
Av Tord Bern Hansen

Det er alltid spennende å prøve noe nytt,
og sykkeltøy hovedsakelig laget av ull
hadde vi aldri prøvet før. Nå skulle vi få
anledning til å prøve sykkelshorts med
seler (bib), løse knær, bein og ermer,
samt hansker i ull.
Den første positive overraskelsen kom

da vi pakket ut klærne. Alle plaggene
hadde et pent og stilrent design, og utfor-
mingen virket gjennomtenkt. I tillegg så
det faktisk ut som konvensjonelt sykkelt-
øy, og var fast i fisken.
Vi har brukt plaggene på sykkelturer fra

-10 til +5 grader. På de kaldeste dagene
har det vært en fornøyelse å ha ull-biben
under lange flossede sykkeltights. Med
temperaturer omkring 0 grader fungerer
det utmerket med lange bein fra Ibex
sammen med biben.

Om Ibex sykkeltøy i ull:
Ull er et naturlig materiale som isolerer
godt når det er kaldt og vått, og ventilerer
når det er varmt. Samtidig er ull naturlig

antibakterielt, hvilket gjør at det ikke
lukter slik som syntetiske stoffer gjør.
Merinoullen klør heller ikke.
Ibex legger mye arbeid i å produsere

sykkelklær i ull som har god komfort og
design. I tillegg er de opptatt av at alt er
bærekraftig. De bruker grønn energi der
det er mulig, og all merino ull kommer
fra New Zealand hvor alle gårdene er
Zque sertifisert - det vil si etisk ull.
I sykkelbuksene er ulla blandet med

spandex, nylon og polyester der ekstra
forsterkninger er nødvendig.
Alt tøy kan vaskes i vaskemaskin på ull-

program og 30 grader med vaskemiddel
beregnet for ull. Laget i USA.
I tillegg til plaggene vi har testet, har de

blant annet også trøyer og jakker. Mer
om produktene finnes på:

Produsent: http://www.ibexwear.com
Importør/salg: http://www.ullbarn.no/
Selges også på: www.starwool.no

Oppsummering
• Plaggene varmer godt og er behagelige

å ha på. Selv når man er svett.

• Passformen er god, siden de er form-
sydde og inneholder litt elastiske synte-
tiske fibrer. Passformen har holdt seg
godt etter bruk og vask.

• Fornuftig pris sammenlignet med an-
net sykkeltøy tatt kvalitet og material-
bruk i betraktning

• Behagelig pute i shortsene
• Smart med elastisk vindstoff på løse

knær og på knærne på lang bib

Vi mener dette er ideelle plagg i over-
gangsperioden vår og høst samt til vinter-
sykling. Kommer virkelig til sin rett om
treningsturene inneholder pauser eller
lengre utforkjøringer hvor du blir ned-
kjølt. Sliter du med kneproblemer tror
jeg de løse knærne eller den lange bi-
ben vil hjelpe godt slik at du holder var-
men.

…og står jeg på startstreken på et ritt
med tilnærmet like dårlige forhold som
Birken 2009 med regn og lave «som-
mertemperaturer», skal du ikke se bort
fra at jeg har på meg sykkelbukse, knær
og løse ermer laget i ull.
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«Ull er gull» er et utsagn som passer om
mye av sykkeltøyet laget av Ibex. Vi har
testet flere ulike plagg på senvinteren
og frem mot påske i Osloområdet.

Bib sykkelshorts i ull
• 84% merino ull, 11% Nylon og

6% Spandex. Øverste rygg og
stropper 100% wool mesh

• 87% Polyester og 13% Spandex i
baken og innside av lår (her er
slitasjen størst)

• 9 paneler
• god pute
• elastiske gripesømmer ved

lårene slik at ikke shortsen glir
opp

• biben som er ¾ lang har elastisk
værbeskyttende softshell som er
dobbelvevd med ull på baksiden
over knærne

• pris 1350 kr (¾ lang bib 1750 kr)

Unisex sykkel arm-
varmere i ull
• formsydd
• 84% merino ull, 10% nylon og

6% Spandex
• flate sømmer
• hadde vært fordel om de hadde

elastiske gripesømmer øverst
(rundt biceps)

• pris 450 kr

Kilometer hansker II,
sort og grå
• lettvekt værmotstandig stretch i

nylon ytterst
• merino ull

• syntetisk stoff i håndflaten med
godt grep

• forsterket del mellom tommel
og pekefinger

• mykt stoff på hansken til å tør-
ke nesa

• savner vindstoff i front på kalde
dager

• pris 750 kr

Lange ben i ull
• formsydd
• 84% merino ull, 10% nylon og

6% Spandex
• flate sømmer
• glidelås nederst
• elastiske gripesømmer oppe og

nede
• pris 750 kr

Knevarmere i ull
• elastisk værbeskyttende soft-

shell i front med dobbeltvevd
med ull på baksiden

• bakstykke i 92% ull, 6% nylon
og 2% lycra

• flate sømmer
• elastiske gripesømmer i begge

ender
• pris 650 kr

Test av

komfortabelt
sykkeltøy i ull

Kort om plaggene vi har testet
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