
Vaatetus- ja jalkinetarvikkeiden pistetaulukko
I. I. 1941.

>

A. Miehet.

puku, villaa sisältävä, takki, liivit,
housut '. 45

Pisteet

pojan, villaa sisältävä, takki
ja polvihousut 30
p-kankaasta, *) takki

takki, puvun, villaa sisältävä, vuori-
ja housut 21

tettu 25
„ „ villaa sisältävä, vuori-

tan 18
p-kangasta ja muuta,
vuoritettu 16
p-kangasta ja muuta,
vuoriton, myös kumi- 13

housut, villaa sisältävää kangasta,
nahkatakki 25

sarkaa ja p-kangasta, pitkät,
pitkät, myös golf- ja saapas- 12

myös golf- 9
muuta, pitkät, myös golf-

j?

ja saapas- sekä kumi-
.... 9

„ polvi-, villaa ja muuta .... 5
nahkahousut 12
liivit, puvun 8

alus- , 5
nahka- ja säämiskäliivit, myös hihoin 8
päällystakki, talvi-, myös ulsteri ... 45

kesä- 30

irtovuoria 30
sade-, kangas-, ilman

sade-, kumi- 20

*) P-kangas, katso sivu 8.

Pisteet
päällystakki, nahka-, myös turkis-

kauluksin 45
„ lyhyt pomppa, sarkaa 25
» „ „ muuta 30

sadetakin irtovuori, villaa sisältävä 15
muuta 10

lyhyt 40
turkki, pitkä 60

„ sotilasmalli, ilman kangas-
päällistä, pitkä 40
sotilasmalli, ilman kangas-
päällistä, lyhyt 30

päähine, plyshiä, nahkaa tai turkista
sisältävä, myös huopahattu 7
muuta 4
yksinomaan säännöstelyva-
paista raaka-aineista, kuten
olki-, panama-, paperipu-
noksesta tms vapaa

kaulahuivi 3
nenäliina 1

„ olympiapainoksella renkai-
neen vapaa

käsineet, neule-, villaa sisältävät ... 4
trikoo- 4
nahka-, sormikkaat japussi-
ja kalvosinrukkaset 4
työrukkaset, nahka-, vuo-
rittomat 2

paita, päivä-, kaulukseton, pitkähi-
hainen 10

„ kumirukkaset 2
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paita, päivä-, kiintokaulus tai yksi
irtokaulus, pitkähihai-
nen 11

Pisteet

sama, lyhythihainen . 10

„ „ 2 irtokaulusta, pitkä-
hihainen 12

työ-, ilman kaulusta ja kään-
tökalvosimia, kiintonappi ja
ilman irtokauluksen napinlä-
piä 7
polo-, kiintokaulus, neule-,
pitkähihainen 11

„ polo-, kiintokaulus, neule-,
puolihihoin 10
kustakin lisäkauluksesta .... 1

„ lisäkalvosinparista
. 2

„ alus-, villaa sisältävä, pitkä-

alus-, villaa sisältävä, puoli-
hihainen 11

hihoin .
..." 9

alus-, muu pitkähihainen
...

9
puolihihoin tai hihaton 7

„ „ verkko-, puolihihoin tai
hihaton 6

yö- 14
kaulus 1

solmio 2
olympiakuviolla renkaineen .. vapaa

kalvosimet 2

solmuke ja solmukenauha 2
alusvaateyhdistelmä, villaa sisältävä,

pitkä 20

:j

alusvaateyhdistelmä, muu, pitkä .... 17

alushousut, villaa sisältävät, pitkät 11
muut, pitkät 9

?> „ lyhyt ... 12

lyhyet 6
lahkeettomat .. ■.. 4»

nahkavälihousut 11
sukat, villaa tai muuta 4
yöpuku 19

lyhyt, vuoriton 16
kotitakki, pitkä 20

vuoritettu 20

??

housut rintasuojalla („ol-

öljytakki, (myös öljyttyä silkkiä)

(myös öljyttyä silkkiä)

lumppusekoitusta,

lyhyt, villaa si-

lyhyt, muuta.

Pisteet

kylpytakki 20
työpuku, täysisuojus, (overall) .... 12

„ „ takki ja housut 13

kainhaalari") 7
housut ilman rintasuojaa . . 6
takki, lyhyt 7

nahkasuojapuku 40

pitkä, kiintopäähinein ... 12

pitkä, ilman päähinettä . . 10
lyhyt 6

öljyhousut 6
öljy- ja kumilahkeet, irralliset .... 3
öljyesiliina 4
öljyhihat, irralliset : . . . 2
pusero, villaa sisältävää kangasta . . 13

„ sarkaa tai p-kangasta 10
„ muuta kangasta 7

nahkapusero 13

#

pusero jatakki, villaa sisältävä, neule-, 13

neule-, 10
muuta, neule- 7

villapaita (sweater) ja pujopaita
(pullover) villaa sisältävä ...... 13

villapaita lumppusekoitusta tai muuta 10
pujoliivi (slipover), villaa sisältävä 10

