
Jag har testat sju kompletta jaktställ lämpade för olika typer av 
jakter, men med fokus på att vara ett allroundställ för höstens 
jakter. Ställen är inte värmefodrade även om de membran som 

merparten har ändå är relativt varma. 

VIND- OCH VATTENTÄTHET
Alla jaktställ jag har testat står emot vind och vatten väldigt bra. 
Även fickorna har varit torra då det flesta varit tejpade eller på ett 
eller annat sätt varit skyddade. Att jaktkläder med membran är helt 
vattentäta stämmer inte riktigt. Exponeras materialet för tillräckligt 
högt vattentryck tränger det genom vatten. Membrankläder vi bär 
idag har oftast en vattenpelare på runt 8 000 mm. Det ger en bra 
vattenavvisning samtidigt som kläderna känns luftigare att röra sig 
i om man jämför med en klassisk regnjacka. En viktig egenskap 
enligt mig. 

Men som jag nämnde ovan, om du exempelvis sitter på en blöt 
stubbe eller står på knä i det blöta gräset, blir trycket för högt och 
vatten tränger igenom. 

Regntestet, som förövrigt ägde rum i duschen, fick föreställa 
en rejäl regnskur. Yttertygets förmåga att avvisa vatten är viktigt. 
Kläder na vägdes efter vattentestet för att se viktskillnaden när de 
var blöta. Alla jaktställ ökade några tiotal gram i vikt, ofta på grund 
av att yttertyget absorberade vatten. Men det är imponerande hur 
mycket av vätan som bara studsar av.

ANDNINGSFÖRMÅGA
Jag vill att mina jaktkläder ska ha en bra andningsförmåga. De oli-
ka membranen som idag finns i nästan alla jaktkläder lovar förutom 
vattentäthet också en god andningsförmåga. Och visst transpor-
teras en viss mängd fukt ut genom membanet. Men jag vill påstå 
att klädernas innerfoder och dess förmåga att leda ut kroppsvärme 
tillsammans med möjligheten att vädra med ventila tions öppningar 
är väldigt viktiga egenskaper. Även ditt  eventuella lager kläder 
närmast kroppen är viktigt för att leda bort din kroppsvärme. 

Jag föredrar hellre att bli blöt av yttre element än att känna mig 
instängd och svettig av kläder som inte andas. Så det räcker inte 

med ett membran. Man behöver 
även ventilationsöppningar för att 
kunna reglera temperaturen på ett bra 
sätt. 

DEN VIKTIGA KOMFORTEN
Den absolut viktigaste egenskapen när det kommer till kläder är 
hur bra vi trivs i dem. Det bidrar till en bättre jaktupplevelse, och 
den egenskapen kanske är ännu viktigare för dig som smygjagar, 
går som hundförare eller på ett eller annat sätt rör dig mycket under 
dina jakter.  

Euro-Hunt Osby är testets lättaste jaktställ. Det har varselinslag 
i orange. Perfekt för dig som hundförare i ett jaktlag. En väldigt 
prisvärd uppsättning jaktkläder.

Under smygjakter där du på ett eller annat sätt  måste smälta in i 
olika bakgrunder är jaktstället Ridge Pro Desolve Veil från Swed-
team ett bra alternativ. Jag anser förövrigt att Swedteam leverarar 
testets skönaste byxa. 

Härkila Vector med sina dova färger och tysta och smidiga tyg 
är även det ett utmärkt val till dig som rör dig mycket i dina jakter. 
Testets skönaste jacka och även snyggaste. Och Härkila levererarar 
som helhet även det jaktställ jag tyckte bäst om.

Northern Hunting Aslak Hugin & Teit är ett snyggt jaktställ med 
en bra passform. Det borstade yttertyget ger en känsla av mocka 
vilket ger det en klassiks look.

Jaktstället från Beretta är något stor i storlek, men kläderna anda-
des kvalitet. Kvalitetskänslan är hög även i kläderna från Deerhun-
ter som dessutom är snygga. De skäms inte för sig på en godsjakt, 
och det gör sig även bra i allmogejaktsammanhang.

Jaktstället Prestwick Exklusive från Pinewood passar perfekt till 
exempelvis drevjakter under lite kyligare höstdagar. Pinewoods 
smarta lösning med patronfacken som kan lyftas ur jackan och 
hängas lättillgängligt ger dig värdefulla sekunder om det är mycket 
action på passet. 

