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ENGELSONS Åsele 
Jaktanorak dam + Byxa dam

FJÄLLRÄVEN Lappland Hybrid  
Jacket W +  Trousers W

SWEDTEAM Axton  
Jacka W + Byxa W  

Pris J: 1 100 kronor.
B: 700 kronor. Set: 1 500 kronor.

J: 3 499 kronor. 
B: 2 399 kronor.

J: 2 195 kronor. 
B: 1 595 kronor.

Material Flossad microfiber. Yttertyg 
 membran i 100 procent polyester. 

G-1000 silent eco, ekologisk bomull 
och stretch. Ofodrad.

Yttertyg och innerfoder i 100 procent 
polyester. Membran i covertex, 100 
procent polyuretan. 

Tvätt 40 grader, maskin. 40 grader, maskin. Handtvätt.

Passform J: Bra storlek och passform. Anoraken 
längre än vanlig jacka. B: Byxan har 
förhöjd rygg med resår. 

J: Bra storlek och passform, något 
trång i ärmarna. B: Låg midja. Stretch 
över stuss och på baksida av lår.

J: Bra passform. Smala ärmar längst 
ner. B: Hög midja och förhöjt rygg-
parti. Något stor i storleken.

Rörlighet J: Bra rörlighet och smidighet. B: Bra 
rörlighet, smidiga och med förböjda 
knän. Upplevs något bylsiga.

J: Bra rörlighet. Stretch i del av rygg 
och baksida av överarm. B: Bra rörlig-
het och smidiga. Förböjda knän.

J: Bra rörlighet och smidig. B: Bra 
 rörlighet, men upplevs som lite 
 bylsiga eftersom de är fodrade. 

Vattentäthet Vattenpelare på 10 000 mm. Sömmar 
tejpade, vattenavvisande dragkedjor.

Håller fukten borta ett tag. Stället 
kräver impregnering och vaxning.

Tejpade sömmar. Membran i cover-
tex. 

Ljudnivå J: Ruggat, tyst yttertyg, men fodret 
och kardborreband ger lite ljud. B: 
Tyst yttertyg, men fodret ger lite ljud.

J: Tyst, men lite ljud när armar rör 
mot varandra. B: Tysta, lite ljud när 
ben går mot varandra. 

J+B: Ruggat yttertyg tyst, men  fodret 
ger mycket ljud. J: Ryggficka ger ljud. 
B: Förstärkning ben ger ljud.

Ventilation J: Öppningsbar ventilation i sidorna 
med nät. B: Öppningsbar ventilation i 
höjd med höften. Kort dragkedja.

J: Öppningsbar ventilation i sidorna. 
B: Två bra ventilationsöppningar, 
både vid lår och vad. 

J: Öppningsbar ventilation i sidorna. 
Lång öppning med nät. B: Ingen 
ventilation på byxorna.

Slitstyrka J: Bra. B: Bra. J: Förstärkning axlar/ärmar. B: För-
stärkning bak, ben, knän och insida.

J: Bra. B: Bra.

Plus J: Rymlig anorak. Dragkedjor på alla 
fickor. Bra ventilation. B: Påsfickor 
upptill. Bra passform, höga i midjan.

Lätt, enkelt. J: Bra vattentät ficka bak i ryggen.  
B: Benfickorna bra placerade vilket 
ger bättre rörlighet.

Minus J: Kardborre i halslinning, ger ljud. 
Hundhår sitter kvar efter tvätt. B: 
Något bylsiga. Kunde vara lite längre 
dragkedja för ventilation.

J: Trång i ärmarna, måste gå upp en 
storlek om extra lager krävs vid  kallare 
väder. B: Benventilation saknar nät 
som skyddar mot barr/kvistar.

J: Permanenta ärmmuddar i jack-
ärmar blir för varmt. Vattentät rygg-
ficka är prasslig. B: Ingen ventilation 
på byxorna. Ska handtvättas.

Omdöme
Betyg 1-5

J: Vind- och vattentät anorak med 
luva. Smidigt skalplagg. Tyst och 
ruggat yttermaterial. Lite varm jacka  
i början på säsongen. 5  
B: Fodrade, lite varma byxor för den 
senare delen av säsongen. 4

J: Smidig. En av de lättare jackorna 
i testet. Vindtät och ofodrad jacka. 
 Pass ar hela säsongen som  
skalplagg. 5
B: Ofodrade, rörliga, tåliga byxor. 
Passar från början till mitten av 
säsongen. 5

J: Smidig vind- och vattentät jacka 
med ruggad yta. Varm i början på 
säsongen. 4  
B: Fodrade, lite varma för den senare 
delen av säsongen. Ingen ventilation. 
Lite bylsiga. Foder och förstärkning 
ger mycket ljud. 3

J = Jacka
B = Byxor

”Ett komplett 
jaktställ är  oftast 
billigare än 
separata delar, 
men man tjänar 
kanske ändå 
på att välja en 
jacka och ett 
par byxor av 
olika  modell er. 
 Vinsten är 
passform och 
använd barhet.”
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HÄRKILA Estelle 
Lady jacka + Lady byxor

CHEVALIER Rough GTX 
Coat dam + Pant Lady

BERGANS Hogna 
Orange jacket camo + Pants, unisex

PINEWOOD  
Jacka Red deer dam + Byxa Wolf dam

J: 4 595 kronor.
B: 3 595 kronor.

