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86

Vävning

86a

Maskiner för förberedelse av vävning

86b

Anordningar för skälbildning; Skaftmaskiner; Jacquardmaskiner

86c

Vävning av tyger

86d

Vävning av sammet, plysch eller snilj

86e

Vävning av rör, halm eller trämaterial

86f

Vävning av metalltråd

86g

Verktyg eller redskap för vävning

86h

Hjälpanordningar för vävning

86a

Maskiner för förberedning av vävningen
Förbehandling av varpen

86a-1/01
86a-1/02
86a-1/03
86a-1/04
86a-2

Maskiner för varpning; Maskiner för skärning eller upplindning av varpen
(skivspolningsmaskiner 76d-1)
Anordningar för tråduppdelning; Varpblad; Expansionskammar; Anordningar för
manövrering av varpblad (vävskedar 86g-1)
Anordningar för spänning av tråden eller frånkoppling av maskinen vid varpning eller
upplindning (76d-7/01; 76d-7/02)
Spolbänkar för varpningsmaskiner eller upplindningsmaskiner (76d-18)
Putsning eller trimning av varpen (76d-20/01)

Förberedelse för väften
86a-3

Fuktning av inslaget; Sammanpressning eller insättning av skottspolen; Rengöring av
skottspolehylsor; Andra förberedelser (spolningsmaskiner för inslaget 76d-4/01)

86b

Anordningar för skälbildning; Skaftmaskiner; Jacquardmaskiner

86b-1

Anordningar för skälbildning (för skaftmaskiner 86b-2 – 86b-4/01; för
jacquardmaskiner 86b-5 – 86b-12); Kontramarschanordningar (skaftlyftanordningar
86g-4)

86b-2
86b-3

Skaftmaskiner med enkel lyftanordning; Hjuldrivna skaftmaskiner
Skaftmaskiner med dubbel lyftanordning

Skaftmaskiner; Anordning av skaftmaskiner i vävstolen; Drivning

Detaljer till skaftmaskiner
86b-4/01
86b-4/02
86b-4/03
86b-4/04
86b-4/10

Knivar; Knivstyrning; Knivlådor
Platiner; Anordningar för inställning av facken
Nålar; Anordningar av nålar; Nålbräden
Prismor; Prismalådor; Styrning av prismor; Hackning av vävstolen; Anordningar för att
skydda korten
Skaftmaskinväktare; Skaftväktare

86b-5
86b-6
86b-7
86b-8
86b-9

Enkellyft-jacquardmaskiner
Dubbellyft-jacquardmaskiner
Jacquard-damastmaskiner
Jacquardmaskiner för dubbelskäl
Jacquardmaskiner för dubbelsammet

Jacquardmaskiner, t.ex. anordning i vävstolen eller drivning
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Detaljer vid jacquardmaskiner
86b-10/01
86b-10/02
86b-10/03
86b-10/04
86b-10/05
86b-10/06
86b-10/07
86b-10/08
86b-11
86b-12

Knivar; Knivlådor; Styrning av knivlådor; Anordningar för att vända knivarna
Platiner; Platinskenor; Hålskivor för styrning av platintrådarna
Nålar; Nålbräden
Prismor; Styrning av prismor; Prismalådor; Anordningar med flera prismor
Anordningar för att skydda korten; Backning av vävstolen
Kortledare; Kortväktare
Harneskbräden
Harnesk; Harneskvikter; Upphängningsanordningar; Dubbelhakar
Elektriskt styrda skaftmaskiner eller jacquardmaskiner
Skaftmaskiner eller jacquardmaskiner med vertikala nålar

86c

Vävning av tyger (av plysch 86d)
Allmänt

86c-1/01
86c-1/10
86c-1/15
86c-1/20

Vävnader, t.ex. pärlvävnader, moirévävnader eller gobelinvävnader; Vävförfaranden i
allmänhet, t.ex. bindningar; Förstärkta vävnader
Dubbelvävnader
Band (3c-3)
Material för varp eller väft, t.ex. asbest, konstsilke, tygremsor, flätat garn eller fjäder