„ lumppusekoitusta tai muuta 7
säämiskäpaita 11
työ- ja palvelutakki, pitkä, vuoriton 11

sältävää kang. 11

vuoriton 7
uimapuku, villaa sisältävä 9

„ muuta 7
uimahousut, villaa sisältävät 7n

muuta 4
urheilupaita (voimistelupaita) puoli-

hihoin ja hihaton koot 1 ja ylös-
päin 6



Pisteet

urheiluhousut, lyhyet 4
voimisteluhousut, villaa sisältävää

neuletta, pitkät . . 11
muuta neuletta . . 9

ulkoilu- ja hiihtopuku, pusero ja
housut, villaa sisältävää kangasta
tai neuletta 25

ulkoilu- ja hiihtopuku, muuta kan-
gasta tai neuletta 16

Muut yhdistelyt, kuten vastaavat
osat erikseen.
hiihtohousut, villaa sisältävää kan-

gasta tai neuletta 12
verryttelypuku, koot 1 ja ylöspäin 19

-housut „ „ „ „ 9
-pusero „ „ „ „ 10

tuulitakki, vuoritettu . 13
vuoriton, myös anorak . . 11

tuulitakin irtovuori 8
tuulipusero, vuoritettu 10

vuoriton, myös kumi- ... 7
nilkkaimet 3
päänsuojus, neule- 3
polvikkaat,

„ 3
rannikkaat, „ 2

miesten jalkineet.
saappaat, nahka- (myös lapikkaat) 14

kumi- 12
huopa- (nahoitetut ja na-
hoittamattomat) 9
kumiterä- (varret muuta
kuin kumia) 7

B. Naiset.

Pisteet
leninki, villaa sisältävä, kangas- tai

neule- 20
leninki, muuta 12
pusero, puolihameen, villaa sisältävä,

kangas- tai neule-, hihoin 8
pusero, puolihameen, muuta, kangas-

tai neule-, hihoin 6

3

Pisteet

metsästyskengät, nahka- tai kumi-
varsi 25 cm tai yli lenkin reunasta
mitattuna 12

päällyskengät 7

kumiterät 5
kalossit 5

kengät, nahka-, varsikengät 9
puoli „ 8

„ kiiltonahka 5
„ kangas- (nahkapohjaiset) .. 6
„ kumi-, varsikengät 7

puoli „ 6
„ kangas- (kumipohjaiset kesä-

ja urheilukengät) 5
paini-, nyrkkeily-, jalkapallo-,
tennis-, keilailu-, piikki-, luis-
timiin kiinnitetyt 5
puupohjaiset, joissa on nah-
kaa, kumia tai kangasta kor-
keintaan % nj. tai keinonah-
kaa vapaat

puupohjaiset muut 3
muut edellä mainitsematto-
mat 8

sannikkaat, weltrandiin tehdyt, vuo-
rittomat, korkeintaan 25 mm:n
kantaiset (myös nahkaiset voimis-
telutossut) 5

tohvelit, nahka-, kumi-, huopa- ja
. muut 5

syylingit ja tallukat ■ 3
säärystimet, nahka-, kumi-, kangas- 3

Pisteet

pusero, puolihameen, villaa sisältävä,
kangas- tai neule-, puolihihoin tai
hihaton 7

pusero, puolihameen, muuta, kangas-
tai neule-, puolihihoin tai hihaton 5

nahkapusero (naisten malli) 8
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jakku (bolero) villaa sisältävä, puoli-
hihoin tai hihaton 7

jakku (bolero) muuta 5

Pisteet

neuletakki ja villapaita (sweater),
villaa sisältävä 12

neuletakki ja villapaita (sweater)
muuta 8

pujopaita (pullover), villaa sisäl-
tävä 8

pujopaita (pullover), lumppusekoi-
tusta tai muuta 6

pujoliivi (slipover), villaa sisältävä 7
„ ~ lumppusekoi-

tusta tai muuta 5
nahkatakki (naisten malli) 20
hame, villaa sisältävä, myös housu-

hame 10
hame, muu 6
päällystakki, talvi-, välivuorein .... 32

ulsteri, väli- tai kesä-
kappa 26
complet-takki, vuoriton 19
sade-, kangasta, ilman

»

sade-, kumi- 12
irtovuoria 26

öljyttyä kangasta pää-
hinein 12
öljyttyä kangasta ilman
päähinettä 10

sadetakin irtovuori, villaa sisältävä 13
~ muu 8

nahkapäällystakki, pitkä, myös tur-
kiskauluksin 32

turkki, pitkä ja %
~ 45

lyhyt 30
ratsastusturkki ilman kangaspääl-

listä 30

kävelypuku, muu 16

kävelypuku, villaa sisältävä, vuori-
tettu 30

kävelypuvun takki, villaa sisältävä,
vuoritettu 20

kävelypuvun takki, muu 10
päähine, plyshiä, nahkaa tai turkista

sisältävä 7

päähine, yksinomaan säännöstelyva-
paista raaka-aineista, kuten
olki-, panama- ja paperi-

päähine, myyjättären, tarjoilijan jne.