J: 4 699 kronor.
B: 3 399 kronor.

J: 3 295 kronor.
B: 2 195 kronor. Set: 5 300 kronor.

J: 1 999 kronor.
B: 1 399 kronor.

Yttertyg i polyester, membran i 
goretex. 

Yttertyg av borstad och förstärkt 
polyester med vattentät goretex-liner 
och nätfoder. 

Borstad microfleece. Yttertyg i 
polyester, membran Bergans element 
active av polyuretan.

Yttertyg i polyester. Förstärkningar 
i nylon. Högfunktionsmembran. 
Fodrade med ventilerat nätfoder. 

40 grader, maskin. 40 grader, maskin. 30 grader, maskin. 40 grader, maskin.

J: Mycket bra passform. Kortare 
modell. B: Liten i storleken. Tajt över 
stuss och midja.

J+B: Små i storleken.  B: God 
passform. Tajt över stuss och midja. 
Byxan har en elastisk midja.

J: Normal i storleken. B: Unisex- 
storlek. Lite bylsiga byxor, långa i 
benen. Förlängt ryggparti på byxorna. 

J: Normal storlek.  Längre i modellen.  
B: Kraftig resår i midja samt förhöjd 
vid ryggslut. 

J: Lätt, smidig och mjuk trots att 
jackan är lätt fodrad. B: Rem under 
knävecket ger bra passform och 
rörlighet.

J: Trång över axlarna. På grund av 
kraftigt tyg ger den en lite stel känsla.  
B: Förböjda knän ger en bra rörlighet. 

J: Bra rörlighet och smidig. Förböjda 
armbågar ger god rörelse. B: Unisex-
storlek gör att byxorna är lite bylsiga.

J: Bra rörlighet och smidig. B: Bra 
rörlighet, men lite bylsig eftersom 
byxorna är fodrade.

Vattentät. Vattenavvisande dragkedjor. 
Snö fastnar, men man blir inte blöt. 

Vattentät. Tål vind, kyla och blötsnö. Vattentät. Vattenpelare 10 000 mm. Vattentät. Tejpade sömmar. Vatten-
pelare 10 000 mm.

J+B: Ruggat yttertyg. Ganska tyst. J: Kraftigt yttertyg, fodret ger mycket 
ljud. B: Kraftigt yttertyg, men tyst, lite 
ljud om ben går mot varandra. 

J + B: Något prassel mot tyget. J + B: Smidigt yttertyg, men fodret 
ger lite ljud. J: Vattentät ryggficka ger 
prassel.  

J: Öppningsbar ventilation i sidorna. 
B: Öppningsbar ventilation i sidorna, 
mot baksidan av låret, med nät. 

J: Ingen öppningsbar ventilation 
under armarna. B: Ingen ventilation 
på byxorna.

J: Öppningsbar ventilation i sidorna.  
B: Öppningsbar ventilation med nät, 
på insidan av låren.

J: Öppningsbar ventilation, Bra lång 
ventilation med nät B: Öppningsbar 
ventilation. Lång ventilation med nät.

J: Bra. B: Bra. J+B: Kraftigt yttertyg. B: Förstärk-
ningar på ben, lättare yttertyg bak.

J: Bra. B: Bra. J+B: Rejäla förstärkningar på utsatta 
delar.

J: Lätt och smidig jacka. B: Varma byxor för sent på säsongen, 
vinterbyxor. Utvidgade byxfickor 
med dragkedjor.  

J: Lagom tunn för att gå med. Uttag 
för öronsnäcka/mick på insidan.  
B: Smidiga för att vara fodrade.

J: Många fickor. B: Bra med hög rygg 
på byxorna. 

B: Varma byxor för sent på säsongen, 
vinterbyxor. 

Ventilation saknas på jacka och byxor. Unisexstorleken gör att modellen 
känns lite klumpig.

J: Mellanting mellan en jacka att röra 
sig i eller att sitta på pass med. B: För 
små fickor nere på benen. 

J: Smidig och mjuk vind- och  
vattentät jacka. En av de lättare 
 jackorna i testet. Fodrad kortare 
jacka. 5
B: Fodrade varma byxor för den 
senare delen av  säsongen. Mjuk tyst 
yta. 4

J: Stryktålig, vattentät jacka för senare 
del av säsongen. Ingen ventilation. 
Trång över axlarna och ärmarna. 
 Kraftigt foder ger mycket ljud. 3
B: Fodrade och varma, slitstarka 
 byxor för den senare delen av 
 säsongen. Ingen ventilation. 4

J: Fodrad, men smidig jacka för  
hela säsongen. 4
B: Dålig passform, för långa  
ben,  bylsiga. Passar för hela jakt-
säsongen. 3  

J: Klassisk jaktjacka med många 
fickor. Kraftigare jacka för den senare 
delen på säsongen. Smidig att bära. 4
B: Fodrade, varma byxor för den 
senare delen av säsongen. 4

«