Jag hoppas att testet ska hjälpa dig på traven om du ska köpa nya 
kläder! 

Sveriges unika klimat med fyra årstider ställer väldigt 
olika krav på våra jaktställ. Att med endast en upp-
sättning jaktkläder klara sig genom en hel jaktsäsong 
är därför inte att föredra. Jag har här testat några 
 intressanta modeller som förhoppningsvis ska ge er 
lite mer insyn i vad som finns på marknaden.

TEST AV JAKTSTÄLL

Text: Tony Hansson
Foto: Anders Andersson
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Leverantör: www.harkila.com

Pris: Jacka 4495 kr. Byxa 3495 kr.

Tyg: Jacka och byxa har ett yttertyg av 100% polyester och ett 
 meshfoder i 100% polyamid. Kan maskintvättas.

Vatten & vind: Jackan och byxan är vind- och vattentät.

Vikt: Torrvikt jacka 840 g, byxa 750 g. Våtvikt  jacka 930 g, blöt  800 g.

Utbud: Vector finns endast i herrmodell. Storlekar jacka 46-62 och byxa 
46-154. Finns i grön/brun.

Passform & komfort: Jackan och byxan är bra i storleken och har en 
väldigt bra passform. Otroligt lätta, följsamma och sköna att röra sig i. 
Stretch i yttertyget. I jackans nederkant kan vidden justeras. Byxan har 
förböjda knän och möjlighet att med kardborre justera vidden vid vader-
na för en tightare passform. Ett genomtänkt och snyggt jaktställ.

Temperatur & ventilation: Ett relativt tunt jaktställ som är lämpligt till 
de flesta jaktformer från våren till hösten. Perfekt till de rörliga jakterna 
då det är väldigt skönt att röra sig i. Jackan har två 
20 centimeter långa ventilationsöppningar under 
armarna som saknar myggnät. Byxan har två 20 
centimeter nätförsedda ventilationsöppningar 
på lårens baksidor. Jag upplever att fodret 
transporte rar bort kroppsvärmen på ett bra sätt.

Ljudnivå: Väldigt tysta kläder som lämpar sig 
bra till smygjakter.

Fickor: Jackan har totalt fyra fickor. 
En innerficka i nät med dragkedja. 
Två magfickor med dragkedja. En 
radioficka på vänster sida. Känns 
en aning trång med min jaktradio. 
Inga patronfack. Byxan har två 
öppna handfickor, två benfickor 
med dragkedja, varav den högra 
har patronhållare för kula, och en 
bakficka med dragkedja. 

Funktioner jacka: Jackan har en 
fast luva med justeringsmöjligheter. 
Den är väldigt skön och följsam 
att ha på sig. Fladdrar inte. Jackan 
saknar muddar men går att justeras 
med kardborreband. Jackan saknar 
patronfack. Testets skönaste jacka. 

Funktioner byxa: Byxan har hällor för 
skärp men saknar knappar för hängs-
len. På vänster sida finns en D-ring i 
en hälla. På insidan av byxan finns en 
gummilist som håller skjortan på plats. 
Patronfack finns i högra benfickan. 
Ingen kängkrok men ett snölås förstärkt 
med CORDURA. Justeras med band 
och låses med knapp. Väldigt sköna 
och välgjorda byxor. 

Plus: Sköna, bra passform, tysta, 
snygga.

Minus: Priset.

HÄRKILA VECTOR

PRISVÄRD

KOMFORT

VENTILATION

LJUDNIVÅ

FUNKTIONER

Leverantör: www.engelsons.se

Pris: Jacka 1100 kr. Byxa 700 kr. (paketpris 1500 kr)

Tyg: Jacka och byxa har yttertyg i 100% polyester och innerfoder i 
100% polyester. Kan maskintvättas i 40 grader.

Vatten & vind: Jackan och byxan är vind- och vattentät. Saknar dock 
luva så där kan regn eller väta från träd blöta ner dig.

Vikt: Torrvikt jacka 730 g, byxa 670 g. Våtvikt  jacka 780 g, byxa 700 g.

Utbud: Osby finns i herr- och damstorlekar. Storlekar: Jacka herr 
C46-C58, dam 34-46. Byxa herr C46-D112, dam34-46. Jacka och byxa 
finns  i naturbrun/orange.

