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KAPITTEL 60
TRIKOTERTE STOFFER
Alminnelige bestemmelser
Dette kapitlet omfatter tekstilstoff som ikke er fremstilt som vevd stoff ved kryssing av varp- og
vefttråder, men ved en serie løkker som griper inn i og binder hverandre. I alminnelighet omfatter disse
varer:
A. Strikkede stoffer (vefttrikot og varptrikot).
I. Vefttrikot består av en fortløpende tråd som danner rekker av løkker i samme retning på tvers av
varen, og hvor løkkene i tilstøtende rekker griper inn i og binder hverandre og danner masker. Det
er en viss avstand mellom maskene som gjør at slike varer kan strekkes i alle retninger, men de
rakner lett hvis en tråd brister.
II. Varptrikot består av et antall tråder som løper i varpretningen (dvs. i stoffets lengderetning). Hver
tråd danner løkker som griper inn i og binder andre løkker, vekselvis til høyre og venstre. Løkkene
i varptrikot ser ut til å være ordnet vinkelrett mot stoffets bredde. I visse varptrikotvarer finnes to
serier varptråder som løper diagonalt frem og tilbake over stoffet i motsatte retninger. Disse varer
rakner ikke. Hvis en liten firkant klippes av en varptrikotvare, er det vanskelig å trekke ut tråder fra
sidene. Når tråder kan trekkes ut fra vareprøven, trekkes de ut i varpretningen (i rett vinkel mot de
synlige rekker av løkker).
Varptrikot omfatter også:
1. Varer fremstilt ved hjelp av kjedesting (”stitch-bonded”) forutsatt at kjedestingene er fremstilt
av tekstilgarn.
En maskin som likner en varpstrikkemaskin, blir brukt i kjedestingprosessen. Den virker ved
hjelp av spisse nåler med åpne kroker (slidenåler) og hoveltråder. Disse nålene gjør det mulig å
danne kjedesting av tekstilgarn slik at det kan fremstilles stoffer fra et flor av tekstilfibrer eller
ett eller flere lag tekstilgarn, eller fra et underlag som for eksempel består av en vevnad eller av
plast. I noen tilfeller danner, eller fester kjedestingene en luv, som kan være skåret eller
uoppskåret. Tekstilprodukter sammenføyd med stopningsmateriale med kjedesting er unntatt
(posisjon 58.11).
2. Stoffer fremstilt på en varpstrikkemaskin slik at varpen består av en rad av heklede løkker som
holder vefttrådene på plass, og iblant danner mønster.
Alle stoffer under punkt I og II ovenfor kan bestå av enkle eller mer eller mindre kompliserte
masker. I enkelte tilfeller kan de danne et gjennombrutt mønster og får da en likhet med blonder
og kniplinger, men hører allikevel fortsatt under dette kapitlet. De atskiller seg i alminnelighet
fra blonder og kniplinger ved sine karakteristiske masker (særlig i de tettere deler).
B. Heklede stoffer fremstilles for hånd av en fortløpende tråd som ved hjelp av en heklenål danner løkker
som griper inn i og binder hverandre. Etter den måten løkkene grupperes eller ordnes på, dannes enten
en umønstret eller mønstret vare med tett eller åpent mønster. Visse gjennombrutte stoffer har lenker
av løkker som danner firkantede, sekskantede eller andre mer dekorative mønster.
*
*

*
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Varer under dette kapitlet kan være utført for hånd med to eller flere strikkepinner eller med en heklenål.
De kan også være fremstilt på flat- eller rundstrikkemaskiner med små, spesielle nåler med haker (spissnåler, tungenåler, rundstrikkenåler).
Posisjonene under dette kapitlet omfatter også stoffer av trikotasje, uansett hvilket tekstilmateriale
under avsnitt XI som er brukt til fremstillingen, og uansett om elastomergarn eller gummitråd inngår
eller ikke. Kapitlet omfatter også stoffer av trikotasje av tynne metalltråder, forutsatt at det tydelig
fremgår at slike stoffer skal brukes til klær, møbeltrekk eller liknende.
