
I det här testet har vi bett leverantörerna 
om ett ställ som har ett så brett använd
ningsområde som möjligt. Helt enkelt 

vad de rekommenderar om du bara ska 
köpa ett enda ställ, som ska fungera så bra 
som möjligt i alla lägen. 

Självklart är det svårt att leva upp till 
detta önskemål då vi lever i ett avlångt land 
och jakten spänner över fyra årstider, och 
ställen skiljer sig åt en hel del.

Samtliga ställ har membran för vind och 
vattenavvisning och ett yttertyg som mer 
eller mindre stöter ifrån sig vatten. Samt
liga ställ som vi har testat känns välgjorda i 

sin konstruktion och uppfyller en grundni
vå i kvalité. En annan gemensam nämnare 
för samtliga ställ är att de är fodrade och 
relativt varma. Vissa har ventilationsöpp
ningar och dessa har vi sett som en stor för
del vid all form av rörlig jakt. Under varma 
dagar eller vid längre promenader väljer du 
sannolikt att ta av dig jackan oavsett ställ. 

BRETT UTBUD
Vi har i samband med detta test bjudit in 
dels de etablerade märkena, men också 
några nykomlingar. Merparten av de till
frågade finns representerade i testet, även 

om några ej blev med på grund av att de 
vid testets början ännu inte hade fått in sina 
produkter för hösten. 

TESTETS GENOMFÖRANDE
Vi är fyra testpersoner som tillsammans 
har testat samtliga modeller under några 
månader, både på egen hand, samt att vi 
sammanstrålat för gemensamma genom
gångar. Vi har alla storlek medium, så det 
är den storleken vi testat. 

Kläderna har testats under praktiska for
mer, det vill säga att de varit med på längre 
promenader i skog och mark. Vi har av 
förklarliga skäl inte hunnit testa slitstyrka 
över tid. 

SUMMERING
Även om samtliga ställ är avsedda för 
samma ändamål var de ändå väldigt olika. 
Alla tillverkare värderar olika delar olika 
mycket och har olika smak. Även om du 
”bara ska jaga” i kläderna så känns det 

JAKTSTÄLL
BARA ETT STÄLL I GARDEROBEN?
Oavsett jaktform så spelar kläderna en viktig roll. 
Vilka jaktkläder du väljer beror sannolikt på vilka 
jaktformer du ägnar dig åt, vart du bor, samt hur 
mycket du är beredd att betala. 

Text: Peter Olsson, Andreas Danielsson, Jonas Nyberg och Fredrik Danielsson

Foto: Visualspace.
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Leverantör: Remsle of Sweden.

Pris: 6 800 kr.

Vikt: 1865g.

Utbud: Herr S-4XL, Dam XS-3XL.

Konstruktion, passform och komfort: Remsles ställ Hallsta är ett stilrent och 
snyggt jaktställ med traditionella drag. Även om stället är fodrat och kan sannolikt 
bli varmt vid varma dagar och långa vandringar så upplevs det som skapligt luftigt 
och lätt. Passformen är mycket god och tack vare stretchpartierna i byxorna så är 
det mycket följsamt. Även jackan sitter väldigt bra. Sammantaget en mycket god 
komfort som gör att du rör dig lätt och smidigt. Det mjuka yttertyget gör att det 
upplevs som tyst när du rör dig. Du kan fästa hängslen med knappar och byxorna 
är förhöjda i ryggen. 

Fickor: Byxorna har totalt sex fickor och jackan sju. Jackan har ryggficka och 
samtliga fickor går att stänga med dragkedja, vilket är ett plus. Fickorna är rymliga 
och strategiskt placerade, benfickorna är utanpåliggande vilket ger dem lite mer 
rymd. Jackan har ficka för radio på båda sidor, även här är placeringen bra och 
det finns även en liten öppning in i fodret för att kunna dra in en kabel i jackan. 
Stället har traditionella fickor på jacka och byxa och de fyller sin funktion. Byxorna 
har dubbla bakfickor vilka inte är i vägen men kan anses som lite onödiga. Höger 
benficka har insydd patronhållare, likaså båda jackfickorna. Frågan är varför man 
inte satt patronhållare i även den vänstra benfickan då man satsat på det i övrigt? 

Luva: En väl tilltagen luva som kan regleras i två nivåer, såväl fram som bak. Luvan 
är avtagbar med dragkedja, och kan rullas in i kragen.

Jacka: Jackan har ventilationsöppning på 28 cm under vardera arm. Stängningen 
i ärmslut består av en mjuk kardborre som gör att du lätt kan reglera till önskad 
vidd. På axlarna har man placerat ett glidskydd för ryggsäck och vapenrem vilket 
är en smart detalj. 

