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Til denne testen har vi 
tatt inn middels tungt 
ullundertøy som vi me-
ner vil fungere godt fra 
tidlig høst til sein vår. De 

som er mest aktive, vil kanskje trenge 
2–3 forskjellige sett undertøy for opti-
mal komfort til ulike aktiviteter og ikke 
minst ulike værforhold. Settene som er 
testet her, er «flerbruksundertøy» som 
kan brukes store deler av året i tillegg til 
et lettere sett til sommerbruk og et tyn-
gre sett til de absolutt kaldeste dagene 
på vinteren. I dag finnes ullundertøy 
som fungerer uansett vær og tempera-
tur.

Ikke alt ullundertøy består av 100 
prosent ull. Innslag av syntetisk ma-
teriale gir bedre slitestyrke og bedre 
fukttransport. Ulempen med synte-
tisk materiale er svettelukt, og at noen 
opplever at et plagg i 100 prosent ull 
puster bedre og er mer komfortabelt. 
I dag er det stort sett merinoull som 
brukes i undertøy. Merinoull er tynnere 
og mykere enn ull vi får fra sauen her 
hjemme. Den er derfor mer behagelig å 
ha inn mot kroppen. Vanlig saueull er 
billigere og brukes gjerne i mellom- og 
ytterplagg.

Ull er gull,
året rundt!
Test/foto: John Arne Tungen/Aktivt Testteam

Det er ikke bare fordeler med ull. Ull har dårligere slitestyrke enn kunstfiber og bør 
ikke vaskes like ofte. Ull holder også på fukt og tørker forholdsvis seint. Fordelen 
med ull er at den har god motstand mot smuss, og den kan den ta opp mye fukt før 
den kjennes våt. En annen kjærkommen effekt er at ullplagg ikke lukter svette på 
samme måte som undertøy av kunstfiber, noe som er kjekt om en treffer folk etter 
noen dager i fjellet. Det er mange gode modeller på markedet, noe også denne 
testen viser. Prøv ulike merker med tanke på passform slik at du finner en modell 
som passer deg.

Ull passer i grunnen som turundertøy året rundt. På varme dager regulerer 
ulla overflatetemperaturen på huden og beskytter mot sola. I kaldt vær 
hjelper ulla deg med å holde varmen og beskytte mot kulda.
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Sigrid Ekran (bildet) er en av verdens bes-
te hundekjørere. Hun ble verdensmester i 
langdistanse hundekjøring i 2011 og 2015. 
Hun har også vunnet Femundløpet og ble 
beste kvinne og beste «Rookie» i Iditarod 
i 2007. Hun er profesjonell hundekjører 
og jobber i tillegg som ekspedisjonsguide 
sammen med ikke ukjente Børge Ousland. 
Hun bruker ull hele året. 
   – På vinteren, når jeg og hundene kjører 
lange løp, bruker jeg ullundertøy (truse 
og bh), ull singlet, tykk ullongs og ulltrøye 
med høy hals, utenpå bruker jeg en strik-
ket ullbukse og en tykk, strikket ullgenser med høy hals. Skall-bekledning og 
dunjakke ytterst. På beina har jeg tynne ullsokker med tykke ullsokker over og 
ullkartanker som innersko. I tillegg har Sigrid Ekran ullhals for å beskytte fjeset, 
tykk ullue og tova ullvotter med yttervotter. 
   – På sommeren bruker jeg tynnere ullklær. Ull holder deg varm selv om du er 
fuktig! 

BARE TULL UTEN ULL!
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Middels tykt ullundertøy

ÅRET RUNDT:  
Ull er bra på tur,  

uansett årstid. 
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Holdbarhet: Generelle tegn på slitasje, og om de holder fasong etter flere 
dagers bruk uten vask. Vektlagt med 20 %. 
Isolasjonsevne: Her spiller egenvekt inn. Selv om tynneste settene kan 
komme dårlig ut på dette punktet, har de som regel andre egenskaper som 
også er viktige å se på. Vektlagt med 20 %. 
Utforming, passform og komfort: Praktisk bruk. Generell utforming, fuktegen-
skaper, praktiske- og tekniske løsninger. Vektlagt med 40 %. 
Allroundegenskaper: Variert bruk gjennom store deler av året. Vektlagt med 
20 %. 
Totalt: Samlet poengsum, uavhengig av pris.

