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GT 1 Pos 1, 6, 51, 56 GT 2 GT 3 GT 4 GT 5Pos 2, 7, 52, 57 Pos 3, 8, 53, 58 Pos 4, 9, 54, 59 Pos 5, 10, 55, 60

GT 6 GT 7 GT 8 GT 9 GT 10Pos 11,16,61,66 Pos 12,17,62,67 Pos 13,18,63,68 Pos 14,19,64,69 Pos 15,20,65,70

GT 11 GT 12 GT 13 GT 14 GT 15Pos 21,26,71,76 Pos 22,27,72,77 Pos 23,28,73,78 Pos 24,29,74,79 Pos 25,30,75,80

Pos 35,40,85,90Pos 34,39,84,89Pos 33,38,83,88Pos 32,37,82,87Pos 31,36,81,86GT 16 GT 17 GT 18 GT 19 GT 20

GT 25GT 24GT 23GT 22GT 21 Pos 41,46,91,96 Pos 42,47,92,97 Pos 43,48,93,98 Pos 44,49,94,99 Pos 45,50,95,100
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GT Beskrivning
 1 I stora kronan är fältet till vänster om pärlorna delvis färgfyllt.
  Brott på inre ramlinjen innanför första R i vänstra FRIMÄRKE.
  Färgpålägg upptill på övre högra hörnet.
2 Färgpålägg på nedre vänstra hörnet.
  Till vänster om ringen på stora kronan bildar några punkter i bottentrycket ett bågformat streck.
3 Färgpålägg på båda sidorna nertill.
  Ej konstant fel är lång vänster stapel på R i ÖRE.
		 Ej	konstant	fel	är	färgfläck	mellan	andra	E	i	SVERIGE	och	övre	yttre	ramlinjen	samt	långt	mittstreck	på	samma	E.
4 Övre yttre ramlinjen är på insidan något tunnare ovanför RI. Kan vara svårt att urskilja eftersom hälften av alla GT  
  4 suttit i plåtens översta rad och då fått en mer eller mindre kraftigt tryckt övre ramlinje.
5 Mellan I och M i högra FRIMÄRKE är den inre ramlinjen kraftigare p.g.a. ett färgpålägg.
6 Nedre konturen böjer av uppåt vid det högra hörnet.
		 S	i	SVERIGE	med	färgfläck	på	nedre	svängen.	 	 G	i	SVERIGE	med	färgpålägg	upptill.
  Färgpålägg upptill på övre högra hörnet.
  Ej	konstanta	fel:	en	vit	fläck	på	sköldens	nedre	vänstra	inrullning	och	svagt	inskav	på	övre	yttre	ramlinjen	ovanför	I.
7 Innanför	Ä	i	högra	FRIMÄRKE	finns	en	färgfläck	i	bottenmönstret.	Svårt	att	urskilja	vid	tätt	bottentryck.
8	 Färgfläck	på	inre	ramlinjen	innanför	Ä	och	R	i	högra	FRIMÄRKE.
  V i SVERIGE med inbuktning upptill på den högra stapeln.
		 G	i	SVERIGE	med	färgfläck	på	tvärstrecket.
  Brott på en linje mellan de övre kronorna i skölden. (plåt 5-8 brott på två linjer).
9 Färgfläck	mellan	I	i	högra	FRIMÄRKE	och	den	yttre	ramlinjen.
		 Liten	blå	fläck	eller	inbuktning	nästan	högst	upp	på	lodräta	stapeln	på	E	i	ÖRE.
  En blå prick sammanbinder två linjer mellan de övre kronorna i skölden.
  Färgpålägg på övre vänstra hörnet.
10	 Färgfläck	mellan	vänstra	stapeln	på	R	i	SVERIGE	och	linjen	under.
  Ett svagt vågrätt brott i form av en tunn vit linje nertill på den lodräta stapeln på första E i SVERIGE.
  Nedre högra hörnet med färgpålägg. Oftast tydligare på kantpositionerna 20 och 70.