Passform & komfort: Både jackan och byxan är bra i storleken och 
har en bra passform. Sköna att röra sig i och det är en aning stretch i 
yttertyget. I jackans nederkant kan vidden justeras. Ett prisvärt jaktställ. 
Testets lättaste.

Temperatur & ventilation: Ett ganska tunt jaktställ som är lämplig 
för dig som hundförare då kläderna har varselinslag. Perfekt att ha på 
vårens och höstens jakter. Hade dock önskat en lite 
bättre andningsförmåga. Fodret har en ok förmåga 
att transportera bort kroppsvärmen. Jackan har två 
23 centimeter långa ventilationsfickor i armhålorna. 
Byxorna har två 18 centimeter långa ventilations-
fickor på låren. Alla är försedda med myggnät. 
Jag hade önskat att byxans ventilationsfickor 
var placerade närmare knävecket istället för 
så långt upp på låret. Upplever att det ger 
mer effekt då.

Ljudnivå: Lätta och tysta kläder som 
fungerar bra att smyga i. 

Fickor: Jackan har totalt fem fickor. 
En innerficka, två rymliga radiofickor 
och två magfickor. Alla fickor är för-
sedda med dragkedjor. Inga patron-
fack. Byxan har totalt fem fickor. 
Två rymliga handfickor, två benfickor 
och en bakficka. Alla försedda med 
dragkedjor. Inga patronfack. Ingen av 
fickorna har någon speciell funktion.

Funktioner jacka: Luva saknas. Jack-
an saknar muddar men går att justeras 
med kardborreband. Jackans vidd kan 
justeras i nederkant. Patronfack saknas.

Funktioner byxa: Byxan har hällor för 
skärp men saknar knappar för hängslen. 
På insidan av byxan finns en gummilist 
som håller skjortan på plats. Kängkrok 
saknas. Byxans benslut justeras med ett 
band med tillhörande låsning. 

Plus: Priset, bra passform, bra och rymliga 
fickor.

Minus: Kvalitetskänslan.

EURO-HUNT OSBY

PRISVÄRD

KOMFORT

VENTILATION

LJUDNIVÅ

FUNKTIONER
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Leverantör: www.swedteam.com/sv

Pris: Jacka 2495 kr. Byxa 1895 kr.

Tyg: Jacka och byxa har yttertyg i 100% polyester, membran i 100% 
polyuretan och innerfoder i 100% polyester. Kan maskintvättas.

Vatten & vind: Blev något blöt i benslutet. 

Vikt: Torrvikt jacka 1060 g, byxa 630 g. Våtvikt  jacka 1150 g, byxa 
730  g.

Utbud: Swedteam Ridge finns i både dam- och herrmodell.  Storlekar 
jacka herr 46-60 och byxa 46-60. Storlekar jacka (Ridge W) dam 34-
46 och byxa dam 34-46. Finns även i Desolve Veil Fire (orange) och 
 Desolve Veil/Fire (orange/natur).

Passform & komfort: Jackan och byxan är bra i storleken och har en 
väldigt bra passform. En aning stretch i yttertyget. Väldigt följsamma 
kläder. Byxan sitter extremt bra med sin något tightare passform.  
I jackans nederkant kan vidden justeras. Upplever dock en aning prassel 
i jackans membran.

Temperatur & ventilation: Ett ganska tunt jaktställ som lämpar sig 
 väldigt bra till smygjakter eller andra jaktformer där du måste smälta in  
i naturen på ett effektivt sätt. Perfekt på vårens och 
höstens jakter. Jackan har två stycken 30 centi-
meter långa ventilationsöppningar i armhålorna. 
Byxorna har två stycken 18 centimeter långa 
ventilationsöppningar strax ovanför knävecken. 
Alla öppningar är försedda med myggnät. 
Fodret på detta jaktställ transporterar bort 
din kroppsvärme på ett bra sätt.

Ljudnivå: Ett väldigt tyst yttertyg vilket 
lämpar sig bra till smygjakter.

Fickor: Jackan har totalt tio  fickor. 
Tre innerfickor, varav en har 
dragkedja. Två radiofickor, två 
bröst fickor, två magfickor och en 
ryggficka. Alla försedda med drag-
kedjor. Bra fickor som är anpassade 
för både höger- och vänster skyttar. 
Byxan har totalt fem fickor. Två 
handfickor med dragkedja, två 
benfickor med dragkedja och 
knappar och en bakficka med 
dragkedja.  

