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1 Stor mässdräkt

1

Stor mässdräkt

Detta kapitel behandlar
1.1
1.2
1.3

Stor mässdräkt m/1986 i armén ................................................................................................................................................................
Stor mässdräkt m/1878 i marinen ...........................................................................................................................................................
Stor mässdräkt m/1938 i flygvapnet .....................................................................................................................................................

5
7
8

Stor mässdräkt omfattar:
• uniform m/1986 för armén
• uniform m/1878 för marinen
• uniform m/1938 för flygvapnet.
Stor mässdräkt får bäras av yrkes‐ och reservofficer från 1.e sergeants grad samt av kadetter.
Dräkten anskaffas och vidmakthålls på den enskildes bekostnad och används endast vid enskilt upp‐
trädande i festsammanhang. Den kan inte ersätta högtidsdräkt eller trupparaddräkt vid parader, mili‐
tära och civila officiella ceremonier m.m. Stor mässdräkt motsvarar frack enligt civilt bruk. Sidogevär
får inte bäras men får medföras för ceremoni i slutet sällskap som t.ex. järnvalv.
Till mässdräkten bärs tjänstetecken enligt daglig dräkt. På m/1986 bärs inte facktecken (truppslagstecken
motsv.) på kragen.
Mörkblå väst/livskärp bärs då frack enligt civilt bruk anbefallts och sällskapet i övrig bär svart väst
(herrmiddag).

1.1

Stor mässdräkt m/1986 i armén

Bild 1:1 Stor mässdräkt m/1986
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1 Stor mässdräkt

Tabell 1:1 Stor mässdräkt i armén
Plagg/ Beskrivning

Uniformsplagg

Tillåten variation och kompletterande anvisningar
Ytterplagg

Livplagg

Mörkblå mässjacka m/
86

På mässjackan får axelklaff av m/ä typ anbringas. Vid LG får ordinarie
axelklaff m/1886 och m/1895 användas

Väst

Vit väst

Mörkblå väst får bäras då frack enligt civilt bruk anbefallts och sällskapet
i övrig bär svart väst (herrmiddag).

Livskärp

Vitt livskärp kv

Livskärp bärs av kvinnor. Mörkblått livskärp får bäras då frack enligt civilt
bruk anbefallts och sällskapet i övrig bär svart väst.

Byxor

Mörkblå långbyxor med
revär m/86.

Revär omfattar
•
•
•
•

GALON 26MM MÄSSDR G, M7676-621200 (guld)
GALON 26MM MÄSSDR S, M7676-621300 (silver)
GALON 35MM BYXREV S, M7676-209000 (LG/kav)
GALON M/51 45MM K, M7676-611100 (generaler)

Kjol

Mörkblå långkjol m/86
(kv)

Längden anpassas till fotknölarna

Skjorta

Vit stärkskjorta med en- kelvikt snibbkrage

Blus

Vit blus med plisserat
bröst och enkelvikt
snibbkrage bärs till kjol

-

Slips (motsv)

Svart rosett

-

Huvudbonad

Skärmmössa m/86

Då kappa m/87 A (m/60) används som ytterplagg får skärmmössa m/
87A (m/60) användas.

Skodon

Svarta släta snörskor

Svarta lackskor får brukas. Vid LG/kav, I 19/AJB, K 3 och P 7 får stövletter med klacksporre anläggas, härvid ska byxorna vara försedda med
fothällor

Svarta släta damskor
(pumps)

Till kjol
Underkläder

Strumpor

Svarta strumpor

Till kjol brukas beiga eller svarta damstrumpor
Förstärkningsplagg

Ytterplagg

Mörkblå rundskuren
kappa m/86

KNAPPSPÄNNE M/43-86, M7673-531100 bärs till rundskuren kappa m/
86

Kappa m/87A

Kappa m/60

Handskar

Vita handskar

Bärs då skärmmössa bärs och i övrigt enligt sedvanlig etikett

Halsduk

Vit halsduk av siden
(motsv.)

Endast till ytterplagg

Skodon

Svarta galoscher

Svarta pampuscher
Får bäras

Utmärkelser
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Utmärkelser i miniatyr
på jackslag

Utmärkelser i original på bröstet

1 Stor mässdräkt

1.2

Stor mässdräkt m/1878 i marinen

Bild 1:2 Stor mässdräkt m/1878
Tabell 1:2 Stor mässdräkt i marinen
Plagg/ Beskrivning

Uniformsplagg

Tillåten variation och kompletterande anvisningar
Ytterplagg

Livplagg

Mörkblå mässjacka m/
1878

-

Väst.

