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Märke Riktpris Storlekar Färger Beskrivning Ventilation Följsamhet Fickor Ljudnivå Benlås Omdöme
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895 kronor. Herrstorlekar 
46–60. 
Finns även en 
motsvarande 
dammodell 
i storlekar 
34–46.

Mörkgrå/
ljusgrå/
orange. 
Finns även 
beige/brun/
svart.

En lätt jaktbyxa med många drag av 
friluftsplagg.  Enkelt lager tyg med 
förstärkningar i knäna, som är för
böjda. Stora delar i stretchmaterial och 
framsida underben i extra  slitstarkt 
material.  Elastisk i midjan. 
Relativt smal passform. Material 
polyester och bomull. Vikt i storlek 
C52 cirka 0,58 kilo.

Två av de tre tygtyperna 
ventilerar riktigt bra, den 
tredje (orange på testbyxan) 
klart sämre. Beroende på 
hur de placerats är helheten 
ändå bra. Byxorna har inga 
 särskilda ventilations
öppningar.

3

Byxorna hänger med i alla rörelser 
utan att strama. Var bara uppmärk
sam på att de är ganska smala över 
låren, vilket inte passar alla.

4

Två djupa framfickor utan 
låsning. Två relativt trånga 
lårfickor med dragkedjor 
(förskjutna något mot fram
sida lår). De stramar snabbt 
då man fyller på dem. Två 
relativt små bakfickor med 
dragkedjor. 
   

3

Relativt 
 prasslig. 

1

En flärp med tryckknapp,  
tre olika lägen.  
Ingen krok. 

1

Byxan känns rejäl, genomtänkt 
och bekväm. 
Den är dessutom billig. 
Men har du kraftiga lår  kommer 
den att kännas tajt och materialet 
är onödigt prassligt, åtminstone för 
 klövviltjägaren.
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t 2 499 kronor. Herrstorlekar 
46–62,  
D96–D120.

Grön och 
brun i 
näraliggande 
nyanser,  
ganska 
mörka.

En klassisk jaktbyxa i ett enkelt lager.  
Förböjda knän.  Elastisk midja med 
knappar för hängslen. Byxbenen 
sluter ganska tajt runt underben och 
kängskaft, ett plus vid smygjakt. 
Materialet är polyamid. Vikt i storlek 
52 cirka 0,57 kilo.

Byxan är gjord i ett material 
som ventilerar relativt bra. 
Den saknar ventilations 
öppningar.

2

Byxorna följer med i alla rörelser 
ända ner på huk. De sitter behagligt, 
löst men inte fladdrigt.

4

Sex fickor. Två frontfickor 
utan stängning. Två fickor 
på lårens utsidor med drag
kedjor, måttligt rymliga. 
Utanpå den högra lårfickan 
en mobilficka med magnet
lås. En relativt djup bakficka 
med dragkedjor.

3

Ganska tyst.

3

Resår i benslutet kombinerat med 
en kil som stängs med dragkedjor. 
Vid benslutet finns även en krok 
att fästa i kängremmarna. Om den 
inte används kan den gömmas 
i en liten ficka. På det stora hela 
en bra lösning, men vi noterar att 
dragkedjan som drar åt byxbenet 
runt kängskaftet saknar ytterligare 
låsning och öppnas ibland under 
användning.

2

En bekväm och smidig  jaktbyxa, 
dessutom en av testets två tystaste 
byxor.  
Den enda i testet som är försedd 
med knappar för hängslen.   
På minuskontot främst fickornas 
volym och  benslutets utformning. 
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1

999 kronor. Herrstorlekar 
C44–C64, 
D92–D124.

Ett alternativ, 
brun i två 
ganska  
mörka 
nyanser.

En klassisk jaktbyxa i ett enkelt lager 
tyg med förstärkningar kring knän och 
insidan. Förböjda knän. Gummi för 
grepp på insida midja. 
Byxbenen sluter ganska tajt runt 
under ben och kängskaft, vilket är 
till fördel vid smygning. En Dring 
i midjan över höger frontficka kan 
användas att fästa exempelvis ett 
hundkoppel. Materialet är polyester 
och polyamid. 
Vikt i storlek C52 cirka 0,61 kilo.

Materialet ventilerar relativt 
bra. Ventilationsöppningar 
på insida lår med mesh 
(något framtill så att de inte 
skaver mot varandra), dock 
ganska små. Står emot väta 
bra.

3

Byxorna följer med i alla rörelser 
ända ner på huk. De sitter behagligt, 
löst men inte fladdrigt.  
En enda a  nmärkning – hissar man 
upp byxorna högt och drar åt bältet 
rejält runt midjan, aktuellt då det ska 
bäras tung ryggsäck med avbärar
bälte, kan de strama i rumpan. Det 
är strängt taget inte byxans fel, men 
värt att notera.

