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Keksinnön kohteena on vauvanvaate, jossa on kaula-aukko, ensimmäinen jalka- 
aukko, toinen jalka-aukko, ensimmäinen käsiosa, toinen käsiosa, ja vyötärölinja 
sekä selkäosa ja etuosa, joka etuosa on käyttäjän kasvojen puoleinen käsiosien 
väliin jäävä osa, ja kaula-aukossa on niskareuna, ja vauvanvaatteessa on lisäksi 
ensimmäinen kiinnitysjärjestely vauvanvaatteen eri kohtien kiinnittämiseksi toisiin
sa ensimmäisen jalka-aukon ja toisen jalka-aukon välissä.

TEKNIIKAN TASO

Vauvojen pukemisessa käytetään yleisesti t-paitamaista vaatetta, jonka helma 
yltää jalkojen tasolle ja haarojen väliin tulee kiinnitysjärjestely. Tätä vaatekappalet
ta kutsutaan vauvabodiksi. Kiinnitysjärjestely mahdollistaa vauvabodin aukaisemi
sen sen alaosasta esimerkiksi vaipanvaihtoa varten ilman että vaatetta tarvitsisi 
riisua kokonaan. Tästä huolimatta vauvabodia voi olla joskus hankala pukea, jos 
vauva ei ole yhteistyöhaluinen. Lisäksi vauvabodin rakenne on sellainen, että siitä 
on hankala tehdä juhlavamman näköisiä asuja. Tällöin on käytettävä muita vaat
teita tai vauvabodi on laitettava muiden vaatteiden alle.

YHTEENVETO

Keksinnön tavoitteena on uudentyyppinen vauvanvaate. Erityisesti keksinnön ta
voitteena on sellainen ratkaisu, joka olisi helppokäyttöinen ja mahdollistaisi tyylik
käiden vauvabodityyppisten vaatteiden suunnittelun ja käytön.

Keksinnön mukaiset tavoitteet saavutetaan vauvanvaatteella, jolle on tunnus
omaista, mitä on esitetty itsenäisessä suojavaatimuksessa. Keksinnön eräitä edul
lisia suoritusmuotoja on esitetty epäitsenäisissä suojavaatimuksissa.

Keksinnössä muodostetaan vauvanvaate, joka on avattavissa edestäpäin, ja siinä 
on kaksi käyttäjän päälle kääntyvää kääntöosaa ja toiseen kääntöosaan on kiinni
tetty vauvabodin alaosan tyyppinen järjestely, jossa on jalka-aukot ja joka on avat
tavissa jalka-aukkojen välistä.

Kun tekstissä viitataan ylä- tai alapuoleen tai vastaaviin suuntiin, kuvataan tilan
netta, jossa keksinnön mukainen vaate on normaalissa käyttötilassaan. Tässä 
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tapauksessa tarkoitetaan ylöspäin olevan suunnan olevan käyttäjän päähän päin 
ja alaspäin olevan suunnan olevan käyttäjän jalkoihin päin. Edelleen kun tekstissä 
mainitaan käyttäjä niin sillä tarkoitetaan henkilöä, jonka yllä vaate on.

Keksinnön erään suoritusmuodon mukaisessa vauvanvaatteessa on kaula-aukko,
5 ensimmäinen jalka-aukko, toinen jalka-aukko, ensimmäinen käsiosa, toinen kä- 

siosa ja vyötärölinja, sekä selkäosa ja etuosa. Etuosa on käyttäjän kasvojen puo
leinen käsiosien väliin jäävä osa. Kaula-aukossa on niskareuna. Vauvanvaattees
sa on lisäksi ensimmäinen kiinnitysjärjestely vauvanvaatteen eri kohtien kiinnittä
miseksi toisiinsa ensimmäisen jalka-aukon ja toisen jalka-aukon välissä. Keksin- 