Speciella vävnader; Förfaranden eller anordningar för framställning av
sådana
86c-1/30
86c-1/31
86c-1/32
86c-1/33
86c-1/34
86c-2
86c-3/01
86c-3/05
86c-4
86c-5
86c-6
86c-7

Formade vävnader
Vävnader för tvättsaker, t.ex. kragar eller manschetter (3a-4; 3a1-3/00; 3a1-7/00)
Vävnader av pappersgarn
Elastiska vävnader, t.ex. gummielastiska eller i sig själva elastiska vävnader
Förstyvningsvävnader (tagelvävstolar 86c-15)
Remmar (86c-14; av metalltråd 86f, 47d-3, 47d-4)
Slangvävnader; Säckvävnader; Breddhållare för slangvävnader; Vävnader med
varierande bredd
Ändlösa vävnader
Vävnader för hjuldäck (63e-4)
Vävnader med kroklinjigt löpande varptrådar
Gobelinvävning
Vävnader med tvinnade varptrådar, t.ex. skaftmaskiner, skedblad eller solv

Vävstolar; Detaljer till vävstolar, som inte omfattas av 86c-2 – 86c-7
86c-8/01
86c-8/05
86c-9
86c-10/01
86c-10/02
86c-10/05
86c-10/10
86c-10/20
86c-11
86c-12
86c-13/01
86c-13/05
86c-14/01

Handvävstolar
Apparater för stoppning med anordningar för skälbildning och införing av väften (för
symaskin 52a-30; med hjälp av klistring 3d-8/09, 3d-27/00)
Halvmekaniska vävstolar
Bandvävstolar, allmänt; Drivning eller utformning av skedlaget (skyttlar för
bandvävstolar 86g-8/01); Förfaranden för bandvävning
Drivanordningar för skytteln; Skyttelförare; Skyttelväktare; Känselspröt för skyttlar
Spolväxling
Anordningar för skälbildning; Varpväktare
Anordningar för upplindning eller nytagning av väven; Anordningar för spänning av
varpen
Brokadvävstolar
Vävstolar för samtidig framställning av flera vävnader bredvid eller över varandra
Anordningar för bildning kanter. t.ex. stadkanter; Anordningar för spänning av väften
Anordningar för framställning av vävda fransar, t.ex. väftfransar, varpfransar eller i
vävstolen tvinnade fransar
Vävstolar med inslagstråd från fasta spolar
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Anordningar för tillförsel, spänning, mätning eller kapning av väften
Anordningar för växling av inslag
Anordningar för bildande av en sluten vävkant
Vävstolar för tagel (tagelvävnader 86c-1/34)
Mekaniska rundvävstolar
Elektriska rundvävstolar (86c-21/07)
Vävstolar som inte omfattas av 86c-8/01 – 86c-16/02, t.ex. vertikala vävstolar eller
dubbelvävstolar; Stativ till vävstolar

Anordningar för avlindning av varpen
86c-18/01
86c-18/10
86c-18/11
86c-18/12
86c-19
86c-20

Tvångsmässigt stegmatade varpbommar
Bromsar för varpbommar
Spännvalsar; Spännstavar; Sträckbommar
Varpbommar; Fästanordningar för varpen
Anordningar för upptagning av väven; Anordningar för att förändra inslagets täthet
(86c-20)
Mätanordningar eller räkneverk vid vävstolar

86c-21/01
86c-21/05
86c-21/06
86c-21/07
86c-21/08
86c-21/10

med hjälp av slagverk
med skyttelförare och tvångsmässigt förda skyttlar (skyttelförare 86g-8/02)
pneumatiska
elektriska (86c-16/02)
med hjälp av drivrullar
Detaljer vid slagverk

