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Egy kis anyagismeret – a len 

A leggyakoribb szálasanyagokat bemutató sorozat előző, bevezető részében a pamuttal 

ismerkedhettél meg. Ezúttal egy másik, jellegzetes természetes szövetet mutatok be, 

melynek népszerűsége töretlen. A lenvászon a nyári hónapok egyik legkényelmesebb 

viselete. 

Természetes, növényi eredetű szálasanyagok 

 

 

LEN és amit belőle a címkén látsz: 

Jelölése LI 

Elnevezése 

Angolul Linen 

Franciául Lin 

Németül Leinen 

Törökül Keten 

Nemzetközi jelölése 

 



 

A len ősi kultúrnövényünk 

Olyannyira, hogy már az ősember is hasznosította a vadlen rostját és magját. Az 

öltözködésben a kezdetektől fogva felhasználták, egyiptomban például lenvászonba tekerték 

a múmiákat. Innen terjedt el a növény Indiába, az ókori Görög területekre, majd később 

meghódította egész Európát. Fénykorát a középkorban érte el, majd új lendületet kapott a 

gyártási folyamatok modernizálásával az 1800-as évek elején. Jelenleg a világ szálasanyag 

termelésének 1,5%-át teszi ki a len. 

A lenrostokat a lennövény 70-120 cm magas szárából nyerik. Mivel erősen fás növényről van 

szó, áztatással, vagy természetes úton (gombákkal, harmattal) lazítják a szálakat. A szálakat 

összefésülik és fonják, így állítják elő a lenszálakat. 

Égési teszt 

A len szaga hasonlóképpen égett papírra emlékeztet, akárcsak a pamut esetében. Égés során 

gyors, világos lánggal gyullad meg, majd tovább izzik, míg hamuvá válik. 

Még néhány számottevő tulajdonság 

Nedvességfelvétel 

Hőszigetelés 

A len kiváló nedvszívó, hamar felveszi a nedvességet és viszonylag hamar 

le is adja. Kellemes, hűvös tapintása, gyenge szigetelése miatt nagyon 

kellemes nyári viselet, segíti a test hőszabályozását. 

Szilárdság, nyúlás 

A len kopásálló, jó tartósságú szövet, nedvesen masszívabb anyag. (Ha 

benedvesítjük, a száraz oldalon fog szakadni). 

Azonban a leggyengébb nyújthatósággal is a len rendelkezik, a 

rugalmassága igen csekély, ezért erősen gyűrődik. 

Tapintás 

A len bőrbarát, hasonlók a tulajdonságai a pamuthoz, viszont merevebb, 

keményebb annál. A tapintása kissé érdes. Jellegzetes matt fényű, nem 

bolyhosodik, és gyakorlatilag nincs elektrosztatikus töltése. 

 

Mi készül a lenből? 

Szabadidő és nyári ruházat, blúzok, ingek, szoknyák, nadrágok, nyári blézerek, zakók, 

lakástextíliák, ponyvák, kötelek, varrócérnák egyaránt készülnek belőle. 

Mivel keverik? 

A lent elsősorban pamuttal vegyítik, de keverhetik kenderrel, cellulózalapú és szintetikus 

vegyiszálakkal egyaránt. (pl.: poliamid-, poliészter-, modálszálakkal). Érdemes kipróbálni a 



kevert összetételű darabokat, mert az egyéb szálasanyagok jótékonyan csökkenthetik a 

zsugorodását és a gyűrődését. 

Hogyan kezeld? 

A len természetes klímaberendezésként működik a forró, nyári hónapokban, szinte 

elnyűhetetlen darab, lélegző, tartós, kellemes viselet. Viszont nem árt odafigyelni a 

tisztítására, ha minél tovább szeretnénk élvezni a társaságát. 

Mosás Fehérítés Vasalás Vegytisztítás Szárítás 

     

A len főzésálló, mosható.Fontos tudni, 

hogy a len hajlamos 

zsugorodni.Körültekintően, kímélő 

hőfokon szabad csak mosni, bár így 

sem garantált, hogy elkerüljük a nyár 

végére több centit zsugorodó 

nadrágszár esetét.A színezett len 

árnyalata a mosással fakulni fog. 

