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test 1 0  U N D E R STÄ L L

Underställ i naturmaterial är bekväma 
och fungerar vid alla årstider och olika 
aktiviteter. Ullkläder värmer även när de 
är fuktiga, vilket är extra bra på vintern. En 
fördel är också att plagg i ull och siden är 

naturligt antibakteriella. De luktar alltså inte svett på 
samma sätt som syntetplagg. 

I testet finns ställ med olika gramvikt, och de tjockare 
ullmaterialen på 200 gram per kvadratmeter håller dig 
varm även på kalla vinterturer. Riktigt tunna ullplagg 
på runt 150 gram är sköna att bära under alla årstider och 
även vid mer intensiva aktiviteter som löpning. 

För alla 
årstider
underställ i naturmaterial är sköna mot kroppen, luktar inte svett 
och kan användas året runt. Vi har testat 10 modeller i ull och silke, 
men även i blandmaterial och med inslag av syntet. 
Av  Lena Hedman ocH erika WiLLners

smidiga och flexibla underställ kan 
användas i princip året runt.

sleep in silk
480/470

105

siden

30

unisexmodeller svart & natur. Även polo.

0533-311 26, sleepinsilk.se

utemagasinets 
Omdöme

skönt material. Håller kroppen 
tempererad.
tajt resår på byxan

beskriVning

kOmmentar

anVÄndningsOmråde Det tunna sidenstället passar bra vid 
exempelvis vandring och löpning under 
vår, sommar och höst. Även till vardags 
på vintern och skönt att sova i.

Tröja med rund hals och långa muddar i 
ärmsluten. Det tunna sidenmaterialet, 
speciellt i vitt, är något genomskinligt. 
Byxan har kraftig resår i midjan och 
långa muddar i benslut. 

Tunnaste understället i testet ger en sil-
kig och skön känsla. Den som är känslig 
för ull väljer med fördel dessa siden-
plagg. Plaggen håller kroppen bekvämt 
tempererad sommartid, och passar även 
under vår och höst. På vintern kyler de 
svettiga plaggen och man kan bli frusen. 
Men understället är perfekt till vardags 
under vintern vid osvettiga aktiviteter. 
Passformen är bra och inte så lös som 
andra sidenplagg vi testat. Byxans resår 
är väl tajt även på smal midja.

Pris tröJa/kalsOng (kr)

Vikt/m2 (gram)

material (PrOCent) 

tVÄttemPeratur (grader)

öVrigt

köPinFO

sk
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 silkeskänsla

Dagens ullställ i merinoull upplevs oftast inte som 
stickiga, även om det kan skilja något mellan plaggen. 
Den som är känslig mot ull kan i stället välja ett ställ i 
siden. I testet finns riktigt tunna sidenplagg från Sleep 
in silk. Det kan också vara lättare att klara av att ha en 
blandning av ull och silke närmast kroppen. Just detta 
blandmaterial är en lyckad kombination, och i testet 
finns Houdinis plagg med. Fördelen är att man både får 
den värmande ullen och tempererande och svala sil-
kekänslan. Dessutom blir materialet slitstarkt trots att 
det är tunt. 

Just slitstyrkan kan vara ett problem med plagg i 
tunt ullmaterial, och i testet gick det hål på ett plagg. 
Det gäller att hantera kläderna varsamt, och inte slita 
och dra i dem. En fördel med plagg i blandmaterial med 
ull och syntet är att de blir mer slitstarka. De är oftast 
mer snabbtorkande än enbart ull och ventilerar bra. 
Vi upplever inte att plaggen i detta blandmaterial från 
exempelvis Patagonia luktar svett.

Hur bra underställen är handlar också om passform 
och detaljer som hur bekväm kragen eller byxans resår 
är. De flesta märken finns i flera modeller med både rund 
hals och krage. Det är bra om tröjan går långt ner baktill 
så att det inte blir kalldrag. I testet finns också med en 
overall från Woolpower som är garanterat dragfri. 

De testade underställen fungerar mer eller mindre 
bra vid olika årstider vilket beskrivs vid varje ställ. 
Plagg i siden är utmärkta under varmare delen av året, 
men svettiga sidenplagg kan kännas kyliga på vintern. 