Byxor: Byxorna har ventilationsöppningar som mäter 18 cm på benens utsida. Här 
hade man kunnat önska att den var lite större. Stängningen i benslut är steglös 
med en rem vilket är en stor fördel. Man har även tänkt på att det ska gå att fästa 
upp den lösa remmen så inget hänger löst. Byxorna har en 
väl tilltagen dragkedja så man även kan öppna upp i 
benslutet. Detta gör att byxan får en god passform 
över vaden men vill du kunna spänna åt ännu 
mer finns ett reglage under knät. I midjan kan 
man justera byxorna med en kardborre och 
på insidan av linningen finns en gummikant 
som gör att tröjan sitter fast bättre.

Testpatrullens kommentarer: Totalt 
sett ett välgjort ställ med hög kvalité. En 
 mycket god passform och komfort är det 
som utmärker stället främst. Man har fått 
med allt man behöver i fickor och funktio-
ner utan att ha krånglat till det med ett litet 
undantag för byxornas bakfickor. Man har 
tänkt till med fickornas placering i övrigt 
och satsat på en bra stängning i bensluten. 
Små smarta lösningar som glidskydd på 
axlarna och hålet från radiofickan in i fodret 
kan underlätta dina jaktdagar lite ytterligare. I 
detta test blir stället ett av de dyraste och det är 
naturligtvis något som kan avskräcka. Dock anser 
vi att stället i sin helhet är så pass välgjort att det är 
värt sitt pris om du jagar mer än bara några enstaka 
dagar varje år. Då Hallsta är en första utgåva från 
en ny leverantör blir även utmaningen att se hur det 
håller över tid. 

HALLSTA JAKTSTÄLL
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ändå viktigt att ett ställ är snyggt. Vi har faktiskt tagit detta i be
aktande när vi bedömt designen, men inte lagt för stor vikt vid det 
då tycke och smak kan vara väldigt olika. 

En av de viktigaste parametrarna när det gäller jaktkläder är 
komfort och passform. Detta blir naturligtvis också olika beroen
de på att alla kroppar ser olika ut, men det har underlättat att vi 
varit fyra olika testpersoner, med samma klädstorlek, men med 
lite olika längd och vikt. Det är också svårt att beskriva detta i 
text. En god komfort, passform och följsamhet är något man helt 
enkelt bara känner då man drar på sig stället och börjar röra sig. 
Här är vårt råd att verkligen testa kläderna innan du köper dem, 
och om du handlar över nätet ska du vara noga med att följa 
leverantörernas måttabeller och byta plagg eller storlek om det 
inte sitter bra. 

Vi har även lagt stor vikt vid de detaljer och funktioner vi ser 
som viktiga. En av dessa är stängning i arm och benslut. Byxorna 
får inte åka upp om du går över en myr och armarna får inte glida 
ner över händerna. Vi kan se att de olika leverantörerna hittat 
olika lösningar på olika detaljer, kanske för att försöka sticka 
ut? Ibland kan vi dock uppleva att ”less is more” och att man 
inte behöver krångla till det med exempelvis flera olika fickor på 
varandra. Det är bättre att man håller det enkelt och istället pro
ducerar bra fickor med riktig stängning, då en öppen ficka på ett 
jaktställ känns som ett stort minus. Du ska kunna röra dig, vandra 
och klättra i skogen utan risk att saker faller ur. 

Vissa av dessa ställ har byxor som är höga i midjan. Detta är en 
mycket skön detalj, men vår upplevelse är att framför allt dessa 
modeller, men även de andra med sitter bäst med hängslen. En 
stor källa till dålig komfort i en jaktbyxa är att den glider ner 
något och börjar strama i grenen. Så ett tips är att köpa dig ett par 
bra hängslen för att få byxorna att sitta på plats. 

Avslutningsvis vill vi understryka att samtliga av dessa ställ har 
en grundfunktion som fungerar på jakt, och det kan så klart vara 
så att du med dina jaktliga förutsättningar prioriterar annorlunda 
än vi gjort. Men vi hoppas att du genom detta test får lite väg
ledning i vad du ska välja utifrån dina behov och förutsättningar. 
Skitjakt på er. 
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Leverantör: Alaska 1795.

Pris: 2 995 kr.

Vikt: 1510g.

Utbud: Herr 2XS-4XL, Dam 2XS-2XL.

