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77 Gymnastik; Idrott; Spel; Leksaker; Nöjesanordningar [-59] 
77 (IPC: A63) Gymnastik; Idrott; Lek; Folknöje [59-] 
 

77a Redskap för aktiva kroppsövningar eller idrott; 
Träningsanordningar [-59] 

77a (IPC: A63B) Redskap för kroppsövningar, gymnastik, simning, 
klättring, fäktning eller bollspel; Anordningar för träning [59-] 

77b Skridskor; Skidor; Vattenskidor; Rullskridskor e.d.; Banor för 
sådana [-59] 

77b (IPC: A63C) Skridskor; Skidor; Vattenskidor; Rullskridskor; 
Lekplatser; Idrottsbanor [59-] 

77c Spel med kulor, klot eller liknande rullande eller glidande 
kroppar [-59] 

77c (IPC: A63D) Kägelbanor; Tivolispel; Biljarder [59-] 
77d Spel [-59] 
77d (IPC: A63F) Kortspel, tärningsspel, roulettspel, tålamodsspel, 

kapplöpningsspel eller liknande spel [59-] 
77e Karuseller, gungor, gunghästar, rutschbanor eller liknande 

nöjesanordningar [-59] 
77e (IPC: A63G) Karuseller, gungor, gunghästar, rutschbanor, berg-

och-dalbanor eller liknande anordningar för folknöje [59-] 
77f Leksaker [-59] 
77f (IPC: A63H) Leksaker [59-] 
77g Anordningar för teatrar, panoramor eller cirkusar; Trolleriredskap; 

Labyrinter e.d. [-59] 
77g (IPC: A63J) Anordningar för teatrar, cirkusar e.d.; Trolleriredskap 

e.d. [59-] 
77h (IPC: A63K) Kapplöpningsbanor [59-] 
 

77a Redskap för aktiva kroppsövningar, t.ex. gymnastik (sjukgymnastik 
30f), eller idrott, t.ex. simning, klättring, fäktning (vapen 69), 
boxning eller bollspel; Träningsanordningar  [-59] 
Gymnastikredskap [-59] 

77a-1/01 Räck [-59] 
77a-1/02 Räck för boningsrum [-59] 
77a-1/03 Rengöring av räckstänger [-59] 
77a-1/04 Skyddsanordningar [-59] 
77a-2 Barr [-59] 
77a-3/01 Höjdhoppsställ [-59] 
77a-3/02 Stavar för höjdhopp [-59] 
77a-3/03 Höjdhoppslinor [-59] 
77a-3/04 Satsbrädor [-59] 
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77a-3/05 Madrasserade hoppredskap, t.ex. hästar, bockar eller plintar [-59] 
77a-3/06 Häckar [-59] 
77a-3/07 Anordningar för undervisning i hoppning; Andra hjälpmedel för hoppning [-59] 
77a-3/08 Mattor eller madrasser för hoppning [-59] 
77a-3/09 Hopprep [-59] 
77a-3/10 Andra hinder för hoppfoten [-59] 
77a-3/11 Anordningar för lindans [-59] 
77a-4/01 Ringar, trapetser eller liknande svängbart upphängda redskap [-59] 
77a-4/02 Kombinerade gymnastikredskap [-59] 
77a-4/03 Klättringsställningar; Klättringslinor [-59] 
77a-4/04 Redskap för löpning runt i cirkel [-59] 
77a-4/05 Andra gymnastikredskap, t.ex. roterande redskap för hängövningar [-59] 

77a-5/01 Hantlar, allmänt (42k-6) [-59] 
77a-5/02 Hantlar med föränderlig vikt [-59] 
77a-5/03 Hantlar med roterande delar [-59] 
77a-5/04 Hantlar med elektriska anordningar [-59] 
77a-5/05 Hantlar kombinerade med klubbor [-59] 
77a-5/06 Hantlar med tvärgående fjädrar [-59] 
77a-5/07 Fjädrande hantlar [-59] 
77a-5/08 Hantlar med motstånd från längsgående fjädrar [-59] 
77a-5/09 Hantlar för underlättande av muskelspänning, t.ex. under löpning [-59] 

77a-6/01 Påkar eller batonger, allmänt [-59] 
77a-6/02 Påkar eller batonger med belysningsanordningar [-59] 

77a-7/01 Maskiner eller ställningar för aktiva kroppsövningar [-59] 
77a-7/02 Rullringar för hjulning e.d. [-59] 
77a-7/03 Rörligt lagrade ringar som gymnastikredskap [-59] 
77a-7/04 Anordningar för mätning av muskelkraft (42k-6) [-59] 
77a-7/05 Ställningar för universalredskap [-59] 
77a-7/06 Belastning av kropp eller lemmar för muskelövning [-59] 
77a-7/07 Utdragbara muskelstärkare med fjädermotstånd [-59] 
77a-7/08 Utdragbara muskelstärkare med tyngdmotstånd [-59] 
77a-7/09 Utdragbara muskelstärkare med ytterligare belastning av den dragande handen [-59] 
77a-7/10 Vid kroppen fästbara utdragbara muskelstärkare [-59] 
77a-7/11 Fast anordnade fjädrande utdragbara muskelstärkare i allmänhet [-59] 
77a-7/12 Fast anordnade utdragbara muskelstärkare med tyngdmotstånd [-59] 
77a-7/13 Muskelstärkare för liggande [-59] 
77a-7/14 Kläder med anordningar som ger motstånd vid rörelse [-59] 
77a-7/15 Motståndsanordningar som verkar vid böjning eller uppåtresning [-59] 
77a-7/16 Motståndsanordningar med roterande kroppar [-59] 
77a-7/17 Motståndsanordningar med elektriska anordningar [-59] 
77a-7/18 Gördlar för åstadkommande av motstånd vid löpning [-59] 
77a-7/19 Hållare för snabb upphängning av motståndssträngar [-59] 
77a-7/20 Motståndsanordningar för två mot varandra arbetande personer [-59] 
77a-8/01 Tvångsföring av lemmar (för djur 56b) [-59] 
77a-8/02 Vid golv eller vägg fastlänkade gymnastikstavar [-59] 
77a-8/03 Stavformiga armmuskelstärkare [-59] 
77a-8/04 Anordningar för fingerövningar (51b-46; 51b-47; 51e-6) [-59] 
77a-8/05 Böjbara muskelstärkare [-59] 
77a-8/06 Anordningar för fäktövningar [-59] 
77a-8/07 Åstadkommande av ridrörelser [-59] 
77a-8/08 Anordningar för övning av kroppsdelar som inte nämnts ovan [-59] 
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77a-9/01 Redskap för övning av ben eller fötter [-59] 
77a-9/02 Löpning på stället; Rullgolv (hjälpapparater för gång eller löpning 77a-12/07; för 

sjukvård 30f-1 – 30f-4) [-59] 
77a-10/01 Redskap för övning av rodd [-59] 
77a-10/02 Anläggningar för undervisning eller övning av rodd [-59] 
77a-11/01 Fast upphängda boxbollar [-59] 
77a-11/02 Rörligt upphängda boxbollar [-59] 
77a-11/03 Vid kroppen fästa boxbollar för skuggboxning [-59] 
77a-11/04 Vid en övre och en undre fästpunkt fästa boxbollar [-59] 
77a-11/05 Fjädrande uppställda boxbollar [-59] 
77a-11/06 Sparringpartnerattrapper [dummies] [-59] 
77a-11/07 Boxningsapparater med indikeringsanordningar [-59] 
77a-11/08 Kastövningsredskap [-59] 
77a-11/09 Kastspjut [-59] 
77a-11/10 Kastsläggor [-59] 
77a-11/11 Stötkulor (diskusar 77a-26/04) [-59] 

Redskap för bergbestigning, klättring e.d. [-59] 
77a-12/01 Styltor (som benproteser 30d) [-59] 
77a-12/02 Fjädrande styltor [-59] 
77a-12/03 Styltor med hjul eller liknande [-59] 
77a-12/04 Styltor med anordningar för att öka steglängden [-59] 
77a-12/05 Hoppstyltor [-59] 
77a-12/06 Fjädrande hoppskor, fästa vid foten [-59] 
77a-12/07 Hjälpapparater för gång, löpning eller hopp (för sjuka 30f) [-59] 
77a-13/01 Stolpskor för runda stolpar [-59] 
77a-13/02 Stolpskor för profilerade stolpar [-59] 
77a-13/03 Klättringsstolar [-59] 
77a-13/04 Klättringsredskap för linor [-59] 
77a-13/05 Klättringssporrar [-59] 
77a-13/06 Gördlar för klättring med stolpskor e.d. [-59] 
77a-13/07 Fotsteg för klättring [-59] 
77a-13/08 Klättringsjärn för bergbestigning eller klättring på stegar [-59] 
77a-13/09 Rep för bergbestigning; Tillbehör för sådana; Lavinrep [-59] 
77a-13/10 Handutrustning för klättring [-59] 
77a-13/11 Fotutrustning för klättring; Tillsatsanordningar för skor för lutande plan [-59] 

Redskap för simning eller simundervisning (65b-27 – 65b-33; 65c-7) [-59] 
77a-14/01 Simhandskar [-59] 
77a-14/02 Simhandskar med anordningar för att förstora framdrivningsytorna [-59] 
77a-14/03 Skovelanordningar e.d. för händer eller armar [-59] 
77a-14/04 Framdrivningsanordningar för både händer och fötter [-59] 
77a-14/05 Fenklaffar fästa vid fotsulan [-59] 
77a-14/06 Hopvikbara fenor fästa vid fotsulan [-59] 
77a-14/07 Fenklaffar fästa vid benet [-59] 
77a-14/08 Hopvikbara simfenor fästa vid benet [-59] 
77a-14/09 Simfenor med ventilklaffar [-59] 
77a-14/10 Inskjutbara fenor [-59] 

Simutrustning med framdrivningsanordningar som sätts i rörelse av den 
simmande [-59] 

77a-15/01 fiskstjärtliknande [-59] 
77a-15/02 med skovelhjul [-59] 
77a-15/03 med årliknande framdrivningsanordningar [-59] 
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77a-15/04 med propellrar [-59] 
77a-15/05 med motordrivna framdrivningsanordningar [-59] 
77a-15/06 Anordningar för simundervisning (77e-4/02) [-59] 
77a-15/07 Banor för simundervisning (77e-4/02) [-59] 
77a-15/08 Utrustning för huvudet hos simmande [-59] 

Idrottsspel, t.ex. bollspel; Tillbehör för sådana [-59] 
Massiva eller ihåliga bollar (kemisk del 39b-5; mekanisk behandling eller 
bearbetning av kautschukmassor, guttaperkamassor eller balatamassor för 
bollar 39a-10/13) [-59] 

77a-16/01 Golfbollar [-59] 
77a-16/02 Kricketbollar [-59] 
77a-16/03 Krocketbollar [-59] 
77a-16/04 Landhockeybollar; Bandybollar [-59] 
77a-16/05 Andra massiva bollar [-59] 
77a-16/06 Tennisbollar e.d. utan separat innertrycksblåsa (fjäderbollar 77a-26/19) [-59] 
77a-16/07 Anordningar för åstadkommande av innertryck [-59] 
77a-16/08 Bollar uppblåsbara med hjälp av instickbara spetsrör [-59] 
77a-17/01 Anordningar för upptagning av bollar [-59] 
77a-17/02 Tillbehör för bollar eller bollspel [-59] 
77a-17/03 Maskiner eller anordningar för framställning eller provning av bollar [-59] 

Ihåliga bollar med separat innertrycksblåsa, t.ex. fotbollar [-59] 
77a-18/01 Bollblåsor [-59] 
77a-18/02 Tillslutningsanordningar för påfyllningsslangar [-59] 
77a-18/03 Ventiler för blåsor [-59] 
77a-18/04 Bollhöljen; Tillslutningsanordningar för höljen [-59] 
77a-18/05 Blåsa och hölje i förening [-59] 
77a-18/06 Verktyg eller anordningar för uppblåsning, tillslutning eller riktning av höljen [-59] 

Gummibollar eller liknande lekbollar (39a-10/13; 39a-19) [-59] 
77a-19/01 Speciell ytterbeklädnad [-59] 
77a-19/02 Bollar av två hälfter [-59] 
77a-19/03 Speciell utformning av den yttre ytan [-59] 
77a-19/04 Bollar med dekorerade ytterytor, t.ex. med jordglobsmönster [-59] 
77a-19/05 Märkning av bollar [-59] 
77a-19/06 Bollar med speciella anordningar, t.ex. lysande bollar [-59] 

Slagredskap för bollspel i vilka bollen slås då den befinner sig i luften [-59] 

Tennisracketar [-59] 
77a-20/01 Ramar [-59] 
77a-20/02 Anordningar för framställning av ramar [-59] 
77a-20/03 Racketar försedda med runda ytor [-59] 
77a-20/04 Ramar med slitsar [-59] 
77a-20/05 Skydd för ramar [-59] 
77a-20/06 Ramar med utbalanseringsanordningar [-59] 
77a-20/07 Ramar med andra anordningar [-59] 
77a-20/08 Speciella icke-metalliska material för ramar [-59] 
77a-20/09 Slagredskap som fästs vid handflatan (77a-20/24) [-59] 
77a-20/10 Tennisracketar av metall [-59] 
77a-20/11 Fodral för tennisracketar [-59] 

Strängning av tennisracketar [-59] 
77a-20/12 Ersättning av strängar genom speciell utformning av plana ytor [-59] 
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77a-20/13 Strängar av naturliga eller konstgjorda senor för tennisracketar [-59] 
77a-20/14 Maskiner för strängning av tennisracketar [-59] 
77a-20/15 Hjälpverktyg för strängning av tennisracketar [-59] 
77a-20/16 Dubbelsidig strängning [-59] 
77a-20/17 Förstärkning av strängningen [-59] 
77a-20/18 Diagonalsträngning [-59] 
77a-20/19 Anordningar vid racketen för ändring av spänningen hos strängarna [-59] 
77a-20/20 Pressar för tennisracketar [-59] 

77a-20/21 Slagredskap för lacrosse, pelota eller andra nationella spel [-59] 
77a-20/22 Slagträn för baseboll [-59] 
77a-20/23 Slagträn för kricket [-59] 
77a-20/24 Racketar för bordtennis e.d. (77a-20/09) [-59] 

Slagredskap för bollspel i vilka bollen slås då den ligger på underlaget [-59] 
77a-21/01 allmänt [-59] 
77a-21/02 för krocket [-59] 
77a-21/03 för landhockey eller bandy [-59] 
77a-21/04 för ishockey [-59] 
77a-21/05 för hästpolo [-59] 
77a-21/06 Golfklubbor, allmänt [-59] 
77a-21/07 Utformningen av huvudet på golfklubbor [-59] 
77a-21/08 Ställbara huvuden för golfklubbor [-59] 
77a-21/09 Anordningar för fästande av huvudet på golfklubbor vid klubbskaftet [-59] 
77a-21/10 Skaft till golfklubbor (av metall 77a-21/11) [-59] 
77a-21/11 Skaft av metall till golfklubbor [-59] 
77a-21/12 Handtag till golfklubbor [-59] 
77a-21/13 Golfklubbor med speciella anordningar [-59] 

