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3 Beklädnad, med undantag av hattar och skodon [-64] 
3 (IPC: A41) Beklädnad [64-] 
 

3a Tvättsaker, mekaniska delen; Underkläder; Strumpor; 
Korsetter [-64] 

3a1 (IPC: A41B) Underbeklädnad [64-71] 
3a1 (IPC: A41B) Underbeklädnad; Beklädnadsartiklar för 

spädbarnsvård; Näsdukar [71-] 
3a2 (IPC: A41C) Korsetter; Bysthållare [64-] 
3b Klädesplagg; Tillbehör eller material för klädesplagg, som inte 

omfattas av klasserna 25 eller 86 [-64] 
3b (IPC: A41D) Ytterbeklädnad; Tillbehör [64-] 
3c Anordningar för hopfästning eller tillslutning av klädesplagg [-64] 
3c (IPC: A41F) Hopfästningsanordningar eller 

tillslutningsanordningar för klädesplagg; Hållare för 
klädesplagg [64-] 

3d Skrädderiverktyg [-64] 
3d (IPC: A41H) Verktyg för skrädderi eller konfektion [64-71] 
3d (IPC: A41H) Anordningar eller förfaranden för tillverkning av kläder 

eller för tillskärning, som inte omfattas av andra klasser [71-] 
3e Konstgjorda blommor eller frukter; Konstgjort hår; Klädesplagg av 

naturliga eller konstgjorda fågelfjädrar; Klädesplagg av 
färdigarbetat naturligt eller konstgjort pälsverk [-64] 

3e (IPC: A41G) Konstgjorda blommor eller fjädrar; Peruker; 
Masker [64-71] 

3e (IPC: A41G) Konstgjorda blommor; Peruker; Masker; Fjädrar [71-] 
 

3a Tvättsaker, t.ex. permanentförstyvade eller av papper, mekaniska 
delen (kemiska delen 8k); Underkläder; Strumpor; Korsetter [-64] 
Linneplagg [-64] 

3a-1/01 Skjortor [-64] 
3a-1/02 Anordningar för hopknäppning av skjortor (skjortknappar 44a-5 – 44a-8) [-64] 
3a-1/03 Skjortor med fasta skjortbröst [-64] 
3a-1/04 Skjortor som kan konverteras till kalsongkombinationer [-64] 
3a-1/05 Skjortor förbundna med livstycken, benkläder e.d. [-64] 
3a-1/06 Förstyvning av kragar eller manschetter [-64] 
3a-1/07 Inställbara kragar eller manschetter [-64] 
3a-2/01 Barnlindor [-64] 
3a-2/02 Blöjor; Babylappar [-64] 
3a-2/03 Haklappar [-64] 
3a-2/04 Näsdukar, t.ex. av papper e.d. [-64] 
3a-3/01 Lösa skjortbröst, t.ex. permanentförstyvade eller av papper [-64] 
3a-3/02 Anordningar för fasthållning eller sträckning av lösa skjortbröst [-64] 
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3a-3/03 Förstyvningar för lösa skjortbröst [-64] 
3a-4/01 Löskragar [-64] 
3a-4/02 Anordningar för hopknäppning av löskragar (kragknappar 44a-5 – 44a-8) [-64] 
3a-4/03 Fästanordningar för löskragar [-64] 
3a-4/04 Löskragar med anordningar för fasthållning av slipsar [-64] 
3a-4/05 Anordningar för att sammanhålla kragsnibbarna på mjuka, dubbelvikta löskragar [-64] 
3a-4/06 Förstyvningar för löskragar [-64] 
3a-4/07 Permanentförstyvade löskragar eller papperskragar [-64] 
3a-5/01 Manschetter, t.ex. permanentförstyvade eller av papper [-64] 
3a-5/02 Anordningar för hopknäppning av manschetter (manschettknappar 44a-9) [-64] 
3a-5/03 Förstyvningar för manschetter [-64] 
3a-6/01 Manschetthållare [-64] 
3a-6/02 Manschettskyddare [-64] 

3a-7 Maskiner eller redskap för omvikning av kanter vid tillverkning av kragar, manschetter 
e.d. (8d) [-64] 

Underkläder eller strumpor som inte omfattas av klasserna 25 eller 
86 [-64] 

3a-8/01 Underkläder, t.ex. kalsonger, undertröjor, underkjolar, linnen eller 
kalsongkombinationer [-64] 

3a-8/02 Sanitetsbyxor [-64] 
3a-8/03 Kombinerade underplagg [-64] 
3a-8/04 Dragskoband; Hopfästning av dragskoband [-64] 
3a-8/05 Kalsonger med skrevförstärkningar eller sätesförstärkningar [-64] 
3a-8/06 Axelband av tyg för hållande av flera underplagg [-64] 
3a-9 Material för underkläder (för kläder 3b-1) [-64] 
3a-10/01 Strumpor; Sockor; Damaskstrumpor (gummistrumpor 30d-19) [-64] 
3a-10/02 Strumpskydd [-64] 
3a-10/03 Tåförstärkningar, hälförstärkningar e.d. för strumpor [-64] 
3a-10/04 Utformning av övre strumpkanten för fästande av strumpeband [-64] 
3a-10/05 Strumpor eller sockor med utbytbart fotparti [-64] 
3a-10/06 Strumpkragar [-64] 
3a-11/01 Strumpeband; Hopfästningsanordningar för strumpeband [-64] 
3a-11/02 Hållare för strumpor eller sockor [-64] 
3a-11/03 Säkringar för strumpebandsklämmor [-64] 
3a-11/04 Spännen [-64] 
3a-11/05 Strumpstöd [-64] 
3a-11/06 Strumpebandsplattor [-64] 
3a-11/07 Anordningar för att förbinda strumphållare med byxor, kalsonger e.d. [-64] 
3a-12 Turnyrer; Krinoliner; Bröstinlägg; Höftinlägg; Axelinlägg [-64] 