olympiapainoksella renkai-

käsineet, neule-, villaa sisältävät, nais-

nahka-, sormikkaat sekä

työrukkaset, nahka-, vuorit-

alusvaatekerrasto, myös paitahousu,

„ myös paitahousu,

alushousut, villaa sisältävät, väli-

villaa sisältävät, kevyet

Pisteet

päähine, muu 4

punoksesta tms vapaa

kalvosimineeh 1
kaula- ja päähuivi 3
hartiahuivi, neule- 5

„ kangas- (shaali) 12
nenäliina 1

neen vapaa
kaulus tai röyhelö, kangasta sisältävä 1

„ pitsi- vapaa
hikilaput leninkeihin jne., vapaat

ten koot 6ja ylöspäin .... 3
trikoo- koot 6ja ylöspäin 3

pussi- ja kalvosinrukkaset . 4

tomat 2
kumirukkaset 2

paita, kangasta 5
„ neule-, myös iho- 3

villaa sisältävä . . 8

muuta 8

housut 7

kerrastohousut 5
muut 5

säämiskähousut 7
alushame (liivihame) 6
vuodenuttu (liseuse), villaa sisältävä,

neule- 5
yöpaita, kangas- tai neule, myös

hihaton 11

kylpytakki 17
yöpuku, kangas- tai neule- 15

pesussa käytettävä käsine vapaa



Pisteet

liivit, pitkät naisten kangas- tai
neule- 6

liivit, pitkät, tyttösten 4
lyhyet, kangas- 4

„ kumikangas- 3
sukkanauha-, leveys alle 15 cm 2

liivinsuojus 3
rintaliivit 2
sukat, pitkät, myös alussukat, villaa

sisältävät 4
pitkät, muuta . 3
nilkka- 2

esiliina, vyötärö- 3
. „ edustallinen 6

työpuku, täysisuojus (overall) 12
„ takki ja housut 13

housut rintasuojalla („ol-
kainhaalari") .... 7

„ ilman rintasuojaa. 6
takki, lyhyt 7

työ- ja palvelu- tai siivoustakki,
pitkä 10

työ- ja palvelu- tai siivoustakki,
lyhyt 7

aamutakki, villaa sisältävä, pitkä,
vuoritettu 25
villaa sisältävä, pitkä,
vuoriton .• 20
muu pitkä, vuoritettu . 20

vuoriton .. 12
villa- tai muu, lyhyt,
vuoritettu 11
muu, lyhyt, vuoriton . . 7

naisten jalkineet

uimapuku, villaa sisältävä 8
muuta 6

ii urinkoliivit 5
ulkoiluhousut ja rantahousut, villaa

sisältävät, pitkät, myös golf- .... 12
ulkoiluhousut, pitkät, p-kangasta tai

muuta 9
ulkoiluhousut, lyhyet (shorts-) .... 5
rantatakki, pitkä, villaa sisältävä . . 20

muuta 12

5

Pisteet

ranta- ja tennishame, lyhyt 5
urheilupaita (voimistelupaita) puoli-

hihoin tai hihaton -.... 5
urheiluhousut (voimisteluhousut) ly-

hyet 4
ulkoilu- ja hiihtopuku, pusero ja

housut, villaa sisältävä, kangas- tai
neule- koot 1 ja ylöspäin 23

ulkoilu- ja hiihtopuku muuta, kan-
gas- tai neule- koot 1 ja ylöspäin 16

Muut yhdistelyt, kuten vastaavat
osat erikseen.

ulkoilu- ja hiihtopusero, villaa sisäl-
tävä kangas- tai neule- 11

ulkoilu- ja hiihtopusero, muuta .... 7
voimistelupuku, kangas- tai neule- 6
verryttelypuku, koot 1 ja ylöspäin 19
verryttelyhousut 9
verryttelypusero 10
tuulitakki, vuorillinen 13

„ vuoriton, myös anorak . . 11
tuulitakin irtovuori 8
tuulipusero, vuoritettu 10

„ vuoriton, myös kumi- .. 7
nilkkaimet 4
päänsuojus ja polvikkaat, neule- ... 3
rannikkaat, neule- 2

saappaat, nahka- (myös lapikkaat) 12
kumi- 10
huopa- (nahoitetut ja na-
hoittamattomat) 8
kumiterä- (varret muuta
kuin kumia) 7

päällyskengät 6
kalossit 5
kumiterät . 5
kengät, nahka-, varsikengät 8

puoli „ 6

*
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kengät, kumi-, varsikengät 5
puoli „ 4

