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44 Knappar, säkerhetsnålar, spännen, blixtlås e.d.; 

Smycken; Tillbehör för tobaksbruk; Elddon 
 

44a Knappar, säkerhetsnålar, spännen, blixtlås e.d.; Smycken [-66] 
44a1 (IPC: A44B) Buttons, pins, buckles, slide fasteners, etc. [66-] 
44a2 (IPC: A44C) Jewellery; Bracelets; Other personal adornment; 

Coins [66-] 
44b Tillbehör för cigarrer, cigaretter, snus eller tuggtobak; Elddon 
 

44a Knappar, säkerhetsnålar, spännen, blixtlås e.d.; Smycken [-66] 
Knappar, t.ex. tygknappar, prydnadsknappar eller 
kragmanschettknappar; Fästanordningar för knappar 
(tillslutningsanordningar för kläder 3c) [-66] 

44a-1 Tygknappar; Tvättknappar; Andra klädknappar; Anordningar för tillverkning av sådana 
(44a-2; 44a-3; överspinning 25c; tillverkning av knappar av plåt 7c-29) [-66] 

44a-2 Knappar med utbytbar beklädnad; Skyddsanordningar för knappar (44a-1) [-66] 
44a-3 Knappar med öglor, tofsar e.d. för fastsyning (44a-1) [-66] 
44a-4 Prydnadsknappar [-66] 
44a-5 Kragknappar e.d.; Säkringar för kragknappar (44a-16; anordningar för knappdragning 

in i och genom knapphål 33c-15/01) [-66] 
44a-6 Kragknappar i flera delar (som kragknappar utformade halsdukshållare 3b-26) [-66] 
44a-7 Fällknappar med en klaff [-66] 
44a-8 Fällknappar med flera klaffar [-66] 
44a-9 Manschettknappar e.d. ; Säkringar för manschettknappar (44a-16; manschetthållare 

3a-6/01) [-66] 
44a-10 Knappar för fästning med sytråd (sydon för att fästa knappar 52a-24, 52a-25) [-66] 
44a-11 Knappar för fästning med nål eller tråd; Ögleknappar (44a-14) [-66] 
44a-12 Knappar för fästning med hjälp av skruvanordningar [-66] 
44a-13 Knappar för fästning med hjälp av deformerbara delar [-66] 
44a-14 Knappar för fästning med hjälp av spärranordningar, brickor eller stift (44a-11; 

44a-15) [-66] 
44a-15 Knappar för fästning med hjälp av fjäderanordningar (44a-14) [-66] 
44a-16 Knappar för fästning med hjälp av en förskjutbar eller vridbar fot (44a-5; 44a-9) [-66] 
44a-17 Knappar för fästning med hjälp av ett stift som införs i en öppning och förs vidare in i 

en slits [-66] 
44a-18/01 Knappar eller hakar för hängselfästen (3b-34) [-66] 
44a-18/02 Knappar eller hakar för fästning med hjälp av en tygkanten omgripande klämma [-66] 
44a-19 Knappar med andra fästanordningar; Andra anordningar vid knappar, t.ex. för 

fastsyning på avstånd från tyget eller anordningar för att förhindra borttappande av 
knappar [-66] 

44a-20 Knappkartor (54g-11/60) [-66] 

Hattnålar, hårnålar, bröstnålar, säkerhetsnålar e.d. (tillverkning av nålar 
7e-1 – 7e-6) [-66] 

44a-21 Hattnålar (44a-22; 44a-24; 3b-45) [-66] 
44a-22 Säkringsanordningar för hattnålar (44a-21; 44a-23 – 44a-25) [-66] 
44a-23 Hårnålar (44a-22; 3b-45; 33c-4) [-66] 
44a-24 Bröstnålar (44a-21; 44a-22) [-66] 
44a-25 Säkringsanordningar för bröstnålar (44a-22; 44a-26) [-66] 
44a-26/01 Säkerhetsnålar (44a-25; 44a-35/01; tillverkning 7e-1) [-66] 
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44a-26/02 Säkringsanordningar för säkerhetsnålar (44a-25; 44a-35/02) [-66] 
44a-27 Knappnålar (tillverkning 7e-1) [-66] 
44a-28 Maskiner för påsmältning av huvuden på nålar [-66] 

