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D
en som går mycket 
under den tidiga höstens 
jakter vet att en fodrad 
membran jacka kan bli 
plågsamt varm i augusti 
eller september. Då krävs 
i stället en mycket lätt 

jacka, som gärna får stoppa lite vind 
ifall den sitter på en ripjägare, men 
först och främst måste den ventilera.

Testet är utfört under hösten 2018 
och alla jackorna har fått ett antal 
jaktdagar och åtminstone någon 
övernattning i tält, med lägereld och 
gnistor. De har använts under smyg
jakt, ripjakt och trädskällarjakt. För
utom vandrande har samtliga jackor 
utsatts för ålning medelst hasning på 
väg in på olika ståndskall.

Förutom noteringarna från jakt
erna har jackorna jämförts under 
lugna förhållanden, där passform, 
rörlighet, ljudnivå och annat kunnat 
jämföras ordentligt. 

När vi sökte jackor till testet valde 
vi inte alltid exakt modell, utan för
klarade för respektive tillverkare att 
det gällde jackor för rörlig jakt under 
den tidiga säsongen. De jackor vi fick 
in var relativt olika, vilket  antagligen 
speglar skillnaderna i vad olika 
personer tänker på när de hör den 
beskrivningen. 

Det är ingen nackdel att jackorna 
skiljer sig åt. Tar man hänsyn till det
ta blir testet inte så mycket en fråga 

om att rangordna dem för ett givet 
användningsområde, utan minst lika 
mycket om att förklara vilken jacka 
som passar vid givna förhållanden.

Lätt på jägaren, tyst för villebrådet
De sju jackorna är poängsatta utifrån 
mina preferenser, som säger att tidig 
höst är sen augusti och september 
och att rörlig jakt innebär ett stadigt 
vandrande med en mer eller mindre 
lastad ryggsäck.

Jag har inget emot att jackan är 
vattenavvisande, men prioriterar  
det inte högt. Det verkliga väder
skyddet har jag hoprullat i ryggsäck
en tills det behövs. Själva jaktjackan 
ska bara bidra med ett behagligt 
inner klimat och några bra fickor, men 

i övrigt märkas så lite som möjligt. 
Det betyder att den ska vara lätt 

på jägaren och tyst i viltets öron. 
Kamouflagemönster är i de flesta fall 
inte så viktigt, men behovet avgörs 
förstås av jaktformens krav.

Min egen reflektion är att de flesta 
av testets jackor är bra jaktplagg och 
flera är riktigt bra, men kanske inte 
alltid just för det ändamål vi siktat in 
oss på denna gång. Några är så pass 
bra att de fick höga poäng trots att 
de egentligen inte var så bra på den 
 viktiga ventilationen och därmed inte 
skulle vara särskilt behagliga under 
en rask marsch i augusti– september. 
Poängen är inte viktigast – läs även 
omdömena om när respektive jacka 
kommer bäst till sin rätt. ‹‹‹
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Sju lätta 
jackor för 
rörlig jakt

Hundföraren och smygjägaren  
under den  varma delen av hösten  
behöver ingen varm jacka. Vi har  
testat sju lätta, smidiga och tysta 
 alternativ.
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SÅ SATTES BETYGEN – UTFORMNING OCH FUNKTION
Rörlig jakt under säsongens varma 
tid kräver en jacka som är smidig och 
 ventilerar bra. Detta är alltså inte allround
jackor eller jackor för passkytt en som vill 
klara regn och rusk. Det är jackor för rörlig 
jakt när vädret inte är alltför kallt.

De kan passa en hundförare på älg  eller 
björnjakt, en fågeljägare med stående 
eller skällande hund, vissa smygjägare 
eller andra som håller en hög aktivitets
nivå under jakten.

Poängen har satts i två huvudsakliga 
kategorier; utformning och funktion. 
Utformning handlar främst om detaljer 
som gör att jackan upplevs som mer eller 
mindre praktisk. Där har bland annat 
fickornas antal och formgivning värderats, 
liksom hur jackan öppnas och stängs samt 

om den har andra  praktiska lösningar som 
gör den starkare,  smidigare eller bättre på 
något sätt.

Funktion beskriver hur bra jackan fyller 
uppgiften som ytterplagg på en aktiv 
jägare. Jackorna ska vara luftiga, men bör 
vid behov skydda mot vind. Ventilations
öppningar betygsätts redan under 
utformning, men hur plagget ventilerar i 
praktiken betygsätts under funktion. 

Ventilation betygsätts alltså två gånger, 
utifrån lite olika perspektiv. Med tanke på 
användningsområdet är detta motiverat.

