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E n smidig och bekväm 
friluftsbyxa är ditt bästa köp. 
Den kan användas till många 
aktiviteter och flera årstider. 
En klar favorit vid fjällvand-
ring och skogspromenader, 

men byxan kan även bäras vid tur- och 
längdåkning, och annat friluftsliv. Dess-
utom är de mycket användbara och 
smidiga vid exempelvis trädgårdsarbete 
och sysslor i vardagen som kräver tåliga 
plagg och bra rörlighet.

En utebyxa ska ventilera, men också stå 
emot vind och en del väta. Det är bara när 
vädret övergår i ösregn eller snöglopp som 
du tar fram regn- eller skalbyxor ur rygg-
säcken.

Rejäla modeller som funkar året runt är 
ofta i slitstark blandväv i bomull och syntet 
som nylon och polyester. Inblandningen av 
bomull ger en behaglig känsla. Ofta har 
friluftsbyxor paneler i stretchig syntet som 
ger rörlighet. Det finns också modeller helt 
i syntetmaterial, så kallad softshell – som 
är mycket smidiga.

De mest rejäla byxorna passar bra vid höst-
dagar och även på vintern. Damasker kan 
användas för att stoppa snön, och flera 

byxor har också krok i bensluten att fästa 
i kängornas snören, och snörlås eller drag-
band som drar ihop byxan nertill. Perfekt 
också vid vandring i snårig och risig ter-
räng. Bensluten bör vara förstärkta med 
slitstarkt material vilket också behövs vid 
knän och är bra även baktill.

Under varma sommarturer känns de mest 
rejäla byxorna för täta, men de blir något 
luftigare om ventiler finns. Öppningar med 
dragkedjor placeras oftast upptill vid 
byxans utsidor, och några modeller har 
även ventiler nertill.

Många byxor har sidfickor och bak-
fickor – men mest användbara är benfickor 
vilka gärna kan rymma karta. De flesta 
benfickor har dragkedjor som ger säker 
förvaring av mobil och andra värdesaker. 
En del fickor har även klaff, vilket bättre 
stoppar väta – men blir lite bylsigare.

Med många fickor och förstärkningar 
lager på lager blir byxan tung och varm. 
Fundera på vilka detaljer och funktioner 
som du behöver, och under vilka årstider 
som brallan ska användas. Sommartid 
passar tunnare och mer avskalade modeller 
i syntetmaterial, som är luftiga och torkar 
snabbt.

Vid köpet kan du också fundera över 
miljövänlighet. Det finns byxor i ekologisk 
bomull och återvunnen syntet, plus att det 
blir allt vanligare med fluorkarbonfri 
impregnering. En del modeller är märkta 
med bluesign vilket står för goda arbets-
förhållanden och miljövänligt produk-
tionssätt.

Hållbara köp handlar också om att välja 
slitstarka byxor som håller i många år. Det 
är nästan omöjligt att slita ut dessa trotjä-
nare, och i många garderober finns gamla 
klassiker. Friluftsbyxan är nämligen inget 
nytt påfund. Fjällrävens Grönlandsbyxa 
kom redan 1970 i den klassiska G-1000-
väven som är en blandning av bomull och 
polyester. Byxan finns kvar i lite modi-
fierad design och heter Greenland, men i 
detta test har vi testat en nyare modell.

Stretchiga syntetbrallor har också fun-
nits länge. En av de första var Klättermu-
sens Mithril som kom på 1990-talet. Den 
finns nu i uppdaterad version och är med i 
vår guide som rymmer tio modeller.

Spana in guiden med tips på vettiga 
brallor för vandring och annat uteliv. Prova 
noga före köp så att byxan passar dig och 
är bekväm och lätt att röra sig i. 

HÄRLIGA
HUND

GUIDARDin bästa byxa för friluftsliv kan vara i stretchig syntet, skön 
bomull eller blandmaterial. Rejäl och förstärkt för bruk året runt 
eller i tunnare material som är luftigare i sommarvärme och torkar snabbt. 
TEXT Lena Hedman och Catharina Olsson Lindh  FOTO Sture Jonsson

BEKVÄMA BRALLOR 
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HAGLÖFS  
MID II FLEX PANT
Snyggt avskalad och bekvämt smidig 
modell. Allround för barmarkstid, även 
på sommaren – men inte de varmaste 
dagarna eftersom ventiler saknas.

