
Skaljackans jobb är att hålla dig torr i tuffa 

regnväder. Den ska vara robust men smidig, 

vattentät men luftig – och helst också snygg. 

Utemagasinet har testat tolv modeller.

12 JACKOR  
FÖR SKITVÄDER

AV ERIKA ENEQUIST OCH LENA HEDMAN  
FOTO ANETTE ANDERSSON

FAKTAUTE

SÅ GICK TESTET TILL
I vårvinter- och försommartider har  
jackorna använts vid olika aktiviteter i 
fjällmiljö och vid vila. De har testats på 
turskidor, vandring, löpning och till var-
dags. Alla har använts i regnigt och blå-
sigt fjällväder. Vävarna har testats med  
inomhusdusch för jämförelser och huvor-
na har prövats med och utan hjälm. 
   Testet avslöjar hur rörlig du är i jackan, 
ventilation, huvans funktion, om fickor, 
sömmar och andra detaljer är välplacera-
de så att de inte utsätts för nötning under 
ryggsäck, sele eller dragbälten. Utöver det 
utvärderar vi prisvärdhet, materialval och 
inte minst miljöhänsyn. 
   Jackornas storlek och passform är nor-
mala om inget annat anges. Gemensamt 
för jackorna är också att de har förböjda 
ärmar, förlängd rygg och snörjustering 
med dragsko i nederkanten. Vatten pärlar 
av sig på ytan på alla jackor, men hur  
tygets utsida tar åt sig väta skiljer sig åt.
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E
n bra skaljacka kan utgöra den där tunna 
skiljeväggen mellan en härlig dagsetapp 
på fjället och outhärdliga timmar av 
huttrande ånger. Vissa lycksaliga turer 

kan jackan bli liggande oanvänd i packningen, 
medan den andra gånger sitter på mest hela tiden 
och utsätts för ihållande regn och starka vindar. 

I månadens test återfinns ett brett spektra av 
skaljackor – allt från superlätta och avskalade 
varianter för snabba sommaräventyr, till tyngre 
och tåligare fjälljackor som funkar både sommar 
och vinter. Vårt syfte har varit att sålla fram de 
modeller som gör sitt jobb även under tuffa för-
hållanden, och hjälpa dig hitta den optimala kom-
binationen för just dina behov. Egenskaper som 
funktion, passform, detaljer, vikt och pris ringas in 
i testet – liksom hjärtefrågorna miljöhänsyn och 
rättvisemärkning.

För att visa på bredden kan nämnas att de tes-
tade jackorna väger mellan 175 och 530 gram. 
Även prisbilden varierar, från 750 kronor till 6 000 
kronor. De flesta modellerna ligger dock mellan 2 
400 och 3 300 kronor, och flera av dessa kan hittas 
för under två tusenlappar. 

PANG FÖR PENGARNA
Testets tre lättaste jackor är flortunna och utmärkta 
för dagsturer, löpning, vardagsbruk, resor och 
lättpackad vandring – men de passar inte i utsatta 
fjäll. Lättast är Haglöfs modell med sina 175 gram, 
bara fem gram tyngre är Arc’teryx, medan Lund-
hags jacka väger 200 gram. Dessa jackor har en 
rad vettiga designlösningar, men minimalistiska 
detaljer riskerar att haverera på tur. En justerings-
snodd till en av huvorna i den här kategorin gick 
av under testet. 

Söker du en jacka som är hyfsat lätt och packbar, 
men ändå ger tillräckligt väderskydd för flerdagars-
turer i fjällen? Då finns flera modeller att välja på. 
Tre favoriter från Mammut, Black Diamond och 
Tierra väger alla runt 300 gram. Det är allsidiga 
modeller med ventiler, justerbara huvor och vida 

ärmslut som kan dras åt över vantar. Bara något 
tyngre är de riktigt lyckade modellerna från Pata-
gonia och Bergans, som båda ger mycket pang 
för pengarna med prislapparna 1 700 respektive 
2 400 kronor.