Jackorna bör också ge ett visst skydd 
mot regn, men det prioriteras lägre. 
Jackor som är optimerade för jakt under 
 ansträngning ska i första hand vara 

 bekväma då de används för det ändamål
et. De kan med fördel kombineras med ett 
lätt regnställ i ryggsäcken ifall det finns 
risk för ruskväder.

Eftersom jackorna ska kunna användas 
för smygjakt har tysthet värderats. Efter
som de dessutom ska kunna användas 
vid en tälttur med lägereld har extra 
poäng delats ut till de jackor som inte 
förstörs av gnistor. Användarens rörlighet 
är förstås också poänggivande.

UTFORMNING 
(Utformning max 11 poäng)

Fickor: Antal, volym 
och öppningens storlek, 
stängning, eventuella 
öglor. 
 0–5 poäng

Öppningar och 
 låsningar: Drag
kedjor eller knappar, 
ventilations öppningar 
och ärmslutens lås.
 0–3 poäng

Övriga detaljer: 
Huva, viddjusteringar 
och deras utformning, 
men även funktionella 
detalj er som till exempel 
strateg iskt placerad 
stretch eller bra förstärk
ningar.
 0–3 poäng

FUNKTION
(Funktion max 23 poäng)

Smidighet:  
Rörlighet i alla ledder. 
 1–5 poäng

Ventilation: Förmåga 
att ventilera vid hög 
aktivitet, samt vind
täthet. Idealet är goda 
ventilationsmöjligheter 
i en jacka som ger bra 
vindskydd vid behov.
 1–5 poäng

Gnisttålighet: En bra 
jacka som förstörs vid 
lägerelden värderas lägre 
än en som klarar gnistor. 
 0–5 poäng

Vattentäthet: Detta 
är ingen avgörande 
egenskap, men kan ge 
lite pluspoäng. 
 0–3 poäng

Ljudnivå: Både vid ren 
rörelse samt skrapljud 
mot grenar och kvist
rapp. 
 0–5 poäng
 
Total maxpoäng för både 
utformning och funktion:
  34 poäng

”Jackorna kan passa 
en hundförare på  
älg- eller björnjakt.”

Svensk Jakt har testat 
sju jackor för rörlig jakt.
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Seeland Hawker 
Storm fleece jacket

Härkila Lagan 
Camo jacket

Pinewood 
Grouse Lite

Bearskin 
Ursus Sarka Jacket

Sitka 
Apex Hoody (Mens L)

Swedteam 
Titan Pro M Jacket

Red Kettle Light  
Ventile Hunting Jacket M16

Material Polyester. Färg ”Pine green”. Polyester. Kamouflagemönstrad ”AXIS 
MSP Forest Green”.

Polyester. Yttertyg laminerat med 
PineTechmembran. Färg ”H Brown”.

Vadmal. Enfärgat grå. Kropp 54 % merinoull, 46 % nylon. 
Axelparti 86 % polyester, 14 % elastan. 
Övrigt 100 % polyester.

Yttertyg i polyamid, Neonordic 
200membran i polyuretan, foder i 
polyester. Färg ”Swedteam Green”.

Ventilebomull. Färg grön.

Storlekar XS–XL. Testexemplaret i storlek L 
satt nära kroppen utan att sitta tajt 
på testpersonens 183 cm och 85 kilo. 
Ärmlängden var knappt tillräcklig. 
Kändes ibland lite kort i ryggen.

46–58. Testexemplaret i storlek 52 
satt kroppsnära, men inte tajt på 
testpersonens 183 cm och 85 kilo. 
Ärmlängden var väl tilltagen. Kändes 
ibland lite kort i ryggen.

XS–XL. Testexemplaret i storlek L satt 
nästan lite luftigt på testpersonens 
183 cm och 85 kilo. Ärmlängden var 
tillräcklig.

XS–XL. Testexemplaret i storlek L satt 
luftigt på testpersonens 183 cm och 85 
kilo. Ärmlängden var tillräcklig. Kunde 
ibland upplevas lite kort i ryggen.

XS–XL. Testexemplaret i storlek L satt 
nära kroppen utan att upplevas tajt 
på testpersonens 183 cm och 85 kilo. 
Ärmlängden var lagom.

46–60. Testexemplaret i storlek 54 
satt en aning luftigt på testpersonens 
183 cm och 85 kilo. Ärmlängden var 
väl tilltagen.

XS–XL. Testexemplaret i storlek 
M-Long satt bra, men utan extra  
utrymme på testpersonens 183 cm 
och 85 kilo. Ärmlängden var tillräcklig.