10 nön erään edullisen suoritusmuodon mukaan vauvanvaate käsittää ensimmäisen 
osan ja toisen osan. Ensimmäisessä osassa ovat mainitut niskareuna, ensimmäi
nen käsiosa ja toinen käsiosa. Ensimmäisessä osassa on lisäksi ensimmäinen 
kääntöosa ja toinen kääntöosa, jotka kääntöosat ovat vaatteen etupuolella. En
simmäisessä kääntöosassa on ensimmäisen kääntöosan reuna ja toisessa kään- 

15 toosassa on toisen kääntöosan reuna. Toinen kääntöosa on järjestetty käännettä
väksi selkäosan päälle ja ensimmäinen kääntöosa on järjestetty käännettäväksi 
käännetyn toisen kääntöosan päälle niin, että kääntöosien reunojen yläosat muo
dostavat kaula-aukon vaatteen etupuolen puoleisen reunan. Toisessa osassa on 
toisen osan yläreuna ja toisen osan alareuna sekä toisen osan ensimmäinen sivu- 

20 reuna ja toisen osan toinen sivureuna sekä toinen kiinnitysjärjestely, jossa on kak
si osaa, jotka ovat toisen osan ensimmäisessä sivureunassa ja toisen osan toi
sessa sivureunassa. Toisen osan alareunassa on mainittu ensimmäinen kiinnitys- 
järjestely, joka on kahdessa osassa ja toisen osan alareunan osa ensimmäisen 
kiinnitysjärjestelyn osien välissä muodostaa ensimmäisen jalka-aukon reunat ja 

25 toisen osan alareunan osat kiinnitysjärjestelyn osien ja toisen osan sivureunojen 
välissä muodostavat toisen jalka-aukon reunat, kun ensimmäinen kiinnitysjärjeste
ly on kiinnitettyjä toinen kiinnitysjärjestely on kiinnitetty. Eräässä suoritusmuodos
sa toisen osan yläreuna on kiinnitetty ainakin osaksi ensimmäisen osan siihen 
osaan, joka on noin vaatteen vyötärölinjan kohdalla. Kiinnitysosan kiinnittämisellä 

30 tarkoitetaan kiinnitysosien eri osien kiinnittämistä toisiinsa. Kiinnitysosat voivat 
esimerkiksi olla neppareita, tarranauhaa, nappeja tai vastaavia järjestelyitä.

Keksinnön mukaisen vauvanvaatteen eräässä suoritusmuodossa toisen osan ylä
reuna on kiinnitetty toisen kääntöosan selkäosaa vasten tulevalle puolelle.

Keksinnön mukaisen vauvanvaatteen eräässä toisessa suoritusmuodossa vau-
35 vanvaate käsittää kolmannen kiinnitysjärjestelyn, jossa on kaksi osaa, ja kolman

nen kiinnitysjärjestelyn ensimmäinen osa on ensimmäisen kääntöosan reunassa
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ja kolmannen kiinnitysjärjestelyn toinen osa on toisessa kääntöosassa niin, että 
kiinnitettynä kolmas kiinnitysjärjestely on vyötärölinjan yläpuolella.

Keksinnön mukaisen vauvanvaatteen eräässä kolmannessa suoritusmuodossa 
käsiosat ovat hihoja tai käsiaukkoja.

Keksinnön mukaisen vauvanvaatteen eräässä neljännessä suoritusmuodossa en
simmäinen osa on muotoiltu niin, että kun ensimmäinen kääntöosa on käännetty 
toisen kääntöosan päälle, ainakin ensimmäisessä osassa on vyötärölinjan alapuo
lella muuta vauvanvaatetta leveämpi hamemainen alaosa.

Keksinnön etuna on, että sillä saadaan aikaan vauvanvaate, joka helpottaa vau
van pukemista. Keksinnön etuna on myös se, että sen avulla voidaan yhdistää 
helppo puettavuus ja tyylikkyys. Etuna on edelleen se, että keksinnön mukaista 
vauvanvaatetta käyttämällä ei vauvalle tarvitse pukea niin paljon vaatteita.