Mest välutrustade är de tyngre jackorna som 
väger över 450 gram. De erbjuder mer väderskydd 
än de lättare konkurrenterna, även på vinterturer. 
Här finns Jack Wolfskins mest utrustade skaljacka 
med bra miljötänk. Även Tenson Skagway är robust, 
men har sämre impregnering. Bäst pris i testet har 
den rejäla Engelsons Lysekil som bara kostar 750 
kronor, men den är också näst tyngst. 

Pålitlig med bekvämt mjuk väv är Fjällräven 
Bergtagen Eco-shell, som dessutom slår alla 
konkurrenterna i viktklassen när det kommer till 
design. Priset på 6 000 kronor sticker ut – men så 
är detta också en jacka för året-runt-bruk, som tack 
vare rejäla material kan hålla i decennier. Det här är 
jackan du helst vill ha när ovädret drar in på fjället. 

ÅTERVUNNA FISKENÄT 
Det händer mycket på vävfronten, materialen 
vidareutvecklas och helt nya lanseras. Arc’teryx 
använder sig av tvålagersväven Gore-tex Paclite 
Plus, som är mjuk som en dröm jämfört med tidi-
gare Paclite-varianter som haft en plastig insida. 

Allt fler varumärken erbjuder fluorkarbonfria 
membran och impregneringar – bra för både män-
niska och miljö. Tyvärr kommer ofta miljöhänsyn 
med ett högt pris, men det finns undantag. Testets 
bästa fluorkarbonfria impregnering har Jack Wolf-
skins jacka Exolight Pro, med sitt prisbelönta mate-
rial där varje tråd impregneras innan tyget vävs.

Många av de testade jackorna är riktigt funktio-
nella, med vettiga detaljer och producerade med 
miljöhänsyn. I hård konkurrens har en favorit 
korats. Vi valde mellan Black Diamonds snygga, 
smidiga och fluorkarbonfria modell och Patago-
nias prisvärda jacka i väv av återvunna fiskenät, 
märkt med fairtrade och bluesign. Vilken tror du 
kammade hem priset? 

”FUNKTION, PASSFORM, DETALJER, VIKT OCH PRIS 
RINGAS IN I TESTET – LIKSOM HJÄRTEFRÅGORNA 
MILJÖHÄNSYN OCH RÄTTVISEMÄRKNING.”

Fjällräven Bergtagen Eco-shell och 
Haglöfs LIM Crown Jacket står pall  

för Ristafallet i västra Jämtland.

VADDÅ FLUORKARBONER?
Fluorkarboner används i skaljackors 
impregneringar eftersom de stöter bort 
vatten och smuts. De används också som 
beståndsdel i membranet som gör väven 
vattentät samtidigt som den andas. 
Eftersom fluorkarboner är giftiga och 
bryts ner extremt långsamt i naturen, 
fasas de nu ut i textilier och andra prod-
ukter. Vi konsumenter kan leta efter plagg 
utan fluorkarboner – som i friluftsbran-
schen kallas PFC, PFAS, PFOA eller PFOS. 
Fråga helst butiken och be dem kolla att 
ditt plagg är fritt från alla typer av farliga 
fluorkarboner. 

FAKTAUTE
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ARC’TERYX ZETA FL JACKET
Pris 3 300 kronor
Vikt 180 gram (dam S)
Material Tvålagers N20P Gore-tex  
Paclite Plus, nylon
Vattenpelare Uppgift saknas
Övrigt Dam och herr, flera färger
Köpinfo arcteryx.com

Användning
Snygg, lätt och packbar jacka med bra huva. 
Den ger perfekt regnskydd sommartid på 
snabba dagsturer, löpning, resor eller till  
vardags. Otillräcklig för längre fjällturer. 

Beskrivning
En lättare och mer avskalad variant av 
Arc’teryx Zeta SL – båda i Gore-tex Paclite 
Plus, ett tvålagersmaterial med bekvämare 
och tåligare innerskikt. Långa ärmar och 
smala ärmslut med resår. Två sidfickor med 
dragkedjor. Huva med förstärkt skärm och 
justering baktill. Envägs dragkedja i öpp-
ningen med invändig klaff. Resår i jackslutet.