De tunnaste plaggen kan kompletteras med extra 
underställströja om det är kyligt, eller till exempel med 
en t-shirt i ull. Att klä sig lager på lager är det som gäller, 
och oftast samlar man på sig fler underställ i garderoben 
vilka med fördel kan kombineras vid olika temperatu-
rer och aktiviteter. 
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Houdini  
airborn Crew/tights 
1 000/800

142

75 merinoull och 25 silke

40

Finns i dam och herr. Även zip-krage. 

08-557 746 59, houdinisportswear.com

smartwool  
microweight crew 
750/750

150

merinoull

40

Herr- och dammodell. Även zip-krage.

08-611 39 49, granitbiten.se

didriksons subra
700/700

150

merinoull 

40

Finns i dam och unisex.

033-10 19 13, didriksons.com

utemagasinets 
Omdöme

tunt och bekvämt. slitstarkt. 
allround.
dyrt.

skönt. luftigt. allround.
något skört material.

tunt ställ med god värme. luftigt.
skört material. trånga tumhål.

beskriVning

kOmmentar

anVÄndningsOmråde Allroundplagg även för svettiga akti-
viteter som löpning och längdåkning. 
Passar bra för vandring och turåkning 
gärna på vårvinterturer. 

Luftigt ställ för vandring och turåk-
ning. Även för svettiga aktiviteter som 
längdåkning, men känns lite för varmt 
för högintensiv aktivitet sommartid. 

Ett allround plagg som även fungerar 
vid turåkning under kallare vinterda-
gar. Plaggen känns dock för varma vid 
högintensiva aktiviteter sommartid.

Tröja med rund hals i lång modell som är 
förlängd baktill. Ärmmuddar med tum-
hål.  Kalsonger med tilltagen benlängd, 
muddar vid benslut och bred resår i 
midja.

Plagg med kroppsnära form och normala 
storlekar. Tröjan är i rätt lång modell 
med rund hals. Långkalsonger med bred, 
elastisk resår i midjan och något kort 
benlängd. 

Tröjan är i lång modell och förlängd bak-
till, och vid ärmsluten finns tumhål. Byx-
an har resår och är något kort i benen. 
Plaggen har kroppsnära passform. 

Ett bekvämt och funktionellt ställ som är 
kroppsnära utan att kännas för tajt. Det 
har blivit en favorit även till vardags. Det 
tunna materialet i ull och silke reglerar 
kroppsvärmen fint – det blir inte för 
varmt eller för kallt. Inblandningen av sil-
ke passar extra bra för den som har svårt 
att ha ren ull närmast kroppen. Materia-
let upplevs slitstarkt, fukttransporten 
är bra och stället torkar hyfsat snabbt. 
Skönt att tröjan är i lång modell som gör 
att det inte blir kallt bak i ryggen.

Ullplaggen är bekvämt stretchiga och 
materialet ger ingen stickig ullkänsla. 
En favorit på många turer och plaggen 
fungerar även vid mer intensiv träning i 
svalare väder. Det tunna materialet gör 
det till ett ställ med brett användnings-
område, och plaggen transporterar fukt 
och torkar rätt snabbt. Frågetecken för 
slitstyrkan med ett så tunt ullmaterial, 
men plaggen har hållit för vår användning 
vid främst längdåkning. Ett tips är att 
undvika att slita och dra i plaggen.

De tunna ullplaggen värmer gott och 
ventilerar bra. De som är känsliga för ull 
upplever att materialet är lite stick-
igt. Plaggen är bekvämt stretchiga och 
passformen bra. Det är skönt att halslin-
ningen går upp lite. För personer med 
långa armar är tröjärmarna för korta 
för att tumgreppet ska kunna användas. 
Tumhålet är också för trångt. Det är all-
tid en risk med tunna ullmaterial, och vid 
testet blev det ett litet hål på byxan. 

Pris tröJa/kalsOng (kr)

Vikt/m2 (gram)

material (PrOCent) 

tVÄttemPeratur (grader)

öVrigt

köPinFO
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 FAVORIT
Skönt ställ i ull 
och silke med hög 
funktion året runt.
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LU
FT

IGAST

SV
ET

TASPLAG
G

devold Wool mesh
700/700

190

merinoull

40

Finns i dam och herr, även zip-modell.