Pisteet

* kangas- (nahkapohjaiset) .. 4
„ kangas- (kumipohjaiset kesä-

ja urheilukengät) 4
paini-, nyrkkeily-, jalkapallo-,
tennis-, keilailu-, piikki-, luis-
timiin kiinnitetyt 4
puupohjaiset, joissa on nah-
kaa, kumia tai kangasta kor-
keintaan % nD- tai keinonah-
kaa vapaat
puupohjaiset muut 2

C. Lapset, v. 1936 ja myöhemmin syntyneet.

mainittuihin.)
Pisteet

pojan puku, villaa sisältävä, kangas-
tai neule- koot 0000—3 14

pojan puku, muuta, kangas- tai neu-
le- lasten malli, koot 0000—3 8

pojan housut, villaa sisältävät, kan-
gas- tai neule- lasten malli, koot
0000—3 6

pojan housut, muuta, kangas- tai neu-
le- lasten malli, koot 0000—3 .... 3

tytön leninki, villaa sisältävä, kan-
gas- tai neule- lasten malli, koot
0000—3 tai pituus 70 cm ja alle .. 14

tytön leninki, muuta, kangas- tai neu-
le- lasten malli, koot 0000—3 tai
pituus 70 cm ja alle 8

tytön hame, villaa sisältävä, kangas-
tai neule- lasten malli, koot 0000—3 6

tytön hame, muuta, kangas- tai neu-
le- lasten malli, koot 0000—3 .... 3

tytön alushame, kangas- tai neule-
lasten malli tai pituus 70 cm ja
alle ja naisten malli, koot 0000—3 3

takki, pusero tai villapaita, villaa si-
sältävä, kangas- tai neule- lasten
malli, koot 0000—3 tai aikuisten
mallissa koot 0000—0 8

muut edellä mainitsematto-

(Milloin numeroimisjärjestelmä poikkeaa alla noudatetusta, verrataan koot tässä

päällystakki, villaa sisältävä, kangas-,

muuta, pituus 70 cm

sade-, kangasta, pituus

sade-, kumia, pituus

turkis, pituus 70 cm

päähine, plyshiä, nahkaa tai turkista

yksinomaan säännöstelyva-
paista raaka-aineista, kuten
olki-, panama-, paperipu-

Pisteet
kengät, käärmeennahka-, liskonnah-

ka-, silkki-, satiini-, sametti-,
kulta-, hopea-, pronssi-, bro-
kaadi- vapaat

Mat 6
sannikkaat, weltrandiin tehdyt, vuo-

rittomat ja korkeintaan 25 mm:n
kantaiset (myös nahkaiset voimis-
telutossut) 4

tohvelit, nahka-, kumi-, huopa- ja
muut 4

syylingit ja tallukat 3

Pisteet

takki, pusero tai villapaita, muuta,
kangas- tai neule-, lasten malli,
koot 0000—3 tai aikuisten mallissa
koot 0000—0 5

pituus 70 cm tai alle . . 12

tai alle 7

70 cm tai alle 7

70 cm tai alle 4

tai alle 12
irtovuori („toppatakki") 4
päällyshousut, (damaskihousut), las-

ten malli, koot 0000—3 7

sisältävä 7
„ muu 4

noksesta tms vapaa

kaula- ja päähuivi 3



Pisteet

nenäliina 1
käsineet, neule-, koot 000—6 1

„ nahka- ja kumi- 2
paita, päivä- ja iho-, kangas- tai neu-

le- lasten malli, koot 0000—3
ja aikuisten mallissa koot 0000
—0 3

sukat, koot 000—6

laama-, koot 38—48 cm ... . 3
yö-, kangas- tai neule- lasten
malli, koot 0000—3 ja aikuis-
ten mallissa koot 0000—0 . . 5

kylpytakki, pituus 80 cm ja alle .... 7
pesussa käytettävä käsine vapaa
yöpuku 7
alushousut, lasten malli, koot 0000

—3 sekä aikuisten mallissa koot
00000—0 3

Kapalolapsen valmiita erikoisvarusteita.

Pisteet

ristimämekko 5
-vuori 4

takki (röijy), villaa 6
muuta, myös nk. vega-

r.takki 5
potkuhousut (vastaavat housuja ja

sukkia yhdessä), villaa sisältävät 6
potkuhousut, muuta 5
myssy, neule- ja kangas- 3

lasten jalkineet
Pisteet

saappaat, nahka- ja kumi, koot n:o
33 asti 5

kalossit ja päällyskengät koot n:o
0000—0 (poikien) ja n:o o—l2
(tyttöjen) 3

muut jalkineet koot n:o 33 asti .... '3
syylingit ja tallukat 2

7

Pisteet

alusvaatekerrasta ja paitahousu, las-
ten malli koot 0000—3 ja aikuis-
ten mallissa koot 00000—0 6

alusliivi, kangas- tai neule- lasten
malli, koot 0000—3 2

esiliina 2
leikkipuku 3
ulkoilu- (suoja-) puku, villaa sisäl-

tävä, kangas- tai neuleessa koot
0000—0 12

ulkoilu- (suoja-) puku, muuta .... 8
verryttely- tai suojahousut, kangas-

tai neule- koot 0000—0 5
uimapuku, lasten malli, koot 0000—3

ja aikuisten mallissa koot 0000—0 3
uimahousut, koot samoin kuin edellä 2

(Tässä mainitsemattomiin nähden noudatetaan yleistä lasten pistetaulukkoa.)

