
Bilaga till instruktionsbrev N:o 29

Folkförsörjningsministeriets beslut
angående utdelningspoängtal för textilindustriprodukter, beklädnadsartiklar och

skodon.

Utfärdat i Helsingfors den 31 december 1940.

Folkförsörjningsministeriet har med stöd av statsrådets beslut den 31 december
1940 angående reglementering av förbrukningen av textilindustriprodukter, bekläd-
nadsartiklar och skodon samt vid deras tillverkning använda råämnen fastställt
utdelningspoängtal att iakttagas vid utdelning av nedannämnda textilindustriproduk-
ter, beklädnadsartiklar och skodon:

1 §•

A. Män.

Poäng Poäng

Förnödenhet.
kostym, innehållande ylle; rock, väst,

benkläder 45
även golf- och stövel- samt

byxor, av annat material, långa,

knä-, av ylle eller annat tyg 5goss-, innehållandeylle, rock
gummi- 1

och knäbyxor 30
av p-tyg. *) rock och

„ under- 5
rock, till kostym, innehållande ylle,

fodrad 25

byxor 21

läder- eller sämskskinnsväst, även
med ärm 8

läderbyxor 12

till kostym, innehållande ylle,
ofodrad 18

väst, till kostym 8

överrock, vinter-, även ulster 45

till kostym, av p-tyg och annat sommar- 30

tyg, fodrad , 16 regn-, tyg-, utan lösfoder 30

till kostym, av p-tyg och annat
tyg, ofodrad, även gummi- .. 13

läderrock 25

läder-, även med pälskrage 45
regn-, gummi- 20

annat tyg 30

av vadmal eller p-tyg, långa,

_

lösfoder till regnrock, innehållande
byxor, av ylle innehållande tyg,

långa, även golf-, stövel- .. 12

kort- av vadmal 25

även golf- 9
ylle 15

lösfoder till regnrock av annat tyg .. 10

*) P-tyg, se sidan 8.
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päls, lång 60
Poäng

„ kort 40
„ militärmodell, utan tygovantåg,

lång 40
militärmodell, utan tygovantåg,

skjortor, under-, innehållande ylle,

samma med korta ärmar
kort 30

„ under-, nät-, med korta är

huvudbonad, av plysch, av läder eller
innehållande pälsverk, även filthatt 7

enbart av reglemente-
ringsfria råämnen, så-
som halm-, panama-,
eller pappersvävnad

huvudbonad av annat material .... 4

under-, innehållande ylle,

under-, av annan kvalitet

eller annat dylikt .... poäng
fri

halsduk 3
näsduk 1

„ med olympiatryck och rm
gar poäng

vantar, stickade, innehållande ylle 4
fri

handskar, trikå- 4
„ läder-, pås- och finger-,

även med krage 4
„ läder-, arbets-, utan foder 2
„ gummi 2

skjorta, dag-, utan krage, med långa
ärmar 10

1 löskrage, med långa ärmar 11
samma, med korta ärmar .. 10

dag-, med fast krage eller

dag-, med 2 löskragar och
långa ärmar 12
arbets-, utan krage och
dubbla manschetter, fast
knapp och utan knapphål

„ byxor med bröstskydd

_

för löskrage 7
polo-, fast krage, trikå-,
med långa ärmar 11

polo-, fast krage, trikå-
med korta ärmar 10

för varje manschettpar .. 2
för varje extra krage .... 1

Poäng

med långa ärmar 11

med korta ärmar 9

med långa ärmar 9

eller utan 7

mar eller utan ärmar .... 6
„ natt- 14

krage 1
manchetter 2
kravatt 2

fri
„ med olympiabild och ringar poäng

rosett och rosettband 2
underklädskombination, innehållande

ylle, lång 20
underklädskombination, av annat

tyg, lång 17
underklädskombination, av annat

tyg, kort 12
kalsonger, innehållande ylle, långa 11

„ av annat tyg, långa .... 9
„ „ „ korta .... 6

„ „ „ „ utan ben.
.

