
Ull är ett material som kommit tillbaka 
på bred front under senare år, särskilt 
bland underställ men även som 

yttermaterial i kläder och väskor. Som 
yttermaterial i jaktkläder passar det särskilt 
bra då ullen är tyst, slitstarkt, vind och 

vattenavvisande och värmer även när det 
är blött. Vissa tillverkare har valt att förse 
hela eller delar av sina plagg med vatten
täta membran och andra har valt att vara 
utan. Någon värdering kommer inte läggas 
i det utan jag kommer bara konstatera till 

vilket användningsområde respektive plagg 
lämpar sig bäst. Ett plagg med membran 
blir tyngre, varmare och andas sämre, 
men släpper i gengäld inte igenom vatten. 
Ett ullplagg utan membran är vatten och 
vindavvisande i viss mån men kommer 
släppa igenom vatten en riktigt blöt dag. I 
gengäld blir det luftigare, lättare och torkar 
fortare. Vad man väljer här får man anpassa 
efter vilken typ av jakt man bedriver. Samt
liga fabrikat har även två eller fler alterna
tiva överdelar i serierna för olika typer av 
användning. 

OM TESTET 
Kläderna har testats av undertecknad gäl
lande utförande, komfort, kvalitetskänsla, 
skärning och passform. Något långtidstest 

Hösten är åter här och jaktsäsongen går snart 
igång på högvarv. Bra jaktkläder gör att du kan 
koppla av och koncentrera dig på jakten fullt ut, 
kanske är det dags att se över garderoben? Vi har 
testat fem olika jaktställ i olika typer av ullmate-
rial både med och utan membran.
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som visar slitstyrka och liknande är det dock inte tal om utan fokus 
ligger på ovan nämnda faktorer. Ställen har använts under kortare 
eller längre jaktturer i skog och mark för att få en uppfattning om 
kläderna. 

Undertecknad är 181 centimeter lång och väger 69 kilo, test
kläderna levererades i storlek C48 eller medium (se respektive 
plagg i tabellen) och jag försöker utifrån detta ge en fingervisning 
om hur kläderna är i storlek. 

VÅRDA DINA ULLKLÄDER
Ull är naturligt antibakteriellt och ”tvättar” sig själv i viss mån. 
Har kläderna blivit rejält svettiga räcker det som regel med att bara 
hänga ut och vädra dem en stund så är all dålig lukt som bortblåst. 
Undvik därför att tvätta kläderna om du inte absolut behöver, så 
håller de också längre. Vi har en tendens att tvätta sönder våra 
kläder snarare än att slita ut dem. Behöver du ändå tvätta dem så är 
det bästa att följa tvättråden på respektive plagg. Generellt sett med 
ullplagg är det handtvätt eller maskintvätt på ullprogam i 30 grader 
som gäller. Använd också ett särskilt ulltvättmedel. Plaggen bör 
som regel även bara häng eller plantorkas. 

FÖRKLARINGAR
Vadmal/loden: Kärt barn har många namn, ullen är inget undantag. 
Vadmal, loden och tweed är några exempel på filtade ullmaterial 
som används till klädesplagg under väldigt lång tid. Vadmal använ
des bland annat till svenska militärens uniformer under en period, 
loden har sitt ursprung längre ned i Europa och tweed hör förstås 
Storbritannien till. Från början var de rena ullplagg men nu för 
tiden blandar man ofta in en viss del syntet i materialet. 

Testkläderna poängsätts i fem kategorier med poängskala 1-5, 
där 5 är bäst.

Prissättning: Här görs en bedömning av hur prisvärt stället 
 upplevs, det vill säga pris i förhållande till prestanda.

Design: Utseende är kanske inte första prioritet på jaktkläder, 
men visst spelar det lite roll.

Komfort/passform: Hur är stället att bära och jaga i? Går det att 
ta ut steget eller skjuta obehindrat?

Fickor, etc.: Hur är fickor och detaljer placerade och utformade? 

Kvalitetskänsla: Här görs en personlig och subjektiv bedömning 
över hur välgjort stället upplevs.

POÄNGSÄTTNING

Leverantör: Swedteam.se

Pris: Jacka Vist Loden Classic: 4 495 kronor. 
Anorak Vist Loden PRO: 2 295 kronor. 
Byxa Vist Loden: 2 495 kronor. 
Finns även en kortare jacka, Vist Loden PRO, i samma serie, pris 3 995 kronor.