(Ecettel az első mosás előtt érdemes 

rögzíteni valamennyire a színét) 

Fehéríthető 

klórral. 

(A színes 

len nem!) 

200 C-on 

vasalható, 

ajánlott 

nedvesíteni 

a vasalandó 

anyagot 

közben. 

A len nem 

érzékeny 

az 

oldószerekre. 

Lehet 

szárítógépben 

szárítani. 

 

Milyen néven találkozhatsz vele? 

A len elnevezése kevésbé változatos, mint a pamuté, általában lenként árusítják az abból 

készült kelméket. Találkozhatunk még vele lensávoly, féllen, lenbatiszt, tiszta len néven, vagy 

betétvászonként. 

A lennek jellegzetes, merevebb esése van, mint könnyedén szálló anyagtársainak, a szabott, 

test körvonalát jobban kiadó ruhadarabok ezért mutatósabbak belőle. Irodai, hivatalos 

környezetben átgondolandó a viselete, business vonalon nem javasolt. 



 

 



 

 



Egy kis anyagismeret – a gyapjú 

Az alapanyagokat bemutató sorozatban áttérünk az állati eredetű szálasanyagokra, ezeken 

belül is az egyik legismertebbre, a gyapjúra. 

Természetes, állati eredetű szálasanyagok 

 

 

GYAPJÚ és amit belőle a címkén látsz: 

Jelölése WO 

Tiszta élő gyapjú WV 

Elnevezése 

Angolul Wool 

Franciául Laine 

Németül Wolle 

Törökül Yün 

Nemzetközi jelölése 

Tiszta élőgyapjú jelölése, az idegen szál 

csak 0,3%-ban megengedett 

 



Gyapjút az ember azóta visel, hogy először eszébe jutott letépkedni a juhokról a gyapjat. A 

módszerek már a vaskorban kifinomodtak annyira, hogy ehhez a művelethez inkább nyíró 

szerszámokat használjanak. Mivel a Föld szinte minden országában találhatók juhok, az éves 

gyapjútermelés több millió tonnában mérhető világviszonylatban. Ezen mennyiség 

kiemelkedő előállítója Ausztrália, a vörös homok hazája az összmennyiség közel 25%-át adja. 

A gyapjút számos tulajdonsága alapján osztályozzák további felhasználás előtt. Elkülönítik 

attól függően, hogy az állat melyik testrészéről származik, milyen a szálhosszúsága, színe, 

finomsága. Máshol használják fel az élő és az elpusztult állatról nyert gyapjút. 

Felhasználása 

Sok embernek a gyapjúról egy nehéz, súlyos, szúrós szövet jut eszébe, holott a 

kidolgozottsága és az elterjedése igen sokrétű. 

A legfinomabb, merinói juhról nyert gyapjú akár harisnyák készítésére is alkalmas. 

A középfinom gyapjúkat, mint amilyen például a keresztezett (crossbred) gyapjú már 

sportosabb, durvább ruházathoz használják. 

De a gyapjú feltűnik az otthonunkban is, szőnyeget, rusztikus bútorhuzatokat, takarót is 

készítenek belőle. 

Tulajdonságai 

A gyapjú számos figyelemreméltó öltözködési tulajdonsággal rendelkezik. Nézzünk néhány 

említésre méltót: 

Nedvességfelvétel 

Hőszigetelés 

Láttunk már juhot fázni? (Persze nem a lekopasztottakra gondolok)  

A gyapjú egyik legkiemelkedőbb tulajdonsága a hőtartása, amit a sok 

légzárvány okoz a szálakban.Továbbá a tömegének 1/3-át veszi fel vízgőz 

formájában anélkül, hogy nedvesnek hatna. 

A vízcseppeket taszítja, nagyon lassan szívja magába a cseppfolyós állagú 

vizet. Ami ha megtörténik, utána nagyon lassan távozik. Tudjuk, hogy a 

gyapjúkardigánunk nem estéről reggelre fog megszáradni. 

Összefoglalva, a juhoknak előbb kell tartani a környéken ólálkodó 

farkasoktól, mint az időjárás viszontagságaitól, mely szőr-tulajdonságokért 

évezredek óta nagyon hálásak lehetünk nekik. 