4
lädermellanbyxor 11
strumpor av ylle eller annat 4
pyjamas 19
hemrock, lång 20

kort, utan foder 16
„ med foder 20

badrock 20
arbetsdräkt, overall 12

„ „ rock och byxor 13

(„överhalare") 7
byxor 6
rock, kort 7

läderskyddsdräkt 40
oljerock, även oljat siden, lång, med

fast huvudbonad 12
oljerock, även oljat siden, lång, utan

huvudbonad 10



Poäng

oljerock, kort 6 övriga kombinationer, såsom motsva-
rande plagg skilt för sigoljebyxor 6

olje- och gummifållar, lösa 3
oljeförkläde 4
oljeärmar, lösa 2

3

Poäng

blus, av ylle innehållande tyg 13
„ „ vadmal eller p-tyg 10
„ „ annat tyg 7

läderblus 13
blus och rock, innehållande ylle,

trikå- 13

skidbyxor, av ylle innehållande tyg
eller trikå 12

träningsoverall, storleken 1 och uppåt 19
-byxor „ „ „ „ 9
-blus „ ~

„
„ 10

vindrock, fodrad 13
ofodrad även anorak .... 11

löst foder till vindrock 8
vindblus, fodrad 10

blus och rock av lumpblandning,
trikå- 10

„ ofodrad, även gummi .... 7
damasker 3

blus och rock av annat tyg, trikå- 7
huvudskydd, trikå- 3

ylletröja (sweater) och pullover, in-
nehållande ylle 13

stövlar, läder- (även pjäxor) 14
ylletröja av lumpblandning eller an-

nan material 10
slipover, innehållande ylle 10

„ av lumpblandning eller an-
nat material 7

„ gummi- 12

sämskskinnströja 11

Skodon för män.

„ filt- (beklädda med läder
eller utan) 9

knävärmare „ 3
muddar „ 2

med gummiförsko (skaften
arbets- och tjänstedräkt, lång, utan

foder 11
av annat material än gummi) 7

jaktkängor, läder- eller gummiskaft
25 cm eller mätt från kanten av
länken 12

arbets- och tjänstedräkt, kort, av ylle
innehållande tyg 11

ytterskor 7arbets- och tjänstedräkt, kort, av an-
nat material, utan foder 7

simdräkt, innehållande ylle 9

skor, „ 8
av annat material 7

simbyxor, innehållande ylle 7
„ blankläder- 5„ av annat material 4

galoscher 5
gummiförskor 5

„
tyg- (med läderbotten) 6

kängor, läder-, 9

sportskjorta (gymnastikskjorta) med
korta ärmar och utan ärmar i stor-
leken n: o 1 och uppåt 6

kängor, gummi- 7

sportbyxor, korta 4
skor, gummi- 6

med gummibotten) 5
tyg- (sommar- och sportskor

brottnings-, boxnings-, fotbolls-,
tennis-, bowlings-, spik-, kan-

gymnastikbyxor av trikå, innehål-
lande ylle, långa 11

gor fästa vid skridskor 5
gymnastikbyxor av annan trikå .... 9
camping- och skiddräkt, blus och

byxor, av ylle innehållande tyg
eller trikå 25

camping- och skiddräkt av annat tyg
eller trikå 16

med träbottnar, i vilka ingår
läder, gummi eller tyg högst
3/_ kvadratfot eller av konst-
läder poäng-

fria
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skor, övriga med träbottnar 3
Poäng

tidigare onämnda 8
sandaler, med weltrand, utan foder,

med högst 25 mm: s fäste (även
gymnastikskor av läder) 5

klänning-, innehållande ylle, tyg-
eller trikå- 20

B. Kvinnor.

Poäng

klänning, av annat tyg 12
blus till kjol, innehållande ylle,

tyg- eller trikå-, med ärmar .... 8
blus till kjol, av annat tyg eller

trikå, med ärmar 6
blus till kjol, innehållande ylle,

av tyg eller trikå, med korta ärmar
eller utan ärmar 7

blus, till kjol, av annat tyg, tyg-
eller trikå-, med korta ärmar eller
utan ärmar 5

läderblus (dammodell) .
8

jacka (bolero), innehållande ylle,
med korta ärmar eller utan ärmar 7

jacka (bolero), av annat tyg 5
trikårock eller ylletröja (sweater),

innehållande ylle 12
trikårock och ylletröja (sweater), av

annat tyg 8
pullover, innehållande ylle 8

annat material 6
„ av lumpblandning eller

slipover, innehållande ylle 7
„ av lumpblandning eller an-

läderrock (dammodell) 20
nat material 5

kappa, vinter-, med mellanfoder 32
„ ulster, mellan- eller som-

kjol, innehållande ylle, även byx- .. 10
„ av annat tyg 6

„ . complet-rock, utan foder .. 19
markappa 26

Poäng-

tofflor, läder-, gummi-, filt- eller öv-
riga 5

sockor och tossor 3
damasker, läder-, gummi-, tyg- .... 3

Poäng

kappa, regn-, av tyg, utan lösfo-
der 26
regn-, gummi- 12
av oljetyg utan huvud-
bonad 10
av oljetyg med huvud-
bonad 12

