Vinter-löpartights

Se bedömningen
av sex löpartights
på nästa sida.

Bäst i test

TEST

Det är fantastiskt att springa i frostigt väder – bara du inte fryser! Investera i ett par
fodrade tights, och upplev skillnaden. Här är säsongens bästa modeller.

3 anledningar
att köpa vinterlöpartights
På sidan 78 kan du
läsa om hur du gör
dig synlig i mörkret.

1 GJORDA FÖR KYLAN
Vanliga tights är – oavsett tygets
tjocklek – inte designade för att
vara vatten-, kyla- och regnavvisande. Därför riskerar du snabbt
att ta kål på din löpglädje på
grund av iskalla lår, vilket är synd
om du egentligen är inne i ett flow
och är sugen på att springa.
2 ÄVEN PÅ PROMENADEN
Gillar du att promenera året runt
är det också perfekt att använda
vinter-löpartights till det. De är
sköna att röra sig i och om du
bara går raskt nog, håller de dig
varm på underkroppen.
3 ETT EXTRA LAGER
Vintertights fungerar strålande
som det innersta lagret under
regn- eller skidbyxor när temperaturen dalar på allvar, och du vill
hålla dig varm, men rörlig.
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Bäst i test

TIPS Löpning

TESTVINNARE

Under Armour

Qualifier Speedpocket ColdGear Tight,
899 kr.
DESIGN: Modellen har fleece på
insidan och en liten vattentät ficka
på framsidan. På baksidan och
längst benen löper ett ventilerande
mesh-material, och i linningen hjälper ett brett elastiskt band att hålla
byxorna på plats. De är snygga i all
sin enkelhet.
PASSFORM: Den mjuka fleecen på
insidan och det tjockare yttertyget
passar bra ihop. Byxorna sitter åt på
helt rätt ställen och de känns sköna
att ha på sig under hela löpturen. De
sitter åt ordentligt vid anklarna och
är samtidigt lätta att ta av sig igen,
vilket inte är en självklarhet när det
kommer till så tajta träningskläder.
FUKTTRANSPORT: Materialet
tar upp kampen mot svetten och
leder den bort från huden. De håller
därför värmen bra, så länge det inte
är allt för många minusgrader. Vid
riktigt kallt väder är tyget på låren
för tunt för att hålla dig varm. Men
på vanliga vinterdagar fungerar de
oklanderligt, och tyget levererar
förstklassig absortionsförmåga.
PRIS: Här får du 3 i 1: snygg design,
bra passform och fukttransport.
Därför är priset rimligt.

✶✶✶✶✶✶

på vintern kan
snabbt orsaka urinvägsinflammation,
så ta på dig ett par
varma, tätsittande
trosor - helst i ett
svettavledande
material.

Norrøna
Bitihorn Tights,
999 kr.

DESIGN: Designen är stilren och
håller hög kvalitet. Tyget är slätt,
skinande, semitjockt och slitstarkt. I
linningen finns två fickor – en liten,
invändig till nycklar och en utvändig
med blixtlås. Insidan är fodrad med
fleece, och nertill är det blixtlås vid
de sömlösa bensluten. Det är reflexer på både framsida, baksida och på
sidorna. Med andra ord: En bra och
genomtänkt design.
PASSFORM: Som handen i handsken. Det mjuka och följsamma
materialet sitter behagligt runt lår
och rumpa, så de är verkligen sköna
att ha på sig. Hamnar de då i det lite
för löst sittande facket? Nej, de sitter
tajt och stramar åt, och de sitter
där de ska, även under en längre
springrunda.
FUKTTRANSPORT: Märket är
skapat av friluftsentusiaster, och det
märks tydligt när du beger dig ut
på en skogstur. Både svettransporten och värmeregleringen är helt
perfekt, så lår och rumpa håller sig
varma och glada även vid riktigt
kallt väder.
PRIS: Kvalitet kostar, men här får
du verkligen mycket för pengarna.
Byxorna sitter skönt, har perfekta
fukttransporterande egenskaper
och håller dig behagligt varm under
hela rundan.

