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Superlett 3-D
kamuflasjesett
En tydelig trend de siste årene er at kamuflasjen blir et ekstra sett utenpå de vanlige jaktklærne. Vi har testet en slik «trekk
utenpå kamo» fra danske X3M1.
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ettet kommer i fem
deler; genser, bukser,
hansker, hette og bushhat. Det første som slo meg da
jeg fikk pakken, som angivelig
skulle inneholde settet, var at
her måtte det være noe som
manglet. Pakken var kun en
litt tykk A4-konvolutt, bare en
tredjedel av volumet jeg forventet. Men inni den lille pakken,
som kun veide 590 gram, lå alle
fem delene.
Alle delene unntatt hanskene,
er sydd på samme måten.

Dressen er
rask å ta på og
av ikke minst
fordi du ikke
trenger å ta av
deg jaktstøvlene
hver gang.
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Plaggene er sydd av et beige
nettingstoff med ca. 2 mm
maskeåpning. Det stopper nok
mygg, men ikke knott og flått.
Utenpå dette, er det sydd fast
et tynt kamuflasjefarget stoff,
som systematisk er skåret opp i
flikmønster mellom sømmene.
Dette gir en bladlignende effekt
og det skal bare et lite vindpust
til før bladflikene begynner
å bevege på seg. Alt i 100 %
polyester.
Dressen er rask og grei å ta
på og av – mye er gjort i løpet
av ett minutts tid. Det er et

Plaggene er
laget i et nettingstoff, så er
kamostoff sydd
på og fliket
opp. Det gir en
luftig og effektiv kamuflasje

Kamuflasjesettet er svært kompakt
og veier kun 590 gram.

stort pluss at det går greit å dra
på buksa med jaktstøvler på.
Kamostoffet er tynt og jeg har
ikke reagert på at det lager noe
særlig lyd under bruk.
Flikene er korte og brede.
I tett vegetasjon glir denne
dressen lettere gjennom enn f.
eks tradisjonelle ghilliesuits,
som lett henger seg fast og samtidig drar med seg mye kvist
og kvast. Den åpne nettingen
medfører god utlufting, så det
er liten fare for at du blir kokt
under bukkejakta pga. kamuflasjen. De korte buksene er en
fordel ute i terrenget, i og med
at du slipper å vasse rundt med
en masse kamostoff som henger og slenger nede på foten.
Og behovet for kamuflasje helt
ned på føttene er begrenset.
Dressen har ingen lommer, men du kommer lett til
bukselommene gjennom de to
splittene i sidene. Den elastiske
strikken i midjen gjør at det
også et lett å få en hånd ned til
belglomma på låret, eller hvis
det er andre småting som skal
ordnes.

Det eneste negative ved dette
kamosettet er det hanskene
som står for. De er silkeglatte
både utenpå og inni. Ikke egnet
til å bære våpen med, og heller
ikke til å skyte med. Det blir for
liten friksjon. I tillegg har produsenten plassert en diger svart
og hvit reklamelogo på den ene
håndbaken, akkurat det stedet
der det ikke bør være noe som
stikker seg ut.
Fargene, stoffmønsteret og
flikene gir denne dressen en
god kamuflasjevirkning, særlig
vår og høst når fargene er litt
duse og brunaktige. Supplerer
du den med kamo-solbriller og
et par brukbare kamo-hansker,
har du en suverent bra og lett
kamuflasje. Leveres også i andre
fargevarianter. Størrelse testsett:
XL. Vekt testsett tørt: 590 gram,
mens vekta på testsett søkkbløtt var 1150 gram. Prisen er
995 kroner.
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Liten og lett. Rask
5 å ta av og på
4
Håpløse hansker
3
2
En effektiv kamo
1 du nærmest kan stikke

i brystlomma