Membran: Nej.

Ullmaterial: Loden (80% ull, 20% polyester).

Tvättråd: Maskintvätt ullprogram 30 grader.

Kommentar: Byxan: Här måste jag säga att Swedteam har lyckats väldigt bra. Membranlös 
byxa med ett tunt meshfoder som gör att man kan bära den utan långkalsonger utan att det 
kliar. Kroppsnära passform med mycket bra skärning, väldigt bekväm byxa! Rejäl kil i grenen 
och förböjda knän ger bra rörlighet. Öppna handfickor med lagom djup. Optimal lösning med 
överfallet som döljer bakfickornas dragkedjor och undviker att de skaver eller låter mot kolven 
när bössan bärs på ryggen. Hade gärna sett något liknande även på benfickorna. Väldigt bra 
lösning med åtdragningsremmen i bensluten, rejäl och lättanvänd. Minimalt med andra material, 
vilket gör byxan extremt tyst. Enda negativa på hela byxan är benfickorna som enligt mig sitter 
för lågt och långt bak, så att det man har där gärna hamnar i knävecket när man böjer sig ned. 
Jag hade gärna sett att de satt fem-tio centimeter högre upp och lite mer framåt. Annars är 
byxan en fullträff. 
Anorak: Helt ofodrad, midjelång och enkel anorak som passar bäst för den aktiva jägaren. Helt 
i ull förutom små detaljer runt fickor och insida krage gör den extremt tyst. Lång dragkedja 
ned på bröstet som gör det lätt att ventilera bra. Två fleecefodrade handfickor med dragked-
jor. Dragkedjor i sidorna har blivit populärt att sätta i anoraker, jag är väldigt glad att man valt 
bort det här, den blir lite krångligare att ta på, men man slipper stela dragkedjor som skaver 
sönder bössan, mycket bra. Dubbla bröstfickor för radio och liknande, inget överfall vilket jag 
person ligen tycker är bra just här, ingen risk att kolven fastnar på väg upp till anlägget. Inte helt 
förtjust i att få dragkedjeflärpen under kolven i anlägget men inget stort problem i och för sig, en 
smula  irriterande bara. FIckans placering gör att radion hamnar rätt lågt, antennen har därför en 
 tendens att hamna i ansiktet när jag lägger upp bössan, en enkel antennögla hade kunna lösa 
detta. Bra i storleken men väl kort i ärmarna för mig, hade gärna haft tio centimeter till där.  
Jacka Classic: Lång jacka med snyggt, klassiskt stuk och löstagbar, bra huva. Jackan är försedd 
med ett tunt meshfoder och har sköna ärmmuddar i ett tunt trikåmaterial. Till skillnad mot 
anoraken är armlängden bra här. Mycket bra krage med helt rätt höjd och vidd. Bra längd med 
stora bälgfickor som sitter på rätt ställe, under midjehöjd. Fickorna är försedda med dragkedja 
och lock med vanlig knapp, fickorna är rymliga och lätta att komma ned i. Utanpå dem finns 
även någon typ av lättåtkomliga extrafickor. I midjan finns en dragkedjeficka på båda sidor som 
kan användas som GPS- eller alternativ radioficka till exempel, eller för ammunition och annat 
viktigt. Vidare finns rejäla, klassiska handvärmarfickor med fleecefoder i brösthöjd. Genomgå-
ende ryggficka bak. Radiofickor finns på båda sidor och är försedda med överfall. Dessa är nog 
det enda jag inte gillar med jackan,  kolven vill lätt haka i vid anlägg, kanske en vanesak men lite 
irriterande i mina ögon på en jaktjacka. En drakedjeförsedd innerficka och två öppna meshfickor 
på insidan.

Passar för: Byxan och anoraken passar mycket bra för den rörliga hundföraren eller pürschjäg-
aren. Den långa Classic-jackan passar perfekt för passkytten i alla lägen utom möjligen höstens 
blötaste dagar, utseendemässigt gör den sig lika bra på en älgjakt i Norrland som på en fasan-
jakt i Skåne i mina ögon. 

Plus: Passform och design.