lösfoder till regnkappa, innehållande
ylle 13

lösfoder till regnkappa, av annat tyg
läderkappa, lång, även med päls-

krage 32
päls, lång eller 3/4 45

„ kort , 30
ridpäls utan tygovantåg 30
promenaddräkt, innehållande ylle,

fordrad 30
promenaddräkt av annat tyg 16
jakett till promenaddräkt, innehål-

lande ylle, fordrad 20
jakett till promenaddräkt, av annat

tyg • ... 10
huvudbonad, av plysch, läder- eller

skinn- 7
huvudbonad, av annat material .... 4

uteslutande av regle-
menteringsfria råäm-
nen, såsom av halm-,
panama- eller pappers-
vävnad eller annat dy-
likt poäng-

fri
för försälj erska, _serve-
rerska o. s. v., inklusive
manschetter 1



Poäng-

hals- och huvudduk 3 livstycken, långa, för flickor ........ 4
schal, stickad 5

„ tyg- 12
näsduk 1

med olympiatryck och rm

5

Poäng

gar poäng-
fri

krage eller krås innehållande tyg .. 1
spets- poäng_ _

livskydd 3
bysthållare 2
strumpor, långa, även understrum-

por, innehållande ylle 4
fri

ärmlappar till klänningar poäng-
strumpor, långa, av annat material 3

korta, tyg- 4
gummityg- 3

strumpebands-, bredd un-
der 15 cm 2

halv- 2
fria förkläde, kort 3

vantar, stickade, dam-, innehållande
ylle, i storleken N:o 6 och uppåt 3

hushålls- 6
arbetsdräkt, overall 12

vantar, trikå-, i storleken N:o 6
och uppåt 3

handskar, läder-, finger- och pås-,
även med krage 4

handskar, arbets-, läder-, utan foder 2
~ gummi- 2

linne, av tyg 5
„ trikå-, även lama- 3

arbets- och tjänste- eller städnings-
rock, kort 7

„ rock och byxor 13
byxor, med bröstskydd
(överhalare) 7
byxor 6
rock, kort 7

arbets- och tjänste- eller städnings-
rock, lång 10garnityr, även linnebyxor, innehål-

lande ylle 8 morgonrock, innehållande ylle, lång,
fodrad 25garnityr, även linnebyxor, av annat

tyg - 8
benkläder, innehållande ylle, mellan-

byxor 7
benkläder, innehållande ylle, lätta

kombinationsbenkläder 5
benkläder, övriga 5

morgonrock, innehållande ylle, lång,
utan foder 20

sämskskinnsbyxor 7
underkjol (kjol med liv) 6

morgonrock, av annat tyg, lång,
fodrad 20

morgonrock, av annat tyg, lång,
utan foder 12

morgonrock, ylle- eller annat tyg,
kort, fodrad 11

nattrock (liseuse), innehållande ylle,
trikå- 5

morgonrock, av annat tyg, kort,
fodrad 7

nattlinne, tyg- eller trikå-, även utan
ärmar 11

simdräkt, innehållande ylle 8

strandliv 5
av annat slag 6

badrock 17

fri
badvante poäng-

campingbyxor och strandbyxor, inne-
hållande ylle, långa, även golf- .. 12

pyjamas, tyg- eller trikå- 15

livstycken, långa, dam-, tyg- eller
trikå- 6 campingbyxor, korta (shorts-) ..... 5

campingbyxor, långa, av p-tyg och
annat tyg 9
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strandrock, lång, innehållande ylle 20
Poäng-

av annat tyg .... 12
_strand- och tenniskjol, kort 5

sportskjorta (gymnastikskjorta) ,

med halvärmar eller utan ärmar 5
sportbyxor (gymnastikbyxor), korta 4
camping- och skiddräkt, blus och

byxor, innehållande ylle, tyg- eller
trikå-, i storleken N:o 1 och uppåt 23

camping- och skiddräkt av annat tyg,
tyg- eller trikå-, i storleken N:o 1
och uppåt 23

övriga kombinationer såsom motsva-
rande plagg särskilt

camping- och skidblus, innehållande
ylle, tyg- eller trikå- 11

camping- och skidblus av annat tyg 7
gymnastiksdräkt, tyg- eller trikå- .. 6
overall i storleken N:o 1 och uppåt 19
byxor till overall 9
blus till overall 10
vindrock, fodrad 13

„ ofodrad, även anorak .... 11
vindblus, fodrad 10

lösfoder till vindrock 8
ofodrad, även gummi .... 7

ormskinn-, ödleskinn-, siden-
satin-, sammet-, guld-, silver-

damasker 4
huvudskydd eller knävärmare, trikå- 3
muddar, trikå- 2

Skodon för kvinnor.