Korsetter; Tillbehör för korsetter [-64] 
3a-13/01 Korsetter (grossesskorsetter 30d-13; korsettlås 3c-6) [-64] 
3a-13/02 Elastiska rygginsatser för korsetter [-64] 
3a-13/03 Korsetter med bysthållare [-64] 
3a-13/04 Maggördlar (maggördlar för sjukvård 30d-13) [-64] 
3a-13/05 Korsetter med maggördlar eller magbindor [-64] 
3a-13/06 Korsettskyddare [-64] 
3a-14/01 Bysthållare [-64] 
3a-14/02 Bysthållare med maggördlar eller höfthållare [-64] 
3a-14/03 Bystformare [-64] 
3a-14/04 Livstycken med bysthållare [-64] 
3a-15 Tillbehör för korsetter [-64] 
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3a-16/01 Korsettfjädrar av fiskben eller metall [-64] 
3a-16/02 Korsettfjädrar av metalltråd (tillverkning 7d-15; korsettlås 3c-6) [-64] 
3a-16/03 Sammansatta korsettfjädrar [-64] 
3a-16/04 Ändskoningar för korsettfjädrar [-64] 

3a-17 Maskiner eller redskap för tillverkning av korsetter [-64] 

3a1 (IPC: A41B) Underbeklädnad [64-71] 
3a1 (IPC: A41B) Underbeklädnad; Beklädnadsartiklar för 

spädbarnsvård; Näsdukar [71-] 
3a1-1/00 Skjortor [64-] 
3a1-1/02 .  med skjortbröstinsats [64-] 
3a1-1/04 .  med kalsonganordning [64-] 
3a1-1/06 .  utbytbart fästa vid livstycke, kalsonger eller liknande [64-] 
3a1-1/08 .  detaljer [64-] 
3a1-1/10 .  .  Tillslutningsanordningar som del av skjortan (knappar 44a-1/20; 

manschettknappar 44a-9) [64-] 
3a1-1/12 .  .  Halslinningar [64-] 
3a1-1/14 .  .  .  Förstyvningar för halslinningar [64-] 
3a1-1/16 .  .  .  Inställbara halslinningar [64-] 
3a1-1/18 .  .  Skjortbröst [64-] 
3a1-1/20 .  .  .  Förstyvningar för skjortbröst [64-] 
3a1-1/22 .  .  .  Falska skjortbröst, t.ex. lösa skjortbröst med krage; Hållare eller sträckare för 

skjortbröst [64-] 

3a1-3/00 Skjortkragar [64-71] 
3a1-3/00 Skjortkragar (3a1-1/00 har företräde) [71-] 
3a1-3/02 .  Tillslutningsanordningar som del av kragen (kragknappar 44a-5, 44a-6) [64-] 
3a1-3/04 .  Fästning av kragen vid skjortan (kragknappar 44a-5, 44a-6) [64-] 
3a1-3/06 .  Förstyvningar för kragar [64-] 
3a1-3/08 .  Kombinerade förstyvningsanordningar och fästningsanordningar [64-] 
3a1-3/10 .  Kemiskt förstyvade kragar [64-] 
3a1-3/12 .  med särskild hållare eller liknande för kravatt, slips e.d. [64-] 
3a1-3/14 .  Vändbara kragar [64-] 
3a1-3/16 .  Kragar av plast; Papperskragar [64-] 
3a1-3/18 .  Kragskydd [64-] 

3a1-5/00 Forminlägg eller andra anordningar för att bevara vikningslinjen hos 
kragar eller manschetter [64-] 

3a1-7/00 Manschetter [64-71] 
3a1-7/00 Manschetter (3a1-1/00 och 3a1-3/00 har företräde) [71-] 
3a1-7/02 .  Hopknäppningsanordningar som del av manschetten (manschettknappar 44a-9)[64-] 
3a1-7/04 .  Fästning av manschetter vid skjortan [64-] 
3a1-7/06 .  Fästning av manschetter vid ärmarna på kavajer [64-] 
3a1-7/08 .  Förstyvningar för manschetter [64-] 
3a1-7/10 .  Vändbara manschetter [64-] 
3a1-7/12 .  Manschettskydd [64-] 