Kommentar
Smidig och lätt jacka med bra rörelsefri-
het, som tar minimal plats och kan packas i 
huvan. Behagligt foder jämfört med tidigare 
Paclite-foder. Den tunna väven är dock ej 
bekväm i långvarigt spöregn, även om funk-
tion och impregnering är oklanderliga. Tunn 
dunjacka ryms under, och den funktionella 
huvan rymmer en nättare cykelhjälm. 

LUNDHAGS LO JACKET
Pris 2 500 kronor
Vikt 200 gram (dam M)
Material Trelagers LWP, 
återvunnen polyester
Vattenpelare 20 meter
Övrigt Dam och herr, flera färger.
Köpinfo lundhags.com

Användning
Superlätt jacka för resor, löpning, vardag och 
snabba turer med lätt packning. Passar bäst 
för sommarturer – men inte för mer utsatt 
fjällterräng och regnoväder.

Beskrivning 
Figurnära och avskalad jacka. Stretchigt tyg 
av återvunnen polyester. Envägs dragkedja 
med klaff och tryckknapp nertill. Huva med 
skärm och resår runt om, men justering sak-
nas. Ärmsluten har halv resår och kardborre. 
Mjuk resår i jackslutet, men ingen justering. 
Bröstfickan har klaff över dragkedjan. Blue-
sign-märkt, fluorkarbonfri impregnering.

Kommentar
Bekväm jacka som blir minimal i packningen. 
Ett smidigt val på sommarens dagsturer och 
skön till vardags. Huvan är okej, men vi hade 
önskat justering och bättre sikt åt sidorna. 
Ventiler saknas, men andningsförmågan 
upplevs som god. Bra med bred frontklaff, 
miljötänk och stretchigt mjukt tyg. Sämre 
impregnering ger våt utsida i ösregn.

HAGLÖFS LIM CROWN JACKET 
Pris 2 900 kronor
Vikt 175 gram (dam M)
Material Trelagers Proof, nylon 
Vattenpelare 20 meter
Övrigt Dam och herr, även i orange.
Köpinfo haglofs.com

Användning 
Lätt och minimalistisk jacka, men den har 
ändå en skyddande huva. Passar bra som-
martid på dagstur, löpning, lättpackad vand-
ring och resor. Inget för utsatta fjällturer.  

Beskrivning 
Avskalad och figurnära passform, även tajta 
ärmar. I jacköppningen finns envägs drag-
kedja med klaff under och tryckknapp nertill. 
Huva med förstärkt skärm och justering bak 
och i sidorna. Kragen har mjukt tyg vid ha-
kan. Sidficka och bröstficka finns. Justering 
med kardborre i ärmsluten. Jackan har fluor-
karbonfri impregnering och Recco-reflektor.

Kommentar 
Inget för oväder, men en lättpackad backup. 
Bara 175 gram och ändå bra fickor och en 
rejäl huvskärm. Men minimalistiska detaljer 
är sköra, och huvsnodden bak gick av under 
testet. Kanske drog vi för hårt. Ventiler sak-
nas, men väven har god andningsförmåga. 
Bra med miljötänk i det här tunna, något 
prassliga tyget – och helt okej impregnering.

BLACK DIAMOND HIGHLINE STRETCH 
Pris 3 000 kronor 
Vikt 314 gram (dam S)
Material Trelagers stretch, nylon 
Vattenpelare 20 meter
Övrigt Dam och herr, flera färger
Köpinfo blackdiamondequipment.com

Användning
Ett mjukt, snyggt och funktionellt skal för 
allsidigt friluftsliv. Bra för vandring, paddling, 
cykling eller vid klättring. Tillräckligt utrustad 
för turer under mildare vinterdagar.  

Beskrivning 
Stretchigt skal som rymmer tunn dunjacka. 
Extralånga ärmar med kardborre i sluten. 
Dragkedja med invändig klaff. Fluorkarbon-
fri impregnering. Två högt placerade hand-
fickor och en bröstficka, alla med dragked-
jor. Tredecimeters ventiler under armarna. 
Hjälmkompatibel huva med dold justering 
baktill och förstärkt skärm. 