Pisteet
makuupussi tai kantopussi, vuoritettu 8

vuoriton 5
kantokolttu 5
vaippa, myös sidevaippa, koko enin-

tään 100X100 tai 10,000 cm 2.... 3
vaippa, sidekankaasta vapaa
kapalovyö 2
napavyö vapaa
leukalappu ja ruokalappu 1
vaununpeite, neule- 5

Pisteet

konttaustossut n:o 23 asti 1
kengät: silkki-, satiini-, sametti- . . vapaat
puupohjaiset kengät, joissa on nah-

kaa, kumia tai kangasta korkein-
taan 3/4 nj. tai keinonahkaa .... vapaat

puupohjaiset kengät, muut 1
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D. Miehille, naisille ja lapsille yhteisiä tarvikkeita.

Kankaat.

I Villaa sisältävät

Kangaspalat.

Pisteet

puku-, päällystakki-, leninki- ja
kappakankaat

a) leveys yli 130 cm, metriltä 10
b) „ 101—130 cm, „ 8
c) „ 100 cm ja alle „ 5
sarka, kotimainen, metriltä .... 7
P-kangas, pääasiassa jäteraaka-

aineista, Kansanhuoltoministe-
riön erikoisesti hyväksymä ko-
timainen kangaslaatu, jonka
pakkalipussa tulee olla valmis-
tavan tehtaan nimi, merkki
„P" ja pistemäärä

L ang at.
I Villaa sisältävät:

II Ompelulanka:

a) leveys 130 cm ja yli, metriltä 6
b) „ alle 130 cm, „ 5

II Muut

puuvilla-, pellava- (myös juti-
kangas ja aluspalttina sekä
raaveliina), nukka-, silkki-, te-
kosilkki-, vistra- ym. tekokui-
tukankaat sekä pitsikangas,
jonka leveys on yli 30 cm

a) leveys yli 115 cm, metriltä . . 5
b) „ 115 cm ja alle 3
c) „ 50 „ „ 2
kumikangas (liivikangas) leveys

yli 10 cm, metriltä 2
kumikangas (liivikangas) leveys

10 sm ja alle vapaa

Huomautus: Metrin osilta laske-
taan pisteet taulukon mukaan;
osapisteet pyöristetään tay-
siksi ylöspäin.

IV Muut:

P oh j anahka.

Alle 1 metrin pituiset, täysile-
vyiset jäännöspalasetmyydään
joko vastaavan kangaslaadun
pisteiden mukaan pyöristäen
osapisteet alaspäin kuitenkin
vähintään 1 piste kappaleelta,
taikka painon mukaan, jolloin

a) painon mukaan: 50 gr:lta
b) pasmoittain: I—3 pasmalta

b) suuremmat pakkaukset asian-
omaisen lankalaadun mukaan.

b) alkuperäispakkauksissa lan-

Huomautus: Jätelangoista katso
ostoluvalla hankittavien tar-
vikkeiden pistetaulukkoa

Pisteet

1 kilo paloja vastaa 10

2
1

a) yli 50 metrin (yardin) pak-
kauksissa aina 100 metriin
(yardiin) saakka 1

i

b) aina seuraavalta 100 metrin
(yardin) pituudelta tai sen
osalta 1

c) puolissa, lankamäärä 50 m
tai alle vapaa

111 Parsimalanka, kaikki laadut:
a) pakkauksissa, enintään 5 gr vapaa

a) yli 50 m:in pakkauksissa 50 —

gr:lta tai sen osalta 1

kamäärä 50 m tai alle .... vapaa

a) nahkapuolipohjat ja -korkola-
put jalkinepariin 1

b) pohjanahka, 200 grrita tai sen
osalta 1
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Jalkineet.
Miesten, naisten ja lasten n. s. yhteisissä

jalkinelaaduissa noudatettavat pisteet ja
pisterajat.

