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SAMMENLIGNING AV

lette dunjakker
Kombinasjonen av en tørr trøye og en god og varm jakke etter treningsturen, eller når du
tar en pause, er god. Sannsynligheten for at du holder deg frisk er også mye større.
TEKST: TORD BERN HANSEN FOTO: PRODUSENTENE

ER DU OPPTATT AV
MILJØ OG DYREVELFERD?
For dunjakker, se etter om dunen er sertifisert
etter Responsible Down Standard (RDS). Da
unngår du dunprodusenter som plukker dun
rett av levende fugler. De etiske produsentene
samler røytet dun og bruker dun
fra matvareproduksjon.

enne typen lette jakker har blitt utrolig populære og har
mange bruksområder. Det finnes en hel skog av leverandører og jakker, og sammenligningen gir deg oversikt over noen av
jakkene som er på markedet. Vi driver ikke med laboratorietester så noen av egenskapene har vi vurdert på bakgrunn av opplysninger fra leverandørene, supplert med egne observasjoner.
Testen gir deg oversikt over viktige faktorer du bør ta hensyn
til når du skal kjøpe en slik jakke, og en vurdering av et utvalg
av de som er på markedet. Ut fra dette kan du selv vurdere hvilken som er best egnet til nettopp ditt bruk.
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KRITERIER:
Vi tok kontakt med leverandørene og ba om jakker som
egner seg til:
• Pauser på turer om høsten og milde vinterdager, og før og
etter start av turen.
• Ekstra varme i fall det blir forverring av været på sykkeltur
om høsten eller på langrennstur om vinteren. Men skal ikke
kunne fungere som en skalljakke.
• Fritidsjakke på kjølige dager/kvelder.
I omtalen har vi vurdert fire hovedegenskaper ved jakkene:
• Holder deg varm. Basert på leverandørens opplysninger
har vi vurdert egenskapene isolasjon, vind- og vannavvisning.
• Passform. Jakken må slutte godt rundt håndleddene og
halsen. Den må være lang nok og slutte godt til rundt underkroppen så du ikke får trekk opp under jakken. I tillegg til å
bidra til passform, er dette egenskaper som er viktige også for
hvor godt jakken holder deg varm. Vi har også vurdert hvor
lett det er å trekke jakken over turtøyet du allerede har på deg,
for eksempel ved en pause.
• Pakkvennlighet. Jakkens vekt og hvor lett lar jakken seg
komprimere så den får plass i en liten sekk.
• Bruksvennlighet. Hvor lett er det å lukke jakken, også
med litt frosne fingre eller hansker. Vi kan ikke teste robusthet, men oppgir hvor robust jakken fremstår basert på våre
observasjoner og leverandørens opplysninger. Hva slags og
hvor mange lommer har jakken. Vi oppgir også om jakken
har hette, men legger ikke vekt på dette i vurderingen da
viktigheten av dette avhenger av bruken.
Vi har også oppgitt pris. Vi har ikke vektlagt pris da betalingsvilligheten er forskjellig. I tillegg er det ofte tilbud på enkelte
produkter.
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DUN ELLER SYNTETISK ISOLASJON?
Hvor varm en dunjakke er, henger sammen med
forholdet mellom dun og fjær i jakka, fyllevnen
dunet har, hvor mange gram dun det er i jakka og om den er tørr.
• Dun varmer bedre enn fjær. Man bruker en
viss andel fjær for å holde dunet «samlet». En
andel på 90/10 betyr 90% dun og 10% fjær.
• Hvor stort volum dunet fyller kalles fyllevnen,
måles i kubikkinches og benevnes cuin (cubic
inches). Eldre fugler har dun med høyere
fyllevne enn yngre fugler. Høyere fyllevne
betyr mere luft og dermed bedre isolasjon. Det finnes selvsagt en amerikansk og
europeisk versjon av målemetoden, hvor den
amerikanske versjonen gir noe høyere cuin
enn den europeiske. Om ikke produsenten
oppgir versjonen kan du nok gå ut fra at de
har brukt US cuin. 745-850 US cuin regnes
som svært god kvalitet, høyere kvalitet er
veldig dyrt. 530-640 US cuin regnes som
akseptabel kvalitet for mid-market produkter.

• Jo flere gram dun, jo varmere er jakka. En
jakke med 500 cuin dun kan varme like godt
som en jakke med 800 cuin dun, men veier
relativt sett adskillig mere. Det betyr at den
også tar mere plass når du pakker den.
• Dun i seg selv regulerer fuktighet godt, men
det kreves tettvevde tekstiler for å holde på
dunet. Den tette veven kan hindre transport
av din fukt ut av plagget. Impregnering av
ytterstoffet hindrer regn i å trenge inn til
dunet, men hindrer også transport av din
fukt ut av plagget. Blir dunet vått, «klappe»
det sammen og isolasjonsevnen reduseres
betraktelig. Nedbør eller høy aktivitet er
med andre ord ikke det beste bruksområdet
for en dunjakke.
Hvor varm en syntetisk jakke er avhenger av
hvor godt materialet isolerer, hvor mye materiale jakka har, og om den er tørr.
• Syntetisk isolasjon graderes etter hvor
mange gram en kvadratmeter av isolasjonen