3a1-9/00 Underkläder [64-] 
3a1-9/02 .  Kalsonger för män, med eller utan insatt skrevdel eller sätesdel [64-] 
3a1-9/04 .  Damunderbyxor, med eller utan insatt skrevdel eller sätesdel [64-] 
3a1-9/06 .  Undertröjor; Damlinnen [64-] 
3a1-9/08 .  Sammansatta underkläder [64-] 
3a1-9/10 .  Underkjolar [64-] 
3a1-9/12 .  Sanitetsbyxor (med menstruationsbindor 30d-14) [64-] 
3a1-9/14 .  Midjelinningar som del av underplagg; Hopfästningsanordningar för 

midjelinningar [64-] 
3a1-9/16 .  Axelband som del av underplagg (axelband i allmänhet 3c-15/00) [64-] 
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3a1-11/00 Strumpor (för medicinsk användning 30d-19) [64-] 
3a1-11/02 .  Förstärkningar [64-] 
3a1-11/04 .  .  vid tåpartiet [64-] 
3a1-11/06 .  med utbytbar fotdel [64-] 
3a1-11/08 .  utan fotdel [64-] 
3a1-11/10 .  Strumpskydd [64-] 

3a1-13/00 Beklädnadsartiklar för spädbarnsvård [64-] 
3a1-13/02 .  Blöjor [64-] 
3a1-13/04 .  Blöjbyxor [64-] 
3a1-13/06 .  Sovpåsar; Mantlar [64-] 
3a1-13/08 .  Livstycken; Blöjhållare [64-] 
3a1-13/10 .  Haklappar [64-] 

3a1-15/00 Näsdukar [64-] 
3a1-17/00 Användning av speciella material för underbeklädnad [64-] 

3a2 (IPC: A41C) Korsetter; Bysthållare [64-] 
3a2-1/00 Korsetter (korsettlås 3c-1/04; ortopediska korsetter 30d) [64-] 
3a2-1/02 .  Elastiska korsetter [64-] 
3a2-1/04 .  .  av gummi [64-] 
3a2-1/06 .  med bysthållare [64-] 
3a2-1/08 .  Höfthållare [64-] 
3a2-1/10 .  .  Grossessgördlar [64-] 
3a2-1/12 .  Detaljer; Tillbehör [64-] 
3a2-1/14 .  .  Korsettfjädrar e.d. [64-] 
3a2-1/16 .  .  .  av metalltråd [64-] 
3a2-1/18 .  .  .  sammansatta [64-] 
3a2-1/20 .  .  .  med ändskoningar [64-] 

3a2-3/00 Bysthållare [64-] 
3a2-3/02 .  med knäppningsanordning framtill [64-] 
3a2-3/04 .  Amningsbysthållare [64-] 
3a2-3/06 .  Axelbandslösa bysthållare [64-] 
3a2-3/08 .  förbundna med andra klädesplagg (med korsetter 1/06) [64-] 
3a2-3/10 .  med bystformande inlägg [64-] 

3a2-5/00 Maskiner, anordningar eller förfaranden för tillverkning av korsetter eller 
bysthållare [71-] 

3b Klädesplagg; Tillbehör eller material för klädesplagg, som inte 
omfattas av 25 eller 86, t.ex. byxhängslen, kravatter, handskar eller 
hatthållare fästa vid hatten [-64] 
Kläder; Tillbehör för kläder (framställning av material för kläder 8, 25, 28, 78, 
86) [-64] 

3b-1 Tyg för kläder, t.ex. vattentätt tyg (3a-9; elektriskt uppvärmda 21h-2/03; vävnader 
86c-1) [-64] 

3b-2 Foder för kläder; Uppstyvningsanordningar för framställning av klädesplagg; Inlägg, 
stoppningar eller liknande tillbehör [-64] 

3b-3 Uppstyvningsanordningar för färdiga klädesplagg (3b-2); Hållare för pressveck på 
byxor; Maskering av krokiga ben; Byxsträckare (för förvaring av byxor 34l-31; 
korsettfjädrar 3a-16) [-64] 

3b-4 Kragfjädrar [-64] 
3b-5 Klädfickor [-64] 
3b-6/01 Regnkläder; Vindtygsjackor (33d-7) [-64] 
3b-6/02 Regnkläder med ventilationsanordningar [-64] 
3b-6/03 Resfiltar; Sovsäckar (stickade täcken 34f-9/01) [-64] 
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3b-7 Skyddskläder för arbete eller sport (77a-23); Kläder med byxskydd (överdragsbyxor 
3b-13; dräkter avsedda som räddningsanordning för flygare 62c-23/04; 
gasskyddsdräkter 61c-29/12; dykardräkter 65b-8, 65b-9; pansrade eller kulsäkra 
kläder 72g-1; elektrisk uppvärmning 21h-2/03) [-64] 

3b-8 Skyddsanordningar för hals, nacke eller händer; Ärmskydd (ärmhållare eller sträckare 
3b-39); Knäskydd (bänkar med knäskydd 34c-10/02; skyddsanordningar för spel eller 
sport 77a-23; armvärmare, handvärmare, fotvärmare 3b-20; handskar 3b-18; 
77a-23/03; huvudbonader med nackskydd 41c-2) [-64] 

3b-9 Kläder för damer, herrar eller barn; Nattdräkter; Yttertröjor, t.ex. sweaters [-64] 
3b-10 Riddräkter eller resdräkter för damer (ridbyxor 3b-13); Grossesskläder [-64] 
3b-11 Damkjolar [-64] 
3b-12 Kappor; Överrockar [-64] 
3b-13 Byxor, t.ex. sportbyxor, ridbyxor, resbyxor eller överdragsbyxor; Byxlinningar; 