puupohjaiset kengät,
joissa on yli 3/4 nj
nahkaa, kumia tai

Lasten Naisten Miesten
N:o 33 N:ot N:ot 43

asti 34/42 ylöspäin

kumisaappaat 5 10 12
hiihtokengät, varsi- .. 3 8 9
kumikengät, varsi- .. 3 5 7

puoli- .. 3 4 6 lasten- ja tyttöjen ka
kumipohjaiset kesä- ja lossit 3 5

urheilukengät 3 4 5 lasten ja tyttöjen pää!
paini-, nyrkkeily-, jal-

kapallo-, keilailu-,
piikki-, tennis- ja
luistimiin kiinnite-

lyskengät 3 6

tyt 3 4 5
poikien ja miesten ka-

E. Ostoluvalla hankittavien kehruu

Pisteet

Astiapyyhkeet, koko yli 50X50 cm
tai 2,500 cm2 (pienemmät vapaat)
kpl 3

Biljardiverka, metriltä 10
*Boiji, metriltä 10
Hevoshuovat, villaa sisältävät ja

muut, kpl 10 Joulukaitaliinakangas, metriltä
Huckaback, leveys 115 cm ja alle,

metriltä 3
Huckaback, leveys yli 115 cm, met-

riltä 5
Huopapeitot, villaa sisältävät ja

muut:
koko 80X100 cm tai 8,000 cm 2"

ja pienemmät, kpl 5
koko 150X200 cm tai 30,000 cm2

ja pienemmät, kpl 10
koko yli 30,000 cm215

*Huonekalukankaat, kankaitten pis-
tetaulukon mukaan, (huonekalui-
hin kiinnitettyinä vapaat)

*Kalalangat, katso langat

Lasten Naisten Miesten
N:o 33 N:ot N:ot 43

asti 34/42 ylöspäin

9

kangasta 1 2 3
sannikkaat :.... 3 4 5
tohvelit 3 4 5

N:ot N:ot
o—l 2 13—16

N:ot N:ot N:ot
0000—0 I—6»/t 6—16

lossit 3 5 5

ja kutomatuotteiden pistetaulukko

Pisteet

Jalkineet, kumi-, kalastus-, ojankai-
vuu- ja uittotyökumisaap-
paat (Meri, Laatokka
Ivalo, Honka ja Saukko) 14
kumi-, kaivos- ja kivilou-
himokenkä (Outokumpu) 9

2

Jätelanka, kaikenlaatuinen, kerinä,
vyyhditettynä tai puolattuna myy-
dään vastaavan lankalaadun puo-
len pisteluvun mukaan pyöris-
taen osapisteet täysiksi alaspäin.
(Jätelanka sekaisissa kuontaloissa,
katso trasseli)

Kahviliinat 4
Kaitaliinat 3

Kanoottikangas, metriltä 3
Kapokkiplyshi, metriltä 5
Karttakangas, leveys 115 cm ja alle,

metriltä 3
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Pisteet

Karttakangas, leveys yli 115 cm,
metriltä 5

#Kashimir, metriltä 3
Keinutuolimatot, kpl 5
Koruompelutyöt, aloitetut ja piirre-

tyt m2 :ssä (alle 50X50 cm tai
2,500 cm 2 vapaat) 4

*Lakanakangas, kankaitten pistetau-
lukon mukaan

Lakanat, aikuisten, pituus yli 200
cm, kpl 12

Lakanat, aikuisten, kylpy-, pituus
yli 150 cm, kpl 10

Peitteet, tavara-, m2 :ltä

Lakanat, lasten, pituus korkeintaan
200 cm, kpl 6

Lakanat, lasten, kylpy-, pituus kor-
keintaan 150 cm, kpl 6

Langat, erilaiset, lankojen pistetau-
lukon mukaan, paitsi jätelangat,
katso siv. 9.

Lautasliinakangas, metriltä
Lautasliinat, koko yli 50X50 cm tai

2,500 cm2
, (pienemmät vapaat)

kpl 1
Leposohvanpeitekangas, kankaitten

pistetaulukon mukaan
Leposohvan peitteet, kpl 15

*Lippukangas, villaa ja puuvillaa,
kankaitten pistetaulukon mukaan

Makuupussi, kangasta, myös turkis-
vuorein, kpl 20

Mankeliliinat kpl 6
Markiisikangas, kankaitten pistetau-

lukon mukaan
Markiisit ja puutarha-päivävarjot,

m 2: Itä 3
Matonkuteet. Yksinomaan matonku-

teiksi soveltuvat täysilevyiset kan-
gas- ja kudonnaissuikaleet sekä
kokomitaltaan vajaalevyiset alle
1 metrin pituiset jäännöspalat
myydään kilottain, jolloin 1 kilo
paloja vastaa pisteissä 8

Mattokankaat, metriltä 3
Meijeri- ja navettapuukengät .... 3

Peitteet, vuode-, katso vuodepeitteet.

Pyyheliinakangas, kankaitten piste-
taulukon mukaan.

Pyyheliinat, koko yli 50 X 50 cm
tai 2,500 cm2 (pienemmät vapaat)
kpl

Pöytäliinakangas, kuosiin kudottu,
kankaitten pistetaulukon mukaan.

*Pöytäliinakangas, muu, metriltä kan-
kaitten pistetaulukon mukaan.

Ruokaliinat, katso lautasliinat.
Ryijykangas, kankaitten pistetaulu-

kon mukaan.

