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25 Virkning; Stickning; Flätning; Tillverkning av spetsar, 

snörmakeriarbeten, tapisserier eller nät 
 

25a Virkning; Stickning 
25b Flätning; Spetstillverkning 
25c Snörmakeriarbeten 
25d Tapisseri 
25e Knytning av nät 
 

25a Virkning; Stickning 
Flata virkmaskiner; Stickmaskiner för inslagstrikå [kulirvara] 

25a-1 Flata virkmaskiner med en horisontal nålrad, t.ex. pagetmaskiner 

Flata virkmaskiner med en vertikal nålrad, t.ex. cottonmaskiner 
25a-2/01 Allmänt 
25a-2/02 Drivanordningar för trådledarskenorna 
25a-2/03 Petinetanordningar för hålmönster [nålpressanordningar] 
25a-2/04 Framställning av färgmönster 
25a-2/05 Intagningsanordningar; Hoptagningsanordningar 
25a-3 Flata stickmaskiner med en nålrad 
25a-4 Flata virkmaskiner med två nålrader, t.ex. kantvirkmaskiner 

Flata stickmaskiner med två nålrader, t.ex. lambska stickmaskiner 
25a-5/01 Allmänt 
25a-5/02 Framställning av slangvara 
25a-5/03 Nålutryckningsanordningar, t.ex. jacquardanordningar 
25a-5/04 Intagningsanordningar; Uttagningsanordningar; Petinetanordningar 
25a-6 Flata stickmaskiner med tre eller flera nålrader 

Rundvirkmaskiner eller rundstickmaskiner för inslagstrikå 
Rundvirkmaskiner med horisontala nålar 

25a-7/01 Allmänt 
25a-7/02 Trådväxlingsanordningar; Pläteringsanordningar 
25a-7/03 Maskhjul; Kuleringshjul 
25a-8 Rundvirkmaskiner med vertikala nålar 

Rundstickmaskiner med en nålrad 
25a-9/01 Allmänt 
25a-9/02 Rundstickmaskiner för framställning av speciella föremål, t.ex. strumpor eller handskar 
25a-9/03 Anordningar för inarbetande av förstärkningstrådar eller för trådväxling 
25a-9/04 Anordningar för färgmönstring 
25a-9/05 Anordningar för bildande av maskmönster 
25a-9/06 Flatstickning; Intagning eller uttagning [utökning] av rundstickad eller flatstickad vara 
25a-9/07 Drivanordningar för rundstickmaskiner 
25a-9/08 Rundstickmaskiner för handstickning eller för stickning av smal slangvara 

[slangsnören] 
25a-10 Rundstickmaskiner med flera nålrader (dubbelcylindermaskiner 25a-12) 

Virkmaskiner eller stickmaskiner för links-linksvara [vänster-
vänstervara] 

25a-11 Flata virkmaskiner eller stickmaskiner 
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25a-12 Rundstickmaskiner; Rundvirkmaskiner; Dubbelcylindermaskiner 

Speciella maskiner för framställning av inslagstrikå [kulirvara] 
25a-13 Stickmaskiner arbetande som symaskiner 
25a-14 Stickmaskiner med spiralformig maskhållare 

Virkmaskiner för varptrikå [kettenstolvara] 
Flata varptrikåmaskiner [kettenstolar] 

25a-15/01 Allmänt 
25a-15/02 Mönsterdrivanordningar för trådläggarskenor 
25a-15/03 Nålpressanordningar 
25a-15/04 Varptrikåmaskiner med var för sig rörliga nålar 
25a-15/05 Framställning av varpsammet [plysch] 
25a-15/06 Framställning av varptrikå med inslagstrådar 
25a-15/07 Milanaise-varptrikåmaskiner 

25a-16 Rundvirkmaskiner för varptrikå 

Maskbildning; Varuframställning 
25a-17/01 Kulirvara, allmänt 
25a-17/05 Varptrikå, allmänt 
25a-18/01 Strumptillverkning 
25a-18/05 Tillverkning av andra plagg 