86c-22/01
86c-22/02
86c-22/05
86c-23/01
86c-23/10

genom förflyttning i höjdled eller sidled av skyttellådan
Revolverväxling
Anordningar för att skilja inslagstrådarna
Anordningar för utbyte av skyttlar
Anordningar för utbyte av skyttlar vid revolvervävstolar

Anordningar för drivning av skyttlar

Växling av skyttlar

Anordningar för utbyte av skottspolar
86c-24/01
86c-24/05
86c-24/10

med förråd för enfärgad tråd
med förråd för flera färger
Styrning eller förande av inslagstrådens ända vid utbytet

Utlösningsanordningar
86c-25/01
86c-25/02

för skyttelutbyte
för spolutbyte

86c-26/01
86c-26/05
86c-26/06
86c-27/01
86c-27/02

Drivanordningar eller stoppanordningar för vävstolar
Skottsökaranordningar
Drivning med excentriska hjul e.d.
Slagbommar
Slagbomsrörelser, drivstänger, manövrerbara eller inställbara skedar,
tillslagningsanordningar e.d.
Skyttelfångare; Skyttellådstungor
Uppfångare för slagverk
Uppfångare för slagarm
Skyttelväktare; Stopptungor
Skyttelinställning för utbytesanordningar
Skedbladsutkastare

86c-27/10
86c-27/11
86c-27/12
86c-28/01
86c-28/02
86c-29
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Varpväktare (varpväktarskyttlar 86g-8/05)
86c-30/01
86c-30/05
86c-30/10
86c-30/15
86c-30/20

mekaniska med platiner
elektriska med platiner
mekaniska i vävskaften, t.ex. i kombination med jacquardsolven
elektriska i vävskaften, t.ex. i kombination med Jacquardsolven
av andra slag

Anordningar för övervakning av inslagstråden (skottväktarskyttlar 86g-8/10)
86c-31/01
86c-31/02
86c-31/05
86c-31/06
86c-31/10
86c-31/15
86c-31/20
86c-31/25

Skottgafflar
Platinskottväktare
Mekaniska spolkännare
Differentialkännare; Kännare både för spole och skyttel
Elektriska spolkännare
Skottväktare för flera skyttlar över varandra
Kombinerade skottväktare och varpväktare
Väktare för tunna ställen i väven

86c-32
86c-33
86c-34/01
86c-34/02

Anordningar för kapning av inslagstråden
Skärning av väven i vävstolen (8f-8/01 – 8f-10/03)
Anordningar för appretering vid vävstolar
Anordningar för fuktning vid vävstolar

86d

Vävning av sammet, plysch eller snilj [chenille]

86d-1
86d-2/01
86d-2/02

86d-4
86d-5
86d-6
86d-7/01
86d-7/02
86d-8/01
86d-8/02
86d-8/03
86d-9/01
86d-9/03
86d-10/01
86d-10/05
86d-10/10

Framställning av väftsammet
Framställning av sammet med sniljinslag, t.ex. axminstermattor
Framställning av sammet med insatta plyschnoppor, t.ex. knutna mattor eller royalaxminster-mattor
Spolar för mattknytningsmaskiner eller mattvävstolar med rörformade trådledare
Framställning av sniljvara eller plan snilj på sniljvävstolar (86c-14; maskiner för
skärning av snilj 8f-9/01)
Framställning av varpsammet
Framställning av dubbel varpsammet
Framställning av vävnader med utdragna noppor, t.ex. frotté
Framställning av varpsammet med gasartad bindning av plyschvarptrådarna
Framställning av varpsammet med av hakar framdragna plyschnoppor
Regleranordningar för plyschvarpen
Spolställ för plyschvävstolar (76d-18; 86a-1/04)
Plyschtrådväktare (varpväktare, väftväktare 86c-30/01 – 86c-31/25)
Skäranordningar i vävstolar för sammet (skärning av sammet utanför vävstolen 8b-28)
Skärnålar
Plyschvävning i allmänhet som inte omfattas av 86d-1 – 86d-9/03
Framställning av pälsimitationer genom plyschvävnad
Vävmaterial för plysch