Kjollinningar (3b-42, 3b-43) [-64] 
3b-14 Västar; Västskärp; Västskyddare (3b-42) [-64] 
3b-15 Förkläden; Hållareanordningar för förkläden [-64] 
3b-16 Baddräkter; Kläder för friluftssport (65b-27 – 65b-32; badkappor 3b-46) [-64] 
3b-17 Ärmlappar, t.ex. svettlappar; Hållareanordningar för ärmlappar (framställning 

39a-10/02, 39a6-7/28) [-64] 
3b-18 Handskar (elektrisk uppvärmning 21h-2/03); Mätverktyg eller andra redskap för 

tillverkning av handskar (operationshandskar 30a-19/03) [-64] 
3b-19 Damasker; Benläder (lås 3c-8) [-64] 
3b-20 Armvärmare; Handvärmare; Öronvärmare; Fotvärmare (för sjukvård 30d-25/02); 

Muddar; Muffar (pälsmuffar 3e-5; huvudbonader med öronskydd 41c-2) [-64] 
3b-21 Kragar för klädesplagg; Kragskyddare; Kraghållare (3a-4/04; 3b-6) [-64] 
3b-22 Uniformer; Tillbehör till uniformer (militärutrustning 33d) [-64] 
3b-23 Hängare eller hankar för klädesplagg (låsbara 68a-109) [-64] 

Kravatter; Tillbehör för kravatter [-64] 
3b-24 Kravatter; Halsdukar; Slipsar [-64] 
3b-25 Hållare eller fästanordningar för kravatter (3a-4/04) [-64] 
3b-26 Kragknappar utformade som kravatthållare; Tillbehörsdelar att fästas på kravatten [-64] 
3b-27 Hållare eller knutformare för knytslipsar, t.ex. med anordningar för hållande av 

kragsnibbarna (3a-4) [-64] 
3b-28 Anordningar för att säkra knuten på knytslipsar, t.ex. klämmor eller nålar för 

förbindande av slipsen med skjortan [-64] 
3b-29 Kravatthalsband; Hophållningsanordningar för kravatthalsband [-64] 
3b-30 Styrningar eller fasthållningsanordningar för kravatthalsband; Nackknappar 

för kravatthalsband [-64] 

Hållaranordningar, fästanordningar eller skyddsanordningar för 
kläder [-64] 

3b-31 Hängslen [-64] 
3b-32 Hängselstroppar, t.ex. med fästanordningar för kalsongerna [-64] 
3b-33 Hängslen med fjädrande delar eller andra anordningar för att göra dem elastiska; 

Gummihängslen [-64] 
3b-34 Byxhållare fästa vid skjortan eller västen; Andra detaljer vid hängslen; 

Hängselbandspännen (spännen i allmänhet 44a-29 – 44a-34) [-64] 
3b-35 Anordningar för att fästa kalsongerna vid byxorna [-64] 
3b-36 Kjolhållare; Blushållare; Axelbandhållare; Axelband (för linnen 3a-1) [-64] 
3b-37 Upphållare eller lyftare för kjolar eller andra klädesplagg [-64] 
3b-38 Kjolhållare för cyklande damer (hållare fästa vid cykeln 63g-18); Klädtyngder [-64] 
3b-39 Ärmhållare; Ärmsträckare (armskydd 3b-8) [-64] 
3b-40/01 Byxskydd, byxbenshållare, cykelklämmor e.d. (3b-7, 3b-13) [-64] 
3b-40/02 Stänkskydd fästa på skodonen (stänkskydd anordnade under hälen 71a-24/08) [-64] 
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3b-41 Klädskoningar; Kantband (garneringar 3b-2) [-64] 
3b-42 Skärp, t.ex. delade skärp (skärpspännen 3c-9; skärp för motorcyklister 63g-6) [-64] 
3b-43 Spänntampar för kjolar, västar eller byxor (3b-13); Spännband; Spännen för 

spännband (3b-34) [-64] 
3b-44 Byxhällor (med särskild utformning av skodonen 71a-32/01) [-64] 

Huvudbonader för damer eller barn, utom hattmakaralster; Badmössor 
med tillbehör [-64] 

3b-45 Hatthållare fästa på damhattar (hattnålar 44a-21) [-64] 
3b-46 Huvor; Badmössor; Badhuvor (andra huvudbonader 41c-5) [-64] 
3b-47 Slöjor; Slöjhållare [-64] 

3b (IPC: A41D) Ytterbeklädnad; Tillbehör [64-] 
3b-1/00 Klädesplagg (för barn 3b-11/00) [64-] 
3b-1/02 .  Jackor eller kavajer [64-] 
3b-1/04 .  Västar; Stickade jackor, tröjor e.d. [64-] 
3b-1/06 .  Byxor [64-] 
3b-1/08 .  .  för sport, t.ex. skidbyxor eller ridbyxor [64-] 
3b-1/10 .  .  med åtgärder vidtagna för att bevara pressvecken [64-] 
3b-1/12 .  .  med åtgärder vidtagna för att dölja krokiga ben [64-] 
3b-1/14 .  Kjolar [64-] 
3b-1/16 .  .  med förstyvningar; Krinoliner [64-] 
3b-1/18 .  Blusar [64-] 
3b-1/20 .  Grossesskläder [64-] 
3b-1/22 .  Andra damkläder [64-] 

3b-3/00 Ytterkläder (för barn 3b-11/00; pälsar 3b-5/00; Skyddskläder för arbete 
eller sport 3b-13/00) [64-] 