Dette kapitlet omfatter trikoterte stoffer som metervare (også rundstrikket) eller bare tilskåret i
rektangulær eller kvadratisk form. Disse stoffer omfatter glatt- og ribbestrikkede stoffer, og dobbelte
stoffer sammenføyd med søm eller klebemiddel.
Alle disse stoffene kan være farget, trykt eller fremstilt av garn i forskjellige farger. Stoffene under
posisjonene 60.02 til 60.06 er noen ganger ruet eller flosset slik at maskene ikke er synlige.
Dette kapitlet omfatter ikke:
a. Tekstilstoff fremstilt ved hjelp av kjedesting dannet ved at tekstilfibrer er trukket opp fra selve
fiberlaget (posisjon 56.02).
b. Nettstoff og ferdige nett som hører under posisjon 56.08.
c. Trikoterte golvtepper og golvteppestoff (posisjon 57.05).
d. Tyll og andre nettstoffer samt heklede blonder og kniplinger (posisjon 58.04).
e. Rektangulære (herunder kvadratiske) stykker som er videre bearbeidd (for eksempel faldet eller
kantet), ferdigvarer (for eksempel skjerf) og tilformede varer av trikotasje, uansett om de fremstår som
enkeltstykker eller i form av flere sammenhengende stykker i løpende lengder (spesielt ferdige varer
under kapitlene 61, 62 og 63).
o
o

o

Kommentar til underposisjoner.
Underposisjonene 6005.21 - 6005.44 og 6006.21 - 6006.44 (varenumrene 60.05.2100 til 60.05.4400
og 60.06.2100 til 60.06.4400).
Trikoterte stoffer som er ubleikede, bleikede, fargede, av garn med forskjellige farger, eller trykte.
Bestemmelsene i punktene d. til h. i varenummernote 1 til avsnitt XI gjelder, med nødvendige tillempninger, også for trikoterte stoffer som er ubleket, bleket, farget, fremstilt av garn av forskjellige
farger eller trykt.
Stoffer som helt eller delvis består av trykte garn av forskjellig farge, eller av trykt garn av forskjellige
nyanser av samme farge, anses som stoffer av garn av forskjellige farger og ikke som fargede eller
trykte stoffer.
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60.01 FLØYEL- OG PLYSJSTOFFER, HERUNDER STOFFER MED LANG LUV OG
FROTTÉSTOFFER, AV TRIKOTASJE.
I motsetning til vevnader som hører under posisjon 58.01, fremstilles varer under denne posisjonen ved
strikking. Følgende fremstillingsmåter er mest brukt:
1. En rundstrikkemaskin fremstiller et strikket stoff hvor løkker dannes ved hjelp av en ekstra tråd.
Etterpå skjæres løkkene over slik at det dannes luv, og stoffet får således en fløyelsliknende overflate.
2. En spesiell varpstrikkemaskin strikker to stoffer, det ene over det andre, med felles poltråd. De to
stoffene skjæres siden fra hverandre slik at det fås to separate stoffer av trikotasje med skåret luv.
3. Tekstilfibrer fra et kardebånd stikkes inn i løkkene i det trikoterte bunnstoffet under fremstillingen
(fløyel- og plysjstoffer med lang luv).
4. Tekstilgarn som danner løkker (imitert frotté) (se alminnelige bestemmelser). Slike stoffer har rader av
kjedesting på baksiden og skiller seg fra frottévevnadene som hører under posisjon 58.02, som kjennetegnes ved rader av sting som ser ut som forsting, og som løper i lengderetningen på vevnadens
bakside.
Trikoterte fløyel- og plysjstoffer som er impregnert, overtrukket, belagt eller laminert, hører fortsatt under
denne posisjonen.
Posisjonen omfatter ikke:
a. Kunstig pelsskinn som hører under posisjon 43.04.
b. Fløyel- og plysjvevnader (posisjon 58.01).
c. Trikoterte stoffer, tuftede (posisjon 58.02).
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60.02 TRIKOTERTE STOFFER AV BREDDE HØYST 30 CM, SOM INNEHOLDER MINST 5
VEKTPROSENT ELASTOMERGARN ELLER GUMMITRÅD, UNNTATT DE SOM
HØRER UNDER POSISJON 60.01.