stövlar, läder (även pjäxor) 12
gummi- 10

C. Barn, födda år 1936 och senare.

nämnda. )

Poäng-

gossdräkt, innehållande ylle, tyg- el-
ler trikå-, storlek 0000—3 ...... 14

gossdräkt, av annat tyg, tyg- eller
trikå-, barnmodell, storlek 0000—3 8

Poäng

stövlar, filt- (beklädda med läder
och utan) 8
med gummiförskor (skaften
av annat material än gummi) 7

överskor 6
galoscher 5_

gummiförskor 5
kängor, läder- 8
skor, „ 6
kängor, gummi-, skaft- 5
skor, „ 4

„ tyg (med läderbotten) .... 4
tyg (sommar- och sportskor
med gummibotten) 4
brottnings-, boxnings-, fot-

bolls-, tennis-, bowlings-,
spik-, kängor, fästa vid
skridskor 4

skor med träbottnar, i vilka ingå
läder, gummi eller tyg högst
3/_ kvadratfot eller av konst-
läder poäng-

fria
övriga med träbottnar .... 2

brons-, brokad- poäng
fria

kängor, övriga tidigare onämnda .. 6
sandaler, med weltrand, ofodrade

och med högst 25 mm:s fäste
(även gymnastiktossor av läder) 4

tofflor, läder-, gummi-, filt- eller av
annat material 4

sockor och tossor 3

(Då nummersystemet avviker från nedan upptagna, jämföras storlekarna med här

Poäng

gossbyxor, innehållande ylle, tyg- el-
ler trikå-, barnmodell, storlek
0000—3 6



Poäng-

gossbyxor, av annat material, tyg-
eller trikå-, barnmodell, storlek
0000—3 3

huvudbonad, av enbart reglemente-
ringsfria råämnen, såsom av halm-,
panama-, pappersvävnad mm. dyl. poäng'

7

Poäng

flickklänning, innehållande ylle, tyg-
eller trikå-, barnmodell, storlek
0000—3 eller längd 70 cm och
under 14

hals- och huvudduk 3
näsduk 1

flickklänning av annat tyg, tyg-
eller trikå-, barnmodell, storlek
0000—3 eller längd 70 cm och un-
der 8

vantar, trikå-, storlek 000—6 1
handskar, läder- eller gummi- 2

fria

skjorta, dag- eller lama-, tyg- eller
trikå-, barnmodell, storlek 0000—3
och modell för vuxna, storlek
0000—0 3flickkjol, innehållande ylle, tyg- eller

trikå-, barnmodell, storlek 0000—3 6
flickkjol, av annat tyg, tyg- eller

trikå-, barnmodell, storlek 0000—3 3

skjorta, lama, storlek 38—48 cm .. 3

f lickunderkjol, tyg- eller trikå-, barn-
modell eller längd 70 cm och un-
der eller dammodell storlek 0000—3 3 badrock, längd 80 cm och under .. 7

rock, blus eller ylleskjorta, innehål-
lande ylle, tyg- eller trikå-, barn-
modell, storlek 0000—3 och i mo-
dell för vuxna, storlek 0000—0 .. 8

badvante poäng

natt-, tyg- eller trikå-, barn-
modell, storlek 0000—3 och
modell för vuxna, storlek
0000—0 5

fri
nattdräkt 71

underbenkläder, barnmodell, storlek
0000—3 samt modell för vuxna,
storlek 00000—0 3

rock, blus eller ylleskjorta, övriga,
tyg- eller trikå-, barnmodell, stor-
lek 0000—3 eller modell för vuxna,

• storlek 0000—0 5
överrock, innehållande ylle, tyg-,

längd 70 cm eller under 12
överrock, av annat material, längd

70 cm eller under 7
överrock, regn-, av tyg, längd 70 cm

eller under 7

garnityr eller skjortbyxor, barnmo-
dell, storlek 0000—3 och modell
för vuxna, storlek 00000—0 .... 6

strumpor N: ris 000—6 2

lekdräkt 3

underliv, tyg- eller trikå-, barnmo-
dell, storlek 0000—3 2

förkläde 2

camping- (skydds-) dräkt, innehål-
lande ylle, tyg- eller trikå-, storlek
0000—0 12

