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Jaktkläder  
för vit säsong

På vintern är det viktigare än någonsin  
att ha rätt kläder. Vi har därför testat tio  
kamouflageställ med membran för att se  
vilka som håller måttet. Här är resultatet.

TEXT & FOTO  LARS-HENRIK ANDERSSON

V
i har under vinterförhåll
anden testat ett antal jakt
ställ bestående av jacka 
och byxa med vinter
kamouflage. Samtliga 
ställ har haft någon form 
av membran och sägs 

 därmed stå emot vatten och vind.
Vi har testat kläderna i allt från 

minus 25 grader till plusgrader och 
regn.

Det har varit svårt att utse någon 
klockren testvinnare, och det har 
heller inte varit någon ambition. Alla 
testade plagg har sina styrkor och 
svagheter. Se därför testet som en 
 guide. Kriterierna vi bedömt är kom
fort, funktion, kvalitet, prisvärdhet 
(ett dyrt ställ förväntas ha en högre 
kvalitet och hållbarhet) samt design.

Ett gäng erfarna och flitiga jägare 
har fått använda kläderna under 
vinterns jakter, företrädesvis under 
toppfågeljakt, ripjakt på fjället och 
harjakt med stövare, men även i sam
band med rävlockjakt.

Några överraskningar
Kläderna har generellt fungerat rätt 
bra och levt upp till tillverkarens 
utfästelser. Vi överraskades dock  
av några saker under testet. Ett av  
de dyrare ställen höll inte riktigt 
kvalitets måttet. En annan sak vi 
slogs av var att ett par av de billigare 
jaktställen håller förvånansvärt bra 
kvalitet. 

Generellt tillverkas det bra jakt
kläder i dag. Vi har dock upplevt att 
det är svårt att hitta regn och vind
täta ställ som samtidigt andas så pass 

bra att du inte blir blöt på insidan av 
kläderna. Rör du dig extremt mycket, 
låt oss säga på skogsskidor i lössnö 
med tung packning, så fungerar ett 
vanligt enkelt skalplagg lika bra, om 
inte bättre.

Viktiga detaljer
Under vinterjakterna är det viktigt 
med fickor som sluter tätt så du inte 
får en näve med snö i händerna när 
du ska fiska upp nya patroner eller 
 reservhandskarna. Bara en av de 
testade jackorna var försedd med 
en rejäl mudd som går över hela 
handleden och med genomgång för 
tummen. Vilket är mycket praktiskt.

Snölåsen nertill på byxorna kan 
generellt bli bättre. Försvarets 
M90system har en bra lösning som 
förvånansvärt få klädestillverkare 
har anammat. 

Något som de flesta jaktbyxor 
saknar är ett öppet knäveck i tyget så 
man kan stoppa in ett tunt knäskydd. 
Det är mycket praktiskt.

När du jagar i lössnö och kyla är 
det viktigt att kläderna sluter tätt 
vid armslut och ben och fickorna 
ska vara stora och lättåtkomliga. Du 
jobbar oftast med handskar på dig 
och ska därför klara av att komma 
åt saker i fickor även med handskar 
på. Här såg vi exempel på kläder där 
design gått före praktisk funktion.

Positivt är att klädestillverkar
na börjat inse vikten av att kunna 
ventilera ut överskottsvärme med 
hjälp av vädringsluckor i plaggen och 
att huvan är justerbar och kan täcka 
även halsen. ‹‹‹

Svensk Jakt har testat ett stort antal snöcamo-
ställ för vinterns jakter. Generellt är plaggen  
bra men membranen klarar inte att transportera 
ut överskottsvärme under rörlig aktivitet.
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SMARTA TIPS
K  Många byxor har förhöjt 

ryggslut vilket är bra. Man vill 
inte få ett glapp mellan byxa 
och jacka. Då kan du få in snö 
som smälter i ryggslutet och 
vid magen.

K  Känns det för dyrt med ett 
snökamouflageställ med 
membran? Kolla överskotts
lager efter försvarets vita över
dragsställ, det fungerar bra.

