12 t-shirts

du tryggt kan svettas i
ARE]

[VINN

Modell:

Adidas
Adistar Salvation Tee
Pris: 500 kr

Asics
Womens Short Sleeve
top Pris: 300 kr

Craft
Performance Run
Light Tee Pris: 400 kr

Haglöf
Dry Skin
Pris: 500 kr

Falke
Falke ESS Utah
Pris: 599 kr

Reebok

Fakta:

Tunn t-shirt med lufthål
i ryggen och under
armarna. Ficka med
dragkedja till mp3spelare med ett litet hål
för hörlurarnas sladd. Det
är reflexer på t-shirten.
Finns i flera färger.

Figursydd lätt-shirt
med platta sömmar och
rund hals. Ventilation
i ett band vid halsen
och underarmarna.
Förlängd rygg. Finns i
flera färger.

Tunn t-shirt med
flera ventilerande nät
insydda i t-shirten. Bakstycke med ventilation
i botten.
Liten reflekterande logotyp. Finns i flera färger.

Tunn t-shirt i 100
procent återvunnet
material med en känd
Polyegiene-behandling
som förhindrar
svettlukt. Sydd med
plattsöm. Finns i två
färger.

Figursydd t-shirt med
platta, synliga sömmar
och liten v-ringning.
Logotypen fungerar
som en reflex. Finns i
flera färger.

Tunn t-shirt med invävd
silvertråd som ska
minimera svettlukt.
Ventilerande effektrand
och reflexlogotyp. Finns
i flera färger.

Tvätt/torkning

Tvättas i 30°. Kan torktumlas. Håller färgen
bra. En enda testare
spårade svettlukt i tyget
efter tvätt.
Torktid: Måttlig

Tvättas i 30°. Ingen torktumling. Håller färg och
form perfekt efter tvätt.
Alla tvättade enkelt bort
svettlukten.
Torktid: Snabb

Tvättas i 40°. Ingen
torktumling. Håller
färgen. Alla tvättade
bort svettlukten.
Torktid: Måttlig/
långsam

Tvättas i 40°. Kan
torktumlas. Inget sköljmedel. Det kan finnas
kvar lite svettlukt efter
tvätt. Torktid: Måttlig

Tvättas i 40°. Ingen
torktumling. Håller
färgen bra. En enda
upplevde lite svettlukt
efter tvätt.
Torktid: Långsam

Tvättas i 40°. Torktumlas. Inget sköljmedel.
Ingen lukt efter tvätt.
Torktid: Måttlig/
långsam

Testresultat:

Feminin och
funktionell

Superbehaglig och
feminin. Sitter perfekt
under träning och har
lagom längd, så att den
inte glider upp. Det
mjuka tyget sitter åt på
kroppen. Blir fuktig och
kylig, men inte tung när
man svettas. Den lilla
fickan är smart.

Bra passform med
bekväma ärmar och
ett bakstycke, som
klädsamt går ner över
bakdelen. Materialet är
lätt och torkar snabbt,
men det känns som
om det är svårt att
bli av med värmen på
ryggen. God ventilation
i ärmarna.

Sitter bra och har
feminina, synliga
sömmar som framhäver
passformen. Luftig, men
lite ”grov”, i materialet.
Tar bort svett från kroppen, men kan kännas
fuktig vid användning.
Ärmarna verkar lite
vida. Men de är behagligt sömlösa.

Materialet blir för tätt,
så värmen kommer
inte riktigt bort från
kroppen. Passar bäst för
friluftsliv där du inte blir
för varm. Materialet är
smidigt, svalt och skönt
på huden och passformen är bra. De mörka
ränderna i sidorna har
en ”slankande” effekt.

Bra passform och
stretch med fina vita
mönsterränder. Materialet är lite för tjockt,
men slätt och behagligt
svalt. T-shirten blir
fuktig och lite tung
vid en mycket svettig
aktivitet. Lite tråkig
men klädsam.

Passformen är bra för
alla typer av kvinnor
med tillräckligt långa ärmar och djup v-ringning.
Materialet känns skönt
och lent mot huden.
Härligt att det inte är
sidsömmar. Blir fuktig
och lite tung efter en
mycket svettig träning.
Luktar minimalt – också
vid användning.
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Running top Playdry
X-static Pris: 450 kr

iform.se

Så här har vi testat
■ Testarna: Varje t-shirt har testats av 2–3 motionsvana kvinnor. De bedömde passform, komfort
under svettiga träningspass och design.

Oavsett om du tränar inomhus i ett varmt
gym eller är på väg ut i vårsolen för att ta
en svettig joggingrunda, behöver du en lätt,
svettabsorberande t-shirt som tål omild behandling.
I FORMs träningsvana kvinnor har i flera veckor
tvättat, svettats och tränat sig igenom massor av
vårens nya modeller för att testa dem åt dig. Alla
t-shirts klarade testet, men några fick lite extra
beröm. Se resultatet av våra ansträngningar här.