77a-21/14 Golfväskor, allmänt [-59] 
77a-21/15 Uppställbara golfväskor med i marken nedtryckbara anordningar [-59] 
77a-21/16 Uppställbara golfväskor med utfällbara fötter vid väskbottnen [-59] 
77a-21/17 Uppställbara golfväskor med fast anordnade stödställ [-59] 
77a-21/18 Körbara golfväskor [-59] 
77a-21/19 Golfväskor med speciella behållare för golfbollar [-59] 
77a-21/20 Hållare för golfväskor [-59] 
77a-21/21 Ställ för golfklubbor [-59] 
77a-22/01 Speciella avarter av golfspel [-59] 
77a-22/02 Golfspelstillbehör, t.ex. hål, peggar eller övningsanordningar för golfspel [-59] 
77a-22/03 Tennisnät; Tillbehör för tennisnät, t.ex. stolpar, stolpar för upprullning av nätet, 

nätspänningsanordningar eller anordningar för reglering av näthöjden [-59] 
77a-22/04 Tillbehör till andra spel [-59] 

Skydd för kroppen hos spelare eller idrottsmän [-59] 
77a-23/01 för huvudet (41c-1; 41c-2) [-59] 
77a-23/02 för bål eller ben [-59] 
77a-23/03 för händerna, t.ex. basebollhandskar eller boxhandskar (72g-1/01) [-59] 

77a-24 Markeringsanordningar eller räkneanordningar för spel eller spelare (tidräkning 
43a-38) [-59] 

Spelplaner för idrottsspel [-59] 
77a-25/01 Anordningar för markering av spelplaner på torr väg [-59] 
77a-25/02 Anordningar för markering av spelplaner på våt väg [-59] 
77a-25/03 Mekaniska anordningar för avgränsning av spelplanytor [-59] 
77a-25/04 Anordningar för behandling eller indelning av spelplaner [-59] 
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77a-25/05 Ytor för spelplaner som kommer i beröring med bollen (19c-5/40; 80b) [-59] 
77a-25/06 Idrottsplaner eller spelplaner för speciella spel [-59] 
77a-25/07 Mattor för spelplaner eller idrottsplaner [-59] 
77a-25/08 Skyddande täckanordningar för spelplaner [-59] 
77a-25/09 Speciella anordningar för åskådare (37f-1/04) [-59] 

Andra idrottsspel eller rörelselekar [-59] 
77a-26/01 Tillbehör för utomhuslekar eller friluftssport [-59] 
77a-26/02 Tillbehör för inomhuslekar eller inomhussport [-59] 
77a-26/03 Bordspel vid vilka kroppen utför liknande rörelser som vid idrott (som vinstspel 77d-10 

– 77d-17) [-59] 
77a-26/04 Kastskivor, t.ex. diskusar (kastövningsredskap, stötkulor e.d. 77a-11/08 – 

77a-11/11) [-59] 
77a-26/05 Ringkastningsspel; Skivkastningsspel [-59] 
77a-26/06 Bollspel, jonglerspel eller rullbollspel av skicklighetstyp [-59] 
77a-26/07 Ringspel [-59] 
77a-26/08 Spel med svängande upphängda föremål, t.ex. fågelfigurer, som ska träffa mål [-59] 
77a-26/09 Slagspel [(?) Tyska: "Klippspiele"] [-59] 
77a-26/10 Curling eller liknande spel [-59] 
77a-26/11 Anordningar för bollkastning, t.ex. med anordningar för fångning av bollar; Sträckbara 

eller eftergivbara nät e.d. som fångredskap eller kastredskap (72b-6/01) [-59] 
77a-26/12 Anordningar vid lutande plan e.d. för rullspel med bollar [-59] 
77a-26/13 Bumeranger [-59] 
77a-26/14 Andra redskap för lek med bollar [-59] 
77a-26/15 Stillastående fasta mål för bollspel [-59] 
77a-26/16 Stillastående rörliga mål för bollspel [-59] 
77a-26/17 Rörliga mål för bollspel [-59] 
77a-26/18 Diabolospel [-59] 
77a-26/19 Fjäderbollar e.d.; Spel med liknande fjäderförsedda kastkroppar [-59] 
77a-27 Träningsanordningar [-59] 

77a (IPC: A63B) Redskap för kroppsövningar, gymnastik, simning, 
klättring, fäktning eller bollspel; Anordningar för träning [59-] 

Gymnastikredskap [59-] 
77a-1/00 Räck [59-] 
77a-1/02 .  för boningsrum [59-] 
77a-1/04 .  Rengöring av räckstänger [59-] 
77a-1/06 .  Säkerhetsanordningar för fästande av räckstänger [59-] 

77a-3/00 Barr eller liknande redskap [59-] 
77a-5/00 Hoppställningar [59-] 
77a-5/02 .  för höjdhopp [59-] 
77a-5/04 .  .  Linor därför [59-] 
77a-5/06 .  Stavar för höjdhopp [59-] 
77a-5/08 .  Satsbräder [59-] 
77a-5/10 .  .  för vattensport [59-] 
77a-5/12 .  Stoppade hoppredskap, t.ex. hästar, bockar eller plintar [59-] 
77a-5/14 .  Häckar [59-71] 
77a-5/16 .  Anordningar för undervisning i hopp; Anordningar för ballonghopp; Hjälpmedel för 

hopp [59-] 
77a-5/18 .  Mattor [59-] 
77a-5/20 .  Hopprep [59-] 
77a-5/22 .  Hopphinder av andra slag [59-] 

77a-7/00 Svängbart upphängda gymnastikredskap [59-] 
77a-7/02 .  Romerska ringar, Trapetser [59-] 
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77a-7/04 .  Klätterlinor [59-] 
77a-7/06 .  Roterande redskap [59-] 
77a-7/08 .  Redskap för lindans [59-] 

77a-9/00 Klätterstänger; Klätterställningar [59-] 
77a-11/00 Hantlar [59-] 
77a-11/02 .  med varierbar vikt [59-] 
77a-11/04 .  med roterande delar [59-] 
77a-11/06 .  med elektriska uppladdningsanordningar [59-] 
77a-11/08 .  med fjädrar som trycks samman och sträcks för stärkande av handmusklerna [59-] 
77a-11/10 .  kombinerade med klubbor [59-] 

77a-13/00 Gymnastikstavar [59-] 
77a-13/02 .  fästa i eller förbundna med marken eller golvet [59-] 

77a-15/00 Klubbor [59-] 
77a-15/02 .  med belysningsanordningar [59-] 

77a-17/00 Övningsredskap sammansatta av flera delar, t.ex. stegar, stänger, 
bommar eller rutschbanor [59-] 

77a-17/02 .  permanent förbundna [59-] 
77a-17/04 .  sammansättbara [59-] 

77a-19/00 Ringredskap [59-] 
77a-19/02 .  Fritt rörliga rullringar, t.ex. för hjulning [59-] 
77a-19/04 .  I en ram rörligt lagrade ringar [59-] 

77a-21/00 Redskap för utveckling eller stärkande av kroppens muskler eller leder 
genom övervinnande av motstånd (mätanordningar för muskelkraft 
42k-6) [59-] 

77a-21/02 .  Muskelstärkare med fjädrande eller elastiska linor [59-] 
77a-21/04 .  .  förankrade vid ena änden [59-] 
77a-21/06 .  Muskelstärkare med vikter [59-] 
77a-21/08 .  .  förankrade vid ena änden [59-] 
77a-21/10 .  Muskelstärkare för liggande personer [59-] 
77a-21/12 .  Muskelstärkare som är fästa på kroppen [59-] 
77a-21/14 .  Muskelstärkare med tillsatsbelastningar för den dragande handen [59-] 
77a-21/16 .  Hållare för upphängning av muskelstärkare [59-] 
77a-21/18 .  Kläder försedda med motståndsanordningar för kroppsövningar [59-] 
77a-21/20 .  Motståndsanordningar för användning vid böjning eller uppresning [59-] 
77a-21/22 .  Motståndsanordningar med rotationskroppar [59-] 
77a-21/24 .  Motståndsanordningar med elektriska uppladdningsanordningar [59-] 
77a-21/26 .  Gördlar med motståndsanordningar [59-] 
77a-21/28 .  Övningsredskap för två mot varandra arbetande personer [59-] 
77a-21/30 .  Fingergreppsredskap för utveckling av fingermusklerna (vid hantlar 77a-11/08, vid 

muskelstärkare 77a-21/14, övningsapparater för stärkande av fingermuskler eller 
armmuskler för pianospelare 51b-46, 51b-47) [59-] 

77a-21/32 .  Anordningar med ett par hävarmar eller handtag, förbundna med varandra med 
böjbara delar, t.ex. böjanordningar [59-] 

77a-23/00 Övningsredskap för speciella kroppsdelar [59-] 
77a-23/02 .  för veka livet, ryggraden, bålen eller skuldrorna [59-] 
77a-23/04 .  för ben eller fötter [59-] 
77a-23/06 .  .  med rörliga, ändlösa band eller rullar för löpning på stället (för sjukvårdsändamål 

30f-4) [59-] 

77a-25/00 Styltor e.d. (som benproteser 30d-3/02, 30d-3/03) [59-] 
77a-25/02 .  Fjädrande styltor [59-] 
77a-25/04 .  med hjul [59-] 
77a-25/06 .  Skor försedda med styltor för ökning av steglängden [59-] 
77a-25/08 .  Hoppstyltor [59-] 
77a-25/10 .  Vid fötterna fästa fjädrande hoppskor [59-] 
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Klättring; Bergsbestigning [59-] 
77a-27/00 Stolpskor för master, stolpar, träd e.d. [59-] 
77a-27/02 .  Vid fötterna fästbara stolpskor för klättring på runda stolpar [59-] 
77a-27/04 .  Vid fötterna fästbara stolpskor för klättring på profilerade stolpar [59-] 
77a-27/06 .  Säkerhetsgördlar för klättring [59-71] 

77a-29/00 Redskap för bergbestigning [59-] 
77a-29/02 .  Klätterlinor med tillbehör; Lavinlinor [59-] 
77a-29/04 .  Fotsteg för klättring [59-] 
77a-29/06 .  Klätterjärn; Iskrampor [59-] 
77a-29/08 .  Handutrustning för klättring [59-] 
77a-29/10 .  Speciella vid skorna fästa anordningar för bestigande av branter [59-] 

Simning [59-] 
77a-31/00 Hjälpanordningar för simning (räddningsdräkter med flytbara inlägg 65b-27 

– 65b-31, flytanordningar 65c-7) [59-] 
77a-31/02 .  Handskar för simning [59-] 
77a-31/04 .  .  med anordningar för att förstora framdrivningsytan [59-] 
77a-31/06 .  Simskovlar eller liknande hjälpanordningar för simning som hålls i händerna [59-] 
77a-31/08 .  Fenklaffar för simning [59-] 
77a-31/10 .  .  fästa vid fotsulorna eller tårna [59-] 
77a-31/12 .  .  fästa vid benen [59-] 
77a-31/14 .  .  med ventilklaffar [59-] 
77a-31/16 .  .  med anordningar för att förändra storleken av de framdrivande ytorna [59-] 
77a-31/18 .  Samtidigt verkande framdrivningsanordningar för både händer och fötter [59-] 

77a-33/00 Utrustning för huvudet hos simmare, t.ex. hjälmar eller simglasögon [59-] 
77a-35/00 Simutrustning med framdrivningsanordningar som drivs av simmaren 

eller en motor [59-] 
77a-35/02 .  formade som en fiskstjärt [59-] 
77a-35/04 .  med skovelhjul [59-] 
77a-35/06 .  med dubbla skovelhjul [59-] 
77a-35/08 .  med framdrivning med hjälp av propeller [59-] 
77a-35/10 .  .  driven av simmaren [59-] 
77a-35/12 .  .  driven av en motor [59-] 

Bollar [59-] 
77a-37/00 Massiva bollar [59-] 
77a-37/02 .  med speciella kärnor [59-] 
77a-37/04 .  .  oelastiska kärnor [59-] 
77a-37/06 .  .  elastiska kärnor [59-] 
77a-37/08 .  .  vätskekärnor eller kärnor av syntetiskt material [59-] 
77a-37/10 .  .  med excentriskt belägen tyngdpunkt [59-] 
77a-37/12 .  med speciella höljen [59-] 
77a-37/14 .  med speciell ytbeskaffenhet [59-] 

77a-39/00 Ihåliga icke uppblåsbara bollar [59-] 
77a-39/02 .  Anordningar för att upprätthålla trycket [59-] 
77a-39/04 .  .  Insticksbollar [59-] 
77a-39/06 .  med speciella höljen [59-] 
77a-39/08 .  .  utförda i två halvor [59-] 

77a-41/00 Ihåliga uppblåsbara bollar [59-] 
77a-41/02 .  Bollblåsor [59-] 
77a-41/04 .  .  Tillslutningsanordningar för bollblåsor [59-] 
77a-41/06 .  .  Ventiler, t.ex. självstängande [59-71] 
77a-41/08 .  Bollhöljen; Tillslutningsanordningar för bollhöljen [59-] 
77a-41/10 .  Blåsa och hölje som en enhet [59-] 
77a-41/12 .  Verktyg eller anordningar för uppblåsning eller tillslutning av bollar [59-] 
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77a-43/00 Bollar med speciella anordningar [59-] 
77a-43/02 .  med handtag [59-] 
77a-43/04 .  med excentriskt förlagd tyngdpunkt eller anordningar för att flytta tyngdpunktens 

läge (vid massiva bollar 77a-37/10) [59-] 
77a-43/06 .  med belysningsanordningar [59-] 

77a-45/00 Apparater eller förfaranden för framställning av bollar (av gummi eller 
syntetiskt material 39; mekanisk bearbetning av kautschuk eller guttaperka till 
bollar 39a-10/13, 39a6-7/00) [59-] 

77a-45/02 .  Märkning av bollar [59-] 

77a-47/00 Anordningar för hantering eller behandling av bollar [59-] 
77a-47/02 .  för upptagning [59-] 
77a-47/04 .  för rengöring [59-] 

Slagredskap, Slagträn; Andra tillbehör för bollspel [59-] 
77a-49/00 Tennisracketar, badmintonracketar eller liknande racketar [59-] 
77a-49/02 .  Ramar [59-] 
77a-49/04 .  .  med viktutjämningsanordningar [59-] 
77a-49/06 .  .  med slitsar [59-] 
77a-49/08 .  .  med speciell utformning av handtaget [59-] 
77a-49/10 .  .  av speciella icke-metalliska material [59-] 
77a-49/12 .  .  av metall [59-] 
77a-49/14 .  .  Skyddsanordningar för ramen [59-] 
77a-49/16 .  Pressar [59-] 
77a-49/18 .  Fodral [59-] 

