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SÅ SATTES POÄNGEN
Handskarna testades under vinter-
jakt på tjäder, räv och ripa. Även om 
vintern 2019!2020 blev en besvik-
else i fråga om extrem kyla bjöd 
testmarkerna i norra Norrbottens 
inland och "älltrakter på åtskilliga 
kalla dagar. 

Utifrån de erfarenheterna bedöm-
des vissa egenskaper subjektivt. 
Andra betygsattes genom direkta 
jämförelser.

Värme
Under jakterna har handskarna rang-
ordnats i en av tre klasser: 
Måttligt varma 4 poäng, varma  
6#poäng, riktigt varma 8 poäng. 
Maximalt 8 poäng.

Vind och väta
Vissa av handskarna är vindtäta, andra 
inte. Att de inte är vindtäta kan strängt 
taget vara en fördel vid lite svettigare 
jakt, som toppjakt, men när det gäller 
att hålla värmen i första hand räknas 
vindtätt som ett plus. 

Vissa av handskarna har ganska lätt 
blivit blöta vid arbete i snö, andra inte. 
Vissa typer av foder kan klibba mot 
blöta händer och göra det svårare att 
enkelt ta av och på handskarna. 

Vindtäta handskar får 1 poäng och 
handskar som inte lätt blir blöta får 
1#poäng. Foder som inte klibbar mot 
blöta händer får 1 poäng. 
Maximalt 3 poäng.

Skytteanpassning
En bra lösning för att snabbt komma till 
skott premieras. Om avtryckar!ngret 
kan stickas ut enkelt, samtidigt som 
öppningen inte släpper in snö onödigt 
lätt, ger det 3 poäng. 

Om det krävs extra handgrepp för 
att öppna pek!ngeröppningen ger det 
1##minuspoäng. Om det är lätt att snö 
kommer in genom öppningen ger det 
1##minuspoäng. 

Handrem som låter handsken hänga 
ifall den skakas av snabbt ger 1 poäng. 
Finns båda lösningarna kan båda ge 
poäng. 
Maximalt 4 poäng.

Övrigt
Rejält förstärkta greppytor ger 1 poäng. 
Kragar som kan stramas åt och lossas 
enkelt med en behandskad hand ger 
1##poäng. Kragar som fungerar bra mot 
ärmsluten på en tjock vinterjacka ger 
1 poäng. 

1 minuspoäng utdelas för design-
missar, i det här fallet handlar det om 
vit färg som re"ekterar UV-ljus samt en 
tumförstärkning som glider undan då 
man arbetar med händerna. 
Maximalt 3 poäng.

MAXIMAL  
TOTALSUMMA: 18 POÄNG

Deerhunter Rusky Silent 
Vantar 391 DH/L (nr 8085)

Pinewood 8901 
Mitten Arctic Pinewood Camou

Pris 699 kronor. 399 kronor.

Värme Måttligt varma. 4 Varma. 6

Vind och väta Inte vindtäta, blir ganska lätt fuktiga vid 
arbete i snö, inte minst eftersom det är 
svårt att undvika att få in en del snö genom 
!nger öppningen. Fodret vill klibba mot 
fuktig hand. Korta kragar ökar också risken 
att få in snö vid handlederna.
 0

Ett tunt yttertyg som inte var riktigt vind-
tätt. Svett och snö gjorde handskarna ganska 
blöta och fodret hade en viss tendens att 
”klibba” mot en blöt hand.

 0

Skytte anpassning Öppning för !ngrarna. Lätt att få ut !ngret, 
men svårt att undvika att få in snö, 2 p. 
Finns även hål för att sticka ut tummen. 
Delen som går över !ngrarna kan fällas bak-
åt och fästas med en magnet som klickade 
mot vapnet ibland.
 2

Ingen särskild skytteanpassning.

 0

Övrigt Storlek L känns lagom på hand i bedömd 
storlek 10, med undantag för att tummarna 
känns lite korta. Levererades med tunna 
!ngervantar att ha inuti. En viss förstärk-
ning i greppytor, 1 p. Kragen går inte utanpå 
en vinterjacka. Tryckknappar som kan 
strama åt kragen något, 1 p.

 2

Storlek M#L kändes lagom på hand i bedömd 
storlek 10, med undantag för att tummarna 
kändes lite korta. Gummerade greppytor, 
1 p. Lätt att dra åt och lossa kragen med 
behandskad hand, 1 p. Kragen går lätt över 
ärmslutet på vinterjacka, 1 p. Tummarnas 
toppar är förstärkta, men den förstärkningen 
har en stark tendens att glida undan vid  
arbete, – 1 p. Handskarnas sömmar hade 
börjat släppa på två ställen vid testets slut.
 2

Omdöme Detta är en handske som är väl anpassad för 
jakt, men inte för hårda vinterförhållanden. 
En passkytt under kyliga höstdagar kan 
uppskatta att den inte är så tjock och därför 
ger bra grepp om vapnet, samtidigt som det 
är mycket lätt att få fram avtryckar!ngret. 
Att använda medföljande !ngerhandske  
inuti gör inte mycket för isoleringen, men 
kan skona avtryckar!ngret från metall-
kontakt.