Minus: Små detaljer kring fickornas placeringar.

SWEDTEAM VIST LODEN

PRISSÄTTNING

DESIGN

KOMFORT/PASSFORM

FICKOR, ETC.

KVALITETSKÄNSLA

TESTVINNARE

POÄNG
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Z-aim AB, Björnstigen 2, 92133 Lycksele, Telefon: 095013500

www.z-aim.com

ÅTELKAMEROR
Keepguard åtelkameror är valet för dig som söker effek-
tivitet och bildkvalitet som tål att jämföras! Modellerna 
KG891 16MP HD 3G & KG895 30MP HD 4G LTE CLOUD 
APP är modeller som levererar. I tidningen Allt om Jakt 
& Vapen nummer 5-2020 utsågs KG895 till bäst i test i 
klassen molnbaserade åtelkameror. Besök vår hemsida för 
mer information om hela sortimentet från Keepguard som 
är en av marknadens äldsta tillverkare.

TERMISKA MÖRKERKIKARSIKTEN
Pard digitala och termiska mörkerkikarsikten har explod-
erat i popularitet! De levererar extremt hög prestanda till 
vettiga priser. Storsäljaren NV007A monteras direkt på ditt 
befintliga kikarsikte helt utan behov av inskjutning. Läs 
mer och beställ på vår hemsida.

Leverantör: Härkila.se

Pris: Jacka Metso Active: 2 995 kronor. 
Byxa Metso Active: 2:495 kronor. 
Stället finns även i en fodrad version, Metso Insulated, jacka 4 995 kronor och byxa 4 495 kronor.

Membran: Nej.

Ullmaterial: Filtad ull, 50% ull, 50% polyester.

Tvättråd: Maskintvätt ullprogram 30 grader.

Kommentar: Byxan: Snyggt designad byxa med effekfulla sömmar och mockaimitation i 
kontrastfärg. Tunt meshfoder som gör att man kan bära den utan långkalsonger utan att det kliar. 
Normal till låg midja med modernt snitt och något förböjda knän. Storleken kändes bra när det 
kom till kom till midja och benlängd, byxan sitter väldigt snyggt men jag kom dock inte överens 
med passformen i skogen. Jag har inga grova lår men med bara ett par tunna vantar och en 
ansiktsmask i ena benfickan och avståndsmätaren i den andra blev byxan rejält tight över låren 
och grenen, något som kändes jobbigt att gå i skogen med. Jag vet heller inte vad som gjorde 
det men när jag hade mobiltelefonen i handfickorna så stuttade den i ljumsken när jag böjde mig 
eller lyfte upp benet för att kliva över en stock. Passform är dock väldigt personligt och detta 
behöver inte gälla för alla. Knän och stuss är försedda med  vattentätt membran och mocka-
imitation vilket gjorde byxan ganska tjock och varm på dessa ställen. Handfickornas öppning är 
nästan parallella med linningen vilket gör dem lite krångligare att komma ned i, å andra sidan är 
det betydligt mindre risk att något ramlar ur fickorna med den lösningen. Benfickorna är mycket 
bra placerade och hamnar enligt mig på rätt ställe på låret. Bra justeringsrem i bensluten och en 
kardborrejustering på vaderna för bättre rörlighet. Inga bakfickor. 
Jacka: Samma här, snygg jacka som sitter riktigt snyggt. Dock känns den tyvärr skuren mer för 
att just sitta snyggt än för rörlighet, ger lite ””kavajkänsla”” över rygg och bröst i anlägg och 
liknade rörelser trots att den är bra i storleken. Jackan är försedd med en löstagbar, smidig luva. 
Tyvärr är den snålt tilltagen i höjd vilket jag tycker är vanligt på många fabrikat, står jag rakt så 
hänger jackan på huvudet i stället för axlarna vilket blir jobbigt för nacken i längden, några cen-
timeter till så hade det varit löst. Mycket bra placering av radiofickorna, radion hamnar högt och 
nära halsen vilket håller radion på plats och antennen borta från ansiktet. Två bra, vanliga sid-
fickor med dragkedja. En stor, dragkedjeförsedd innerficka och en meshficka för mobiltelefonen.