K  Merparten av ställen är gjorda 
i material som ska vara tyst, 
men nackdelen är att snö 
”kladdar” fast, tinar och fryser 
och därmed kyler. Att hitta ett 
tyst yttertyg som samtidigt 
är så pass glatt att snö inte 
fastnar är svårt.

K  Kamouflagefärgerna är för 
klara och skarpa, i vissa fall 
lite väl mörka. Chevaliers, 
Bergans och Bearskins ställ 
tyckte vi hade de bästa  
kamouflagefärgerna. 

K  Samtliga byxor med hängslen 
hade ett problem:  hängslena 
gled ner från axlarna. 
Irriterande. Problemet kan 
lätt åtgärdas med en annan 
konstruktion.

K  Viktigt är möjligheten att 
kunna maskintvätta kläderna, 
helst i 40 grader. En del av 
ställen som blodades ner från 
tjäder och älg blev nästan 
som nya efter tvätt. Flera av 
plaggen ska dropptorka och 
får inte centrifugeras.
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Chevalier Bergans Pinewood Pinewood Alaska Swedteam Engelson Bearskin Wekahunting JahtiJakt

Modell Abisko camo. Grotli. Bear. Jacka: Yeti snow. 
Byxa: TibetVinter.

Blind Max  
HD Pro Snöcamoställ.

Kebne. Jaktställ snöcamo  
jacka och byxa.

Lynx. Kungsörn. Rosto.

Pris Set: 3 990 kronor. Jacka: 3 895 kronor.
Byxa: 2 795 kronor.

Jacka: 1 599 kronor.  
Byxa: 899 kronor.

Jacka: 1 599 kronor. 
Byxa: 1 299 kronor.

Set: 1 990 kronor. Jacka: 1 995 kronor.  
Byxa: 1 595 kronor.

Set: 1 400 kronor. 
Jacka: 1 000 kronor.
Byxa: 650 kronor.

Jacka: 1 995 kronor.  
Byxa: 1 499 kronor.

Set: 2 995 kronor. Set: 2 990 kronor.

Kamou-
flage

Frostat barrskogsmönster. Björkstammar och kvistar. Realtree AP HD Snow. Realtree APS snow. Blind Max HD Snow 
snöcamo.

Realtree APS. Wild Trees, mörka löv
trädsstammar och kvistar.

BearCamo; löv och  
kvistar i matta färger.

Vinterskog, ekblad  
och kvistar.

Egen design med lövträds
stammar och kvistar.

Membran Chevalite 100 procent 
polyuretan.

Dermizax. Tvålagers vind och vatten
tätt membran Pine Tech.

Liner membran (byxa), 
Outer shell (jacka).

RainStop. Covertex. EuroTex PUmembran. Teflon. Protex Camo Hipora. AirTex2.

Material 100 procent polyester 
microfiber.

Polyester. 100 procent polyester. Polyester micromaterial. 100 procent polyester. Polyester micromaterial. Polyester microfiber. Skal 100 procent nylon,  
lining 100 procent polyester.

100 procent polyester. 100 procent polyester.

Tvätt Maskintvätt 40 grader. Maskintvätt 30 grader. Maskintvätt 40 grader. Maskintvätt 40 grader, 
dropptorkas.

Maskintvätt 30 grader, 
dropptorkas.

Maskintvätt 40 grader. Maskintvätt 40 grader. Maskintvätt 40 grader. Handtvätt. Maskintvätt 40 grader.

Leverantör www.chevalier.se www.bergans.se www.pinewood.eu/se www.pinewood.eu/se/ www.nettojakt.se www.swedteam.se www.engelson.se www.bearskin.se www.wekahunting.se www.vildmarks.se

Omdöme Ett ställ för rörlig jakt med 
testets bästa kamou
flagemönster. Däremot 
ställer vi oss tveksamma 
till membranets möjlig
het att transportera ut 
överskottsvärme. Snö 
fastnar i yttertyget vilket 
ger isbildning. Inbyggt 
snölås som dock saknar 
öglor för kängor. Små och 
dåligt placerade benfickor. 
Öppningen på fickorna är 
också för små. Under testet 
gick bröstfickans blixtlås 
sönder samt sömmarna i 
fodret. Oacceptabelt.

