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Tt beaktas vid användandet av korten

i. Vid inköp av viktigare beklädnadsartiklar bör jämte poäng även över-
låtas specialkuponger, av vilka per utdelningsperiod finnas 12.
Specialkupongerna gälla icke under följande utdelningsperiod såsom
poängen.

2.

Heminredningstextilier (gardiner, dukar, lakan, handdukar m.m.) skola
nu anskaffas mot beklädnadskortets poäng och erhålles icke mera
med inköpstillstånd. Dessutom åtgå specialkuponger för gardiner och
lakan.

I allmänhet bör för hemmels och familjens behov endast nödvän-
dighetsartiklar tillverkas.
Allt gammalt måste först omsorgsfullt repareras och förbrukas, samt
det nya förrådet ökas endast efter moget övervägande.
Mången familjs klädförråd medger en längre tids inskränkning, förrän
förrådet behöver förnyas.

Det nya systemet fordrar av förbrukaren, att denne på fö_rjiand upp-
gör en anskaffningsplan åtminstone för en, helst för flere konsum-
tionsperioder. Man bör sträva till att noggrant följa den uppgjorda
planen.
Vid uppgörande av anskaffningsplanen bör främst familjens klädförråd
genomses och undersökas vilka klädesplagg, som genom reparatio-
ner och ändringanr kunna iståndsättas, samt övervägas vilka nyan-
skaffningar oundgängligen äro av nöden. Härvid uppdelas special-
kupongerna och poängen på de olika klädesplaggen (klänningar,
skodon, strumpor etc).
Man bör noggrant överväga, om ett färdigt klädesplagg eller därtill
erforderligt tyg eller garn skall anskaffas. När man låter sy eller
själv tillverkar, erhålles lämpligaste modell och storlek samt restbitar
för reparationer.

F olkförsörjningsnämderna bevilja inköpstillstånd åt personer, som ärna
sätta bo och vilka tillsammans erhålla 250 poäng. Härvid bör lys-
ningsattest uppvisas. Spädbarn erhålla sammanlagt 150 poäng, och
de, som förlorat sina beklädnadsartiklar vid eldsvåda m. fl. olyckor,
kunna även såsom hittills erhålla inköpstillstånd.

Som bilaga medfölja 2 tabeller med förslag till an-
vändning av specialkuponger och poäng. Envar bör
uppgöra egen plan och köpa blott det allra nödvän-
digaste.



amkläder
I. Komposition och anskaffande av klänning

För att öka klänningens livslängd och hållbarhet så mycket som
möjligt, skall dess komposition och anskaffning noggrant övervägas.
Härvid böra förutom estetiska synpunkter framförallt tygets prak-
tiska användbarhet beaktas enligt följande:

1. Välj tyget sålunda, att det med avseende å årstiden och bruket är
av lämpligaste tillbudsstående kvalitet.

2. Tillse, att det, i synnerhet om det är avsett för vardagsbruk, lätt
kan rengöras och att vävnaden är hållbar (inga långa trådar såsom
ofta är fallet med modetyger).

3. Glöm ej, att tyget skall vara klädsamt.

4. Kom ihåg, att endast det goda är gott nog för den fattige.

5. Köp en sådan mängd tyg, att därav blir över lappar för reparationer.

6. Välj ovillkorligen den för tyget och bruket lämpliga modellen så-
lunda, att den även är klädsam. (Framhäver fördelarna och döljer
bristerna.)

11. Behandlingen av tyget och tillverkningen
av klänningen

Konstfiber, såsom cellull- och vistrakvaiiteter, samt konstsilke rea-
gera på olika sätt t.ex. för stryklod. Fuktigt tyg och ett hett lod ha
en mycket olika verkan. För behandling av olika tyger ha tillver-
karna utgivit speciella råd, av vilka här nedan några av de all-
männaste uppräknas.

1. Observera, att flere tyger krympa ansenligt. Krymp därför tyget före
tillskärningen (d.v.s. stryk tyget genom fuktigt tyg), enär dess krymp-
ningsmarginal kan vara nog så överraskande, t. ex. för bredden
10 cm och för ett klänningstygs längd sammanlagt 25-—3Ocm. Vid
denna omständighet bör redan fästas uppmärksamhet vid köp av
tyget. Pröva i ett hörn av tyget, huru torrt tyget vid krympningen
kan bliva utan skada för tygets utseende. Luften får torka resten.
Ibland kan genom experiment utrönas, att krympning, alls icke kan
företagas. Tryck icke heller lodet, ty då tillpressas tyget och blir
glansigf, utan stryk lätt porösa ocH mjuka tyger.