Passar för: De flesta typer av jakt under allt annat än möjligen den varmaste delen av säsongen 
och de blötaste dagarna. Jackan passar den rörlige jägaren eller hundföraren bäst medan byxan 
är mer allround och passar i de flesta lägen. Stället är snyggt och passar bra för den som också 
prioriterar utseendet högt.

Plus: Snyggt ställ.

Minus: Byxorna tighta över låren.

HÄRKILA METSO ACTIVE

PRISSÄTTNING

DESIGN

KOMFORT/PASSFORM

FICKOR, ETC.

KVALITETSKÄNSLA

Leverantör: Pinewood.eu

Pris: Jacka Edmonton: 2 499 kronor. 
Jacka Edmonton Exclusive: 1 499 kronor. 
Byxa Edmonton: 1 499 kronor.

Membran: Edmonton jacka och byxa: Ja. Edmonton Exclusive: Nej.

Ullmaterial: 50% ull, 50% polyester.

Tvättråd: Maskintvätt ullprogram 30 grader.

Kommentar: Byxan: Enda stället/byxan med membran i hela plagget. Riktigt trevlig byxa, en 
bra kompromiss mellan designad och rymlig skärning. Byxan känns följsam och smidig utan 
att störa på något vis. Testets bästa fickor enligt mig, mycket bra placering och utformning på 
benfickorna, bra djup och modell på handfickorna. En bakficka med dragkedja och överfall på 
höger sida. Knivfickan på höger ben vet jag dock inte vad jag ska använda till, lite väl smal och 
grund för en kniv  Dolda ventilationsdragkedjor med mesh/tyg bakom i bakkant på benfickor-
na. Pinewood har valt att inte låta ullmaterialet löpa genom hela byxan, på stussen, knän och 
knäveck finns alltså inget ullmaterial under det som ser ut som förstärkningar. Troligen bidrar det 
till att att byxan känns så smidig och lätt, nackdelen kan vara att man inte får ullens värmande 
egenskaper på dessa ställen, särskilt över knäna hade jag tyckt det vore skönt. Bra åtdragnings-
remmar i bensluten. 
Jacka: Membran i hela jackan och tunt syntetfoder. Mycket trevlig jaktjacka med funktionell, 
midjekort skärning och bra fickor. Vanliga sneda handfickor, mycket bra ””pejlficka”” lågt på 
vänster sida med dragkedja. Testets bästa radiofickor i min mening, nästan lodräta drag-
kedjeöppningar, radion hamnar ganska lågt men en öppning för antennen håller den borta från 
ansiktet. Antennöppningen kan även användas för att hänga radion utanpå jackan genom att 
haka i radions clips.  Ingenting som är i vägen för kolven vid anlägg och fickorna passar även 
bra för mobil och annat. Napoleonficka med dragkedja under vindslån och en stor dragkedje-
försedd innerficka. Rymlig ryggficka med ingång från höger sida, jag hade gärna haft en högre 
tröskel dock men det hade nog blivit svårt på en midjejacka dock. Dragkedjan är väl dold. Dolda 
ventilationsdragkedjor i sidorna, dessa hade möjligen fått gå upp mer under armarna för att 
ventilera lite bättre. Bra, rymlig luva med membran och bra justeringsmöjligheter. Samma sak 
som med byxan, ullen går inte över hela jackan vilket är lite synd, det hade varit skönt med ull 
över oket och överarmarna kalla dagar. 
Jacka Exclusive: Varmfodrad jacka utan membran. Känns mer som en ””vardagsjacka”” än en 
jaktjacka men har i alla fall en radioficka på vänster sida utifall. Två vanliga handfickor och en 
innerficka, samtliga med dragkedjor.

Passar för: Membranet i hela plagget gör att stället kanske upplevs för varmt för den rörligaste 
jakten under den tidigaste säsongen, i övrigt är det ett ställ som passar i princip alla typer av 
jakt. Membranet gör förstås också att plaggen ger lite mer ljud ifrån sig än de utan membran, 
dock ett mycket tyst ställ överlag. Utseendemässigt riktigt trevligt och allround, passar i del 
flesta sammanhang.

Plus: Testets bästa fickor.

Minus: Att ullen inte går igenom hela plagget.

PINEWOOD EDMONTON + JACKA EXCLUSIVE

PRISSÄTTNING

DESIGN

KOMFORT/PASSFORM

FICKOR, ETC.