Konstruktion, passform och komfort: Alaska Superior 2 är ett snyggt och stilrent 
jaktställ med lite egna lösningar på fickor, vilket även ger det ett mer originellt ut-
seende då dessa är markerade med en mörkare färg. I denna grupp av ställ känns 
det som aningen lättare och mindre varmt. Passformen är rymlig för sin storlek 
och byxorna kan upplevas lite fladdriga, men det kan avhjälpas med reglage under 
knät samt i linningen. Det mjuka yttertyget gör att det upplevs som tyst när du rör 
dig. Du rör dig lätt och ledigt i skogen med detta. Byxans förhöjning i ryggen gör 
att det sitter skönt. Fäste för hängslen med kardborreöglor (ej knappar) gör att 
du kan komplettera så att byxorna sitter ännu bättre, men det kräver en speciell 
modell på hängslen. Innerfodret är ok men lite glansigare i ärmarna vilket kan ge 
en lite sämre känsla direkt mot huden.

Fickor: Byxorna har totalt fyra fickor och jackan åtta. Jackan saknar ryggficka. 
Samtliga fickor utom en av innerfickorna går att stänga med dragkedja. Samtliga 
fickor är insydda men är ändå rymliga. Jackan har ficka för radio på båda sidor 
om än med olika lösningar på höger och vänster sida. Båda fickorna fungerar bra 
för en radio men dessvärre är antennhållaren lite för högt placerad. Vänstra sidan 
är en klassisk radioficka som dock går att öppna från två håll. Högra sidan är en 
snedställd bröstficka. Båda radiofickorna har hål för kabelgenomföring. Istället 
för en regelrätt benficka har man valt att sätta dubbla byxfickor där den ena är 
aningen förskjuten nedåt. Vi kan där se nackdelen i att dessa fickor tar samma 
utrymme i anspråk då de till stor del ligger på varandra. Ett plus för patronhållaren 
i höger jackficka.

Luva: En väl tilltagen luva som kan regleras i två nivåer, såväl fram som bak. Luvan 
är fast och går inte att ta av.  

Jacka: Jackan har en väl tilltagen ventilationsöppning under vardera arm på hela 
40 cm vilket i detta test är mycket väl tilltaget. Stängningen i ärmslut består av en 
mjuk kardborre som gör att du lätt kan reglera till önskad vidd. 

Byxor: Byxorna har ventilationsöppningar som mäter 26 
cm på benens utsida. Stängningen i benslut är steglös 
med en rem vilket är en stor fördel. Det saknas 
dock en bra fastsättning för den lösa rem som 
blir över då man drar åt runt vristen. Byxan går 
inte att öppna upp med dragkedja i benslutet 
men istället är det väl tilltaget i storlek. Inga 
förstärkningar, eller gummering i linning. 
Byxan har stövelkrokar. 

Testpatrullens kommentarer: I grunden 
ett bra jaktställ som är snyggt och välgjort. 
Storleksmässigt är det väl tilltaget så man 
kan hålla ner det i storlek om man ska hand-
la. Vissa detaljer sticker ut så som radiofick-
an. Frågan är varför man valt olika lösningar? 
Är det så att man väljer en kompromiss där 
man utgår från att majoriteten är högerskyttar 
och för dem har man en bra bröstficka vilket det är 
då dragkedjan är aningen snedställd, lätt att få in 
handen utan att något ramlar ut. Men denna ficka 
fungerar även för en radio om man vill ha den på 
högra sidan. Den vänstra radiofickan har den smarta 
lösningen att man kan öppna den från såväl sidan 
som uppifrån. Dock synd att fästet för antennen sitter 
så högt att en styvare antenn hamnar i spänn. Vad det 
gäller detaljer så hade det även varit mycket värt om 
remmen i benslutet hade gått att sätta fast. En regelrätt 
benficka hade varit att föredra före lösningen med 
 dubbla byxfickor. Då stället ändå upplevs som lite svala-
re och har väl tilltagen ventilation ser vi att säsongen för 
det blir lite längre.

SUPERIOR II MOSS BROWN
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Leverantör: Pinewood.

Pris: 1 998 kr.

Vikt: 1510g.

Utbud: Herr- och dammodell (i höst även i barnmodell). Herrjacka S-3XL.  
Herrbyxa C44-64, D96-D116. Damjacka XS-2XL. Dambyxa 34-46.

Konstruktion, passform och komfort: Retriever Active från Pinewood är ett 
snyggt och stilrent jaktställ i två nyanser av grönt. I denna grupp av ställ känns det 
som aningen lättare och mindre varmt. Passformen är god och stället är följsamt 
när du rör dig. Det mjuka yttertyget gör att det upplevs som väldigt tyst. Byxan är 
lätt förhöjd i ryggen men saknar fäste för hängslen. Innerfodret är mjukt och känns 
väldigt bra även om direkt mot huden. 