77a-51/00 Strängning av tennisracketar [59-] 
77a-51/02 .  Strängar; Strängersättning [59-] 
77a-51/04 .  .  Band e.d. som ersättning för strängar [59-] 
77a-51/06 .  Dubbelsidig strängning [59-] 
77a-51/08 .  Diagonalsträngning [59-] 
77a-51/10 .  Förstärkning av strängningen [59-] 
77a-51/12 .  I eller på racketen anordnade anordningar för att reglera strängspänningen [59-] 
77a-51/14 .  Anordningar för strängning [59-] 
77a-51/16 .  .  Maskiner eller apparater för strängning under tillverkningen [59-] 

77a-53/00 Golfklubbor [59-] 
77a-53/02 .  Förbindningar mellan huvud och skaft [59-] 
77a-53/04 .  Huvuden [59-] 
77a-53/06 .  .  Ställbara huvuden [59-] 
77a-53/08 .  med speciella anordningar för att förändra slagverkan [59-] 
77a-53/10 .  Skaft av andra material än metall [59-] 
77a-53/12 .  Skaft av metall [59-] 
77a-53/14 .  Handtag [59-] 
77a-53/16 .  .  Ställbara handtag [59-] 

77a-55/00 Väskor för golfklubbor [59-] 
77a-55/02 .  med speciella fack för bollar [59-] 
77a-55/04 .  med uppställningsanordningar som fästs i marken [59-] 
77a-55/06 .  .  Väskor med stativ eller liknande uppställningsanordningar [59-] 
77a-55/08 .  Körbara anordningar för golfväskor [59-] 
77a-55/10 .  Ställ för golfklubbor för användning på golfbanor [71-] 

77a-57/00 Tillbehör för golfspel, t.ex. hålanordningar, utslagsanordningar [59-] 
77a-57/02 .  Ställ för golfklubbor [59-71] 

77a-59/00 Slagredskap för andra spel [59-] 
77a-59/02 .  för lacrosse, pelota eller liknande spel [59-] 
77a-59/04 .  för bordtennis [59-] 
77a-59/06 .  för baseball, brännboll eller liknande spel [59-] 
77a-59/08 .  för kricket [59-] 
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77a-59/10 .  för krocket [59-] 
77a-59/12 .  för hockey [59-] 
77a-59/14 .  för ishockey [59-] 
77a-59/16 .  för polo [59-] 
77a-59/18 .  Slagredskap av tallriksform för andra spel [59-] 

77a-61/00 Nät eller andra tillbehör för tennis eller liknande spel [59-] 
77a-61/02 .  Stolpar, vridbart lagrade stolpar [59-] 
77a-61/04 .  Spännanordningar eller inställningsanordningar för nät [59-] 

77a-63/00 Mål eller portar för bollspel [59-] 
77a-63/02 .  fast anordnade [59-] 
77a-63/04 .  inställbara eller vridbara [59-] 
77a-63/06 .  rörliga [59-] 

77a-65/00 Anordningar för kast [59-] 
77a-65/02 .  Kastpilar, spjut e.d. [59-] 
77a-65/04 .  Släggor [59-] 
77a-65/06 .  Stötkulor [59-] 
77a-65/08 .  Bumeranger [59-] 
77a-65/10 .  Diskusar; Kastskivor [59-] 
77a-65/12 .  Kastanordningar för bollar, t.ex. med uppfångningsnät [59-] 

77a-67/00 Andra idrottsspel [59-] 
77a-67/02 .  Speciella golfspel [59-] 
77a-67/04 .  Bordsspel för simulering av kroppsrörelserna vid friluftsspel (andra bordsspel 

77d) [59-] 
77a-67/06 .  Ringkastningsspel; Skivkastningsspel [59-] 
77a-67/08 .  Jonglerspel eller rullbollspel som skicklighetsspel [59-] 
77a-67/10 .  På en tråd upphängda eller svängbart fästa figurer, t.ex. utformade som fåglar eller 

andra djur, avsedda som mål för kastskivor [59-] 
77a-67/12 .  Slagspel [59-] 
77a-67/14 .  Curling eller liknande glidkroppsspel [59-] 
77a-67/16 .  Diabolospel [59-] 
77a-67/18 .  Badminton, fjäderbollspel eller liknande spel med kastkroppar försedda med 

fjädrar [59-] 

77a-69/00 Redskap eller apparater för övning av speciella idrottsgrenar, t.ex. för 
dansundervisning [59-] 

77a-69/02 .  för fäktning [59-] 
77a-69/04 .  efterhärmande en hästs rörelser [59-] 
77a-69/06 .  för träning av rodd [59-] 
77a-69/08 .  .  med vattenfyllda bassänger [59-] 
77a-69/10 .  Anordningar för simövning på land [59-] 
77a-69/12 .  Anordningar i simbassänger för simundervisning [59-] 
77a-69/14 .  .  Simundervisningsredskap [59-] 
77a-69/16 .  för cykling [59-] 
77a-69/18 .  för skidåkning [59-] 
77a-69/20 .  Boxbollar [59-] 
77a-69/22 .  .  fast anordnade eller upphängda på fasta stöd [59-] 
77a-69/24 .  .  fast anordnade eller upphängda på rörliga stöd [59-] 
77a-69/26 .  .  .  fästa vid människokroppen [59-] 
77a-69/28 .  .  på motsatta sidor om bollen anordnade fästanordningar [59-] 
77a-69/30 .  .  .  fjädrande fästanordningar [59-] 
77a-69/32 .  .  med indikeringsanordningar [59-] 
77a-69/34 .  Övningsdockor för boxning eller fotboll [59-] 
77a-69/36 .  för golf [59-] 
77a-69/38 .  för tennis [59-] 
77a-69/40 .  Fast anordnade kastanordningar för bollar (som vapen 72b-6/01) [59-] 

77a-71/00 Andra tillbehör till spel [59-] 
77a-71/02 .  för idrottsutövning i stora lokaler eller i fria luften [59-] 
77a-71/04 .  för idrottsutövning i mindre lokaler eller hemmet [59-] 
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77a-71/06 .  Markeringsanordningar eller räkneanordningar för spel eller spelare 

(tidkontrollanordningar 43a-38) [59-] 
77a-71/08 .  Skydd för spelarnas kroppsdelar [59-] 
77a-71/10 .  .  för huvudet (i form av huvor, mössor eller hattar 41c) [59-] 
77a-71/12 .  .  för bålen eller benen [59-] 
77a-71/14 .  .  för händerna, t.ex. basebollhandskar, boxningshandskar eller golfhandskar [59-] 
77a-71/16 .  .  .  luftfyllda [59-] 

77b Skridskor; Skidor; Vattenskidor; Rullskridskor e.d.; Banor för 
sådana [-59] 
Skridskor; Tillbehör för skridskor [-59] 
Skridskor [-59] 

77b-1 med två längsgående fastspänningsskenor som vardera uppbär en sulklämma och en 
klackklämma [-59] 

77b-2 med samtidig tilldragning av separata sulklämmor och klackklämmor [-59] 
77b-3 med klämmor som är fastspännbara genom nedsättning av foten [-59] 
77b-4 med klämmor som är fastspännbara genom vridning i sidled eller genom förskjutning 

av löpskenan eller hela skridskon [-59] 
77b-5 med klämmor som är fastspännbara genom fjädrar [-59] 
77b-6/01 med fästning vid speciella metalldelar på skodonet [-59] 
77b-6/02 med speciella inte ovan nämnda anordningar för fastspänning vid foten [-59] 
77b-7 med fjädrande fotplattor [-59] 
77b-8 med delade fotplattor för anpassning till fotlängden [-59] 
77b-9/01 med löpskenor i flera delar [-59] 
77b-9/02 med flera löpskenor; med hjälplöpskenor [-59] 
77b-10 Speciella utföranden av löpskenan [-59] 
77b-11 med fastspänning med hjälp av remmar [-59] 
77b-12/01 med speciell utformning av fastspänningsanordningarna för klämbackarna [-59] 
77b-12/02 Rörskridskor [-59] 
77b-12/03 Skridskor som är hopfällbara till plan form [-59] 
77b-13/01 Framställning av skridskor (förädling eller behandling av stål, härdningsförfaranden 

18c) [-59] 
77b-13/02 Ur ett stycke framställda skridskor (7c-47; 7f-10; 49i-16) [-59] 
77b-14/01 Stöd för fotleden [-59] 
77b-14/02 Stöd för skridskoåkare, t.ex. för inlärning av skridskoåkning [-59] 
77b-14/03 Stödställ för att underlätta påtagning av skridskon [-59] 
77b-14/04 Spetsar för skenor [-59] 
77b-14/05 Hjälpanordningar för slipning av skenor [-59] 
77b-14/06 Skyddsanordningar för skenor [-59] 
77b-14/07 Utformning av skridskonycklar (framställning 49i-16) [-59] 

Snöskor; Skidor; Tillbehör för skidlöpning [-59] 
77b-15/01 Utformning av skidor [-59] 
77b-15/02 Speciell utformning av löpsulan, t.ex. snöstyrrännor eller kantskydd (77b-15/19) [-59] 
77b-15/03 Material för skidor, t.ex. trä, metall eller konstmaterial [-59] 
77b-15/04 Hopfällbara eller delade skidor [-59] 
77b-15/05 Skidor med motordrift [-59] 
77b-15/06 Skidor med rullanordning [-59] 
77b-15/07 Detaljer vid skidor [-59] 
77b-15/08 Anordningar för att spänna eller binda ihop skidor [-59] 
77b-15/09 Anordningar för vallning eller behandling av skidor [-59] 
77b-15/10 Anordningar för att reparera skadade skidor [-59] 
77b-15/11 Anordningar för att dra eller bära skidor [-59] 
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77b-15/12 Anordningar för att bygga samman skidor, t.ex. till skidkälkar [-59] 
77b-15/13 Anordningar för att fjädrande förbinda skidor och skor [-59] 
77b-15/14 Anordningar för borttagning av snö från skidor [-59] 
77b-15/15 Snöskydd på skidor [-59] 
77b-15/16 Speciella anordningar på skodon för fästande av skidor [-59] 

Anordningar för att förhindra tillbakaglidning av skidor [-59] 
77b-15/17 Fällar; Ersättning för fällar [-59] 
77b-15/18 Fästdon för fällar [-59] 
77b-15/19 Avtrappning av löpytan på skidor (77b-15/02) [-59] 
77b-15/20 Fasta vid användning orörliga spärranordningar mot tillbakaglidning av skidor, som 

inte omfattas av 77b-15/19 [-59] 
77b-15/21 Rörliga spärrklaffar mot tillbakaglidning [-59] 
77b-15/22 Styrjärn för att förhindra glidning i sidled [-59] 

Skidbindningar [-59] 
77b-15/23 Bindningar i allmänhet [-59] 
77b-15/24 Bindningar med böjlig sula eller vridbara delar [-59] 
77b-15/25 Bakstroppsbindningar [-59] 
77b-15/26 Framför foten spännbara bakstroppsbindningar [-59] 
77b-15/27 Bindningar som utlöses vid omkullåkning [-59] 
77b-15/28 Speciella tåstödsjärn, t.ex. huitfeldbackar eller bindningskrokar i ett stycke [-59] 
77b-15/29 Fjädrande bakstroppar [-59] 
77b-15/30 Åtstramningsanordningar [-59] 
77b-15/31 Bindningar med anordningar för inställning av tåjärnen [-59] 
77b-15/32 Bindningar utan bakstropp med tåstödsbackar med tåremmar [-59] 
77b-15/33 Bindningar utan bakstropp med tåstödsbackar utan tåremmar [-59] 
77b-15/34 Bindningar utan bakstropp med framifrån verkande fastspänningsanordningar [-59] 
77b-15/35 Bindningar med tåremmen ersatt av speciella sulkantklämmor [-59] 

77b-15/36 Skidstavar [-59] 
77b-15/37 Snöskridskor [-59] 
77b-15/38 Snöskor e.d. [-59] 

77b-16 Vattenskidor; Stavar för gång på vattenskidor [-59] 

Rullskridskor [-59] 
77b-17 Vanliga tvåspåriga rullskridskor med löphjul, fästa vid fot eller ben [-59] 
77b-18 Rullskridskor med löphjul med framdrivningsanordningar [-59] 
77b-19/01 Rullskridskor med bromsar eller spärr mot tillbakarullning [-59] 
77b-19/02 Enspåriga rullskridskor med två eller flera rullar [-59] 
77b-19/03 Enhjuliga rullskridskor [-59] 
77b-19/04 Rullskridskor med rullar i annan än tvåparig rullanordning, som inte omfattas av 

77b-19/01 eller 77b-19/02 [-59] 
77b-19/05 Rullskridskor med ändlös löpbana [-59] 
77b-19/06 Rullskridskor med egen löpbana [-59] 
77b-19/07 Rullar för rullskridskor [-59] 
77b-19/08 Klotformade rullar för rullskridskor [-59] 
77b-19/09 Rullskridskor som kan konverteras till vanliga skridskor eller snöskridskor [-59] 
77b-19/10 Rullskridskor med låsbara rullar för gång [-59] 
77b-19/11 Rullskridskor med speciella hjälpanordningar, t.ex. signalanordningar eller 

frånstötningsanordningar [-59] 

77b-19/12 Åkkäppar med sittplats [-59] 
77b-20 Skridskobanor; Rullskridskobanor; Skidbanor, Kälkbanor (17b-5/01; 19c; 77e-16/01; 

37f-1; 39b-26/02) [-59] 
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77b (IPC: A63C) Skridskor; Skidor; Vattenskidor; Rullskridskor; 

Lekplatser; Idrottsbanor [59-] 
Skridskor; Tillbehör för skridskor [59-] 
77b-1/00 Skridskor [59-] 
77b-1/02 .  fast anordnade på skodonets sula [59-] 
77b-1/04 .  fästa med klämmor [59-] 
77b-1/06 .  .  med sulplattor och klackplattor båda utrustade med klämmor [59-] 
77b-1/08 .  .  med samtidigt åtdragbara sulklämmor och hälklämmor [59-] 
77b-1/10 .  .  åtdragbara genom fotens rörelse [59-] 
77b-1/12 .  .  åtdragbara genom förskjutning eller vridning i sidled av löpskenan eller hela 

skridskon [59-] 
77b-1/14 .  .  åtdragbara med fjädrar [59-] 
77b-1/16 .  .  speciell formning av fastklämningsanordningarna [59-] 
77b-1/18 .  fästa med remmar [59-] 
77b-1/20 .  med fästorgan på speciella metalldelar på skodonet (skodon för skridskoåkare 