Utformning Jacka i ett tjockt lager med glatt utsida 
och fleece på insidan, stretch material. 
Sju fickor, varav tre utvändiga fickor 
med blixtlås (en bröstficka med 
vertikal öppning på vänster sida samt 
två bukfickor med vertikala fickor). 
Två ”dubbla” innerfickor utan lock, 
en bredare och en smalare i bukhöjd 
på respektive sida, 4 p. Stängs med 
dragkedja, inget knappalternativ 
för att stänga jackan luftigt. Inga 
ventilations öppningar, elastiska 
muddar i ärmsluten, inte mycket 
 ventilation genom tyget, 1 p. Ingen 
huva, vidd justering i nederkant, 1 p. 

  6

Lätt jacka i ett lager stretchtyg. Sex 
fickor, fem med dragkedja och en  
öppen. En mindre och en större verti
kal bröstficka på vänster sida. En ver
tikal innerficka vid bröstet på vänster 
sida. En öppen innerficka lågt på höger 
sida, liten öppning, stor volym. Två 
diagonala bukfickor, 5 p. Stängs med 
dragkedja, inget knappalternativ för att 
stänga jackan luftigt. Inga ventilations
öppningar. Små flärpar med kardborre 
utgör ärmslutens lås, relativt tajta 
ärmar, 2 p. Fast huva med öppning som 
kan stramas åt. Viddjustering i neder
kant, överflödig rem. Stretch  
för rörlighet, inga särskilda förstärk
ningar, 2 p.
  9

Membranjacka i lätt meshfoder. Sex 
fickor, ytterfickorna med vattentäta 
dragkedjor. En radioficka (med öppning 
i minsta laget), en innerficka med 
horisontell öppning på vänster sida, en 
med vertikal öppning på höger sida. En 
rymlig ryggficka i ryggens nedre del. 
Två rymliga bukfickor med vertikala 
öppningar, 5 p. Stängs med dragkedja, 
inget knappalternativ för att stänga 
jackan luftigt. Ventilationsöppningar 
på kroppssidorna, 20 cm långa. Flärpar 
med kardborre utgör ärmslutens lås, 
foder minskar ventilation genom 
ärmarna, 2 p. Löstagbar huva som kan 
stramas åt, viddjustering i nederkant,  
liten elasticitet i yttertyget, inga 
 särskilda förstärkningar, 2 p.  9

Rejäl jacka i ett lager utan foder. Sju 
fickor med dragkedja. En mindre ficka 
på vänster överarm. Två horisontella 
bröstfickor (radiofickor) med öpp
ningar i minsta laget för en stor hand, 
samt med antennögla på axeln. Två 
vertikala bröstfickor, två diagonala 
bukfickor, 5 p. Stängs med dragkedja, 
inget knappalternativ för att stänga 
jackan luftigt. Inga ventilationsöpp
ningar. Rejäla flärpar med kardborre
lås vid relativt vida ärmslut, 2 p. 
Ingen huva, inga viddjusteringar eller 
förstärkningar på slitytor, 0 p.

  7

Anorak i ett enkelt lager lätt tyg, 
skiftande material. Två fickor med 
dragkedja, en ganska stor bröstficka 
med vertikal öppning på vänster sida. 
En stor bukficka med två inre fickor 
framtill med horisontell öppning, 2 p. 
Stängs med dragkedja ner till mitt 
på bröstkorgen. Inga ventilations
öppningar, ingen reglering av 
 ärmsluten på ganska smala ärmar, 
men mycket välventilerande tunt 
tyg, 2 p. Jackan har en fast huva, 
elastisk utan justerings möjligheter, 
men i huvan finns också en inbyggd 
 ansiktsmask, inga viddjusteringar 
men god följsamhet i det tunna 
stretchtyget, inbyggda armbågs  
skydd, 3 p.  7

Fodrad membranjacka. Kraftigt 
yttertyg/foder i microfleece. Tio fickor, 
utvändiga med vattentäta dragkedjor. 
Fram två höga radiofickor, en låg bröst
ficka, horisontell öppning (liten för en 
stor hand). Mellanstor bukficka. Lågt på 
ryggen en stor ficka med två öppning
ar. En innerficka (vänster sida) med 
dragkedja, låga innerfickor utan låsning 
båda sidor, 5 p. Stängs med dragkedja, 
inget knappalternativ för att stänga 
jackan luftigt. 30 cm långa ventilations
öppningar i armhålorna. Ärmslutens lås 
är små flärpar med kardborre, elastiska 
muddar vilket begränsar  ventilationen, 
2 p. Löstagbar huva kan regleras, vidd
justering i nederkant, stretch  
paneler, lätt förböjda ärmar, 3 p. 10

