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1
Je bent een wit 

katoenbolletje en 
groeit op in India.

2
Je wordt geplukt 

door een 
katoenplukker.

3
Samen met 

andere katoen-
bolletjes gaan jullie 
op reis. Gooi nog 

een keer.

4
Jullie arriveren in 

een fabriek in 
Spanje.

5
In de fabriek 
worden jullie 
vriendjes met 
gerecyclede 

vezels.

6
Samen worden 
jullie 1 nieuwe 

draad in de 
spinnerij.

7
Joehoe, jullie gaan 
met z’n allen naar 

de ververij.

8
Oeps, jullie zijn 

niet goed geverfd, 
1 stap terug.

9
Ja iedereen is 

blauw, nu op naar 
de weverij.

10
Horizontale 

draden en verticale 
draden worden 

geweven. 1 beurt 
wachten.

11
Zo, nu zijn jullie 

denim (jeansstof) en 
worden jullie 

geknipt.

12
Au, we worden 
genaaid. Maar 

krijgen gezelschap 
van knoop en rits.

13
Ah lekker, 
we worden 
gewassen.

14
Nu zijn we een 

echte MUD Jeans 
geworden. Multiple 

Use Denim Jeans

15
Oh, we mogen in 

een doos en daarna 
mee op de boot. 
1 beurt wachten.

16
Met heel veel 

dozen liggen we nu 
in een distributie-

centrum.

17
Ja, we zijn 

verkocht, gaan naar 
winkels en worden 

per fietskoerier 
thuisbezorgd.

18
We worden veel 
gedragen maar 

gaan niet vaak in de 
was. Prima. Nog 
een keer gooien.

19
We worden 

binnenstebuiten 
gewassen op 
30 graden en 

daarna 
opgehangen.

20
Wat? 

Stop je ons in de 
droog  trommel? 

Dat is slecht voor 
ons en het milieu. 

Vier stappen 
terug.

21
Bah, we hebben 

een vlek gekregen 
en vragen oma om 

advies.

22
Ah nee, we hebben 
een scheurtje, kun 
je me repareren?

23
We passen niet 

helemaal meer en 
mogen mee naar 
een kleding swap 

party 
(kledingruil).

24
We worden 

doorgegeven aan 
een neef.

25
We worden 

verkocht via internet 
en maken iemand 

anders blij.

26
We worden 

versiert met mooie 
katoenensto�en en 

geplakt met 
textiellijm.

27
Leuk we worden 
een korte broek. 

28
Na vele jaren zijn 

we echt op en gaan 
we weer terug naar 

de winkel.

29
Via de winkel 

terug naar Spanje, 
nu naar een 

recyclefabriek.

30
VIP-behandeling: 

onze knoop en rits 
eraf, we worden in 

kleine stukjes 
gesneden. 

31
Oh, zo lekker, we 

worden versnipperd 
en nu ben ik een 

gerecyclede vezel!

1
Meestal is het 
standaard katoen. 
Biologisch katoen is 
beter omdat het duur-
zaam is geteeld en er 
zo iets minder water 
en geen bestrijdings-
middelen en geen 
chemicaliën worden 
gebruikt. Gerecycled 
katoen is het beste 
(maar dat leer je 
straks). 

6
Als stof met te veel 
verschillende 
materialen wordt 
gemengd, is het 
moeilijk te recyclen. 
Jullie zijn en blijven 
lekker katoen en 
worden zo samen 
1 draad (dat heet ook 
wel: Garen).

7
Bij het verven van 
garens wordt meestal 
veel water en 
chemicaliën gebruikt. 
Helaas schadelijk voor 
mensen, planten en 
dieren. Maar nu niet 
meer, we gebruiken 
een unieke 
schuimtechniek.

13
Het water dat wordt gebruikt is regenwater. Na het 
wassen wordt 95% van het water gerecycled en 
weer hergebruikt.

15
Het gebruik van 
vliegtuigen als 
transport zorgt voor 
veel CO2-uitstoot. 
Daarom vervoert 
MUD Jeans haar 
producten via boten 
en vrachtwagens.

18
Door je jeans 
minstens 10 keer te 
dragen voordat je 
hem wast, kun je jouw 
waterverbruik met 
75% verminderen.
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VOORBEREIDING EN 
MATERIALEN
 ■ Timer 
Zorg per groep voor: 
 ■ pionnen of knopen
 ■ dobbelsteen

Speel het spel gedurende 
minimaal 15-20 minuten. 
Iedereen is een winnaar, 
want we hebben allemaal 
iets geleerd! Degene die 
de meeste rondjes heeft 
gemaakt, of in het 
tweede/derde rondje het 
verst is gekomen, is de 
circulaire winnaar.

VAN KATOENBOLLETJE 
NAAR CIRCULAIRE JEANS

WWW.MUDJEANS.NL/SUPPLYCHAINGAME

MUD Jeans is een Nederlands 
merk met de eerste 
circulaire jeans ter wereld! 
In dit spel leer je, hoe we 
van katoen en gerecyclede 
vezels van een oude jeans, 
een nieuwe jeans maken. 
Jeans is gewoon een andere 
naam voor spijkerbroek.
Omdat jeans fabriceren erg 
vervuilend is en er veel 
kleding wordt weggegooid 
doet MUD Jeans het anders. 
Zij zamelen oude spijker-
broeken in om weer nieuwe 
van te maken. Geweldig hè? 
Het vermindert afval en 
(vervuilend) water en is dus 
oké voor het milieu. Ze 
hebben al een jeans met 40% 
gerecycled katoen en 60% 
biologisch katoen. Hun droom 
is 100% gerecycled katoen.

Voor het maken van één 
spijkerbroek wordt 
ongeveer 7.000 liter 
water gebruikt (dat is 
voor jou ongeveer 
140 dagen, 6 minuten 
douchen). Voor één 
circulaire jeans 
gebruiken ze slechts 
581 liter.

Scan de QR-code en 
download de 
Supply chain game 
en print uit!

(spelvorm): Van katoenbolletje naar circulaire jeans
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