KUVIEN SELITYS

Seuraavassa keksintöä selostetaan yksityiskohtaisesti. Selostuksessa viitataan 
oheisiin piirustuksiin, joissa

kuva 1 esittää esimerkin erästä keksinnön mukaisesta vauvanvaatteesta,

kuva 2 esittää kuvan 1 vauvanvaatteen, jossa ensimmäinen kääntöosa on 
avattu, ja

kuva 3 esittää kuvan 1 vauvanvaatteen, jossa ensimmäinen kääntöosa ja toi
nen kääntöosa sekä toinen osa ovat avattuja.

KUVIEN YKSITYISKOHTAINEN SELITYS

Seuraavassa selityksessä olevat suoritusmuodot ovat vain esimerkinomaisia ja 
alan ammattilainen voi toteuttaa keksinnön perusajatuksen myös jollain muulla 
kuin selityksessä kuvatulla tavalla. Vaikka selityksessä voidaan viitata erääseen 
suoritusmuotoon tai suoritusmuotoihin useissa paikoissa, niin tämä ei merkitse 
sitä, että viittaus kohdistuisi vain yhteen kuvattuun suoritusmuotoon tai että kuvat
tu piirre olisi käyttökelpoinen vain yhdessä kuvatussa suoritusmuodossa. Kahden 
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tai useamman suoritusmuodon yksittäiset piirteet voidaan yhdistää ja näin aikaan
saada uusia keksinnön suoritusmuotoja.

Seuraavissa kuvissa kuvataan keksinnön erästä suoritusmuotoa eri asennoissa. 
Tämän takia, vaikka kuviin olisi merkitty jokin viitenumero sitä ei välttämättä käsi- 

5 teliä selitysosassa juuri sen kuvan kohdalla.

Kuvien esimerkin mukaisessa vauvanvaatteessa 100 on ensimmäinen osa 110 ja 
toinen osa 111 sekä ensimmäinen kääntöosa 112 ja toinen kääntöosa 113. Lisäk
si vauvanvaatteessa on ensimmäinen kiinnitysjärjestely 109, toinen kiinnitysjärjes- 
tely 120 ja kolmas kiinnitysjärjestely 121. Kuvassa 1 vauvanvaate 100 on käyttöti- 

10 lassaan, jolloin ensimmäinen kääntöosa on käännettynä toisen kääntöosan päälle 
ja kiinnitysjärjestelyt on kiinnitetty. Käyttötilalla tarkoitetaan, kun vauvanvaate on 
puettu vauvan päälle, ja on asetettu tilaan, jossa vauva voi oleskella puvussa il
man, että se vahingossa aukeaisi vauvan liikkuessa. Kuvassa 2 kolmas kiinnitys- 
järjestely 121 on avattu ja ensimmäinen kääntöosa 112 on nostettu pois toisen 

15 kääntöosan 113 päältä. Toinen kiinnitysjärjestely 120 ja ensimmäinen kiinnitysjär
jestely 109 ovat kiinnitettyinä. Kuvassa 3 kaikki kiinnitysjärjestelyt ovat avoinna ja 
toinen kääntöosa on käännetty pois vauvanvaatteen selkäosan päältä.

Vauvanvaatteessa 100 on kaula-aukko 101, ensimmäinen jalka-aukko 102, toinen 
jalka-aukko 103, ensimmäinen käsiosa 104, toinen käsiosa 105. Käsiosat ovat 

20 hihoja tai aukkoja käsille. Vauvanvaatteessa on lisäksi vyötärölinja 106 ja alahel- 
ma 107 sekä selkäosa ja etuosa, joka etuosa on käyttäjän kasvojen puoleinen 
käsiosien väliin jäävä osa. Takaosa on luonnollisestikin sitten käyttäjän selkäpuo
lella oleva vaatteen osa, joka jää käsiosien väliin. Vyötärölinja on noin vauvanvaat
teen keskikohdalla ja se kiertää vaatteen horisontaalisessa tasossa eli tasossa, 