Jacka i enkelt tyg med meshfoder mot 
kroppen och dubbelt tyg i ärmar. Åtta 
fickor med rejäla dragkedjor. Två på 
överarmarna, två stora napoleonfick
or på bröstet, två stora innerfickor i 
meshtyg, två måttligt stora bukfickor 
med diagonala öppningar på kroppens 
sidor där de var ur vägen vid ålning, 5  p. 
Stängs med dragkedja, inget knapp
alternativ för att stänga jackan luftigt. 
Inga ventilationsöppningar, men 
ovanligt god ventilation genom tyget. 
Flärpar med två tryckknappar utgör 
ärmslutens lås, relativt vida ärmar, 2 p. 
Fast huva med öppning som kan stram
as åt. Ingen viddjustering. Lite längre 
över rumpan. Inget foder, men dubbelt 
lager ventiletyg i ärmarna, 2 p.  9

Funktion Jackan stramade något över axlar i 
rörelse framåt och lite under armarna 
vid lyft, 3 p. Jackan var för tjock och 
varm vid hög aktivitet, hade relativt 
tajta ärmar som ytterligare försvårade 
ventilering, men gav samtidigt bara 
måttligt vindskydd, 2 p. Jackan har 
medvetet utsatts för gnistregn utan 
att det bränts några hål, 5 p. Jackan är 
hyggligt vattenavvisande, 2 p. Tyget 
prasslar en del vid rörelse och låter en 
hel del i kontakt med vegetation, 1 p. 

 13

Jackan sitter bra och behagligt, med 
bara en liten tendens till stramning 
vid höga armlyft, 4 p. Stängd ger jack
an lätt vindskydd. Ventilationsmöjlig
heterna är begränsade till öppen front 
och öppna ärmslut, men ärmarna är 
för tajta för god ventilation den vägen. 
Tyget andas måttligt bra, 3 p. Gnistor 
brände ganska snart enstaka hål, 2 p. 
Jackan är någorlunda vattenavvisan
de, 1 p. Tyget är ganska tyst vid rörelse, 
men inte lika tyst vid skrap mot grenar 
och kvistrapp, 3 p.
 13

Jackan sitter bra och behagligt, med 
bara en liten tendens till stramning 
vid höga armlyft, 4 p. Stängd ger 
jackan bra vindskydd. Ventilations
öppningar och någorlunda vida ärmar 
underlättar ventilationen en del, 
men membranet minskar andningen 
och fodret gör plagget lite varmare, 
2 p. Jackan har utsatts för en hel del 
gnistor utan att få några hål, bra för ett 
syntettyg, 5 p. Jackan är att betrakta 
som vattentät, 3 p. Tyget är en smula 
prassligt vid rörelse och låter en hel 
del i kontakt med vegetation, 1 p. 15

Jackan sitter bra och är behaglig, vid 
armlyft stramar det under ärmarna, 3 p. 
Stängd ger jackan ett tydligt men inte 
fullständigt vindskydd. Ventilations
möjligheterna är begränsade till öppen 
jacka och öppna ärmslut. Detta hjälper 
mer än på en del andra jackor med vida 
ärmar. Tyget andas och ventilerar rätt 
bra, 3 p. Den klarar gnistor utan några 
problem, 5 p. Den är tydligt vatten av
visande, värmer även om den blir fuktig 
och torkar bra på kroppen, 2 p. Sarka är 
testets tystaste jacka både vid rörelse 
och i kontakt med grenar och ris, 5 p. 18

Jackan är den klart smidigaste i testet, 
begränsar inga rörelser, 5 p. Tyget 
ventilerade bra vid hög aktivitet och 
torkade mycket fort. Det gav bara lite 
vindskydd, 4 p. Jackan har medvetet 
utsatts för gnistregn utan att det 
bränts några hål, 5 p. Jackan är knappt 
vattenavvisande, 0 p. Tyget är relativt 
tyst vid rörelse och tillhör de tystare 
även i kontakt med grenar och ris, 4 p. 

 18

Jackan sitter bra och behagligt och 
medger full rörlighet, 5 p. Jackan är 
vindtät, men ventilationen är inte 
tillräcklig vid hög aktivitet i milda 
temperaturer, trots ventilationsöpp
ningarna. Membranjackor ventilerar 
sällan bra och här finns även foder 
och muddar, 1 p. Jackan utsattes nog 
för mer gnistor än någon annan, men 
det brändes inga hål, 5 p. Jackan är att 
betrakta som vattentät, 3 p. Jackan är 
något prasslig vid rörelse och relativt 
ljudlig i kontakt med ris, 2 p.
 16

Jackans skärning medgav full rörlig
het, 5 p. Jackan gav bra vindskydd. 
Trots fodret ventilerade tyget bra vid 
hög aktivitet och det torkade mycket 
fort, 5 p. Jackan utsattes för en hel del 
gnistor, men fick inga hål, 5 p. Jackan 
är inte helt vattentät, men stod emot 
mer regn än väntat, 2 p. Tyget prasslar 
en del vid rörelse och låter en hel del i 
kontakt med vegetation, 1 p.