Vit väst

Mörkblå väst får bäras då frack enligt civilt bruk anbefallts och sällskapet i övrig bär svart väst (herrmiddag).

Livskärp

Vitt livskärp kv

Livskärp bärs av kvinnor Mörkblått livskärp får bäras då frack enligt civilt
bruk anbefallts och sällskapet i övrig bär svart väst.

Byxor

Mörkblå långbyxor med
revär m/1878

Revär omfattar
• GALON 30MM M1845 G, M7676-206000 (flottan)
• GALON 35MM MÄSSDR G, M7676-621100 (amfibiekåren)
• GALON M/51 45MM K, M7676-611100 (generaler och flaggmän)

Kjol

Mörkblå långkjol m/86 kv Längden anpassas till fotknölarna

Skjorta

Vit stärkskjorta med enkelvikt snibbkrage
(frackskjorta)

-

Blus

Vit blus med plisserat
bröst och enkelvikt
snibbkrage bärs till kjol

-

Slips (motsv)

Svart rosett (fluga)

-

Huvudbonad

Skärmmössa m/48

Skärmmössa bärs enligt bestämmelserna för högtidsdräkt m/48

Skodon

Svarta släta snörskor

Svarta lackskor får brukas

Svarta damskor (pumps) Till kjol
Underkläder
Strumpor

Svarta strumpor

Till kjol brukas beiga eller svarta damstrumpor
Förstärkningsplagg
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1 Stor mässdräkt

Plagg/ Beskrivning
Ytterplagg

Uniformsplagg

Tillåten variation och kompletterande anvisningar

Mörkblå rundskuren båt- KNAPPSPÄNNE M/14, M7670-395000 bärs till båtkappa
kappa m/14
Kappa m/87

Kappa får bäras hängande över axlarna
Kappa m/1878 får bäras och anskaffas på egen bekostnad

Handskar

Vita handskar

Bärs då skärmmössa bärs och i övrigt enligt sedvanlig etikett

Halsduk

Vit halsduk av siden
(motsv.)

Endast tillsammans med ytterplagg

Skodon

Svarta galoscher

Svarta pampuscher
Får bäras

Utmärkelser

1.3

Utmärkelser i miniatyr på Utmärkelser i original på bröstet
jackslag

Stor mässdräkt m/1938 i flygvapnet

Bild 1:3 Stor mässdräkt m/1938
Tabell 1:3 Stor mässdräkt i flygvapnet
Plagg/ Beskrivning

Uniformsplagg

Tillåten variation och kompletterande anvisningar
Ytterplagg

Livplagg

Mörkblå mässjacka m/ 38

Väst

Vit väst

Mörkblå väst får bäras då frack enligt civilt bruk anbefallts och sällskapet i övrig bär svart väst (herrmiddag)

Livskärp

Vitt livskärp kv

Livskärp bärs av kvinnor Mörkblått livskärp får bäras då frack enligt civilt
bruk anbefallts och sällskapet i övrig bär svart väst.

Byxor

Mörkblå långbyxor
med revär m/38

Revär omfattar
• GALON 30MM M1845 G, M7676-206000
• GALON M/51 45MM K, M7676-611100 (generaler)

Kjol
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Mörkblå långkjol m/86
kv

Längden anpassas till fotknölarna

1 Stor mässdräkt

Plagg/ Beskrivning

Uniformsplagg

Tillåten variation och kompletterande anvisningar

Skjorta

Vit stärkskjorta med
enkelvikt snibbkrage

-

Blus

Vit blus med plisserat bröst och enkelvikt
snibbkrage bärs till kjol

Slips (motsv)

Svart rosett (fluga)

-

Huvudbonad

Skärmmössa m/30

Skärmmössa bärs enligt bestämmelserna för högtidsdräkt m/87 i fv.

Skodon

Svarta släta snörskor

Svarta lackskor får brukas

Svarta släta damskor
(pumps)

Till kjol

Svarta strumpor

Till kjol brukas beiga eller svarta damstrumpor

Underkläder
Strumpor

Förstärkningsplagg
Ytterplagg

Mörkblå rundskuren
kappa m/38

Kappa m/87

Handskar

Vita handskar

Bärs då skärmmössa bärs och i övrigt enligt sedvanlig etikett

Halsduk

Vit halsduk av siden
(motsv.)

