
12 öre Vapentyp Grundtyper plåt 3-8 

Grundtyp 1 
 

 

Pålägg uppåt i övre högra 
hörnet 

 

 

Fältet till vänster om 
pärlorna nedanför 
korset är delvis ifyllt 
med färg 

 

 

Brott på inre vänstra 
ramen vid R 

 

Grundtyp 2 
 

 

Svagt pålägg i nedre 
vänstra hörnet 

 

 
Till vänster om ringen på kronan 

bildar några punkter i bottentrycket 
ett bågformat streck 

Grundtyp 3 
 

    
Färgpålägg på båda sidorna nertill 

 

Ej konstanta fel 
 

 
Lång stapel på  

R i ÖRE 

 
Färgfläck mellan 
andra E och övre 
ramen samt långt 

mittstreck 
 

Grundtyp 4 
 

 
Övre yttre ramlinjen är 

något tunnare ovanför RIG 

Grundtyp 5 
 

 
Mellan högra IM är inre 

ramlinjen kraftigare p.g.a. ett 
färgpålägg 

Grundtyp 6 
Bokstäverna i SVERIGE 

 
Färgpålägg på 
nedre svängen 

 
Färgpålägg på 
svängen upptill 

 
Nedre konturen med inbuktning vid F 

och böjer från E av uppåt 
 

 

Två ej konstanta fel är 
Vit fläck på nedre vänstra 
inrullningen och svagt 
inskav i övre ramen vid I 

 
 

Grundtyp 7 
 

 
Innanför högra Ä 

finns en markant färgfläck 
i bottenmönstret 

Grundtyp 8 
 

 

Stor färgfläck på inre 
ramlinjen mellan Ä R 

 

  
Inbuktning på högra 

stapeln upptill 

 
Kraftigt 

tvärstreck 
 

 

Kraftiga brott på 
linjerna mellan 
övre kronorna 

 

Grundtyp 9 
 

 

Färgfläck mellan 
vänstra I i FRIMÄRKE 
och ytterramen 

 

Färgpålägg i övre 
vänstra hörnet 

 

 
En punkt binder samman två linjer 

mellan de övre kronorna 
 

 

E i ÖRE har på den lodräta 
stapeln upptill en svag blå 
fläck eller inbuktning 

 

Grundtyp 10 

 
E har ett svagt vitt streck (inhak) på 

stapeln, nästan längst ner 
Blå prick mellan R och inre ramlinjen 

  
Övre vänstra och nedre högra hörnen 

med färgpålägg 

Grundtyp 11 

 

Färgfläck i 
sköldens 
högra 
inrullning 

 

 

Övre strecket på E i ÖRE 
är förlängt och 
avsmalnande 

 

 

Tunt brott på G i 
SVERIGE 

 

 

Ofta ett svagt streck i 
marginalen ovanför ER 

 

Grundtyp 12 
 

 

Blå prick i 
marginalen 
ovanför vänstra 
12 

 

 
Vit fläck på R i 

SVERIGE 

 
Färgpålägg i  
nedre högra 

hörnet 
 

Grundtyp 13 

 
Högra ramen 
är tjock vid M 
samt mellan 

Ä och R 

 

 
I SVERIGE har G 
lutande tvärstreck 

E har ett litet inhak på 
stapel samt tjockt 

tvärstreck 

 

Grundtyp 14 
 

 
Innanför vänstra Ä finns i bottenfältet 

en stor färgfläck, ”hackspetten” 
 

 

Högra 2:an har en blå prick 
på foten, ett litet inhak 

 

Grundtyp 15 
 

 

 

Brott eller skada på övre 
ytterramen ovanför R i 
SVERIGE 

 

 

Övre vänster hörn 
har litet färgpålägg 

 

 
Nedre konturen med inhak vid LF 

samt mellan F och Ö 

Grundtyp 16 
 

 
Högra 2:an 

är  smal 

 
Färgfläck mellan 

högra F och 
ytterramen 

 

 
Nedre strecket 
förlängt på E i 

ÖRE 

 
Färgpålägg till 
vänster i nedre 
vänstra hörnet 

 

Grundtyp 17 
 

 
V i SVERIGE har ett  

färgpålägg till höger upptill 
som berör ytterramen 

 

Grundtyp 18 
 

 

Vit fläck eller sky i O i 
TOLF 

 

 

ER i SVERIGE med vita 
fläckar nertill. Ibland även 
brott på inre ramen  

 

 

Högra kronan har 
en kil på vänster 
sida. Sköldens 
högra ramlinje har 
två vita prickar 

 

Grundtyp 19 

 

Färgfläck till 
höger om korset  
på kronan 

 

Streck mellan 
3:e och 4:e 
linjen i skölden 

 
Nedre strecket på E i ÖRE är långt 
och smalare i slutet. Nedre högra 

hörnet har en spetsig utlöpare  

 

Grundtyp 20 
 

 
Tydligt brott på övre yttre 
ramlinjen mellan R och I 
Även en svag bågformad 

inbuktning på ramlinjen ovanför 
högra stapeln på V 

 

Grundtyp 21 
 

 

Högra 2:an är tjock  

 

 

Högra ramlinjen  
har en bågformad 
inbuktning mellan 
M och Ä  

 

Grundtyp 22 
 

 

Högra 2:an är tjock  

 

 

Vit fläck i sköldens 
högra inrullning  

 

 

Blå prick till höger 
om nedre kronan i 
skölden  

 

 

Övre vänstra hörnet har 
ett pålägg till vänster  

 

Grundtyp 23 
 

 

Övre vänstra hörnet 
har ett litet pålägg till 
vänster  

 

   
Nedre högra hörnet har ett färgpålägg  

som varierar i utseende 
Oftast mer eller mindre spetsigt 

Grundtyp 24 
 

 

Övre högra hörnet 
har ett pålägg på 
höger sida  

 
 

 

Nedre högra hörnet har 
ett litet spetsigt pålägg  

 

Grundtyp 25 

 
Fläck på nedre högra inrullningen 

 

Ofta förkommer i 
vänstra FRIMÄRKE 
en fläck mellan K 
och den yttre ramen 
samt även en fläck 
efter E  
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