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Arxus Primo Avignon Haga Gusset Härkila Norse 18 Lacrosse Alphaburly Pro 18 Le Chameau Vierzon sommar T&P Norrmora Tretorn Tornevik Viking Trophy Camo

Passform Medelbreda över tårna. Väl till- 
tagen plats för fotryggen. God 
plats för hälen.

Relativt smala över tårna. En aning 
trånga över fotryggen. Relativt god 
plats för hälen. Överlag en relativt 
smal stövel.

Medelbreda över tårna. Medelhög 
över fotryggen. Relativt god plats 
för hälen.

Medelbreda över tårna. Relativt 
trånga över fotryggen. Utrymmet 
för hälen är något snålt tilltaget.

Passform En aning smala framtill. Medelhög 
över fotryggen. Utrymmet för 
hälen är något snålt tilltaget.

Normalvidd framtill. Ganska god 
plats för en hög fotrygg. Ganska 
vid och mjuk runt hälen, greppar 
inte så tydligt runt hälen.

Stöveln är relativt bred framtill 
och ger god plats för tårna. Den är 
medelhög över fotryggen. Utrym-
met för hälen är snålt tilltaget. 

Stöveln är relativt bred framtill 
och ger god plats för tårna. Den är 
medelhög över fotryggen. Utrym-
met för hälen är snålt tilltaget.

Skaft Skafthöjd 43 centimeter i 44. 
Skaftvidd cirka 36-45 centimeter. 
Spännena är testets klart stabilaste 
i metall.

Skafthöjd 42 centimeter i 44. 
Skaftvidd cirka 39-46 centimeter. 
Spännena är underdimensionera-
de i plast.

Skafthöjd 45 centimeter i 44. 
Skaftvidd cirka 39-49  centimeter. 
Skaften dras åt med en rejäl 
dragkedja som dock har en tydlig 
tendens att öppna sig efter ett tag. 
Med öppen dragkedja ventileras 
stövlarna relativt bra.

Skafthöjd 43 centimeter i 44, men 
se upp för risken att bälgen trycks 
ner då stövlarna tas på. Det kan 
kosta cirka 5 centimeter effektiv 
skafthöjd. Skaftvidd cirka 36-49 
centimeter. Spännena är under-
dimensionerade i plast. Skaften 
har en översta del i neopren som 
gör dem mjuka och följsamma. 

Skaft Skafthöjd 43 centimeter i 44. 
Skaftvidd cirka 39-43 centimeter. 
Spännen är ganska rejäla plast-
spännen. Skaften är mjuka och 
bekväma. De passar bra när man 
vill dra byxor utanpå stöveln.

Skafthöjd 39 centimeter i 44. 
Skaftvidd cirka 41 centimeter, 
ingen justering av vidden. Skaftet 
är mjukt och ganska omärkligt 
vid vandring. Det går bra att dra 
de flesta byxor utanpå. Det mjuka 
skaftet gör stöveln lätt att dra av.

Skafthöjd 38 centimeter i 44. 
Skaftvidd cirka 37-45 centimeter. 
Spännen är underdimensionera-
de och i plast. Skaften är ganska 
bulkiga vilket gör att det inte alltid 
är möjligt att dra byxben utanpå, 
men ger gott om plats för byxor 
inuti och/eller en grov vad.

Skafthöjd 42 centimeter i 44. 
Skaftvidd cirka 36-46 centimeter. 
Spännena är rejäla men man kan 
råka dra in remmens plastade 
ände i ett öppet spänne så att den 
blir svår att få loss. 

Nederdel 
och sula

Stövelns största bredd 11 centi-
meter. Sulan är relativt mjuk och 
inte extremt kraftigt mönstrad. 
Klacken är en aning rundad.

Stövelns största bredd cirka 10,5 
centimeter. Sulan är relativt mjuk 
och inte extremt kraftigt mönst-
rad. Klacken är en aning rundad.

Stövelns största bredd 12,5 centi-
meter. Sulan är rejäl och kraftigt 
mönstrad men inte extremt styv. 
Den främre delen är relativt följ-
sam. Klacken är en aning rundad.

Stövelns största bredd 12 centi-
meter. Sulan är stabil och klacken 
föredömligt rundad vilket tillsam-
mans ger en bekväm vandrings-
stövel i all terräng. 