veier, typisk 40-120 gram/m2.
• Jo flere gram syntetisk isolasjon, jo varmere
er jakka. Jakker med de beste syntetiske
fibrene kan konkurrere med 500 US cuin
dunjakker, men de veier mere og er dermed
mer voluminøse.
• Syntetisk isolasjon tåler fukt bedre enn dun,
den kan fremdeles holde deg varm. Men ikke
overvurder isolasjonsevnen når den er våt,
varmeegenskapene for syntetisk materiale
reduseres også vesentlig.
En jakke som brukes mye vil før eller siden
trenge å vaskes. Dunjakker kan vaskes, med
riktig vaskemiddel, men de må tromles helt
tørre og dette kan ta en del tid. Det er enklere
å vaske en syntetisk jakke.
Når det gjelder syntetisk isolasjon er det
mange produsenter som bruker resirkulert
materiale. Uansett isolasjonstype kan du også
sjekke om vannavisningsbehandlingen er fri for
fluorkarboner.

MEST FOR
PENGENE
TESTVINNER

Hagløfs: L.I.M Essens Jacket Men/Women

Neomondo: Sigtuna Light Weight

Helly Hansen : Lifaloft Insulator

PRODUSENT: www.haglofs.com
PRIS: kr 2 290,FYLL (type og mengde):
Dun/fjær - 90/10 (800 cuin og 70 gr)

PRODUSENT: www.neomondo.com
PRIS: kr 599,FYLL (type og mengde):
Dun/fjær - 80/20 (550 cuin og 116 gr)

PRODUSENT: www.hellyhansen.com
PRIS: kr 1 999,FYLL (type og mengde):
Syntetisk Lifaloft

FARGE:
VEKT:
Holder deg varm:
Passform:
Pakkvennlighet:
Bruksvennlighet:

Herre

Dame

Sort
165 gram

Burgunder
135 gram
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Dame

Grønn
340 gram

Burgunder
290 gram
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KOMMENTARER:

KOMMENTARER:

Testens klart letteste jakke
med et minimalistisk pakkvolum på omkring 1 liter.
Høykvalitetsdun og sannsynligvis den varmeste jakken.
Veldig god passform med
ermer som slutter godt rundt
håndleddene, en krage som
slutter bra rundt halsen og

FARGE:
VEKT:
Holder deg varm:
Passform:
Pakkvennlighet:
Bruksvennlighet:

Herre

jakken slutter godt til rundt
hoftene. Normalt snitt.
Jakken er lett å ta på over
treningsjakke og hansker.
Litt tynnere stoff enn på de
andre jakkene. To stikklommer
uten glidelås. Glidelåsen er
litt spinklere enn på de andre
jakkene.

Lett jakke med et pakkvolum på omkring 2 liter. Bra
dunkvalitet, og en varm og
god jakke.
Herremodellen har meget
god passform med ermer som
slutter godt rundt håndleddene, en krage som slutter bra
rundt halsen, jakken slutter
godt til rundt hoftene. Damemodellen har god passform
med ermer som slutter godt

FARGE:
VEKT:
Holder deg varm:
Passform:
Pakkvennlighet:
Bruksvennlighet:

Herre

Dame

Sort
320 gram

Sort
280 gram
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KOMMENTARER:

rundt håndleddene og jakken
slutter godt til rundt hoftene,
men kragen er litt vid rundt
halsen. Normalt snitt.
Jakken er litt trangere ved
håndleddet enn de andre, og
mer krevende å trekke over
hanskene. To stikklommer
med glidelås og to innerlommer uten glidelås. Glidelåsen
fungerer godt. Klart mest
jakke for pengene.

Lett og tynn jakke med et
pakkvolum på snaut 2 liter.
Syntetisk fyll.
Herremodellen har megetgod passform med ermer som
slutter godt rundt håndleddene, en krage som slutter bra
rundt halsen, jakken slutter
godt til rundt hoftene.
Damemodellen har god
passform med ermer som slutter godt rundt håndleddene,

og den slutter godt til rundt
hoftene. Kragen er litt vid
rundt halsen.
Begge modellene har mulighet for å justere strammingen
nederst. Normalt snitt. Jakken
er lett å ta på over treningsjakke og hansker.
To stikklommer med glidelås
og to innerlommer uten glidelås.
Glidelåsen fungerer godt.
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OPPSUMMERING
et er fem gode jakker vi har hatt
til test, og de har litt forskjellige
egenskaper. Hvilken du bør velge er nok
avhegig av om du ønsker dun eller syntetisk, en hyperlett jakke til turen, eller
en jakke du også ønsker å bruke som et
fritidsplagg. Kanskje er fargen og designet
også sentralt for valget. For vår kvinnlige
tester har vi mistanke om at det bidro til å
finne sin favoritt.
Ut fra kriteriene vi har satt opp, er
Hagløfs L.I.M Essens Jacket den som får
mest poeng. Det er testens klart letteste
jakke, har lavest pakkvolum på en liter og