3b-3/02 .  Kappor; Ytterrockar [64-] 
3b-3/04 .  .  Regnkappor [64-] 
3b-3/06 .  .  .  med benskydd [64-] 
3b-3/08 .  Caper [64-] 

3b-5/00 Pälsar; Kläder framställda av pälsimitation [64-] 
3b-7/00 Badkappor; Baddräkter; Badbyxor; Stranddräkter (badmössor 

41c-1/12) [64-] 
3b-9/00 Pyjamas; Nattdräkter [64-] 
3b-11/00 Barnkläder [64-] 
3b-13/00 Skyddskläder för arbete eller sport, t.ex. kläder till skydd mot slag, stötar 

e.d. (räddningsdräkter för användning på sjön 65b-27 – 65b-32, dykardräkter 
65b-8, 65b-9; skottsäkra eller pansrade kläder 72g-1/01; gasskyddsdräkter 
eller strålskyddsbeklädnader 61a-29/12; elektrisk uppvärmning av 
skyddskläder 21h-2/03) [64-] 

3b-13/02 .  Overaller [64-] 
3b-13/04 .  Förkläden; Anordningar för fästning av förkläden [64-] 
3b-13/06 .  Knäskydd eller fotskydd [64-] 
3b-13/08 .  Armskydd eller handskydd [64-] 
3b-13/10 .  .  Handskydd av handsktyp [64-] 

3b-15/00 Omvandlingsbara kläder [64-] 
3b-15/02 .  Kjolar omvandlingsbara till byxor [64-] 
3b-15/04 .  Klädesplagg omvandlingsbara till andra artiklar (till researtiklar eller campingartiklar 

33d) [64-] 

3b-17/00 Damasker [64-] 
3b-17/02 .  Benläder [64-] 
3b-17/04 .  Benlindor [64-] 
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3b-19/00 Handskar (tillverkning 3d-39/00) [64-] 
3b-19/02 .  Speciella förfaranden vid tillskärning av handskar [64-] 
3b-19/04 .  Anordningar för tillverkning av handskar; Mätanordningar för handsktillverkning [71-] 

3b-21/00 Öronskydd (huvudbonader med öronskydd 41c-1/06) [64-] 
3b-23/00 Halsdukar; Huvuddukar [64-] 
3b-25/00 Kravatter, slipsar e.d. [64-] 
3b-25/02 .  färdigknutna, med eller utan fästband [64-] 
3b-25/04 .  .  Anordningar för fästning av banden [64-] 
3b-25/06 .  för knytning [64-] 
3b-25/08 .  .  Anordningar för formning eller knytring av knuten [64-] 
3b-25/10 .  .  Anordningar för att hålla knuten [64-] 
3b-25/12 .  .  .  för fästning vid krage eller kragknapp [64-] 
3b-25/14 .  .  Anordningar för att både forma och hålla knuten [64-] 
3b-25/16 .  Kravattfoder; Förstyvningar [64-] 

3b-27/00 Tillbehör till klädesplagg [64-71] 
3b-27/00 Tillbehör till klädesplagg; Tillverkning av klädesplagg [71-] 
3b-27/02 .  Foder [64-] 
3b-27/04 .  .  Löstagbara foder [64-] 
3b-27/06 .  .  Förstyvningar [64-] 
3b-27/08 .  Besättningar; Prydnadsdetaljer [64-] 
3b-27/10 .  Ärmar; Ärmhål [64-] 
3b-27/12 .  Skoningar eller skydd [64-] 
3b-27/14 .  .  vid nederkanten av klädesplagg [64-] 
3b-27/16 .  .  Kragskydd [64-] 
3b-27/18 .  Kragar för klädesplagg [64-] 
3b-27/20 .  Fickor [64-] 
3b-27/22 .  Hängare i klädesplagg (låsbara 68a-109) [64-] 
3b-27/24 .  Linningar; Tömmar [64-] 
3b-27/26 .  Axelstoppningar, höftstoppningar eller liknande stoppningar [64-] 

3b-29/00 Uniformer; Delar till uniformer [64-] 
3b-31/00 Användning av speciella material för ytterbeklädnad [64-] 

3c Anordningar för hopfästning eller tillslutning av klädesplagg 
(snörningsanordningar 71b-1/01 – 71b-4) [-64] 

3c-1 Hakar eller hyskor för klädesplagg (tillverkning av hakar eller hyskor av metalltråd 
7d-14; tillverkning av hålskoningar, t.ex. öljetter, av plåt 7c-45/01) [-64] 

3c-2 Tryckknäppen i allmänhet (tillverkning 7c-29; för bilsuffletter 63c-45) [-64] 
3c-3/01 Blixtlås, dvs. draghäktanordningar; Dragkedjor; Draglås (för handväskor 33b-13; för 

bilsuffletter 63c-45; för skodon 71b-6/10; tillverkning av blixtlåsdetaljer av plåt 
7c-45/02; av metalltråd 7d-14) [-64] 