Detaljer vid virkmaskiner eller stickmaskiner 
25a-19/01 Nålar 
25a-19/05 Platiner 
25a-20 Nålskenor; Nålbäddar 
25a-21 Tungöppnare för tungnålar 

Lås för stickmaskiner 
25a-22/01 för flata stickmaskiner 
25a-22/05 för rundstickmaskiner 

25a-23 Masköverföringsorgan; Maskavslagningsorgan; Nålkammar 
25a-24 Dubbelkantanordningar 

Trådledare; Drivanordningar för trådledare 
25a-25/01 för flata virkmaskiner eller stickmaskiner 
25a-25/05 för rundvirkmaskiner eller rundstickmaskiner [fournisseurer] 

Inkopplingsanordningar; Urkopplingsanordningar 
25a-26/01 för flata virkmaskiner eller stickmaskiner 
25a-26/05 för rundvirkmaskiner eller rundstickmaskiner 

Drivanordningar 
25a-26/10 för flata virkmaskiner eller stickmaskiner 
25a-26/15 för rundvirkmaskiner eller rundstickmaskiner 

25a-27 Mönsteranordningar (för väveri 86b, 86h) 

Avdragningsanordningar; Neddrag 
25a-28/01 för flata virkmaskiner eller stickmaskiner 
25a-28/05 för rundvirkmaskiner eller rundstickmaskiner 

25a-29 Hjälpanordningar 

Andra anordningar eller redskap 
25a-30/01 Anordningar för lagning eller upprivning av virkvaror eller stickvaror 
25a-30/02 Anordningar för framställning av maskliknande trådbindningar 
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25a-31 Handredskap eller stickor för virkning eller stickning 

25b Flätning; Spetstillverkning 
Maskiner för flätning eller knyppling, allmänt 

25b-1 Flätmaskiner med gångplatta för planflätning 
25b-2 Maskiner för rundflätning med gångplatta, t.ex. av barmertyp 
25b-3/01 Maskiner för rundflätning med på konstant avstånd från flätningscentrum kretsande 

spolrader och med skälbildning med hjälp av styrda trådförare 
25b-3/50 Maskiner för rundflätning med rullande spolsläde 
25b-4 Maskiner för rundflätning med på konstant avstånd från flätningscentrum kretsande 

spolrader och med skälbildning genom förning av trådarna 
25b-5 Maskiner för flätning eller knyppling utan gångplatta, t.ex. hopkoppling mellan 

knyppeldrivare och drivare 
25b-6 Maskiner för flätning eller knyppling speciellt avsedda för planflätning eller rundflätning 

Speciella anordningar vid maskiner för flätning eller knyppling 
25b-7 Maskiner för flätning eller knyppling för framställning av flätverk med ytmönster, t.ex. 

stickmönster 
25b-8 Maskiner för flätning eller knyppling för framställning av flätverk med andra mönster än 

stickmönster, eller mitteltrådar 
25b-9 Maskiner för flätning eller knyppling för framställning av flätverk med öglemönster 
25b-10 Maskiner för repflätning 

Detaljer vid maskiner för flätning eller knyppling 
25b-11 Detaljer, t.ex. gångplattor, stativ, styrningar för knyppelpinnar, drivare, gångtallrikar, 

växeltungor eller anordningar för smörjning, spolkoppling eller trådspänning  
25b-12 Knyppelpinnar med vertikal spole 
25b-13 Knyppelpinnar med horisontal spole 

Anordningar för inkoppling eller urkoppling av knyppelpinnarna 
25b-14/01 Inkopplingsanordningar 
25b-14/02 Frånkoppling av knyppelpinnarna från drivare eller vinghjul 
25b-14/03 Lyftgafflar 
25b-14/04 Stötare; Styrtungor; Spärranordningar för stoppande av knyppelpinnarna; 

Sidospåranordningar 

25b-15 Anordningar för upptagning eller avdragning 
25b-16 Slagverk 
25b-17 Mönsteranordningar 
25b-18 Drivanordningar; Stoppanordningar 
25b-19 Appreteringsanordningar 

Korgflätning 
25b-20/01 Maskiner för korgflätning 
25b-20/02 Korgflätning; Handredskap för korgflätning 

Flätverk av andra slag 
25b-21/01 Flätade snören, snoddar, tränsar, bårder, galoner, band, höljen, glödkroppar e.d. 