överrock, regn-, gummi-, längd 70 om
eller under 4

överrock, päls, längd 70 cm eller
under 12 camping- (skydds) dräkt av annat

material 8lösfoder 4
överbyxor (damaskbyxor), barnmo-

dell, storlek 0000—3 7

overall eller -byxor, tyg- eller trikå-,
storlek 0000—0 5

huvudbonad, plysch, innehållande lä-
der eller pälsverk 7

simdräkt, barnmodell, storlek 0000—3
och modell för vuxna, storlek
0000—0 3

huvudbonad, av annat material .... 4 simbyxor, storlek liksom tidigare .. 2
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Poäng-

dopkolt 5
-foder 4

rock (tröja), av ylle 6 täcke, även förbandstäcke, storlek
av annat tyg, även s. k.

vegarock 5
sparkbyxor (motsvarande byxor och

strumpor tillsammans), innehål-
lande ylle 6

sparkbyxor, av annat material .... 5
mössa, trikå- och tyg- 3
sovpåse eller bärpåse, fodrad 8

Skodon för barn.

stövlar, läder- och gummi-, storlek
till N:o 33 5

Poäng-

galoscher och ytterskor, storlek
N:o 0000—0 (för gossar) och N:o
o—l 2(för flickor) 3

kängor med träsulor, vari ingår lä-
der, gummi eller tyg högst 3 /4

andra skodon, storlekar till N:o 33 3
sockor och tossor 2
gryptossor till N: o 23 1

D. Gemensamma artiklar för män, kvinnor

Tyg.
I Ylle innehållande

dräkt-, överrocks-, klännings- och

och barn.

kapptyg:

Poäng

a) bredd över 130 cm, per meter 10
b) „ 101—130 cm, per me-

ningssedel den producerande
fabrikens namn bör vara ut-
satt, märket „P" och poäng-
tal:

ter 8
c) „ 100 cm och under, per

II Övriga:meter 5

P-tyg, i huvudsak av restråäm-
nen, ett av folkförsörjnings-
ministeriet särskilt godkänt
inhemskt tygslag, å vars pack-

bomull-, lin- (även jutetyg, un-
derlärft och ravelduk), floss-,
siden-, konstsiden, vistra m. fl.
konstsidentyger och spetstyg,
vars bredd är över 30 cm:

vadmal, inhemsk, per meter .. 7

Specialartiklar för lindebarn.
(Beträffande här onämnda iakttages den allmänna poängtabellen för barn.)

Poäng

sov- eller bärpåse, ofodrad 5
bärkolt 5

högst 100 X 100 eller 10,000 cm 2 3
täcke, av förbandstyg poäng.

fri
linda 2
navelband poäng-

fri
haklapp och matlapp 1
vagnstäcke, trikå- 5

Poäng-

kängor, siden-, satin-, sammet- .. poäng
fria

kvadratfot eller av konsitläder .. poäng-
fria

kängor med träbottnar, övriga .... 1

Poäng

a) bredd 130 cm och över, per
meter 6

b) bredd under 130 cm, per
meter 5



Poäng-

a) bredd över 115 cm, per meter 5
Poäng

IV Övrig:
b) „ 51—115 cm 3
c) „ 50 cm och under .... 2
gummityg (västtyg) bredd över

10 cm, per meter 2

a) i förpackningar över 50 gram
eller del därav 1

b) i originalförpackningar tråd-
mängd 50 meter eller under poäng-

!)

gummityg (västtyg) bredd 10 cm
och under poäng-

fri
Anmärkning : För delar av meter

beräknas poäng enligt tabel-
len; delpöäng avrundas till
hela poäng uppåt.

fri
Anmärkning: Beträffande rest-

tråd se poängtabellen för för-
nödenheter, som böra anskaf-
fas med inköpstillstånd.

Sulläder:
Tygstycken:

Under 1 meter långa restbitar
av full bredd säljas antingen
enligt poängtalen för mot-
svarande tygsort i det del-
poängen avrundas nedåt, an-
tingen minst 1 poäng per
stycke eller enligt vikt, varvid
1 kilo bitar motsvarar 10

a) läderhalvsulor och -klacklappar
till ett par skodon 1

b) sulläder, per 200 gr eller del
därav 1

Skodon:

Poängtal och poänggränser, vilka böra
iakttagas vid såkallade gemensamma sko-

T råd. donsslag för män, kvinnor och barn.
_..