86e

Vävning av rör, halm eller trämaterial

86e-1
86e-2
86e-3

Vävning av rör
Vävning av halm
Vävning av trämaterial

86f

Vävning av metalltråd

86f-1
86f-2
86f-3
86f-4

Förfarande vid vävning; Väv av metalltråd; Skarvning av ändarna på metalltrådsvävar
Vävstolar för vävnader med lodrätt korsande inslagstrådar och varptrådar
Vävstolar för vävnader med i vinkel mot längdriktningen liggande trådar
Vävstolar med tvinnhuvuden

86d-2/04
86d-3
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86g

Verktyg eller redskap för vävning

86g-1
86g-2
86g-3/01
86g-3/05
86g-4
86g-5
86g-6
86g-7/01
86g-7/05
86g-7/10
86g-7/15
86g-7/20
86g-8/01
86g-8/02
86g-8/05
86g-8/10
86g-9/01
86g-9/05
86g-9/10
86g-10
86g-11

Vävskedar; Framställning eller rengöring av vävskedar (86c-7)
Solvar (7d-8; 86c-7)
Vävskaft (86c-7)
Framställning av vävskaft
Anordningar för lyftning, reglering eller upphängning av skaft
Breddhållare (86c-3/01)
Skyttelfångare
Vävskyttlar med i skytteln fasta eller svängbara skyttelspindlar
Vävskyttlar utan skyttelspindlar, t.ex. automatskyttlar eller slangspoleskyttlar
Anordningar i vävskytteln för spänning av väften
Skottspolar; Skyttelspindlar
Skottspolar för skyttlar med automatiskt spolutbyte
Skyttlar för bandvävstolar
Skyttlar med förare eller gripare
Varpväktarskyttlar
Skottväktarskyttlar
Skyttlar med slits för automatisk trädning av väften
Mekaniska hjälpanordningar för trädning av inslagstråden
Anordningar för trädning av väften genom sugning
Slaghuvuden
Hjälpanordningar som är fast anordnade i vävstolen eller fungerar tillsammans med
vävstolen, t.ex. anordningar för inställning av tillslagningslinjen eller borttagande av
garnrester från automatspolar, observationsspeglar, smörjanordningar,
varptrådsdelare, varptrådsprovare eller belysning
Hjälpanordningar som inte är förenade med vävstolen, t.ex. ställningar för
varpbommar eller anordningar för att reparera eller trimma skyttlar eller för fyllning av
skyttlar
Anordningar för handknytning
Andra anordningar eller förfaranden

86g-12

86g-13
86g-14

86h

Hjälpanordningar för vävning, t.ex. för framställning av patroner
eller kort, införande av skälkäppar, hoptvinning eller solvning

86h-1
86h-2
86h-3
86h-4/01
86h-4/05
86h-5
86h-6/01
86h-6/02
86h-6/05
86h-6/10

Framställning av patroner
Jacquardkort; Skaftkort; Insättning eller urtagning av kort
Anordningar för läsning av mönsterkort
Mekaniska anordningar för stansning av kort
Elektriska anordningar för stansning av kort
Maskiner för hopfogning av kort
Uppdelning av varptrådarna
Anordningar för införing av skälkäppar
Hoptvinning av varptrådar
Sammanknytning av varptrådar (anordningar för sammanknytning av enstaka trådar
86g-13)
Hopfogning av varptrådar på andra sätt
Anordningar för att föra in varptråden i skaft eller vävsked, t.ex. skedningsmaskiner;
Anordningar för att föra in plyschtråden i spolramen
Andra anordningar, t.ex. för urplockning av trådar ur en väv eller provning av
Jacquardkort (provning av vävnader avseende hållfasthet 42k-22; avseende täthet,
optiska trådräknare 42h-34/07; provbänkar 8f-3/51)

86h-6/15
86h-7
86h-8