 18

Pris 1 095 kronor. 2 295 kronor. 1 399 kronor. 4 495 kronor. Cirka 2 700 kronor. 3 995 kronor. 4 599 kronor. 

Omdöme En trevlig fritidsjacka, men den 
fyller inte funktionen som jacka för 
rörlig jakt. Lite för varm och för dåliga 
 ventilationsmöjligheter. Tyget låter 
också mer än tyget i de flesta av de 
andra jackorna.

 19

En enkel och bra jacka vid lugn 
 aktivitet i svalt väder, men den 
 ventilerade inte tillräckligt när tempo 
och/eller temperatur ökade och 
den tappade poäng på gnisthålen. 
Behaglig för lugna smygjakter, om 
än inte alldeles tyst. Fickorna tydligt 
anpassade för högerskytt.

 21

En uppskattad jacka vid rip och 
skogsfågeljakter en bit in på hösten. 
Jackan gav ett behagligt innerklimat 
under lite svalare dagar med vind  
eller regn. Ventilationen hängde dock 
inte med under rörlig jakt tidigt på 
hösten. Huva kan vara bra, att man 
kan ta loss den är ett plus. Jackan 
klarade de gnistor den utsattes för,  
men var å andra sidan rätt prasslig. 24

En mycket trevlig hundförarjacka för 
senhösten, men i varmaste laget  
under förhöstdagarna. Ventilerade 
hyfsat bra och klarade lättare regn 
bra. Jackan var tyst och tålde gnistor 
från elden. På minussidan ett tydligt 
stramande vid höga armlyft, samt 
att dragkedjan gärna öppnade sig 
nerifrån.
 25

Uppskattades vid trädskällarjakter 
med ryggsäck under höstens varma 
del, trots att jag egentligen ogillar 
smala ärmar. Lätt, smidig och luftig. 
Armbågsskydd är bra, men de vrider 
sig lätt ur läge vid ålning. På minus
sidan främst fickorna, de är få och 
prylar i den stora bukfickan kan  
bli både blöta och knådade vid  
ålning.  25

En mycket fin jaktjacka för  passkytten 
eller för jägare med måttlig aktivitets
nivå i kyligt väder eller blött rusk
väder, men alltför varm för rörliga jakt
er under tidig höst. De höga  poängen 
beror alltså på att jackan är rejäl, inte 
på att den är perfekt under varma 
höstdagar. På minussidan noteras att 
huvuddragkedjan ofta kärvade  
vid stängning. 26

Testvinnare! En favorit under rörliga 
jakter från tidig höst och fram till 
ganska kyliga dagar.  Ventilebomull 
har goda egenskaper i fråga om 
 ventilation, vindskydd och vattentålig
het samt är dessutom slitstarkt. Gäller 
jakten smygjakt med höga krav på 
tysthet är dock jackan lite väl prasslig. 
Beställs på www.redkettle.com 
 27
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Seeland Hawker 
Storm fleece jacket

Härkila Lagan 
Camo jacket

Pinewood 
Grouse Lite

Bearskin 
Ursus Sarka Jacket

Sitka 
Apex Hoody (Mens L)

Swedteam 
Titan Pro M Jacket

Red Kettle Light  
Ventile Hunting Jacket M16

Material Polyester. Färg ”Pine green”. Polyester. Kamouflagemönstrad ”AXIS 
MSP Forest Green”.

Polyester. Yttertyg laminerat med 
PineTechmembran. Färg ”H Brown”.

Vadmal. Enfärgat grå. Kropp 54 % merinoull, 46 % nylon. 
Axelparti 86 % polyester, 14 % elastan. 
Övrigt 100 % polyester.

Yttertyg i polyamid, Neonordic 
200membran i polyuretan, foder i 
polyester. Färg ”Swedteam Green”.

Ventilebomull. Färg grön.

Storlekar XS–XL. Testexemplaret i storlek L 
satt nära kroppen utan att sitta tajt 
på testpersonens 183 cm och 85 kilo. 
Ärmlängden var knappt tillräcklig. 
Kändes ibland lite kort i ryggen.