D

varmer best. Dette er vår favoritt om du
ønsker en jakke som du tar frem når du
har pauser på tur, eller etter turen. For å
holde vekt og volum nede, har jakken et
tynt stoff som nok er litt svakere enn de
andre jakkene. I tillegg er den sparsommelig utstyrt med glidelåslommer, og
glidelåsen i front er litt spedere enn de
andre jakkene. Her får vi med andre ord
ikke i pose og sekk, men det er utvilsomt
fortsatt mye plass i sekken selv når du har
lagt denne nedi.
Jakken fra Neomondo er klart mest
jakke for pengene. Den koster en tred-

jedel av de andre, og er en lett jakke med
et pakkvolum på omkring to liter. Lavere
dunkvalitet enn vinneren, men likevel god,
og jakken er varm. Meget god passform
med ermer som slutter godt rundt håndleddene, en krage som slutter bra rundt
halsen, jakken slutter godt til rundt hoftene. Jakken er litt trangere ved håndleddet
enn de andre, og mer krevende å trekke
over hanskene. To stikklommer med
glidelås og to innerlommer uten glidelås.
Skulle vi valgt en litt mer allsidig jakke,
men som fortsatt er liten å grei å ha med i
sekken, hadde vi gått for Odlo.

DIN FAGHANDEL
-kunnskap, service og utvalg er det vi setter høyest.

Fischer Twin Skin Speedmax IFP felleski 18/19
De nye Speedmax felleskiene har en kortere og noe bredere todelt
fell som gir lett føring, sikkert feste og god gli.

Atomic Redster C8 Skintec felleski 18/19

Redster C8 Skintec er en felleski med ﬁnjusterte kammerhøyder og
en litt lettere kjerne enn den kjente C7.

Peltonen SkinPro Classic felleski 18/19
Smørefrie ski til både seriøs trening og turgåing.
Passer de ﬂeste temperaturer ved faste forhold

Swix Quantum One skistaver 18/19
Odlo:

Air COCOON hettejakke

PRODUSENT: www.odlo.com
PRIS: kr 2 199,FYLL (type og mengde):
Dun/fjær - 90/10 (750 cuin og 80 gr)

FARGE:
VEKT:
Holder deg varm:
Passform:
Pakkvennlighet:
Bruksvennlighet:

Dame

Sort
320 gram

Turkis
280 gram
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KOMMENTARER:
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ÅRETS NYHETER

PRODUSENT: www.haglofs.com
PRIS: kr 2 190,FYLL (type og mengde):
Syntetisk Quad Fusion (220 gr)

Herre

Testens nest letteste jakke
selv med hette, og med et
pakkvolum på omkring to liter.
Høykvalitetsdun og en
varm og god jakke.
Både herre- og damemodellen har en veldig god
passform med ermer som
slutter godt rundt håndleddene, en krage som slutter bra

Hagløfs: Essens Mimic Jacket

Quantum One er en helt ny racingstav med utmerket stivhet, pendel og vekt.
Stavene er 100% kompatible med med alle Triac-komponenter

FARGE:
VEKT:
Holder deg varm:
Passform:
Pakkvennlighet:
Bruksvennlighet:

Herre

Dame

Blå/grønn
410 gram

Rød/hvit
350 gram
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KOMMENTARER:

rundt halsen, en god hette og
jakken slutter godt til rundt
hoftene. Normalt snitt.
Jakken er lett å ta på over
treningsjakke og hansker.
To stikklommer med glidelås, innvendig brystlomme
med glidelås og to innvendige
lommer uten glidelås.
Glidelåsen fungerer godt.

Lett jakke med et pakkvolum
på snaut 3 liter.
Godt med syntetisk fyll gir
en varm og god jakke.
Herremodellen har meget
god passform med ermer som
slutter godt rundt håndleddene, en krage som slutter bra
rundt halsen, jakken slutter
godt til rundt hoftene. Normalt snitt.

Damemodellen er vid og
romslig i passformen. Ermene
slutter godt rundt håndleddene, men den er åpen i halsen
og litt vid rundt hoftene.
Jakken er lett å ta på over
treningsjakke og hansker.
To stikklommer og en brystlommemed glidelås.
Glidelåsen fungerer også
godt.

Vi måler alle ski
Våre avanserte
måleapparater er
selvsagt de beste på
markedet og ikke
minst har vi mange
års erfaring i bruken
av dem!

Ny og enda mer
avansert slipemaskin
Vi er de eneste med den
nyeste maskinparken som
er tilgjengelig fra Tazzari. Vi
har lang erfaring med slip og
prepp av langrennski. Våre
strukturer har vunnet ﬂere
World Cup renn og langløp!

Besøk oss i Torggata 20, eller på oslosportslager.no

Dette er skimåleren
Kenneth. Å plukke ski er
et håndverk. Dette er noe
vi setter svært høyt. Om
du går på ski hver dag i
vinterhalvåret eller bruker
skiene én gang i året er det
like viktig at skiopplevelsen
skal være god.

