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test //barnskidställ

 Schysst i backen 
Snart väntar skidsäsongen för både stora och små.  

Dags att utrusta sig för en förhoppningsvis både kall  
och vit vinter. Friluftsliv har testat fem skidställ för  
den som lämnat barngarderoben men som ännu inte  

fyller ut vuxenstorlekarna. av Cajsa Rännar

V
ad ungdomar behöver när de 
åker i backe och park skiljer 
sig inte så mycket från vad 
vuxna gillar och har behov 
av. Det ska 

vara lagom varmt, lagom 
rymligt, sitta skönt och kän-
nas snyggt. Vad som är just 
lagom och snyggt är förstås 
en fråga om tycke och smak, 
och det är inte längre själv-
klart att det är mamma och 
pappa som sitter på facit. 

Ett tips är att ta med åka-
ren i fråga till butiken eller 
framför datorn när plaggen 
ska införskaffas. Att vara 
överens om såväl funk-
tion, utseende som prislapp 
är ofta en bra start för att 
kläderna ska gillas och användas. 

Att inte stirra sig blind på prislapp en är 
också ett gott råd. Har man inga syskon, 
kusiner eller kompisar som kan ärva är inte 
alltför slitna skidkläder helt säljbara på 

»Ett lite högre pris är ofta ett tecken på att 
kläderna har tillverkats med ett visst miljö-
tänk, till exempel när det kommer till gifter  

i de impregnerings medel som används.«
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andrahandssajter som Blocket och Tradera. 
Ett lite högre pris är ofta ett tecken på att 
kläderna har tillverkats med ett visst miljö-
tänk, till exempel när det kommer till gifter 

i de impregnerings medel 
som används. 

De skidställ vi tipsar om 
har, alla utom ett, tillver-
kats utan de flourkarbo-
ner som vi vet sprids från 
kläderna via vattnet till 
naturen och påverkar re-
produktionsförmågan hos 
däggdjur. Man misstänker 
också att de orsakar can-
cer.  Det finns alltså flera 
goda skäl att undvika dem. 

De jackor och byxor vi 
testat är alla fodrade och 
passar bäst för pist- och 

parkåkning. Självklart funkar de lika bra för 
skolgården eller pulkabacken. Ska man däre-
mot ägna sig åt mer ansträngande aktivite-
ter, som till exempel längdåkning, behövs 
tunnare kläder ytterst. 

Vänd för 
att läsa om 
de testade 

skidställen!
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Klassiskt utseende
helly hansen har flera jackor och byxor 
som passar fint i skidbacken. Vi har testat 
Rider jacka och byxa som säljs separat. Både 
byxa och jacka finns från 86-170 cl men 
benämns med ålder (1-17) istället för längd. 
Storlekarna är lite små.

Plus: Stort storleksspann och många glada 
färger att välja på.
Minus: Jackan är lite kort i ryggen. Impreg-
neringen är inte flourkarbonfri.

Det klassiska märket Helly Hansen håller än. 
I skidstället Rider får man verkligen en  
klassisk skidoutfit med ganska kort jacka 
och tajta byxor. Enkelt, smidigt och väl-
sittande. Slitstarkt är det också, märker vi 
efter en stockholmsvinter med väldigt lite 
snö och mycket grus på skolgården.

Både jackan och byxan är tunt men varmt 
isolerade. Värmen kommer från Primaloft-
fibern som borgar för kvalitet. Knän och 
ärmar är förböjda och ger bra rörelsefri-
het. Fickor finns på alla de rätta ställena. 
Byxorna går upp skönt i ryggen men går inte 
att bära utan hängslen. De har också en liten 
ficka på bröstet som uppskattades mycket 
av testarna. De är förstärkta i nederkant, på 
knän och i rumpan. De går också att dra åt 
i benslutet så att byxbenet stannar ovanpå 
skon och inte slits när man går.

Rider har god andningsförmåga och står 
bra emot väta. Däremot är det impregnerat 
med ett medel som innehåller flourkarbo-
ner, något man bör undvika för miljöns och 
hälsans skull. 

Både byxa och jacka går att tvätta  
i 40 grader.

Pris i storlek 128: Jacka 1 200 kronor,  
byxa 800 kronor 
Material: Impregnerad med DWR som inne-
håller flourkarboner, isolerat med Primaloft. 
Köpinfo: www.hellyhansen.com

Snygg nyhet
isbjörn of sweden lanserar i år ett helt 
nytt skidställ, Backflip, tänkt att tilltala 
freerider-ungdomar. Passformen är lite 
lösare, lite större och lite friare än på tradi-
tionella skidställ. Jacka och byxa säljs var 
för sig och finns från 122-152 cl.