Luftig väv i nylon och mindre del 
i elastan. Inga förstärkningar finns 
vilket ger risk för slitage särskilt i 
benslut. Miljötänk med fluorkarbonfri 
impregnering och märkt med bluesign. 
Resår i midjan. Expanderbara benslut 
med dragkedja gör att byxbenen kan 
vikas upp för svalka, och bensluten dras 
lättare över kängor. Öppna sidfickor och 
dragkedjor vid bakficka och benfickor, 
en har mobilfack. Dragsko nertill.

Pris 1 200 kronor. Vikt 423 gram

PLUS
Bekvämt stretchig. Lätt. Miljötänk. 
Expanderbara benslut. Allround.

MINUS
Saknar kängkrok, ventiler och 
förstärkningar.

GUIDE till 9 utebrallor
Alla byxor står emot vind och en del väta, de mest rejäla är mer 
motståndskraftiga. Byxorna i guiden är ordnade från de med något 
tunnare material till de mest kraftiga. Alla byxor har gylf och 
midjehällor om inget annat anges. Ventiler har dragkedjor. Byxorna 
finns i dam- och herrmodell, och de flesta i flera färger. Vikt anges 
i dammodell storlek M. Priser varierar i butiker och näthandel, och 
lägsta pris anges.  

HELLY HANSEN  
ODIN MUNINN PANT
Stretchig rörelsefrihet och rätt stadig 
väv – men ändå inte för tät. Funkar för 
flera årstider, dock inte för de varmaste 
och kallaste dagarna. Väv i nylon samt 
mindre del elastan. Förstärkningar saknas 
vid knän vilket ger risk för slitage. Midja 
med kardborrejustering och grenkil för 
ökad rörlighet. Sidfickor och benficka – alla 
med dragkedjor. Långa ventiler från knän 
till benslut, gör det också lättare att dra 
byxorna över kängor. Kraftig nederkant 
med två tryckknappar och kängkrok. 
Miljötänk med fluorkarbonfri impregnering. 
Rätt smala ben. Herrmodell Huginn.

Pris 1 700 kronor. Vikt 443 gram

PLUS
Smidig och lätt. Bra detaljer. Miljötänk. 
Öppning i benslut.

MINUS
Saknar förstärkningar vid knän.

SMIDIG

ALLROUND

GUIDE TILL UTEBYXOR
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1. VÄLJ EFTER ÅRSTID
Tänk efter vilka årstider du ska använda byxan. En modell för 
åretrunt-bruk ska vara rejäl och stå emot vind och en del väta. 
Blandmaterial i syntet och bomull är ofta kraftiga och slitstarka. 
Vid varma turer är det bäst med en luftig modell i tunnare 
syntetmaterial av nylon och polyester som torkar snabbt.

 

PINEWOOD  
DOG SPORTS
Funktionell friluftsbyxa ingående i en 
kollektion utvecklad tillsammans med 
aktiva hundmännsikor som tränar och 
tävlar med sina hundar på professionell 
basis.
Stretchmaterial i sätesdelen samt på 
knän ger bra passform och komfort. 
Membran på knän gör dessa vattentäta – 
praktiskt när man behöver gå ned på knä. 
Benfickor med klaff och dragkedja. Extra 
förstärkningar runt benen, reglerbara 
benslut samt resår i midja. Tillverkad i 
slitstark TC-Lite, en blandning av bomull 
och polyester och behandlad med 
ekologisk impregnering för extra vatten- 
och smutsavstötande egenskaper.

Pris 899 kronor. Vikt 600 gram.

PLUS:
Smarta detaljer som hundförare 
uppskattar. Vattentäta knän och 
miljötänk. 

MINUS:
Bylsiga ficklock.