Spännen; Hakar (hyskor eller hakar för klädesplagg 3c-1) [-66] 
44a-29 Spännen utan spänntorn (3c-9; 56b-2) [-66] 
44a-30 Spännen utan spänntorn, med svängbara delar [-66] 
44a-31 Spännen utan spänntorn, med förskjutbara delar [-66] 
44a-32 Spännen med spänntorn (3c-9; 56b-2) [-66] 
44a-33 Andra klämanordningar eller hållaranordningar, i allmänhet [-66] 
44a-34 Karbinhakar; Fjäderringar (44a-40; 47d-16; tillverkning 7e-19) [-66] 

Smycken e.d. [-66] 
44a-35/01 Broscher; Broschfästen; Broschnålar (44a-26/01) [-66] 
44a-35/02 Säkringar för broschfästen (44a-26/02) [-66] 
44a-36 Ordenstecken eller liknande tecken; Fästen för sådana [-66] 
44a-37 Armband; Lås för armband (länkarmband 44a-38, 44a-39; 44a-40; 44a-43) [-66] 
44a-38/01 Tänjbara länkarmband; Lås för sådana (44a-39; 44a-40; 44a-43) [-66] 
44a-38/02 Otänjbara länkarmband; Lås för sådana (44a-39; 44a-40; 44a-43) [-66] 

Urarmband; Tillbehör för urarmband (44a-38; 44a-40; 44a-43; skyddsboetter 
e.d. för ur 33b-12/04 – 33b-12/06) [-66] 

44a-39/01 Urarmband i allmänhet [-66] 
44a-39/02 Snörformiga urarmband [-66] 
44a-39/03 Hållare för ur [-66] 
44a-39/04 Hållare för med fästen försedda ur [-66] 
44a-39/05 Öppna urarmband [-66] 
44a-39/06 Slutna urarmband utan vikbara delar [-66] 
44a-39/07 Slutna urarmband med vikbara delar [-66] 
44a-39/08 Urarmband kombinerade med andra nyttoföremål [-66] 

44a-40 Prydnadskedjor; Urkedjor (44a-38; 44a-39; 44a-43; karbinhakar, fjäderringar 44a-34; 
tillverkning av prydnadskedjor 7d-6) [-66] 

44a-41 Andra prydnadsföremål, t.ex. nipper i flätverksutförande eller gallerverksutförande, 
medaljonger eller hängsmycken (tillverkning av sådana av tunnplåt eller rör 7c-39; 
plastiska ornament 75b) [-66] 

44a-42 Omvandlingsbara prydnadsföremål [-66] 
44a-43 Lås eller reglar för prydnadsföremål (44a-37 – 44a-40) [-66] 
44a-44 Örringar; Örhängen; Verktyg för framställning av hål i öron [-66] 
44a-45 Fingerringar (tillverkning av ringar av plåt eller rör 7c-38) [-66] 
44a-46 Nyckelringar (68a-83; hållare för nyckelringar 33d-13/14; nyckelfodral 33b-12/09) [-66] 
44a-47 Steninfattningar [-66] 
44a-48 Skyddsanordningar mot stöld av fickur eller prydnadskedjor (för andra fickföremål, 

t.ex. plånböcker, portmonnäer, nycklar eller knivar 33b-14/01; för fickor 3c-5) [-66] 
44a-49 Sparbössor (sparbössor med räkneverk 43b-57) [-66] 
44a-50 Andra kortvaror som inte nämnts ovan, t.ex. marker eller poletter [-66] 

Anordningar för hopfästning eller tillslutning, som kortvaror (speciellt 
avsedda för klädesplagg 3c; för skodon 71b) [64-66] 