25 joka on poikittain vaatteen pituusakseliin nähden. Vyötörölinja voi olla virtuaalinen 
kohta vaatteessa tai siinä voi olla sauma tai sen kohdalle on kiinnitetty vauvan
vaatteen osia. Alahelma on vaatteen alareuna ja se kiertää vaatteen, kun se on 
käyttäjän päällä. Kaula-aukossa on niskareuna 108, ja selkäosa on yhtenäinen 
niskareunasta alahelmaan. Vauvanvaatteessa on lisäksi ensimmäinen kiinnitysjär- 

30 jestely 109 vauvanvaatteen eri kohtien kiinnittämiseksi toisiinsa ensimmäisen jal
ka-aukon ja toisen jalka-aukon välissä. Kiinnitysjärjestelyt koostuvat kahdesta 
osasta 109a, 109b, jotka on järjestetty kiinnittymään toisiinsa. Kiinnitysjärjestelyi- 
den eri osat on järjestetty kiinnittämään vaatteen eri osia toisiinsa, jotta vaate 
muotoutuisi sen käyttäjän päälle. Kiinnitysjärjestelyt voivat olla nappeja, nepparei- 

35 ta, tarrajärjestelyitä tai vastaavia. Vauvanvaate on valmistettu jostain soveliaasta 
kangasmateriaalista.
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Vauvanvaate 100 koostuu vauvanvaatteen ensimmäisestä osasta 110 ja toisesta 
osasta 111. Ensimmäisessä osassa ovat ainakin mainitut niskareuna 108, en
simmäinen käsiosa 104, toinen käsiosa 105 ja alahelma 107. Ensimmäinen osa 
on avattavissa vaatteen etupuolelta. Siinä on kaksi osaa, jotka ovat käännettävis- 

5 sä toistensa päälle. Osat ovat ensimmäinen kääntöosa 112 ja toinen kääntöosa 
113. Kääntöosat ovat vaatteen etupuolella. Ensimmäisessä kääntöosassa on en
simmäisen kääntöosan reuna 114 ja toisessa kääntöosassa on toisen kääntöosan 
reuna 115. Kääntöosien reunat yltävät niskareunasta 108 alahelmaan. Kohta, jos
sa kääntöosan reuna muuttuu alahelmaksi, voidaan valita kohdaksi, jossa kääntö- 

10 osien reunat vauvanvaatteen alaosassa menevät päällekkäin, kun ensimmäinen 
kääntöosa on käännettynä toisen kääntöosan päälle kuten kuvassa 1 on esitetty. 
Toinen kääntöosa on järjestetty käännettäväksi selkäosan päälle, kuten kuvassa 2 
on tehty, ja ensimmäinen kääntöosa on järjestetty käännettäväksi käännetyn toi
sen kääntöosan päälle niin, että kääntöosien reunojen yläosat muodostavat kaula- 

15 aukon 101 vaatteen etupuolen puoleisen reunan. Tämä on nähtävissä kuvassa 3.
Koska tässä suoritusmuodossa kääntöosien reunat ovat yläosastaan kaltevia ver
rattuna horisontaaliseen tasoon, kaula-aukosta tulee V-muotoinen. Kääntöosien 
reunoja muotoilemalla voidaan kaula-aukon muotoa vaihdella.

Eräässä suoritusmuodossa vauvanvaate 100 käsittää kolmannen kiinnitysjärjeste- 
20 lyn 121, jossa on kaksi osaa 121a, 121b, ja kolmannen kiinnitysjärjestelyn ensim

mäinen osa 121a on ensimmäisen kääntöosan 112 reunassa 114 ja kolmannen 
kiinnitysjärjestelyn toinen osa 121b on toisessa kääntöosassa 113 niin, että kiinni
tettynä kolmas kiinnitysjärjestely on vyötärölinjan 106 yläpuolella. Tämä auttaa 
vauvanvaatteen pysyvyyttä käyttötilassa eli kiinnitysjärjestelyt eivät aukea vahin- 

25 gossa. Kolmannen kiinnitysjärjestelyn sijoitus vähentää vauvan liikkeiden aiheut
tamia kiristystiloja vauvanvaatteessa.