46–58. Testexemplaret i storlek 52 
satt kroppsnära, men inte tajt på 
testpersonens 183 cm och 85 kilo. 
Ärmlängden var väl tilltagen. Kändes 
ibland lite kort i ryggen.

XS–XL. Testexemplaret i storlek L satt 
nästan lite luftigt på testpersonens 
183 cm och 85 kilo. Ärmlängden var 
tillräcklig.

XS–XL. Testexemplaret i storlek L satt 
luftigt på testpersonens 183 cm och 85 
kilo. Ärmlängden var tillräcklig. Kunde 
ibland upplevas lite kort i ryggen.

XS–XL. Testexemplaret i storlek L satt 
nära kroppen utan att upplevas tajt 
på testpersonens 183 cm och 85 kilo. 
Ärmlängden var lagom.

46–60. Testexemplaret i storlek 54 
satt en aning luftigt på testpersonens 
183 cm och 85 kilo. Ärmlängden var 
väl tilltagen.

XS–XL. Testexemplaret i storlek 
M-Long satt bra, men utan extra  
utrymme på testpersonens 183 cm 
och 85 kilo. Ärmlängden var tillräcklig.

Utformning Jacka i ett tjockt lager med glatt utsida 
och fleece på insidan, stretch material. 
Sju fickor, varav tre utvändiga fickor 
med blixtlås (en bröstficka med 
vertikal öppning på vänster sida samt 
två bukfickor med vertikala fickor). 
Två ”dubbla” innerfickor utan lock, 
en bredare och en smalare i bukhöjd 
på respektive sida, 4 p. Stängs med 
dragkedja, inget knappalternativ 
för att stänga jackan luftigt. Inga 
ventilations öppningar, elastiska 
muddar i ärmsluten, inte mycket 
 ventilation genom tyget, 1 p. Ingen 
huva, vidd justering i nederkant, 1 p. 
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Lätt jacka i ett lager stretchtyg. Sex 
fickor, fem med dragkedja och en  
öppen. En mindre och en större verti
kal bröstficka på vänster sida. En ver
tikal innerficka vid bröstet på vänster 
sida. En öppen innerficka lågt på höger 
sida, liten öppning, stor volym. Två 
diagonala bukfickor, 5 p. Stängs med 
dragkedja, inget knappalternativ för att 
stänga jackan luftigt. Inga ventilations
öppningar. Små flärpar med kardborre 
utgör ärmslutens lås, relativt tajta 
ärmar, 2 p. Fast huva med öppning som 
kan stramas åt. Viddjustering i neder
kant, överflödig rem. Stretch  
för rörlighet, inga särskilda förstärk
ningar, 2 p.
  9

Membranjacka i lätt meshfoder. Sex 
fickor, ytterfickorna med vattentäta 
dragkedjor. En radioficka (med öppning 
i minsta laget), en innerficka med 
horisontell öppning på vänster sida, en 
med vertikal öppning på höger sida. En 
rymlig ryggficka i ryggens nedre del. 
Två rymliga bukfickor med vertikala 
öppningar, 5 p. Stängs med dragkedja, 
inget knappalternativ för att stänga 
jackan luftigt. Ventilationsöppningar 
på kroppssidorna, 20 cm långa. Flärpar 
med kardborre utgör ärmslutens lås, 
foder minskar ventilation genom 
ärmarna, 2 p. Löstagbar huva som kan 
stramas åt, viddjustering i nederkant,  
liten elasticitet i yttertyget, inga 
 särskilda förstärkningar, 2 p.  9

Rejäl jacka i ett lager utan foder. Sju 
fickor med dragkedja. En mindre ficka 
på vänster överarm. Två horisontella 
bröstfickor (radiofickor) med öpp
ningar i minsta laget för en stor hand, 
samt med antennögla på axeln. Två 
vertikala bröstfickor, två diagonala 
bukfickor, 5 p. Stängs med dragkedja, 
inget knappalternativ för att stänga 
jackan luftigt. Inga ventilationsöpp
ningar. Rejäla flärpar med kardborre
lås vid relativt vida ärmslut, 2 p. 
Ingen huva, inga viddjusteringar eller 
förstärkningar på slitytor, 0 p.
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Anorak i ett enkelt lager lätt tyg, 
skiftande material. Två fickor med 
dragkedja, en ganska stor bröstficka 
med vertikal öppning på vänster sida. 
En stor bukficka med två inre fickor 
framtill med horisontell öppning, 2 p. 
Stängs med dragkedja ner till mitt 
på bröstkorgen. Inga ventilations
öppningar, ingen reglering av 
 ärmsluten på ganska smala ärmar, 
men mycket välventilerande tunt 
tyg, 2 p. Jackan har en fast huva, 
elastisk utan justerings möjligheter, 
men i huvan finns också en inbyggd 
 ansiktsmask, inga viddjusteringar 
men god följsamhet i det tunna 
stretchtyget, inbyggda armbågs  
skydd, 3 p.  7