Krymp alltid tyget när erfarenheten utvisar, att det- är nödvändigt,
ty annars är klänningen måhända för liten efter tvätten.

Använd vid krympning ett Verkligt hett stryklod, men pröva annars
försiktigt, huru hett lod varje tyg tål.



2. Sy klänningen väl och ordentligt, så att den "sitter" bra och är
bekväm i bruk, ty då håller den även.

«I. Reservera tillräcklig sömsmån för ändring eller förstoring av mo-
dellen.

111. Klänningens skötsel vid begagnandet
Skydda avigsidan av klänningen mot av transpiration förorsakad
skada och slitning på följande sätt:

I. Hudens och underklädernas renhet förlänger klänningens livslängd
och håller den fräsch.

2. Sy lösfoder och stycken på de ställen, som äro mest utsatta (ör
transpiration, samt använd löskrage och manschetter där det är möj-
ligt, men håll dem även alltid rena.

3. Använd med bättre klänning blusskyddare, som tillverkas av något
lämpligt tillbudsstående tyg enligt årstiden. Den förhindrar klännin-
gens slitning och skyddar den bäst mot den oundvikliga transpiratio-
nens förödande inverkan.

4. Sy redan när tyget är nytt på avigsidan på de ställen, som mest
slitas och äro mest utsatta för uttöjning, såsom på armbågarna, för-
stärkande lappar.

Skydda klänningen mot yttre skadegörelse på följande sätt

1. Använd förkläde eller arbetsrock sä mycket som möjligt

2. Vädra klänningen så ofta som möjligt så, att den håller sig fräsch
och ren.

3. Borsta den samtidigt även på avigsidan och särskilt under sömsmå-
nen, där dammet först samlar sig, ty damm fräter tyget. Fickorna
skola rengöras på samma sätt.

4. Använd turvis två vardagsklänningar eller hem- och arbetsrock.
Härigenom kunna de bättre vädras och sparas, vilket förlänger deras
livslängd.

5. Kom i håg att vädra alla kläder, som uppbevaras i klädskåp, vid
klart, blåsigt väder minst en gång i månaden.

6. Håll storstädning i klädskåpet två tre gånger om året och kom här-
vid ihåg malfaran. Målens ägg och larvar utvecklas redan i 14°
värme, varigenom även ylletyger i vinterkölden äro utsatta för mal-
larvens skadegörelse.
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■ • Använd klädpåsar av tyg eller papper samt kemiska ämnen tör mal
Påsarna skydda även mot damm.

S. Reparera alla små skador, revor, rispor, lösa hängare o.s.v. genast
när de observeras.

"• Avlägsna omedelbart fläckar.
1". Stryk klänningen, när den skrynklats
11. Tvätta eller låt tvätta klänningen, när den blivit oren

nderkläder
Anskaffning:

Skaffa endast let nödvändigaste!

■• Ägna vid anskaffning av nya underkläder uppmärksamhet at deras
kvalitet, modell, färg m.m. Se till, att de passa för det
ändamål, som de avsetts för (sommar- och vinterbruk, sport-, var-
dags- och festdräkt, kläder för sådana, som ha sitt arbete förlagt
utomhus och inne). Vinterplaggen skola vara varma och skydda
klänningen, sommarkläderna lättare. — Observera även möjlighe-
terna till tvättning.

2. Studera av olika fiber tillverkade fabrikat (ylle, bomull, linne, siden,
konstsiden, cellull m.m.) och lär dig att använda och behandla dem
såväl när de äro torra som fuktiga samt vid olika temperatur.

Användning och skötsel:
1. Lär dig att känna de speciella egenskaperna hos tyger och trikå-

fabrikat och tillverka plagget i enlighet därmed (trikåtygets tänjbar-
het, tygets krympning m.m.).

2. Underkläderna hålla klänningen ren. Håll dem propra, använd dem
ej för länge och lämna dem icke för länge otvättade.

3. Använd underkläderna sparsamt. Klädseln bör rättas efter klimatet,
arbetet och omständigheterna.

4. Se till, att klänningarna icke färga av sig pä underkläderna.

5. Undvik vid tvätt frätande ämnen. Blöt tyget före tvätten i avhärdat,
rumstempererat vatten. Tvätta flere klädesplagg på samma gång.

6. Tvätta konstsiden och annat tyg av konstfiber i rumstempererat vat-
ten och så snabbt som möjligt. Gnid icke plagget, utan tvätta det
snabbt genom att krama det och skölj det upprepade gånger. Stryk
tunna ylle- och konstfibertyger med ljumt stryklod, på avigsidan.
Kom ihåg, att de flesta tyger av konstfiber äro ömtåliga som fuk-
tiga och förstöras i hetta.

