
SVENSK JAKT TESTAR

Nr 4  2020  SVENSK JAKT58

Lundhags Mira II, Ws light high Treksta Oslo GTX Chiruca Dogo Boa GTX Hanwag Alaska Lady GTX

Leverantör www.lundhags.com/se www.treksta.se/ www.chiruca.com/en/ www.hanwag.com

Typ av känga Skalkänga i tre lager med  
nubuckskaft, isolerande ariaprene 
och ett innerlager i läder. Hela 
nedre delen i cellgummi. 

Läderkänga i nubuck med goretex
foder. Corduratyg  på delar av plös 
och skaft. Gummiklädd nederdel 
och kraftig förstärkning fram på tån 
som ger skydd om man slår i något.

Läderkänga med goretexfoder. 
Gummiklädd hög tåhätta. Tåskydd.

Låg läderkänga i nubuck med 
 goretexfoder. Gummiklädd neder
del och högre gummiförstärkning 
över tån. Tåskydd. Lågt skaft.

Riktpris 4 500 kronor. 2 495 kronor. 3 995 kronor.  2 999 kronor.

Passform 
Damstorlek/ 
unisex

Normal läst med utrymme för 
tårna. Passformen beror mycket på 
val av sockar. Dammodell.

Smal läst för att vara unisexmodell 
vilket gör att den passar en smalare 
fot. Bra tåbox och stöd för hälen. 
Sitter mycket bra på foten.

Unisexkänga med bred läst och bra 
utrymme för tår och framfot. Finns 
ej mindre än storlek 38.

Smal läst och utmärkt passform. 
Dammodell. Lågt skaft.

Yttersula
1–3 poäng

Yttersula Vibram, Curcuma. Lätt
viktskängor med tunnare sulor, vid 
krävande terräng märks att foten 
inte får samma stöd som med en 
kraftigare sula.
 2

Yttersula Treksta. Kängan är stabil 
och vridstyv. Sulan är formad så att 
man får en rullande gång framåt. 
Sulan har mikroskopiskt glasfiber 
blandat med gummi, vilket ger bra 
grepp på underlaget.  3

Yttersula Vibram. Kraftig och bra 
sula. Kängan är stabil i sidled. 
Sulan är formad så att man får 
en rullande gång framåt. Något 
mjukare sula än Crispi och Meindl. 
Normalt markgrepp.  3

Yttersula Vibram Foura som gör 
kängan vridstyv och sidostabil. 
Märkt ”Hanwag kategori BC” som 
betyder att sulorna är styvare och 
lämpar sig för krävande terräng/
tung packning.   3

Vikt  
(storlek 37–38)

560 gram/sko. 650 gram/sko. 920 gram/sko. 730 gram/sko.

Komfort/
funktion 
1–5 poäng

En mycket lätt känga. Tunnare 
yttersulor med sämre komfort. 
Cellgummit går högt upp på foten, 
vilket ger tryck på högt fotvalv.

 3

En lätt och smidig känga. Sitter 
mycket bra på foten med en något 
uppbyggd hålfot. Skaftet är delvis 
i corduratyg vilket gör det böjbart. 
Innerfodret är något prassligt vilket 
bara märks vid av och påtagning 
av kängan.
 5

Kängan sitter mycket bra på foten 
när man skruvar åt skovajrarna med 
plastskruven, mycket effektiv snör
ning. Känns relativt lätt på foten. På 
grund av vajersnörningen är det lite 
trångt att komma i kängan om man 
har hög vrist eller högt fotvalv. 
 4

En mycket stabil och robust känga 
med lite kraftigare sula. Kängan ger 
bra stöd åt foten. Finns få sömmar 
inuti, vilket ger högsta komfort. 
Ger en lite tung känsla som 
uppvägs av stabiliteten. Bekvämt 
innerfoder. 
 4

Vattentäthet 
1–3 poäng

Bra med cellgummi längst ner som 
håller tätt. Mjuk yttre del i tunt 
skinn på plösen gav viss blöta. 