Fickor: Byxorna har totalt fyra fickor och jackan fem. Jackan saknar ryggficka. 
Samtliga fickor utom byxfickorna går att stänga med dragkedja. Fickorna är 
traditionellt placerade. Benfickorna är aningen grunda och byxfickorna saknar 
stängnimng vilket begränsar funktionen. Jackan har ficka för radio på båda sidor. 
Radiofickan har öppning från sidan med ett hål i tyget för antennen vilket gör att 
det blir lite krångligare att ta i och ur om du vill prata direkt i radion. I höger ben-
ficka finns en patronhållare. 

Luva: En lite nättare luva som fungerar bra men där du kanske inte får plats med 
så mycket under. Går att reglera i två nivåer och ta av med en dragkedja.  

Jacka: Jackan har en ventilationsöppning under vardera arm på 26 cm. Stäng-
ningen i ärmslut består av en mjuk kardborre som gör att du lätt kan reglera till 
önskad vidd. Jackans dragkedja är vattentät. 

Byxor: Byxorna har ventilationsöppningar som mäter 26 cm på benens utsida. 
Byxan går inte att öppna med dragkedja i benslutet men har stängningen i form 
av en steglös rem vilket är en stor fördel. Här har man även tänkt på att man ska 
 kunna sätta fast den överblivna remmen med en kardborre. Midjan har ingen 
justering men en insydd resår. Byxan har gummering på insidan av linningen så att 
tröjan inte glider upp. Förstärkning vid benslut och stövelkrokar. 

Testpatrullens kommentarer: Ett bra och mycket prisvärt ställ. Man har hållit 
konstruktionen stilren och enkelt men utan att 
fuska med de viktiga detaljerna så som stängning i 
ärm- och benslut. Vissa småsaker hade man 
naturligtvis kunnat önska så som en lite 
större luva samt fäste för hängslen. Det 
vi kan se som drar ner är avsaknaden 
av dragkedja på byxfickorna samt 
lite grunda benfickor. Radiofickans 
utformning kan man diskutera men 
det kan vara upp till var och en att 
avgöra om denna lösning är bra eller 
dålig. Grundläggande funktion som 
i övrigt faller oss i smaken både vad 
gäller utseende, passform, komfort 
och ljudnivå. Då stället är lite lättare 
och har bra ventilation ser vi att det 
förutom stillasittande jakt även kan 
tolerera lite mer rörelse. 
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Leverantör: Deerhunter.

Pris: 3 997 kr.

Vikt: 2130g.

Utbud: Endast i herrmodell. Jacka 48-64. Byxa 48-64. Herrbyxa short 24-28, 
normal 48-64,  long 94-110. 

Konstruktion, passform och komfort: Deerhunters ställ Ram utmärker sig 
visuellt genom sitt mörka tyg. Stället är lite tyngre och upplevs som lite tjockare 
och  varmare. Passformen är god i jackan medan byxorna är väldigt vida i benen. 
Byxorna är förstärkta över knäna, insidan av bensluten samt baktill. Byxorna är 
midjehöga men har knappar för att fästa hängslen. Det mjuka yttertyget gör att 
det upplevs som tyst när du rör dig med undantag från förstärkningarna i byxan. 
Innerfodret är mjukt och känns väldigt bra även direkt mot huden. 

Fickor: Byxorna har totalt fyra fickor och jackan elva. Jackan har ryggficka och 
samtliga fickor utom två jackfickor går att stänga med dragkedja. Fickorna är 
 rymliga och bra placerade på jackan men delvis placerade på varandra vilket 
gör att de tar samma utrymme. Jackan har väldigt många fickor och där hade 
man kunnat klara sig utan några. Byxfickorna är placerad väldigt långt fram och 
benfickorna lite för långt ner. Jackan har ficka för radio men bara på vänstra sidan. 
Radiofickan är även ganska tajt.  

Luva: En väl tilltagen luva som kan regleras i två nivåer, såväl fram som bak. Luvan 
är avtagbar med dragkedja.

Jacka: Jackan har ventilationsöppning på 28 cm under vardera arm. Stängningen 
i ärmslut består av en mjuk kardborre som gör att du lätt kan reglera till önskad 
vidd. Jackan har inte vattentät dragkedja utan istället har man valt stängning med 
lock och knapar. 

Byxor: Byxorna har ventilationsöppningar som mäter 26 cm på benens utsida. 
Stängningen i benslut består enbart av en knapp. Byxorna går även att öppna med 
dragkedja i benslutet. Problemet här blir dock att man inte kan få byxorna att sitta 
fast runt vristen. Byxorna går inte att justera i midjan men är försedd med resår. 
Inga stövelkrokar och ingen gummerad insida i linningen. 