08-552 45 900, devold.no

utemagasinets 
Omdöme

Högsta funktion. alltid torr 
känsla.

beskriVning

kOmmentar

anVÄndningsOmråde Ullnät fungerar året runt och värmer 
särskilt gott under de kallaste årsti-
derna. Det ger huden en torr känsla 
även svala sommardagar.

Välsittande och stretchiga plagg i två 
kvaliteter både tunn ribbstickning och 
finmaskigt nät. Rund hals, muddar i ärm- 
och benslut samt resårband i midjan.

icebreaker bolt Crew+ Pace
800/800

150/200

96 merinoull, 4 lycra

30

Herrtröjan heter relay ss; zip & t-shirt.

+49 8151 446 888 0, icebreaker.com

Fantastiskt tunt och behagligt.  
Funktion året runt.
dyrt. skört när det är riktigt vått.

Båda plaggen i 150- respektive 
200-gramsväv är designade för  
löpning och kan användas vid alla  
typer av friluftsliv året runt.

Plaggen är välsittande och bekväma, 
storlekarna är normala med relativt tajt 
passform, som förhindrar att det korvar 
sig. Rundningen i halsen är skönt tillta-
gen utan att bli för stor. 

Ett härligt tunt ställ att löpa, vandra eller 
cykla i. Materialet är tunt, mjukt och det 
torkar snabbt. Det är dock ömtåligt och 
bör hanteras varsamt. Skölj gärna för 
hand efter användning så förlänger du 
livslängden även om maskintvätt, till och 
med i 40 grader, fungerar utmärkt. När 
dessa tunna plagg blir riktigt genomblö-
ta som i regn, dra i dem med försiktig-
het särskilt om de sitter tajt, så håller de 
länge. Bra med kalsonger i lite tjockare 
kvalitet som tål något mer slitage.

Patagonia merino  
2 lightweight
750/750

165/220         

80 ull, 20 polyester          

30

dam- och herrmodell. Även med krage.

08-505 665 00, patagonia.com

Fukttransport. bekvämt. snyggt.

Ett underställ som är allround, och kan 
användas vid allt från vandring i svala-
re sommarfjäll, löpning på hösten och 
skidåkning gärna på vårvinterturer.

Tröjan har figursydd skärning och är för-
längd baktill. Rund hals som inte är för 
urringad. Byxan är tajt och har rätt låg 
midja samt förstärkt resår i linning. 

Ett klassiskt underställ som är mycket 
bekvämt. Blandningen av ull och återvun-
nen polyester är lyckad, och håller huden 
torr – och gör materialet mer slitstarkt. 
Den tunna och ventilerande tröjan är 
mycket bekväm. Tröjan är snygg med blå 
färg i två nyanser och lite rynkigt sydd 
vid axlar vilket gör att man känner sig lite 
mer finklädd i fjällstugan. Plaggen upp-
levs inte ta åt sig svettlukt trots att de 
har inslag av syntetmaterial.

Hatten av för Devold, det är genialiskt att 
kombinera nätets fördelar med ribbstick-
ning. Det finmaskiga nätet finns i rygg, 
längs insidan av ärmarna, på magen, lår, 
bakpå vaderna, där man svettas mest. 
Ullnät gör plaggen extremt välventile-
rade, du får en imponerande torr och 
varm (sval när det är varmt) luftspalt mot 
huden även när nätet är ordentligt fuktigt. 
Ribb-partierna finns vid delar som utsätts 
för mer slitage, eller där man inte vill ha 
genomskinligt nät, som över bysten. De 
skyddar och täcker på ett estetiskt sätt – 
du känner dig klädd när du tar av dig och 
vandrar/skidar/cyklar i bara tröjan. 

Pris tröJa/kalsOng (kr)

Vikt/m2 (gram)

material (PrOCent) 

tVÄttemPeratur (grader)

öVrigt

köPinFO

 FAVORIT
Bästa och torraste 
känslan mot huden 
ger Devolds ullnät.