■ Torktid: Alla t-shirts har tvättats i samma

maskin och hängde på tork under samma omständigheter. De bedömdes sedan utifrån hur snabbt de
kändes torra vid beröring. T-shirts behöver som en
tumregel 1–4 timmar för att torka i rumstemperatur.
Var medveten om att det är skillnad på om testarna
upplevde svettlukt efter tvätt eller inte. Det är
individuellt.

■ Karaktären: Är ett uttryck för en samlad
bedömning av funktion, design och komfort.
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t
perfek
Newline
Iconic Vent Stretch Tee
Pris: 400 kr

Puma
Complete Graphic Tee
Pris: 300 kr

Casall
Run Performance Tee
Pris: 549 kr

Nike
SS Active Baselayer
Pris: 250 kr

Icebreak
SS Dash Crewe
Pris: 539 kr

New balance
NBx Adaptor tee
Pris: 450 kr

Tight t-shirt med mild
kompressionseffekt.
Ventilation med nät
i ryggen, på underarmarna och framtill. Platt
söm. Finns i flera färger.

Tunn t-shirt med
silverjoner som eliminerar
svettlukt. Platta sömmar
och mjuk ventilerad kant i
halsen. Ventilation i rygg,
armar och bröst. Reflexer
på ärmarna. Finns i flera
färger.

Slimfit T-shirt sydd
med platta sömmar.
Reflexer fram och bak.
Liten ficka med plats för
exempelvis en mp3 och
hål för sladden. Finns i
flera färger.

Kraftig t-shirt i 65
procent ekologisk
bomull och 35 procent
polyester, tillverkad av
återvunnet material.
Kil i ärmen för ökad
ventilation. Finns i flera
färger.

T-shirt i merinoull med
nätventilation fram, bak
och på sidorna. Platta
sömmar och ett extra
långt bakstycke. Finns i
flera färger.

Tunn t-shirt med
invävda silvertrådar
som förhindrar lukt
och statisk elektricitet.
Tighta, ganska korta
ärmar och rund hals.
Har små reflexer. Finns i
flera färger.

Tvättas i 40°. Ingen
torktumling. Håller den
vita färgen bra. Ingen
påfallande svettlukt.
Torktid: Måttlig

Tvättas i 30°. Ingen
torktumling. Svettlukten tvättas omedelbart
bort. Håller färg och
form mycket väl.
Torktid: Snabb

Tvättas i 40°. Ingen
torktumling. Håller färg
och form bra. Alla kunde
tvätta bort svettlukten.
Torktid: Långsam

Tvättas i 30°. Kan torktumlas. Blir lite noppig
och urtvättad i den vita
färgen. Lite svettlukt
kunde spåras.
Torktid: Långsam

Tvättas i 40°. Ingen
torktumling. Ingen
svettlukt i materialet,
men svårt att hålla den
ljusa färgen klar.
Torktid: Långsam

Tvättas i 30°. Ingen
torktumling. Den vita
färgen kan bli urtvättad.
Ingen hittade lukt efter
tvätten.
Torktid: Snabb

Avslöjar varje del, men
i övrigt klädsam och
bekväm passform för
alla typer av träning.
Något tjockt material,
men inte tung på grund
av den goda ventilationen. Men lite obekväm
när den är väldigt blöt
i grund av tätheten av
materialet.

Feminin och bekväm.
Figursydd med gott
om plats för rörelse i
ärmarna. Lätt, smidigt
och svalt material.
Luftig, väl ventilerad.
Blir klibbig av svett,
men den känns ändå
lätt. En testare beskriver
utseendet som lite gammaldags.

Verkar lite tung och tät
i materialet, vilket i sin
tur är helt jämnt, mjukt
och svalt. Blir kallsvettig,
när man svettas mycket.
Mycket klädsam, om du
gillar djupa urringningar. Bra detaljer med
både ficka och tydliga
reflexband.

Inte Nikes mest feminina eller lättviktiga
t-shirt. Innehåller för
mycket bomull för att
bli riktigt funktionell.
Skön när det är torrt
men blir tung när man
svettas. Passar bäst
för mindre svettiga
aktiviteter.

Sömmarna på randen
över magen kan irritera
och klia på känslig hud.
Den nedre kanten kan
rulla upp sig lite. Passformen är annars bra. Ullen
är bekväm att svettas
i och håller sig relativt
torr under aktivitet. Bäst
för utomhusmotion på
grund av värmen.

Snygg passform, men
lite vid i ärmarna. Superlätt och luftigt material
– en aning genomskinlig. Blir lite kallsvettig
under träning men
torkar snabbt. Luktar
bara lite svett – även efter intensiv användning.
Lite maskulin i sin stil.
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Se informationen längst bak i tidningen
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