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41 Hattar; Framställning av hattar; Filtning 
 

41a Framställning av hattar [-64] 
41a (IPC: A42C) Framställning eller utstyrsel av hattar eller andra 

huvudbonader [64-] 
41b Utstyrsel av hattar [-64] 
41c Hjälmar; Mössor; Halmhattar; Hopfällbara eller liknande hattar; 

Detaljer vid sådana [-64] 
41c (IPC: A42B) Hattar; Huvudbonader [64-] 
41d Filtning 
 

41a Framställning av hattar [-64] 
41a-1 Framställning av faktade hattämnen; Maskiner eller anordningar för faktning, t.ex. med 

faktningskoner [-64] 
41a-2/01 Formning av hattar; Pressning; Ångning; Sträckning [-64] 
41a-2/02 Anordningar för ändring av form eller huvudvidd hos färdiga hattar [-64] 
41a-3 Bearbetning av hattbrätten [-64] 

Beredning av hattar [-64] 
41a-4/01 Slipning, t.ex. med pimpsten [-64] 
41a-4/02 Skärning; Piskning; Borstning [-64] 
41a-4/03 Pressning [-64] 
41a-4/04 Impregnering; Hårdgöring (kemisk del 8k) [-64] 
41a-4/05 Mönstring (blekning, färgning 8a-14/02); Speciella beredningsarbeten för hattar [-64] 
41a-5 Mätanordningar för hattar [-64] 
41a-6 Andra anordningar för framställning av hattar, t.ex. för framställning av trådformar till 

hattstommar (symaskiner för halmhattar 52a-21; för infattningar vid hattar 52a-22) [-64] 

41a (IPC: A42C) Framställning eller utstyrsel av hattar eller andra 
huvudbonader [64-] 

41a-1/00 Framställning av hattar eller andra huvudbonader (framställning av 
huvudbonader av speciella material på specialklasser, t.ex. badmössor av 
gummi 39a6) [64-] 

41a-1/02 .  Framställning av faktade hattämnen; Maskiner eller anordningar för faktning, t.ex. 
med faktningskoner [64-] 

41a-1/04 .  Formning; Pressning; Ångning; Sträckning [64-] 
41a-1/06 .  Bearbetning av hattbrätten [64-] 
41a-1/08 .  Färdigställning; Justering; Slipning, t.ex. med pimpsten; Pressning; Glättning; 

Borstning; Impregnering; Hårdgöring; Mönstring (blekning, färgning 8a-14/02) [64-] 

41a-3/00 Andra anordningar för framställning av hattar eller andra huvudbonader, 
t.ex. anordningar för framställning av trådformar till hattstommar 
(symaskiner för halmhattar 52a-21; symaskiner för infattningar till hattar 
52a-22); Anordningar för ändring av form eller huvudvidd hos färdiga 
hattar eller huvudbonader [64-] 

41a-3/02 .  Hållare för hattformar [64-] 
41a-3/04 .  Ställ för utförande av garnering av damhattar [64-] 
41a-3/06 .  Mätanordningar för hattar eller andra huvudbonader [64-] 

41a-5/00 Tillbehör eller garneringar för hattar eller andra huvudbonader, t.ex. 
hattband [64-] 

41a-5/02 .  Svettremmar [64-] 
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41a-5/04 .  Anordningar för luftning av huvudbonader [64-] 

41b Utstyrsel av hattar [-64] 
41b-1 Infattning av hattar eller hattdelar, t.ex. hattband, hattformshållare, hattfoder eller 

hattpressar; Hållare för utförande av garnering av damhattar (symaskiner för 
infattningar vid hattar 52a-22) [-64] 

41b-2 Svettremmar; Anordningar för luftning vid huvudbonader [-64] 

41c Hjälmar; Mössor; Halmhattar; Hopfällbara eller liknande hattar; 
Detaljer vid sådana [-64] 

