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Sommartid betyder sol och värme. Då är det lätt att bli 

frestad att kasta tröjan och jobba på brännan samtidigt 

som du klarar av jobbet, men likväl som det finns 

en anledning att soldater bär uniform i öknen 

bör även du vara försiktig. Idag finns det 

ventilerande plagg i funktionsmaterial som 

hindrar dig från att överdosera UV-strålar, 

i alla fall på arbetstid. Som grädde på 

moset hjälper väldesignade plagg dig att 

bli effektivare genom snillrika system av 

fickor, öglor och annat hantverkargodis. 

DMH har grävt ner sig i vårens nyheter 

och och listar de snyggaste, häftigaste 

och mest funktionella kläderna du och 

dina kollegor behöver i sommar!

T E X T :  N I K L A S  N A T T  O C H  D A G

Fristads Kansas Pikétröja 7012 LZP 
Vävd i mjuk bomull, med valmöjligheter mellan 

kulörerna svart, blå, röd och grön. En försliten 

vintagelook låter dig argumentera för att behålla 

tröjan för alltid om amatörmoderådgivare i 

omgivningen skulle opponera sig. Material: 100% 

bomull (220 g/m2). Pris: Saknas.

Blåkläder T-shirt/
Piké med UV-skydd 
Försäkra dig om en 

konkurrenskraftig 

bonnabränna genom en 

kortärmad tröja med 

UV-skydd: I slutet av 

sommaren kommer 

du som partytrick 

kunna undfägna omgivningen 

med ett par armar som ser ut 

som om de doppats i oljefat. 

Bambukol i väven motverkar 

odörer för dig som jobbar för 

hårt. Material: 100% polyester 

(155 g/m2).

Pris: 199 kr/249 kr.

Snickers Workwear 2716 AVS 
Body Mapping Pikétröja 
Ferdinand Magellan kartlade sjövägen från 

Atlanten till Stilla Havet, James Cook den 

kanadensiska kusten, och nu har turen 

kommit till Snickers pikétröja att kartlägga 

din egen överkropp, inte för att främja sitt 

eget kolonialvälde utan för att transportera 

bort fukt från utsatta områden.

Material: 100% polyester (180 g/m2).

Pris: 324 kr.

Timberland Pro 349 Piké 
Vävd i ett material så tekniskt 

att närmare specifikationer 

hemligstämplats – vem kan motså 

dylikt? Spionkänslan förstärkts ytterligare 

av de smygvänliga färgvalen: Blått och 

brunsvart. Material: Tekniskt material som 

andas. Pris: Saknas.

Honeywell Millennia 2G 
Med ett formspråk lånat av den 

medelålders härskarcyklisten fredar 

du gluggarna från flygande lösöre och 

annat som inte hör hemma där. Fria 

från metall, och med panoramalins som 

saknar optiskt brytningsfel. Du har fem 

linser att välja mellan, i varsin färg men alla 

rep- och imskyddade. Material: Polykarbonat, 

nylon.

Pris: Saknas.

BEACH 2014

Jobman T-shirt Reliable 
Du som förbannats med ett skumt 

utseende kan kompensera detta genom 

Jobmans trevliga sommartröja, som 

avbildar en mer rekorderlig hantverkare 

och för att undanröja eventuella 

kvarvarande tvivel även försetts med 

texten Reliable. Endast en enspråkig 

kund kan gäcka dig. Material: 100% 

bomull (160 g/m2). Pris: 149 kr.

Blåkläder kalsong Björn Borg
Nu spelar det ingen roll om du har en kraftig borrhammare 

eller en liten skruvdragare. Blåkläders samarbete med 

tennislegendaren har resulterat i ett så typografiskt 

intressant mönster att allt annat 

faller i glömska. Ta 

chansen att vara 

arbetsklädd även 

i de mest intima 

sammanhang. Material: 

Singeljersey. Pris: 199 kr.
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Soft Touch Screen Pro S-888XP  
Neoprenmudd, fingrar i amara och ovanhand i spandex 

bjuds det på hos dessa smartphonekompatibla 

jobbarhandskar, dessutom med ett stadig 

kardborrknäppe som låter dig 

justera passform efter näve. 

Material: Amara, spandex, 

neopren. Pris: 119 kr.