Reebok

Thermowarm Base Seamless Tights,
799 kr.
DESIGN: Här möts vi av lättviktsmaterial ackompanjerat av ett
feminint mönster – snyggt! Mönstret i svart och modernt syrenlila
återfinns på både fram- och baksida
lår. Byxorna har en bred elastisk
linning, hög midja och hålmönster
i knävecken.
PASSFORM: De sitter och känns
som ett par lyxiga mjukisbrallor –
sköna, mjuka, flexibla och stramar
över huvud taget inte. Kanske att
de sitter aningen för löst, för flera
gånger under rundan behöver vi
dra upp dem, för att de ska sitta på
plats, vilket stör koncentrationen
under löpturen.
FUKTTRANSPORT: Fukttransporterings-förmågan är väldigt bra,
och även efter ett riktigt hårt pass är
huden nästan torr. Isoleringsförmågan är också bra, men det förväntar
vi oss när de heter Thermowarm.
PRIS: För priset får du snygg design och bra fukttransport. Men
vi saknar en tajtare passform.

✶✶✶✶✶✶
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Bäst i test

MEST
PRISVÄRD
TIPS Gör ett par
höga knälyft i tightsen innan du köper
dem. Då är du
garderad mot att
köpa ett par som
antingen glider ner
eller kryper upp.

Johaug

Moonray Interlock Tights,
999 kr.
DESIGN: Hoppa i de här tightsen
och du känner dig som en bondbrud i dykardräkt! De är supercoola,
och det tjocka materialet ger dem
en neopren-känsla. Loggan på benet och fartränder i guld på benen,
som också är reflexer, förstärker
lyxkänslan. På sidan hittar du en
smart ficka med gummimembran
över som är perfekt för att förvara
din telefon i under löpturen. Vid
bensluten är det blixtlås.
PASSFORM: Den breda elastiska
linningen håller in magen, och byxorna på plats. De sitter supertajt och
stramar åt bra, utan att det känns
obehagligt. Oavsett om du springer
eller hoppar sitter byxorna på plats
där de ska.
FUKTTRANSPORT: Svetten hålls
borta från huden, tyget är snabbtorkande och håller dig varm även i
minusgrader. Materialet är faktiskt
så tjockt att du kan ha dem även de
kallaste av vinterdagar. Utmärkt!
PRIS: När du väl fått på dig byxorna
vill du inte ta av dig dem igen. Den
känslan betalar vi mer än gärna en
tusenlapp för.

✶✶✶✶✶✶

Newline

Thermal Power Tights,
900 kr.
DESIGN: Newline-byxorna är som
klassens flitigaste elev – de gör sitt
jobb perfekt, utan att göra mycket
väsen av sig. Designen är stilren
och klassisk. Bland detaljerna kan
vara värt att nämna en telefonficka i
mesh på låret, ännu en praktisk ficka
vid ryggslutet och reflex-blixtlås
vid anklarna. Bra elastik i linningen
håller bryxorna på plats. De har
vad som behövs, varken mer eller
mindre.
PASSFORM: De sitter bra både
fram- och baktill. De varken framhäver din siluett på ett uppstramande
sätt eller får dig att se större ut. Med
andra ord är passformen precis som
designen – praktisk och klassisk.
FUKTTRANSPORT: Låt dig inte luras av dess enkla yttre. De här tightsen har mycket mer att bjuda på än
vad man kan tro vid första anblick.
Insidan är täckt av den mjukaste
fleece, och det tjocka materialet ser
till att varken svett eller kyla stör dig
när du har dem på dig.
PRIS: Ett köp du inte kommer att
ångra. De har allt som ett par bra,
praktiska vinterlöpartights ska ha.
De är mest prisvärda i testet.

Asics

Leg Balance Tight 2,
850 kr.
DESIGN: Om du tittar noga ser du
mesh-tyget som går över låren och
ger byxorna ett snyggt utseende.
Midjan är hög och har bred resår,
vilket gör att benen ser längre ut.
Inuti hittar du en osynlig nyckelficka
och på utsidan finns små reflexer
på underbenen.
PASSFORM: Det är helt klart de
tights i testet som har mest åtstramande effekt. Den höga midjan
och mesh-tyget hjälper till att hålla
formen, och den breda linningen
ser till att varken magpartiet eller
ryggslutet blottas.
FUKTTRANSPORT: När du tränar
riktigt hårt och blir svettig, framträder svettfläckar i tyget mellan
rumpan och ljumskarna – inte det
trevligaste stället att uppvisa sina
fungerande svettkörtlar på. Däremot
klarar tyget att hålla huden torr från
svett. Som vintertights är de dock
aningen för kalla, eftersom de saknar ett invändigt fleecefoder.
PRIS: På en mild vinterdag lever
byxorna upp till våra krav på löpartights. Priset är helt okej.

✶✶✶✶✶✶
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