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i kender det alle. Fisketu-
ren er langt fra en nydelse,
hvis man tripper rundt for
at holde varmen – eller

endnu værre – hvis man er både
våd og blåfrossen. God friluftsbe-
klædning er derfor alfa og omega,
når man trodser elementerne ved
vandene. 

Et af de mest populære beklæd-
ningsprincipper til fiskeri og fri-
luftsliv er trelagsprincippet: Ved
hjælp af svedtransporterende un-
dertøj opsuges fugten og ledes via
et isolerende mellemlag ud til det
yderste vind- og vandtætte lag,

på kroppen, skal der ikke meget til
før man fryser, hvis det er blevet
vådt. Det er derfor vigtigt, at det
er tørt, så man også kan holde
pause i fiskeriet uden at komme til
at fryse.

Inderlaget
Undertøjet skal, for at give den
bedst mulige komfort, svedtrans-
port og isoleringsgrad, have en
tætsiddende, men ikke snærende
pasform. Især ved forskellige for-
mer for aktivt fiskeri er det en for-
del med undertøj, der har en god
pasform. Når undertøjet folder de
forkerte steder, kan det nemlig
have en tendens til at irritere – ty-
pisk hvis folderne sidder hvor det
er under pres – f.eks. under vade-
bæltet, fiskerygsækken eller på
bagdelen, der kan blive hårdt be-
lastet af folder eller kraftige sy-
ninger, hvis man sidder i en robåd

en hel dag. Undertrøjen bør des-
uden altid være så lang, at man
ikke skiller på midten. Især til fi-
skeri fra robåd er det godt med ek-
stra lange modeller, da man buk-
ker ryggen meget under roningen.

Vævning og materiale influerer
på inderlagets svedtransporte-
rende og isolerende egenskaber.
Overfladestrukturen har især be-
tydning for svedtransporten – jo
større samlet areal af fibrene i
overfladen, desto bedre fugtspre-
dende egenskaber – og dermed
fordampning. Og jo hurtigere for-
dampning til det næste lag – desto
bedre svedtransport. Vævningens
struktur har også stor indflydelse
på isoleringsgraden, idet stille-
stående luft betyder bedre isole-
ring. Suger materialet vand i ste-
det for at transportere det, kollap-
ser stoffets struktur, hvilket ud
over den afkølende effekt fra van-
det også betyder, at mængden af
stillestående luft i stoffet reduce-
res, hvorved det mister sin isole-

hvor dampen kan passere gennem
millionvis af mikroskopiske po-
rer. Dette yderste »åndbare« lag
kaldes populært skalbeklædnin-
gen. 

Eftersom undertøjet er tættest

■ TÆTTEST PÅ KROPPEN:

FISKEUNDERTØJ
Når vinteren for alvor begynder at vise tænder, er godt undertøj helt essentielt, hvis man vil holde sig tør og
varm på fisketuren. Her får du de mest basale tips til valg af undertøj, der passer til lige netop dit fiskeri.
Af Jens Bursell

Seneste nyhed fra Helly Hansen
er undertøjsserien Lifa Prowool,

der er specielt designet til kon-
stant vekslen mellem aktivitet og

passivitet. Indersiden er frem-
stillet af hule polypropylenfibre

(LIFA-T3), der varmer bedre end
traditionelle PP-fibre. Samtidig

effektiviserer de svedtransporten
til det yderste lang merinould,

som forøger trøjens varme-
kapacitet yderligere. Denne

Freeze 1/2 Zip Turtle er et godt
eksempel på en trøje, der

kombinerer det bedste fra flere
materialer.

Ved at kombinere materialer, kan
undertøjet optimeres til bestemte
funktioner. Her er det nederste af

undertrøjens ærme af lycra, så
fugten ikke spreder sig opefter,
hvis man får en våd underarm

under f.eks. landing af fisk.
Simms – Rivertek.

Kunststofundertøj – her fra
Geoff Anderson – er en fordel

når aktivitetsniveauet på
fisketuren er høj. Lynlås i halsen

er rart til at regulere tempera-
turen – og dække halsen, når det

er rigtig koldt.

V

Fiskeundertøj... s. 28-29  23/10/06 13:18  Side 28



CYAN
MAGENTAGUL

SORT

Fisk&Fri · 29

ringsevne. Det er derfor ikke lige-
gyldigt, hvilket undertøj man ta-
ger med på fisketur, hvis man vil
holde sig tør og varm. 

Bomuldsundertøj
Undertøj af bomuld er rart at have
på, men er ikke velegnet, hvis fi-
sketuren indebærer meget fysisk
aktivitet. Materialet opsuger nem-
lig sveden i stedet for at transpor-
tere det væk fra kroppen. Stoffet
bliver altså let vådt, og da det var-
mer elendigt i denne tilstand, får
man lynhurtigt en fornemmelse af
at være klam og kold. Bomuld
egner sig således bedst i varmt og
tørt vejr uden den store aktivitet.

Uld – varmt og lugtfrit
Uld transporterer sveden markant
bedre end bomuld, men ikke helt
så godt som kunststof. Når ulden
optager sveden, bindes den i fi-
brene, så der skal en hel del til, før
materialet føles vådt. Og – i mod-
sætning til bomuld, varmer det ret
godt, selv når det er temmelig
vådt.

Uldundertøj kan have en ten-
dens til at klø, så det er vigtigt at
vælge den rigtige kvalitet. Me-

rinould er 100% kløfrit og kan
binde vandmængder helt op til
35% af materialets egenvægt, før
det begynder at føles vådt. Skal
der fiskes, når det er rigtig koldt er
denne type uld helt klart det bed-
ste valg – det varmer betydeligt
bedre end bomuld og kunststof af
samme tykkelse. En anden stor
fordel ved uld er, at der skal virke-

lig meget til for, at det kommer til
at lugte. Dette er selvsagt et plus
på lange fisketure, hvor man af
vægtmæssige årsager ikke kan
have særlig meget tøj med. 

Fiskeundertøj af kunststof
Kunststof som polyester og poly-
propylen giver den bedste sved-
transport, og tørrer langt hurtigere
end uld og bomuld. Dette materi-
ale er derfor det bedste valg til fi-
skeri med relativt højt aktivitets-
niveau i ikke alt for koldt vejr. Un-
dertøj af kunststof er desuden
langt mere slidstærkt end model-
ler i uld. Hvor kunststof holder til
10-15 års brug, kan uld ved hårdt
dagligt brug sjældent holde mere
end 1-3 år.

Det ideelle valg af fiskeunder-
tøj er således afhængig af både
temperatur og fiskeform. Læs
mere om det isolerende mellem-
lag og skalbeklædning i de kom-
mende numre af Fisk & Fri.

Når kulden bider, 
er det rart med ekstra 
lange ærmer med hul 
til tommelfingeren. 
Icebreaker. Bodyfit 260.

Undertøj af merinould som dette
fra Icebreaker, er helt klart det

bedste valg, når det er koldt
og aktivitetsniveauet på

fisketuren er lavt.

Flade syninger som disse nedsætter risikoen for, at sømmene kommer
til at irritere. Materialet er svedtransporterende Polartec Power Dry,
og detaljen er taget fra Geoff Anderson Sirius.

Der skal meget til før uld kommer
til at lugte af sved – derfor er

stoffet ved armhulen på denne
undertrøje af uld. Trøjen

indeholder desuden 4-way
stretch, der gør, at stoffet kan

give sig i alle retninger, hvilket
forbedrer pasform og bevægel-

sesfrihed – f.eks. når man kaster
meget. Simms Rivertek.
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