4

Fyra fickor. Två djupa front
fickor med dragkedjor. En 
ganska liten lårficka med 
dragkedjor på utsidan av 
vänster lår. En mobilficka på 
utsidan av höger lår, utan lås
ning men med en snedskur
en öppning med ett något 
överlappande lock. Ingen av 
fickorna sväljer någon större 
last utan att strama. 

2

Ganska tyst.

3

Utsidan av benets nedre del 
öppnas med dragkedjor. Det säkras 
med ett relativt vekt kardborrelås. 
Vid benslutet finns även en krok 
att fästa i kängremmarna. Om den 
inte används kan den gömmas i en 
liten ficka.

2

Mycket jaktbyxa för pengarna! En 
av de två tystaste byxorna i testet.  
På minuskontot främst att det är 
snålt med fickor samt benslutets 
utformning.    
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nt 2 900 kronor.  Herrstorlekar 
46–58, 
dammodell 
Makke Pro 
WS i storlekar 
34–46.

Grågrön/
mörkgrå, 
svart/mörk
grå, gul/
mörkgrå.

Detta ska egentligen vara vinter
versionen av friluftsbyxan Makke 
Pant, men byxan är gjord i ett enkelt 
lager tyg kombinerat med vattentäta 
stretchpaneler runt knän och på 
insida lår och fungerar utmärkt under 
hösten. Midjan kan stramas åt med 
kardborre lås. Materialet är huvud
sakligen  Lundhags egen blandning 
av  polyester och bomull (ekologisk 
bomull, återvunnen polyester, vaxad 
yta). Vikt i storlek 54 cirka 0,60 kilo.

Materialet i huvuddelen av 
byxan ventilerar bra, dock 
inte stretchmaterialet. 
Dessutom finns rejäla 
 ventilationsöppningar med 
mesh mot insekter på insida 
lår (något framtill så att de 
inte skaver mot varandra).

3

Byxan är mycket följsam i alla 
 situationer tack vare skärning och 
stretchpaneler, hög komfort.   

4

Fem fickor. Två djupa 
frontfickor med dragkedjor. 
Två rymliga lårfickor med 
dragkedjor, förskjutna lite 
mot framsidorna av låren. 
Mobilficka inuti högra 
lårfickan.

4

Relativt 
 prasslig.

1

Tryckknappslås i bensluten 
kombin erat med en lång kil 
som stängs med dragkedjor. Vid 
benslutet finns även en krok att 
fästa i kängremmarna. Om den 
inte används kan den gömmas i en 
liten ficka.

3

Fint val för ripfjället!  
En mycket bekväm byxa som ger 
ett rejält intryck.  
Fickor som kan lastas ordentligt, 
stretch som skyddar mot väta då 
man står på knä eller ålar.  
Minus främst för ljudnivån, som 
är i högsta laget åtminstone för 
klövviltjägaren. 
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2 700 kronor. Herrstorlekar 
XS–XXL. 
Byxan finns 
även i kort 
herrmodell 
samt i regular 
och kort 
dammodell 
i storlekar 
XXS–XL.

Finns i 
sex gröna, 
grå, blå 
och  bruna 
nyanser.

En bekväm friluftsbyxa i ett rejält 
utförande. Förböjda knän, elastisk i 
midjan, väl tilltagna runt låren, snävt 
men inte tajt skurna runt underbenen.  
Materialet är polyamid från förnyelse
bara källor. Dragkedjorna är testets 
kraftigaste. Ett enkelt bälte i elastiskt 
material ingår. Vikt i storlek L cirka 
0,87 kilo (utan bältet).

Materialet ger vindskydd 
men ventilerar riktigt bra. 
Rejäla ventilationsöppningar 
med mesh mot insekter på 
utsida lår.

4

Byxan är mycket följsam i alla 
 situationer, behaglig passform. 
En enda anmärkning – hissar man 
upp byxorna högt och drar åt bältet 
rejält runt midjan, aktuellt då det ska 
bäras tung ryggsäck med avbärar
bälte, kan de strama i rumpan. Det 
är strängt taget inte byxans fel, men 
värt att notera.

4

Sju fickor. Två relativt  djupa 
frontfickor utan  låsning. 
Två rymliga lår fickor med 
kraftiga dragkedjor under 
 skyddande lock, placer
ade på framsidan av låren. 
I höger lårficka en enkel 
mobilficka. Två djupa bak
fickor utan låsning men med 
 skyddande lock.

4

Godtagbar.  

2

Bensluten kan stramas åt med lina 
och dragsko som skyddas under en 
flärp med två tryckknappar. 
Det finns krokar att fästa i käng
remmar.

