Løpejakker

Det er kaldt ute, men det behøver ikke du å bli. Med en
god jakke kan du holde på varmen hele vinteren. Vi har testet
seks nyheter for å sikre deg en god opplevelse.

Vi tester utstyr

Bla om og se vår
vurdering av seks
løpejakker.

TEST

KLE DEG
LAG PÅ LAG
1 INNERST
Det laget du har nærmest
kroppen, skal transportere bort
svetten, slik at du ikke blir kald
og klam. En trøye av merinoull
har god sugeevne og tilpasser
seg temperaturen.

2 I MIDTEN
Mellomlaget skal sørge for å ta
opp svetten fra det innerste laget
og føre det videre ut og bort
fra kroppen. Samtidig fungerer
det som et ekstra varmende og
isolerende lag når det er kaldt
og kanskje minusgrader. Velg en
trøye av fleece eller merinoull.

3 YTTERST
Der trenger du en løpejakke.
Uansett hva værgudene byr på,
skal den holde det ute, slik at
ikke kulda trenger inn og gjør at
du blir kald. Og det er minst like
viktig at den leder bort varmen.
Sjekk at jakka har luftehull på
ryggen og under armene, der
du svetter mest.

Lag-på-lag-prinsippet sikrer
akkurat passe temperatur
på hele løpeturen.
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Vi tester utstyr

TIPS Hvis jakka ikke har

TESTVINNER

innebygde reflekser, kan
du bruke billige refleksbånd med borrelås.

Craft

Lumen SubZ Jacket,
str. XS–XXL, kr 1600.
DESIGNET: Er det snakk om en
skijakke eller et futuristisk innslag
på catwalken? Brystpartiet er dekket
av et mørkegrått, vannavvisende
og perforert nettingstoff. Ermene er
vidunderlig lange, og det er skjulte
lommer i sidene. Hetta kan rulles
sammen og festes. Ja da!
LUFTINGEN: Selv på skikkelig
kalde dager kan du våge deg ut på
løpetur i denne, siden overdelen
holder deg godt temperert. Når
du blir varm, føres svetten bort fra
kroppen. Men stoffet i armhulene
har en tendens til å bli litt fuktig, så
det er lurt å bruke superundertøy.
FUNKSJONALITETEN: Vi er
imponert over både jakka som
sådan og materialet. Den fungerer
rett og slett. I kulde og vind og på
solskinnsdager. Dessuten er den så
fin at du kan bruke den til hverdags.
KJØPET: For 1600 kroner får du
en kvalitetsjakke som du garantert
kommer til å ha i mange år.
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Dæhlie

Jacket Winter Run,
str. XS–L, kr 1800.
DESIGNET: En virkelig trafikksikker
jakke! Den gulgrønne fargen gir et
flott – og godt synlig – løpeplagg.
Foran har jakka et tynt fôr, og bak
har den små, smarte luftehull og
en lomme med plass til telefon og
energibar. En bred strikk gjør at
ermene sitter tett rundt håndleddet,
slik at kald luft holdes ute. Glidelåsen kan åpnes i begge ender.
LUFTINGEN: Stoffet er en blanding av polyester og elestan, så
jakka balanserer perfekt mellom
å holde på varmen og holde deg
godt temperert. Den vatterte fronten
holder indre organer varme, og
luftehull bak sørger for gode pusteegenskaper.
FUNKSJONALITETEN: Jakka tåler
alt av vær, bortsett fra regn. Den er
utrolig behagelig på, fordi stoffet
jobber med bevegelsene dine og
føles som silke mot huden.
KJØPET: Prisen er solid, men hvis
du har pengene, har du en vinner.