71a-5/16) [59-] 
77b-1/22 .  med speciella fotplattor [59-] 
77b-1/24 .  .  med fjädrande fotplattor [59-] 
77b-1/26 .  .  delade i två delar, som medger inställning efter fotens storlek [59-] 
77b-1/28 .  .  vridbart anordnade fotplattor [59-] 
77b-1/30 .  med speciellt utformade löpskenor [59-] 
77b-1/32 .  .  enkla löpskenor [59-] 
77b-1/34 .  .  flerdelade löpskenor [59-] 
77b-1/36 .  .  med flera löpskenor [59-] 
77b-1/38 .  Rörskridskor [59-] 
77b-1/40 .  framställda ur ett stycke [59-] 
77b-1/42 .  Framställning av skridskor (framställning från plåt 7c; genom valsning 7f-10, 7f-7/00; 

genom smidning eller pressning 49i-16, 7h-17/00) [59-] 

77b-3/00 Tillbehör för skridskor [59-] 
77b-3/02 .  Stöd för fotleden (skodon med fotledsstöd 71a-7/18) [59-] 
77b-3/04 .  Stöd för skridskoåkare [59-] 
77b-3/06 .  Stöd för användning vid påsättning av skridskorna [59-] 
77b-3/08 .  Speciella spetsar för skenor [59-] 
77b-3/10 .  Hjälpanordningar för slipning av skenor [59-] 
77b-3/12 .  Skydd för skenor [59-] 
77b-3/14 .  Nycklar för skridskor (framställning 49i-16, 7h-5/00) [59-] 

Skidor; Tillbehör för skidlöpning [59-] 
77b-5/00 Skidor [59-] 
77b-5/02 .  hopfällbara eller delade skidor [59-] 
77b-5/04 .  med speciell utformning av glidytan, t.ex. styrrännor eller skyddskanter [59-] 
77b-5/06 .  med speciella anordningar på delar av skidorna, t.ex. styranordningar [59-] 
77b-5/07 .  .  anordningar för att justera styvheten [71-] 
77b-5/08 .  Motordrivna skidor [59-] 
77b-5/10 .  .  med rullar eller liknande anordningar [59-] 
77b-5/12 .  Framställningsförfaranden; Användning av speciella material [59-] 

77b-7/00 Anordningar för att förhindra tillbakaglidning av skidor [59-] 
77b-7/02 .  Fällar; Ersättning för fällar [59-] 
77b-7/04 .  Fästanordningar för fällen [59-] 
77b-7/06 .  Stegformade glidytor eller glidytsplattor [59-] 
77b-7/08 .  Bromsklaffar som ständigt är i verksamt läge [59-] 
77b-7/10 .  Gångjärnsförsedda spärrklaffar som kan bringas ur verksamt läge [59-] 
77b-7/12 .  Styrjärn för att förhindra glidning i sidled [59-] 

77b-9/00 Skidbindningar [59-] 
77b-9/02 .  med vridbar fotplatta eller vridbara delar, t.ex. av typ Ellefsen [59-] 
77b-9/04 .  Bakstroppsbindningar [59-] 
77b-9/06 .  Hälrembindningar som fastspännas vid skidans främre del [59-] 
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77b-9/08 .  självutlösande eller eftergivande vid fall [59-] 
77b-9/081 .  .  med vridbar sulplatta [71-] 
77b-9/082 .  .  med vridbar hälplatta [71-] 
77b-9/083 .  .  med lösgörbar kabelbindning [71-] 
77b-9/084 .  .  med hälhållare, t.ex. svängbara [71-] 
77b-9/085 .  .  med sulhållare, t.ex. svängbara [71-] 
77b-9/086 .  .  med hjälp av delar som är fästa på åkarens skor och frigörbara från 

bindningen [71-] 
77b-9/10 .  Speciella tåjärn, t.ex. Huitfeldbackar, odelade bindningsbackar [59-] 
77b-9/12 .  Elastiska hälremmar [59-] 
77b-9/14 .  utan hälremmar, men med tåstödbackar och tåremmar [59-] 
77b-9/16 .  utan hälremmar, men med tåstödbackar men utan tåremmar [59-] 
77b-9/18 .  utan hälremmar, men med en framför eller bakom bindningen anordnad 

fastspänningsanordning [59-] 
77b-9/20 .  med speciella hållare för sulkanten i stället för tåremmar [59-] 
77b-9/22 .  Anordningar för inställning av tåjärnen [59-] 
77b-9/24 .  Spännanordningar för skidbindningar [59-] 

77b-11/00 Tillbehör för skidor [59-] 
77b-11/02 .  Anordningar för sträckning, fastspänning eller pressning av skidor för transport eller 

lagring [59-] 
77b-11/04 .  för skötsel av skidor [59-] 
77b-11/06 .  .  Kantskärpningsanordningar [59-] 
77b-11/08 .  .  Anordningar för vallning [59-] 
77b-11/10 .  Anordningar för att dra skidor [59-] 
77b-11/12 .  Anordningar för att haka fast skodonets häldel med skidan [59-] 
77b-11/14 .  Anordningar för att reparera skadade skidor [59-] 
77b-11/16 .  Speciella anordningar på skodon för fästande av skidorna [59-] 
77b-11/18 .  Anordningar för att avlägsna snö från skidorna [59-] 
77b-11/20 .  Snöskydd på skidor [59-] 
77b-11/22 .  Skidstavar [59-] 
77b-11/24 .  .  Kringlor för skidstavar [59-] 

Andra anordningar för gång eller löpning på snö, för glidning på vatten e.d. [59-] 
77b-13/00 Snöskor [59-] 
77b-13/02 .  Snöskoramar [59-] 

77b-15/00 Vattenskidor; Stavar för vattenskidor; Skor för gång på myrar e.d.; 
Anordningar för surfning [59-71] 

77b-15/00 Vattenskidor; Stavar för vattenskidor; Skor för gång på vatten, myrar 
e.d.; Anordningar för surfning (skidor för både snö och vatten 77b-5/00)[71-] 

77b-15/02 .  med hålrum för ökad lyftkraft [71-] 
77b-15/04 .  med drivanordningar [71-] 
77b-15/06 .  Bindningar; Tillbehör [71-] 

77b-17/00 Rullskridskor [59-] 
77b-17/02 .  med i två par anordnade rullar [59-] 
77b-17/04 .  med rullar anordnade på andra sätt än i två par [59-] 
77b-17/06 .  .  Enspåriga rullskridskor [59-] 
77b-17/08 .  .  .  Enhjuliga rullskridskor [59-] 
77b-17/10 .  med ändlös löpbana [59-] 
77b-17/12 .  med drivanordningar [59-] 
77b-17/14 .  med bromsar, t.ex. tåbromsar; med backgångsspärrar [59-] 
77b-17/16 .  utformade för användning på löpbanor [59-] 
77b-17/18 .  omvandlingsbara till skridskor eller snöskridskor [59-] 
77b-17/20 .  med fastbromsbara rullar för användning vid gång [59-] 
77b-17/22 .  Rullar för rullskridskor [59-] 
77b-17/24 .  .  Kulformade eller sfäriska rullar [59-] 
77b-17/26 .  med speciella anordningar, t.ex. belysning, markeringsanordningar eller 

frånstötningsanordningar [59-] 
77b-17/28 .  med sittanordningar [59-] 



Tyska patentklasslistan (DPK) Sida 15 
Klass 77 2014-01-01 
 
77b-19/00 Spelplaner; Lekplaner; Idrottsbanor [59-] 
77b-19/02 .  med speciell utformning av ytan för speciella spel (konstruktivt utförande av ytan 

19c-5/40, 19c-13/00) [59-] 
77b-19/04 .  Mattor för planer eller banor [59-] 
77b-19/06 .  Redskap för avgränsning eller uppdelning av spelplaner [59-] 
77b-19/08 .  .  Mekaniska anordningar för markering [59-] 
77b-19/10 .  Skridskobanor; Rullskridskobanor; Skidlöpningsbanor; Skidhoppningsbanor; 

Kälkåkningsbanor; Banor för vattenskidlöpning (byggnadsteknisk del 19e, 37f-1; 
rutschbanor 77e-21/00) [59-] 

77b-19/12 .  Skyddande täckanordningar för banor eller planer [59-] 

77c Spel med kulor, klot eller liknande rullande eller glidande 
kroppar [-59] 
Kägelbanor [-59] 

77c-1/01 Kägelbanor [-59] 
77c-1/02 Hopfällbara eller bärbara kägelbanor [-59] 
77c-1/03 Löpbanor; Kägelstöd [-59] 
77c-1/04 Anordningar för att fånga, lyfta eller återföra klot [-59] 
77c-1/05 Indikering av fallna käglor [-59] 
77c-1/06 Anordningar för uppresning av käglor [-59] 
77c-1/07 Andra anordningar vid kägelbanor, t.ex. justeringsanordningar, rengöring av klot, 

indikering av felkast eller anordningar vid spelplatsen [-59] 

77c-2/01 Bordskägelbanor i allmänhet [-59] 
77c-2/02 Anordningar för stötning eller avskjutning av kulor med hjälp av fjädrar, snören eller 

slunganordningar; Anordningar för utrullning av kulor e.d. [-59] 
77c-2/03 Styranordningar vid krokiga kulbanor [-59] 
77c-2/04 Stöd för käglor; Anordningar för att fånga kulor [-59] 
77c-2/05 Anordningar för uppresning av käglor; Anordningar för att återföra kulor [-59] 
77c-3 Kägelspel med fjättrade kulor, t.ex. hängande i snöre [-59] 
77c-4 Miniatyrkägelspel; Kägelspelsautomater; Mekaniska kägelspel (43b) [-59] 
77c-5 Käglor för kägelspel [-59] 
77c-6 Kulor eller klot för kägelspel [-59] 

77c-7 Fortunaspel [-59] 

Biljard; Tillbehör för biljard [-59] 
77c-8 Biljard av olika typer [-59] 
77c-9 Biljardbord; Bord omändringsbara till biljardbord [-59] 
77c-10 Biljardvallar, t.ex. fästning [-59] 
77c-11 Biljardköer [-59] 
77c-12 Fästanordningar för stötläder vid biljardköer [-59] 
77c-13 Uppruggning av stötläder; Andra anordningar för bearbetning, förvaring eller 

upphängning av biljardköer [-59] 
77c-14 Krithållare för biljard [-59] 
77c-15 Biljardbollar [-59] 
77c-16 Räkneanordningar för biljard (42p; 43a-37) [-59] 

Andra kulspel [-59] 
77c-17 Rouletteliknande kulspel [-59] 
77c-18 Kulspel med lodrätt fallande kulor [-59] 
77c-19 Kulspel inneslutna i vippbara askar [-59] 
77c-20 Kulspel som simulerar fotboll eller andra bollspel [-59] 
77c-21 Andra kulspel [-59] 

Detaljer vid kulspel [-59] 
77c-22 Anordningar för avskjutning eller utrullning av kulor [-59] 
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77c-23 Målanordningar för löpkulor [-59] 
77c-24 Speciella utformningar av kulbaneytan [-59] 
77c-25 Vippbara kulbanor [-59] 
77c-26 Spel med glidkroppar, t.ex. ringar eller brickor (77c-8) [-59] 

77c (IPC: A63D) Kägelbanor; Tivolispel; Biljarder [59-] 
77c-1/00 Kägelbanor [59-] 
77c-1/02 .  hopfällbara eller bärbara [59-] 
77c-1/04 .  Banytans utformning eller material; Kägelstöd som del av banan [59-] 
77c-1/06 .  Övningsredskap; Uppställningsplatser för spelare [59-] 
77c-1/08 .  Banor för tillbakaföring av kloten [59-] 

77c-3/00 Bordskägelbanor; Miniatyrkägelbanor (i förbindelse med myntautomater 
43b) [59-] 

77c-3/02 .  Anordningar för utstötning eller utskjutning av kloten eller kulorna, t.ex. med fjädrar, 
snören, slunganordningar eller utrullningsanordningar [59-] 

77c-5/00 Tillbehör för kägelbanor eller bordskägelbanor [59-] 
77c-5/02 .  Anordningar för att fånga eller lyfta upp kloten eller kulorna; Speciella anordningar 

för återrullning av klot [59-] 
77c-5/04 .  Markeringsanordningar [59-] 
77c-5/06 .  Kägelstöd [59-] 
77c-5/08 .  Anordningar för att resa käglorna [59-] 
77c-5/09 .  .  i vilka käglorna arrangeras i rätt ordning innan de sätts ned [71-] 
77c-5/10 .  Anordningar för rengöring av klot [59-] 

77c-7/00 Kägelspel med tjudrat klot [59-] 
77c-9/00 Käglor [59-] 
77c-11/00 Speciella klot för kägelbanor [59-71] 
77c-13/00 Tivolispel; Liknande spel [59-] 
77c-15/00 Biljard; Biljardbord [59-] 
77c-15/02 .  anbringbara på vanliga bord [59-] 
77c-15/04 .  omvandlingsbara till vanliga bord e.d. (till sängar 34g-14/03, 34g-17/62) [59-] 
77c-15/06 .  Band eller fästanordningar därför [59-] 
77c-15/08 .  Biljardköer [59-] 
77c-15/10 .  .  Anordningar för att hålla eller hänga upp köer [59-] 
77c-15/12 .  .  Fästanordningar för stötlädret [59-] 
77c-15/14 .  .  Anordningar för uppruggning av köspetsar [59-] 
77c-15/16 .  Krithållare [59-] 
77c-15/18 .  Bollar [-71] 
77c-15/20 .  Räkneanordningar; Markeringsanordningar (räkneverk 42p; 

speltidskontrollanordningar 43a-37) [59-] 

77d Spel (kulspel 77c) [59-] 
Kortspel [59-] 

77d-1 Pressar eller hållare för spelkort [59-] 
77d-2 Anordningar för blandning av spelkort [59-] 
77d-3 Anordningar för utdelning av spelkort [59-] 
77d-4 Anordningar för indikering av turordningen för givning [59-] 
77d-5 Anordningar för poängberäkning eller markering vid kortspel (43a-38) [59-] 
77d-6/01 Speciell utformning av spelkort (tryckning av spelkort 15h-5, 15k-9) [59-] 
77d-6/02 Hjälpmedel för kortspel, t.ex. anordningar för bridgeundervisning [59-] 

Spel med spelbrädor [59-] 
77d-7 Schackspel; Liknande brädspel [59-] 
77d-8 Krigsspel [59-] 
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77d-9 Geografiska spel e.d. [59-] 

Andra spel [59-] 
77d-10/01 Lottospel [59-] 
77d-10/02 Lotterispel [59-] 
77d-10/03 Skjutspel eller kastspel för vinstutlottning [59-] 
77d-10/04 Kombination av andra spel med kortspel [59-] 
77d-10/10 Slumpspel eller skicklighetsspel av andra slag [59-] 
77d-11 Tärningar; Tärningsbägare; Mekaniska tärningsanordningar [59-] 
77d-12 Rouletter [59-] 
77d-13 Tidsfördrivsspel; Tålamodsspel; Tankeknutar [59-] 
77d-14 Kapplöpningsspel e.d. med för hand flyttbara figurer [59-] 
77d-15 Kapplöpningsspel med mekaniskt framdrivbara figurer [59-] 
77d-16 Spel mer snurror; Tärningssnurror [59-] 
77d-17 Visarspel [59-] 
77d-18 Spel med frågor och svar [59-] 
77d-19 Domino; Mahjongspel [59-] 