Kommentar
Testets favorit – tack vare skön väv, bra 
ventilationsöppningar och prima huva med 
enkel justering. Öppningarna under armar-
na hanteras lätt. Långa ärmar motverkar att 
regn letar sig in, även vid cykling och klätt-
ring. Lite stretch i materialet, god passform 
och snygg design. Nästan perfekt impreg-
nering, tyget suger dock upp pyttelite fukt.

TIERRA BACK UP JACKET GEN. 3
Pris 3 000 kronor
Vikt 323 gram (dam M)
Material 2,5-lagers Gore-tex  
Paclite, polyester
Vattenpelare 28 meter
Övrigt Dam och herr, flera färger.
Köpinfo tierra.se

Användning 
Lättpackad jacka för många sorters turer. 
Både smidig och skyddande, den passar fint 
att ta med på vandringar och även skidturer 
på vårvintern.
 
Beskrivning 
Halvlång jacka med envägs dragkedja, rätt 
breda klaffar (knapp nertill och kardborre 
upptill). Mjuk väv vid hakan. Rymliga sid-
fickor. Trepunkts justerbar huva med skärm, 
som rymmer hjälm. Långa ärmar med gan-
ska breda ärmslut och kardborre. Ventiler 
i sidorna. Fluorkarbonfri impregnering och 
både Bluesign och Oeko-tex-märkning. 

Kommentar
Smidig och lättpackad jacka. Bra med skyd-
dande huva, breda frontklaffar och långa 
ärmar som går ner över händerna. Miljötänk 
i väv med skön ytkänsla, men lite plastig in-
sida. Okej impregnering, men vävens yta blir 
lite våt vid ösregn. Ventilerna fungerar, men 
hamnar delvis under ryggsäckens höftbälte. 
Smart packficka i nät funkar som mygghuva.

MAMMUT CONVEY TOUR HS HOODED 
Pris 2 500 kronor
Vikt 287 gram (dam S)
Material 2,5-lagers Gore-tex Paclite,  
polyester
Vattenpelare 28 meter
Övrigt Finns i dam och herr, flera färger
Köpinfo mammut.com

Användning
Välutrustad, lätt och allsidig snygging som 
funkar bra på vandring, cykling, resa och  
mildare vinterturer. Bra med ventiler, aningen 
sämre impregnering.

Beskrivning
Lång modell med envägs dragkedja, som har 
invändig klaff och ”garage” med mjukt tyg 
vid hakan. Raka ärmslut med kardborre och 
invändiga öglor där mellanplagg kan fästas. 
Tredecimeters ventilation under ärmarna. 
Sidfickor med dragkedjor och huva med för-
stärkt skärm och trevägsjustering. Snörjuste-
ring i jackslut. Fluorkarbonfri impregnering.

Kommentar
Bekväm jacka med god passform, extralängd 
och tunt tyg. Välfungerande, lättjusterad 
huva som inte rymmer hjälm. Vi gillar de raka 
ärmsluten, som rymmer vantar och möjlig-
gör ventilation när det är varmt – detta plus 
ventilationsöppningar under armarna gör 
jackan lämplig även milda vinterdagar. Något 
sämre impregnering, tar åt sig pyttelite fukt.

TESTETS 
LÄTTASTE

Snygg, funktionell.
Allsidig. Luftig.

Bra huva.

Välsittande, allsidig.  
Snygg. Miljösnäll  

impregnering.

Smidig, snygg,  
allsidig. Miljösnäll. 
Smarta detaljer.

Envägs dragkedja. Envägs dragkedja. Lite plastig insida.
Ventilplacering. 

Envägs dragkedja.

Superlätt. Miljösnäll.
Utmärkt huvskärm. 

Andas bra. 

Lätt, packbar. Skönt 
tyg. Bra huva och 

impregnering. 

Smidig stretch.
Lätt. Miljösnäll. 