3c-3/10 Glidlås (71b-6/09) [-64] 
3c-3/20 Skjutknäppen (71b-6/07) [-64] 
3c-4 Knapphål och hyskor för knapptillslutningsanordningar [-64] 
3c-5 Ficktillslutningsanordningar; Ficklås (33b-14) [-64] 
3c-6 Korsettlås (3a-13; 71b-1/01 – 71b-8; tillverkning av korsettlås av plåt 7c-45/01; av 

metalltråd 7d-14) [-64] 
3c-7 Tillslutningsanordningar för handskar (3b-18; 71b) [-64] 
3c-8 Damasklås (3b-19; 71b) [-64] 
3c-9 Skärpspännen (3b-42; 44a-29 – 44a-33) [-64] 
3c-10 Andra anordningar för hopfästning av klädesplagg (71b-1/01 – 71b-4) [-64] 

Maskiner eller redskap för fästande av låsdelar på klädesplagg eller 
andra bärare [-64] 

3c-11/01 av hakar eller hyskor (71c-60, 71c-61) [-64] 
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3c-11/10 av tryckknäppen [-64] 
3c-11/20 av blixtlåshakar [-64] 

3c (IPC: A41F) Anordningar för hopfästning eller tillslutning av 
klädesplagg; Hållare för klädesplagg [64-] 

3c-1/00 Anordningar utformade speciellt för hopfästning eller tillslutning av 
klädesplagg (knappar, nålar, spännen, blixtlås i allmänhet 44a) [64-] 

3c-1/02 .  Knapphål; Öglor [64-] 
3c-1/04 .  Korsettlås (tillslutningsanordningar för skodon 71b-1 – 71b-11) [64-] 
3c-1/06 .  Tillslutningsanordningar för handskar [64-] 
3c-1/08 .  Knäppanordningar för strumphållare [64-] 

Klädhållare [64-] 
3c-3/00 Byxhängslen [64-] 
3c-3/02 .  Byxhängselstroppar e.d. [64-] 
3c-3/04 .  Förbindning av byxhängselstroppar e.d. med byxhängselbanden [64-] 
3c-3/06 .  Anordningar för att göra byxhängslen eftergivande; Fjädrande element därför; 

Byxhängslen helt av gummi [64-] 

3c-5/00 Byxhållare för förbindning av byxan med skjortan, västen e.d. [64-] 
3c-7/00 Anordningar för förbindning av byxor med kalsonger [64-] 
3c-9/00 Bälten eller linningar för byxor eller kjolar [64-] 
3c-9/02 .  elastiska eller inställbara [64-] 

3c-11/00 Strumphållare eller sockhållare för hängande fästning av strumpan eller 
sockan [64-] 

3c-11/02 .  Anordningar för fästning av strumpan eller sockan vid hållaren [64-] 
3c-11/04 .  .  av typen knapp och ögla [64-] 
3c-11/06 .  .  med klämbackar [64-] 
3c-11/08 .  .  utförda i ett stycke [64-] 
3c-11/10 .  Skavskydd e.d. vid strumphållare eller sockhållare [64-] 
3c-11/12 .  med inställbar längd [64-] 
3c-11/14 .  Hållare förbundna med klädesplagg, t.ex. byxor eller kalsonger [64-] 
3c-11/16 .  Strumpeband [64-] 
3c-11/18 .  Direkt fästning av strumpor vid underkläder [64-] 

3c-13/00 Andra anordningar för att hålla uppe strumpor eller sockor [64-] 
3c-15/00 Axelband eller liknande bärband [64-] 
3c-15/02 .  Anordningar för att hålla sådana band i rätt läge [64-] 

3c-17/00 Anordningar för att hålla ned klädesplagg [64-] 
3c-17/02 .  Klämmor eller liknande för byxor eller kjolar, t.ex. för cyklister [64-] 
3c-17/04 .  Byxbenshällor eller andra band vid nederkanten av byxben [64-] 

3c-18/00 Klädhållare som omfattas av två eller flera av grupperna 3c-3/00 till 
3c-17/00  [71-] 

3c-19/00 Andra hållare för kläder [64-] 

3d Skrädderiverktyg (för tvättplaggstillverkning 3a-7; syredskap 
52a-58/07 – 52a-58/10) [-64] 

3d-1/01 Andra anordningar för måttagning [-64] 
3d-1/02 Måttagningsställ [-64] 
3d-2/01 Andra anordningar för uppritande av tillskärningar [-64] 
3d-2/02 Schabloner för uppritande av tillskärningar [-64] 
3d-2/03 Direkt efter kroppsformen inställbara anordningar för omedelbart överförande av 

måtten på mönsterarket eller tyget [-64] 
3d-2/04 Måttagningsplagg för uppritande av tillskärningar [-64] 
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3d-3/01 Andra sätt för framställning av tillskärningar eller tillskärningsmönster [-64] 
3d-3/02 Framställning av tillskärningsmönster genom kopiering (kopieringstrissor 3d-8/02) [-64] 
3d-3/03 Framställning av tillskärningsmönster genom formning efter kroppsformen [-64] 
3d-3/04 Tillskärningsmönster; Mönsterark [-64] 
3d-4/01 Provbyster, provdockor eller provställ för skrädderier (för skyltning 54g-16/01 – 

54g-16/04) [-64] 
3d-4/02 Uppblåsbara provdockor [-64] 
3d-5/01 Andra tillskärningsanordningar för skrädderier (8f-10/01; 8f-10/02; 25; 69) [-64] 
3d-5/02 Tillskärningsanordningar med bandknivar [-64] 
3d-5/03 Tillskärningsanordningar med cirkelknivar [-64] 
3d-5/04 Tillskärningsanordningar med upp-och-nedgående knivar [-64] 
3d-5/05 Tillskärningsstansar för skrädderier (stansskärapparater för utstansning av 

tygmönster, varuprover e.d. 8f-10/03) [-64] 
3d-6/01 Anordningar för pressning eller strykning för skrädderier (8b-13/01; 8b-13/02; 8d-19 – 