44a-52 Tryckknäppen i allmänhet (för bilsuffletter 63c-45; framställning av plåt 7c-29) [64-66] 
44a-53/01 Blixtlås (för handväskor 33b-13; för bilsuffletter 63c-45; framställning av 

blixtlåselement av speciella material på specialklasser t.ex. av plåt 7c-45/02; av plast 
39a3-5/00; genom gjutning av metall 31c) [64-66] 

44a-53/10 Glidlås [64-66] 
44a-53/20 Skjutknäppen [64-66] 
44a-54 Knapphål; Öglor [64-66] 
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44a-60 Andra anordningar för hopfästning eller tillslutning, som kortvaror [64-66] 

Fästning av låsdelar (på klädesplagg 3d-37/00; på skodon 71c-101/00 – 
71c-105/00) [64-66] 

44a-61 Anbringande av låsdelar på föremål av textil, läder eller andra böjliga delar [64-66] 
44a-61/01 av hakar eller hyskor [64-66] 
44a-61/10 av knappar eller tryckknäppen [64-66] 
44a-61/20 av glidlås eller färdiga blixtlås (anbringade av blixtlåselement på en bärare vid 

framställning av blixtlås i allmänhet 44a-53/01; plasttekniska förfaranden för fästande 
av blixtlåselement på ett band 39a3-5/00) [64-66] 

44a1 (IPC: A44B) Buttons, pins, buckles, slide fasteners, etc. [66-] 
Note: 
This subclass is intended to cover buckles and slide fasteners whether 
used as haberdashery or otherwise [66-] 

44a1-1/00 Buttons [66-] 
44a1-1/02 .  characterised by their material [66-] 
44a1-1/04 .  Ornamental buttons [66-] 
44a1-1/06 .  Assembling of buttons (covering by braiding 25c) [66-] 
44a1-1/08 .  Constructional characteristics [66-] 
44a1-1/10 .  .  washable [66-] 
44a1-1/12 .  .  covered by fabric [66-] 
44a1-1/14 .  .  with replaceable coverings [66-] 
44a1-1/16 .  .  with protective coverings [66-] 
44a1-1/18 .  adapted for special ways of fastening [66-] 
44a1-1/20 .  .  attached by thread visible to the front [66-] 
44a1-1/22 .  .  attached by thread not visible to the front [66-] 
44a1-1/24 .  .  .  Eye-buttons [66-] 
44a1-1/26 .  .  with resilient shank [66-] 
44a1-1/28 .  .  with shank and counterpiece [66-] 
44a1-1/30 .  .  .  Screw-buttons [66-] 
44a1-1/32 .  .  .  Shank inserted into counterpiece and locked by sliding or rotating [66-] 
44a1-1/34 .  .  .  with snap-action counterpiece [66-] 
44a1-1/36 .  .  .  with counterpiece in the form of cotter, split-pin, or the like [66-] 
44a1-1/38 .  .  Clamping by spring action [66-] 
44a1-1/40 .  .  with helical wire-shank screwed into material [66-] 
44a1-1/42 .  .  with deformable prongs [66-] 
44a1-1/44 .  .  with deformable counterpiece [66-] 

44a1-3/00 Collar-studs [66-] 
44a1-3/02 .  completely rigid [66-] 
44a1-3/04 .  with head tiltable as a whole [66-] 
44a1-3/06 .  with head formed as two tiltable flaps [66-] 
44a1-3/08 .  with head and base separable [66-] 

44a1-5/00 Sleeve-links [66-] 
44a1-5/02 .  with separable parts [66-] 

44a1-7/00 Cards for buttons, collar-studs, or sleeve-links [66-] 
44a1-9/00 Hat, scarf, or safety pins or the like (decorative or ornamental aspect 

44a2) [66-] 
44a1-9/02 .  Simple pins [66-] 
44a1-9/04 .  .  Ordinary pins [66-] 
44a1-9/06 .  .  Hat-pins (other fastening means for head coverings 41c-7/00) [66-] 
44a1-9/08 .  .  Tie-pins [66-] 
44a1-9/10 .  .  Safety devices [66-] 
44a1-9/12 .  Safety-pins [66-] 
44a1-9/14 .  .  Ordinary safety-pins [66-] 
44a1-9/16 .  .  Brooches; Breast-pins [66-] 
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44a1-9/18 .  .  Hinges; Locking devices [66-] 
44a1-9/20 .  Attaching heads of glass or the like to pin shafts [66-] 