Andas bra. 

Något prasslig. 
Huvsnodd gick av.
Envägs dragkedja.

Envägs dragkedja. Envägs dragkedja.
Ej justerbar huva.

BÄST I TEST!
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BERGANS SUPER LETT JACKET 
Pris 2 400 kronor
Vikt 391 gram (dam M)
Material Trelagers Dermizax,  
polyester
Vattenpelare 20 meter
Övrigt Dam och herr, flera färger.
Köpinfo bergans.com

Användning
Allsidig skaljacka med bra detaljer. Hyfsat 
lätt, även för fjällvandring, och skyddande 
nog för skidturer på vårvintern (dock inte  
de mest utsatta vinterturerna). 

Beskrivning 
Längre jacka, rymlig. Tvåvägs dragkedja och 
bred klaff med tryckknappar. Ventiler med 
envägs dragkedjor under ärmarna. Stora sid-
fickor med klaff över dragkedjorna. Skärm 
med ståltråd på justerbar huva som rymmer 
hjälm. Långa ärmar, rätt vida ärmslut och 
kardborrestängning. 

Kommentar
En allsidig jacka som skyddar på regniga  
turer och till vardags. Inte för tung – ändå 
väl utrustad. Vi gillar de långa ventilerna,  
huvan och att dragkedjans breda frontklaff 
har många tryckknappar ger extra säkerhet. 
Helt klart en välutrustad jacka till okej pris.
Väven känns behaglig även på insidan mot 
bar hud. Något bylsig, speciellt i ärmarna.

JACK WOLFSKIN EXOLIGHT PRO 
Pris 3 000 kronor 
Vikt 460 gram (dam S)
Material Trelagers Texapore 02  
Hyproof, stretch polyester
Vattenpelare 30 meter
Övrigt Dam och herr, flera färger
Köpinfo jack-wolfskin.com

Användning 
Mångsidig och rejäl trelagersjacka anpassad 
för alpina förhållanden. Jämförelsevis tung, 
men funkar både på kyliga sommarturer och 
vinterturer.  

Beskrivning
Stadigt stretchtyg med fluorkarbonfri im-
pregnering. Två sidfickor, innerficka och ärm-
ficka med dragkedjor. Tvåvägs dragkedje- 
öppning, klaff och tryckknapp nertill. Mjukt 
tyg vid hakan. Justerbar huva med förstärkt 
skärm, rymmer hjälm. Långa ventiler under 
ärmarna, vida ärmslut med kardborre. 

Kommentar
Märkets alpinjacka är funktionell för fjälltu-
rer både sommar och vinter. Tyget står emot 
vind och tung nederbörd och har testets 
bästa fluorkarbonfria impregnering. God rör-
lighet tack vare skärning och stretchtyget. 
Tunn dunjacka ryms under. Bra ventilation 
under ärmarna och i jacköppningen som kan 
öppnas nerifrån. Ärmsluten rymmer vantar. 

PATAGONIA TORRENTSHELL JACKET
Pris 1 700 kronor
Vikt 350 gram (dam S)
Material Trelagers H2NO PU-belagd,  
återvunnen nylon
Vattenpelare 10 meter efter ”killer wash”
Övrigt Dam och herr, många färger
Köpinfo eu.patagonia.com

Användning 
Rejält, prisvärt och miljögott väderskydd 
med ventiler under ärmarna. Jackan är all-
sidig i kajak, på cykel såväl som på fjällturer 
året om – utom de kallaste vinterdagarna. 
 
Beskrivning
Uppdaterad klassiker i trelagersväv av åter- 
vunna fiskenät; Bluesign- och Fairtrade-
märkt. Envägs dragkedjeöppning med in- 
och utvändig klaff, skydd vid hakan. Juster-
bar huva med förstärkt skärm. Raka ärmslut 
med kardborre. Två sidfickor, ventiler under 
ärmarna med tvåvägs dragkedjor. 