Fodrad membranjacka. Kraftigt 
yttertyg/foder i microfleece. Tio fickor, 
utvändiga med vattentäta dragkedjor. 
Fram två höga radiofickor, en låg bröst
ficka, horisontell öppning (liten för en 
stor hand). Mellanstor bukficka. Lågt på 
ryggen en stor ficka med två öppning
ar. En innerficka (vänster sida) med 
dragkedja, låga innerfickor utan låsning 
båda sidor, 5 p. Stängs med dragkedja, 
inget knappalternativ för att stänga 
jackan luftigt. 30 cm långa ventilations
öppningar i armhålorna. Ärmslutens lås 
är små flärpar med kardborre, elastiska 
muddar vilket begränsar  ventilationen, 
2 p. Löstagbar huva kan regleras, vidd
justering i nederkant, stretch  
paneler, lätt förböjda ärmar, 3 p. 10

Jacka i enkelt tyg med meshfoder mot 
kroppen och dubbelt tyg i ärmar. Åtta 
fickor med rejäla dragkedjor. Två på 
överarmarna, två stora napoleonfick
or på bröstet, två stora innerfickor i 
meshtyg, två måttligt stora bukfickor 
med diagonala öppningar på kroppens 
sidor där de var ur vägen vid ålning, 5  p. 
Stängs med dragkedja, inget knapp
alternativ för att stänga jackan luftigt. 
Inga ventilationsöppningar, men 
ovanligt god ventilation genom tyget. 
Flärpar med två tryckknappar utgör 
ärmslutens lås, relativt vida ärmar, 2 p. 
Fast huva med öppning som kan stram
as åt. Ingen viddjustering. Lite längre 
över rumpan. Inget foder, men dubbelt 
lager ventiletyg i ärmarna, 2 p.  9

Funktion Jackan stramade något över axlar i 
rörelse framåt och lite under armarna 
vid lyft, 3 p. Jackan var för tjock och 
varm vid hög aktivitet, hade relativt 
tajta ärmar som ytterligare försvårade 
ventilering, men gav samtidigt bara 
måttligt vindskydd, 2 p. Jackan har 
medvetet utsatts för gnistregn utan 
att det bränts några hål, 5 p. Jackan är 
hyggligt vattenavvisande, 2 p. Tyget 
prasslar en del vid rörelse och låter en 
hel del i kontakt med vegetation, 1 p. 
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Jackan sitter bra och behagligt, med 
bara en liten tendens till stramning 
vid höga armlyft, 4 p. Stängd ger jack
an lätt vindskydd. Ventilationsmöjlig
heterna är begränsade till öppen front 
och öppna ärmslut, men ärmarna är 
för tajta för god ventilation den vägen. 
Tyget andas måttligt bra, 3 p. Gnistor 
brände ganska snart enstaka hål, 2 p. 
Jackan är någorlunda vattenavvisan
de, 1 p. Tyget är ganska tyst vid rörelse, 
men inte lika tyst vid skrap mot grenar 
och kvistrapp, 3 p.
 13

Jackan sitter bra och behagligt, med 
bara en liten tendens till stramning 
vid höga armlyft, 4 p. Stängd ger 
jackan bra vindskydd. Ventilations
öppningar och någorlunda vida ärmar 
underlättar ventilationen en del, 
men membranet minskar andningen 
och fodret gör plagget lite varmare, 
2 p. Jackan har utsatts för en hel del 
gnistor utan att få några hål, bra för ett 
syntettyg, 5 p. Jackan är att betrakta 
som vattentät, 3 p. Tyget är en smula 
prassligt vid rörelse och låter en hel 
del i kontakt med vegetation, 1 p. 15

Jackan sitter bra och är behaglig, vid 
armlyft stramar det under ärmarna, 3 p. 
Stängd ger jackan ett tydligt men inte 
fullständigt vindskydd. Ventilations
möjligheterna är begränsade till öppen 
jacka och öppna ärmslut. Detta hjälper 
mer än på en del andra jackor med vida 
ärmar. Tyget andas och ventilerar rätt 
bra, 3 p. Den klarar gnistor utan några 
problem, 5 p. Den är tydligt vatten av
visande, värmer även om den blir fuktig 
och torkar bra på kroppen, 2 p. Sarka är 
testets tystaste jacka både vid rörelse 
och i kontakt med grenar och ris, 5 p. 18