Endast tillsammans med ytterplagg

Fotbeklädnad

Svarta galoscher

Svarta pampuscher för kvinnor

M7361-123000

Får bäras
Utmärkelser

Utmärkelser i miniatyr
på jackslag

Utmärkelser i original på bröstet
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2 Liten mässdräkt

2

Liten mässdräkt

Detta kapitel behandlar
2.1
2.2
2.3
2.4

Liten mässdräkt m/1986 i armén ............................................................................................................................................................
Liten mässdräkt m/1878 i marinen .........................................................................................................................................................
Sällskapsdräkt m/87 vit i marinen ...........................................................................................................................................................
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12
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Liten mässdräkt omfattar:
• uniform m/1986 för armén
• uniform m/1878 och sällskapsdräkt vit m/87 för marinen
• uniform m/1938 för flygvapnet.
Liten mässdräkt får bäras av yrkes‐ och reservofficer samt av kadetter.
Dräkten anskaffas och vidmakthålls på den enskildes bekostnad och används endast vid enskilt upp‐
trädande i festsammanhang. Liten mässdräkt motsvarar smoking enligt civilt bruk.
Till mässdräkten bärs tjänstetecken enligt daglig dräkt. På m/1986 bärs inte facktecken (truppslagstecken
motsv.) på kragen.
I marinen och flygvapnet bärs i regel vit väst/livskärp vid sammankomst med inbjudna civila av båda
könen. Mörk väst bärs i regel vid sammankomst internt på förband eler fartyg.

2.1

Liten mässdräkt m/1986 i armén

Bild 2:1 Liten mässdräkt m/1986
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2 Liten mässdräkt

Tabell 2:1 Liten mässdräkt i armén
Plagg/ Beskrivning

Uniformsplagg

Tillåten variation och kompletterande anvisningar
Ytterplagg

Livplagg

Mörkblå mässjacka m/86 På mässjackan får axelklaff av m/ä typ anbringas. Vid LG får ordinarie
axelklaff m/1886 och m/1895 användas

Väst

Mörkblå väst

Väst i traditionsfärg får bäras. LG/inf bär gult. LG/kav bär mellanblått. I 19,
P4 och P7 bär svart med gula passpoaler. A 9 och FJS bär mörkrött. Ing
2 bär svart. TrängR bär ljusblått.

Livskärp

Mörkblått livskärp kv

Livskärp bärs av kvinnor och får anläggas i traditionsfärg. LG/inf bär gult.
LG/kav bär mellanblått. I 19, P4 och P7 bär svart med gult. A 9 och FJS
bär mörkrött. Ing 2 bär svart. TrängR bär ljusblått.

Byxor

Mörkblå långbyxor m/86

Byxa får vara försedd med 2 mm passpoal i gult (för LG/kav och TrängR
i vitt)

Kjol

Mörkblå kjol m/86 (kv)

Kjollängden avpassad till väl nedanför knät

Skjorta

Smokingskjorta med ned- Vit stärkskjorta med enkelvikt snibbkrage
vikt krage

Blus

Smokingskjorta med ned- Vit blus med plisserat bröst och enkelvikt snibbkrage kv
vikt krage

Slips (motsv)

Svart rosett

Huvudbonad

Skärmmössa m/86 (sam- Skärmmössa m/87A
ma som m/87)

Skor

Svarta släta snörskor.

Svarta lackskor får brukas. Vid LG, I 19/AJB, K 3 och P 7 får stövletter
med klacksporre anläggas, härvid ska byxorna vara försedda med fothällor

Svarta släta damskor
(pumps)

Till kjol

-

Underkläder
Strumpor

Svarta strumpor

Bruna/beige nylonstrumpor bärs till kjol m/86.
Förstärkningsplagg

Ytterplagg

Mörkblå rundskuren kap- KNAPPSPÄNNE M/43-86 M7673-531100 brukas till rundskuren kappa.
pa m/86
Kappa m/87A

Då kappa m/87 A (m/60) används som ytterplagg får skärmmössa m/87
A (m/60) användas.

Halsduk

Vit halsduk av siden
(motsv.)