77d (IPC: A63F) Kortspel, tärningsspel, roulettspel, tålamodsspel, 
kapplöpningsspel eller liknande spel [59-] 

77d-1/00 Kortspel [59-] 
77d-1/02 .  Kort; Speciell utformning av spelkort (tryckning av spelkort 15h-5/01, 15k-9) [59-] 
77d-1/04 .  Kortspel i kombination med andra spel [59-] 
77d-1/06 .  Tillbehör för kortspel [59-] 
77d-1/08 .  .  Kortpressar [59-] 
77d-1/10 .  .  Korthållare [59-] 
77d-1/12 .  .  Kortblandare [59-] 
77d-1/14 .  .  Kortutdelare [59-] 
77d-1/16 .  .  Anordningar för markering av spelföraren [59-] 
77d-1/18 .  .  Spelpoängberäknare; Andra markeringsanordningar (speltidskontrollanordningar 

43a-38, 43a2-1/22) [59-] 

77d-3/00 Spel på spelbräden [59-] 
77d-3/02 .  Schack; Liknande spel [59-] 
77d-3/04 .  Geografiska eller liknande spel [59-] 
77d-3/06 .  Lottospel [59-] 
77d-3/08 .  Utlottningsspel som kan spelas av ett större antal personer [59-] 

77d-5/00 Roulettspel [59-] 
77d-5/02 .  Roulettliknande kulspel [59-] 
77d-5/04 .  Skivrouletter; Visarrouletter; Vridtärningar; Tärningssnurror [59-] 

77d-7/00 Inomhusspel med små kulor [59-] 
77d-7/02 .  med fallande kulor [59-] 
77d-7/04 .  med kulor som skakas eller blandas i små behållare [59-] 
77d-7/06 .  som efterliknar fotboll eller andra friluftsspel (för kroppsövningar 77a-67/00) [59-] 
77d-7/08 .  Tillbehör för kulspel [59-] 
77d-7/10 .  .  Anordningar för utskjutning eller utrullning av kulorna [59-] 
77d-7/12 .  .  Hinderstolpar eller målstolpar för kulorna [59-] 
77d-7/14 .  .  Speciellt utformade rullytor för kulorna [59-] 
77d-7/16 .  .  Under spelets gång vippbara rullytor [59-] 
77d-7/18 .  .  I stället för kulor användbara rullkroppar [59-] 

77d-9/00 Andra spel [59-] 
77d-9/02 .  Skjutspel; Slungspel (kastleksaker eller slungleksaker 77f-33/18, som sport 

77a-65/12, 77a-67/00) [59-] 
77d-9/04 .  Tärningar; Tärningsbägare; Mekaniska tärningskastanordningar; Vridtärningar [59-] 
77d-9/06 .  Patienser; Andra spel för självunderhållning (kulor som bringas i rörelse i små 

bägare 77d-7/04) [59-] 
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77d-9/08 .  .  Pusselspel med bredvid varandra inpassbara bitar [59-] 
77d-9/10 .  .  Tvådimensionella pussel [59-] 
77d-9/12 .  .  Tredimensionella pussel [59-] 
77d-9/14 .  Kapplöpningsspel med för hand eller mekaniskt framförbara figurer [59-] 
77d-9/16 .  Spel med snurror; Tärningssnurror [59-64] 
77d-9/16 .  Spel med snurror [64-] 
77d-9/18 .  Spel med frågor och svar [59-] 
77d-9/20 .  Domino eller liknande spel; Mahjongspel [59-] 

77e Karuseller, gungor, gunghästar, rutschbanor eller liknande 
nöjesanordningar [-59] 
Karuseller [-59] 

77e-1/01 Karuseller med fast anordnade sitsar, i allmänhet [-59] 
77e-1/02 Karuseller med täckta tunnlar [-59] 
77e-1/03 Karuseller med isslädar; Slängkälkar [-59] 
77e-1/04 Karuseller med elektrisk drift [-59] 
77e-1/05 Karuseller drivna av den åkande själv [-59] 
77e-1/06 Karuseller drivna genom sparkande eller springande [-59] 
77e-1/07 Karuseller som sätts i rörelse genom dragning i en fast gripring [-59] 
77e-1/08 Karuseller framdrivna med hjälp av åror [-59] 
77e-1/09 Karuseller framdrivna genom vaggning [-59] 
77e-2 Cykelkaruseller [-59] 
77e-3/01 Karuseller med utsvängande hängande bärorgan e.d. [-59] 
77e-3/02 Karuseller med hängande uppåt och nedåt rörliga figurer med plats för åkande [-59] 
77e-3/03 Karuseller med hängande roterande vippgungor [-59] 
77e-4/01 Karuseller med i vatten flytande bärorgan för åkande [-59] 
77e-4/02 Karuseller för simmande [-59] 
77e-4/03 U-båtskaruseller [-59] 
77e-5 Karuseller med speciella rörelser av bärorganen [-59] 
77e-6/01 Karuseller med vaggande vridskiva [-59] 
77e-6/02 Karuseller med vaggande vridskiva och lutande mast [-59] 
77e-6/03 Karuseller med vaggande vridskiva i form av rullande kon [-59] 
77e-7/01 Karuseller med skruvartat rörlig vridskiva [-59] 
77e-7/02 Karuseller med uppåt- och nedåtrörelse av vridskivan [-59] 
77e-8 Karuseller med ett flertal koncentriska vridskivor [-59] 
77e-9/01 Karuseller med planetarisk rörelse av bärorgan i horisontalplanet [-59] 
77e-9/02 Karuseller med flera varandra korsande banor; Växelbankaruseller [-59] 
77e-10 Karuseller med bärorgan rörliga på vågformig bana; Berg-och-dalbanor [-59] 

Gungor [-59] 
77e-11/01 Hänggungor i allmänhet [-59] 
77e-11/02 Hänggungor med gungmedar [-59] 
77e-11/03 Hänggungor med två upphängningsaxlar [-59] 
77e-11/04 Byxgungor [-59] 
77e-11/05 Roddgungor [-59] 
77e-11/06 Hänggungor med vandrande understödspunkt [-59] 
77e-11/07 Vridbara hänggungor [-59] 
77e-11/08 Fästning av upphängningspunkten vid hänggungor [-59] 
77e-11/09 Elastiskt upphängda gungor [-59] 
77e-11/10 Hänggungor som slår runt; Klättrande gungor [-59] 
77e-11/11 Ridhänggungor [-59] 
77e-11/12 Dubbla hängande gungor [-59] 
77e-11/13 Bromsanordningar för hänggungor [-59] 
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77e-11/14 Drivanordningar för hänggungor, t.ex. dragstroppar eller motorer [-59] 
77e-12/01 Gungbrädor [-59] 
77e-12/02 Gungbrädor med medar [-59] 
77e-12/03 Fjädrande gungbrädor [-59] 

Gunghästar; Andra leksaksriddjur [-59] 
77e-13/01 Gunghästar på medar [-59] 
77e-13/02 Gunghästar på fjädrande eller vippande underlag [-59] 
77e-13/03 Gunghästar med medar för flera ändamål [-59] 
77e-13/04 Käpphästar [-59] 

Gunghästar förflyttbara genom gungning på medarna [-59] 
77e-14/01 med delade medar [-59] 
77e-14/02 med speciella anordningar för framstakning [-59] 
77e-14/03 med andra anordningar för förflyttning [-59] 

77e-15/01 Leksakshästar förflyttbara genom ridrörelser [-59] 
77e-15/02 Leksakshästar med excentriska hjul, förflyttbara genom ridrörelser [-59] 
77e-15/03 Riddjur förflyttbara med hjälp av motorer [-59] 
77e-15/04 Leksaksriddjur svängbart rörliga på länkparallellogram [-59] 
77e-15/05 Leksaksriddjur som framförs genom isärförande av benen med spärrhjul [-59] 
77e-15/06 Leksaksriddjur framdrivna genom nedtryckning av sitsen [-59] 
77e-15/07 Leksaksriddjur framförda genom framstakning eller genom spjärntagning mot 

marken [-59] 
77e-15/08 Leksaksriddjur framförda genom gång [-59] 
77e-15/09 Leksaksriddjur framförda med hjälp av klinkdon [-59] 
77e-15/10 Leksaksriddjur framförda genom pendelsvängningar [-59] 
77e-15/12 Leksaksriddjur framförda genom rörelse av stigbyglar eller pedaler [-59] 

Rutschbanor; Liknande tivolianordningar [-59] 
77e-16/01 utan skenor [-59] 
77e-16/02 med fasta skenor [-59] 
77e-16/03 med växlingsanordningar för vagnarna [-59] 
77e-16/04 med tillsatsvridrörelse av gondolerna [-59] 
77e-16/05 med fram-och-återrörelse av vagnar eller gondoler [-59] 
77e-16/06 med spiralformig vagnbana [-59] 
77e-16/07 med vagnar utformade som hästar [-59] 
77e-16/08 med roddbåtsliknande förflyttning av sitsarna [-59] 
77e-16/09 med glidbana eller körbana försatt i rörelse [-59] 
77e-16/10 med tvångsvis avlägsnande från bärorganet ned på rutschduken [-59] 
77e-16/11 Vattenbanor [-59] 
77e-16/12 Rutschbanor med på eller i linor rörliga bärorgan [-59] 
77e-16/13 Hängrutschbanor e.d. på skenor [-59] 

77e-16/14 Karuseller med ledbart fästa vagnar med slungrörelse [-59] 
77e-16/15 Vridsittunnor; Vaggsittunnor; Fria tunnor med slungrörelse [-59] 
77e-16/16 Billiknande fordon [-59] 

Pariserhjul [-59] 
77e-17/01 allmänt [-59] 
77e-17/02 med speciella rörelser av bärorganen [-59] 
77e-17/03 Förvandling av karuseller till pariserhjul [-59] 
77e-17/04 Horisontellt rullande pariserhjul [-59] 
77e-17/05 Roterande karuseller med pariserhjul [-59] 

77e-17/06 Rullande eller kullerbyttslående tunnor med i rullningen medföljande säten [-59] 
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77e-17/07 Rullande tunnor e.d. med säten som inte följer med i rullningen [-59] 

Andra tivolianordningar vid vilka publiken aktivt medverkar; 
Kapplöpningsbanor [-59] 

77e-18/01 Rörliga underlag; Dragförflyttning av personer (skidliftar 20a-16) [-59] 
77e-18/02 Skakande golv [-59] 
77e-18/03 Uppåt och nedåt fjädrande eller rörliga ytor [-59] 
77e-18/04 Golvunderlag förflyttade på vridskivor e.d. [-59] 
77e-18/05 Uppblåsbara rörliga underlag [-59] 
77e-18/06 Vågrörelse hos golv [-59] 
77e-18/07 Bärorgan som utför hopp- eller kaströrelser [-59] 
77e-18/08 Trappor e.d. i form av rörliga underlag [-59] 
77e-18/09 Vridbara plattformar eller ställningar med vertikala vridaxlar [-59] 
77e-18/10 Anordningar med vatten, t.ex. för surfing [-59] 
77e-18/11 Åkillusioner; Körillusioner [-59] 
77e-18/12 U-båtsillusioner [-59] 
77e-18/13 Anordningar med flygmaskiner [-59] 
77e-18/14 Andra tivolinöjen, t.ex. avlägsnande av sitsar, skrämanordningar eller 

skämtridanordningar [-59] 
77e-18/15 Lekanordningar eller spelanordningar vid karuseller [-59] 
77e-18/16 Anordningar för dans [-59] 
77e-18/17 Anordningar för tävlan mellan flera personer; Kapplöpningsspel [-59] 
77e-18/18 Kapplöpningsspel där de tävlande förblir stilla [-59] 
77e-18/19 Elektriskt drivna kapplöpningsspel [-59] 
77e-18/20 Hundkapplöpning, t.ex. startanordningar (43a-33) [-59] 
77e-18/21 Kapplöpningsbanor [-59] 

77e (IPC: A63G) Karuseller, gungor, gunghästar, rutschbanor, berg-
och-dalbanor eller liknande anordningar för folknöje [59-] 

Karuseller [59-] 
77e-1/00 Karuseller [59-] 
77e-1/02 .  med tunnlar [59-] 
77e-1/04 .  med slädar [59-] 
77e-1/06 .  med flera koncentriska vridskivor [59-] 
77e-1/08 .  maskinellt drivna [59-] 
77e-1/10 .  .  elektriskt drivna [59-] 
77e-1/12 .  drivna av passagerarna själva [59-] 
77e-1/14 .  .  genom avbärning med fötterna mot ett fast underlag eller genom att passagerarna 

springer [59-] 
77e-1/16 .  .  med gripringar [59-] 
77e-1/18 .  .  genom rodd [59-] 
77e-1/20 .  .  genom svängrörelser eller vaggningsrörelser [59-] 
77e-1/22 .  med som sittplatser tjänande cyklar [59-] 
77e-1/24 .  med säten som utför andra än cirkelformiga rörelser i horisontalplanet [59-] 
77e-1/26 .  .  med säten som rör sig med en planetarisk rörelse i ett horisontalplan [59-] 
77e-1/28 .  med centrifugalt utsvängande hängande säten [59-] 
77e-1/30 .  med upp och ned rörliga säten, t.ex. i form av figurer [59-] 
77e-1/32 .  med säten av vilka två eller flera bildar en gunga [59-] 
77e-1/34 .  med säten rörliga utefter en vågformad bana [59-] 
77e-1/36 .  med rörligt lagrade, gungande säten, som inte rör sig radiellt utåt [59-] 
77e-1/38 .  med vaggande vridskivor [59-] 
77e-1/40 .  .  och lutande master [59-] 
77e-1/42 .  .  utformade som rullande koner [59-] 
77e-1/44 .  med upp och ned rörliga vridskivor [59-] 
77e-1/46 .  .  rörliga med hjälp av en skruvspindel [59-] 
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77e-1/48 .  med vridskivor och på dessa rörligt anordnade farkoster som vid karusellens 

vridning rör sig utåt [59-] 

77e-3/00 Vattenkaruseller [59-] 
77e-3/02 .  med flytande säten [59-] 
77e-3/04 .  för simmare [59-] 
77e-3/06 .  Undervattenskaruseller [59-] 

77e-4/00 Tillbehör för karuseller som inte är begränsade till en av grupperna 
77e-1/00 eller 77e-3/00 [71-] 