7. Stryk konstsidentrikå samt georgette- och crepetyger torra, ty dä
kunna de även uttänjas. Silkestrikå och stickylle skola för bevarande
av modellen torkas utbredda på papper- eller lygunderlag, alltså icke
genom att hänga upp dem.

8. Sy tyger av konstsiden och cellull med vassa nålar, ty dä skadas ej
den ömtåliga fibern.

9. Reparera i tid underkläderna ävensom övriga kläder. Kom ihåg att
trikåunderkläder kunna stoppas och lappas även med symaskin. Tänj
därvid sömmen.



eparation och nyanskaffning av kläder
1. Kom ihåg, att klädesplagget slites mest på insidan och försök därför

med förebyggande reparation förlänga dess livslängd.
2. Förstärk det slitna stället genom stoppning, förrän hål uppkommit.
3. Lappa och stoppa skador å klädesplaggen omedelbart, när de obser-

verats,
4. Bedöm noggrant klädesplaggens hållbarhet och reparera dem där-

efter, kom härvid ihåg, att även tid är pengar.
5. Om klädesplagget är värt att repareras, gör detta noggrant och om-

sorgsfullt eller använd detsamma för ett annat ändamål.

6. Vid ändring av klädesplagg sprätta det omsorgsfullt, borsta och
plocka bort alla trådändar, tvätta och stryk det.

7. Bred ut bitarna skilt för sig mot ljuset och anteckna med synlig
tråd hål och slitna ställen på tyget; härigenom kunna de undvikas
vid tillklippning av nytt klädesplagg.

8. Klipp bort de bästa delarna från förbrukade kläder och använd dem
för barnplagg eller lappar.

9. Använd rester i synnerhet av trikå som stoppning.
10. Samla även de minsta lappar och andra rester. Därav erhålla fabri-

kerna ny råvara.
11. Kasta ej bort någonting!

nvändandet av barnkort

1. Barnkort erhålla år 1937 och senare födda barn.
Äldre barn erhålla: flickor N-kortef och gossar
K-kortet.

3. Garn (ej fiskargarn) erhålles under första distri-
butionsperioden mot kupongerna L7, LB, L9,
LlO och Ll2 mot varje kupong 100 g, samt
under andra distributionsperioden mot kupon-
gerna L 22, L23 och L 24, 200 g för varje ku-
pong. Sytråd erhålles mot kupong L 1 och under
andra distributionsperioden mot L 1 7.

_5. Anskaffningen av ty g med barnkort är även be-
gränsad med specialkuponger. Kupongerna L 3
och L 5under första samt LlB och Ll9 under
andra distributionsperioden 1942 berättiga envar
till köp av 1 meter ylletyg (bredd över 130 cm)
eller 1/. meter ylletyg (bredd 130 cm eller
mindre); bomulls-, linne-, konstfiber- eller konst-
sidentyg får anskaffas mot specialkupongerna L2
och L 4under första samt mot L2O och L2l
under andra distribufionsperioden med vardera
kupongen 1_! m (bredd över 115 cm) eller
2/4 m (bredd 115 cm eller mindre).

4. övriga barnartiklar äro icke anknutna till spe-
cialkuponger, utan kunna sådana köpas med
poängen på kortet såsom förut.

Anskaffning av barnkläder

Enär barnkläder till ster del kunna tillverkas av
fullvuxna personers och äldre barns kläder,
kunna deras kort härigenom i större omfattning
än fullvuxna personers kort användas för köp av
linnekläder för hemmet och övriga tygtillbehör.



IFörslag till användande av specialkuponger och poäng
A. Damkläder I distributionsperioden II distributionsperioden

12 specialkuponger och 68 poäng 12 specialkuponger och 70 poäng
antingen eller antingen eller

O O
"° 5"

Klädkuponger: n.-r föremål « n:r föremål | n:r föremål |"* föremål |
mot vilka även erhålles ylle- eller annat tyg —

N 2 och N 14) bluskuponger, även ull- 2» , 32 2 I klänning 20 14 I klänning 14 I promenaddräkt 30
N 4 och N 15) eller annat garn å 500 g. 5 ) öl lö / (ej ylle) 16 ) (jakett. fordrad)
N 5 och N 161 kjolkuponger eller å 100 g 4 blus 8 4 ylletyg för repa- g _ _ _]5 blus (korta är- 7
N 6 och N 17/ garn — — ration 1m _17 k: ol 10 _ mar)

(bredd 1.30 m)
Kuponger för underkläder:

mot vilka erhålles alla andra tyger utom
ylle å 6 m.

