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Standarder får världen att fungera
SIS (Swedish Standards Institute) är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig
sektor. Vi är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Standarder är
dokumenterad kunskap utvecklad av framstående aktörer inom industri, näringsliv och samhälle och befrämjar
handel över gränser, bidrar till att processer och produkter blir säkrare samt effektiviserar din verksamhet.
Delta och påverka
Som medlem i SIS har du möjlighet att påverka framtida standarder inom ditt område
på nationell, europeisk och global nivå. Du får samtidigt tillgång till tidig information om
utvecklingen inom din bransch.
Ta del av det färdiga arbetet
Vi erbjuder våra kunder allt som rör standarder och deras tillämpning. Hos oss kan du köpa
alla publikationer du behöver – allt från enskilda standarder, tekniska rapporter och standardpaket till handböcker och onlinetjänster. Genom vår webbtjänst e-nav får du tillgång till
ett lättnavigerat bibliotek där alla standarder som är aktuella för ditt företag finns tillgängliga.
Standarder och handböcker är källor till kunskap. Vi säljer dem.
Utveckla din kompetens och lyckas bättre i ditt arbete
Hos SIS kan du gå öppna eller företagsinterna utbildningar kring innehåll och tillämpning
av standarder. Genom vår närhet till den internationella utvecklingen och ISO får du rätt
kunskap i rätt tid, direkt från källan. Med vår kunskap om standarders möjligheter hjälper
vi våra kunder att skapa verklig nytta och lönsamhet i sina verksamheter.
Vill du veta mer om SIS eller hur standarder kan effektivisera din verksamhet är
du välkommen in på www.sis.se eller ta kontakt med oss på tel 08-555 523 00.

Standards make the world go round
SIS (Swedish Standards Institute) is an independent non-profit organisation with members from both the private
and public sectors. We are part of the European and global network that draws up international standards. Standards
consist of documented knowledge developed by prominent actors within the industry, business world and society.
They promote cross-border trade, they help to make processes and products safer and they streamline your
organisation.
Take part and have influence
As a member of SIS you will have the possibility to participate in standardization activities
on national, European and global level. The membership in SIS will give you the opportunity
to influence future standards and gain access to early stage information about developments
within your field.
Get to know the finished work
We offer our customers everything in connection with standards and their application. You
can purchase all the publications you need from us - everything from individual standards,
technical reports and standard packages through to manuals and online services. Our web
service e-nav gives you access to an easy-to-navigate library where all standards that are
relevant to your company are available. Standards and manuals are sources of knowledge.
We sell them.
Increase understanding and improve perception
With SIS you can undergo either shared or in-house training in the content and application
of standards. Thanks to our proximity to international development and ISO you receive
the right knowledge at the right time, direct from the source. With our knowledge about the
potential of standards, we assist our customers in creating tangible benefit and profitability
in their organisations.
If you want to know more about SIS, or how standards can streamline your
organisation, please visit www.sis.se or contact us on phone +46 (0)8-555 523 00
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Denna standard ersätter SS 8760060, utgåva 1.
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Har du synpunkter på innehållet i den här standarden, vill du delta i ett kommande revideringsarbete eller
vara med och ta fram andra standarder inom området? Gå in på www.sis.se - där hittar du mer information.
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Orientering
Denna standard utgörs av detta dokument samt separata tillskärningsmönster.
Denna standard ersätter SS 8760060, utgåva 1.
Skillnaderna mot föregående utgåva är att storleken 160 cm har utgått och att toleransen på leveransmått
2
2
har ändrats till ± 2 %. Vikten på föreslaget material är ändrad från 150 g/m till 180 g/m .

2
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1

Omfattning

Denna standard omfattar krav, konstruktionsbeskrivning och tillskärningsmönster för skjorta för barn, avsedd
att användas av både flickor och pojkar.
ANM.

2

Tillskärningsmönster säljs separat.

Normativa hänvisningar

Detta avsnitt hänvisar till följande dokument som är nödvändiga när detta dokument ska tillämpas. För daterade hänvisningar gäller endast den utgåva som anges. För odaterade hänvisningar gäller senaste utgåvan
av dokumentet (inklusive alla tillägg).
SS 8760002, Sjukvårdstextil – Tyger för sjukvårdsbruk – Allmänna bestämmelser – Egenskaper, provning
och kontroll
SS 8760003, Sjukvårdstextil – Plagg för sjukvårdsbruk – Allmänna bestämmelser – Egenskaper, provning
och kontroll
SS 8760007, Sjukvårdstextil – Söm- och stygntyper – Konfektionering av trikå

3
3.1

Krav
Allmänna krav

Konfektioneringen ska uppfylla krav enligt SS 8760003.
Materialet ska uppfylla krav enligt SS 8760002.
Plaggets alla ingående delar ska tåla industriell tvättbehandling enligt SS 8760002.

3.2

Tillskärningsmönster

Vid tillverkning av skjorta för barn ska standardens tillskärningsmönster SS 8760060 1 användas.

3.3

Konstruktion

Figur 1 – Skjorta för barn
Skjorta för barn ska vara rakt skuren med isydd kort ärm och ribbstickad krage. Se figur 1.

1

Tillskärningsmönster kan mot kostnad rekvireras via SIS.

3
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Skjorta för barn knäpps fram med 3 knappar, 13 mm till 15 mm, i storlek 80 cm och 100 cm respektive med 4
knappar, 13 mm till 15 mm, i storlek 120 cm och 140 cm, enligt markering på tillskärningsmönster.
Framkanterna ska vikas dubbelt så att tre lager tyg finns som förstärkning för knappar och knapphål.
Knäppkanten ska vara 3 cm bred och nedstickad.

3.4

Konfektionering

Samtliga ihopfogningssömmar ska bestå av en 4 mm bred överkastsöm av sömtyp 1.01.01 och stygntyp 504
eller 505 eller av sömtyp 1.01.03 och stygntyp 508, 509 eller 521 enligt SS 8760007.
Fåll vid ärm och nertill ska vara 2 cm bred och ska sys med 2-nåls täcksöm av sömtyp 6.02.07 och stygntyp
402 eller 406 enligt SS 8760007.
Knäppkant ska sys med 2-nåls täcksöm av sömtyp 6.02.07 och stygntyp 402 eller 406 enligt SS 8760007.

3.5

Leveransmått

Leveransmått för skjorta för barn ska vara enligt tabell 1. För samtliga mått gäller toleransen ± 2 %.
Tabell 1 – Leveransmått för skjorta för barn
Mått i cm
Storlek

Bröstvidd

Vidd nertill

Längd bak
exkl. halskant

Ärmlängd

Överärmsvidd

Vidd ärmfåll

80

59

59

35

8

24

20

100

66

66

40

9

26

22

120

74

74

46

10

28

24

140

82

82

52

11

30

26

3.6

Storleksindikering

Storlek ska indikeras med storleksetikett eller motsvarande. Storlek kan även indikeras med sytrådsfärg i
söm vid framkant med färg enligt SS 8760009.

4

Material
2

Exempel på lämpligt material är vit piké, vikt 180 g/m , 50 % bomull/50 % polyester, eller motsvarande.

4
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Litteraturförteckning
[1]

SS 8760009, Sjukvårdstextil – Indikering av storlek med sytrådsfärg

5
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Introduction
This standard consists of this document and separate dress patterns.
This standard supersedes SS 8760060, edition 1.
The differences compared to the previous edition are that size 160 cm has been deleted and the tolerance of
delivery measurements has been changed to ± 2 %. The gram weight of the proposed material has been
2
2
changed from 150 g/m to 180 g/m .

2