Testpatrullens kommentarer: Ett lite tyngre och 
tjockare ställ som utmärker sig genom sin mörka 
färg. Ventilations öppningarna är bra i storlek 
och gör att du kan klara lite varmare väder. 
Jackan sitter bra även om den är rymlig. 
Jackan har fickor på sidan som är bra för 
att värma händerna i och i övrigt är fickorna 
rymliga. Dock väldigt många fickor och 
dessutom en del utan dragkedja och 
dessutom på varandra. Radioficka finns 
bara på vänster sida och dessutom 
upplevs den som trång. Byxorna sitter 
bra upptill men blir väldigt vida nedtill. Ett 
plus till ventilationen som är väl tilltagen 
men fickorna tappar lite i funktion utifrån 
deras placering. Bra med förstärkningar 
även om det tyget kan ge lite mer ljud ifrån 
sig. Stängningen i benslutet lämnar mer att 
önska då de inte går att dra åt runt kängan. 
Sammantaget ett ställ som lämpar sig främst 
för en mer stillastående jakt.   
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Leverantör: Seeland.

Pris: Herr 4 490 kr. Dam 3 790 kr. 

Vikt: 1335g.

Utbud: Herr- och dammodell. Herr 46-60. Dam 36-46. 

Konstruktion, passform och komfort: Hawker Advance från Seeland är ett ställ 
som skiljer sig från de övriga i testet. Stället känns inte som ett traditionellt jaktställ 
utan mer som friluftskläder med sitt yttertyg av softschell. Ett snyggt ställ som 
man även skulle kunna använda på fritiden. Hela stället är i stretchtyg vilket gör 
det mjukt och följsamt. Passformen är bra och det sitter som det ska. Byxan är rak 
i sin form men sitter ändå bra. Stället är lätt och lite tunnare även om det har ett 
innerfoder. Yttertyget är dock lite strävare så det ger ett visst ljud ifrån sig. Byxorna 
är midjehöga och saknar fästen för hängslen.  

Fickor: Byxorna har totalt fyra fickor och jackan sju. Jackan har ryggficka och 
samtliga fickor går att stänga med dragkedja. Fickorna är rymliga och strategiskt 
placerade, ett litet undantag på benfickorna som sitter långt fram och är aningen 
grunda. Inga traditionella radiofickor men snedställda bröstfickor som fungerar för 
radio och som även är praktiska för andra ändamål.

Luva: En lite nättare och enklare luva som går att justera med ett reglage framtill. 
Ej avtagbar. 

Jacka: Jackan har ventilationsöppning på 17 cm under vardera arm som hade 
kunnat vara lite större för bättre efffekt. Stängningen i ärmslut består av kardborre i 
ett styvare material som gör att du lätt kan reglera till önskad vidd. 

Byxor: Byxorna har ventilationsöppningar som mäter 19 cm på benens utsida, 
kanske hade dessa kunnat vara lite större? Stängningen i benslut är i form av en 
gummisnodd som man låser med ett plastspänne. Snodden är fastsatt så den inte 
hänger ut. Stängningen fungerar bra och byxan sitter fast runt fotleden, frågan är 
hur länge gummisnodden behåller sin elasticitet? Inga stövelkrokar, ingen gumme-
rad linning eller tydliga förstärkningar. 

Testpatrullens kommentarer: Ett ställ som känns som en hybrid mellan jaktställ 
och friluftskläder. I sin konstruktion ganska enkelt och där man inte har krånglat till 
något. Ställets användningsområde ser vi främst vid lite 
längre vandringar, till exempel vid fågeljakt på fjället. 
Tygets fördelar är att det är mjukt och följsamt 
samt den lite hårdare ytan som stöter ifrån 
sig vatten. Tyget blir samtidigt inte lika tyst 
som de andra ställen som har en mjukare 
yta. Jackan har de fickor man behöver och 
även här en känsla av hybrid då man i ett 
har radioficka och en praktisk bröstficka 
med snedställd dragkedja. Det är lätt att 
få i handen med minimal risk att saker 
ramlar ut. Byxorna är raka och en enkel 
dragsko med gummisnodd i benslutet 
som fungerar bra. Frågan är hur länge den 
håller sin elasticitet? Som vi ser det så är 
det som sagt optimalt för längre strapatser 
men utifrån detta hade man kunnat önska 
lite större ventilationsöppningar. 
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Leverantör: Swedteam.

Pris: 3 490 kr.

Vikt: 1905g.

Utbud: Endast i herrmodell 46-58. 

Konstruktion, passform och komfort: Ultra Pro från Swedteam är ett klassiskt 
och snyggt jaktställ. Stället är sytt i ett mjukt yttertyg med foder som gör det lite 
varmare men väldigt tyst. Passformen i jacka och byxa skiljer sig ganska mycket, 
då jackan sitter väldigt bra så är byxorna tajta. Med en väl sittande jacka kan 
 byxorna vara svåra att röra sig i om man utgår från samma storlek då tyget i 
byxorna även är stumt. Byxan är förhöjd i ryggen och det finns knappfästen för 
hängslen. Innerfodret i stället fungerar bra och känns ok även mot huden. 