Vi har använt stället under 
både rörlig och mer stilla
stående jakt. Bra fickor och 
plus för ventilationsfickor 
i både jacka och byxor. Bra 
med relativt vida byxben. 
Kamouflaget är mycket 
bra och yttertyget gör att 
det inte fastnar snö på det, 
dock är tyget lite prassligt. 
Vi har använt stället på 
harpass och där har det 
fungerat. Dyrast i testet 
och det märks att det är 
ett plagg med bra kvalitet. 
Frågan är om det är värt 
sitt pris?

Ett bekvämt ställ med 
tejpade sömmar som helt 
klart är prisvärt. Vi hade 
gärna sett att ficklocken på 
benen haft blixtlås. Byx
orna saknar ventilations
fickor och snölåset hade 
kunnat vara bättre. Huvan 
på jackan är i minsta laget. 
Snö fastnar i yttertyget och 
bildar is. Plus för den prak
tiska ryggfickan. Stället har 
hängt med på många jakt
turer i vinter, från minus 25 
grader till töväder.

Ett tyst och varmt ställ om 
du ska stå på pass länge. 
Bra passform och komfort.  
Membranet i byxorna 
håller vätan borta. Byxorna 
saknar krok nertill för att 
fästa i kängorna. Hängs
lena på byxorna tenderar 
att glida ner från axlarna. 
Det förhöjda ryggslutet 
och resårhängslena är 
avtagbara. Plus också för 
att huvan är ställbar.  
Rejäla fickor fram på jack
an, napoleonfickor samt 
radiofickor på båda sidor. 
Plus för ryggficka. Prisvärt.

Lätt, smidigt och fickorna 
har vattentäta YKKblixt
lås. Bra kamouflage
mönster men lite för klara 
färger för att smälta in i 
landskapet. Jackan klarade 
inte av att ventilera ut 
överskottsvärme, trots 
ventilationsfickor. Byxorna 
är försedda med hängslen 
och förhöjd rygg. Dock 
åker hängslena ner över 
axlarna. De snedställda 
benfickorna gör att saker 
hamnar i samma hörn. 
Behagliga att bära. Snölåset 
bland de bästa i testet.

Jackan har tumgrepp och 
justering av ärmsluten,  
synnerligen praktiskt. Bra 
snölås på byxorna samt 
kängkrok. Stället är relativt 
tunt och passar mer till 
rörlig jakt. I ryggfickan 
finns fågelslingor där man 
kan hänga de skjutna 
riporna. Plus också för 
ventilation på både jacka 
och byxa. Hängslena gled 
dock ständigt ner från 
axlarna. Snörlåsen i gummi 
fungerar bra. Minus för att 
snön fastnar i yttertyget.

Bra, relativt tunt ställ 
för den rörliga jakten. 
Vid blidväder och regn 
verkar yttertyget suga 
åt sig väta. Snön fastnar 
också i yttertyget. Bra med 
många och praktiska fickor 
kombinerade med lock 
och blixtlås. Ställbar huva. 
Extra plus för ryggficka och 
stora praktiska bälgfickor 
fram på jackan. Kamou
flaget kan upplevas lite väl 
mörkt. Saknar krok nertill 
på byxan. Testets billigaste 
ställ där du får mycket för 
pengarna.

Ett bra ställ där det märks 
att aktiva jägare varit med 
i design och utformning. 
Stället fungerar både i 
minus 25 och vid några få 
kallgrader. Men transport
en av överskottsvärme 
fungerar inte fullt ut. Bra 
med många fickor med 
blixtlås och knäppning. 
Extra plus för fickan på 
armen och ryggficka. 
Hängselknapparna har 
slitit på jackans innertyg.  
Bra justering av benen.

Ett riktigt varmt och  
bekvämt ställ för passiva 
jaktformer. Vi har suttit 
stilla i minus 25 grader 
utan att frysa. En smart 
lösning är det infällda 
patronbältet för hagel. 
Byxorna med hängslen går 
högt upp på ryggen och 
magen vilket bidrar till 
komfort i kall temperatur. 
Snö riskerar att komma in 
i framfickorna på byxorna 
som saknar snölås. Funger
ar bra som värmeställ 
utanpå jaktkläderna, hade 
behövt större fotöppning.