  Övre vänstra hörnet med färgpålägg som ofta inte syns p.g.a. många GT 10 har skruvavskav på detta hörn.
11	 Färgfläck	på	sköldens	övre	högra	inrullning.
  Övre strecket på E i ÖRE är avsmalnande.  Tunt brott på G i SVERIGE.
  Ett	färgstreck	i	övre	marginalen	ovanför	ER	kan	ibland	ses,	oftast	på	stadium	Cb.
12 Blå prick i marginalen ovanför vänstra 12. Oftast i kontakt med märkesbilden, ibland utanför.
		 Vit	fläck	på	vänstra	stapeln	på	R	i	SVERIGE.	Betydligt	svagare	än	i	plåt	5-8.
  Färgpålägg nertill på nedre högra hörnet.
13 Högra yttre ramlinjen är tydligt tjock utanför ÄR samt något utanför M.
  I SVERIGE har G lutande tvärstreck och andra E med litet inhak på lodräta stapeln och tjockt tvärstreck.
14 På högra 12 har 2:an en blå prick nertill på foten, ett litet inhak.
		 Innanför	vänstra	Ä	finns	i	bottentrycket	en	större	färgfläck,	kallad	”hackspetten”.	Otydlig	vid	tätt	bottentryck.
15 Brott eller skada på den övre yttre ramlinjen ovanför R i SVERIGE.
		 Nedre	konturen	med	flera	inhak/ojämnheter	under	L	och	F	i	TOLF	ÖRE.
  Litet färgpålägg upptill på övre vänstra hörnet.
16 2:a i högra 12 är smal.  Färgpålägg till vänster på nedre vänstra hörnet.
		 Färgfläck	mellan	F	i	högra	FRIMÄRKE	och	yttre	ramlinjen.
  Nedre tvärstrecket förlängt på E i ÖRE.
17 V i SVERIGE har ett färgpålägg upptill på det högra tvärstrecket som därmed berör den övre yttre ramlinjen.
18	 Vit	fläck	eller	sky	i	O	i	TOLF.
		 ER	i	SVERIGE	med	vita	fläckar	nertill.	Ibland	även	brott	på	linjen	under.
		 Sköldens	högra	omramningslinje	har	två	vita	fläckar	och	vit	kil	i	högra	kronans	vänstra	del.
19	 Färgfläck	till	höger	om	korset	på	kronan.
		 Liten	färgfläck	mellan	3:e	och	4:e	linjen	uppifrån	räknat	i	skölden.
  Nedre tvärstrecket på E i ÖRE förlängt och avsmalnade. Nedre högra hörnet är spetsigt utdraget.
20 Tydligt brott på övre yttre ramlinjen ovanför RI samt en svag inbuktning ovanför högra stapeln på V.
  Övre vänstra hörnet är utdraget spetsigt.
21 Högra yttre ramlinjen har en bågformad inbuktning mellan M och Ä.
  2:a i högra 12 är tjock. Varierar i tjocklek och utseende.
22	 Vit	fläck	på	sköldens	övre	högra	inrullning.
  2:a i högra 12 är tjock. Varierar i tjocklek och utseende.
  Blå prick till höger om nedre kronan i skölden.
  Övre vänstra hörnet med färgpålägg till vänster.   Högra yttre ramlinjen är tjockare utanför I.
23 Övre vänstra hörnet med färgpålägg och även ett litet färgpålägg på nedre högra hörnet.
24 Övre högra hörnet med färgpålägg och även ett litet färgpålägg på nedre högra hörnet.
25	 Färgfläck	på	sköldens	nedre	högra	inrullning.
  Ett	ej	konstant	fel	är	en	blå	fläck	mellan	den	yttre	vänstra	ramlinjen	och	K	i	FRIMÄRKE.
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