8d-21/13; 21h-8) [-64] 
3d-6/02 Pressanordningar för byxvecken på herrbyxor [-64] 
3d-6/03 Strykbockar; Strykbräden; Strykdynor (8d-22/01 – 86d-22/12) [-64] 
3d-7/01 Anordningar för avmärkning av längden på klädesplagg [-64] 
3d-7/02 Anordningar för avmärkning genom uppritning av längden på klädesplagg [-64] 
3d-8/01 Andra skrädderiverktyg [-64] 
3d-8/02 Kopieringstrissor [-64] 
3d-8/03 Sprättknivar; Trådavskärare [-64] 
3d-8/04 Tyghållare [-64] 
3d-8/05 Nåldynor [-64] 
3d-8/06 Nålbehållare [-64] 
3d-8/07 Kroppsstöd för provning [-64] 
3d-8/08 Redskap för påförande av skräddarkrita, t.ex. i pulverform; Redskap för vässning av 

skräddarkrita; Krithållare [-64] 
3d-8/09 Lagning av skadade ställen på klädesplagg med hjälp av klistring [-64] 
3d-8/10 Redskap för att göra knapphål, t.ex. för uppritning eller perforering [-64] 
3d-8/11 Renovering av klädesplagg, t.ex. borttagning av blanka ställen på klädesplagg [-64] 

3d (IPC: A41H) Verktyg för skrädderi eller konfektion (symaskiner 
52a) [64-71] 

3d (IPC: A41H) Anordningar eller förfaranden för tillverkning av kläder 
eller för tillskärning, som inte omfattas av andra klasser (maskiner 
för tillverkning av speciella klädesplagg, se motsvarande grupper i 3a1 
till 3c; symaskiner 52a; skärning av tyg 8f) [71-] 

3d-1/00 Hjälpmedel eller förfaranden för måttagning eller uppmärkning [64-71] 
3d-1/00 Hjälpmedel eller förfaranden för måttagning (framställning av 

tillskärningsmönster genom formning efter människokroppen 3d-3/04) [71-] 
3d-1/02 .  Måttagning på människokroppen [64-] 
3d-1/04 .  .  Måttagningsställ [64-] 
3d-1/06 .  Uppmärkning [64-71] 
3d-1/06 .  i samband med uppmärkning [71-] 
3d-1/08 .  Direkt efter kroppsformen inställbara anordningar för omedelbart överfarande av 

måtten på mönsterarket eller tyget [64-71] 
3d-1/10 .  Måttagningsplagg för uppmärkning av mönster [64-] 

3d-3/00 Tillskärningsmönster eller schabloner för uppritande av 
tillskärningsmönster; Framställning av sådana [64-] 

3d-3/01 .  med hjälp av schabloner [71-] 
3d-3/015 .  .  av ställbar typ [71-] 
3d-3/02 .  Framställning genom kopiering (kopieringstrissor 3d-11/00) [64-] 
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3d-3/04 .  Framställning genom formning efter människokroppen [64-] 
3d-3/06 .  Tillskärningsmönster uppförda på papper [64-] 
3d-3/08 .  Tillskärningsmönster tryckta på tyget [64-71] 
3d-3/08 .  Tillskärningsmönster anbringade på tyget, t.ex. påtryckta [71-] 

3d-5/00 Provbyster; Provdockor; Provställ (för utställningsändamål 54g-16/01 – 
54g-16/04) [64-] 

3d-5/01 .  ställbara, t.ex. i höjdled [71-] 
3d-5/02 .  uppblåsbara [64-] 

3d-7/00 Anordningar eller förfaranden för tillskärning (handskärverktyg i allmänhet 
69) [64-71] 

3d-7/02 .  med bandknivar [64-71] 
3d-7/04 .  med cirkelknivar [64-71] 
3d-7/06 .  med upp-och-nedgående knivar [64-71] 
3d-7/08 .  Tillskärningsstansar (stansskärapparater för utstansning av tygprover 

8f-10/03) [64-71] 

3d-9/00 Beskärning eller avjämning av fållar på klädesplagg (fållvikare vid 
symaskiner 52a-52) [64-] 

3d-9/02 .  Uppmärkning av längden på klädesplagg [64-] 

3d-11/00 Kopieringstrissor [64-] 
3d-13/00 Sprättknivar; Trådavskärare [64-71] 
3d-15/00 Tyghållare [64-] 
3d-17/00 Nåldynor [64-71] 
3d-17/00 Nåldynor (3d-19/00 har företräde) [71-] 
3d-19/00 Nålbehållare [64-] 
3d-21/00 Kroppsstöd för provning eller justering [64-] 
3d-23/00 Anordningar för påföring av skräddarkrita; Anordningar för vässning av 

skräddarkrita; krithållare (skrivdon, ritdon 70) [64-] 
3d-25/00 Uppritning, upptagning eller framställning av knapphål 

(knapphålssymaskiner 52a-17/20) [64-] 
3d-25/02 .  Knapphålsskärare [71-] 