44a1-11/00 Buckles; Similar fasteners for interconnecting straps or the like, e.g. for 
safety belts [66-] 

44a1-11/02 .  frictionally engaging surface of straps [66-] 
44a1-11/04 .  .  without movable parts [66-] 
44a1-11/06 .  .  with clamping devices [66-] 
44a1-11/08 .  .  .  roller displaceable in wedge-shaped slot [66-] 
44a1-11/10 .  .  .  sliding wedge [66-] 
44a1-11/12 .  .  .  turnable clamp [66-] 
44a1-11/14 .  .  .  .  with snap-action [66-] 
44a1-11/16 .  .  Strap held by spring action [66-] 
44a1-11/18 .  .  Strap held by threading through linked rings [66-] 
44a1-11/20 .  engaging holes or the like in strap [66-] 
44a1-11/22 .  .  Buckle with fixed prong [66-] 
44a1-11/24 .  .  Buckle with movable prong [66-] 
44a1-11/25 .  with two or more separable parts [66-] 
44a1-11/26 .  .  with push-button fastenings [66-] 
44a1-11/28 .  .  with hooks engaging end-pieces on the strap [66-] 

44a1-13/00 Hook and/or eye fasteners [66-] 
44a1-13/02 .  with spring closure of hook [66-] 

44a1-15/00 Key-rings [66-] 
44a1-17/00 Press-button or snap fasteners [66-] 
Slide fasteners [66-] 
44a1-19/00 Slide or glide fasteners [66-] 
44a1-19/02 .  Slide fasteners with a series of separate interlocking members secured to each 

stringer [66-] 
44a1-19/04 .  .  Stringers arranged edge-to-edge when fastened [66-] 
44a1-19/06 .  .  .  with substantially rectangular members having interlocking projections and 

pieces [66-] 
44a1-19/08 .  .  Stringers arranged side-by-side when fastened [66-] 
44a1-19/10 .  Slide fasteners with one-piece interlocking members on each stringer [66-] 
44a1-19/12 .  .  Interlocking member of wire a continuous helix [66-] 
44a1-19/14 .  .  Interlocking member formed by a profiled or castellated edge of stringer [66-] 
44a1-19/16 .  Glide fasteners with edges of stringers of uniform section throughout the length 

thereof [66-] 
44a1-19/18 .  .  Edges of adjacent stringers connected, when closed, by a third member moved or 

groups of members, e.g. third member moved into positions by a slider [66-] 
44a1-19/20 .  .  .  embraced by the edges [66-] 
44a1-19/22 .  .  .  embracing the edges [66-] 
44a1-19/24 .  Details [66-] 
44a1-19/26 .  .  Sliders [66-] 
44a1-19/28 .  .  .  removable from both stringers [66-] 
44a1-19/30 .  .  .  with means for locking in position [66-] 
44a1-19/32 .  .  Means for making slide fasteners gas and/or watertight [66-] 
44a1-19/34 .  .  Tapes secured to stringers for attachment to edges of clothing or the like; Flaps 

secured to stringers for covering the interlocking members [66-] 
44a1-19/36 .  .  Means for permanently uniting the stringers at the end; Means for stopping 

movement of slider at the end [66-] 
44a1-19/38 .  .  Means at the end of stringer by which the slider can be freed from one stringer, 

e.g. stringers can be completely separated from each other [66-] 
44a1-19/40 .  .  Connection of separate, or one-piece, interlocking members to stringer tapes; 

Reinforcing such connections, e.g. by stitching [66-] 
44a1-19/42 .  Making by processes not fully provided for in one other class, e.g. 7c-53/50; 

7d-45/18; 31b2-17/16; 39a3-5/00 [66-] 