Szilárdság, nyúlás 

A gyapjú nem a legkopásállóbb anyag, viszont fantasztikusan alakítható! A 

szálak nagyon jól nyújthatók, ami pozitívum elsősorban a ruhaiparban 

válik nagyon jól kihasználhatóvá. Ha alakítás után meggőzőljük, tartósan 

formázhatóvá válik! 



A gyűrődések maguktól kisimulnak, vagy nagyon jól kivasalhatók. 

Nedvesség és hő hatására a gyapjú nemezelődik, vagy filcesedik, amit 

érdemes elkerülni. 

Tapintás 

A gyapjú tapintása nagyon változatos. 

A finomságától, szálkeveréktől függően lehet a legfinomabb anyag, amit 

valaha kezünkbe fogtunk, és a legdurvább seprű jellegű szőnyeg is.Fontos 

szempont a gyapjúruhák kiválasztásánál, hogy milyen reakcióba lép az 

anyag a bőrünkkel! Nagyon ritkán, de vannak, akiknek kellemetlen, 

allergiás tüneteket okozhat a gyapjú. 

Égési teszt 

A gyapjú nehezen gyullad, ezért a tűzvédelem területén is hasznos lehet. 

Ha meggyullad lassan, kis lángon ég, és jellegzetes szaru és hajszagot 

áraszt. Az égésterméke olyan, mint a salak. 

Mi készül gyapjúból? 

Öltönyök, kosztümök, blézerek, zakók, nadrágok, szoknyák, kabátok, pulóverek, mellények, 

ruhák, kardigánok, kiegészítők (sapka, sál, kesztyű), nyakkendők, kalapok, harisnyák, zoknik. 

Mivel keverik? 

A gyapjút nyúlékonysága, rugalmassága és nemezelődésre való hajlama miatt nagyon 

gyakran keverik szintetikus szálakkal (poliészterrel, poliakrillal, poliamiddal), mivel a 

száltulajdonságok nagyszerűen kiegészítik egymást, és csökkentik a felsorolt tulajdonságok 

hátrányait. A szálkevert gyapjúknak a kezelhetősége nagymértékben javul, akárcsak a 

kopásállósága. 

Keverik még selyemmel, pamuttal, és egyéb állati eredetű szőrökkel is. 

Ha a gyapjú részaránya a keverékben 50% felett van, akkor az előnyös tulajdonságai 

dominálnak a ruházatban. 

Gyakori keverési arányok: 55/45, 50/50, 60/40, 70/30% 

Hogyan kezeld? 

Nnna igen… 

Elérkeztünk az apróbetűs részhez. A legáltalánosabb indok, amiért az emberek 90%-a 

visszateszi a gyapjút a polcra, az a kényes kezelés. (A maradék 10% nem szereti, vagy 

allergiás rá) 

Felmerülhet a kérdés, hogyha a gyapjú ennyire sokrétű anyag, miért nincs belőle 

mindenünk? Lássuk a kezelési útmutatót a válaszért. 

Mosás Fehérítés Vasalás Vegytisztítás Szárítás 



 
A gyapjú korlátozottan mosható! 

Csak a nemezelés ellen 

kikészített gyapjút ajánlott 

mosógépben mosni, akkor is 

gyapjúmosóporral, kímélő, 

gyapjú programon.Ha ez 

hiányzik, akkor langyos vízes, 

kézi mosás javasolt. Semmi 

csavarás, gyűrés, 

csapkodás!Vagy vigyük el a 

tisztítóba. 

 
A 

gyapjút ne 

fehérítsük. 

 
150 C-on 

vasalható, 

gőzzel, 

vagy 

nedves 

ruhán 

keresztül. 

 
A gyapjút 

perklóretilénnel 

lehet vegyileg 

tisztítani.Vagy 

vigyük el a 

tisztítóba. 

 
A gyapjút 

ruhaszárító 

gépben, napon, 

vagy fűtőtesten 

ne szárítsuk. 

Láthatjuk, hogy a gyapjú igen kényes ruhadarab tud lenni, viszont a kezelésben 

megmutatkozó hátrányaiért sokszorosan kárpótolhatnak minket a jó tulajdonságai. 

Milyen néven találkozhatsz vele? 