SLIK LESER DU TABELLEN 
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DEVOLD HIKING
Devold of Norway A/S,  
www.devold.no. tlf. 70 19 77 00 

PRIS TOPP/BUKSER: kr 699,-/599,- 
ULLTYPE: Merino  
VEKT SKJORTE/LONGS: ca. 240 g/ ca. 180 g 
TYKKELSE: 190 g/m² 
EGEN DAMEMODELL: Ja

Meget behagelig og allsidig, 
behagelig mot huden. Ge-
nerelt meget god passform. 
God lengde på ermer og 
god lengde i livet. 
Behagelig strikk i 
livet på buksene 
med passe 
bredde. Vi 
hadde topp 
med lange 
ermer, høy 
hals og glidelås 
og bukser med 
lange bein, men 
det fås et stort utvalg 
av andre modeller i 
samme serie. Gode 
fuktegenskaper og god 
sliteevne. Design som 
gir en del sømmer oppe 
på og rundt skuldrene, 
men flate sømmer for å 
hindre ubehag fra sek-
kereimer o.l. Nettingfelt 
i armhulen for bedre 
fukttransport. Klør ikke. 
Oppleves tynt, men 
passer ypperlig til ulike 
aktiviteter året rundt. 
Passer godt under an-
net tykkere undertøy 
eller i kombinasjon 
med nettingunder-
tøy. Topp lettvekter 
og meget god 
allrounder.

Passform, solid, 
stort bruksområde
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Undertøy som inneholder 80 % – 100 % ull med egenvekt rundt 200 g/
m² er testet over en periode på 4–6 måneder. Vi har strukket oss både litt 
opp og ned med tanke på vekt for å få et representativt utvalg. 2–3 sett av 
hver modell er testet, og både dame-, junior- og herremodeller er testet der 
dette har vært gjort tilgjengelig for oss. Som alltid varierer tilbakemeldin-
gene fra testerne noe, men resultatene er et snitt av det som er rapportert.

SLIK ER TESTEN UTFØRT

Savner soner med 
nett på buksene

Holdbarhet
Isolasjonsevne

Utforming, passform, komfort
Allroundegenskaper 

Totalt

Hals

Beskyttelse  
mot hake/hals

Lang glidelås

Armhule

Ermer

Mansjett

Tommel- 
fingerhull

«I livet»

Gylf

Ben

Mansjett
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Middels tykt ullundertøy

BRYNJE, 
CLASSIC WOOL
Brynje AS,  
www.brynje.no, tlf. 33 18 33 00

PRIS TOPP/BUKSER: kr 999,-/749,-
ULLTYPE: Merino, 80 %
VEKT SKJORTE/LONGS: ca. 279 g/ 
ca. 190 g
TYKKELSE: 190 g/m² 
EGEN DAMEMODELL: Ja

Klassisk og godt, stort bruksområde. 
God passform og passe lengde på ermer 
og i livet på skjortene. Bra utforming på 
buksene og behagelig strikk i livet, likevel 
noe å hente på passform i øvre del på 
buksene. Halsen dekker godt, lang nok til 
å kunne brettes ned. God lengde på glide-
lås. Mange modeller tilgjengelig i samme 
serie. Gode egen-
skaper med tanke 
på fukttransport, 
god slitestyrke. 
Tykkelse som gir 
stort bruksområde 
gjennom store 
deler av året. 