För kvin- För män
_

__■ „. nov N'-ris N:ris -
r- 43

till N.O 33 34/42 nvp&t
I Ylle innehållande:

a) enligt vikt per 50 gr 2
b) per pasma per I—3 pasmor 1 gummistövlar 5 10 12

II Sytråd:

a) över 50 meters (yards) för-
packningar ända till 100 me-

Poäng

ter (yard) 1

skidkängor, skaft- ... 3 8 9
gummikängor, skaft- 3 5 7

„ -skor 3 4 6

b) för varje följande 100 meters

sommar- och sportskor
med gummisulor .. 3 4 5

brottnings-, boxnings-,
fotbolls-, bowlings-,
spik- och tennisskor
samt i skridskor fast-

(yards) längd eller del härav 1
c) spolor, trådmängd 50 m eller

under poäng-
fri

gjorda skor 3 4 5

111 Stoppgarn, alla slag:

skor med träsulor, som
äro tillverkade av
mer än 3/ 4 kvadrat-
fot läder, gummia) i förpackningar, högst 5 gr poäng-

fri eller tyg 1 2 3
b) större förpackningar enligt

garnkvalitet.
sandaler 3 4 5
tofflor 3 4 5

2
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Niris Nxis
o—l 2 13—16

galoscher för barn och
flickor 3 5

överskor för barn och
flickor 3 6

anskaffas mot inköpstillstånd.

Poäng-

Kökshanddukar, storlek över 50 X
50 cm eller 2,500 cm 2 (mindre
poängfria) per st 3

(Restgarn i orediga tottar, se
trassel.)

Biljardkläde, per meter 10
*Boj, per meter 10
Hästtäcken, som innehålla ylle och

övriga, per st 10

*Piskegarn, se garn

Huckaback, bredd 115 cm eller un-
der, per meter 3

Huckaback, bredd över 115 cm, per
meter 5

Piltar, som innehålla ylle och
övriga ;

storlek 80 X 100 cm eller 8,000
cm 2 eller mindre, per st 5
storlek större än förenämnda
ända till 150 X 200 cm eller *Lakantyg, enligt poängtabellen för

tyger30,000 cm 2 per st 10
storlek över 30,000 cm2 15

enligt poängtabellen för
tyger (färdigbeklädda möbler
poängfria)

Skodon, gummi-, fiskar-, diknings-
eller floittningsgummistövlar
(Meri, Laatokka, Ivalo, Honka
och Saukko) 14

Skodon, gummi-, gruv- eller sten-
brottskängan (Outokumpu) .... 9

Tyg för julbordlöpare, per meter 2
Restgarn, av alla slag, som nystan,

härvor eller spolade försäljas mot
halva poängtalet för motsvarande
garnslag med avrundande av del-
poängtalen nedåt till hela poäng.

Garn, av olika slag, enligt poäng-
tabellen för garn, förutom rest-
garn, se sid. 9.

*-märke; se förklaring sid. 12; Anmärkning I.

N:ris N:ris N:ris
0000—0 1—6 1/. «—l6

galoscher för pojkar
och män 3 5 5

E. Poängtabell för textilindustriprodukter, beklädnadsartiklar och skodon, vilka

Poäng

Kaffedukar 4
Bordlöpare 3

Kanottyg, per meter 3
Kapockplysch, per meter 5

Karttyg, bredd över 115 cm, per
meter 5

Karttyg, bredd 115 cm och under,
per meter 3

*Kasmir, per meter 3
Gungstolsmattor, per st 5
Tapisseriarbeten, påbörjade och ri-

tade i m 2 (under 50 X5O eller
2,500 cm 2 poängfria) 4

Lakan, för fullvuxna, längd över
200 cm, per st 12

Lakan, bad-, för fullvuxna, längd
över 150 cm, per st 10

Lakan, för barn, längd högst 200
cm, per st 6

Lakan, bad-, för barn, längd högst
150 cm, per st, 6

Servettyg, per meter 2
Servetter, storlek över 50 X 50 cm

eller 2,500 cm2 (mindre poäng-
fria) , per st 1



Poäng-

Tyg för schäslongöverkast, enligt
poängtabellen för tyger
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Poäng

Bordfilt eller -kläde, innehållande
ylle, per meter 10

Schäslongöverkast, per st 15 Bordfilt eller -kläde, av övrigt .. 5
*Flaggtyg, av ylle eller bomull, en-

ligt poängtabellen för tyger
Borddukstyg, mönstervävt, enligt

poängtabellen för tyger
Sovpåsar, av tyg, även med pälsfo-

der, per st 20
#Borddukstyg, övrigt, per meter, en-

ligt poängtabellen för tyger
Mangeldukar per st 6 Borddukar, storlek 115 X 115 cm

eller 13,225 cm 2 eller därunder,
per st 5

Markistyg, enligt poängtabellen för
tyger

Markiser och trädgårdsparasoller
per m23

Borddukar, storlek 13,226 cm 2—

30,000 cm 2 ( = 150 X 200 cm)
per st 10Mattrasor. Endast som mattrasor

lämpliga tyg- och trikåremsor av
helbredd, samt restbitar under 1
meter med ofullständig bredd säl-
jas per kilogram, varvid 1 kilo-
gram restbitar motsvaras av .... 8

Borddukar, storlek över 30,000 cm 2 15
Badlakan, se lakan
Badhanddukar, se handdukar
Tyg för strandstolar, per meter .. 2
Hängmattor, per st 6

Mattvävnad, per meter 3
Mejeri- eller ladugårdsträskor .... 3
Tyg för scouttält, per meter ....