A gyapjú elnevezése nagyon változatos, és változatos anyagfinomságokat is takar: 

Buklé, seviot, diagonál, donegál, charmelaine, afhalaine, gyapjúflanell, filc, flausch, filc, 

freskó, lóden, muszlin, shetland, posztó, tweed, trikotine 

A felsoroltakból talán a legáltalánosabban ismert a tweed, a lóden, a buklé, a posztó, a filc 

vagy a muszlin. Itthon sajnos ritkán találkozni magas minőségű, élő gyapjú szövettel a 

boltokban, a gyapjú minősége ugyanis az árában azonnal visszatükröződik. 

A gyapjút tartalmazó szöveteket a fogásukról a legtöbb esetben fel lehet ismerni, ezért 

érdemes a tapintásunkra (is) hagyatkozni a ruhacímke áttanulmányozása mellett. A gyapjú 

érintése ugyanis nagyon jellegzetes karakterű. 



Egy kis anyagismeret – a pamut 

 

Vagy add oda az anyukádnak. Ő tudja, hogyan kell csinálni. 

Bizonyára mindenki belefutott már az alábbi képbe az interneten. Az átlagos felhasználói 

oldalon bizony ez a valóság: sokak számára a textil-KRESZ olyan rejtélyes és veszélyes 

tudományág, amit csak az édesanyák oldhatnak meg. 

Ugyanilyen senkik földje a címkék anyagösszetételt jelölő része is, éppen ezért úgy 

gondolom, érdemes egy kicsit szárazabb, de annál hasznosabb témakört is górcső alá 

vennünk. Ez pedig a ruhaipari anyagismeret! 

A téma ugyan terjedelmes, de nem kell megijedni, megpróbálom a lehető legegyszerűbben 

megközelíteni, hogyan is készül és miből is van mindaz, amit nap-nap után magunkra öltünk? 

1) Miből is készülnek a ruhák? 

Szálasanyagból. Ez a textilipari nyersanyagok összefoglaló neve, ami esetben a “szál” szó 

nem keverendő össze a fonallal vagy a cérnával. A szálasanyag a legkisebb egysége az 

előállítási folyamatnak. 

2) Miből lesz a szálasanyag? 

A bemeneti oldalt tekintve két fő csoportot különböztetünk meg. 

A természetes eredetű szálakat (melyeket növényekből, állatokból, ásványokból nyernek) 

Illetve mesterséges szálasanyagokat (melyeket vagy teljesen vegyi úton állítanak elő, vagy 

cellulóz segítségével gyártanak) 

  

3) Természetes, növényi eredetű szálasanyagok: a pamut 

Kezdjük a sort az egyik legismertebb természetes szálasanyaggal. 



 

 

PAMUT és amit belőle a címkén látsz: 

Jelölése CO 

Elnevezése 

Angolul Cotton 

Franciául Coton 

Kínaiul 棉 

Törökül Pamuk 

Nemzetközi jelölése 

A jelölés csak a tiszta, jó minőségű pamut textiliákon engedélyezett. 

Kevertszál esetén nem. 

 

Már az ókori görögök is… 

Kezdett annak idején minden tanórát rettegett fizika tanárom, ami jelen esetben is helytálló. 

Az egyik legősibb alapanyagról van szó, már i.e. 5800 körüli leletek között is találtak pamut 

anyagokat. Ugyan sokáig hátrányban volt a len és a gyapjú mellett, mindvégig jelen volt a 

világ textilpiacán. Uralkodóvá az 1700-as évek közepétől válhatott, mikor a feldolgozásához 

megfelelő ipari gépek elterjedtek. Az 1900-as évekre a szálasanyag termesztés 80%-át is 

kitette. Ez a szám a vegyiszálak előállításával esett csak némiképp vissza, de napjainkban is az 

egyik legfontosabb alapanyag, több millió tonna pamutot termesztenek világszerte. (Főleg a 

trópusi, szubtrópusi égövekben). 



A pamut a gyapotnövény magházát burkoló szőrzetszerű szálak elnevezése. A növényt 

nemcsak a textilipar dolgozza fel, vattát, étolajat, takarmányt, trágyát, ipari cellulózt is 

készítenek belőle. A kereskedelemben a gyapotot az előállító ország és gyapotfajta alapján 

nevezik meg. (Csak az USA-ban közel 20 félét termesztenek) 

Mennyire bio a pamut? 