Med unntak av fløyel og plysjstoffer som hører under posisjon 60.01, omfatter denne posisjonen
trikoterte stoffer av bredde høyst 30 cm og som inneholder minst 5 vektprosent elastomergarn eller
gummitråd.
Elastomergarn er definert i note 13 til avsnitt XI. Teksturert garn nevnt i denne noten er definert i
”kommentar til underposisjon” på slutten av kommentarene til posisjon 54.02.
Posisjonen omfatter heller ikke:
a. Bind impregnert eller belagt med farmasøytiske stoffer eller i detaljpakninger (posisjon 30.05).
b. ”Chainettegarn” (posisjon 56.06).
c. Etiketter, merker og liknende varer, av trikotasje, som hører under posisjon 58.07.
d. Broderier som hører under posisjon 58.10.
e. Stoffer som hører under kapittel 59 (for eksempel stoffer som er impregnert, overtrukket, belagt eller
laminert og hører under posisjon 59.03 eller 59.07 og gummierte stoffer under posisjon 59.06).
f. Ferdige varer som beskrevet i note 7 til avsnitt XI (se også avsnitt II i de alminnelige bestemmelser i
kommentarene til avsnittet).
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60.03 TRIKOTERTE STOFFER AV BREDDE HØYST 30 CM, UNNTATT DE SOM HØRER
UNDER POSISJONENE 60.01 ELLER 60.02.
Med unntak av fløyel og plysjstoffer under posisjon 60.01, omfatter denne posisjonen trikoterte stoffer
av bredde høyst 30 cm, uten innehold av elastomergarn eller gummitråd eller som inneholder mindre enn
5 prosent av slikt garn eller tråd.
Posisjonen omfatter heller ikke:
a. Bind impregnert eller belagt med farmasøytiske stoffer, eller i pakninger for detaljsalg (posisjon
30.05)
b. ”Chainettegarn” (posisjon 56.06)
c. Etiketter, merker og liknende varer, av trikotasje, som hører under posisjon 58.07.
d. Broderier som hører under posisjon 58.10.
e. Stoffer som hører under kapittel 59 (for eksempel stoff som er impregnert, overtrukket, belagt eller
laminert og hører under posisjon 59.03 eller 59.07, gummiert stoff under posisjon 59.06, samt veker
eller gassglødenett under posisjon 59.08).
f. Ferdige varer som beskrevet i note 7 til avsnitt XI (se også avsnitt II i de alminnelige bestemmelser i
kommentarene til avsnittet).
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60.04 TRIKOTERTE STOFFER AV BREDDE OVER 30 CM, SOM INNEHOLDER MINST 5
VEKTPROSENT ELASTOMERGARN ELLER GUMMITRÅD, UNNTATT DE SOM
HØRER UNDER POSISJON 60.01.
Med unntak av fløyel og plysjstoffer under posisjon 60.01, omfatter denne posisjonen trikoterte stoffer
av bredde over 30 cm og som inneholder minst 5 prosent elastomergarn eller gummitråd.
Elastomergarn er definert i note 13 til avsnitt XI. Teksturert garn nevnt i denne noten er definert i
kommentar til underposisjon på slutten av kommentarene til posisjon 54.02.
Unntatt fra posisjonen er også:
a. Bind impregnert eller belagt med farmasøytiske stoffer eller i pakninger for detaljsalg (posisjon
30.05).
b. Etiketter, merker og liknende varer, av trikotasje, som hører under posisjon 58.07.
c. Broderier som hører under posisjon 58.10.
d. Stoffer som hører under kapittel 59 (for eksempel stoff som er impregnert, overtrukket, belagt eller
laminert og hører under posisjon 59.03 eller 59.07 og gummiert stoff under posisjon 59.06).
e. Ferdige varer som beskrevet i note 7 til avsnitt XI (se også avsnitt II i de alminnelige bestemmelser i
kommentarene til avsnittet).
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60.05 VARPSTRIKKEDE STOFFER (HERUNDER STOFFER FREMSTILT PÅ GALONSTRIKKEMASKINER), UNNTATT DE SOM HØRER UNDER POSISJONENE 60.01 60.04.