Lite för mörkt och skarpt 
kamouflage. Förhållande
vis tunt ställ och här gäller 
lager på lagerprincipen. 
Både jackan och byxan är 
bekväma och materialet 
är tyst. Dock klarade inte 
stället att ventilera ut 
överskottsvärme. Byxorna 
saknar krok att fästa i 
kängorna. Tryckknapparna 
skramlar om de inte är 
knäppta. Plus för hängsel
knappar och resår i midjan 
på byxorna. Benfickorna 
borde ha blixtlås. I övrigt 
ett bra jaktställ.

Plus Bra kamouflagemönster, 
ventilationsfickor på 
byxorna.

Bra, genomtänkt ställ  
med ett bra kamouflage
mönster. Fastnar inte snö 
på yttertyget.

Prisvärt, tyst, praktiskt, 
bekvämt och bra passform.

Varmt, smidigt och 
 komfortabelt ställ.

Prisvärt och bekvämt  
med bra snölås.

Genomtänkt ställ för den 
rörliga jakten. Tumgrepp 
och bra snölås.

Prisvärt och praktiskt. Bra kamouflage, många 
fickor, bekvämt.

Mycket varmt och  
bekvämt, passar perfekt till 
den stillasittande passkytt
en. Inbyggt patronbälte.

Tunt och bekvämt ställ.

Minus För få och för dåliga fickor, 
dålig ventilation i jackan. 
Fodrets sömmar gick 
sönder.

Aningen prassligt yttertyg, 
men Bergans uppger att 
man ska ersätta det med 
ett tystare material. Dyrt.

För liten huva, dåligt 
snölås.

Byxkrok saknas och hängs
lena tenderar glida ner från 
axlarna.

”Rainstop”membran 
är inte nödvändigt på 
vinterkläder. Snedställda, 
opraktiska byxfickor.

Midjejustering saknas 
i jackan. Hängslena på 
byxorna glider ner över 
axlarna.

Lite för mörkt kamouflage. 
Saknar kängkrok nertill på 
byxan.

Hängselknapparna sliter 
på jackans innerfoder, 
ficköppningarna för små.

Dåliga fickor och inget 
snölås på byxorna. Kan 
inte tvättas i maskin.

Dåliga ficklock och för små 
ventilationsöppningar. Lite 
för mörkt kamouflage.
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Chevalier Bergans Pinewood Pinewood Alaska Swedteam Engelson Bearskin Wekahunting JahtiJakt

Modell Abisko camo. Grotli. Bear. Jacka: Yeti snow. 
Byxa: TibetVinter.

Blind Max  
HD Pro Snöcamoställ.

Kebne. Jaktställ snöcamo  
jacka och byxa.

Lynx. Kungsörn. Rosto.

Pris Set: 3 990 kronor. Jacka: 3 895 kronor.
Byxa: 2 795 kronor.

Jacka: 1 599 kronor.  
Byxa: 899 kronor.

Jacka: 1 599 kronor. 
Byxa: 1 299 kronor.

Set: 1 990 kronor. Jacka: 1 995 kronor.  
Byxa: 1 595 kronor.

Set: 1 400 kronor. 
Jacka: 1 000 kronor.
Byxa: 650 kronor.

Jacka: 1 995 kronor.  
Byxa: 1 499 kronor.

Set: 2 995 kronor. Set: 2 990 kronor.

Kamou-
flage

Frostat barrskogsmönster. Björkstammar och kvistar. Realtree AP HD Snow. Realtree APS snow. Blind Max HD Snow 
snöcamo.

Realtree APS. Wild Trees, mörka löv
trädsstammar och kvistar.

BearCamo; löv och  
kvistar i matta färger.

Vinterskog, ekblad  
och kvistar.

Egen design med lövträds
stammar och kvistar.

Membran Chevalite 100 procent 
polyuretan.

Dermizax. Tvålagers vind och vatten
tätt membran Pine Tech.