3

Testvinnare! 
En smidig byxa som ger ett mycket 
rejält intryck och passar i många 
jaktliga sammanhang. Fickorna 
kan lastas ordentligt och materialet 
ventilerar bra. Det står också emot 
väta bra och torkar snabbt. Men du 
bör kanske tänka två gånger ifall 
ljudnivån är din högsta prioritet.
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46–60. 
Finns även en 
motsvarande 
dammodell 
i storlekar 
34–46.

Mörkgrå/
ljusgrå/
orange. 
Finns även 
beige/brun/
svart.

En lätt jaktbyxa med många drag av 
friluftsplagg.  Enkelt lager tyg med 
förstärkningar i knäna, som är för
böjda. Stora delar i stretchmaterial och 
framsida underben i extra  slitstarkt 
material.  Elastisk i midjan. 
Relativt smal passform. Material 
polyester och bomull. Vikt i storlek 
C52 cirka 0,58 kilo.

Två av de tre tygtyperna 
ventilerar riktigt bra, den 
tredje (orange på testbyxan) 
klart sämre. Beroende på 
hur de placerats är helheten 
ändå bra. Byxorna har inga 
 särskilda ventilations
öppningar.

3

Byxorna hänger med i alla rörelser 
utan att strama. Var bara uppmärk
sam på att de är ganska smala över 
låren, vilket inte passar alla.

4

Två djupa framfickor utan 
låsning. Två relativt trånga 
lårfickor med dragkedjor 
(förskjutna något mot fram
sida lår). De stramar snabbt 
då man fyller på dem. Två 
relativt små bakfickor med 
dragkedjor. 
   

3

Relativt 
 prasslig. 

1

En flärp med tryckknapp,  
tre olika lägen.  
Ingen krok. 

1

Byxan känns rejäl, genomtänkt 
och bekväm. 
Den är dessutom billig. 
Men har du kraftiga lår  kommer 
den att kännas tajt och materialet 
är onödigt prassligt, åtminstone för 
 klövviltjägaren.
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Grön och 
brun i 
näraliggande 
nyanser,  
ganska 
mörka.

En klassisk jaktbyxa i ett enkelt lager.  
Förböjda knän.  Elastisk midja med 
knappar för hängslen. Byxbenen 
sluter ganska tajt runt underben och 
kängskaft, ett plus vid smygjakt. 
Materialet är polyamid. Vikt i storlek 
52 cirka 0,57 kilo.

Byxan är gjord i ett material 
som ventilerar relativt bra. 
Den saknar ventilations 
öppningar.

2

Byxorna följer med i alla rörelser 
ända ner på huk. De sitter behagligt, 
löst men inte fladdrigt.

4

Sex fickor. Två frontfickor 
utan stängning. Två fickor 
på lårens utsidor med drag
kedjor, måttligt rymliga. 
Utanpå den högra lårfickan 
en mobilficka med magnet
lås. En relativt djup bakficka 
med dragkedjor.

3

Ganska tyst.

3

Resår i benslutet kombinerat med 
en kil som stängs med dragkedjor. 
Vid benslutet finns även en krok 
att fästa i kängremmarna. Om den 
inte används kan den gömmas 
i en liten ficka. På det stora hela 
en bra lösning, men vi noterar att 
dragkedjan som drar åt byxbenet 
runt kängskaftet saknar ytterligare 
låsning och öppnas ibland under 
användning.

2

En bekväm och smidig  jaktbyxa, 
dessutom en av testets två tystaste 
byxor.  
Den enda i testet som är försedd 
med knappar för hängslen.   
På minuskontot främst fickornas 
volym och  benslutets utformning. 
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999 kronor. Herrstorlekar 
C44–C64, 
D92–D124.

Ett alternativ, 
brun i två 
ganska  
mörka 
nyanser.

En klassisk jaktbyxa i ett enkelt lager 
tyg med förstärkningar kring knän och 
insidan. Förböjda knän. Gummi för 
grepp på insida midja. 
Byxbenen sluter ganska tajt runt 
under ben och kängskaft, vilket är 
till fördel vid smygning. En Dring 
i midjan över höger frontficka kan 
användas att fästa exempelvis ett 
hundkoppel. Materialet är polyester 
och polyamid. 
Vikt i storlek C52 cirka 0,61 kilo.

Materialet ventilerar relativt 
bra. Ventilationsöppningar 
på insida lår med mesh 
(något framtill så att de inte 
skaver mot varandra), dock 
ganska små. Står emot väta 
bra.

3

Byxorna följer med i alla rörelser 
ända ner på huk. De sitter behagligt, 
löst men inte fladdrigt.  
En enda a  nmärkning – hissar man 
upp byxorna högt och drar åt bältet 
rejält runt midjan, aktuellt då det ska 
bäras tung ryggsäck med avbärar
bälte, kan de strama i rumpan. Det 
är strängt taget inte byxans fel, men 
värt att notera.