Plus: Rolig modell som skiljer sig en del 
från mycket annat på marknaden. Inbyggda 
så kallade grow cuffs, som uppsprättade 
gör att plagget växer nästan en hel storlek. 
Återvunnen fiber i isoleringsmaterialet.
Minus: Ganska dyrt.

Med nya serien Backflip flirtar den svenska 
isbjörnen med kidsen som inte vill se så 
traditionella ut. Jackan är lång och rymlig, 
byxorna vida med hängslen. Testperso-
nerna är uppenbart förtjusta i utseendet 
och gillar också funktionerna. Med hög 
vattentäthet och hög andningsförmåga 
är Isbjörns kläder ofta bäst i klassen och 
komforten blir också riktigt hög. I Backflip 
varken fryser eller svettas man i backen. 

Byxorna har förböjda ben med juste-
ringsmöjlighet vid bensluten samt ett 
snölås som håller snön ute. Midjan är jus-
terbar med löstagbara hängslen. Man skulle 
kunna tro att den lösa passformen gör 
att det är svårt att få byxorna att stanna 
uppe, men testarna upplevde inga sådana 
problem. De sitter bra.

Jackan har ett invändigt snölås som hål-
ler snön ute och värmen inne. Ärmarna är 
förböjda och kan dras åt i ärmslut. Det finns 
vattentäta fickor på alla de rätta ställena.

Både byxa och jacka är smidigt isolerade 
med en helt återvunnen polyesterfiber. Den 
håller riktigt varmt utan att bli bylsig och 
obekväm. Backflip går att tvätta i 40 grader.

Pris i storlek 128: Jacka 1 699 kronor,  
byxa 1 499 kronor 
Material: Bluesign-märkt grundmaterial 
impregnerat med BIONIC Finish ECO® som 
är fritt från flourkarboner. 
Köpinfo: www.isbjornofsweden.se

Hög funktion  
till högt pris
norrøna har två olika  
modeller i sitt juniorutbud. Vi har testat  
Lofoten byxa och jacka. De finns båda  
i storlek 134-158 cl.

Plus: Ett riktigt bra vuxenställ i mindre 
storlek. Här finns allt man kan begära av ett 
alpinställ. Något för den riktigt krävande 
familjen att investera i.
Minus: Riktigt dyrt.

När norska Norrøna bestämde sig för att 
göra en juniorvariant av sin klassiska linje 
Lofoten sparades inte på krutet. Här finns 
all funktion som vuxenplaggen har, bara 
storleken är mindre. Det avspeglas också på 
prislappen, som är något mindre än vuxen-
plaggen, men ändå rejäl.

Men om priset inte är ett problem är 
Lofoten ett riktigt bra val. Lycramuddar 
innanför kardborreförsedda ärmavslut, vat-
tentäta dragkedjor, gummerad snökjol med 
rejäla trycknappar och fast huva med plats 
för alpinhjälm är självklarheter. Byxorna 
har hellånga dragkedjor på sidorna, hög 
rygg och elastisk midja. Både jacka och byxa 
är lättfodrade som blivit normen för alpin 
skidåkning de senaste åren.

Passformen är rymlig med plats för rygg-
skydd och fleece, något längre i ryggen än 
framtill precis som på vuxenmodellen. Klara 
färger med kontrasterande dragkedjor har 
varit Norrønas signum under en längre tid 
och återfinns även på juniorvarianten. Såväl 
färger som passform känns unisex på ett bra 
sätt. Detta är plagg för den krävande lilla 
freeridern. Kanske kan vi försvara det höga 
priset med lång slitstyrka, garanterade Gore-
tex-egenskaper och ett bra andrahands-
värde? En längre test ger de svaren.

Pris i storlek 134: Jacka 3 299 kronor,  
byxa 2 999 kronor 
Material: GoreTex med Primaloft som 
isolering. 
Köpinfo: www.norrona.com

Prisvärd kvalitet
gneis har flera modeller av såväl byxa som 
jacka som passar bra i backen. Vi har testat 
Gizmo byxa och Speed jacka. De finns båda i 
storlek 116-164 cl.

Plus: Riktigt bra passform med genomtänkta 
detaljer. Byxorna är höga i ryggen och sitter 
riktigt bra även utan hängslen. Midjan är lätt 
att justera, även på egen hand.
Ett bra pris för den höga kvalitet man får.
Minus: Finns endast i webbutik, svårt att 
prova om man inte bor i Luleå där showroo-
met finns.

Norrländska Gneis vill göra kläder för barn 
med lika höga krav som de vuxna har, utan 
att för den skull bli astronomiskt dyra. Vi vill 
påstå att de lyckas. 

Både jacka och byxa sitter riktigt bra och 
har precis de detaljer som man behöver, som 
enkelt ställbar midja, vridna bensömmar för 
mindre slitage, förböjda ärmar, fickor på de 
rätta ställena och reflexer.