Liner membran (byxa), 
Outer shell (jacka).

RainStop. Covertex. EuroTex PUmembran. Teflon. Protex Camo Hipora. AirTex2.

Material 100 procent polyester 
microfiber.

Polyester. 100 procent polyester. Polyester micromaterial. 100 procent polyester. Polyester micromaterial. Polyester microfiber. Skal 100 procent nylon,  
lining 100 procent polyester.

100 procent polyester. 100 procent polyester.

Tvätt Maskintvätt 40 grader. Maskintvätt 30 grader. Maskintvätt 40 grader. Maskintvätt 40 grader, 
dropptorkas.

Maskintvätt 30 grader, 
dropptorkas.

Maskintvätt 40 grader. Maskintvätt 40 grader. Maskintvätt 40 grader. Handtvätt. Maskintvätt 40 grader.

Leverantör www.chevalier.se www.bergans.se www.pinewood.eu/se www.pinewood.eu/se/ www.nettojakt.se www.swedteam.se www.engelson.se www.bearskin.se www.wekahunting.se www.vildmarks.se

Omdöme Ett ställ för rörlig jakt med 
testets bästa kamou
flagemönster. Däremot 
ställer vi oss tveksamma 
till membranets möjlig
het att transportera ut 
överskottsvärme. Snö 
fastnar i yttertyget vilket 
ger isbildning. Inbyggt 
snölås som dock saknar 
öglor för kängor. Små och 
dåligt placerade benfickor. 
Öppningen på fickorna är 
också för små. Under testet 
gick bröstfickans blixtlås 
sönder samt sömmarna i 
fodret. Oacceptabelt.

Vi har använt stället under 
både rörlig och mer stilla
stående jakt. Bra fickor och 
plus för ventilationsfickor 
i både jacka och byxor. Bra 
med relativt vida byxben. 
Kamouflaget är mycket 
bra och yttertyget gör att 
det inte fastnar snö på det, 
dock är tyget lite prassligt. 
Vi har använt stället på 
harpass och där har det 
fungerat. Dyrast i testet 
och det märks att det är 
ett plagg med bra kvalitet. 
Frågan är om det är värt 
sitt pris?

Ett bekvämt ställ med 
tejpade sömmar som helt 
klart är prisvärt. Vi hade 
gärna sett att ficklocken på 
benen haft blixtlås. Byx
orna saknar ventilations
fickor och snölåset hade 
kunnat vara bättre. Huvan 
på jackan är i minsta laget. 
Snö fastnar i yttertyget och 
bildar is. Plus för den prak
tiska ryggfickan. Stället har 
hängt med på många jakt
turer i vinter, från minus 25 
grader till töväder.

Ett tyst och varmt ställ om 
du ska stå på pass länge. 
Bra passform och komfort.  
Membranet i byxorna 
håller vätan borta. Byxorna 
saknar krok nertill för att 
fästa i kängorna. Hängs
lena på byxorna tenderar 
att glida ner från axlarna. 
Det förhöjda ryggslutet 
och resårhängslena är 
avtagbara. Plus också för 
att huvan är ställbar.  
Rejäla fickor fram på jack
an, napoleonfickor samt 
radiofickor på båda sidor. 
Plus för ryggficka. Prisvärt.

Lätt, smidigt och fickorna 
har vattentäta YKKblixt
lås. Bra kamouflage
mönster men lite för klara 
färger för att smälta in i 
landskapet. Jackan klarade 
inte av att ventilera ut 
överskottsvärme, trots 
ventilationsfickor. Byxorna 
är försedda med hängslen 
och förhöjd rygg. Dock 
åker hängslena ner över 
axlarna. De snedställda 
benfickorna gör att saker 
hamnar i samma hörn. 
Behagliga att bära. Snölåset 
bland de bästa i testet.

Jackan har tumgrepp och 
justering av ärmsluten,  
synnerligen praktiskt. Bra 
snölås på byxorna samt 
kängkrok. Stället är relativt 
tunt och passar mer till 
rörlig jakt. I ryggfickan 
finns fågelslingor där man 
kan hänga de skjutna 
riporna. Plus också för 
ventilation på både jacka 
och byxa. Hängslena gled 
dock ständigt ner från 
axlarna. Snörlåsen i gummi 
fungerar bra. Minus för att 
snön fastnar i yttertyget.