H
ÖG

 FUNKTION

 FAVORIT
Tunt och bekvämt 
ställ som håller 
kroppen tempere-
rad och torr.
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aclima Warmwool 
700/600

200         

merinoull

40

Finns även i rund hals. Även herrmodell.

+47-321 50 600, aclima.no

Woolpower overall
1 330

200

60 merinoull, 40 polyester/polyamid/elastan

60

Finns i unisex, även tröja och byxor.

063-14 85 20, woolpower.se

Helly Hansen  
lifa Warm Freeze
700/600

215

57 merinoull, 43 polypropylen

40

dam- och herrmodell i flera färger.

+47 692 49 100, hellyhansen.com

utemagasinets 
Omdöme

skönt och luftigt material. 
lång modell.
något tajt krage.

Varmt och luftigt. slipper kalldrag. 
tvättemperatur.
materialet blir noppigt.

Fukttransport. allround. 
Funktion.
tajt krage. 

beskriVning

kOmmentar

anVÄndningsOmråde Varmt och skönt på höst- och vintertu-
rer, men lite för varmt vid sommarbruk 
vid till exempel löpning. Kan också an-
vändas som tunt mellanlager.

Värmande overall som passar extra 
bra vid vinterfiske och turåkning på 
kalla vinterturer. Men även vid kyliga 
turer på hösten och våren.

Ett plagg för träning och turer under 
stora delar av året. Stoppar även 
vinden hyfsat vilket fungerar bra vid 
vandring och löpning även i svalare 
temperatur. 

Damtröjan Mock Neck har tajt passform 
och lång modell. Den har hög krage med 
dragkedja. Byxan har rätt låg skärning 
och smal mudd i midjan och i benslut.

Overall med lång dragkedja framtill. 
Rund hals och långa muddar vid ärmslut 
och nertill på benen. Kroppsnära pass-
form, men materialet är töjbart så det 
upplevs inte för tajt. 

Tajt tröja och halvhög krage med drag-
kedja. Modell i normal längd. Byxan är 
tajt och har halvhög midja med förstärkt 
resår. Lösare mudd i benslut.

Luftig och mjuk ull som är bekväm och 
ventilerande. Kragen med hög hals har 
en lång dragkedja och det är lätt att 
dra ner och vädra. Kragen kan upplevas 
något tajt, mycket beroende på en söm 
vid kragslutet som inte är stretchig. 
Den som är känslig vid halsen kan välja 
modellen med rund hals. Tröjan kan 
med fördel användas i fjällstugan som 
snyggplagg. Plus för att tröjan är i lång 
modell som gör att det inte blir kalldrag 
i ryggen. 

Utemagasinet har tidigare testat plagg 
från Woolpower och gillar det luftiga 
blandmaterialet i ull och syntet. Förde-
len med overallen är att slippa kalldrag i 
ryggen. Det blir inte så varmt och knöligt 
vid midjan som det kan vara med delade 
plagg. En nackdel med overallen är att 
man inte kan använda plaggen var för 
sig. Overallen passar bättre för killar, 
eftersom toalettbesök blir krångliga för 
kvinnor som måste ta av överdelen först. 
Materialet blir lite noppigt efter en tids 
användning och tvätt, men ett plus är att 
plaggen kan tvättas i 60 grader.

Ett ställ för allroundanvändning, och trö-
jan med uppiggande mönster kan också 
användas i fjällstugan. Materialet blir 
rätt vindtätt på grund av inblandningen 
av syntet. Det gör att plaggen gärna 
används som träningsplagg utan något 
annat plagg över. Understället torkar 
snabbt och håller kroppen torr. En för-
del med syntetinblandningen är också 
att det inte är någon risk att materialet 
känns stickigt. Ullkänsliga väljer med 
fördel detta underställ. Det är dock inte 
lika stretchigt och bekvämt som rena 
ullplagg. Helt uppdragen känns också 
kragen något tajt. 

Pris tröJa/kalsOng (kr)

Vikt/m2 (gram)

material (PrOCent) 

tVÄttemPeratur (grader)

öVrigt

köPinFO
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