Eräässä suoritusmuodossa ensimmäinen osa 110 on muotoiltu niin, että käyttöti
lassa vauvanvaatteen 100 alaosassa on muuta vauvanvaatetta leveämpi hame- 
mainen alaosa. Edullisesti tämä muotoilu on vyötärölinjan 106 alapuolella. Jois- 

30 sain suoritusmuodoissa ensimmäisen kääntöosan 112 muotoilulla voidaan kään
töosien rajakohtaa kätkeä, jolloin vauvanvaatteen yleisvaikutelmaksi jää se, että 
se olisi yhtä kappaletta.

Toisessa osassa 111 on kankaasta muodostettu auki levitettynä pitkänomainen 
kappale. Toisessa osassa on toisen osan yläreuna 116 ja toisen osan alareuna 

35 117 sekä toisen osan ensimmäinen sivureuna 118 ja toisen osan toinen sivureuna
119. Toisessa osassa on lisäksi ensimmäinen kiinnitysjärjestely 109 ja toinen kiin-
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nitysjärjestely 120. Toinen kiinnitysjärjestely 120, jossa on kaksi osaa 120a, 120b, 
jotka ovat toisen osan ensimmäisessä sivureunassa ja toisen osan toisessa sivu- 
reunassa, ja toisen kiinnitysjärjestelyn osat ovat kiinnitettävissä toisiinsa vauvan- 
vaatteen toisen osan kietomiseksi käyttäjän eli vauvan ympärille. Toisen osan ala- 

5 reunan osa ensimmäisen kiinnitysjärjestelyn osien välissä muodostaa ensimmäi
sen jalka-aukon 102 reunat ja toisen osan alareunan osat kiinnitysjärjestelyn osien 
ja toisen osan sivureunojen välissä muodostavat toisen jalka-aukon 103 reunat, 
kun ensimmäinen kiinnitysjärjestely on kiinnitetty ja toinen kiinnitysjärjestely on 
kiinnitetty. Toinen osa muodostaa tällöin vauvabodin alaosan tyyppisen järjeste- 

10 lyn. Toisen osan yläreuna 116 on kiinnitetty ainakin osaksi ensimmäisen osan sii
hen osaan, joka on noin vaatteen vyötärölinjan kohdalla eli toisen osan yläreuna 
seurailee vyötärölinjaa 106. Tämä on parhaiten nähtävissä kuvassa 3. Tässä esi
merkissä toisen osan ensimmäinen sivureuna on kiinnitetty toisen kääntöosan 113 
reunaan 115. Tällöin samalla kun toinen osa suljetaan toisella kiinnitysjärjestelyllä, 

15 toinen kääntöosa kiinnitetään paikoilleen kuten kuvassa 2 on tehty. On myös suo
ritusmuotoja, joissa toisen osan kiinnitys on tehty vain toisen osan yläreunasta. 
Eräässä suoritusmuodossa toisen osan yläreuna on kiinnitetty ainakin toisen 
kääntöosan selkäosaa vasten tulevalle puolelle. Toinen osa on siten muuten va
paasti liikkuva ensimmäiseen osaan nähden. Vauvanvaate ei siten kiristä vauvan 

20 liikkuessa, joten vauvalla on miellyttävämpi olo.

Ensimmäinen kiinnitysjärjestely 109 on avattavissa esimerkiksi vaipan vaihtoa var
ten. Tarvittaessa voidaan myös toinen kiinnitysjärjestely 120 avata. Kuvassa 3 on 
esitettynä tämän tyyppinen tilanne, jossa vauvan vaate on avattu. Tällöin myös 
ensimmäisen osan ensimmäinen kääntöosa 112 ja toinen kääntöosa 113 on 

25 käännettynä auki. Kun esimerkiksi vaippa on vaihdettu, ensimmäinen ja toinen 
kiinnitysjärjestely suljetaan, ja toinen osa on taas vauvabodimaisessa tilassa. 
Kääntöosat käännetään toisensa päälle, jolloin päästään kuvan 1 esittämään 
vaatteen käyttötilaan.