A gyapot nagyon macerás növény, ezért a génmanipuláció első áldozatai közé is sorolható 

egyben. Érhetik vegyszerek, színezékek és egyéb ruhaipari kezelések az előállítása során. A 

bioélelmiszerekhez hasonlatos szigorú, mérgező hatásoktól mentes gyapottermesztés 

jelenleg az összmennyiség (kb. 25-30 millió tonna) csupán 1%-a. Azaz igen csekély. 

Pörkölj oda, megmondom, ki vagy! 

A szálasanyagok egyik legbiztosabb felismerési módja, ha alájuk gyújtunk. (És egyben az 

anyagismeret órák legjobb pillanatai is ezek  ) 

A természetes szálú pamut ugyanis gyorsan, nagy lánggal ég, majd izzik. A végterméke szürke 

hamu, a szaga mint a papíré (mivel cellulóz az összetevője). Némiképp barátságosabb 

végkifejlet ez, mint egy olvadva csöpögő, a bőr mély rétegeibe égő műszál esetében, nem 

igaz? 

 

Még néhány számottevő tulajdonság 

Nedvességfelvétel 
Felveszi az önsúlyának közel 65%-át (lásd izzadtság), cserébe 

rettentő lassan szárad meg. 

Szilárdság, nyúlás 

A pamut kopásálló, jó tartósságú szövet, nedvesen masszívabb anyag. (Ha 

benedvesítjük, a száraz oldalon fog szakadni). A nyúlása, rugalmassága 

viszont igen csekély, ezért nagyon erősen gyűrődik. (lásd a férfi ingek 

vasalása) 

Tapintás 
A fentieket viszont ellensúlyozza a bőrbarát, finom, természetes érintése. 

Amiért mindannyian szeretjük. 

Mi készül a pamutból? 

Mi az, ami nem? Szinte minden ruhában jelen van. Általánosságban ingek, blúzok, ruhák, 

nadrágok, farmer, fehérneműk, munkaruházatok közkedvelt anyaga. Ezen kívül a háztartási 

textíliák, baba textilek, varrócérnák, fonalak összetevője. 

Mivel turbózzák? 

Az, hogy valami nem 100% pamut, nem jelenti azt, hogy feltétlenül rossz! A textilipar olyan, 

mint az állattenyésztés: két különböző egyed legjobb tulajdonságaiból próbálnak 



kikotyvasztani valami még jobbat. A pamutot rugalmasabbá, könyebben kezelhetővé, 

nedvszívóbbá tehetik viszkózzal, poliészterekkel, vagy poliamiddal, modálszállal. Ezek 

nyúlásban, szilárdságban, vagy további előnyös tulajdonságokban javítják fel a pamutot, 

tehát nem kell tőlük megijedni. A legáltalánosabbak az 50-50%, 60-40%, 70-30%-os arányban 

kevert szálak. 

Hogyan kezeld? 

Mivel gyakorlat teszi a mestert, egyben ismerkedjünk is meg néhány hieroglifával a 

méretcímkék labirintusából. 

Mosás Fehérítés Vasalás Vegytisztítás Szárítás 

 
90 fokban mosható a 

fehér 

60 fokban a színes 

40 fokban a sötét színű 

pamut 

 

Fehéríthető 

klórral. 

200 C-on 

vasalható, 

ajánlott 

nedvesíteni 

a vasalandó 

anyagot közben. 

A pamut 

nem érzékeny 

az oldószerekre. 

Lehet 

szárítógépben 

szárítani. 

Milyen néven találkozhatsz vele? 

A texilipar egyik szépsége, hogy nem elgendő csupán az alapanyag nevét megjegyezned, 

tucatnyi fantázianévvel zavarnak össze a boltokban és a méteráru üzletekben. Alább rövid 

válogatást találsz a leggyakoribb pamut szövetek elnevezéséről: 

Pamut batiszt, puplin, kordbársony, damaszt, denim, farmeranyag, frottír, gabardin, karton, 

muszlin, oxford, bársony, flanel, bolyhos flanel, düftin, lepedővászon, pamut-krepp stb. 



 

 



 

 

 