Pisteet

Partiotelttakangas, metriltä 3
Partioteltat, m 2: Itä 3
Patjakangas, metriltä 3
Patjat, kpl 15
Peitekangas, kyllästetty, paitsi

PMK:n laadut 1 ja 01 sekä vas-
taavat, metriltä 3

#Peitekangas, kyllästetty, PMK: n
laadut 1 ja 01 sekä vastaavat,
metriltä 3

Purjekangas, leveys 50 cm ja alle,
metriltä 2

Purjekangas, leveys yli 50 cm, met-
riltä 3

Pölynpyyhkeet, koko yli 50 X 50 cm
tai 2,500 cm 2 (pienemmät vapaat)
kpl 1

Pöytähuopa ja -verka, villaa sisäl-
tävä, metriltä 10

Pöytähuopa ja -verka, muuta .... 5

Pöytäliinat, koko 115 X 115 cm tai
13,225 cm 2 ja alle, kpl 5

Pöytäliinat, koko 13,226 cm 2—30,000
cm2 (=150X200 cm) kpl 10

Pöytäliinat, koko yli 30,000 cm2 . . 15
Rantatuolikangas, metriltä 2
Riippumatot, kpl 6

Ryijyt, koko yli 50 X 50 cm tai
2,500 cm 2 : Itä (pienemmät va-
paat) 10



Pisteet

Saunalakanat, katso lakanat.
Saunapyyhkeet, katso pyyheliinat.
Seinävaatteet, koko yli 50 X 50 cm

tai 2,500 cm 2 :ltä (pienemmät va-
paat) 5

*Säkkikangas, kankaitten pistetaulu-
kon mukaan.

*Säkit, käyttämättömät, (paitsi tava-
ran päällystänä, jolloin vapaat) 5

Sängynpeitteet (peitteensuojukset)
koko 80 X 100 cm tai 8,000 cm 2 ja

pienemmät kpl 3
koko 150 X 200 cm tai 30,000 cm2

ja pienemmät kpl 8
yli 30,000 cm212

*Telttakangas kankaitten pistetaulu-
kon mukaan.

Telttatuolikangas, metriltä 2
Teltat, m2 :ltä 3

varsinaiseen tarkoitukseensa.Trasseli, kg 10
Tyynyt, kaikenlaiset, ilman irto-

päällistä, kpl 3
Tyynynpäälliset, kpl 3

*Untuvakangas, kankaitten pistetau-
lukon mukaan.

Uudinkangas, katso verhokangas.

yleisen pistetaulukon mukaan.

*Verhokangas, kankaitten pistetaulu-
kon mukaan.

F. Säännöstelyvapaat tavarat.

pistemääriä.

Aida-kangas, katso kankaat.
Alikaulushuopa (-verka).
Brodyyrit.

tynä.

Brokaadi, katso kankaat.
Eristysnauhat.

Irtokorot, kangaspäällysteiset.

Flokki eli nöhtä.
Haavit.
Harsot, valmiit.
Hatunnauhat.
Haukisiimat.
Hihastimet.
Hikilaput.

lisko- ja käärme-.

Housunkannattimet.

metti-.

kumia, tai kangasta.

Pisteet
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Verhot, valmiit, villa- jamuut, myös
pitsiverhot, kankaan menekin ja
kankaitten pistetaulukon mukaan.

Verkot, syöttiverkot, suoralle sil-
mälle kudotut (stores) 5

Vuodepeitot, silkki-, satiini-, kre-
tonki- tai muu:

koko 80 X 100 cm tai 8,000 cm 2

ja pienemmät, kpl 8
koko 150 X 200 cm tai 30,000

cm 2 ja pienemmät, kpl 15
koko yli 30,000 cm2 24

Vällyt 40

Huomautus I: *-merkillä varustettuja laa-
tuja voidaan käyttää myös pukeutumis-
tarkoituksiin, joten valvontaviranomai-
selle on ostolupaa, anottaessa näytettävä
toteen, että tavara tulee käytettäväksi

Huomautus II: Kaikkia tässä luettelossa
mainittuja kankaita ja lankoja voidaan
ostaa vähittäiskaupasta vaatetuskortilla

Huomautus III: Kangaslaatuihin, jotka ei-
vät sisälly tähän luetteloon eivätkä ole
vapaalistalla, sovellutetaan pistetaulukon

Huonekalukangas huonekaluihin kiinnitet-

Huopa-alustat konttoreissa käytettävät.

Jalkineet, naisten: silkki-, sametti, satiini-,
brokaadi-, kulta-, hopea-, pronssi-,

lasten: silkki-, satiini- ja sa-

Jalkineet, puukengät, joissa on keinonahkaa
tai korkeintaan % neliöjalkaa, nahkaa,

#



%
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Jouhikangas.
Kahviliinat koko 50 X 50 cm tai 2,500 cm2

ja alle.
Kaitaliinat koko 50 X 50 cm tai 2,500 cm2

ja alle.