Jackan är den klart smidigaste i testet, 
begränsar inga rörelser, 5 p. Tyget 
ventilerade bra vid hög aktivitet och 
torkade mycket fort. Det gav bara lite 
vindskydd, 4 p. Jackan har medvetet 
utsatts för gnistregn utan att det 
bränts några hål, 5 p. Jackan är knappt 
vattenavvisande, 0 p. Tyget är relativt 
tyst vid rörelse och tillhör de tystare 
även i kontakt med grenar och ris, 4 p. 
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Jackan sitter bra och behagligt och 
medger full rörlighet, 5 p. Jackan är 
vindtät, men ventilationen är inte 
tillräcklig vid hög aktivitet i milda 
temperaturer, trots ventilationsöpp
ningarna. Membranjackor ventilerar 
sällan bra och här finns även foder 
och muddar, 1 p. Jackan utsattes nog 
för mer gnistor än någon annan, men 
det brändes inga hål, 5 p. Jackan är att 
betrakta som vattentät, 3 p. Jackan är 
något prasslig vid rörelse och relativt 
ljudlig i kontakt med ris, 2 p.
 16

Jackans skärning medgav full rörlig
het, 5 p. Jackan gav bra vindskydd. 
Trots fodret ventilerade tyget bra vid 
hög aktivitet och det torkade mycket 
fort, 5 p. Jackan utsattes för en hel del 
gnistor, men fick inga hål, 5 p. Jackan 
är inte helt vattentät, men stod emot 
mer regn än väntat, 2 p. Tyget prasslar 
en del vid rörelse och låter en hel del i 
kontakt med vegetation, 1 p.
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Pris 1 095 kronor. 2 295 kronor. 1 399 kronor. 4 495 kronor. Cirka 2 700 kronor. 3 995 kronor. 4 599 kronor. 

Omdöme En trevlig fritidsjacka, men den 
fyller inte funktionen som jacka för 
rörlig jakt. Lite för varm och för dåliga 
 ventilationsmöjligheter. Tyget låter 
också mer än tyget i de flesta av de 
andra jackorna.
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En enkel och bra jacka vid lugn 
 aktivitet i svalt väder, men den 
 ventilerade inte tillräckligt när tempo 
och/eller temperatur ökade och 
den tappade poäng på gnisthålen. 
Behaglig för lugna smygjakter, om 
än inte alldeles tyst. Fickorna tydligt 
anpassade för högerskytt.
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En uppskattad jacka vid rip och 
skogsfågeljakter en bit in på hösten. 
Jackan gav ett behagligt innerklimat 
under lite svalare dagar med vind  
eller regn. Ventilationen hängde dock 
inte med under rörlig jakt tidigt på 
hösten. Huva kan vara bra, att man 
kan ta loss den är ett plus. Jackan 
klarade de gnistor den utsattes för,  
men var å andra sidan rätt prasslig. 24

En mycket trevlig hundförarjacka för 
senhösten, men i varmaste laget  
under förhöstdagarna. Ventilerade 
hyfsat bra och klarade lättare regn 
bra. Jackan var tyst och tålde gnistor 
från elden. På minussidan ett tydligt 
stramande vid höga armlyft, samt 
att dragkedjan gärna öppnade sig 
nerifrån.
 25

Uppskattades vid trädskällarjakter 
med ryggsäck under höstens varma 
del, trots att jag egentligen ogillar 
smala ärmar. Lätt, smidig och luftig. 
Armbågsskydd är bra, men de vrider 
sig lätt ur läge vid ålning. På minus
sidan främst fickorna, de är få och 
prylar i den stora bukfickan kan  
bli både blöta och knådade vid  
ålning.  25

En mycket fin jaktjacka för  passkytten 
eller för jägare med måttlig aktivitets
nivå i kyligt väder eller blött rusk
väder, men alltför varm för rörliga jakt
er under tidig höst. De höga  poängen 
beror alltså på att jackan är rejäl, inte 
på att den är perfekt under varma 
höstdagar. På minussidan noteras att 
huvuddragkedjan ofta kärvade  
vid stängning. 26

Testvinnare! En favorit under rörliga 
jakter från tidig höst och fram till 
ganska kyliga dagar.  Ventilebomull 
har goda egenskaper i fråga om 
 ventilation, vindskydd och vattentålig
het samt är dessutom slitstarkt. Gäller 
jakten smygjakt med höga krav på 
tysthet är dock jackan lite väl prasslig. 
Beställs på www.redkettle.com 
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