Nederdel 
och sula

Stövelns största bredd 11 centimet-
er. Sula och nederdel är mycket 
mjuka. Det ger god känsla för 
underlaget men dålig stadga i 
brant terräng. Klacken är vinkelrät 
baktill vilket ger något stötigare 
gång på hårt underlag.

Stövelns största bredd 11,5 
 centimeter. Sulan är mjuk och 
mer lämpad för smygjakt än för 
 vandring med packning. Inuti 
stöv eln är sulan ganska platt och 
en aning halkig. Klackens bakkant 
är vinkelrät vilket ger något 
 stötigare gång på hårt underlag.

Stövelns största bredd 12 cen-
timeter. Sulan är grov och rejäl, 
ganska stabil och snarare gjord för 
vandring än smygande. En klack 
som är något rundad baktill ger 
bekvämare gång.

Stövelns största bredd 12 centimet-
er. Sulan är testets vridstyvaste i 
ojämn terräng, men har en relativt 
mjuk främre del som ändå ger viss 
markkänning vid smygande. Den 
är den enda som är rejält mönstrad 
även under fotvalvet vilket är en 
fördel när man klättrar i ojämn ter-
räng. En klack som är något rundad 
baktill ger bekvämare gång.

Vikt 2 568 gram. 2 104 gram. 2 525 gram. 2 472 gram. Vikt 2 032 gram. 1 824 gram. 2 280 gram. 2 712 gram.

Material Naturgummi, läderförstärkningar, 
poly cotton foder.

Gummi. Gummi. Överdel i naturgummi, neo-
pren i foder och skaftets topp. 
 Gummisula.

Material Naturgummi. Sula och nederdel i naturgummi, 
skaft i neopren.

Naturgummi med neoprenfoder. Överdel i naturgummi, foder i poly- 
ester, sula i relativt mjuk gummi- 
blandning med invändig stållänk.

Storlekar 36-48. 37-47. 40-48. 41-46. Storlekar 36-50. 38-44. 36-47. 36-47.

Riktpris 1 595 kronor. 1 295 kronor. 2 095 kronor. 1 500 kronor. Riktpris 1 695 kronor. 499 kronor. 1 400 kronor. 1 200 kronor.

Omdöme Testets bästa allroundstövel, 
åtminstone för en person med 
relativt bred fot, hög fotrygg och 
markerad häl. Inte styva nog för 
att vara bästa fjällstövel men 
tillräckligt styva för skogsjakt. 
Inte mjuka nog för att vara bästa 
smygstövel, men tillräckligt mjuka 
och slanka för att klara även det. 
Inga svaga detaljer. Skaftet viker 
sig utan obekväma veck.

En jaktstövel som passar bäst 
för jägaren med relativt smal fot. 
Den är i mjukaste laget för hård 
terräng eller tung last, men bättre 
som smygjaktstövel. Minus för 
klena spännen. På teststövlarna 
satt vänster häl en aning snett i 
förhållande till resten av sulan och 
stövelskaftet.

En rejäl stövel för dig som går 
mycket. Sulan är relativt mjuk och 
följsam men mera ägnad för vand-
ring än smygande. Möjligheten att 
ventilera med öppen dragkedja är 
ett plus, men tendensen att det 
sker av sig själv är ett minus. Stöv-
eln kändes bra och satt bekvämt 
för båda testpersonerna.

En rejäl stövel för dig som går 
mycket och inte har alltför hög 
fotrygg. Upplevs överlag välbyggd 
och tillräckligt stabil för ojämn ter-
räng och vandring med packning. 
På minussidan noteras spännenas 
kvalitet.

Omdöme Bästa smygjaktstöveln. En smal 
och mycket mjuk stövel som 
ger en god känsla för underlaget 
och enkelt kan användas med byx-
benen utanpå. Mindre lämpad för 
brant terräng eller vandring med 
tung packning.

Prisvärd stövel för rätt användare. 
En lätt och mjuk stövel som passar 
till smygjakt och lätta turer. Den är 
inte lika lämplig för den som går 
långt med packning eller i brant 
terräng.

En rejäl vandringsstövel. 
Skaften är rymliga. Passar en 
fot med bredd över tårna. Allt 
känns välgjort utom de under-
dimensionerade plastspännena.

Bästa stöveln för brant terräng. 
Sulan är extra stabil och har bra 
grepp även under fotvalvet. Över-
delen och skaftet är i relativt hårt 
gummi. Lästen passar en fot som 
är bred över tårna.
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