Solid, passform på 
skjorta, glidelås 

i hals

7

LANULLVA
Lett & Luftig Vinje Ullvarefabrikk AS, 
tlf. 71 29 58 00, www.lanullva.no 

PRIS TOPP/BUKSER: kr 799,-/549,- 
ULLTYPE: Merino 
VEKT SKJORTE/LONGS: ca. 305 g/  
ca. 210 g 
TYKKELSE: 300 g/m² 
EGEN DAMEMODELL: Unisex

Undertøysettet med høyest vekt pr. 
kvadratmeter i testen, men mye stretch i 
plaggene gjør at modellene totalt ikke blir 
tyngst. Oppleves ikke «tungt» på under 
bruk. Et av settene i testen som oppleves 
som varmest. Fantastisk stretch gir meget 
god passform. Vi testet topp med høy, ned-
brettbar hals med glidelås og longs. Ingen 
ullkløe. God med tanke på fuktegenskaper 
og slitasje. Strikketeknikk som «fanger» 
mye luft. Litt åpen strikk, kan være utsatt 
for hundeklør og kvist. Passe lengde på alle 
deler. Et meget godt undertøysett, passer 
til bruk gjennom store deler av året.

Stretch, passform, 
isolasjonsevne

8
Passform i livet på 

buksa 
Litt utsatt 

for kvister og 
hundeklør

Holdbarhet
Isolasjonsevne

Utforming, passform, komfort
Allroundegenskaper 

Totalt

Holdbarhet
Isolasjonsevne

Utforming, passform, komfort
Allroundegenskaper 

Totalt

DEVOLD 
EXPEDITION
Devold of Norway A/S,  
www.devold.no. tlf. 70 19 77 00

PRIS TOPP/BUKSER: kr 799,-/699,-
ULLTYPE: Merino
VEKT SKJORTE/LONGS: ca. 360 g/ 
ca. 250 g 
TYKKELSE: 235 g/m² 
EGEN DAMEMODELL: Ja

Et av testens tykkeste, men meget behagelig. 
Innside av 100 % ull og utside av 90 % aquaduct-
behandlet ull og 10 % polyamid for bedre slite-
styrke. Vi testet skjorte med høy hals og glidelås 
og longs med gylf, men flere modeller finnes. 
Meget god passform, god lengde på ermer og i 
livet på toppen. Tommelfingerhull på mansjetter. 
Meget behagelig, lang, nedbrettbar hals som tet-
ter godt. Longsen har meget god passform.  
Strikken i livet er behagelig. 
Gode fuktegenskaper, høy 
slitestyrke. Klør ikke. Litt 
varm til helårsbruk, men 
god å ha til kjølige som-
merkvelder. Kombiner med 
nettingundertøy, så er du 
klar for de kaldeste dagene. 
Godt og varmt, med stort 
bruksområde. 

Passform, solid, 
isolasjon

9 Litt varm til  
helårsbruk

Holdbarhet
Isolasjonsevne

Utforming, passform, komfort
Allroundegenskaper 

Totalt

 BEST     
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BERGANS  
FJELLRAPP
Bergans Fritid AS,  
tlf. 32 25 25 00, www.bergans.no

PRIS TOPP/BUKSER: kr 750,-/650,-
ULLTYPE: Merino
VEKT SKJORTE/LONGS: ca. 245 g/ ca 195 g
TYKKELSE: 210 g/m² 
EGEN DAMEMODELL: Ja

Behagelig under bruk. Ikke 
like mye stretch som på en-
kelte av de andre settene, 
men god passform. Vi tes-
tet skjorte med høy 
hals med glidelås 
og longs uten 
gylf, men det 
finnes godt 
utvalg av an-
dre modeller. 
Buksene opple-
ves noe videre enn 
trøyene, prøv om du 
kan gå ned én størrelse 
i bukse. God lengde 
på ermer og i livet på 
toppen. Halsen tetter 
godt rundt halsen, men 
kunne vært litt høyere 
bak i nakken. Strikken 
i livet på longsen opp-
leves behagelig. Greie 
fuktegenskaper og god 
slitestyrke. Enkelte av 
testerne melder om litt 
«ullkløe» og at longsen 
blir litt vid etter noe bruk 
uten vask. Enkelt og godt 
klassisk ullundertøy 
med et stort bruksom-
råde.