Fickor: Byxorna har totalt sex fickor och jackan nio. Jackan har ryggficka och 
samtliga fickor utom två innerfickor och byxfickor går att stänga med drag-
kedja. Jackan har bra placerade och rymliga fickor. Radiofickorna är högt och 
bra placera de med antennhållare. På benen finns dubbla fickor där den ena 
ligger utan på den andra. Samtliga fickor på byxorna känns väldigt tajta, delvis 
relaterat till byxornas tajta passform, och det är ett minus att man inte kan stänga 
byx fickorna. Summeringen av ställets fickor blir bra på jackan, mer att önska på 
byxorna.    

Luva: En luva som storleksmässigt är helt okej. Går att reglera i två steg och 
plocka bort då den sitter fast med knappar. 

Jacka: Jackan har en ventilationsöppning på 22 cm under varder arm. Stäng-
ningen i ärmslut består stretchtyg och en mjuk kardborre som gör att du lätt kan 
reglera till önskad vidd. Jackan stängs med en vattentät dragkedja.

Byxor: Byxorna saknar ventilationsöppning vilket man hade önskat. Bensluten går 
inte att öppna med dragkedja och stängningen runt vristen är med knappar i tre 
lägen. Byxorna går inte att justera i midjan men har insytt resår och gummerad in-
sida för att hålla fast tröja eller skjorta. Inga stövelkrokar men förstärkta vid benslut 
och på benslutens insida. 

Testpatrullens kommentarer: Ett ställ som känns traditionellt och snyggt. 
 Bedömningen går isär i byxa och jacka. Det känns som 
att man satsat på jackan med bra passform och komfort, 
praktiska och rymliga fickor. Byxorna är tajta och 
fickorna är små. Stängningen i benslutet hade 
kunnat vara mer påkostad och en ventilations-
öppning hade varit önskvärd. Stället ser vi 
främst på dig som står på pass under drev-
jakter eller liknande.  

Leverantör: Chevalier.

Pris: 6 998 kr.

Vikt: 1725g.

Utbud: Herr- och dammodell. Herrjacka S-3XL. Herrbyxa 46-64 . Dam 36-46.

Konstruktion, passform och komfort: Griffon från Chevalier är testets dyraste 
ställ. Genom sin form och färg ger det en liten äldre känsla och ett retrointryck då 
färgen påminner om försvarets M59. En jacka med raka former och utanpåliggan-
de fickor ger en känsla av en klassik rock. Stället är sytt i ett tyg som har en mjuk 
yttersida men som är lite styvare i sin struktur vilket gör att det låter en del när man 
rör sig. Så vid beröring är det tyst men ger ifrån sig en del ljud i sin egen rörelse. 
Passformen är bra och stället är följsamt och tillåter rörelse. Byxan är rak i midjan 
med hög midja. Det finns knappfästen för hängslen och byxan bärs bäst för att 
nyttja den höga midjan och så att byxaninte åker ner i grenen. Innerfodret känns 
bra, även direkt mot huden. 

Fickor: Byxorna har totalt fyra fickor och jackan åtta. Jackan har ryggficka och 
samtliga fickor utom två innerfickor går att stänga med dragkedja. Jackan har bra 
placerade och rymliga fickor, två brett på sidan som är bra för att värma händerna 
i. Radiofickorna är högt och bra placerade, ingen antennhållare vilket heller inte 
behövs. Vanliga byxfickor saknas helt vilket känns som en miss. På benen finns 
dubbla fickor varpå den ena är svåranvänd då den ligger utanpå den andra. I högra 
benfickan finns även en extra ficka med dragkedja. Summeringen av ställets fickor 
blir bra på jackan, men mer att önska på byxorna.

Luva: En luva som storleksmässigt är helt okej. Går att reglera i två steg och rulla 
in i kragen men inte ta lös. Det som dock är anmärkningsvärt med luvan är att den 
är orange.  

Jacka: Jackan saknar ventilationsöppning vilket begränsar användningsområdet. 
Stängningen i ärmslut består av en mjuk kardborre som gör att du lätt kan reglera 
till önskad vidd. Jackan stängs med en vattentät dragkedja. 

Byxor: Byxorna saknar ventilationsöppning vilket man hade önskat. Stängning-
en i benslut är steglös med en kardborre vilket fungerar bra. Byxorna har en väl 
tilltagen dragkedja så man kan öppna upp i ordentligt i benslutet. Byxorna går 
inte att justera i midjan. Byxorna har stövelkrok, 
ingen gummering i midjan och förstärkningar vid 
benslut.