3d-27/00 Lagning av kläder med hjälp av lim, klisterremsor e.d. [64-] 
3d-29/00 Avblankning av klädesplagg [64-71] 
3d-31/00 Andra hjälpmedel i skrädderier [64-] 
3d-33/00 Vändning av kragar, manschetter e.d. under tillverkningen [64-71] 
3d-33/00 Anordningar för vikning av kanten på kragar, manschetter e.d. under 

tillverkningen [71-] 
3d-35/00 Tillverkning av korsetter [64-71] 
3d-37/00 Fästande av låsdelar på klädesplagg (på textilföremål e.d., allmänt 44a; på 

skodon 71c) [64-] 
3d-37/02 .  av hakar eller hyskor [64-] 
3d-37/04 .  av tryckknäppen [64-] 
3d-37/06 .  av glidlås eller blixtlås [64-] 
3d-37/08 .  av spännen [71-] 
3d-37/10 .  av knappar [71-] 

3d-39/00 Tillverkning av handskar; Mätanordningar för handsktillverkning 
(speciella förfaranden vid tillskärning av handskar 3b-19/02) [64-71] 

3d-41/00 Bearbetning av naturliga eller konstgjorda pälsverk till klädesplagg [64-] 
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3d-43/00 Andra maskiner, anordningar eller förfaranden vid skrädderi eller 
konfektion [64-71] 

3d-43/00 Andra maskiner eller anordningar [71-] 

3e Konstgjorda blommor eller frukter; Konstgjort hår; Klädesplagg av 
naturliga eller konstgjorda fågelfjädrar; Klädesplagg av 
färdigarbetat naturligt eller konstgjort pälsverk 
(pälsskärningsmaskiner 28b) [-64] 

3e-1/01 Konstgjorda blommor (puderdosor 33c-22/24) [-64] 
3e-1/02 Konstgjorda blommor med parfymbehållare [-64] 
3e-1/03 Handredskap, anordningar eller maskiner för tillverkning av konstgjorda blommor [-64] 
3e-1/04 Konstgjorda frukter; Handredskap, anordningar eller maskiner för framställning av 

konstgjorda frukter [-64] 
3e-1/05 Girlander; Framställning av girlander [-64] 
3e-2/01 Konstgjort hår [-64] 
3e-2/02 Peruker [-64] 
3e-2/03 Tupéer [halvperuker], hårflätor e.d. [-64] 
3e-2/04 Masker (skämtmasker 77f-31; teatermasker 77g-6) [-64] 
3e-3/01 Förarbetning av fågelfjädrar [-64] 
3e-3/02 Redskap eller maskiner för bearbetning av fågelfjädrar [-64] 
3e-4/01 Konstgjorda fjädrar som ersättning för fågelfjädrar [-64] 
3e-4/02 Redskap eller maskiner för framställning av konstgjorda fjädrar [-64] 
3e-5 Klädesplagg av färdigarbetat naturligt pälsverk (bearbetning av fällar eller pälsverk 

28b-25/01 – 28b-25/06) [-64] 
3e-6/01 Klädesplagg av konstgjort pälsverk, allmänt (8b; 8h; 25; 86) [-64] 
3e-6/02 Konstgjorda pälsvaror, t.ex. klädesplagg, av fjädrar [-64] 
3e-6/03 Konstgjorda pälsvaror, t.ex. klädesplagg, av hår, ull e.d. [-64] 
3e-7 Formar, handredskap, anordningar eller maskiner för tillverkning av klädesplagg av 

naturligt eller konstgjort pälsverk [-64] 

3e (IPC: A41G) Konstgjorda blommor eller fjädrar; Peruker; 
Masker [64-71] 

3e (IPC: A41G) Konstgjorda blommor; Peruker; Masker; Fjädrar [71-] 
3e-1/00 Konstgjorda blommor, frukter eller blad; Girlander [64-71] 
3e-1/00 Konstgjorda blommor, frukter, blad eller träd (konstgjorda julgranar 

34f-33/06); Girlander [71-] 
3e-1/02 .  Handredskap, anordningar eller maskiner för framställning av konstgjorda blommor 

e.d. [64-] 
3e-1/04 .  Girlander; Sammansatta girlander [64-] 

3e-3/00 Peruker (hår, peruker, ögonhår, ögonbryn för leksaksdockor 77f-3/44) [64-] 
3e-5/00 Hårdelar, hårinlägg, rullar, kuddar e.d.; Tupéer [halvperuker] [64-] 
3e-5/02 .  Konstgjorda ögonhår; Konstgjorda ögonbryn [64-] 

3e-7/00 Masker eller dominos för döljande av identiteten, t.ex. för 
teaterändamål [64-] 

3e-7/02 .  med speciell detaljutformning för erhållande av ytterligare effekt [64-] 

3e-9/00 Prydnader av naturliga fjädrar; Bearbetning av naturliga fjädrar 
(bolsterfjäder 8e-5/02) [64-] 

3e-11/00 Konstgjorda fjädrar [64-] 
3e-11/02 .  Verktyg eller maskiner för framställning av konstgjorda fjädrar [64-] 
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3e-13/00 Konstgjorda pälsverk av fjädrar, hår, ull e.d. (textilbanor med pålimmat flor 
8h-8) [64-71] 

3e-13/02 .  som garnering på klädesplagg [64-71] 
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