44a1-21/00 Other clamping or holding devices [66-] 
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44a1-63 Hårnålar (44a1-9/00; 33c-4) [66-] 

44a2 (IPC: A44C) Jewellery; Bracelets; Other personal adornment; 
Coins [66-] 

44a2-1/00 Brooches or clips in their decorative or ornamental aspect [66-] 
44a2-3/00 Medals; Badges [66-] 
44a2-5/00 Bracelets; Wrist-watch straps; Fastenings for bracelets or wrist-watch 

straps [66-] 
44a2-5/02 .  Link constructions [66-] 
44a2-5/04 .  .  extensible [66-] 
44a2-5/06 .  .  .  having lazy-tongs [66-] 
44a2-5/08 .  .  .  having separate links [66-] 
44a2-5/10 .  .  not extensible [66-] 
44a2-5/12 .  C-spring-type bracelets or wrist-watch holders [66-] 
44a2-5/14 .  characterised by the way of fastening to a wrist-watch or the like [66-] 
44a2-5/16 .  .  by folding the strap [66-] 
44a2-5/18 .  Fasteners for straps (buckles 44a1-11/00) [66-] 
44a2-5/20 .  .  for open straps [66-] 
44a2-5/22 .  .  for closed straps [66-] 
44a2-5/24 .  .  .  with folding devices [66-] 

44a2-7/00 Ear-rings; Devices for piercing the ear-lobes [66-] 
44a2-9/00 Finger-rings [66-] 
44a2-9/02 .  adjustable [66-] 

44a2-11/00 Watch chains; Ornamental chains [66-] 
44a2-11/02 .  Fastening devices [66-] 

44a2-13/00 Connectible jewellery [66-] 
44a2-15/00 Other forms of jewellery [66-] 
44a2-17/00 Gems or the like [66-] 
44a2-17/02 .  Settings for holding gems [66-] 
44a2-17/04 .  Setting gems in jewellery; Setting-tools [66-] 

44a2-19/00 Devices for preventing pilfering of watches or jewellery [66-] 
44a2-21/00 Coins (coins specially adapted to operate coin-freed mechanisms 43b-1/00); 

Emergency money; Beer or gambling coins or tokens, or the like [66-] 
44a2-23/00 Rosaries [66-] 
44a2-25/00 Miscellaneous fancy ware for personal wear, e.g. crosses, crucifixes, 

charms [66-] 
44a2-59 Sparbössor (sparbössor med räkneverk 43b-9/08) [66-] 

44b Tillbehör för cigarrer, cigaretter, snus eller tuggtobak, t.ex. 
cigarrsnoppare eller tobaksdosor; Elddon [-66] 
Tobakspipor; Rökpipor; Tillbehör för sådana (rökdon i förening med käppar 
33a-12; för biodlare 45h-22, 45h-55/00) [-66] 

44b-1 Tobakspipor i allmänhet, t.ex. delade i längsled eller tvärled, med svängbara pipskaft 
eller med anordningar för rökning av cigarrer eller cigaretter [-66] 

44b-2 Tobakspipor med dubbelväggiga pipskaft [-66] 
44b-3/01 Tobakspipor med utrustning för rening eller kylning av röken [-66] 
44b-3/02 Tobakspipor med förlängda rökkanaler [-66] 
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Tobakspipor [-66] 
44b-4/01 med rökreningskammare som inte omfattas av 44b-3/01, 44b-3/02, 44b-5 eller 

44b-7 [-66] 
44b-4/02 med salivfälla eller pipoljefälla i munstycket [-66] 
44b-4/03 med salivfälla eller pipoljefälla i piphuvudet och löstagbar botten [-66] 
44b-5 Tobakspipor med absorberande inlägg i rökkanalen (44b-3; 44b-16/02; kemisk 