77e-5/00 Spel på karuseller [59-] 
77e-7/00 Berg-och-dalbanor; Rutschbanor [59-] 
Gungor; Gunghästar; Andra leksaksdjur avsedda för ridning [59-] 
77e-9/00 Gungor [59-] 
77e-9/02 .  med två upphängningsaxlar [59-] 
77e-9/04 .  med rörliga stödpunkter [59-] 
77e-9/06 .  Klättrande gungor [59-] 
77e-9/08 .  Hänggungor som slår runt [59-] 
77e-9/10 .  med säten utformade som ridhästar, ridbyxor e.d. [59-] 
77e-9/12 .  Speciella fästanordningar för upphängning av hänggungor [59-] 
77e-9/14 .  Elastiskt upphängda hänggungor [59-] 
77e-9/16 .  Drivanordningar, t.ex. linor, drivhjul, remmar eller motorer [59-] 
77e-9/18 .  .  med hjälp av vippande medar [59-] 
77e-9/20 .  .  Roddgungor [59-] 
77e-9/22 .  Bromsar [59-] 

77e-11/00 Vippgungor [59-] 
77e-13/00 Vaggande gungor; Gunghästar eller liknande på mark eller golv 

uppställda anordningar [59-] 
77e-13/02 .  Vaggungor [59-] 
77e-13/04 .  .  fjädrande uppburna [59-] 
77e-13/06 .  Gunghästar [59-] 
77e-13/08 .  .  lagrade på länksystem eller fjädrar [59-] 
77e-13/10 .  .  med avtagbara, för andra ändamål användbara medar [59-] 

77e-15/00 Gunghästar på medar, förflyttbara genom gungning [59-] 
77e-15/02 .  med delade medar [59-] 
77e-15/04 .  med anordningar för att staka sig framåt [59-] 

77e-17/00 Käpphästar [59-] 
77e-19/00 Leksaksdjur för ridning [59-] 
77e-19/02 .  för förflyttning med ridningsrörelser (genom spärrhjul 77e-19/08) [59-] 
77e-19/04 .  .  med excentriska hjul [59-] 
77e-19/06 .  Svängbart fästa leksaksriddjur som sätts i rörelse genom en länkparallellogram [59-] 
77e-19/08 .  förflyttbara med hjälp av spärrhjul, t.ex. vid sträckning av benen [59-] 
77e-19/10 .  .  genom upp- och nedtryckning av säte eller sadel [59-] 
77e-19/12 .  .  genom utförande av svängningsrörelser [59-] 
77e-19/14 .  .  genom att stigbyglar eller pedaler sättas i rörelse [59-] 
77e-19/16 .  förflyttbara genom stakning [59-] 
77e-19/18 .  förflyttbara genom gångrörelser [59-] 
77e-19/20 .  motordrivna [59-] 

Rutschbanor; Rutschning; Anordningar för liknande folknöjen [59-] 
77e-21/00 Rutschbanor; Slungrutschbanor [59-] 
77e-21/02 .  utan skenor [59-] 
77e-21/04 .  med fasta skenor [59-] 
77e-21/06 .  med växlingsanordningar för vagnarna [59-] 
77e-21/08 .  med tillsatsvridrörelse hos vagnarna [59-] 
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77e-21/10 .  med spiralformig bana för vagnarna [59-] 
77e-21/12 .  med vagnar utformade på speciellt sätt, t.ex. som hästar [59-] 
77e-21/14 .  med drivna glidbanor [59-] 
77e-21/16 .  med anordningar för tvångsvis avlägsnande av den åkande från sittplatsen [59-] 
77e-21/18 .  Vattenrutschbanor [59-] 
77e-21/20 .  Glidbanor med rörligt framförda vagnar eller med på linor e.d. löpande vagnar [59-] 
77e-21/22 .  Hängrutschbanor [59-] 

77e-23/00 Vridtunnor; Vaggningstunnor [59-] 
77e-25/00 Billiknande fordon; Banor för sådana [59-] 
77e-27/00 Pariserhjul; Jättehjul [59-] 
77e-27/02 .  med speciella rörelseanordningar för sätena [59-] 
77e-27/04 .  omvandlingsbara till karuseller [59-] 
77e-27/06 .  horisontellt rullande [59-] 
77e-27/08 .  fästa på karuseller [59-] 

77e-29/00 Rullande eller kullbytterande trummor med rullande eller icke rullande 
säten [59-] 

77e-29/02 .  med på trummans botten kvarblivande säten [59-] 

Andra anordningar för folknöjen [59-] 
77e-31/00 Nöjesanordningar [59-] 
77e-31/02 .  med rörligt underlag [59-] 
77e-31/04 .  .  med skakande underlag [59-] 
77e-31/06 .  .  med underlag som utför vågrörelser [59-] 
77e-31/08 .  .  med underlag som utför loopingrörelser, hopprörelser eller kaströrelser [59-] 
77e-31/10 .  .  med rulltrappor eller liknande rörliga underlag [59-] 
77e-31/12 .  .  med uppblåsbara eller rörliga underlag [59-] 
77e-33/14 .  .  med på fjädrar anordnade golv; med rörliga golv [59-] 
77e-31/16 .  som framkallar rörelseillusioner [59-] 

77e-33/00 Anordningar för tävlan mellan flera personer [59-] 

77f Leksaker, t.ex. snurror, musikleksaker, dockor, figurer med 
drivanordningar, leksaksjärnvägar, flytleksaker, rullband, 
bygglådor eller skämtartiklar [-59] 
Snurrleksaker e.d. [-59] 

77f-1/01 Snurror med snördrivning [-59] 
77f-1/02 Snördrivna snurror med efter uppdragningen löstagbart snöre [-59] 
77f-1/03 Snördrivna snurror med fastsittande startsnöre [-59] 
77f-1/04 Snördrivna snurror med anordningar för uppdragning eller kastning som efter 

uppdragningen lösgörs från snurran [-59] 
77f-1/05 Flygsnurror, t.ex. luftpropellrar, med anordningar för uppdragning eller kastning med 

hjälp av snöre [-59] 
77f-1/06 Klättersnurror med snöruppdragning; Jojoar (med ljuddon 77f-6/03) [-59] 
77f-1/07 Snurror drivna av tvinnade snören, t.ex. med musik eller färgspel [-59] 
77f-1/08 Centrifugalsnurror eller torsionssnurror med snördrivning [-59] 
77f-2/01 Snurrleksaker med fjäderverksdrift genom skruvfjädrar eller bandfjädrar [-59] 
77f-2/02 Snurror eller flygsnurror med fjäderdrift, vid vilka drivanordningen är fast förbunden 

med snurran [-59] 
77f-2/03 Snurror eller flygsnurror med fjäderdrift som kastas ut från 

uppdragningsanordningen [-59] 
77f-2/04 Snurror och flygsnurror med pistolformade anordningar för uppdragning eller 

kastning [-59] 
77f-3/01 Snurror och flygsnurror med uppdragning med hjälp av fram-och-återrörliga delar, t.ex. 

skruvspindlar, saxanordningar eller kuggstänger [-59] 
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77f-3/02 Uppdragning av snurror med händerna eller fingrarna genom fram-och-

återförskjutning av snurrans axel; Uppdragning av snurror genom blåsning eller med 
hjälp av slungsnören [-59] 

77f-3/03 Hoppsnurror; Danssnurror; Kurvritande snurror [-59] 
77f-3/04 Dubbelsnurror eller insatssnurror med olika drivsätt; Figursnurror; Hoppfigurer [-59] 
77f-3/05 Snurror med belysning eller färgeffekter; Snurror med knallverkan eller 

explosionsverkan [-59] 
77f-3/06 Andra drivanordningar eller kastanordningar för snurror eller flygsnurror [-59] 
77f-3/07 Utföranden i allmänhet av snurror eller flygsnurror oberoende av anordningarna för 

uppdragning eller kastning [-59] 
77f-3/08 Snurrpiskor, pisksnurror e.d. [-59] 
77f-4/01 Färgsnurror [-59] 
77f-4/02 Musiksnurror [-59] 

77f-5/01 Musikleksaker [-59] 
77f-5/02 Speldosor, musikapparater, pianon eller blåsinstrument som leksaker [-59] 
77f-6/01 Tonbälgar eller talanordningar för dockor e.d. [-59] 
77f-6/02 Alstring av taltoner, läten e.d. med hjälp av luftton [-59] 
77f-6/03 Leksaker med ljudanordningar som hänger i en tråd [-59] 
77f-6/04 Ljudalstrande leksaker i form av knallpulverpistoler, kulsprutor, kanoner, fjäderpistoler, 

bomber eller handgranater [-59] 
77f-6/05 Andra föremål med ljudalstring, t.ex. bollar [-59] 
77f-6/06 Skallror, skramlor, brumsnurror, tickande leksaker e.d. [-59] 
77f-6/07 Av fordon eller hjul alstrade toner; Ljudalstring genom friktion [-59] 
77f-6/08 Tonalstring genom slag eller skakning, med hjälp av klockor e.d. [-59] 

Dockor [-59] 
77f-7/01 Dockor med inbyggda talanordningar [-59] 
77f-7/02 Djur med inbyggda anordningar för alstrande av läten [-59] 
77f-7/03 Dockor eller djur med inbyggda musikapparater, radio, grammofon e.d. [-59] 
77f-7/04 Dockskåp; Inredning för dockskåp, t.ex. möbler; Dockkläder [-59] 
77f-7/05 Allmän utformning av dockor [-59] 
77f-7/06 Drickande dockor [-59] 
77f-7/07 Baddockor [-59] 
77f-7/08 Rörliga sammansättbara dockor [-59] 
77f-7/09 Dockor eller djur med böjlig skelettstomme [-59] 
77f-7/10 Tygdockor; Uppstoppade dockor [-59] 
77f-7/11 Dubbeldockor, t.ex. med flera ansikten [-59] 
77f-7/12 Dockor för instickande av fingrar [-59] 
77f-7/13 Ledade planfigurer; Tillbehör eller uppställningsanordningar för sådana [-59] 
77f-8/01 Pappersdockor; Påklädnadsfigurer; Klippfigurer; Vikfigurer [-59] 
77f-8/02 Sprattelgubbar [-59] 
77f-9/01 Sammankopplade rörelser av kroppsdelar vid dockor eller djurfigurer [-59] 
77f-9/02 Ledförbindningar vid dockor [-59] 
77f-10/01 Ställningar för dockor eller djurfigurer som möjliggör körning e.d. [-59] 
77f-10/02 Springande dockor; Tvåbenta dockor som framförd för hand eller går själva; Dockor 

med anordningar för att stödja dockan vid gång [-59] 
77f-11/01 Dockögon, allmänt [-59] 
77f-11/02 Rörliga dockögon [-59] 
77f-11/03 Montering av innerdelar; Självrörliga ögon; Tillverkning av ögon [-59] 
77f-11/04 Peruker, ögonhår eller ögonbryn för dockor [-59] 
77f-11/05 Dockor med rörliga anletsdrag [-59] 
77f-12/01 Framställning av eller material för dockor eller delar av dockor [-59] 
77f-12/02 Uppblåsbara luftfyllda figurer [-59] 
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Rörliga leksaksfigurer, leksaksfordon, leksaksmaskiner eller 
leksakståg [-59] 

77f-13/01 Figurer rörliga genom egna svängrörelser [-59] 
77f-13/02 Klätterfigurer med uppåt- och nedåtrörelse [-59] 
77f-14/01 Rörelser framkallade genom körning eller dragning av figurer; Fortlöpande rörelser av 

figurer på fordon [-59] 
77f-14/02 Benrörelser simulerade med hjälp av roterbart anordnade organ, t.ex. hjul med radiellt 

anordnade fötter [-59] 
77f-14/03 Kräldjur, råttor e.d. [-59] 
77f-14/04 Hoppfigurer [-59] 
77f-14/05 Kullerbyttslående figurer [-59] 
77f-14/06 Figurer som genom tyngdkraftsverkan pendlar utför lutande plan [-59] 
77f-14/07 Figurer med framåtskridande, rullande, skuttande eller liknande rörelse [-59] 
77f-14/08 Figurer med excentriskt vridbara delar som ger figurerna framåtskridande, rullande 

eller liknande rörelse [-59] 
77f-14/09 Figurer rörliga genom snurrverkan [-59] 
77f-14/10 Genom isär- och sammanförande av benparen framkallade löprörelser [-59] 
77f-14/11 Genom ryckvis dragning i ett snöre framkallade löprörelser [-59] 
77f-15/01 Leksaker med ledfigurer med mekanisk drivning [-59] 
77f-15/02 Enhjuliga eller enaxliga figurer som sätts i rörelse genom körning [-59] 
77f-15/03 Figurer med flera hjulaxlar som sätts i rörelse genom körning [-59] 
77f-15/04 Slingrande figurer för körning på underlag [-59] 
77f-15/05 Figurer som sätts i rörelse genom dragning i snöre eller stång [-59] 
77f-15/06 Figurer som sätts i rörelse med hjälp av tryckluft, uppblåsningsbollar eller 

bowdenkablar [-59] 
77f-15/07 Rörliga planfigurer; Katt-och-råttaleksaker [-59] 
77f-15/08 Jaktscener i allmänhet [-59] 
77f-15/09 Figurer som sätts i rörelse genom inbördes förskjutning av två delar [-59] 
77f-15/10 Djurfigurer som gör krumsprång, slår bakut e.d. [-59] 
77f-15/11 Kämpande leksaksfigurer av alla slag, t.ex. boxarfigurer [-59] 
77f-15/12 Kapplöpningsfigurer e.d. [-59] 
77f-15/13 Marscherande eller exercerande figurer e.d. [-59] 
77f-15/14 Gubben-i-lådan-leksaker [-59] 
77f-15/15 Figurer som föreställer skyttar [-59] 
77f-15/16 Motordrivna figurer som åker och utför rörelser [-59] 
77f-15/17 Figurer som vippar kring tyngdpunkten [-59] 
77f-15/18 Pendeldrivna figurer; Figurer som automatiskt reser sig efter vältning [-59] 
77f-15/19 Figurer som sätts i rörelse med hjälp av kulor eller andra vikter [-59] 
77f-15/20 Figurer som föreställer spelare, t.ex. fotbollsspelare, bollspelare, kägelspelare eller 

biljardspelare [-59] 
77f-15/21 Figurer som återger hantverk eller annat nyttigt arbete [-59] 
77f-15/22 Gymnastleksaker [-59] 
77f-15/23 Rephoppare [-59] 
77f-15/24 Gungleksaker [-59] 
77f-15/25 Gymnaster som sätts i rörelse genom omväxlande spänning och slappning av 

hopsnodda snören [-59] 
77f-15/26 Dansfigurer i allmänhet [-59] 
77f-15/27 Dansfigurer med snurror [-59] 
77f-15/28 Dansfigurer som påverkas genom direkt skakning av den lekandes hand eller fot [-59] 
77f-15/29 Rörliga figurer utan kroppsdelar som utför rörelser [-59] 
77f-15/30 Roterande leksaker, t.ex. karuseller [-59] 
77f-15/31 Figurer som sätts i rörelse genom tvinning eller upprullning av snöre [-59] 
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77f-16/01 Leksaksbilar [-59] 
77f-16/02 Leksaksflygmaskiner (77f-28) [-59] 
77f-16/03 Leksaksfordon för land eller vatten [-59] 
77f-16/04 Cykelleksaker [-59] 
77f-16/05 Leksakstanks; Leksakstraktorer [-59] 
77f-16/06 Linbanor; Banor med vippdon, t. ex. för återtransport; Berg-och-dalbanor; 

