Vintertights

Bla om og se vår
vurdering av seks
modeller.

Det er fantastisk å løpe ute når det er kaldt, bare du ikke fryser. Invester i en fôret
tights og kjenn forskjellen! Her er noen av sesongens mest interessante nyheter.

Vi tester utstyr

TEST

3 gode grunner
til å investere i
en vintertights
På side 78 får du tips
om hvordan du kan
sikre deg at du synes
godt i mørket.

1 TILPASSET FORHOLDENE
Vanlige tights er ikke designet
for å holde vann, vind og kulde
ute, uansett hvor tjukt stoffet er.
Iskalde lår kan fort ta knekken på
løpegleden, og det er jo veldig
synd hvis du egentlig er inne i
en god periode og har virkelig
lyst til å løpe.
2 GOD Å GÅ I OGSÅ
Hvis du liker å gå tur året rundt,
er det opplagt å bruke vintertightsen til det også. Den er fin
å bevege seg i, og bare du
sørger for et visst tempo, holder
den deg varm underveis.
3 UTGJØR ET EKSTRA LAG
En vintertights fungerer ypperlig
som innerste lag under regn- eller
skibukser når temperaturen synker for alvor og du vil holde deg
varm samtidig som du er aktiv.
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TIPS Vinter-

TESTVINNER

Under Armour

Qualifier Speedpocket ColdGear Tight,
kr 900.
DESIGNET: Modellen har fleece på
innsiden og en liten vanntett lomme
foran. Et ventilerende mesh-materiale snor seg bak og langs beina, og
en bred strikk i linningen bidrar til å
holde på formene. Denne tightsen
ser i det hele tatt bra ut.
PASSFORMEN: Den myke fleecen
innvendig og det tjukke yttermaterialet er en god kombinasjon.
Tightsen strammer på de riktige
stedene, og den føles behagelig på
hele løpeturen. Den sitter tett ved
anklene, samtidig som det er lett å
ta den av seg igjen, og det er ingen
selvfølge når det er snakk om så
tettsittende treningsklær.
SVETTETRANSPORTEN: Stoffet
tar virkelig opp kampen med svetten og transporterer den bort fra
huden. Den holder godt på varmen
så lenge det ikke er snakk om flere
minusgrader. Da er ikke stoffet på
lårene tjukt nok, og du fryser. På
vanlige, mildere vinterdager fungerer den upåklagelig, og stoffet har
ypperlig sugeevne.
PRISEN: Helt ok for tre ting på én
gang: flott design, oppstrammende
effekt og gode svettetransport.

✶✶✶✶✶✶

løpeturer kan lett
føre til blærekatarr,
så husk en varm og
tettsittende truse
eller bokser. Gjerne
av et svettetransporterende (ull)materiale.

Norrøna
Bitihorn Tights,
kr 1000.

DESIGNET: Designet er diskré,
men uten å etterlate den minste tvil
om at her er det snakk om et kvalitetsplagg. Stoffet er glatt, halvtjukt
og slitesterkt. I strikken i midjen er
det to lommer: en liten, innvendig
til nøkler, og en større, utvendig
med glidelås. Innsiden er fôret
med fleece, og ved anklene er det
glidelåser og synlige sømmer. Det
er reflekser foran, bak og på siden.
Det er med andre snakk om et godt
og gjennomtenkt design.
PASSFORMEN: Tightsen sitter
som hånd i hanske. Det glatte stoffet smyger seg behagelig rundt lår
og bak, så den er virkelig behagelig
å ha på seg. Er passformen litt for
ledig? Nei, den sitter faktisk tett og
strammer litt opp, og holder seg på
plass selv på lengre turer.
SVETTETRANSPORTEN:
Norrøna er et merke skapt av
utendørsentusiaster, og det merkes
tydelig når du durer fram i skog og
mark. Både svettetransporten og
varmebalansen er formidabel, så
rumpe og lår kommer seg lune i
mål etter noe som ellers lett kunne
ha blitt en forfrossen fornøyelse.
PRISEN: Kvalitet koster, men her
får du mye for pengene. Den sitter
godt, svettetransporten er perfekt,
og den holder deg god og varm.