KVALITETSKÄNSLA

POÄNG
21
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BÄSTA FICKOR
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Z-aim AB, Björnstigen 2, 92133 Lycksele, Telefon: 095013500

www.z-aim.com

ÅTELKAMEROR
Keepguard åtelkameror är valet för dig som söker effek-
tivitet och bildkvalitet som tål att jämföras! Modellerna 
KG891 16MP HD 3G & KG895 30MP HD 4G LTE CLOUD 
APP är modeller som levererar. I tidningen Allt om Jakt 
& Vapen nummer 5-2020 utsågs KG895 till bäst i test i 
klassen molnbaserade åtelkameror. Besök vår hemsida för 
mer information om hela sortimentet från Keepguard som 
är en av marknadens äldsta tillverkare.

TERMISKA MÖRKERKIKARSIKTEN
Pard digitala och termiska mörkerkikarsikten har explod-
erat i popularitet! De levererar extremt hög prestanda till 
vettiga priser. Storsäljaren NV007A monteras direkt på ditt 
befintliga kikarsikte helt utan behov av inskjutning. Läs 
mer och beställ på vår hemsida.



Leverantör: Engelsons.se

Pris: Setpris jacka + byxa Tåsjö: 1 600 kronor. 
Setpris rock + byxa Tåsjö: 1 700 kronor.

Membran: Jacka och rock: Nej. Byxa: Ja, vattentäta partier på knä och rumpa.

Ullmaterial: 50% ull, 50% polyester.

Tvättråd: Handtvätt, gärna med ulltvättmedel.

Kommentar: Byxan: Membranlös byxa med ett tunt syntetfoder och vattentäta förstärkningar 
över knän och stuss. Relativt rak skärning men med något förböjda knän. Upplever att midjan är 
lite högre fram än bak vilket känns lite konstigt. Den ganska rymliga passformen gjorde dock att 
byxan kändes bekväm att bära och röra sig i trots detta. Mycket bra placerade benfickor med 
en rejäl bälg, möjligen hade de kunnat vara något djupare och smalare så att de inte gick lika 
långt bak på låret men inget som störde nämnvärt rent praktiskt. Bra överfall på benfickornas 
dragkedjor, ingenting  som skapar oljud mot en lågt hängande kniv till exempel. Ventilationsdrag-
kedjor med överfall på bakkanten av benfickorna me mesh bakom.Vanliga, ganska raka hand-
fickor som gärna hade fått var lite djupare men ändå helt ok.  Bra åtdragningsrem i bensluten.  
Rock: Den här gillade jag modellen på. Rejäl längd. Membranlös men med vattentäta förstärk-
ningar över oket och överarmarna. Samma vattentäta material i huvan som är rymlig och bra 
utformad med bra justeringar. Stora bälgfickor med dragkedja och lock som sitter på rätt ställe, 
nedanför midjan. Bra handvärmarfickor i sidorna, dock utan dragkedja eller annan stängning. 
Ventilationsdragkedjor under armarna, det är jag personligen inte så förtjust i, särskilt inte på 
en jacka som ändå inte har membran. Den är dock bra utförd och upplevdes inte vara i vägen 
för bössan. Bra radiofickor i samma stuk som Swedteams på båda sidor, Tåsjö är dock försedd 
med en kardborrehälla som håller antennen på plats, bra där. En större dragkedjeförsedd 
innerficka. En ryggficka med ingång från båda sidor med lite tröskel vilket hindar saker från att 
åka ut så lätt, dragkedjorna är dessutom snyggt dolda vlket är bra. Dragsko i midjan och i neder-
kant. Det som är synd är att man inte gått upp med ullmaterialet över oket/överarmarna och 
lagt förstärkningarna över detta, istället har man valt att ha bara det tunna vattentäta materialet 
där vilket gör att det lätt blir kyligt över axlar och armar. Lite synd på en annars mycket trevligt 
jaktrock. 
Jacka: Identisk med rocken förutom en kortare skärning och att det finns handfickor bakom 
bälgfickorna.

Passar för: Prisvärt ställ för allroundjägaren, passar bra under hela säsongen utom under 
höstens blötaste dagar. Utseendemässigt skämms inte stället för sig, särskilt rocken hade nog 
kunnat tas för ett betydligt dyrare fabrikat om det inte hade varit för loggan på armen.