Skruvlinjebanor; Loopingbanor [-59] 
77f-16/07 Sanddrivanordningar för leksaksfigurer; Sandmotorer [-59] 
77f-16/08 Vattendrivanordningar för leksaksfigurer; Vattenkvarnar [-59] 
77f-16/09 Specialfordon, t.ex. med pumpar, tippflak eller stegar [-59] 

Fordonsleksaker; Leksaksmaskiner [-59] 
77f-17/01 med svänghjulsmotorer [-59] 
77f-17/02 med fjädermotorer eller gummimotorer [-59] 
77f-17/03 med kulmotorer eller viktmotorer [-59] 
77f-17/04 med drivning med hjälp av rullande kulor [-59] 
77f-17/05 med drivning med hjälp av gas, luft, tryckluft, vind, varmluft eller ånga [-59] 
77f-17/06 Perpetuum mobile-leksaker [-59] 
77f-18/01 Fordonsleksaker med framaxelstyrning för hand av den lekande [-59] 
77f-18/02 Fordonsleksaker som styr sig själva utmed ledytor [-59] 
77f-18/03 Stoppanordningar eller bromsanordningar för fordonsleksaker [-59] 
77f-18/04 Styranordningar eller backslag för fordonsleksaker [-59] 
77f-18/05 Fordonsleksaker drivna eller styrda med hjälp av bowdenkablar [-59] 
77f-18/06 Slidstyrdon för ångmaskiner eller gasmaskiner [-59] 
77f-18/07 Tillbehör eller detaljer för fordonsleksaker [-59] 
77f-18/08 Fordonsleksaker sammansättbara av enstaka delar [-59] 
77f-18/09 Hjul för fordonsleksaker [-59] 
77f-19/01 Mekaniskt drivna leksaksjärnvägar, t.ex. lokomotiv, vagnar, styranordningar 

manöveranordningar eller stoppanordningar [-59] 
77f-19/02 Tillbehör eller detaljer för elektriska leksaksjärnvägar [-59] 
77f-19/03 Elektriska lokomotiv; Tillbehör för sådana [-59] 
77f-19/04 Elektriska skenanläggningar [-59] 
77f-19/05 Leksaksbanor [-59] 
77f-19/06 Växlar; Växelställdon [-59] 
77f-19/07 Skenor, skenfästanordningar eller stötfogar för skenor [-59] 
77f-19/08 Mekaniskt eller elektriskt påverkade vagnkopplingar [-59] 
77f-19/09 Strömledningar eller stolpar för elektriska leksaksjärnvägar [-59] 
77f-19/10 Broar, signaler, bangårdar e.d., t.ex. med ställverk eller manöveranordningar [-59] 
77f-19/11 Elektriska anordningar, t.ex. för vagnbelysning eller godstransport [-59] 
77f-19/12 Elektriska leksaksfordon på skenor [-59] 
77f-19/13 Detaljer för elektriska bananläggningar, t.ex. transformatorer [-59] 
77f-19/14 Andra elektriska drivanordningar i form av leksaker [-59] 
77f-20 Roddleksaker [-59] 
77f-21/01 Övervattensleksaker med drivanordningar [-59] 
77f-21/02 Dykleksaker eller undervattensbåtar med drivanordningar [-59] 
77f-21/03 Slutna kärl med dykkroppar; Kartesianska dykare [-59] 
77f-21/04 Simmande dockor eller figurer, t.ex. med drivanordningar [-59] 
77f-21/05 Sjöfartsspel [-59] 
77f-21/07 Leksaksfartyg med reaktionsdrift med hjälp av gas, ånga e.d. [-59] 
77f-21/08 Leksaksfartyg som avfyrar torpeder eller skjuter; Leksaksfartyg som exploderar vid 

beskjutning [-59] 
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Andra leksaker [-59] 
77f-22 Rullband [-59] 
77f-23 Hopsättningsleksaker; Byggleksaker [-59] 
77f-24 Kastleksaker; Slungleksaker [-59] 
77f-25 Leksaksfallskärmar (fallskärmar för luftfart 62c-21, 62c-22) [-59] 
77f-26 Optiska leksaker, färgleksaker, tecknande figurer e.d. (75d-5) [-59] 
77f-27 Magnetiska eller elektriska leksaker [-59] 
77f-28 Blåsleksaker; Vindleksaker; Tryckluftleksaker; Leksaksballonger; 

Leksaksflygmaskiner [-59] 
77f-29 Såpbubbelblåsningsleksaker; Rökleksaker (blåsning av rökringar 44b-13) [-59] 
77f-30/01 Imitationer av apparater, t.ex. telefoner, vagnar, kranar, kassaapparater eller 

sparbössor [-59] 
77f-30/02 Leksakssandformar [-59] 
77f-30/03 Äggläggande djur [-59] 
77f-30/04 Gnistleksaker [-59] 
77f-30/05 Bilderböcker [-59] 
77f-30/10 Andra leksaker [-59] 

77f-31 Skämtartiklar, smällkarameller e.d. (33b-11) [-59] 

77f (IPC: A63H) Leksaker, t.ex. snurror, dockor, rullband eller 
bygglådor [59-] 

77f-1/00 Snurror [59-] 
77f-1/02 .  med avtagbara anordningar för uppdragning [59-] 
77f-1/04 .  .  med uppdragning med hjälp av band eller snören [59-] 
77f-1/06 .  med fast anordnade anordningar för uppdragning [59-] 
77f-1/08 .  med anordningar för uppdragning genom blåsning [59-] 
77f-1/10 .  med anordningar för uppdragning genom snurrande av axeln mellan händerna [59-] 
77f-1/12 .  Pisksnurror, Snurrpiskor [59-] 
77f-1/14 .  Flygsnurror [59-71] 
77f-1/16 .  Hoppande, dansande eller kurvtecknande snurror [59-] 
77f-1/18 .  Dubbelsnurror; Multipelsnurror satta inuti eller på varandra [59-] 
77f-1/20 .  Snurror utformade som figurer [59-] 
77f-1/22 .  Färgsnurror [59-] 
77f-1/24 .  Snurror med belysningsanordningar [59-] 
77f-1/26 .  Snurror som utlöser explosionseffekter eller knalleffekter [59-] 
77f-1/28 .  Musiksnurror [59-] 
77f-1/30 .  Klättersnurror, t.ex. jojoar [59-] 
77f-1/32 .  Med hjälp av om varandra lindade snören drivna snurror [59-] 

77f-3/00 Dockor; Leksaksdjur [59-] 
77f-3/02 .  av homogent material eller uppstoppade [59-] 
77f-3/04 .  med deformerbar stomme [59-] 
77f-3/06 .  Luftfyllda eller uppblåsbara leksaksfigurer [59-] 
77f-3/08 .  av pappersblad som ska skäras, vikas eller klädas på [59-] 
77f-3/10 .  Plana leksaksfigurer försedda med lemmar, t.ex. med anordningar för att få dem i 

upprätt ställning [59-] 
77f-3/12 .  Dubbeldockor; Dockor med flera ansikten [59-] 
77f-3/14 .  Dockor för instickande av fingrar [59-] 
77f-3/16 .  bestående av sammanfogbara delar [59-] 
77f-3/18 .  Sprattelgubbar [59-] 
77f-3/20 .  med delar som rör sig när andra delar, t.ex. lemmar, rörs [59-] 
77f-3/22 .  Springande eller gående dockor som leds för hand; Självgående tvåbenta dockor; 

Dockor med speciella anordningar för stöd under gåendet [59-] 
77f-3/24 .  Drickande dockor [59-] 
77f-3/26 .  Simmande dockor [59-] 
77f-3/28 .  med anordningar för ljudalstring [59-] 
77f-3/30 .  .  Stämmor för dockor e.d. påverkade med bälgar [59-71] 
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77f-3/31 .  .  Bälgar, cylindrar e.d. för ljudalstring [71-] 
77f-3/32 .  .  Stämmor för dockor påverkade av en luftström [59-71] 
77f-3/33 .  .  Andra ljudalstrande anordningar för dockor (anordningar för inspelning eller 

uppspelning 42t1) [71-] 
77f-3/34 .  .  med musikalstrande anordningar; med grammofon, radiomottagare e.d. [59-71] 
77f-3/36 .  Detaljer; Tillbehör [59-] 
77f-3/38 .  .  Dockögon [59-] 
77f-3/40 .  .  .  rörliga [59-] 
77f-3/42 .  .  .  Framställning av ögon (konstgjorda ögon för människor 30d-26) [59-] 
77f-3/44 .  .  Hår eller peruker för dockor; Ögonhår; Ögonbryn (i allmänhet 3e-3/00, 

3e-5/10) [59-] 
77f-3/46 .  .  Leder för lemmar [59-] 
77f-3/48 .  .  Insättning av delar i dockors inre, t.ex. rörliga ögon [59-] 
77f-3/50 .  .  Ramar, ställ eller hjul för dockor eller leksaksdjur [59-] 
77f-3/52 .  .  Dockskåp; Dockmöbler eller annan utrustning, Dockkläder [59-] 

77f-5/00 Leksaker som alstrar musik eller oljud [59-71] 
77f-5/00 Musikalstrande eller oljudsalstrande anordningar för andra effekter än 

akustiska (musiksnurror 77f-1/28; alstring av musik eller ljud 42g, 42t, 51, 
74) [71-] 

77f-5/02 .  Speldosor; Klockspel; Automatiska instrument; Leksakspianon; 
Leksaksblåsinstrument [59-71] 

77f-5/04 .  Leksakspistoler med knallalstring utan explosion; Knallkulor; Kulsprutor [59-] 
77f-5/06 .  Skallror, tick-tack-leksaker e.d. [59-71] 
77f-5/08 .  Anordningar för ljudalstring genom slag, skakning eller med hjälp av enstaka 

klockor [59-71] 

77f-7/00 Leksaksfigurer drivna av den lekande [59-] 
77f-7/02 .  genom stötar eller dragning [59-] 
77f-7/04 .  .  Leksaksfigurer som rör sig samtidigt med ett leksaksfordon [59-] 
77f-7/06 .  .  med av sinsemellan vridbara delar bildade fötter [59-] 

77f-9/00 Speciella förfaranden eller material för framställning av dockor, 
leksaksdjur eller delar till sådana [59-] 

Leksaksfigurer drivna mekaniskt eller genom tyngdkraften [59-] 
77f-11/00 Självdrivna leksaksfigurer [59-] 
77f-11/02 .  Leksaksfigurer som drivs av svängningar alstrade av excentriskt roterande 

massor [59-] 
77f-11/04 .  Uppåt och nedåt rörliga klätterfigurer [59-] 
77f-11/06 .  Hoppande leksaker [59-] 
77f-11/08 .  Leksaker som slår kullerbyttor [59-] 
77f-11/10 .  Leksaksfigurer med enaxliga eller fleraxliga underreden, vid vilka figurerna utför 

naturliga löprörelser när leksaken framförs på golvet eller marken [59-] 
77f-11/12 .  .  Hjulförsedda leksaker som utför vickande rörelser [59-] 
77f-11/14 .  Mekaniskt rörliga löparfigurer som hålls i upprätt läge genom gyroverkan [59-] 
77f-11/16 .  Leksaksdjur som utför rörelser genom isär- och sammanförande av benparen [59-] 

77f-13/00 Leksaker med figurer med av sig självt rörliga delar i eller utan 
förbindelse med rörelse hos figuren i dess helhet. [59-] 

77f-13/02 .  Leksaksfigurer som efterliknar i naturen förekommande rörelser, t.ex. en katt som 
fångar av en råtta eller ett sparkande djur [59-] 

77f-13/04 .  .  Mekaniska leksaksfigurer som efterliknar lekande, sportande eller arbetande 
människor [59-] 

77f-13/06 .  .  .  som efterliknar boxning eller brottning [59-] 
77f-13/08 .  .  .  som utför militära övningar [59-] 
77f-13/10 .  .  .  som skjuter pilar eller andra kastprojektiler [59-] 
77f-13/12 .  .  .  som utför gymnastik eller akrobatik [59-] 
77f-13/14 .  .  .  som hoppar rep [59-] 
77f-13/16 .  Askar ur vilka figurer hoppar ut [59-] 
77f-13/18 .  Leksaksgungstolar; Gungleksaker [59-] 
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77f-13/20 .  Leksakskaruseller med dansande figurer [59-] 

77f-15/00 Andra leksaksfigurer som sätts i rörelse av tyngdkraften [59-] 
77f-15/02 .  Figurer som går nedför ett lutande plan under tyngdkraftens påverkan [59-] 
77f-15/04 .  Leksaksfigurer som vrider sig kring en ovanför tyngdpunkten belägen punkt [59-] 
77f-15/06 .  Leksaksfigurer som automatiskt reser sig efter vältning [59-] 
77f-15/08 .  Leksaksfigurer som rör sig med hjälp av inneslutna kulor [59-] 

Mekaniskt eller elektriskt drivna leksaksfarkoster [59-] 
77f-17/00 Leksaksfordon med egna framdrivningsanordningar; Tillbehör till 

sådana [59-] 
77f-17/02 .  förvandlingsbara till andra former under påverkan av stötar eller slag, t.ex. för att 

efterlikna olyckshändelser [59-] 
77f-17/04 .  i form av stridsvagnar eller liknande, drivna av en fjädermotor eller med anordningar 

för att alstra gnistor [59-] 
77f-17/05 .  Leksakslastbilar [71-] 
77f-17/06 .  .  Leksakslastbilar med tippanordningar [59-] 
77f-17/08 .  .  Lastbilar med mekaniskt utskjutbara stegar [59-] 
77f-17/10 .  .  Lastbilar med tankar för transport av vätska [59-] 
77f-17/12 .  Leksakskranar, vinschar e.d [59-] 
77f-17/14 .  Banddrivna bilar eller lastfordon [59-] 
77f-17/16 .  i form av cyklar, t.ex. med förare [59-] 
77f-17/18 .  Trehjuliga cyklar med av urverk rörliga figurer [59-] 
77f-17/20 .  Motorcyklar som rullar på en krökt bana med rörligt anordnade förare som svänger 

utåt i kurvorna [59-] 
77f-17/22 .  Scooters med förarefigurer som drivs av hjulen eller av förarens rörelser [59-] 
77f-17/24 .  i form av slädar eller kälkar, t.ex. med passagerare [59-] 
77f-17/25 .  Andra hjulförsedda fordon med rörliga figurer [71-] 
77f-17/26 .  Detaljer; Tillbehör (drivanordningar 77f-29/00) [59-] 
77f-17/28 .  .  Elektriska belysningsanordningar [59-] 
77f-17/30 .  .  Körriktningsvisare [59-] 
77f-17/32 .  .  Akustiska signalanordningar [59-] 
77f-17/34 .  .  Anordningar för att efterhärma motorljud [59-] 
77f-17/36 .  .  Styranordningar för leksaksfordon [59-] 
77f-17/38 .  .  .  påverkbara för hand [59-] 
77f-17/40 .  .  Leksaksfarkoster som styr sig själva då de stöter mot ett hinder [59-] 
77f-17/42 .  Automatiska stoppanordningar eller bromsanordningar [59-] 
77f-17/44 .  Leksaksgarage för leksaksfordon [59-] 