41c-1 Hjälmar; Hjälmöverdrag (pansrade hjälmar, stålhjälmar 72g-1/02) [-64] 
41c-2 Mössor; Hattar av speciella slag, t.ex. resmössor; Huvudbonader med ögonskydd, 

öronskydd, nackskydd (öronskydd eller nackskydd i allmänhet 3b-8, 3b-20), luftfyllda 
kuddar eller uttagbara foder; Gruvarbetarehuvor; Bilhuvor; Skyddshuvor mot slag eller 
stötar (för sportändamål 77a-23/01, 77a-71/10) [-64] 

41c-3 Hattar av halm eller halmimitation [-64] 
41c-4 Hopfällbara hattar, t.ex. chapeau-claques, eller mössor; Skyddshöljen mot regn eller 

solsken [-64] 
41c-5 Andra huvudbonader, t.ex. huvudbonader av speciella material; Isärtagbara 

huvudbonader (huvor, badmössor 3b-45 – 3b-47) [-64] 
41c-6 Hattar eller andra huvudbonader med anordningar för fästande av föremål, t.ex. 

anteckningsblock, speglar, igenkänningsmärken eller lampor; Skyddsanordningar för 
hattar (mot bortbyte eller stöld använda lås 68a-109) [-64] 

41c-7 Hattar eller andra huvudbonader med inställbar huvudvidd [-64] 
41c-8 Anordningar för fasthållning av huvudbonader, t.ex. stormband (hatthållare fästa på 

damhattar 3b-45; slöjhållare 3b-47) [-64] 

41c (IPC: A42B) Hattar; Huvudbonader [64-] 
41c-1/00 Huvudbonader (hjälmar 41c-3/00; slöjor 41c-5/00) [64-] 
41c-1/02 .  Hattar; Styva mössor [64-] 
41c-1/04 .  Mjuka mössor; Huvor [64-] 
41c-1/06 .  .  Skärmmössor; Mössor för motorsport; Mössor med ögonskydd, öronskydd eller 

nackskydd (öronskydd eller nackskydd vid skyddskläder, allmänt 3b-13/00); 
Mössor med luftkuddar eller uttagbara foder [64-] 

41c-1/08 .  .  med skydd mot slag (huvudskydd för sportändamål 77a-71/10) [64-] 
41c-1/10 .  .  .  Gruvarbetarmössor [64-] 
41c-1/12 .  .  Badmössor [64-] 
41c-1/14 .  Hattar av halm eller halmimitationer [64-] 
41c-1/16 .  Damhattar [64-] 
41c-1/18 .  med överdrag e.d. för skydd mot damm, regn eller solsken [64-] 
41c-1/20 .  Hopvikbara eller isärtagbara hattar [64-] 
41c-1/22 .  med inställbar huvudvidd [64-] 
41c-1/24 .  med anordningar för fästande av föremål, t.ex. anteckningsblock, speglar eller 

lampor [64-] 

41c-3/00 Hjälmar; Hjälmöverdrag (pansrade hjälmar, stålhjälmar 72g-1/02) [64-] 
41c-3/02 .  Störthjälmar [64-] 

41c-5/00 Slöjor; Slöjhållare [64-] 
41c-7/00 Anordningar för fasthållning av huvudbonader, t.ex. elastiska band 

(hattnålar 44a-21) [64-] 

41d Filtning 
41d-1 Förberedning av hår för filtning, mekanisk del, t.ex. betning av hår på skinnet (kemisk 

förbehandling av hår 29b-5); Maskiner för sönderskärning av skinn för utvinning av hår 
(maskiner för skärning eller avhåring av pälsverk 28b-25) 

41d-2 Filtning; Maskiner för filtning eller valkning 
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41d-3 Filtar med speciell sammansättning 
41d-4 Beredning av färdiga filtar, t.ex. pressning, plätering eller impregnering (impregnering 

kemisk del 8k; färgning 8a-14/02) 
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