4

Fyra fickor. Två djupa front
fickor med dragkedjor. En 
ganska liten lårficka med 
dragkedjor på utsidan av 
vänster lår. En mobilficka på 
utsidan av höger lår, utan lås
ning men med en snedskur
en öppning med ett något 
överlappande lock. Ingen av 
fickorna sväljer någon större 
last utan att strama. 

2

Ganska tyst.

3

Utsidan av benets nedre del 
öppnas med dragkedjor. Det säkras 
med ett relativt vekt kardborrelås. 
Vid benslutet finns även en krok 
att fästa i kängremmarna. Om den 
inte används kan den gömmas i en 
liten ficka.

2

Mycket jaktbyxa för pengarna! En 
av de två tystaste byxorna i testet.  
På minuskontot främst att det är 
snålt med fickor samt benslutets 
utformning.    
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Detta ska egentligen vara vinter
versionen av friluftsbyxan Makke 
Pant, men byxan är gjord i ett enkelt 
lager tyg kombinerat med vattentäta 
stretchpaneler runt knän och på 
insida lår och fungerar utmärkt under 
hösten. Midjan kan stramas åt med 
kardborre lås. Materialet är huvud
sakligen  Lundhags egen blandning 
av  polyester och bomull (ekologisk 
bomull, återvunnen polyester, vaxad 
yta). Vikt i storlek 54 cirka 0,60 kilo.

Materialet i huvuddelen av 
byxan ventilerar bra, dock 
inte stretchmaterialet. 
Dessutom finns rejäla 
 ventilationsöppningar med 
mesh mot insekter på insida 
lår (något framtill så att de 
inte skaver mot varandra).

3

Byxan är mycket följsam i alla 
 situationer tack vare skärning och 
stretchpaneler, hög komfort.   

4

Fem fickor. Två djupa 
frontfickor med dragkedjor. 
Två rymliga lårfickor med 
dragkedjor, förskjutna lite 
mot framsidorna av låren. 
Mobilficka inuti högra 
lårfickan.

4

Relativt 
 prasslig.

1

Tryckknappslås i bensluten 
kombin erat med en lång kil 
som stängs med dragkedjor. Vid 
benslutet finns även en krok att 
fästa i kängremmarna. Om den 
inte används kan den gömmas i en 
liten ficka.

3

Fint val för ripfjället!  
En mycket bekväm byxa som ger 
ett rejält intryck.  
Fickor som kan lastas ordentligt, 
stretch som skyddar mot väta då 
man står på knä eller ålar.  
Minus främst för ljudnivån, som 
är i högsta laget åtminstone för 
klövviltjägaren. 
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2 700 kronor. Herrstorlekar 
XS–XXL. 
Byxan finns 
även i kort 
herrmodell 
samt i regular 
och kort 
dammodell 
i storlekar 
XXS–XL.

Finns i 
sex gröna, 
grå, blå 
och  bruna 
nyanser.

En bekväm friluftsbyxa i ett rejält 
utförande. Förböjda knän, elastisk i 
midjan, väl tilltagna runt låren, snävt 
men inte tajt skurna runt underbenen.  
Materialet är polyamid från förnyelse
bara källor. Dragkedjorna är testets 
kraftigaste. Ett enkelt bälte i elastiskt 
material ingår. Vikt i storlek L cirka 
0,87 kilo (utan bältet).

Materialet ger vindskydd 
men ventilerar riktigt bra. 
Rejäla ventilationsöppningar 
med mesh mot insekter på 
utsida lår.

4

Byxan är mycket följsam i alla 
 situationer, behaglig passform. 
En enda anmärkning – hissar man 
upp byxorna högt och drar åt bältet 
rejält runt midjan, aktuellt då det ska 
bäras tung ryggsäck med avbärar
bälte, kan de strama i rumpan. Det 
är strängt taget inte byxans fel, men 
värt att notera.

4

Sju fickor. Två relativt  djupa 
frontfickor utan  låsning. 
Två rymliga lår fickor med 
kraftiga dragkedjor under 
 skyddande lock, placer
ade på framsidan av låren. 
I höger lårficka en enkel 
mobilficka. Två djupa bak
fickor utan låsning men med 
 skyddande lock.

4

Godtagbar.  

2

Bensluten kan stramas åt med lina 
och dragsko som skyddas under en 
flärp med två tryckknappar. 
Det finns krokar att fästa i käng
remmar.

3

Testvinnare! 
En smidig byxa som ger ett mycket 
rejält intryck och passar i många 
jaktliga sammanhang. Fickorna 
kan lastas ordentligt och materialet 
ventilerar bra. Det står också emot 
väta bra och torkar snabbt. Men du 
bör kanske tänka två gånger ifall 
ljudnivån är din högsta prioritet.
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