Kommentar
Trygg och mest prisvärd. Den rejäla väven 
står emot vind och regn utan att smeta sig 
mot huden. Vatten pärlar sig bra på ytan. 
Varken lättast eller mest packbar, men allsi-
dig för fjäll och friluftsliv under både som-
mar- och milda vinterdagar. Plus för ärmslut 
som rymmer vantar, ventiler och rejäl huva 
– och inte minst för miljötänket. 

Prisvärd. Rejäl väv.
Allsidig funktion.

Miljösnäll.

Lite prasslig.
Envägs dragkedja.

Skyddande.  
Prisvärd. Smidig.  

Väl utrustad.

Lite bylsig,  
speciellt i ärmarna.

Bra väderskydd,  
ventilation och  
impregnering.

Tung.

CHECKLISTA
INFÖR KÖP
KOLLA MÄRKNING

Håll utkik efter miljövänliga material och 
Fairtrade-märkning. Välj gärna impreg-

nering (DWR) utan fluorkarboner (PFC). 

PROVA I LAGER
En tajtare skaljacka rymmer kanske inte 
ett värmeplagg, och blir därmed mindre 

allsidig än en rymligare. Prova gärna  
med en tunn dunjacka under. 

VATTNET SKA PÄRLA
För att diffusionsvävar (vattentäta vävar 
som andas) ska fungera krävs impregne-
ring som får vattendropparna att pärla 

sig på ytan. Om vatten sugs upp av tyget 
omöjliggörs andningen. Detsamma gäller 

när tunna tyger lägger sig mot huden. 

NY IMPREGNERING
Pärlar inte vattnet av sig på plaggets 

yta? Ibland räcker det med en tvätt och 
torktumling för att återaktivera impregne-
ringen, men till slut behövs en återimpreg-

nering. Välj miljövänlig variant.

ANDAS UT SVETT
Hur väl tyget ”andas” anges i gram per 
kvadratmeter per dygn. Exempelvis är 

testets högsta värde 60 000 g/m2/24h 
på Haglöfs jacka. De flesta jackor i testet 
har värden runt 15 000–20 000 och vi 
tycker att det funkar att svettas i skal-

plagg redan vid 7 000 ungefär. 

SIMULERA RÖRELSE
Vid klättring, paddling och cykling är det 
bra med långa ärmar och förlängd rygg, 
så att jackan hänger med i rörelsemönst-
ret. Stretch ger mer rörelsefrihet och min-
dre belastning på sömmar i yviga rörelser.

KOLLA HUVAN NOGA
En riktigt bra huva är lätt att justera, har 
en droppskärm och följer huvudets rörel-
ser när du tittar åt sidorna. En skaljacka 

för friluftsliv måste ha en bra huva. Många 
huvor i testet rymmer hjälm.

ÖPPET FÖR LUFT
Ventilationsöppningar, ofta under armarna 
eller i sidorna, ger garanterad luftighet. En 

dragkedja som kan öppnas nerifrån ger 
ytterligare möjlighet till ventilation, liksom 

vida ärm- och jackslut. 

SYNA SÖMMARNA
Sömmar och fickor ska inte hamna under 
ryggsäcksremmar eller klätter-/dragsele, 

för att undvika skav och nötning.

9
TIPS

Vattendropparna pärlar sig  
på ytan på Mammut Convey  
Tour Hs Hooded Jacket.

MEST  
PRISVÄRD
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ENGELSONS SKALJACKA LYSEKIL 
Pris 750 kronor
Vikt 513 gram (dam 40)
Material Trelagers High-tex,  
polyester
Vattenpelare 10 meter
Övrigt Dam och herr, flera färger.
Köpinfo engelsons.se

Användning
Rejäl jacka för bruk året runt, både på turer 
och till vardags. Den väger dock en hel del 
och passar inte vid snabba och lättpackade 
turer. Mycket bra pris!

Beskrivning 
Rymlig jacka i längre modell. I frontöppning-
en finns en tvåvägs dragkedja och undre 
klaff. Huva med skärm som justeras bak-
till och i sidorna. Under ärmarna finns korta 
ventilationsöppningar med tvåvägs drag-
kedjor. Sidfickor, bröstficka och innerficka för 
värdesaker. Justering med kardborre i ärm-
sluten. Fluorkarbonfri impregnering.