Edellä on kuvattu eräitä keksinnön mukaisia edullisia suoritusmuotoja. Keksintö ei 
30 rajoitu juuri kuvattuihin ratkaisuihin, vaan keksinnöllistä ajatusta voidaan soveltaa 

lukuisilla tavoilla suojavaatimusten asettamissa rajoissa.
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Suojavaatimukset

1. Vauvanvaate (100), jossa on kaula-aukko (101), ensimmäinen jalka-aukko 
(102), toinen jalka-aukko (103), ensimmäinen käsiosa (104), toinen käsiosa (105), 
ja vyötärölinja (106) sekä selkäosa ja etuosa, joka etuosa on käyttäjän kasvojen 
puoleinen käsiosien väliin jäävä osa, ja kaula-aukossa on niskareuna (108), ja 
vauvanvaatteessa on lisäksi ensimmäinen kiinnitysjärjestely (109) vauvanvaatteen 
eri kohtien kiinnittämiseksi toisiinsa ensimmäisen jalka-aukon ja toisen jalka-aukon 
välissä, tunnettu siitä, että vauvanvaate käsittää ensimmäisen osan (110) ja toi
sen osan (111), jossa ensimmäisessä osassa (110) ovat ainakin mainitut niska- 
reuna (108), ensimmäinen käsiosa (104) ja toinen käsiosa (105), ja ensimmäises
sä osassa on lisäksi ensimmäinen kääntöosa (112) ja toinen kääntöosa (113), 
jotka kääntöosat ovat vaatteen etupuolella ja ensimmäisessä kääntöosassa (112) 
on ensimmäisen kääntöosan reuna (114) ja toisessa kääntöosassa (113) on toi
sen kääntöosan reuna (115), ja toinen kääntöosa (113) on järjestetty käännettä
väksi selkäosan päälle ja ensimmäinen kääntöosa (112) on järjestetty käännettä
väksi käännetyn toisen kääntöosan päälle niin, että kääntöosien reunojen yläosat 
(114, 115) muodostavat kaula-aukon (101) vaatteen etupuolen puoleisen reunan, 
ja toisessa osassa (111) on toisen osan yläreuna (116) ja toisen osan alareuna 
(117) sekä toisen osan ensimmäinen sivureuna (118) ja toisen osan toinen sivu- 
reuna (119) sekä toinen kiinnitysjärjestely (120), jossa on kaksi osaa (120a, 120b), 
jotka ovat toisen osan ensimmäisessä sivureunassa (118) ja toisen osan toisessa 
sivureunassa (119), ja ensimmäinen kiinnitysjärjestely (109) toisen osan alareu
nassa, joka ensimmäinen kiinnitysjärjestely (109) on kahdessa osassa (109a, 
109b) ja toisen osan (111) alareunan osa ensimmäisen kiinnitysjärjestelyn osien 
välissä muodostaa ensimmäisen jalka-aukon (102) reunat ja toisen osan alareu
nan osat kiinnitysjärjestelyn osien ja toisen osan sivureunojen (118, 119) välissä 
muodostavat toisen jalka-aukon (103) reunat, kun ensimmäinen kiinnitysjärjestely 
(109) on kiinnitettyjä toinen kiinnitysjärjestely (120) on kiinnitetty.

2. Suojavaatimuksen 1 mukainen vauvanvaate (100), tunnettu siitä, että toisen 
osan yläreuna (116) on kiinnitetty toisen kääntöosan (113) selkäosaa vasten tule
valle puolelle.

3. Jonkin suojavaatimuksen 1-2 mukainen vauvanvaate (100), tunnettu siitä, 
että vauvanvaate käsittää kolmannen kiinnitysjärjestelyn (121), jossa on kaksi 
osaa (121a, 121b), ja kolmannen kiinnitysjärjestelyn ensimmäinen osa (121a) on 
ensimmäisen kääntöosan (112) reunassa ja kolmannen kiinnitysjärjestelyn toinen 
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osa (121b) on toisessa kääntöosassa (113) niin, että kiinnitettynä kolmas kiinnitys- 
järjestely on vyötärölinjan (106) yläpuolella.