Slitestyrke, pass-
form på skjorte, 

stort bruksområde

7

ACLIMA,  
WOOLNET HIKING 
Aclima A/S, www.aclima.no,  
tlf. 32 15 06 00 

PRIS: Topp/bukser: kr 799,-/799,- 
ULLTYPE: Merino 91 % 
VEKT SKJORTE/LONGS: ca. 220 g/ 
ca. 210 g 
TYKKELSE: 200 g/m² (netting 120 g/m²) 
EGEN DAMEMODELL: Ja

Helt ny modell. Vi testet topp med rund 
hals og lang longs. Ullnett på ermer, ben 
og øvre del av rygg. Tett ullstoff i front på 
skjorta, rundt bak i korsryggen og i øvre del 
av longs, gir god fukttransport og god isola-
sjon til viktige muskelgrupper. Gir også mer 
tildekking enn vanlig nettingundertøy om 
du går uten andre klær utenpå. Nettingstof-
fet kunne gjerne vært trukket under armene 
i armhulen for å sikre bedre lufting og 
fukttransport i dette området. Slitesterkt. 
God passform, behagelig på under bruk. 
Heltrukket ullstoff på knær og albuer for 
bedre isolasjon og å unngå irritasjon om en 
står mye på albuer 
og knær. En favo-
ritt blant testerne. 
Meget godt valg for 
turer og aktiviteter 
med variert aktivi-
tetsnivå og hvor en 
gjerne bærer sekk. 

Stort bruksområ-
de, fukttransport

8

ACLIMA,  
WARMWOOL 
Aclima A/S, www.aclima.no,  
tlf. 32 15 06 00 

PRIS: Topp/bukser: kr 699-/599,- 
ULLTYPE: Merino 
VEKT SKJORTE/LONGS: ca. 310 g/  
ca. 240 g 
TYKKELSE: 200 g/m²  
EGEN DAMEMODELL: Ja

Klassisk og godt sett, stort bruksområde. 
God passform og passe lengde på ermer 
og i livet på skjortene. Bra utforming på 
buksene og behagelig strikk i livet, likevel 
noe å hente på passform i øvre del på 
buksene. Halsen dekker godt, lang nok 
til å kunne brettes ned. Litt kort glidelås i 
halsen gir noe begrenset luftemuligheter. 
Flere ulike modeller tilgjengelig i samme 
serie. Oppleves å 
ha gode egenska-
per med tanke på 
fukttransport og 
god slitestyrke. 
Tykkelse som gir 
stort bruksområde 
gjennom store 
deler av året.

Behagelig,  
solid

7 Passform på 
buksene

Savner nett  
under/i armhulen

Kort glidelås

Holdbarhet
Isolasjonsevne

Utforming, passform, komfort
Allroundegenskaper 

Totalt

Holdbarhet
Isolasjonsevne

Utforming, passform, komfort
Allroundegenskaper 

Totalt

Holdbarhet
Isolasjonsevne

Utforming, passform, komfort
Allroundegenskaper 

Totalt
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ICEBREAKER OASIS 
Icebreaker Ltd, www.icebreaker.com,  
tlf. 22 59 25 90 (Norsk Fjellsport) 

PRIS TOPP/BUKSER: kr 959,-/799
ULLTYPE: Merino 
VEKT SKJORTE/LONGS: ca. 250 g/ 
ca. 190 g 
TYKKELSE: 200 g/m²  
EGEN DAMEMODELL: Ja

Klassisk og godt, ikke like god stretch som 
i Zone fra samme leverandør, men fortsatt 
god passform og bra stretch. Vi testet topp 
med lange ermer, lang hals med glidelås 
og bukser med lange ben. God lengde på 
ermer, i livet og på ben. Spesielt buksene 
er blitt bedre på passform i livet siden de 
første gangene vi testet dette undertøyet. 
Halsen tetter godt, god beskyttelse mel-
lom glidelås og hake og god lengde på gli-
delås, gir gode muligheter for ventilasjon. 
Enkelte testere 
mener ermene og 
bena er litt vide i 
mansjettene. Slite-
sterkt, gode fukte-
genskaper. Holder 
fasongen godt. 
Helårs ullunder-
tøy med et stort 
bruksområde.