Soft Touch 
Vibrationshandske 
C-3000 
Med vibrationsdämpande gel 

i innerhanden kommer C-3000 

lika väl till pass vid användning av 

borrhammaren som vid skakandet av 

martinis. Den förstärkta ovanhanden 

gör att du inte behöver frukta att bli 

slagen på fingrarna. Material: Nötskinn, 

spandex, EVA. Pris: 258 kr.

Blåkläder T-shirt Limited Edition 
I samband mer årets begränsade t-shirtsläpp 

från Blåkläder frågar kanske vän av ordning 

hur mycket fjolårets begränsade upplaga 

stigit i pris, och till denne kan vi hälsa att 

du missuppfattat tillvarons beskaffenhet. 

Ribbstickad hals. Material: 95% bomull, 5% 

elastan (160 g/m2). Pris: 199 kr.

Worksafe Chambray Shirt 
Chambray är, inte olikt denim, 

ett praktiskt orienterat material 

som allt mer börjat annekteras 

av modeintresserat folk som vill 

skapa illusionen av en aktiv livsstil. 

Worksafe hjälper dig att iscensätta 

en demonstrativ motaktion för några 

hundralappar. Material: 100% bomull. 

Pris: 299 kr.

Worksafe Checked Shirt  
Den rutiga skjortan förenar grungare, 

hipsters och yrkesverksamma i 

gemensam dyrkan, och denna variant 

signerad Worksafe lämpar sig extra 

väl för representanter för sistnämna 

kategori, inte minst till följd av 

praktiskt dubbla bröstfickor. Finns 

i blå eller grå färg. Material: 100% 

bomull. Pris: 299 kr.

Snickers Workwear 9521 Precision  
Skin Handske  
Fingertoppskänsla är ledordet för denna ultratunna 

arbetshandske avsedd för finmotoriskt krävande uppgifter. 

Dessutom är fingertopparna konduktiva, vilket innebär att 

det står dig fritt att manipulera pekskärmar av hjärtans 

lust utan behov av påfrestande handskavtagning. Material: 

75% polyamid, 14% polyester, 11% polyuretan. Pris: 99 kr.

Showa 281 Temres 
Fullständigt 

vätsketäta handskar 

innebär ofta att 

händerna ändå 

blir blöta, detta 

till följd av det 

regnskogsklimat 

som råder inuti 

och den mängd 

handsvett detta 

leder till. Så icke med 

Showa 281 Temres, vars 

membran släpper ut men 

aldrig in, och därmed 

tillåter långa arbetspass 

med torr tass. Material: 

Polyuretan, nylon.  

Pris: 99 kr.

Tegera 246 
Spandex och getnarv? När man 

upplever passformen i Tegera 246 är 

det svårt att veta om man helst 

skulle vilja att ens cykelbyxor var 

gjorda delvis i getnarv eller om 

man skulle vilja ha en liten cykel 

för fingrarna. Inte minst med tanke på 

slitstyrka och vattentäthet. Material: 

Getnarv, spandex.

Pris: 52 kr.
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Arbesko 381 
Du som tycker om när olika material överlappar 

varandra för optimal funktion och slående effekt 

behöver inte leta längre än Arbeskos nya 381:or. 

Det är mesh, det är mikrofiber, det är 

fullnarvig impregnerad mocka. Även 

den ankfotade trivs tack vare 

mycket bred läst. Luftigt och lätt 

skyddsklass S1. Pris: 1 474 kr.

Elten Senex Pro ESD S3
Den iögonfallande tåhättan ger den ömfotade 

extra skydd mot såväl fallande lösöre som 

stödbenta danspartners, och skydd även 

från undersidan vankas i form av ett 

textilbaserat spiktrampskydd. Hopp 

i såväl olje- och kemikaliepussar 

utgör inga problem för den 

resistenta sulan. Pris: 1 279 kr.

RXS Monitor 
Om du började med ett par ordinära sandaler men 

födde upp dem enbart på en diet av ryssfemmor och 

proteinpulver skulle du kunna få något i stil med RXS 

Monitor. Det vankas vibramsula, mellansula i EVA, 

tåskydd och mjukt spiktrampskydd, allt med retrotrygg 

kardborreknäppning. Pris: 1 100 kr.