77f-18/00 Bilbanor eller körbanor för leksaker (järnvägsspår 77f-19/30; för speciella 
järnvägar 77f-21/00); Drivning genom speciell växelverkan mellan fordon 
och körbana [64-] 

77f-18/02 .  Uppbyggnad eller anordning av körbanan [64-] 
77f-18/04 .  .  Berg-och-dalbanor (77f-18/06 ges företräde) [64-] 
77f-18/06 .  .  utformade på sådant sätt att ändring av lutning på körbanans delar orsakar 

fordonets rörelse [64-] 
77f-18/08 .  med mekaniska styranordningar eller manövreringsanordningar [64-] 
77f-18/10 .  med magnetiska manövreringsanordningar [64-] 
77f-18/12 .  Strömtillförsel till elektriska fordon genom körbanan [64-] 
77f-18/14 .  I körbanan inbyggda drivanordningar, t.ex. ändlösa frammatningsanordningar, 

magneter eller medbringarskivor [64-] 
77f-18/16 .  Reglering av fordonens rörelse genom ömsesidig påverkan mellan fordon och 

körbana; Reglering av banelement genom fordonen [64-] 

77f-19/00 Modelljärnvägar [59-64] 
77f-19/00 Modelljärnvägar (drivning genom speciell växelverkan mellan fordon och 

körbana 77f-18/00) [64-] 
77f-19/02 .  Lokomotiv; Motorvagnar [59-] 
77f-19/04 .  .  med fjädermotordrift [59-] 
77f-19/06 .  .  Ångdrivna lokomotiv; Ångmaskiner därför [59-] 
77f-19/08 .  .  .  Ångpannor för lokomotiv [59-] 
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77f-19/10 .  .  med elektrisk drift [59-] 
77f-19/12 .  .  .  med elektrisk omkastning av rörelseriktningen [59-] 
77f-19/14 .  .  Anordningar för att efterlikna speciella förhållanden vid riktiga lokomotiv, t.ex. 

signalgivning eller utblåsning av ånga [59-] 
77f-19/15 .  Speciella typer av vagnar [71-] 
77f-19/16 .  Detaljer för modelljärnvägar [59-] 
77f-19/18 .  .  Kopplingsanordningar för vagnar [59-] 
77f-19/20 .  .  Belysningsanordningar [59-] 
77f-19/22 .  .  Hjul; Hjulaxlar; Hjulställ [59-] 
77f-19/24 .  Elektriska leksaksjärnvägsnät [59-] 
77f-19/26 .  .  Leksaksjärnvägar med luftkontakt; Trådbussar [59-] 
77f-19/28 .  Mekaniska leksaksjärnvägsnät [59-] 
77f-19/30 .  Spår; Skenor; Skenförbindningar [59-] 
77f-19/32 .  .  Växlar; Anordningar för omläggning av växlar [59-] 
77f-19/34 .  Broar; Stationer; Signalanordningar [59-] 
77f-19/36 .  Modelljärnvägsanläggningar, t.ex. anordning av flera enheter i behållare, på plattor 

eller i kombination med scenerier [71-] 

77f-21/00 Leksakslinbanor; Andra leksaksbanor [59-64] 
77f-21/00 Andra leksaksjärnvägar [64-] 
77f-21/02 .  med fordon som hänger i linor eller skenor [64-] 
77f-21/04 .  Enspåriga banor, t.ex. med fordon som sadelformigt omfattar skenan (77f-21/02 ges 

företräde) [64-] 

77f-23/00 Leksaksbåtar; Vattenleksaker [59-] 
77f-23/02 .  Båtar [59-] 
77f-23/04 .  .  maskindrivna [59-] 
77f-23/06 .  .  .  reaktionsdrivna [59-] 
77f-23/08 .  Kartesianska dykare; Andra dykare [59-] 
77f-23/10 .  Andra vattenleksaker; Simleksaker eller liknande leksaker med flytförmåga [59-] 
77f-23/12 .  .  Leksaksfartyg med utskjutningsanordningar för projektiler; Leksaker som faller 

sönder då de träffas av en projektil; Exploderande leksaksfartyg [59-] 
77f-23/14 .  .  Speciella drivanordningar [59-] 
77f-23/16 .  .  Anläggningar för flytande leksaker, t.ex. hamnanordningar [59-] 

77f-25/00 Ångmaskiner, gasmaskiner eller tryckluftmaskiner för leksaker (för 
lokomotiv 77f-19/06) [59-] 

77f-25/02 .  Regleringsanordningar [59-] 

77f-27/00 Flygplan; Andra leksaksluftfarkoster (flygande snurror 77f-1/14) [59-] 
77f-27/02 .  Modellflygplan [59-] 
77f-27/04 .  Fjättrade leksaksluftfarkoster [59-] 
77f-27/06 .  Reaktionsdrivna luftfarkoster eller flygande leksaker (77f-27/04, 77f-27/12 ges 

företräde) [59-] 
77f-27/08 .  Drakar [59-] 
77f-27/10 .  Ballonger [59-] 
77f-27/12 .  med vertikalt verkande propellrar (77f-27/04 ges företräde) [59-] 
77f-27/14 .  Anordningar för att starta eller kasta leksaksluftfarkoster; Anordningar på 

luftfarkoster som samverkar med sådana [59-] 

Drivanordningar eller transmissionsanordningar för leksaker eller 
leksaksfarkoster [59-] 
77f-29/00 Drivanordningar för leksaker i allmänhet [59-] 
77f-29/02 .  Fjäderdrivverk [59-] 
77f-29/04 .  .  Spiralfjäderdrivverk [59-] 
77f-29/06 .  .  Andra delar för fjäderdrivverk [59-] 
77f-29/08 .  Drivverk drivna genom kulor eller vikter [59-] 
77f-29/10 .  Drivverk drivna genom strömmande media [59-] 
77f-29/12 .  .  genom sandström [59-] 
77f-29/14 .  .  genom vattenström [59-] 
77f-29/16 .  .  genom ånga eller tryckluft [59-] 
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77f-29/18 .  Drivmekanismer med töjbara gummiband [59-] 
77f-29/20 .  Svänghjulsdrivverk [59-] 
77f-29/22 .  Elektriska drivverk [59-] 
77f-29/24 .  Detaljer eller tillbehör för drivanordningar, t.ex. anordningar för att dra upp eller 

starta motorer till leksaker [71-] 

77f-30/00 Fjärregleringsanordningar speciellt avsedda för leksaker, t.ex. för 
fordonsleksaker [64-] 

77f-30/02 .  Elektriska anordningar [64-] 
77f-30/04 .  .  med trådlös överföring [64-] 
77f-30/06 .  Hydrauliska eller pneumatiska [64-] 

77f-31/00 Växlar för leksaker [59-] 
77f-31/02 .  Snäckväxlar [59-] 
77f-31/04 .  Friktionsväxlar [59-] 
77f-31/06 .  Remväxlar; Snörväxlar [59-] 
77f-31/08 .  Manöverdon för växlar; Växlar för omkastning av rörelseriktningen [59-] 
77f-31/10 .  Växlar som manövreras med hjälp av i sin längdriktning rörliga trådar i böjliga 

rör [59-] 

77f-33/00 Andra leksaker [59-] 
77f-33/02 .  Rullband; Pinnar för deras framdrivning [59-] 
77f-33/04 .  Byggklossar eller liknande byggdelar [59-] 
77f-33/06 .  .  sammansättbara utan användning av ytterligare element [59-] 
77f-33/08 .  .  .  försedda med varandra motsvarande hål och tappar e.d., t.ex. 

laxstjärtförbindningar [59-] 
77f-33/10 .  .  för sammansättning med hjälp av separata, icke klibbande element [59-] 
77f-33/12 .  .  .  med hål försedda stavar som är sammansättbara med hjälp av pinnar, bultar 

e.d. [59-] 
77f-33/14 .  .  speciellt avsedda för att underlätta sammanfogning med klister eller cement [59-] 
77f-33/16 .  Modeller framställbara genom vikning av papper [59-] 
77f-33/18 .  Kastleksaker; Slungleksaker (vapenliknande anordningar 72b; sportartiklar 77a; 

som delar till spel 77d-9/02) [59-] 
77f-33/20 .  Leksaksfallskärmar (fallskärmar för luftfart 62c-21, 62c-22) [59-] 
77f-33/22 .  Optiska leksaker; Färgleksaker; Skuggspelsleksaker [59-] 
77f-33/24 .  Rörliga leksaksfigurer som efterliknar tecknande eller skrivande personer e.d. 

(förvandlingsbilder, osynliga bilder 75d-5) [59-] 
77f-33/26 .  Magnetiska eller elektriska leksaker (elektriska drivverk 77f-29/22) [59-] 
77f-33/28 .  Såpbubbelleksaker; Rökleksaker (blåsning av rökringar 44b-13) [59-] 
77f-33/30 .  Efterbildningar av apparater som inte omfattas av andra grupper, t.ex. telefoner, 

vågar, kassaregister eller sparbössor [59-] 
77f-33/32 .  Formar, spadar e.d. för lek med sand [59-] 
77f-33/34 .  Äggläggande leksaksdjur [59-] 
77f-33/36 .  Gnistleksaker [59-] 
77f-33/38 .  Bilderböcker [59-] 
77f-33/40 .  Vindhjul; Andra leksaker drivna av luftströmmar (drivanordningar för fordonsleksaker 

77f-29/16) [59-] 
77f-33/42 .  Andra leksaksmodeller eller leksaksscenerier [71-] 

77f-35/00 Skämtartiklar, konfetti, serpentiner, smällkarameller e.d. [59-] 

77g Anordningar för teatrar, panoramor eller cirkusar (byggteknisk 
utformning 37f); Trolleriredskap; Labyrinter e.d. [-59] 

77g-1 Teaterkulisser, teaterridåer eller andra dekorationer; Hjälpmedel för förflyttning av 
sådana; Sceneffekter (teatrar, byggteknisk utformning av scen eller salong, 
friluftsscener; teateranordningar, vridscener, sänkbara scener 37f-1/01) [-59] 

77g-2 Belysning för åstadkommande av speciella effekter; Projicerade dekorationer e.d. för 
teatrar (elektrisk glödlampsbelysning för allmänna ändamål 21f-61/02, 21f-61/03; med 
urladdningslampor 21f-87; med båglampor 21f-9, 21f-10; scenströmställare 21c-38; 
annan belysning 4b) [-59] 

77g-3 Anordningar för höjande eller sänkande av personer på teaterscener (35) [-59] 
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77g-4 Panoramor, dioramor e.d. [-59] 
77g-5 Anordningar för cirkusar (cirkusbyggande 37f-1/01) [-59] 
77g-6 Trolleriredskap; Hjälpanordningar för artister [-59] 
77g-7 Centrifugalrutschbanor (77e-16/01 – 77e-16/16) [-59] 
77g-8 Labyrinter [-59] 
77g-9/01 Tittskåp; Färgspel; Anordningar för kalejdoskopiska förevisningar (77f-26; kalejdoskop 

42h-24) [-59] 
77g-9/10 Anordningar för framförande av färgmusik [-59] 
77g-10 Dockteatrar; Skuggteatrar; Anordningar för underhållningsföreställningar som inte 

omfattas av 77g-1 – 77g-9/10 (42h-23/01 – 42h-23/29; 57a-33 – 57a-37/02; 77e-18/01 
– 77e-18/20) [-59] 

77g (IPC: A63J) Anordningar för teatrar, cirkusar e.d.; Trolleriredskap 
e.d. [59-] 

77g-1/00 Scenanordningar (byggnadstekniskt utförande av scen eller salong 37f-1/01, 
37f-3/22; vävnader för teaterdekorationer, för kostymer eller för ridåer 
86c) [59-] 

77g-1/02 .  Kulisser, ridåer eller andra dekorationer; Anordningar för deras förflyttning eller 
manövrering [59-] 

77g-3/00 Utrustning eller anordningar för cirkusar eller arenor (cirkusbyggnader 
37f-1/01, 37f-3/10) [59-] 

77g-5/00 Hjälpmedel för åstadkommande av speciella effekter på teatrar, cirkusar 
eller arenor [59-] 

77g-5/02 .  Anordningar för åstadkommande av sceneffekter; Hjälpanordningar för scenen [59-] 
77g-5/04 .  .  Anordningar för åstadkommande av ljudeffekter [59-] 
77g-5/06 .  Belysningsanordningar för åstadkommande av speciella effekter [59-71] 
77g-5/08 .  .  Projicerbara dekorationer [59-71] 
77g-5/10 .  Anordningar för att göra tal synligt i skrift eller hörbart [59-] 
77g-5/12 .  Apparater för att lyfta eller sänka ned agerande personer (hissar 35a) [59-] 

77g-7/00 Hjälpanordningar för skådespelare eller artister [59-] 
77g-9/00 Centrifugalrutschbanor, loopingbanor e.d. (rutschbanor för folknöjen 

77e-21/00) [59-] 
77g-11/00 Labyrinter [59-] 
77g-13/00 Panoramor, dioramor, stereoramor e.d. [59-] 
77g-15/00 Tittskåp; Kalejdoskopiska eller andra anläggningar för förevisning av 

färgspel (färgleksaker 77f-33/22, kalejdoskop 42h-24) [59-] 
77g-17/00 Anordningar för att utföra färgmusik [59-] 
77g-19/00 Kasperteatrar; Marionetteatrar; Skuggspelsteatrar [59-] 
77g-21/00 Trolleriredskap; Hjälpredskap för trollkarlar [59-] 
77g-23/00 Utrustningar för andra underhållningsanläggningar än de ovan 

angivna [59-] 
77g-23/02 .  speciellt avsedda för biografer [59-] 

77h (IPC: A63K) Kapplöpningsbanor [59-] 
77h-1/00 Kapplöpningsbanor e.d. [59-] 
77h-1/02 .  för hundar [59-] 

77h-3/00 Utrustning för kapplöpningsbanor; Tillbehör för genomförande av 
kapplöpningar [59-] 

77h-3/02 .  Startanordningar (starthinder 43a-33) [59-] 
77h-3/04 .  Häckar e.d. [71-] 
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