rökrening 79c-2) [-66] 
44b-6 Tobakspipor med förbränning nedifrån och uppåt (44b-9) [-66] 
44b-7 Vattenpipor [-66] 
44b-8 Tobakspipor med frammatningsanordningar (44b-9) [-66] 
44b-9 Tobakspipor i rörform, cigarrform eller cigarrettform (44b-6; 44b-8) [-66] 
44b-10/01 Piphuvuden [-66] 
44b-10/02 Piphuvuden med insats [-66] 
44b-11 Lock till piphuvuden (med pipstoppare 44b-12/02) [-66] 
44b-12/01 Pipstoppare i allmänhet (med tobaksbehållare 44b-29) [-66] 
44b-12/02 Pipstoppare på piphuvudslocket [-66] 
44b-13 Anordningar vid rökdon för åstadkommande av rökbilder eller rökringar, eller för att 

göra bilder synliga med hjälp av tobaksrök (77f-29; 77f-33/28) [-66] 
44b-14/01 Tobakspipor med rensdon [-66] 
44b-14/02 Piprensare, t.ex. borstar, nålar eller snören [-66] 
44b-14/03 Rensbestick [-66] 
44b-14/04 Pipkratsar [-66] 
44b-14/05 Rensning av tobakspipor med hjälp av ånga, luft eller vatten [-66] 
44b-15/01 Tillbehör för tobakspipor, t.ex. skyddshöljen; Pipor med vindskydd (44b-39/02; 

44b-44), elddon eller tändplån [-66] 
44b-15/02 Tobakspipor med rost e.d. [-66] 
44b-15/03 Pipstöd; Piphållare (44b-21) [-66] 
44b-15/04 Inrökningsanordningar för tobakspipor [-66] 

Rökdon för cigarrer eller cigarretter; Tillbehör för sådana [-66] 
Munstycken för cigarrer eller cigaretter [-66] 

44b-16/01 i allmänhet; Dubbelmunstycken (44b-1) [-66] 
44b-16/02 med rökfilter (44b-5) [-66] 
44b-17 med speciella hållare för cigarrer eller cigarretter, t.ex. spetsar, griporgan eller 

inställbara fattningar [-66] 
44b-18 med utkastare för stumpen [-66] 
44b-19 Läppdelar för munstycken för cigarrer, cigaretter (79b-21/01) eller tobakspipor; 

Fodral [-66] 

44b-20/01 Skyddshylsor, glödsläckningshylsor e.d. för cigarrer eller cigarretter, som fickdon 
(44b-31) [-66] 

44b-20/02 Glödsläckare i allmänhet för cigarrer eller cigarretter (tillsammans med askkoppar 
44b-27/02) [-66] 

44b-21 Hållare eller ställ för cigarrer eller cigaretter (44b-15/03) [-66] 
44b-22 Cigarrsnoppare, som fickdon [-66] 
44b-23 Ställ för cigarrsnoppare [-66] 
44b-24 Anordningar för slitsning eller perforering av cigarrer [-66] 
44b-25/01 Fodral eller etuier för cigarrer, cigaretter e.d. [-66] 
44b-25/02 Fodral för cigarrer eller cigaretter i kombination med elddon, cigarrsnoppare, 

toalettföremål e.d. [-66] 
44b-25/03 Behållare för cigarrer eller cigaretter, som husgeråd; Rökverksnecessärer (44b-31)[-66] 
44b-25/04 Behållare för cigarrettpapper (i kombination med tobaksbehållare 44b-28/01; med 

tändsticksbehållare 44b-32) [-66] 
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Behållare för cigarrer eller cigaretter [-66] 
44b-26/01 med utminuteringsanordningar [-66] 
44b-26/02 med anordningar för styckevis utmatning, som fickdon [-66] 
44b-26/03 med anordningar för styckevis utmatning, som husgeråd [-66] 

44b-27/01 Askkoppar [-66] 
44b-27/02 Askkoppar i kombination med tändsticksbehållare, cigarrsnoppare, glödsläckare e.d.; 