8

Den bäst vinterkamou"erade handsken i 
testet, men eftersom den inte har anpass-
ningar för skytte passar den inte på alla 
jaktformer. Den kan dock fungera på exem-
pelvis toppjakt, där skotten i regel blir lugna. 
Den blir jämförelsevis lätt blöt när kylan inte 
är så sträng och snön är fuktig. Tummens 
förstärkning passade inte perfekt och det 
tunna tyget och de klena sömmarna verkar 
inte så hållbart.

8
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5etta Basic Line 1162 
Winter Glove

Bearskin Bearglove 
Winter V2

Chevalier Adventure 
Primaloft Mitten

Pris 895 kronor. 795 kronor. 1$299 kronor.

Värme Varma. 6 Varma. 6 Riktigt varma. 8

Vind och väta Vindtäta och ovanligt fukttåliga handskar, 
2##p. Gled av och på lätt oavsett om handen 
var lite fuktig, 1 p.

 3

Inte helt vindtäta och blev utvändigt fuktiga 
när det behövdes mycket arbete i snö, men 
var invändigt torra förvånansvärt länge 
ändå, 1 p. Bra foder som aldrig klibbade 
mot hand eller  innerhandskar oavsett om 
händerna var  fuktiga, 1 p.
 2

Vindtäta, det fastnar inte mycket snö på 
dem och de höll sig invändigt torra så länge 
det inte var fråga om svettig skidåkning, 
2 p. Gled av och på handen med och utan 
innerhandskar och ganska oberoende av om 
handen var blöt, 1 p.
 3

Skytte anpassning Inga skytteanpassningar. Handledsrem på 
båda handskarna, 1 p. Lätta att dra av.

 1

Öppning för !ngrarna som stängs med kard-
borre, men som efter lite träning lätt kan 
öppnas inifrån med pek!ngret. Kardborren 
håller snön ute bra, 3 p.

 3

En öppning för !ngrarna som stängs med 
dragkedja, 2 p. Den öppnas från lill!nger-
sidan. Måste öppnas med hjälp av den andra 
handen, – 1 p, men ger bra skydd från snö då 
den är stängd, 1 p. Finns även handledsrem 
för en handske, "yttbar mellan höger och 
vänster, 1 p. 3

Övrigt Storlek 10 känns väl tilltagen på hand i 
 bedömd storlek 10. Levereras med tunna 
!ngervantar att ha inuti. Gummerade 
 greppytor, 1 p. Lätt att dra åt och lossa 
 kragen med behandskad hand, 1 p. Kragen 
går lätt över ärmslutet på vinterjacka, 1 p.

 3

Storlek L passar bra på hand i bedömd 
 storlek 10, möjligen lite korta i tummarna. 
Greppytor i skinn, 1 p. Lätt att dra åt och 
 lossa kragen med behandskad hand, 1 p. 
Kragen går lätt över ärmslutet på vinter-
jacka, 1 p. Den vita färgen re"ekterar  
UV-ljus, – 1 p.

 2

Storlek L var relativt lagom, möjligen en 
aning kort i !ngrar och tumme för hand 
i bedömd storlek 10. Ska även !nnas vit. 
Levereras med tunna !ngervantar att ha 
inuti. Gummerade greppytor, 1 p. Lätt att 
dra åt och lossa kragen med behandskad 
hand, 1 p. Kragen går lätt över ärmslutet på 
vinterjacka, 1 p.

 3

Omdöme En varm och tålig vinterhandske, men utan 
utpräglade skytteanpassningar. Den passar 
i kyla och i jaktsituationer där det !nns 
utrymme att dra av handsken och skjuta, 
har även handrem så att den blir  hängande. 
Så länge det inte är extremt kallt kan 
 kombinationen med !ngerhandsken inuti 
vara ändamålsenlig, men i kallare väder 
kan en innervante med hål för avtryckar-
!ngret vara ett bättre komplement. Ger ett 
slitstarkt intryck.

13

En rejäl jakthandske med testets kanske 
bästa lösning för snabba skott, en  öppning 
med kardborre som kan pressas upp med 
pek!ngret, men som annars skyddar 
mot snö. Känns som en slitvarg. Den är 
inte  väldigt varm, men kombinerar du 
själv med en varm innervante med hål 
för avtryckar !ngret blir den en e%ektiv 
 vinterhandske även riktigt kalla dagar. På 
grund av  UV-re"ektion är den inte perfekt 
snö kamou"erad, men å andra sidan är detta 
ganska sällan avgörande.

13

Testvinnare! Testets varmaste handske, rejält 
utförd och med två alternativa skyttelösning-
ar. Är så välisolerad att kombinationen med 
!ngerhandske inuti känns ändamålsenlig. 
Fick ofta hänga i handremmen vid kikar-
spaning, fungerade bra som skyttehandske 
med öppet för !ngrarna. Varm nog för att 
fungera bra ihop med medföljande inner-
handske, som därmed innebär ett plus vid 
hantering av kall vapenmetall. Överväg dock 
att välja en storlek större än normalt.

17