Kommentar
Testets lägsta pris har denna jacka, med 
kraftig väv. Bra med vettiga fickor och mil-
jötänk. Ventilerna är dock rätt korta och 
väven känns tät. Huvan ger skydd, men skär-
men blir knölig och kragen är trång upptill. 
I ösregn blir tygets yta något våt, men den 
höll tätt i testet trots lägre vattenpelare. En 
robust jacka till bra pris – men inget för den 
som vill kapa vikt.

FJÄLLRÄVEN BERGTAGEN ECO-SHELL
Pris 6 000 kronor
Vikt 530 gram (dam S)
Material Trelagers Eco-shell,  
återvunnen polyester
Vattenpelare 30 meter
Övrigt Dam och herr, flera färger.
Köpinfo fjallraven.com

Användning 
Rejäl jacka som ger pålitligt skydd, även vid 
högalpina turer, året runt. Skön till vardags 
tack vare mjuk väv. Den höga vikten gör 
jackan mindre lämpad för snabba turer.

Beskrivning 
Rätt rymlig, längre modell. Tvåvägs drag-
kedja som har inre klaff med tryckknapp 
nertill. Skärm med ståltråd på justerbar huva, 
där hjälm ryms. Hög krage med mjuk inre 
väv. Ventiler i sidorna med tvåvägs dragked-
jor. Två bröstfickor och ärmslut med kard-
borre. Fluorkarbonfri impregnering och  
delvis återvunnen väv. Recco-reflektor. 

Kommentar
Snygg, bekväm och tålig skaljacka. Passar 
även på utsatta fjällturer året runt, men onö-
digt tung på snabba och lättpackade färder. 
Bra detaljer, som skyddande huva och rejäla 
dragkedjor. Det mjuka tyget är miljövänligt 
och har god andningsförmåga, men utsidan 
tar åt sig en del väta i ösregn. Ventilerna 
funkar okej, men hamnar delvis under  
ryggans höftbälte. Högt pris.

TENSON SKAGWAY XP JACKET 
Pris 1 900 kronor
Vikt 460 gram (dam S)
Material Trelagers stretch MPC  
Dermizax, polyester
Vattenpelare 20 meter
Övrigt Finns i dam och herr, flera färger
Köpinfo tenson.com

Användning
Tålig jacka med bra fickor och ventilations-
öppningar, dock tung. Funkar bäst till var-
dags, på dagsturer och vid alpinåkning då 
huvan är obändig och impregneringen dålig. 

Beskrivning
Vid modell i stretchigt material. Öppningen 
har envägs dragkedja med invändig klaff och 
mjukt tyg vid hakan. Huvan med förstärkt 
skärm rymmer hjälm och justeras i sidorna 
och baktill. Förlängda ärmar med kardbor-
rejustering, två decimeters ventilationsöpp-
ningar under ärmarna. Innerficka, två sid-
fickor och en bröstficka. 

Kommentar
Rejält och stadigt material som står emot 
regn, blåst och slitage. God plats för vär-
mande jacka under. Vida ärmar ger plats för 
vantar, bra ventilation under ärmarna. Dålig 
impregnering gör dock att tyget suger upp 
vatten och andningen försämras. Svårjuste-
rad huva med mycket och stelt tyg – funkar 
bäst utanpå en hjälm. Okej för vardagsbruk 
och alpinåkning. Snöre i huvan gick av.

Vädertålig. 
Bra ventilation. 

Oprasslig.

Välutrustad.
Bra pris. Rejäl.

Miljösnäll.

Högfunktionell, 
snygg, skön väv. 

Miljösnäll. 

Dålig impregnering.
Huvans passform.

Envägs drag- 
kedja. Tung.

Inte så luftig.
Prasslig. Tung.
Trång krage.

Tung. Dyr.
Placering av  

ventiler.

BILLIG &  
REJÄL

PÅLITLIG  
ÅRET RUNT
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