 2

Kängan är vattentät på grund av 
goretexfodret men kängans yttre 
delar blev så blöta att det uppstod 
en kyleffekt på ovansidan av foten. 
 2

Bra. Foder i goretex.

 3

Bra. Foder i goretex.

 3

Torktid 
1–2 poäng

Torkar på cirka en dag.

 2

Mycket lång torktid, över tre dagar. 

 1

Torkar på två dagar.

 2

Torkar på en dag.

 2

Snörning 
& andra 
detaljer  

Traditionell snörning. Stabila 
hyskor som inte kläms ihop. 

Traditionell snörning med låskrok 
för zonknytning. Extra förstärk
ning fram ger bra skydd för tårna.

”Boasnörning” med vajerbindning 
som skruvas åt med plastskruv. 
Lätt att justera.

Traditionell snörning. Konstruerad 
i ett stycke vilket ger få sömmar 
både på utsidan (mindre risk för 
läckage) och på insidan (mindre 
risk för skavsår).

Skötsel, 
underhåll

Normal skötsel. Nubuckskinnet 
kräver kraftig impregnering för 
att tåla väta. Det tunna skinnet 
i kanten på plösen kräver extra 
impregnering. Enkel att sköta på 
grund av att stor del är cellgummi.

Kräver noggrann torkning och  
impregnering, även av cordura
tyget.

Normal skötsel. Mycket lätta att 
rengöra och smörja tack vare smala 
vajrar och små hyskor. 

Normal skötsel. Lätta att smörja då 
kängan har få sömmar på utsidan.

Plus Lätt känga. Yttersulorna kan sulas 
om hos Lundhags skomakare.

Lätt känga. Bland de skönaste och 
mjukaste kängorna i testet, men 
ändå bra stöd för vrist och mot 
underlaget.

Skön och stabil känga. Vajerbind
ningen gör det lätt att justera snör
ningen med några vridningar. Även 
enkelt att lossa på snörningen.

En skön och mycket stabil känga. 

Minus Tog lång tid att gå in kängorna så 
att de formar sig efter foten. 

Torkar mycket långsamt. Skruven för snörningen är stor. Kan 
vara trångt att dra ner byxbenet 
över kängan. Finns ej mindre än 
storlek 38.

Upplevs som tunga. Låga kängor 
ökar risk för att bli blöt och ger 
färre användningsområden.

Totalpoäng  9  11  12  12
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Meindl Island Lady MFS active
Lundhags Professional II  
High Regular Crispi Hunter Lady Meindl Dovre Pro

Leverantör www.meindl.se www.lundhags.com/se https://crispi.it/en www.meindl.se

Typ av känga Läderkänga i nubuck med goretex
foder. Gummiklädd nederdel. 
Tåskydd. Lågt skaft.

Skalkänga i tre lager med läderskaft 
i kraftigt fullnarvat skinn, isoleran
de ariaprene och mikrofiberfoder. 
Hela nedre delen i cellgummi.

Läderkänga i kraftigt, fullnarvat 
skinn med goretexfoder. Gummi
klädd nederdel med något högre 
gummiförstärkning över tån.

Läderkänga med goretexfoder. 
Gummiklädd nederdel. Tåskydd.

Riktpris 3 299 kronor. 4 500 kronor. 3 999 kronor. 3 499 kronor.

Passform 
Damstorlek/ 
unisex

Smal läst med utrymme för tårna. 
Utmärkt passform och stöd för 
hälen. Dammodell. Lågt skaft.

Normal läst med utrymme för 
tårna. Unisex.

Smal läst. Utmärkt passform och 
bra stöd i hälen. Något smalare 
framme vid tårna. Något små i 
storleken. Dammodell.

Normal läst. Mycket bra passform 
och stöd för hälen. Unisex.