Passform, stort 
bruksområde, 

solid

8

ICE-
BREAKER 
ZONE
Icebreaker Ltd,  
www.icebreaker.com, 
tlf. 22 59 25 90  
(Norsk Fjellsport) 

PRIS TOPP/BUKSER:  
kr 999/899,-
ULLTYPE: Merino 
VEKT SKJORTE/
LONGS: ca. 280 g/ 
ca. 180 g  
TYKKELSE: 200 g/m² 
EGEN DAMEMODELL: Ja

Behagelig og forseggjort. Soner med mesh 
på egnete steder skal gi bedre håndtering 
av overskuddsvarme og fukt under akti-
vitet, dette fungerer godt. God passform 
og god stretch i plaggene og funksjonelle 
løsninger. Vi testet topp med lange ermer, 
lang hals med glidelås og bukser med lange 
ben. God lengde i livet, på ben og ermer 
med tommelfingerhull. Spesielt buksene er 
blitt bedre på passform i livet siden de før-
ste gangene vi testet dette undertøyet. Hals 
tetter godt, god beskyttelse mellom glide-
lås og hake og god lengde på glidelås, gir 
gode muligheter for ventilasjon. Slitesterkt. 
Fuktegenskaper over snittet. Enkelte testere 
mener ermene og 
bena er litt vide 
i mansjettene. 
Holder fasongen 
godt. Helårs ullun-
dertøy med stort 
bruksområde. 

Passform, soner 
med mesh, stort 

bruksområde, 
solid

9

ULVANG RAV
Swix Sport AS, tlf. 02626,  
www.ulvang.no 

PRIS TOPP/BUKSER:  
kr 799,-/699,- 
ULLTYPE: Merino 
VEKT SKJORTE/LONGS:  
ca. 230 g/ca 170 g 
TYKKELSE: 200 g/m²  
EGEN DAMEMODELL: Ja

Klassisk og godt, 
stort bruksområde. 
Flere pene detaljer, 
spesielt på skjorta. 
Behagelig passform, 
mister litt fasong etter 
noen dager uten vask. 
Generelt god passform 
og passe lengde på ermer og 
i livet på skjortene. Halsen 
dekker godt og god lengde på 
glidelås; gir gode luftemulig-
heter. Vi testet topp med lange 
ermer, lang hals med glidelås 
og bukser med lange ben. Gode 
egenskaper med tanke på fukt-
transport og god slitestyrke. 
Enkelte sømmer mangler noe 
elastisitet. Tykkelse som gir 
stort bruksområde gjennom 
store deler av året.

Behagelig, stort 
bruksområde, 
pene detaljer

7 Lite elastiske 
sømmer

Litt vide mansjetterLitt vide mansjetter

Middels tykt ullundertøy

Holdbarhet
Isolasjonsevne

Utforming, passform, komfort
Allroundegenskaper 

Totalt

Holdbarhet
Isolasjonsevne

Utforming, passform, komfort
Allroundegenskaper 

Totalt

Holdbarhet
Isolasjonsevne

Utforming, passform, komfort
Allroundegenskaper 

Totalt

 BEST 

I  T E ST
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BRA FOR LOMMEBOKA

Janus
BlackWool trøye og bukse AS, Janusfabrikken, tlf. 55 
53 58 00, www.janus.no 