Funktioner jacka: En löstagbar luva 
med justeringsmöjligheter. Sitter väldigt 
bra på huvudet. Upplever den en aning 
fladdrig när den inte används. Jackans 
vidd kan justeras i nederkant. Patronfack 
saknas. En elastisk innermudd med 
tumhål som är mjuk och skön. Jackans 
mudd kan justeras med kardborreband. 

Funktioner byxa: Byxan har hällor för 
skärp och knappar för hängslen. Saknar 
gummilist och patronfack. Saknar 
kängkrok. Snölås med en väldigt 
bra justering. Testets lättaste och 
 skönaste byxa.

Plus: Priset, sköna, tight passform,  
bra fickor.

Minus: Något prassligt membran.

SWEDTEAM RIDGE PRO DESOLVE VEIL

PRISVÄRD

KOMFORT

VENTILATION

LJUDNIVÅ

FUNKTIONER

Leverantör: www.deerhunter.eu/en

Pris: Jacka 2595 kr. Byxa: 1595 kr

Tyg: Kläderna är tillverkade i polyester med fyrvägsstretch. Den har ett 
meshfoder samt Deer-Tex membran. Kan maskintvättas i 30 grader.

Vatten & vind: Kläderna är vind- och vattentät. Blir något tyngre i regn. 

Vikt: Torrvikt jacka 1300 g, byxa, 720 g. Våtvikt jacka 1360 g, byxa 
760g.

Utbud: Finns endast i herrmodell ännu så länge i strl 48-64. Men enligt 
leverantören är det ett damställ på gång. Detta ställ finns även i camou-
flage.

Passform & komfort: Ett mycket snyggt jaktställ. Både jacka och byxa 
har fyrvägsstretch som ökar komforten. De är bra i storlek med fin pass-
form. Byxorna har förböjda knän och ett resår i midjan. Jackan saknar 
ventilationsöppning vilket gör den varm. Jackan går att justera vid 
midjan och byxorna nere vid foten.Tvåvägsdragkedjan ökar komforten 
ytterligare.

Temperatur & ventilation: Detta ställ har ett väldigt skönt innerfoder, 
men jag skulle säga att det är ett relativt varmt ställ, som lämpar sig bäst 
under de lite kallare dagarna, eller om man inte rör sig så 
mycket. Ventilationsöppningar saknas.

Ljudnivå: Kläderna i sig är tysta, men när något skra-
par emot dem prasslar det grova yttertyget en del.

Fickor: ”Jackan har tvåvägsdragkedja, radioficka och 
en ögla för antennen. Två handvärmarfickor och en 
bröstficka med dragkedja. Två rymliga sidofickor 
med bälg och knappar. Två gigantiska inner-
fickor med dragkedja och en ännu större 
ryggficka. 
Byxorna har bakficka med dragkedja, 
två öppna sidofickor och en benficka på 
höger sida med bälg och knappar. ”

Funktioner jacka: En löstagbar luva 
som sitter bra och kan justeras. Muddar 
justeras med kardborre och jackan har 
dragskor i midjan. Tvåvägsdragkedjan 
och stretchen i tyget ökar komforten. 
Stort plus för de rymliga fickorna.

Funktioner byxa: Byxorna har åtta hällor 
vilket gör att bältet sitter bra. Saknar 
kängkrok och gummilist som håller fast 
skjortan. Stretchtyget och resåret i midjan 
ger god komfort. Bälgfickan på benet erbjud-
er bra plats.  Kardborrejustering vid benslut. 

Plus: Snyggt, stretchtyget, priset.

Minus: Saknar ventilationsöppningar.

DEERHUNTER MUFFLON LIGHT

PRISVÄRD

KOMFORT

VENTILATION

LJUDNIVÅ

FUNKTIONER
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Leverantör: www.pinewood.se

Pris: Jacka 1799 kr. Byxa 1099 kr.

Tyg: Jacka och byxa är gjord i 88% polyester och 12% polyamid. För-
stärkningar i 100% polyamid. Både jacka och byxa kan maskintvättas.

Vatten & vind: Jackan och byxan är vind- och vattentäta. Blir några 
tiotal gram tyngre när de är blöta.