NlO och N isl underki ol. nattlinne, pyja- 10 byxor 510 garnityr 818 linne och byxor 10 18 underkjol 6
Nl2och N 191 mas' llnne' by xor; Sami" 12 linne 512 6 m tyg å 3 18 19 5 m gardintyg 15 19 sportbyxor 9

) tyr, om plaggen höra i hop poäri g a 3 poäng
Strumpkuponger:

N l och N 221 y"e" siden- eller halv"

-

ylle !!rUmP°r 1 1 y,,e^umP°r *21 strumpor 321 strumpor 3

N 9 och N23 st™mP-. «"«» «» gr
_ _

_
_ _

_ ylle^ umpor J 1 _

N 11 och N 24 garn '
—

— —
_

Skodonskupong:
N 3 och N2O tillverk, av läder eller gummi 3 skodon 6— — —20 skodon 6— —

Sytrådskupong:
N 1 och Nl 3 1 rulle (200 yard el. meter) 1 sytråd 2 1 sytråd 2 13 sytråd 2 13 sytråd 2

Klädesplagg, som erhållas utan
specialkuponger:

Hattar, handskar, livstycken, förkläden, livstycke 6 handskar 3 filthatt 4 halvsulor 2
näsdukar, överskor, galoscher, tofflor galoscher 5 1 näsduk 1 2 näsdukar 2
skyddsdräkter m.m. överskor 6

Obs.! I. Poängen förslå ej till användandet av samtliga specialkuponger.
Under II distributionsperioden fås linne och byxor mot en specialkupong, för underkläder innehallande Sylle, två specialkuponger

Bilaga
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Förslag till användande av specialkuponger och poäng:

B. Herrkläder: I distributionsperioden II distributionsperioden

Bilaga II

11 specialkuponger och 68 poäng 12 specialkuponger och 70 poäng
„....,

antingen eller antingen ellerKladkuponger: s

mot vilka även erhålles ylletyg n :r föremål 8. n:r föremål « n:r föremål « n:r föremål «

eller annat tyg = : = 2 2_

K 5 och K 14 rock 1 kostym eller 51 — — — 14 \ 14 rock 25
K 6 och Kl 5benkläder/ överplagg 3) 6 ) ko^m 45 6 benkläder 12 i 5) re g"rock 30

-

Kuponger för underkläder:
K 2 och K 17] i)skjorta,kalsonger, blus, 2 dagskjorta (2 12 2 dagskjorta (2 12 17 dagskjorta 11 17 nattdräkt 19

ylleskjorta, vindrock eller löskragar) löskragar) (med fast krage)
K 4 och KlB 2) tränings-, sport-, cam —

— 4 kalsonger (lån- 9 — — —183 m. tyg å 5 15
• pingdräkt, till vilka åtgår ga) poäng (lakantygs

K 8 och Kl 92 kuponger eller s) tyg - . - 8 underskjorta 9192 m. tyg å 3 6
bredd 's° Cm)

(icke ylle) eller tekstiler poäng 1)

KlO och K2O J ellerå 300 ggarn av olika —

—
— —

— — —

slag
Strumpkuponger:

K 7och K2l| 7 yllestrumpor 4 7 strumpgarn 300 12 21 stumpor 421 strumpor 4
[.strumpor eller å 100 gr g (50 gå 2 poäng)

K 9 och K22 { garn 9 „ 4 — —22 100 g bomulls- 2 — — —

KU och K23j — - —
— - garnl ) —

Skodonskupong:

„ ~ , „ ~I'ader- > gummi- eller _ . , ~. „

~

.

K 3 och K 16}.... . ,

— — 3 vinterkangor 916 skor 8 — — —

Sytrådskupong:
K 1 och Kl 3 1 rulle (200 yard eller m.) 1 sytråd 2 1 sytråd 2 13 sytråd 2

Klädesplagg, som erhållas utan
specialkuponger:

Hattar, handskar, kravatter, halsdukar, näs- näsduk 1 halsduk 3 filthatt 7 handskar 4
dukar, skyddsdräkter för yrkesutövning mm. halvsulor 2 näsduk 1

Obs.! •) Poängen förslå ej till användande av samtliga specialkuponger. Därför kan den tygmängd om 3m, som kupong Kl9med-
giver, icke anskaffas.

2) Specialkupong 24 är reserverad för annat ändamål än beklädnad.
3) Fodertillbehör fås med ovantåger mot samma kuponger.