Endast till ytterplagg

Skodon

Svarta galoscher

Svarta pampuscher
Får bäras

Utmärkelser

Utmärkelser i miniatyr på jackslag
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2 Liten mässdräkt

2.2

Liten mässdräkt m/1878 i marinen

Bild 2:2 Liten mässdräkt m/1878
Tabell 2:2 Liten mässdräkt i marinen
Plagg/ Beskrivning

Uniformsplagg

Tillåten variation och kompletterande anvisningar
Ytterplagg

Livplagg

Mörkblå mässjacka m/
1878

-

Väst

Mörkblå väst

Vit väst bärs i regel vid sammankomst med inbjudna civila av båda könen samt då så anbefalls

Livskärp

Mörkblått livskärp kv

Vitt livskärp bärs av kvinnor i regel vid sammankomst med inbjudna civila
av båda könen samt då så anbefalls

Byxor

Mörkblå långbyxor m/
1878

-

Kjol

Mörkblå kjol kv m/1986

Kjollängden avpassad till väl nedanför knät

Skjorta

Smokingskjorta med
nedvikt krage

Vit stärkskjorta med enkelvikt snibbkrage (frackskjorta).

Blus

Smokingskjorta med
nedvikt krage

Vit blus med plisserat bröst och enkelvikt snibbkrage får bäras av kvinnor.

Slips (motsv)

Svart rosett (fluga)

-

Huvudbonad

Skärmmössa m/48

Skärmmössa bärs enligt bestämmelserna för högtidsdräkt m/48.

Fotbeklädnad

Svarta släta snörskor

Svarta lackskor får bäras

Svarta släta damskor
(pumps)

Till kjol
Underkläder

Strumpor

Svarta strumpor

Bruna/beige nylonstrumpor bärs till kjol m/86.
Förstärkningsplagg

Ytterplagg
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Mörkblå rundskuren
kappa m/14

KNAPPSPÄNNE M/14, M7670-395000 bärs till båtkappa

Kappa m/87

Kappa m/1878 får bäras och anskaffas på egen bekostnad.

2 Liten mässdräkt

Plagg/ Beskrivning

Uniformsplagg

Tillåten variation och kompletterande anvisningar

Halsduk

Vit halsduk av siden
(motsv.)

Endast tillsammans med ytterplagg

Skodon

Svarta galoscher

Svarta pampuscher
Får bäras

Utmärkelser

2.3

Utmärkelser i miniatyr
på jackslag

-

Sällskapsdräkt m/87 vit i marinen

Tabell 2:3 Sällskapsdräkt m/87V i marinen
Plagg/Beskriv‐
ning

Uniformsplagg. Specialistofficer och officer
F‐benämning

Uniformsplagg. menig‐ sergeant

F‐beteckning

F‐benämning

F‐beteckning

Ytterplagg
Livplagg a)

VAPENROCK M/87 VIT M7351-247000

Flottan: BUSSARONG
M/96 VIT

M7354-213000

V-ROCK M/87B VIT KV M7351-251000

Amfibie: VAPENROCK
M/87 VIT

M7351-247000

-

-

Amfibie: V-ROCK M/
87B VIT KV

M7351-251000

LÅNGBYXOR M/87
VITA

M7352-087000

LÅNGBYXOR M/87
VITA

M7352-087000

LBYXOR M/87B VIT KV M7352-095000

LBYXOR M/87B VIT KV

M7352-095000

Kjol

KJOL M/87 VIT

M7356-356000

-

-

Livrem

BYXBÄLTE VITT

M7390-705000

BYXBÄLTE VITT

M7390-705000

Skjorta b)

Vit stärkskjorta med en- kelvikt snibbkrage

Flottan: SKJORTA
BLÅKRAG L Ä

M7320-101000

Vit skjorta med plisserat bröst och enkelvikt
snibbkrage (kv)

Amfibie:

M7320-055000

-

Amfibie:

Byxor

SKJORTA M/78 VIT LÄ

-

M7320-059000

SKJ M/78 VIT LÄ KV
Slips (motsv) c)

Huvudbonad d)

Skodon e)

Svart rosett

-

Flottan: RÅBANDSHALSDUK

M7345-131000

-

-

Amfibie: SLIPS M/87
SVART

M7345-109000

SKÄRMMÖSSTOMME M7346-222000
M/48

Flottan: RUNDMÖSSTOMME M/48

M7346-053000

MÖSSKULLE M/30 VIT M7346-158000

MÖSSKULLE M/30 VIT

M7346-158000

-

Amfibie: BASKER MEL- M7346-038000
LANGRÖN

-

LÅGSKOR SKINN VITA M7335-123000

LÅGSKOR SKINN VITA

LÅGSKOR VITA DAM

M7335-126000

LÅGSKOR 03 SV HERR M7335-212000

LÅGSKOR 03 SV
HERR

M7335-212000

LÅGSKO SV SLÄT
FORM

M7335-211000

-

-

LÅGSKOR 03 SV DAM M7335-227000
Vita släta damskor
(pumps)