Vikt: Torrvikt jacka 1440 g, byxa 890 g. Våtvikt jacka 1500 g, byxa 930  g.

Utbud: Finns endast i herrmodell. Storlekar jacka S-5XL och byxa 
C44-D124. Finns i mockabrun.

Passform & komfort: Både jacka och byxa är bra i storlek. Relativt följ-
samma och har en ok passform. Kanske en aning bylsiga. Ingen stretch 
i yttertyget. Går att justera vidden i midjan på jackan.

Temperatur & ventilation: Det här anser jag vara ett varmt ställ som 
lämpar sig bäst för dig som passkytt under sena hösten eller tidig vår. 
Saknar ventilationsöppningar. Hade önskat en lite bättre andnings-
förmåga. 

Ljudnivå: Yttertyget är ganska tyst men jag anser att kläderna lämpar 
sig bäst för passkyttar då det är ganska varmt fodrat.

Fickor: Jackan har totalt tio fickor. Alla utom två 
fickor har dragkedja. En innerficka, en bröstficka, 
en rymlig radioficka med kardborrelåsning för 
antenn, två varmfodrade sidofickor, en rymlig 
ryggficka, två magfickor med patronhållare 
för hagel och kula i vardera ficka. En smart 
lösning är att flärparna patronerna sätts 
fast i kan lyftas ur fickorna och hängas 
lättillgängliga. Två öppna fickor bakom 
magfickorna. Byxan har två öppna 
handfickor, två knappförsedda 
benfickor, varav ena benfickan har 
patronhållare för hagel och kula. 
En bakficka med dragkedja.

Funktioner jacka: En löstagbar 
luva som upplevs något  hängig 
och fladdrig. Går att justera 
storleken med elastiskt band 
och draglås. Jackans magfickor 
har varsin flärp med patronhållare 
som kan lyftas ur fickorna och vara 
lättare att komma åt i snabba lägen. 
Mycket smart lösning. Elastiska muddar 
med kardborrelås.

Funktioner byxa: Byxan har hällor för 
skärp och knappar för hängslen. De 
har även en gummilist på insidan som 
håller skjortan på plats. Patronfack finns 
i ena benfickan. Byxan saknar kängkrok. 
Benslutets vidd kan justeras och låsas 
med kardborre.

Plus: Smarta patronhållare i jackan, 
priset.

Minus: Saknar ventilationsöppningar.

PINEWOOD PRESTWICK EXCLUSIVE

PRISVÄRD

KOMFORT

VENTILATION

LJUDNIVÅ

FUNKTIONER
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Leverantör: www.sako.se

Pris: Jacka 2 990 kr. Byxa 2490 kr.

Tyg: Jackans yttertyg är i 100% polyester, fodret i 70% polyester och 
30% polyamid. Byxan har ett yttertyg i 100% polyester och fodret är i 
59% polyester och 41% polyamid. Kläderna kan maskintvättas.

Vatten & vind: Jackan och byxan är vind- och vattentät.

Vikt: Torrvikt jacka 910 g, byxa 800 g. Våtvikt  jacka 940 g, byxa 860 g.

Utbud: Finns endast i herrmodell / unisex. Storlekar S-XXXL. Finns 
endast i en färg.

Passform & komfort: Upplever stället stort i storlek. Ett skönt ställ med 
stretch i yttertyget. I jackans nederkant kan vidden justeras. 

Temperatur & ventilation: Ett tunt jaktställ lämpligt för de flesta jakt-
former. Lämpar sig bra på vårens och höstens jakter. Både jacka och 
byxa saknar ventilationsöppningar. Jag tycker att fodret transporterar 
bort kroppsvärmen helt ok. 

Ljudnivå: Yttertyget är väldigt mjukt och tyst. Upplever däremot att 
membranet är en aning prassligt. 

Fickor: Jackan har totalt sex fickor. Två nätfickor på jackans insida, en 
med dragkedja och en med kardborre. En lodrät radioficka på vänster 
med möjlighet att föra ut antenn. Jag anser att radiofickan har fel vinkel 
och är placerad alldeles för långt in på bröstkorgen. Radioantennen har 
en tendens att hamna i ansiktet. Två rymliga magfickor. 
En stor ryggficka med plats för bl a smörgås eller en 
flaska vatten. Alla dessa fickor har dragkedjor. Byxan 
har totalt fem fickor. Två handfickor med dragkedja. 
Två rymla benfickor med knappar och en bakficka 
med dragkedja.