Med unntak av fløyel og plysjstoffer under posisjon 60.01, omfatter denne posisjonen varpstrikkede
stoffer av en bredde over 30 cm, uten innhold av elastomergarn eller gummitråd eller som inneholder
mindre enn 5 prosent av slikt garn eller tråd. Posisjonen omfatter også stoffer av polyetylenmonofilament eller av polyestermultifilament av vekt minst 30 g per m2 og høyst 55 g per m2, med en
maskestørrelse som tilsvarer minst 20 hull per cm2 og høyst 100 hull per cm2, impregnert eller belagt
med alfacypermetrin (ISO), klorfenapyr (ISO), deltametrin (INN, ISO), lambda-cyhalotrin (ISO),
permetrin (ISO) eller pirimifosmetyl (ISO) (se varenummernote 1 til dette kapittel). Detaljer om
fremstillingen av varptrikotasje (herunder slike fremstilt på galonstrikkemaskiner) finnes i del A.II i de
alminnelige bestemmelser i kommentarene til kapittel 60.
Varpstrikkede stoffer kan foreligge i forskjellige former. Bortsett fra de tradisjonelle stoffene uten åpning,
som for eksempel de som brukes til fremstilling av klær, omfatter posisjonen også åpne stoffer. Disse
stoffer, som fremstilles på varptrikotasjemaskiner (spesielt Raschelmaskiner), likner ofte nett-, blondeeller kniplingsstoffer (men må ikke forveksles med disse: se kommentarene til posisjon 58.04) og brukes
ofte som gardinstoff. I likhet med maskinprodusert blondestoff, fremstilles slike trikoterte etterlikninger
av blondestoffer i nokså brede stykker som tilskjæres under sluttbehandlingen. Slike smalere stoffer, av
ubestemt lengde, føres i denne posisjonen forutsatt at de har rette, parallelle kanter og bredden overstiger
30 cm.
Unntatt fra posisjonen er også:
a. Bind impregnert eller belagt med farmasøytiske stoffer, eller i pakninger for detaljsalg (posisjon
30.05)
b. Etiketter, merker og liknende varer, av trikotasje, som hører under posisjon 58.07.
c. Broderier som hører under posisjon 58.10.
d. Stoffer som hører under kapittel 59 (for eksempel stoff som er impregnert, overtrukket, belagt eller
laminert og hører under posisjon 59.03 eller 59.07, gummiert stoff under posisjon 59.06, samt veker
eller gassglødenett under posisjon 59.08).
e. Ferdige varer som beskrevet i note 7 til avsnitt XI (se også avsnitt II i de alminnelige bestemmelser i
kommentarene til avsnittet).
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60.06 ANDRE STOFFER AV TRIKOTASJE
Denne posisjonen omfatter trikoterte stoffer, unntatt de som er nevnt i de foregående posisjoner i
kapitlet.
Den omfatter for eksempel vefttrikoterte stoffer av bredde som overstiger 30 cm, som ikke inneholder
elastomergarn eller gummitråd eller som inneholder mindre enn 5 prosent av slik garn eller slike tråder.
Kommentarene til dette kapitlet forklarer uttrykkene ”vefttrikotasje” og ”heklede stoffer” (se alminnelige
bestemmelser, avsnittene A.I og B).
Unntatt fra posisjonen er også:
a. Bind impregnert eller belagt med farmasøytiske stoffer, eller i pakninger for detaljsalg (posisjon
30.05).
b. Etiketter, merker og liknende varer, av trikotasje, som hører under posisjon 58.07.
c. Broderier som hører under posisjon 58.10.
d. Stoffer som hører under kapittel 59 (for eksempel stoff som er impregnert, overtrukket, belagt eller
laminert og hører under posisjon 59.03 eller 59.07, gummiert stoff under posisjon 59.06, samt veker
eller gassglødenett under posisjon 59.08).
e. Ferdige varer som beskrevet i note 7 til avsnitt XI (se også avsnitt II i de alminnelige bestemmelser i
kommentarene til avsnittet).
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