Plus: Mycket prisvärt.

Minus: Synd att man inte dragit upp ullen hela vägen över oket.

JAKTSTÄLL TÅSJÖ

PRISSÄTTNING

DESIGN

KOMFORT/PASSFORM

FICKOR, ETC.

KVALITETSKÄNSLA

Leverantör: Edvardson.se

Pris: Vadmalsanorak: 2 890 kronor (med luva 3 490 kronor). 
Vadmalsjacka: 2 890 kronor. 
Vadmalsbyxa med nätfoder och membran över framsida lår och knän 2 090 kronor (utan foder 
1 790).

Membran: Anorak och jacka: Nej. Byxa: Ja, över framsida lår och knä (finns även utan 
 membran).

Ullmaterial: Vadmal, 70% ull, 30% (polyester?).

Tvättråd: Handtvätt med ulltvättmedel.

Kommentar: Byxan: Byxa med ett tunt meshfoder som gör att man kan bära den utan långkal-
songer utan att det kliar. Membran över framsida lår och knä. Förstärkningar i skinn. Klassiskt, 
rakt ””kostymbyxsnitt”” med hög midja, vilket jag inte är särskilt förtjust i normalt men dessa 
satt faktiskt riktigt bra trots detta och jag hade inga problem med rörligheten alls, förutsatt att 
linningen sitter där den är tänkt. Rejäla benfickor med bälg och tryckknappar, hade gärna fått 
sitta lite högre upp på benet men jag upplevde ändå inte att innehållet blev i vägen. Vanliga 
traditionella handfickor med ganska lodräta öppningar och en dragkedjeförsedd bakficka, precis 
som en kostymbyxa. Byxans hällor sitter så att överdelen på bältet hamnar lite ovanför linningen 
och utanpå hängselknapparna vilket jag tycker är en lite konstig och obekväm lösning. Bra rem 
för åtdragning av byxbenet, dock gjorde förstärkningen i skinn att det var svår att få den att sitta 
åt ordentligt runt kängan. Byxan kändes luftig och behaglig att bära, i och med att hela byxan 
är i vadmal är den också extremt tyst. Med ett lite modernare snitt har denna byxa nog tilltalat 
ännu fler. 
Anorak: Anorak i klassiskt snitt med lång dragkedja och stor känguruficka på magen. Försedd 
med radioficka på vänster sida för högerskytt (det går att beställa med ficka för vänsterskytt och 
även extra fickor) och en ryggficka med två dragkedjor. Ok och krage förstärkt med skinn. Dold 
dragsko i sidorna för att justera in midjemått och likaså dragsko i nederkanten. Anoraken hade 
jag nog kunnat gå ner till small på. Den var rejält rymlig, dock utan attt upplevas allt för bylsig 
när jag väl justerat in midjan lite. Kängurufickan är fleecefodrad på insidan och mycket rymlig, 
lämpligt att plösa ner handskar och annat däri eller bara värma händerna. Den långa dragkedjan 
på bröstet gör det lätt att ventilera bra. Personligen hade jag fördragit att vara utan skinnet på 
ok och krage, plagget hade blivit ännu smidigare och tystare då, men snyggt är det förstås. 
Radiofickan hade gärna fått kompletteras med en antennögla, men annars fungerar den helt ok. 
Luftigt, tyst och smidig att bära. Dragkedjorna på ryggfickan skulle dock behövt täckas med 
någon typ av överfall, annars är risken stor att de repar kolven om bössan bärs på ryggen. 
Jacka: Jackan är i princip lika som anoraken fast med en hel dragkedja, förstås också med de-
lade framfickor istället för en hel. Jag upplevde att jackan var något nättare i storleken, där hade 
jag nog valt att köra på medium. I övrigt gäller samma som för anoraken.

Passar för: De flesta typer av jakt under allt annat än de blötaste dagarna. Jag tänker främst på 
älghundsförare och liknande. Utseendet tilltalar nog mest de som uppskattar lite gammeldags 
stil med den klassiskt gråa vadmalen och skinnförstärkningarna. 

Plus: Rejäla kläder med klassisk look.

Minus: Byxornas något omoderna snitt.
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