Funktioner jacka: En väldigt tunn prasslig luva 
finns som går att fälla ut. Den är trång och 
täcker nästan ögonen. Stumma muddar men 
går att justeras med kardborreband. Jackans 
insida har hängslen. Bra om du blir varm 
och vill ta av dig jackan, då hänger den på 
din rygg. Smart lösning. Fickorna saknar 
någon form av patronfack.

Funktioner byxa: Byxan har hällor för 
skärp och knappar för hängslen. Gummi-
list i byxans insida saknas. Saknar patron-
fack. Kängkrok saknas. Byxans nederkant 
kan justeras med dragkedja och kardbor-
re. Finns även en extra mudd i byxans in-
sida som justeras med kardborre och stängs 
med en knapp. Hade önskat att det gick att 
spänna den tightare för bättre åtstramning

Plus: Följsam och bra stretch, smarta 
 hängslen i jackan.

Minus: Luvan, prassligt membran, 
 radiofickan.

BERETTA ACTIVE & HUSH PANTS

PRISVÄRD

KOMFORT

VENTILATION

LJUDNIVÅ

FUNKTIONER

Leverantör: www.northernhunting.com

Pris: Jacka 2380 kr. Byxa 1655 kr.

Tyg: Jacka och byxa är gjord i 45% bomull, 35% polyester och 20% 
nylon. Foder 100% polyester. Kan maskintvättas.

Vatten & vind: Jackan och byxan är vind- och vattentät. Bra vatten-
avvisning.

Vikt: Torrvikt jacka 1040 g, byxa 730 g. Våtvikt  jacka 1080 g, byxa 
740  g. 

Utbud: Finns endast i herrmodell. Storlekar jacka S-4XL och byxa S-4XL 
med längderna regular eller lång. Finns i grön/brun.

Passform & komfort: Jackan och byxan är bra i storleken och har en 
väldigt bra passform. Yttertyget känns som mocka och jag tycker att 
det här jaktstället är väldigt snyggt. Ingen direkt stretch i tyget men de 
är följsamma och sköna att röra sig i. I nederkant på jackan kan vidden 
justeras. 

Temperatur & ventilation: Ett jaktställ av något tunnare variant. Passar 
bra till de flesta jaktformer under vår och höst. Kanske inte till  krävande 
rörliga jakter under varmare förhållanden. Upplever yttertyget som 
väldigt tätt och ingen vidare andningsfunktion. Innerfodret transporte-
rar inte bort kroppsvärmen helt tillfredställande. Jackan har två 20 cm 
långa ventilationsöppningar under armarna och byxorna 
har två 20 cm långa ventilationsöppningar på lårens 
utsidor. Alla försedda med myggnät. 

Ljudnivå: Yttertyget upplevs vara av mocka och det 
är tyst. Kan användas till smygjakter med sina dova 
färger och tysta material.

Fickor: Jackan har totalt åtta fickor. Jackans 
insida har en nätficka, två fickor utan drag-
kedja och en med dragkedja. Två radio-
fickor med dragkedja, varav den vänstra 
finns möjlighet för genomföring av kabel 
eller dylikt. Två rymliga magfickor med 
dragkedja. Fickorna har inga speciella 
funktioner. Byxan har två öppna hand-
fickor, två benfickor med dragkedja 
och två bakfickor med dragkedja. Alla 
byxans fickor upplevs något trånga.

Funktioner jacka: Jackans luva är inte 
löstagbar men går däremot att rulla ihop 
och låsa fast med kardborre. Luvan har 
justeringsmöjligheter och är väldigt skön och 
stabil att ha på sig. Jackan saknar muddar 
men går att justera med kardborreband. 
Saknar patronfack.

Funktioner byxa: Byxan har hällor för 
skärp och knappar för hängslen. En hälla 
har D-ring. Gummilist saknas på insidan. 
Saknar patronfack och kängkrok. Benslutet 
på byxan justeras med dragkedja som löper 
längs smalbenet. Jag hade önskat en annan 
lösning på detta för bättre förslutning runt 
skodon.

Plus: Sköna snygga, bra passform,  priset.

Minus: Lite trånga fickor, justering byxa.
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