorend bij bepaalde Schotse families; ook tartan/clan check 

genoemd   
Scrubbed denim   Geruwde denim  
Seersucker  Stof met gerimpelde lentestrepen; ook cloquette genoemd 
Serge  Uni kamgaren kostuumstof in gelijkzijdige keperbinding; ook viscose sergevoeriing 
Shantung  Onregelmatige stof van wilde zijde  
Shetland  Grove wollen stof van Shetlandwol met melangegarens  
Shirting  Fijne katoenen overhemdstof in platbinding 
Single jersey  Enkelvoudige breisels voor bovenkleding 
Slub  Stof met een onregelmatig beeld door het gebruik van slubgarens  
Soie  Franse naam voor zijde 
Sparkling  5tof met glinstereffekten 
Spitskeper  Stof met gebroken keperlijn in de vorm van een spits 
Steppstof Zie watté 
Streekvelours  5tof met een in één richting gestreken vezeldek 
Stretch  Elastische stof met elastomeren 
Sweat tricot Zie donstricot 
 
 T 
Taft  Stof van filamentgarens in platbinding 
Tartan  Schotse ruit 
Tarlatan  Dunne, transparante en stijf gepapte katoenen stof  
Teddy (voering)  Bontimitatie met lange pool (zie pluche);  volumineuze voeringstof wordt ook 

borgvoering genoemd 
Tetra  Dubbelweefsel met blokken in weefselwisseling 
Texturé  Stof van textuurgarens 
Tinneroy  Ribfluweel met smalle lengteribbels  
Toile  Franse naam voor doek  
Travers  Stof met dwarsstrepen 
Tricot  Franse naam voor breisels   
Tricotine  Zie cavalry twill   
Tropical  Lichtgewicht kostuumstof van hard gedraaide kamgarens in platbinding 
Tufted  Stof met door naalden ingebrachte 
Tule  Doorzichtige stof met kleine zeshoekige openingen, tegenwoordig als raschel 

tule gebreid, vroeger geweven  
Tweed  Ruige, hard aanvoelende wollen stof; Harris tweed, Shetland tweed, Irish tweed, 

Donegal tweed 
 U 
Uni (color) Een kleurige stof  
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V 
Vangbreisel  Zwaar en dichter ribtricot door opeenhoping van steken te breien 

(patentsteken)  
Velours  Zachte stof met rechtopstaande poolpluizen; ook dikke mantelstoffen met een 

kort vezeldek 
Velours chiffon  Glanzende velours met poolpluizen van filamentgarens   
Velours de laine  Wollen stof met fluweelachtig uiterlijk 
Velours de panne  Geplette velours chiffon 
Velours rayé Velours met lengte streepeffect  
Velvet  Engelse naam voor fluweel 
Verzet breisel Breisel met schuin lopende stekenrijen 
Vichy ruit  Zie boerenbont  
Vilt  Vervilte wolvliezen; non woven  
Visgraat  Zigzag keper  
Vliesstof  Stof van alleen vezels of filamenten  
Voile  Harde doorzichtige stof van fijne, hardgedraaide garens 
  
W 
Wafelstof  Stof met een wafelpatroon  
Watté  Volumineuze doorgestikte stof met wattenlaag 
Welliné  Wollen stof met in golvende lijnen gewreven vezels  
Weveknit Zware kwaliteit dubbeljersey met verschil in voor- en achterkant   
Whipcord  Stevige, kale stof met een brede, steile keperlijn  
Wide wale   Ribfluweel met zeer brede poolribbels 
 
Z 
Zandcrêpe  Zanderige stof van normaal gedraaide garens; lijkt op crêpe  
Zeeduffel Zie duffel 
Zephir  Bontweefsel van fijne garens in een meerkleurige ruiten of strepen op een witte 

ondergrond  
Zibeline  Glanzende langharige wollen mantelstof   
Zijdelinnen  Lijkt op linnen door slubgarens, maar is van viscose  
Zwanendons  Zie brushed twill  

 
 