3

Ryavävnader, enligt poängtabellen
för tyger

Ryor, storlek över 50 X 50 cm. eller
2,500 cm 2 (mindre poängfria) .. 10Scouttält per m23

Madrasstyg, per meter 3
Madrasser, per st 15

Väggbonader, storlek över 50 X 50
cm eller 2,500 cm 2 (mindre poäng-
fria) 5Presenningstyg, impregnerat, för-

utom PMK:s kvaliteter 1 och 01
samt motsvarande per meter .. 3

*Säcktyg, enligt poängtabellen för
tyger

#Säckar, oandvända, (förutom som
omhölje för varor, poängfria) .. 5

*Presenningstyg, impregn. PMK:s
kvaliteter 1 och 01 samt motsva-
rande, per meter 3 Sängöverkast,

Presenningar per m22
Täcken, säng-, se sängtäcken.

storlek 80 X 100 cm eller 8,000
cm 2 och mindre, per st 3

Segelduk, bredd 50 cm eller under,
per meter 2

storlek större än förenämnda
ända till 150 X 200 cm eller
30,000 cm 2 per st 8Segelduk, bredd över 50 cm, per

meter 3 över 30,000 cm2 12
*Tälttyg, enligt poängtabellen för

tyger
Handdukstyg, enligt poängstabellen

för tyger
Handdukar, storlek över 50 X 50

cm eller 2,500 cm2
, (mindre

poängfria) per st 2

Tältstolstyg, per meter 2
Tält, per m23

Dammhanddukar, storlek över 50 X
50 cm eller 2,500 cm 2 (mindre
poängfria) per st 1

Trassel, per kg 10
Dynor, allehanda, utan löstagbart

ovantåg, per st 3
Dynvar, per st , 3
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Poäng-

*Duntyg, enligt poängtabellen för
tyger

*Draperityg, enligt poängtabellen för
tyger

Gardintyg, se draperityg
Gardiner, färdiga av ylle eller an-

nat, även spetsgardiner, enligt
tygåtgången och poängtabellen
för tyger

Nät, betesnät, knutet med raka mas-
kor (Stores) 5

Sängtäcken av siden, satin, kre-
tong m. m. :

storlek 80 X 100 cm eller 8,000
cm 2 och mindre per st 8

storlek 150 X 200 cm eller 30,000
cm 2 och mindre per st 15

F. Poängfria varor.

Aidatyg, se tyger.
Brodyrer.
Brokad, se tyger.
Isoleringsband.
Flock.

Tyger:
underkragsfilt,

Håvar.
Flor, färdiga.
Hattband.
Gäddrev.
Ärmskydd.

Ärmlappar.
Hängslen.

hårgarnstyg (yllelärft),

Möbeltyg, möbler överklädda därmed.
Lösklackar, överklädda med tyg.
Skodon för damer: siden-, sammets-, satin-,

spetsduk, bredd 30 cm eller under,
förbandstyg, blekt, ostärkt.

brokad-, guld-, silver-, brons-, ödle- och
ormskinnskor.

Krage.
Lössulor till skodon.
Bokbindares klotduk.
Öronskydd.

Skodon för barn: siden-, satin- och sammet-
skor.

Tapisseriarbeten :
Skodon, träskor, vilka äro tillverkade av

mindre än 3/4 kvadratfot läder, gummi
eller tyg.

Tageltyg.
Kaffedukar, storlek 50 X 50 cm eller 2,500

cm 2 och därunder.

Poäng

storlek över 30,000 cm 2 24
Fällar 40

Anmärkning I: med * tecken försedda
kvaliteter kunna begagnas även för be-
klädnadsändamål, varför övervaknings-
myndigheterna då ansökan göres, böra
företes bevis på att varan kommer att
användas för sitt egentliga ändamål.

Anmärkning II: Samtliga i denna förteck-
ning uppräknade tyger och garn kunna
mot beklädnadskortet enligt poängtabel-
len för tyger inköpas i minuthandeln.

Anmärkning III: På tyger, vilka icke ingå
i denna förteckning och icke äro poäng-
fria, tillämpas poängtal i poängtabellen.