Lattian vahausliinat.

Kankaat:
alikaulushuopa (-verka).

Lelut.
Letkut, palo-

brokaadi, sisältävä metallia yli 15 %.

huonekalukangas huonekaluihin kiinnitet-
tynä.

jouhikangas.
Lippunuora.

kanavakankaat, kuten aida, maarli, stra-
malji ja tarlataani sekä niistä valmis-
tetut ompelutyöt.

Maarli-kangas.

karvakangas (villaliina). Metallinpuhdistusliinat.
kumikangas (liivikangas), leveys 10 cm

tai alle.
Mittanauhat.

pitsikangas, leveys 30 cm tai alle.
sidekangas, valkaistu, kovittamaton.

Kaulukset, paperiset kangaspäällysteiset.
Kengänpohjalliset.

Morsiushunnut, valmiit.

Muhvi, turkis- ja plyshi-

JS

M-siteet.
Napit, kangaspäällysteiset.

Kirjansitojan kluuttikangas.
Korvansuojukset.
Koruompelutyöt:

valmiit, ei pukeutumistarkoituksiin käy-
tettävät.

aloitetut ja piirretyt, koko 50 X 50 cm
tai 2,500 cm 2 ja alle

Kotelot ja suojukset, kangaspäällysteiset ja
-sisusteiset, sateen- ja päivänvarjon suo-
jukset.

Nuket ja nukenvaatteet.
Nuottaverkot.
Ojitusnuorat.
Ongensiimat.
Patalaput.
Pellinnuorat.
Pesulaput jakylpykäsineet.

Kumipohjat ja -korot.
Kumiteokset sairaanhoidollisiin tarkoituk-

siin (myös n. s. lääkärin leikkauskalossit).

Piirustuskankaat, vahatut.
Pitsit, 30 cm ja alle.

Kuolinvaatteet.
Kärpäsharso, erikoisvalmiste,
Lampunvarjostimet.

Punontateokset.
Punttausnuora.

Langat:
ompelulanka pakkauksissa, joitten lanka-

määrä on 50 m tai alle.
parsinlanka pakkauksissa, jotka sisältävät

enintään 5 gr.
kaikki muut langat alkuperäispakkauk-

sissa, joitten lankamäärä on 50 m tai
alle.

cm 2 ja alle.

tekstiiliä.

Länkityynyt (-huovat eli mallot).

Morsiustylli, erikoinen tyllilaatu.

Pitsikankaat, leveys 30 cm ja alle.

Puuhkat eli kaulurit, turkis- ja plyshi-.

Lautasliinat, koko 50 X 50 cm tai 2,500 cm2

ja alle.

Leningin koristeet, paitsi kaulukset, kalvo-
simet, edustat ja röyhelöt.

Liput, valtakunnan ja ulkovaltojen sekä
valmiina olevat järjestöjen.

Matot, paitsi mattokankaat ja valmisteet
niistä, myös riepumatot.

Nauhat ja punokset, sekä valmisteet niistä.
Nenäliinat olympiapainoksella renkaineen.

Päivänvarjot, paitsi suuret n.k. puutarha-
varjot.

Pyyhkeet, koko 50 X 50 cm tai 2,500 cm2 ja
alle.

Pölynpyyhkeet, koko 50X50 cm tai 2,500

Ruumisarkkukankaat, kangasjäljittelyt, ei
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Ryijyt, koko 50 X5O cm tai 2,500 cm2 tai
alle.

Rysät.
Saniteettitavarat, kangasta, nahkaa ja ku-

mia sisältävät.
Sateensuojat ja niiden suojukset.
Satulan alushuopa. Tekokukat.

Seinävaatteet, koko 50 X 50 cm tai 2,500
cm2 tai alle. Terveyssiteet.

Selkäreput.
Sidelangat ja -parut.

Turkikset.
Turkisviitta (peleriini, cape).

Sidekangas, valkaistu, kovittamaton.
Sidetarpeet.

Vanu.

Siimat, valmistajan alkuperäispakkauk-
sissa.

Vähäkangas
Valjasnauhat.
Vatiini.

Solmiot olympiakuvioilla renkaineen. Verkot, vinosilmälle kudotut.
Stramalji, katso kankaat,
Sukkanauhat-
Surukreppi.
Tarlataani, katso kankaat,

Vyöt.
Äitiysliivit.

13

Taideteolliset käsikudontatuotteet, koko 50
X 50 cm tai 2,500 cm 2 ja aUe.

Tapsilanka, valmistajan alkuperäispakkauk-
sissa.

Tarjotinliinat, koko 50 X 50 cm tai 2,500
cm 2 ja alle.

Terveydenhoitovälineet, kangasta, nahkaa
ja kumia sisältävät.

Virkapuvun ja palvelupuvun merkit, kan-
gasta.
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