M7335-123000

Underkläder
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2 Liten mässdräkt

Plagg/Beskriv‐
ning
Strumpor f)

Uniformsplagg. Specialistofficer och officer
F‐benämning

Uniformsplagg. menig‐ sergeant

F‐beteckning

F‐benämning

F‐beteckning

ANKELSOCKOR VITA

M7323-013000

ANKELSOCKOR VITA

M7323-013000

ANKELSOCKOR
SVARTA

M7323-018000

ANKELSOCKOR SVAR- M7323-018000
TA

Beige nylonstrumpor

-

-

-

Förstärkningsplagg
Regnkappa

REGNKAPPA SVART

M7379-202000

Utmärkelser

Utmärkelser i original

-

REGNKAPPA SVART

M7379-202000

Utmärkelser i original

-

Får bäras

a) Innerkavaj M/48 får på order bäras från OR-6 till vita långbyxor m/87. Blå bussarong m/48 får på order bäras till vita
långbyxor m/87 av menig - sergeant.
b) Vapenrock, innerkavaj eller bussarong med slips, fluga eller råbandshalsduk bärs alltid till sällskapsdräkt vit. Vit stärkskjorta med enkelvikt snibbkrage och vit skjorta med plisserat bröst och enkelvikt snibbkrage (kv) tillhandahålls ej av FM.
c) Svart rosett (fluga) tillhandahålls ej av FM.
d) Skärmmössa och rundmössabärs med vit mösskulle.
e) Lågskor vita eller svarta bärs enhetligt enligt förbandschefs bestämmande (tillgångsberoende). Vita respektive svarta släta
damskor (punps) bärs till kjol.
f) Vita strumpor bärs till vita lågskor. Svarta strumpor bärs till svarta lågskor. Beige nylonstrumpor bärs till kjol.

2.4

Liten mässdräkt m/1938 i flygvapnet

Bild 2:3 Liten mässdräkt m/1938
Tabell 2:4 Liten mässdräkt i flygvapnet
Plagg/ Beskrivning

Uniformsplagg

Tillåten variation och kompletterande anvisningar
Ytterplagg

Livplagg

Mörkblå mässjacka m/
1938

-

Väst

Mörkblå väst

Vit väst bärs i regel vid sammankomst med inbjudna civila av båda
könen samt då så anbefalls
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2 Liten mässdräkt

Plagg/ Beskrivning

Uniformsplagg

Tillåten variation och kompletterande anvisningar

Livskärp

Mörkblått livskärp kv

Vitt livskärp bärs av kvinnor i regel vid sammankomst med inbjudna
civila av båda könen samt då så anbefalls

Byxor

Mörkblå långbyxor m/
1938

-

Kjol

Mörkblå kjol m/1986 kv

Kjollängden avpassad till väl nedanför knät

Skjorta

Smokingskjorta med
nedvikt krage

Vit stärkskjorta med enkelvikt snibbkrage (frackskjorta)

Blus

Smokingskjorta med
nedvikt krage

Vit blus med plisserat bröst och enkelvikt snibbkrage får bäras av
kvinnor.

Slips (motsv)

Svart rosett (fluga)

-

Huvudbonad

Skärmmössa m/87

Skärmmössa bärs enligt bestämmelserna för högtidsdräkt m/87
(fv).

Skodon

Svarta släta snörskor

Svarta lackskor får bäras

Svarta släta damskor
(pumps)

Till kjol
Underkläder

Strumpor

Svarta strumpor

Bruna/beige nylonstrumpor bärs till kjol m/86.
Förstärkningsplagg

Ytterplagg

Mörkblå rundskuren
kappa m/38

KNAPPSPÄNNE bärs till båtkappa

KAPPA M/87 MBLÅ
M7361-123000

-

Halsduk

Vit halsduk av siden
(motsv)

Endast tillsammans med ytterplagg

Fotbeklädnad

Svarta galoscher

Svarta pampuscher
Får bäras

Utmärkelser

Utmärkelser i miniatyr
på jackslag

-
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