
Jou vel is groter as enige deel van 
jou lyf. Dit help om jou koel te hou 

as dit warm is en warm in koue weer.
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Jou ooglede 
het die 

dunste vel.

0.02mm 
dik

ONS VEL 
SE WERK

Soos nuut
Jy kry  elke 28 dae  nuwe vel. Ou velselle gaan 

dood en word deur vars, nuwes vervang.  

1    Dit gee aan ons ’n  
 gevoelsintuig  sodat ons 
kan sê of iets warm, koud, 
grof en so meer is.

2  Dit  beskerm  ons liggame 
en organe om nadelige 
goed soos kieme en 
vullis wat infeksie kan 
veroorsaak, uit ons liggaam 
te hou. Dit hou ook goeie 
goed in, soos vloeistowwe 
soos water en bloed. 

3  Dit help om ons liggaam op 
die regte  temperatuur  te 
hou. As ons te warm kry, 
sweet die vel om ons af te 
koel. Die vel vernou ook 
die bloedvate om ons te 
help opwarm.

4  Dit help ons om sweet 
en gifstowwe  uit te skei  
(ontslae te raak daarvan).

Jou vel is jou 
grootste orgaan. 

Trouens, die 
deursnee persoon 

se vel is  2 vierkante  
 meter  as dit 

uitgereik word.

REK 
LEKKER 

LANK

VEL-
KWESSIES

 van jou 
liggaamsgewig. 

Jou vel beslaan 

Jou handpalms en 
voetsole het die 

dikste vel.

1.5mm 
DIK

NET 
JUNIORS!

KINDERS



WAT 
GEE AAN VEL 

SY KLEUR?
Sê: mel-a-nien

Melanien gee kleur aan die vel.  Melanien  is ’n 
pigment wat mense en ander soogdiere se vel, 
oë en haarkleur affekteer. Die pigment kom in 

verskillende skakerings voor, afhangende 
van die genetiese samestelling van die 

individu. Hoe donkerder jou vel, 
hoe meer melanien het jy.
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1  Dra ’n hoed met ’n breë rand.
2  Wend elke twee ure weer sonskerm aan.
3   Dra lipsalf met sonskerm wanneer jy 

buite is.
4  Bly tydens spitsure uit die son.

Beskerm jou vel 
teen sonskade

As die vel beskadig 
word, vorm dit 

letselweefsel om te 
probeer om self te 

genees. Letselweefsel is 
nie dieselfde as gewone 

vel nie – dit het nie 
sweetkliere of hare nie 
en het ’n ander kleur 
(donkerder of ligter).

Onder die huid 
en verbind die 
vel met spiere 

en been.

Binnekant van 
die vel. Dis waar 

jy bloedselle, 
haarfollikels en 

sweetkliere aantref. 

Buitekant van 
die vel. Die 

hooffunksie is 
beskerming.

’N DUN LAAG   

DIEREVEL

 OPPERHUID 

 ONDERHUID 

 HUID 

Elke haar op jou liggaam groei uit ’n klein buisie wat ’n 
follikel genoem word. Jy het haarfollikels oral oor jou 
liggaam, behalwe op jou lippe, jou handpalms en jou 
voetsole.

Ons kry hoendervel wanneer ons koud kry, bang is, 
geskok is of iets pragtigs hoor of sien. Die spiere aan die 
onderkant van ons follikels trek saam (word klein), wat ons 
liggaamshare laat regop staan. Diere kry hoendervel sodat 
hulle groter kan lyk vir roofdiere (diere wat hulle wil eet). 

Waarom kry ons 
hoendervel?

LETSEL-
WEEFSEL

DIE VEL 
HET 3 LAE

 SPERMACETI-WALVIS  
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 VERKLEURMANNETJIE 

 PADDA 

 YSBEER 

’n Verkleurmannetjie kan sy velkleur 
binne sekondes verander. Hy doen 
dit om homself te  kamoefleer  

en roofdiere te vermy, om 
met ander verkleurmannetjies te 
kommunikeer, en as dit te warm of 
koud is.

Paddas drink nie water nie. 
Hulle liggame  suig die water  
wat hulle nodig het deur hulle 
vel in. Hulle vel absorbeer 
bykans die helfte van die lug 
wat hulle nodig het.

Ysbere het ’n  swart vel onder  
 hulle wit pels  om die sonlig 
te absorbeer en hulle warm 
te hou.

Moenie deur ’n krokodil se taai 
vel om die bos gelei word nie. 

Sy vel is rondom sy mond meer 
sensitief as ons vingerpunte.

KOLLE EN STREPE EN 
DIE DIERERYK

 DIE VEL RONDOM ’N  
 KROKODIL SE MOND  

 IS BAIE SENSITIEF. 

DIKVELLIG
 35cm  – Dit is 
hoe dik die vel 
op die kop van ’n 
spermaceti-walvis 
is! Dis dikker as die 
lengte van ’n liniaal.