Bordlöpare, storlek 50 X5O cm eller
2,500 m 2 och därunder.

brokad, innehållande över 15 % metall,
möbeltyg, möbler överklädda med tyg,
tageltyg,
kanavatyger, såsom aida, maarli, stra-

malj och tarlatan samt av desamma
förfärdigade handarbeten.

gummityg (västtyg), bredd 10 cm eller
under,

färdiga icke att användas för beklädnads-
ändamål

påbörjade och ritade, storlek 50 X 50 om
eller 2,500 cm2 och under.



Fodral och skydd med tygöverdrag eller
tygfoder, paraply och parasoll.

Tvättlappar och badvantar.

Gummisulor- och klackar.
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Spetsar, bredd 30 cm och därunder.
Spetstyger, bredd 30 cm och därunder.
Snörmakerier.Gummiartiklar för sanitära ändamål (även

s. k. läkares operationsgaloscher) .

Svepning.
Bindgarn.
Boor, skinn- eller plysch-.

Flugnät, specialtillverkning.
Lampskärmar.

Parasoller förutom stora s. k. trädgårds-
parasoller.

Garn: Handdukar, storlek 50 X 50 cm eller 2,500
cm 2 och därunder,sytråd på spolar, vilkas trådmängd är

50 m eller därunder,
stoppgarn i förpackningar, som innehålla

högst 5 gram,

Dammhanddukar, storlek 50 X 50 cm eller
2,500 cm 2 och därunder.

Likkisttygimitationer, icke textiler.
alla övriga originalförpackningar, vilkas

garnlängd är 50 meter eller under.
Ryor, storlek 50 X 50 cm eller 2,500 cm 2

eller därunder.
Servetter, storlek 50 X 50 cm eller 2,500

cm2 eller därunder.
Ryssjor.
Sanitetsvaror, innehållande tyg, läder eller

gummi.Golvboningsdukar.
Paraplyer och deras fodral.
Sadelfilt.

Klänningsgarnityr förutom kragar, man-
schetter, skjortbröst och krås.

Leksaker.
Slangar, brand-.
Flaggor, rikets och utländska staters samt

färdiga flaggor för organisationer.

Väggbonader, storlek 50 X5O cm eller
2,500 cm 2 eller därunder.

Bindgarn och -snören.
Förbandstyg, blekt, ostärkt.
Förbandsmaterial.Flagglina.

Rankdynor.
Maarlityger.

Revar i tillverkarens originalförpackningar.
Kravatter med olympiabild och ringar.
Stramalj, se tyger.Mattor, förutom mattyger och tillverknin-

gar därav, även trasmattor. Strumpeband.
Sorgkrepp.Metallputsdukar.

Måttband. Tarlatan, se tyger.
Konstindustriella, handvävda alster, stor-

lek 50 X5O cm eller 2,500 cm2 och där-
under.

Brudslöjor, färdiga.
Brudtyll, speciell tyllkvalitet.
Muff-, skinn- och plysch-.
M-bindor. Tafstråd i tillverkarens originalförpack-

ning.Knappar, beklädda med tyg.
Snören och snoddar samt tillverkningar

därav.
Brickdukar, storlek 50 X 50 cm eller 2,500

cm 2 och därunder.
Näsdukar med olympiatryck och ringar.
Dockor och dockkläder.

Konstgjorda blommor.
Sjukvårdsartiklar innehållande tyg, läder

och gummi.Notar.
Sanitetsbindor.
Lösa skinn.

Dikningssnören.
Metrev.
Grytlappar.
Spjällsnören.

Pellerincape.
Vadd.
Vaxduk.Rittyger, vaxade.
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Sadelgjordar.
Vatin.
Nät med sneda maskor.
Tjänstedräkt och tjänstedräktsmärken av

tyg.
Bälten,

Moderskapsliv.

2 §•

Förnödenheter, som beställts under är
1940, men för vilka icke avskiljts ett så-
dant antal kuponger, som motsvarar deras

Helsingfors den 31 december 1940.

Folkförsörjningsminister V. A. Kotilainen.

Helsingfors 1941. Statsrådets tryckeri.

utdelningspoängtal, få, om i detta beslut
fastställt utdelningspoängtal är större än
det tidigare fastställda eller om för för-
nödenheten icke tidigare fastställts utdel-
ningspoängtal, överlåtas senast den 15 ja-
nuari 1941, varvid ett sådant antal ku-
ponger avskiljes, som motsvarar det tidi-
gare utdelningspoängtalet.

3 §.

Detta beslut träder i kraft den 2 ja-
nuari 1941.

Avdelningschef Onni Toivonen.