Bra, relativt tunt ställ 
för den rörliga jakten. 
Vid blidväder och regn 
verkar yttertyget suga 
åt sig väta. Snön fastnar 
också i yttertyget. Bra med 
många och praktiska fickor 
kombinerade med lock 
och blixtlås. Ställbar huva. 
Extra plus för ryggficka och 
stora praktiska bälgfickor 
fram på jackan. Kamou
flaget kan upplevas lite väl 
mörkt. Saknar krok nertill 
på byxan. Testets billigaste 
ställ där du får mycket för 
pengarna.

Ett bra ställ där det märks 
att aktiva jägare varit med 
i design och utformning. 
Stället fungerar både i 
minus 25 och vid några få 
kallgrader. Men transport
en av överskottsvärme 
fungerar inte fullt ut. Bra 
med många fickor med 
blixtlås och knäppning. 
Extra plus för fickan på 
armen och ryggficka. 
Hängselknapparna har 
slitit på jackans innertyg.  
Bra justering av benen.

Ett riktigt varmt och  
bekvämt ställ för passiva 
jaktformer. Vi har suttit 
stilla i minus 25 grader 
utan att frysa. En smart 
lösning är det infällda 
patronbältet för hagel. 
Byxorna med hängslen går 
högt upp på ryggen och 
magen vilket bidrar till 
komfort i kall temperatur. 
Snö riskerar att komma in 
i framfickorna på byxorna 
som saknar snölås. Funger
ar bra som värmeställ 
utanpå jaktkläderna, hade 
behövt större fotöppning.

Lite för mörkt och skarpt 
kamouflage. Förhållande
vis tunt ställ och här gäller 
lager på lagerprincipen. 
Både jackan och byxan är 
bekväma och materialet 
är tyst. Dock klarade inte 
stället att ventilera ut 
överskottsvärme. Byxorna 
saknar krok att fästa i 
kängorna. Tryckknapparna 
skramlar om de inte är 
knäppta. Plus för hängsel
knappar och resår i midjan 
på byxorna. Benfickorna 
borde ha blixtlås. I övrigt 
ett bra jaktställ.

Plus Bra kamouflagemönster, 
ventilationsfickor på 
byxorna.

Bra, genomtänkt ställ  
med ett bra kamouflage
mönster. Fastnar inte snö 
på yttertyget.

Prisvärt, tyst, praktiskt, 
bekvämt och bra passform.

Varmt, smidigt och 
 komfortabelt ställ.

Prisvärt och bekvämt  
med bra snölås.

Genomtänkt ställ för den 
rörliga jakten. Tumgrepp 
och bra snölås.

Prisvärt och praktiskt. Bra kamouflage, många 
fickor, bekvämt.

Mycket varmt och  
bekvämt, passar perfekt till 
den stillasittande passkytt
en. Inbyggt patronbälte.

Tunt och bekvämt ställ.

Minus För få och för dåliga fickor, 
dålig ventilation i jackan. 
Fodrets sömmar gick 
sönder.

Aningen prassligt yttertyg, 
men Bergans uppger att 
man ska ersätta det med 
ett tystare material. Dyrt.

För liten huva, dåligt 
snölås.

Byxkrok saknas och hängs
lena tenderar glida ner från 
axlarna.

”Rainstop”membran 
är inte nödvändigt på 
vinterkläder. Snedställda, 
opraktiska byxfickor.

Midjejustering saknas 
i jackan. Hängslena på 
byxorna glider ner över 
axlarna.

Lite för mörkt kamouflage. 
Saknar kängkrok nertill på 
byxan.

Hängselknapparna sliter 
på jackans innerfoder, 
ficköppningarna för små.

Dåliga fickor och inget 
snölås på byxorna. Kan 
inte tvättas i maskin.

Dåliga ficklock och för små 
ventilationsöppningar. Lite 
för mörkt kamouflage.
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