4. Jonkin suojavaatimuksen 1-3 mukainen vauvanvaate (100), tunnettu siitä, 
että käsiosat (104, 105) ovat hihoja tai käsiaukkoja.

5 5. Jonkin suojavaatimuksen 1-4 mukainen vauvanvaate (100), tunnettu siitä,
että ensimmäinen osa (110) on muotoiltu niin, että kun ensimmäinen kääntöosa 
(112) on käännetty toisen kääntöosan päälle (113), ainakin ensimmäisessä osas
sa on vyötärölinjan (106) alapuolella muuta vauvanvaatetta leveämpi hamemainen 
alaosa.
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Skyddskrav

1. Babyplagg (100), med en halsöppning (101), en första benöppning (102), en 
andra benöppning (103), en första handdel (104), en andra handdel (105) och en 
midjelinje (106), och baksidan och framsidan, vars framsidan är delen mellan

5 handdelarna pä användarens ansikts sida, och halsöppningen har en nackkant 
(108), och babyplagget innefattar vidare ett första fastsättningsarrangemang (109) 
för att fästa olika delar av babyplagget mot varandra mellan den första benöpp- 
ningen och den andra benöppingen, kännetecknad av att babyplagget omfattar 
en första del (110) och en andra del (111), varvid första delen (110) innefattar ät- 

10 minstone nämnda nackkanten (108), första handdelen (104) och andra handde- 
len, och den första delen vidare innefattar en första svängdel (112) och en andra 
svängdel (113), vilka svängdelar finns pä framsidan av plagget och den första 
svängdelen (112) har en första svängdel kant (114) och den andra svängdelen 
(113) har en andra svängdel kant (115), och den andra svängdelen (113) är an- 

15 ordnat att vändas pä tili baksidan och den första svängdelen (112) är anordnat att 
vändas pä tili den vänt andra svängdelen sä, att de övre partierna av svängdel 
kanterna (114, 115) bildar den plaggens framsida kanten av den halsöppningen 
(101), och den andra delen (111) har en andra delens övre kant (116) och en 
andra delens nedre kant (117) och en andra delens första sidokant (118) och en 

20 andra delens andra sidokant (119) och ett andra fastsättningsarrangemang (120) 
med tvä delar (120a, 120b) belägna vid den andra delens första sidokanten (118) 
och den andra delens andra sidokanten (119), det första fastsättningsarrange- 
manget (109) vid den andra delens nedre kanten, vilket första fastsättningsar- 
rangemanget är i tvä delar (109a, 109b) och mellan delarna av det första fastsätt- 

25 ningsarrangemanget del av den andra delens (111) nedre del bildar kanterna av 
den första benöppningen (102), och mellan delarna av fastsättningsarrange- 
manget och andra delens andra sidokanterna (118, 119) bildar kanterna av den 
andra benöppningen (103) när det första fastsättningsarrangemanget (109) är 
fastsatt och det andra fastsättningsarrangemanget (120) är fastsatt.

30

2. Babyplagg (100) enligt skyddskrav 1, kännetecknad av att den andra delens 
övre kanten (116) är fäst vid sidan mot den andra svängdelen (113).

3. Babyplagg (100) enligt skyddskrav 1 eller 2, kännetecknad av att babyplag- 
35 get innefattar ett tredje fastsättningsarrangemang (121) med tvä delar (121a,

121b), och den första delen (121a) är vid kanten av den första svängdelen (112) 
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och den andra delen (121b) är i den andra svängdelen (113) sä att när det tredje 
fastsättningsarrangemang är fastsatt det är over midjelinjen (106).

4. Babyplagg (100), enligt nägot av skyddskraven 1-3, kännetecknad av att 
5 handdelarna (104, 105) är ärmar eller handhäl.

5. Babyplagg (100), enligt nägot av skyddskraven 1-4, kännetecknad av att 
den första delen (110) är formad sä att när den första svängdelen (112) är vänt pä 
den andra svängdelen (113), ätminstone i den första delen är under midjelinjen 
(106) en skörtliknande nedre delen som är bredare än det andra babyplagget.
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