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Tekstilteknik – om forskellige tekstiler, kvalitet,
forædling og test
Få større indsigt i tekstiler og tekstilproduktion, og få dybere kendskab til alle elementer i produktionskæden. Bliv bedre til
at formidle informationer så du sikrer at både du, dine kunder og leverandører taler samme faglige sprog, og dermed
undgår misforståelser og dyre fejl.

Stå stærkt og bliv hørt
Du opnår viden og overblik over processerne fra fiber til garner, metervarer og tekstilforædling, frem til det færdige
produkt. Få øget din forståelse for materialernes, konstruktionernes og forædlingsprocessernes indflydelse på det færdige
produkt, og få mulighed for at diskutere kvalitetsaspekter og prøvning.
Teknologisk Institut tilbyder et kursus i tekstilteknik med forstærket faglighed. Kurset er tilpasset, så det matcher det
vidensbehov dagens tekstil- og beklædningsindustrien har.

Deltagerprofil
Kurset henvender sig til alle, der arbejder med tekstiler. Dette kan bl.a. være indkøbere, sælgere, kvalitetsansvarlige,
produktudviklere mm.

Udbytte
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Overblik over tekstilfibre, egenskaber og forskellighed
Indsigt i og forståelse af garner og garnfinheder
Kendskab til strikkede og vævede kvaliteter og deres forskelle
Overblik over forskellige for- og efterbehandlinger
Indblik i farvning og ægthedsniveauer
Kendskab til forskellige typer af tekstiltryk (print)
Kendskab til forskellige typer tekstilfinish
Indsigt i og forståelse for kvalitet og prøvning af tekstile varer og produkter
Overblik over mærkning og miljøkrav

Indhold
Kvalitet; definitioner, forventninger og krav, pris og kvalitet
Tekstilfibre; opdeling, egenskaber, anvendelse og identifikation
Garn; spinding, tvinding, teksturering, garnnummerering, anvendelsesområder
Metervarer; vævning, strikning, nonwoven, konstruktion og binding
Forbehandling, farvning og tryk, - forskelle og resultater
Efterbehandling; muligheder for forskellige effekter
Renholdelsesmærkning; Renholdelsessymboler, krav og vejledning
Kvalitet, test og prøvning
Færdigproduktets egenskaber; krymp, krøl, pilling - årsag og sammenhænge
Miljømærker; hvilke mærker findes, og hvad skal jeg anvende

Form
Kurset veksler mellem undervisning med samtidig debat og mulighed for afklaring af spørgsmål, samt workshops hvor
prøver af forskellige kvaliteter og bl.a. trykteknikker præsenteres til bedømmelse og faglig diskussion. Vi opfordrer dig til
at tage prøver af tekstile produkter med, prøver af de produkter som du arbejder med i hverdagen. Det kan være
reklamationer, nye produkter eller andet som du gerne vil vide mere om – det er altid godt at tage udgangspunkt i
eksempler fra virkeligheden verden!
Underviser
Anette Werner er uddannet tekstilingeniør med speciale inden for tekstilforædling med mange års erfaring fra
tekstilindustrien. Anette arbejde nu med OEKO-TEX® certificering, rådgivningsopgaver og udviklingsprojekter.
Derudover har hun flere års erfaring med undervisning og udvikling af undervisningsmateriale på forskellige
niveauer. Som underviser beskrives Anette af tidligere deltagere som en inspirerende person og en rigtig god
underviser, som kan forklare tekstil så alle kan forstå det.

Har du faglige spørgsmål så kontakt
Anette Werner
+45 72202407
aws@teknologisk.dk
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