Våra testare har verkligen gillat sina 
Gneis-plagg och använt ord som sköna, 
enkla att ta på och snygga. 

Både byxa och jacka är rejält fodrade med 
extra foam på knän och rumpa, för extra 
värme och stötdämpning. I bensluten finns 
två korta blixtlås, samt ett invändigt snölås. 
Benvidden kan regleras med hjälp av en 
invändig knappresår i benslutet. 
Jackan har snölås i midjan och muddar i 
ärmslutet för att hålla värmen kvar i jackan 
och snön utanför. Ärmslutet kan regleras 
ytterligare med en kardborreslejf. Huvan är 
avtagbar och insidan av kragen fodrad med 
mjuk fleece.

Både Gizmo och Speed går att tvätta i 40 
grader.

Pris i storlek 128: Jacka 910 kronor,  
byxa 740 kronor 
Material: Slitstark Cordura impregnerad med 
flourkarbonfri DWR. 
Köpinfo: www.gneis.se
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Tryggt val
didriksons har en tjejmodell och en kill-
modell på sina juniorjackor. Vi har testat 
tjejmodellen Joans Girl’s jacket men Carter 
Boy’s Jacket är helt jämförbar. Byxorna Bryn 
är däremot en unisexmodell. 
Samtliga finns i storlek 130-170 cl.  
Storlekarna är stora.

Plus: Bra värme, funktion och utseende till 
ett bra pris. Finns i många glada färger. 
Minus: Inte så hög andningsförmåga som an-
dra i samma prisklass. Kan därför upplevas 
som lite varm.

Saknar liftskortsficka på ärmen.

Didriksons är en trotjänare i barnklädes-
branschen. Flera gånger har de fått Bäst-i-
test-utmärkelser för sina overaller, regnklä-
der och vantar. Det är ett tryggt val där man 
får mycket kläder för pengarna. 

Didriksons tummar lite på andningsför-
mågan i sina barn- och juniorkläder. Är man 
varm av sig kan det här upplevas som ett 
problem. Är man däremot en frusen typ 
kommer man att gilla den rejäla isoleringen 
och höga värmeförmågan. 

Jackan har snölås i midjan och muddar i 
ärmslut med hål för tummen. Ärmarna går 
också att dra åt med en kardborreslejf. Det 
finns två bröstfickor med dragkedja och två 
värmefickor som endast stängs med kard-
borre. Varning för tappade saker i backen 
alltså. 

Byxorna är förstärkta på insidan av foten 
för att tåla slitage och har snölås i bensluten 
som också går att ställa med en kardborre-
slejf. Midjan är ställbar med ett kardborre-
band, som dock sitter på insidan och gör det 
lite svårt att fixa med på egen hand. Byxorna 
har också hängslen som är avtagbara.

Både jacka och byxa går att tvätta  
i 40 grader.

Pris i storlek 130: Jacka cirka 1 000 kronor,  
byxa cirka 800 kronor.

Tvätttips
Även vinterplagg blir till slut 
smutsiga, av lera, svett och 
ketchupfläckar. Tvätta skid-
kläderna på rätt sätt så håller 
de sin funktion längre. 
Här är några tips:

innan tvätt Borsta bort löst 
sittande smuts, stäng blixtlås 
och släpp ut eventuella snod-
dar. Vänd plagget ut och in, 
annars hindrar plaggets vatten-
täta membran smutsvattnet 
och tvättmedlet att centrifuge-
ras ut ur fodret. Välj tvätt- 
program och tvättemperatur 
enligt plaggets tvättråd.

tvätt Använd tvättmedel 
utan mjukgörare, till exempel 
Nikwax Tech Wash som är ett 
miljövänligt alternativ. Tech 

Wash gör även att 
impregneringen 
sitter kvar i plagg-
et över fler antal 
tvättar än vid 
användning av 
vanligt tvättmedel.

Överdosera 
inte tvättmedel. 
Överdosering av 
tvättmedel gör 
att det blir svårt 

att tvätta ur allt tvättmedel ur 
plagget. Det är varken bra för 
dig, plagget eller miljön.

Använd inte sköljmedel, 
tvättmedel med mjukgörare 
eller blekmedel.

efter tvätt Ta ut plagget 
direkt för att förhindra färg-
vandring mellan tygerna. Häng 
upp avigt och låt torka.

När du tvättat ditt plagg 
några gånger kommer du 
att behöva återimpregnera 
det. Det gör du genom att 
tvätta eller spreja det med ett 
återimpregneringsmedel. Även 
här har Nikwax miljövänliga 
alternativ. 

Om du är osäker på hur ditt 
vinterplagg bör tvättas, kolla 
på tillverkarens hemsida. Ofta 
har de generella skötselråd där 
som kan vara till hjälp.