TIERRA LITE 
TRACK PANT
Smidig byxa med stretchig och 
delvis tunnare väv. Skön passform 
och grenkil för extra rörlighet. 
Passar flera årstider, men inte heta 
eller kalla dagar. 
Miljötänk med fluorkarbonfri 
impregnering och märkt med 
bluesign och oeko-tex. Väv i 
återvunnen nylon, polyester och 
mindre del elastan. Vid benslut och 
sittyta finns vattentät väv. Ventiler 
vid låren och öppning i benslut – 
gör det också lättare att dra över 
kängor. Dragkedjor på framfickor 
och benficka som rymmer karta. 
Benslut med remjustering, 
tryckknapp och kängkrok.

Pris 1 700 kronor. Vikt 480 gram

PLUS 
Smidig och rätt lätt. Miljösnäll. 
Bra detaljer. Vattentäta partier. 
Utmärkta ventiler.

MINUS 
Mindre luftigt vid vattentät väv 
bak.

LUNDHAGS 
AUTHENTIC II
Hållbar och smidig byxa är mycket 
bekväm med stretch baktill och vid 
knän. En av favoriterna under sval 
sommar, höst och vårvinter. 
Miljösnäll med den kraftigare väven 
i återvunnen polyester, ekologisk 
bomull och impregneringen är 
fluorkarbonfri. Midjejustering med 
kardborre. Sidfickor är öppna och 
karta ryms någorlunda i benfickor som 
har mobilfack och lock med kardborre. 
Benslut är förstärkta, har remjustering, 
tryckknappar och kängkrok. Vid låren 
finns ventiler med nättyg som stoppar 
mygg, men gör det mindre luftigt. 
Flera benlängder.

Pris 1 300 kronor. Vikt 548 gram.

PLUS
Både rejäl och skönt smidig. 
Miljövänlig. Bra detaljer. Ventiler.

MINUS
Bylsiga ficklock. Väger en del. 
Nättyg i ventiler.

GUIDE TILL UTEBYXOR

VÄLUTRUSTAD

SMARTA DETALJER

SMIDIG KLASSIKER

5 TIPS FÖR  BÄSTA BRALLAN
2. LÄTT ATT RÖRA SIG
Skönt med stretchigt material 
som gör byxan smidig. De flesta 
modellerna har också förböjda knän 
som gör det lättare att böja sig ner. 
Grenkil ger ökad rörlighet.

3. VETTIGA VENTILER
För att kunna lufta i varmt väder är det 
speciellt viktigt att kraftigare byxor har 
ventilationsöppningar. Ventiler med nättyg 
stoppar mygg, men blir mindre luftiga – 
lätt att klippa bort för den som vill.

KLÄTTERMUSEN 
MITHRIL 3.0
Uppdaterad klassiker som är 
bekvämt stretchig med mycket god 
rörlighet.

Kraftigt förstärkt vid knäna som 
klarar tuffa tag och stenig terräng. 
Allround för flera årstider – men inte 
de kallaste och varmaste dagarna. 
Intressant miljöväv i biomass-
balanserad nylon av förnyelsebar 
råvara, polyester och lite elastan. 
Fluorkarbonfri impregnering och 
bluesign-märkt. Hålband i midjan 
för att fästa utrustning. Midjerem 
med stålspänne. Öppna sidfickor 
och benficka har dragkedja och 
invändigt mobilfack. Elastisk dubbel 
nederkant i benslut.

Pris 2 200 kronor. Vikt 445 gram.

PLUS:
Skönt stretchig. Rätt lätt. Fästband. 
Miljösnäll. Kraftigt knäförstärkt.

MINUS
Högt pris. Saknar kängkrok och 
ventiler.

GUIDE TILL UTEBYXOR

SKÖN & HÅLLBAR
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ENGELSONS 
HELAGS
Bäst pris i guiden har den allsidiga 
byxan. Modellen passar för svalare 
sommar, höst och vårvinter – men 
blir för varm under högsommar 
särskilt eftersom ventiler saknas. 
Stretchig syntetväv finns framtill från 
midja till lår och på baksidan av lår 
och knän. Stora delar av byxan är i 
kraftigt tyg av polyester och bomull. 
Fluorkarbonfri impregnering.

Öppna sidfickor och benfickor 
med dragkedjor och tryckknappar 
på klaffar. Bakfickor har dragkedjor. 
Resår i midjan. Benslut är förstärkta, 
har dragband och tryckknappar. 
Modellen finns med olika benlängd.