Peak
Performance

Fremont Printed Running Jacket,
str. S–L, kr 1000.
DESIGNET: Wow, for en myriade
av farger. Jakka har et enkelt snitt
med få detaljer, som hette, hull til
tomlene og en lomme du kan pakke
hele jakka i. Mønsteret virker som
reflekser i lyset fra bilene.
LUFTINGEN: Stoffet, 100 prosent
polyester, er silkemykt. Du kan trygt
løpe fort, for svettetransporten
fungerer perfekt. Jakka har ingen
luftehull, men det betyr bare at den
holder godt på varmen. På varmere
dager savner vi imidlertid litt lufting.
FUNKSJONALITETEN: Denne
jakka fungerer som den skal. Den er
behagelig på, og det kule mønsteret
gjør at den passer til de aller fleste
fargene i (trenings)garderoben.
KJØPET: Du må lete lenge etter
smarte funksjoner, men designet er
unikt og prisen er godkjent.
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Vi tester utstyr

TIPS Jakka kan ikke

sitte for stramt, siden det
må være plass til superundertøy på kalde dager.

BESTE
KJØP
Under
Armour
Swix

Motion Premium Jacket
Women's, str.XS–XL, kr 1000.
DESIGNET: Et feminint snitt som
framhever midjen, det liker vi. Stoffet er så tynt og elastisk at du knapt
merker at du har den på. Ermene
sitter tett ved håndleddet, med en
bred, myk ribbekant. Bak er det et
hullmønster og en bred lomme i
korsryggen. Reflekser er det også.

UA Qualifier Storm Packable Jacket,
str. XS–L, kr 1100.
DESIGNET: Det er litt ninja-aktig!
Jakka veier nesten ingenting og kan
brettes inn i en lomme så den bare
er en knyttneve stor. Stoffet er tynt,
mykt og pyntet med en reflekslogo
i fronten og «RUN» med store bokstaver bak. En ekte lettvekter!

LUFTINGEN: Moren din kunne ikke
ha kledd på deg bedre! Jakka har en
membran på innsiden som holder
kulde og regn ute. Når materialet
er så gjennomtenkt, kan du bruke
jakka året rundt.

LUFTINGEN: Stoffet er intelligent:
Det suger svetten innenfra, samtidig som det holder deg tørr hvis det
småregner. Luftehull i ryggen gjør
det mulig å bli kvitt varmen uten at
du blir kald. Glidelåsen gjør at du
kan lukke jakka akkurat så mye at
du holder kjølig luft ute og borte fra
halsen.

FUNKSJONALITETEN: Til løping
er den en drøm, men den passer til
langrenn og sykling også. Rygglomma gjør at telefonen ikke hopper
rundt. Alle funksjonene virker
gjennomtenkte, som hempa over
brystet som hindrer at jakka blafrer
når du trekker ned glidelåsen.

FUNKSJONALITETEN: Reflekser,
hette og en lomme, kombinert med
gode pusteegenskaper: Denne jakka
har alt og er kjempebehagelig å
løpe i. Det eneste minuset er at den
ikke holder deg varm på skikkelig
kalde dager. Bortsett fra det er den
behagelig på løpetur.

KJØPET: Multifunksjonell jakke av
høy kvalitet til en god pris. Ja takk!

KJØPET: Vi elsker designet og
lyden av det lette materialet mot
huden. Og prisen er definitivt
godkjent.
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Kari Traa
Sigrun Jacket,
str. XS–XL, kr 1100.

DESIGNET: Her er det tatt noen
elegante valg. Jakka er innsvingt
ved hoftene, har litt posete ermer
og brede ribbekanter som gir et
feminint utseende. Myk netting i
sidene og på ryggen sikrer god lufting, og det er reflekser på ermene
og ned langs glidelåsen.
LUFTINGEN: Materialet er en blanding av polyester og elastan, og det
er vind- og vannavvisende. Innsiden
er utstyrt med velurlignende «baner» som sørger for god lufting ved
at svetten transporteres bort. Men
den er litt kald på mer kjølige dager.
FUNKSJONALITETEN: Æsj, den
har dessverre en lei tendens til å
krype opp på magen når du løper.
KJØPET: En helt grei jakke til rolige
løpeturer, og prisen er det heller
ikke stort å si på.
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