(korgflätning 25b-20/02) 
25b-21/02 Flätmaterial 
25b-21/03 Flätade mattor 

25b-22 Knypplade spetsar; Spetsunderlag 
25b-23 Redskap för handknyppling eller maskinknyppling 

Spetsvirkmaskiner 
25b-24 Tyllvirkstolar 
25b-25 Gardinvirkstolar; Spetsvirkstolar 
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25b-26 Detaljer vid spetsvirkmaskiner, t.ex. drivanordningar, stoppanordningar, 

avdragningsanordningar för varan, mönsteranordningar eller spolslädar 
25b-27 Tyll; Spetsar; Spetsunderlag 

25c Snörmakeriarbeten (bandvävning 86e) 
Omspinning; Överspinning, t.ex. överklädning eller lindning med tråd, garn 
eller papper; Framställning av flätade knappar (omspinning av elektriska 
ledningar eller kablar 21c-7/02; omspinningsmaskiner för hästhår 76c-28/01; 
elektrolytisk plätering av metalltråd eller metallband 48a-9, 48a-5/58; 
mekanisk plätering av metalltråd 49l-5) 

25c-1/01 Maskiner för omspinning eller överspinning 
25c-1/02 Spinnhuvuden; Spinnskivor 
25c-1/05 Omspinning av ringar e.d. 
25c-1/10 Maskiner för omspinning eller lindning av band 

25c-2 Virkning av snoddar, tränsar, bårder eller galoner; Maskiner för virkning av bårder; 
Virknålar 

25c-3 Fransar; Framställning av fransar (franstillverkning på vävstolar 86c-13/05; 
etsningsbroderier 52b-10/02) 

25c-4 Prydnadssnören; Möbelsnören; Framställning av sådana 
25c-5 Band; Tillverkning av band (vävda band 86c-1/15, 86c-10; kardband 76b) 
25c-6 Pärlsnodder; Pärlband; Framställning av sådana (prydnadskedjor 44a-40) 
25c-7 Framställning av pärlgarnering eller pärltyg 
25c-8 Snilj; Framställning av snilj (snilj av vävda sniljgarn 86d-3) 
25c-9 Bandinträdning i spetsar e.d.; Tapetserarnålar; Fästning av sniljnoppor 
25c-10 Andra snörmakeriarbeten, t.ex. ståndare eller pomponger för militärmössor, porte-

epéer, flätade knappar, tofsar eller vippor 
25c-11 Andra hjälpmedel för framställning av snörmakeriarbeten 

25d Tapisseri, t.ex. brodering; Knytning av mattor, dukar, möbeltyger 
eller väggbonader 

25d-1 Framställning av mönster genom trådläggning [handknyppling] (brodering med 
symaskin 52b) 

Framställning av knytarbeten 
25d-2/01 Knytarbeten i allmänhet; Verktyg därför 
25d-2/02 Skyttelarbeten; Frivolitetsarbeten 
25d-2/03 Mekanisk mattknytning på färdiga underlag (mattillverkning genom kombinerad 

vävning och knytning 86d-2) 

Tapisserier utom knytarbeten 
25d-3/01 Tapisseriarbeten; Brodering på stramalj 
25d-3/02 Redskap för framställning av tapisserier 
25d-3/03 Underlag för tapisserier eller broderier 
25d-3/04 Utdragning av trådar ur vävnader för bildande av spetsmönster eller hålsöm 

25e Knytning av nät (stängselnät 7d) 
25e-1 Nät, t.ex. hårnät; Tillverkning av nät 

Nätknytningsmaskiner 
25e-2/01 med enkeltråd [spoltråd] 
25e-2/02 med varptrådar och enkel skytteltråd 
25e-2/03 med varptrådar och flera skytteltrådar 
25e-2/04 Andra maskiner eller redskap för knytning av nät 
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