Pris 395 kronor. Vikt 556 gram.

PLUS:
Bäst pris. Rejäl och med stretch. 
Miljötänk. Många fickor.

MINUS:
Saknar ventiler och kängkrok.

REVOLUTION 
RACE NORDWAND 
PRO PANTS
En både elastisk och mycket robust 
byxa som är prisvärd. Den passar 
barmarkstid och vinter – om det 
inte är för varmt eller för kallt. Tyg i 
stretch finns vid knän och baktill och 
i övrigt är det kraftig väv i polyester 
och bomull. Förstärkta benslut är 
justerbara med tryckknappar och 
har krok att sätta fast i kängornas 
snören. Ventiler vid låren med 
nättyg stoppar mygg – men 
luftigheten minskar. Öppna sidfickor 
och benfickor med dragkedjor och 
litet mobilfack. Resår finns i midjan. 
Dammodeller har kurvig passform, 
gå möjligen ner en storlek.

Pris 950 kronor Vikt 575 gram.

PLUS
Rejäl och stretchig. Prisvärd. Ventiler. 
Välutrustad.

MINUS
Nättyg i ventiler. En av de tyngre.

FJÄLLRÄVEN  
KEB TROUSERS
Rejäl byxa som också är klart 
smidig. Den passar fint året runt, 
men kan bli för varm högsommartid. 
Miljövänlig med fluorkarbonfri 
impregnering och G-1 000-väv av 
återvunnen polyester och ekologisk 
bomull. Den kraftiga väven finns vid 
baken och framtill. Stretch vid mage, 
gren och baktill på låren. Grenkil 
för ökad rörlighet. Ventiler vid lår 
och längs vaden. Öppna sidfickor 
och karta får plats i benfickor som 
har tryckknapp och dragkedja. Fack 
för knäskydd. Justering i förstärkta 
benslut och kängkrok. Flera längder 
och även kurvig dammodell.

Pris 2 200 kronor. Vikt 585 gram.

PLUS 
Stryktålig och stretchig. Miljösnäll. 
Bra ventiler. Smarta detaljer

MINUS 
En av de dyrare och tyngre i testet.

FRISTADS CARBON 
SEMISTRETCH 
FRILUFTSBYXOR
Slitstark och smidig åretrunt-byxa 
med 4-vägs stretch fram, i sidor, gren, ok 
och baksida lår. Byxorna är tillverkade 
av återvunnet och ekologiskt material 
med fluorkarbonfri vattenavvisande 
impregnering på framsida lår, stuss och 
nederdel av ben. Fullt utrustade med 
praktiska fickor, bland annat för mobil, 
ventilation längs lårens utsida, och 
reflexdetaljer för ökad synbarhet.  Skön 
linning med resår och dubbelförstärkt 
grensöm, samt elastiska benslut, 
reglerbara med tryckknappar och dold 
kängkrok. Går att komplettera med 
mjukt vadderade ilägg som skyddar 
knäna vid ex trädgårdsarbete.

Pris 999 kronor. Vikt 510 gram.

PLUS
Robust men ändå smidig. Välutrustad. 
Miljösnäll. Bra passform. Prisvärd.

MINUS
Med en större mobil känns mobilfickans 
placering i lårfickan lite osmidig.

GUIDE TILL UTEBYXOR

4. RÄTT UTRUSTAD
Förstärkningar gör att byxan håller längre, och viktigast 
vid benslut och knän. En krok längst ner på benen förankrar 
byxan i kängornas skosnören. Vettiga benfickor har plats för 
karta och värdesaker som mobil och annat. Bra om det finns 
hällor för bälte i midjan eller justering med kardborre.

PRISVÄRD 

REJÄL & STRETCHIG

SLITSTARK

5. TÄNK PÅ MILJÖN
Välj gärna byxor i miljövänligt material som ekologisk 
bomull och återvunnen syntet. Slitstarka är blandmaterial som 
håller länge och att handla begagnat är också ett miljötänk. 
Återimpregnera utan fluorkarboner med Organo-tex, Fibertec, 
Nikwax eller Grönlandsvax (på bomull och blandväv).

BRA PRIS 

GUIDE TILL UTEBYXOR
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