Rökgarnityr (rökbord 34i-2; askkoppar för bilar 63c-90; för järnvägsvagnar 20c-42) [-66] 
44b-28/01 Behållare för röktobak (tobakspatroner 79b-27) [-66] 
44b-28/02 Behållare för snus eller snustillbehör [-66] 
44b-28/03 Behållare för tuggtobak [-66] 
44b-29 Behållare för tobak med anordningar för stoppning eller påfyllning av pipor [-66] 
44b-30 Anordningar för befuktning av tobaksvaror avsedda för omedelbar användning (för 

yrkesmässig verksamhet 79a-5) [-66] 
44b-31 Andra redskap för rökare; Cigarrgenomblåsare; Glödavskiljare (44b-20/01, 

tobaksskärare som fickdon 79a-4/10); Anordningar för borttagande av gifter ur 
tobaksrök (kemiskt 79c-2); Anordningar för att parfymera tobaksvaror eller hålla 
tobaksvaror i torrt tillstånd (inhalationsanordningar 30k-12/03) [-66] 

Elddon med undantag av kemiska och pneumatiska, t.ex. 
tändsticksbehållare [-66] 

44b-32 Askar, behållare, etuier e.d. för tändstickor [-66] 

Utmatare för tändstickor [-66] 
44b-33 utan tändning av tändstickorna, som fickdon (44b-36) [-66] 
44b-34 utan tändning av tändstickorna, som husgeråd (44b-37) [-66] 
44b-35 utan tändning av tändstickorna, med utmatningsslid [-66] 
44b-36 med automatisk tändning av tändstickorna, som fickdon (44b-33) [-66] 
44b-37 med automatisk tändning av tändstickorna, som husgeråd (44b-34) [-66] 

44b-38 Tändsticksbehållare med enskild lagring av tändstickorna [-66] 
44b-39/01 Fodral för tändsticksbehållare [-66] 
44b-39/02 Vindskydd för tändsticksaskar eller tändsticksfodral (44b-15/01; 44b-44) [-66] 
44b-40 Anordningar för tändning av tändstickor; Tändplån (tändplånsmassor 78b-3); Hållare 

för brinnande tändstickor [-66] 
44b-41/01 Tändsticksställ (44b-32) [-66] 
44b-41/02 Behållare för tändstickor eller tändsticksaskar, för väggmontage [-66] 
44b-42 Lås för tändsticksbehållare, cigarrfodral e.d. (44b-25; 44b-26; 11e-2; 33b-4; 

33b-13) [-66] 
44b-43 Tändtrådselddon [-66] 
44b-44 Cerjärnselddon, luntelddon eller liknande elddon; Vindskydd för sådana (44b-15/01; 

44b-39/02; 64c-44/02; 78e-2; 78f) [-66] 
44b-45 Cerjärnselddon med fjäderlock [-66] 
44b-46 Cerjärnselddon med avtagbara lock [-66] 
44b-47 Cerjärnselddon med teleskopiskt förskjutbara delar [-66] 
44b-48 Cerjärnselddon med tändstavar [-66] 
44b-49 Cerjärnselddon eller luntelddon med gnistalstrande hjul (44b-45 – 44b-47) [-66] 
44b-50 Cerjärnselddon för strykning eller slag (med tändstavar 44b-48) [-66] 
44b-51 Infattningar för tändstenar vid cerjärnselddon [-66] 
44b-52 Elddon med lösa tändpiller; Elddon med platinasvamp [-66] 
44b-53 Cigarrtändare som inte omfattas av 44b-43 – 44b-52 [-66] 
44b-54 Elektriska cigarrtändare med gnisttändning (78e-3) [-66] 
44b-55 Elektriska cigarrtändare med glödtändning (21h-2) [-66] 
44b-56 Elektriska cigarrtändare med ljusbågständning [-66] 
44b-57 Elektriska fickelddon (44b-54 – 44b-56) [-66] 


	44a Knappar, säkerhetsnålar, spännen, blixtlås e.d.; Smycken
	44a1 (IPC: A44B) Buttons, pins, buckles, slide fasteners, etc.
	44a2 (IPC: A44C) Jewellery; Bracelets; Other personal adornment; Coins
	44b Tillbehör för cigarrer, cigaretter, snus eller tuggtobak, t.ex. cigarrsnoppare eller tobaksdosor; Elddon