Yttersula. 
1–3 poäng

Yttersula Vibram. Kängan är vrid
styv och sidostabil. Normalt grepp 
mot underlaget. Märkt ”Meindl 
kategori BC” som betyder att  
modellen är styvare och lämpar sig 
för krävande terräng.  3

Yttersula Rubbermac Defender. 
Kängan är mycket sidostabil  och 
vridstyv. Tål tuffare vandringar 
med tung packning i obanad 
terräng. Normalt grepp mot under
laget. 3

Yttersula Vibram som är  extra 
 förstärkt i tå och hälparti. Kängan 
är stabil i rullande läge och vrid
styv. Normalt grepp mot under
laget.
 3

Yttersula Vibram. Kängan är 
 vridstyv och sidostabil. Märkt 
”Meindl kategori B” som betyder 
att modellen lämpar sig för en 
medel svår terräng. Normalt grepp 
mot underlaget.  3

Vikt  
(storlek 37–38)

690 gram/sko (strl 41). 670 gram/sko. 790 gram/sko. 860 gram/sko (strl 39).

Komfort/
funktion 
1–5 poäng

En lätt, skön känga med mycket 
bra passform. Har ”minnesskum” 
som formas av foten och 
kroppsvärmen, vilket ger bra 
individuell passform. Vridstyv och 
sidostabil – håller foten på plats. 
Bra komfort direkt vid nyanvänd
ning. Bekvämt innerfoder. 4

En robust och tålig känga. Den är 
mycket stabil och håller foten på 
plats. Har en relativt låg vikt efter
som det är en skalkänga. Cellgum
mit går högt upp på foten. 

 4

En skön och stabil känga. Är stabil 
åt alla ledder och sitter mycket 
bra på foten. Ger bra stöd till 
fotleden. Kängan känns lätt. Det 
vävda innerfodret är slittåligt och 
bekvämt. Har bra komfort direkt 
vid nyanvändning.
 5

En skön och stabil känga med 
mycket bra passform. Har ”minnes
skum” som formas av foten och 
kroppsvärmen vilket ger bra individ
uell passform. Mycket stabil som 
ger ordentligt stöd till foten. Har bra 
komfort direkt vid nyanvändning. 
Bekvämt innerfoder. 5

Vattentäthet 
1–3 poäng

 Bra. Foder i goretex.

 3

Bra med cellgummi längst ner.

 
 3

Bra. Foder i goretex.

 3

Bra. Foder i goretex.

 3

Torktid 
1–2 poäng

Torkar på två dagar.

 2

 Torkar på en dag.

 2

Torkar på två dagar.

 2

Torkar på två dagar.

 2

Snörning 
& andra 
detaljer  

Traditionell snörning. Har en lös 
flärp för hyskan som sitter på 
vristen för bättre snörning. 

Traditionell snörning. Stabila 
hyskor som inte kläms ihop.

Traditionell snörning. Jämfört med 
andra kängor har den en till två 
 extra hyskor längst ner på plösen 
för bra passform – se bild i fakta
rutan på sidan 57.

Traditionell snörning. Har en lös 
flärp för hyskan som sitter på 
vristen för bättre snörning.

Skötsel, 
underhåll

Normal skötsel. Lätta att smörja 
och rengöra. Bra skötselråd i 
 broschyr från Meindl.

Normal skötsel. Lätt att smörja 
lädret. Enkla att sköta på grund av 
stor del cellgummi.

Normal skötsel. Lätta att smörja 
och rengöra. Många hyskor långt 
ner på plösen.

Normal skötsel. Lätta att smörja 
och rengöra. Bra skötselråd i 
 broschyr från tillverkaren.

Plus En skön känga som sitter bra från 
början. Yttersulorna kan sulas om.

En mycket stabil känga. Bra i blöt 
terräng, med cellgummi längst ner. 
Yttersulorna kan sulas om.

En skön och stabil känga. Bland de 
skönaste kängorna i testet.. Jämfört 
med andra kängor har den en till två 
extra hyskor längst ner på plösen.

En skön och stabil känga.  
Ytter sulorna kan sulas om.

Minus Styva yttersulor kan göra att ”käns
lan av underlaget” blir mindre. Låga 
kängor ökar risk att bli blöt och ger 
färre användningsområden.

Kängan är något hård i början. Kängan är något stel i början. Kängan är något stel i början . 

Totalpoäng  12  12  13  13