PRIS TOPP/BUKSER: kr 389,-/389,- 
ULLTYPE: Merino 
VEKT SKJORTE/LONGS: ca. 240 g/ca. 180 g 
TYKKELSE: 200 g/m² 
EGEN DAMEMODELL: Ja

Vi testet topp med rund hals og longs med glidelås. 
Produsenten har også andre produkter som T-skjorte, 
bokser og lue. Lette på under bruk, men litt for løse i 
snittet. Spesielt skjorta oppleves vid i kroppen. Litt 
kort i både ermer og lengde på ben. Lurt å strekke 
plaggene etter vask. Enkelte testere opplevde litt 
«ullkløe». Mangler litt på passform og komfort, men 
et greit alternativ. 

Stormberg Sota 
Stormberg AS, tlf. 71 29 58 00, www.stormberg.no 

PRIS TOPP/BUKSER: kr 499-/399,- 
ULLTYPE: Merino 
VEKT SKJORTE/LONGS: ca. 250 g/ ca. 220 g 
TYKKELSE: 220 g/m²  
EGEN DAMEMODELL: Ja

Settet er opprinnelig priset til 699 og 599 kroner, men 
selges til nedsatt pris på stormberg.no. Vi testet topp 
med lang, nedbrettbar hals med glidelås og longs. 
Kunne vært jobbet mer med passform på longsen. 
Enkelte av testerne opplevde noe «ullkløe». Ingen 
beskyttelse bak glidelås inn mot hake og hals, noe 
som merkes i kulde og for dem med skjegg. Fungerer 
bra som et rent isolasjonsplagg. 

Dovrefjell, Merino trøye 
og bukse
Friluftsmagasinet,  
tlf. 32 84 99 10,  
www.magasinet.no 

PRIS TOPP/BUKSER: kr 299,-/299,- 
ULLTYPE: Merino 
VEKT SKJORTE/LONGS: ca. 200 g/ ca. 175 g 
TYKKELSE: 185 g/m² 
EGEN DAMEMODELL: unisex (passer nok best 
til menn)

En av de tynneste i testen. Vi testet trøye med rund 
hals, men settet er også tilgjengelig med høyere hals 
med glidelås. Produsenten har også andre produkter 
som T-skjorte, bokser, 3/4 bukse. Behagelig på, god 
passform, også sammenlignet med de dyre modellene 
i testen. Buksene har god passform i livet og skrittet. 
Enkelte testere opplevde litt «ullkløe». Her får du 
mye for pengene!

To talt 6

To talt 6

To talt 6S
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ULVANG
Thermo Swix Sport AS,  
tlf. 02626, www.ulvang.no 

PRIS TOPP/BUKSER: kr 999,-/899,- 
ULLTYPE: Merino, 95 % 
VEKT SKJORTE/LONGS: ca. 335 g/ 
ca. 240 g 
TYKKELSE: 250 g/m²  
EGEN DAMEMODELL: Ja

En av testens tykkeste og tyngste. Pene 
detaljer, spesielt på skjorta. God, litt vid 
passform, men mister litt fasong etter 
noen dager uten vask. Høy hals med 
glidelås, god lengde i livet og på ermer. 
Glidelåsen i halsen kunne vært litt lengre. 
Et mesh-lignende materiale under armene 
gir god fukttransport og er til hjelp med å 
bli kvitt overskuddsvarme ved aktivitet. 
Buksene er litt korte i livet, spesielt bak på 
ryggen, men har god passform i skrittet. Vi 
testet topp med lange ermer, høy hals med 
glidelås og bukser 
med lange ben. 
Passform på buk-
sene trekker ned 
helhetsinntrykket. 
Godt valg til rolige 
aktiviteter og ved 
lave temperaturer. 

Isolasjonsevne, 
passform, pene 

detaljer

7 Buksene er litt 
lave i livet, litt kort 

glidelås i hals

Holdbarhet
Isolasjonsevne

Utforming, passform, komfort
Allroundegenskaper 

Totalt

MEST     
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Middels tykt ullundertøy