Testpatrullens kommentarer: Ett 
välgjort ställ som har ett tyst yttertskikt. 
Stället har en bra passform och är 
följsamt. Just komforten och grund-
designen är ställets stora fördelar. En 
viss retrokänsla i sitt utseende. Det vi 
kan anmärka på är en del praktiska 
detaljer. Fickorna på byxorna är väl 
det som mest sticker ut. Byxfickor 
vill man gärna ha och de dubbla 
benfickorna blir inte riktigt funktionella. 
Ventilationsöppningar hade även varit 
att önska och hade sannolikt kunnat 
göra att stället fått ett större använd-
ningsområde. En annan praktisk detalj är 
den orange luvan som ger vissa begräs-
ningar i användningsområde. På pluskontot 
hamnar ändå jackfickorna och den väl 
tilltagna öppningen i bensluten.
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friluftsliv!

W duab.se
T 0499-143 19
E kontakt@duab.se

Duab 
Södra vägen 3
Mönsterås

Öppettider:
Vardagar 8-18
Lördagar 10-14

Priser inkl. moms

Genzo Köttbandsåg 
RDQ 250 med köttkvarn

3995 kr

Spänning 230V

Såghöjd/djup Max 230mm/250mm

Bordstorlek 470x600mm

Arbetshöjd 860mm

Passande blad 2085x16x0,5mm

Artikelnummer 3000015417
58



Leverantör: Engelsons.

Pris: 2 000 kr.

Vikt: 2492g.

Utbud: Endast herr. Jacka C46-C58, Byxa C46-58, C148-154, D100-112.

Konstruktion, passform och komfort: Engelsons Saxnäs är ett ställ där man 
får bedöma byxa och jacka för sig. Byxorna har en god passform och en klassisk 
skärning och färgsättning, byxorna går även att justera under knät. Jackan som 
är i samma färger har dock en annan känsla. Jackan är stor och bylsig. Även om 
den kan justeras i midjan är det svårt att få den att sitta bra. Här hade man önskat 
en mindre storlek på jacka än byxa. Jackan får lite mer känsla av en rock då den 
har stängning med knappar över dragkedjan och stora utanpåliggande fickor med 
lock. Stället är lite tjockare och tyngre än övriga modeller. Stället har ett lite sträva-
re yttertyg vilket även påverkar ljudnivån negativt. Byxan är förhöjd i ryggen och 
har knappfästen för hängslen. Innerfodret är ok även om det är av lite glansigare 
karraktär.  

Fickor: Byxorna har totalt sex fickor och jackan elva. Jackan har ryggficka. Såväl 
jacka som byxor har flertalet fickor utan stängning, till exempel byxfickorna. Två av 
fickorna på jackan som saknar stängning är mer avsedda för att värma händerna 
i som genom den funktionen får anses som ett plus. Fickorna är rymliga med 
undantag för en liten extra byxficka. Jackfickorna är dock extra rymliga då de är 
utanpåliggande. Radiofickor har man på båda sidor och dessa är bra placerade. 
Till dessa även en mycket smart detalj där antennhållaren går att öppna med kard-
borre. Stället har generellt sett väldigt många fickor. Aningen i överkant då vissa 
även sitter på varandra och tar samma utrymme i anspråk.  

Luva: En väl tilltagen luva som kan regleras i två nivåer, såväl fram som bak. Luvan 
är löstagbar med dragkedja. 

Jacka: Jackan har ventilationsöppning på 27 cm under vardera arm. Stängningen 
i ärmslut består av en mjuk kardborre som gör att du lätt kan reglera till önskad 
vidd. Den öppningsbara antennhållaren är en smart detalj som ingen annan har 
tänkt på. Jackans dragkedja är inte vattentät, istället har man lock med knappar 
att fälla över. 

Byxor: Byxorna har ventilationsöppningar på 23 cm. 
Stängningen i benslut är steglös med en rem vilket är 
en stor fördel. Remmen och spännet känns dock 
lite vekt och det saknas en bra fastsättning för 
den lösa rem som blir över då man drar åt runt 
vristen. Byxan går inte att öppna upp med 
dragkedja i benslutet men en justering finns 
under knät. Dock finns ingen justering i mid-
jan. Byxorna har stövelkrok och är förstärkta 
på bensluten, samt benslutens insida och 
har en gummering vid linningens insida. 