Reebok

Thermowarm Base Seamless Tights,
kr 800.
DESIGNET: Et lettvektstoff kombinert med et feminint mønster, det
liker vi! Mønsteret løper på kryss og
tvers, og skaper en flott effekt med
svart, lilla og syrinfargede nyanser.
Tightsen har en bred strikk i midjen,
hullmønster i knehasene og høy
midje.
PASSFORMEN: Den sitter og føles
som en luksuskosebukse: god, myk
og kjempefleksibel. Den strammer
overhodet ikke, og faktisk kanskje
for lite, for vi må flere ganger trekke
den opp på plass i stedet for å konsentrere oss om løpingen. Æsj.
SVETTETRANSPORTEN: Den er
helt perfekt, for huden er nesten helt
tørr selv etter en skikkelig hard treningsøkt. Isolasjonseffekten er også
helt på topp, men det forventer vi
også av en tights som kaller seg
«Thermowarm».
PRISEN: Testen billigste, og her
får du et kult design og perfekt
svettetransport. Men vi skulle ønske
at den satt litt tettere.

✶✶✶✶✶✶
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BEST
PRIS
TIPS Gjør et

par høye kneløft
i tightsen før du
kjøper den for å
være sikker på at
den verken glir ned
eller kryper opp.

Johaug

Moonray Interlock Tights,
kr 1000.
DESIGNET: I denne tightsen føler
du deg som en James Bond-babe
i dykkerdrakt! Den er bare überkul,
og det tjukke materialet gir et kult
neoprenaktig utseende. Logoen på
låret og fartsstriper av gull understreker luksusfølelsen. I siden er
det en smart lomme med gummimembran over som beskytter telefonen når du er ute og løper, og
det er glidelåser ved anklene.
PASSFORMEN: Den brede
strikken i midjen holder tightsen
på plass og magen inne. Den sitter
kjempetett og strammer godt uten
at det føles ubehagelig. Enten du
spurter av gårde eller hopper, sitter
denne tightsen som støpt.
SVETTETRANSPORTEN: Svetten
holdes borte fra huden, og beina
holdes passe varme selv i minusgrader. Stoffet er faktisk så tjukt at
du kan bruke den gjennom en iskald
norsk vinter. Fantastisk!
PRISEN: En tusenlapp – som mange sikkert er villige til å betale for
den gode følelsen den gir. Når du
først du har fått den på deg, vil du
nemlig ikke ta den av deg igjen.
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Newline

Thermal Power Tights,
kr 900.
DESIGNET: Denne Newlinemodellen er som klassens flinkeste elev: Den fikser jobben uten å
gjøre noe særlig vesen ut av seg.
Designet er klassisk og diskré.
Av andre detaljer kan nevnes
en mesh-lomme til telefonen på
låret, enda en praktisk lomme i
korsryggen, samt refleksglidelåser
ved anklene. En fin strikk i midjen
holder alt på plass. Akkurat det du
trenger, verken mer eller mindre.
PASSFORMEN: Den sitter fint
både foran og bak. Den framhever
ikke silhuetten på en slankende
måte, men gjør heller ikke at du ser
større ut. Passformen er akkurat
som designet: praktisk og klassisk.
SVETTETRANSPORTEN: Ikke
la deg lure av det enkle designet.
Denne tightsen har mye mer å by
på enn du ser ved første øyekast.
Innsiden er kledd med den mykeste
fleece, og det tjukke stoffet sørger
for at du ikke blir plaget av verken
svette eller kulde.
PRISEN: Testen nest billigste tights
har alt det en god, praktisk vintertights skal ha. Dette er et kjøp du
ikke vil angre på.

Asics

Leg Balance Tight 2,
kr 850.
DESIGNET: Se godt etter, så oppdager du de flotte mesh-partiene
på lårene. Midjen er høy og strikken
massiv, og det gjør at beina ser lengre ut. Innvendig er det en usynlig
nøkkellomme, og på leggene er det
små reflekser.
PASSFORMEN: Dette er den
tightsen i testen vår som har klart
mest oppstrammende effekt. Den
høye midjen og mesh-partiene
holder på formene, og en bred
strikk sørger for at verken magen
eller korsryggen på noe tidspunkt
blottes. Det liker vi.
SVETTETRANSPORTEN: Når du
gir skikkelig gass på trening, kommer en svettestripe til syne i stoffet
mellom skinkene og i lysken, og
det er ikke det beste stedet å blotte
sine velfungerende svettekjertler
på. Men stoffet holder svetten borte
fra huden. Som vintertights er den
dessverre for tynn, siden den mangler et innvendig fleecelag.
PRISEN: Helt grei for en fin vintertights som funker helt fint så lenge
du unngår de aller kaldeste dagene.
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