Testpatrullens kommentarer: Ett ställ där 
byxorna känns helt okej i passform men där 
jackan blir mer av en rock som blir stor i stor-
leken och ganska tung. Väldigt många fickor 
där radiofickorna är bra i sin funktion. I övrigt 
hade man kunnat ha färre fickor och istället 
haft dem med dragkedja. Att man kan värma 
händerna i de flisfodrade fickorna är naturligt-
vis värdefullt om man står stilla länge. Detta 
tillsammans med det lite strävare och mindre tysta 
yttertyget gör att stället mest lämpar sig för den som 
står stilla på ett pass under långa såtar. I övrigt har 
stället många funktioner så som stängning med rem i 
benslut, justering under knät och justeringar i jackan 
men det känns som att man inte riktigt fått optimala 
lösningar med dessa detaljer.

Leverantör: P4H.

Pris: 2 995 kr.

Vikt: 1775g.

Utbud: Herr- och dammodell. Herr 46-64, 148-154. Dam 36-48.

Konstruktion, passform och komfort: Hunters Elite från P4H är ett ställ som 
utseendemässigt utmärker sig  genom det svarta fältet på jackans framsida. En 
design som går att känna igen i andra plagg från leverantören. Stället är lite tyngre 
och upplevs som ganska tjockt och varmt. Stället är snyggt och det sitter snyggt. 
När man börjar röra sig upplevs byxorna dock som strama då tyget är stumt och 
jackan är väldigt vid upptill över bålen, samtidigt som den sitter åt bra nedtill. 
Byxorna är förhöjda i ryggen men har inga speciella fästen för hängslen. Det mjuka 
yttertyget gör att det upplevs som tyst när du rör dig. 

Fickor: Byxorna har totalt fem fickor och jackan åtta. Jackan har ryggficka och 
samtliga fickor utom två innerfickor går att stänga med dragkedja. Fickorna är 
rymliga och bra placerade på jacka och byxor. Radiofickorna är dock ett undantag 
då de för det första är väldigt lågt placerade och dessutom går dragkedjan inåt 
vilket gör att du får antennen i ansiktet om du drar igen dragkedjorna för att slippa 
fylla fickorna med vatten, barr med mera.

Luva: En väl tilltagen luva som kan regleras i två nivåer, såväl fram som bak. Luvan 
är avtagbar med dragkedja.

Jacka: Jackan har ventilationsöppning på 27 cm under vardera arm. Stängningen 
i ärmslut består av knappar som kan stängas i två lägen vilket gör flexibiliteten 
mindre. Jackan har vattentät dragkedja. Fodret i ärmarna är i ett glansigare tyg 
vilket inte blir optimalt mot bar hud.  

Byxor: Byxorna saknar ventilationsöppningar vilket hade behövts. Stängningen 
i benslut består av ett resår och knappar i tre lägen. Byxorna går att öppna med 
dragkedja i benslutet. Problemet här blir att man inte kan dra åt så byxan sitter fast 
runt vristen. Byxorna går inte att justera i midjan men är försedd med resår. Byxan 
är förstärkt på insidan längst ned med ett tyg som ger ifrån sig lite mer ljud. Saknar 
gummering i linning och stövelkrokar. 

Testpatrullens kommentarer: Ett snyggt ställ 
där man valt en egen design som man känner 
igen. Man har även valt ett bra yttertyg som 
är mjukt och tyst. Stället sitter snyggt på 
men när man börjar röra sig i det känner 
man att följsamheten i byxorna inte 
är optimal. De stramar och tar emot. 
Jackan har konstiga proportioner då den 
sitter bra nedtill men blir väldigt vid upp 
över bålen. Vi känner även att man har 
genat och missat på en del funktioner. 
Så som radiofickan där dragkedjan går 
inåt. Stängningen i benslutet blir för 
enkel och vid lite belastning så glider 
byxorna upp. Även stängning i ärmslut 
blir i enklaste laget. Då stället även är 
ganska varmt och då byxorna saknar 
ventilation ser vi främst att användnings-
området blir en mer stillastående jakt. 
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Ett fritidshus är en plats utan måsten. Det är långa kvällar, lugn och ro 
framför braskaminen och härliga kvalitetsstunder med familj, vänner 
och barnbarn. Idag är det allt fler som gör fritidshuset till sitt permanent-
boende vilket ställer höga krav på komfort och kvalitet. 

Välkommen att ringa oss, tel. 0325-18600.

Ett fritidshus är en plats utan måsten. Det är långa kvällar, lugn och ro Ett fritidshus är en plats utan måsten. Det är långa kvällar, lugn och ro 
framför braskaminen och härliga kvalitetsstunder med familj, vänner och framför braskaminen och härliga kvalitetsstunder med familj, vänner och 
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På hemsidan www.vastkuststugan.se hittar du närmsta försäljningskontor. På hemsidan www.vastkuststugan.se hittar du närmsta försäljningskontor. 
Du är även välkommen att ringa oss, tel. 0325-18600.Du är även välkommen att ringa oss, tel. 0325-18600.
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