Snickers Workwear 9201 Coolmax Strumpor
Det var länge sedan strumpan bara var en formlös säck mellan fot och sko, vilket 

bevisas inte minst här av Snickers Workwear: Förstärkt skydd för fotknölen, stickad hålfot, 

fukttransporterande kanaler i sulan, tjockare häl och tå för stöd och komfort. Material: 60% 

Coolmax, 14% ull, 6% silke, 16% polyamid, 4 lycra. Pris: 135 kr.

Jalas 8210 Exalter²
Jalas kioskvältare Exalter har av utseendet att döma parat 

sig med en pytonorm och skapat nästa generation: Exalter² 

Skyddsklassen är S3, och utöver ett plasmabehandlat 

spiktrampskydd och en hätta i aluminium bjuds även på 

extra bra stötdämpning och förbättrat grepp. Pris: 1 299 kr.

TimberlandPro 
Wildcard 347
Winbuck och mesh 

spända över en stötdämpande och 

greppstark vibramsula. Den paranoide kan notera avsaknaden 

av tåhätta och vidta nödvändiga åtgärder, förslagsvis som att 

inte tappa saker på tårna. Prisuppgift saknas.

Blåkläder
Även om dina dagar i rullbrädesrampen blivit kortare 

till följd av yrkesverksamhet kan du bibehålla din image 

även på bygget. Blåkläders poetiskt döpta skyddssko 

241290599900 har högt skaft och 

ett formspråk som känns igen 

från skejtvärlden, utan att 

ge avkall på uppskattade 

funktioner som tåhätta 

och spiktrampskydd. 

Pris: 1 099 kr.
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Fristads Kansas 
2072 CYD
Med Cordurastretch 

på väl valda ställen 

lämpar sig 2072 lika bra 

för jobbet som för yoga, 

och stretchpartiernas extra 

slitstyrka borgar för att du 

slipper höra skammens ritsch 

när du tappat hammaren.

Material: 60% bomull, 40% 

polyester (330 g/m2).

Pris: 1 025 kr.

Snickers Workwear 3923 Piratbyxa 
Generöst tilltagna knäskydd låter dig 

krypa och åla fritt och ändå hålla spirorna 

välventilerade i varm väderlek. Vinklade 

benfickor ger lätt åtkomst, och tumstock, 

penna och mobil har fått egna små 

specialsydda hem. Material: 65% polyester, 35% 

bomull (250 g/m2). Pris: 726 kr.

Blåkläder Urban Shorts X1900 
Lightweight 
Den beskrivs som lätt som en fjäder, men 

den skyler betydligt mer av det som inte 

är lagligt att visa för vem som helst. Torkar 

snabbt men slits långsamt, och bjuder på 

mängder av fickor och detaljer av intresse för 

den praktiskt lagde. Finns även i pirat- och 

långbyxevarianter. Material: 65% polyester, 35% 

bomull (166 g/m2). Pris: 499 kr.

Miller HandZup  
Är detta verkligen lämpligt för en sommarklädsspecial, 

frågar sig den pryde, barn kan ju läsa. Men lugn, det hela är 

fullt anständigt: Du ska inte ha den på dig. Det rör sig om en 

säkerhetslina för höghöjdsarbete, till på köpet med utbytbar lina. 

Material: Aluminium, rostfritt stål, polyamid. Pris: Saknas.

Fristads 
Kansas 
Hantverksbyxa 
Dam 2077 NAS 
Trots viss branschövervikt 

åt det manliga hållet har Fristads 

Kansas tagit ansvaret för att kvinnliga 

hantverkare ska slippa gå ankeborg till 

jobbet. Färgvalen står mellan rosa, turkos, 

klargrön och lime. Material: 100% bomull (275 g/m2).

Pris: 595 kr.

Fristads Kansas 3/4-byxa 2124 CYD  
Av extra intresse för hantverksbyxentusiasten är 

förmodligen de stora bakfickorna, som möjliggörs 

av att vara sydda i ett enda stycke som sytts och 

nitats över byxbaken. Häcken full? Inga problem, 

med andra ord. Material: 60% bomull, 40% 

polyester (330 g/m2). Pris: 585 kr.
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Blåkläder Hood Limited Edition  
En redig luvtröja bör vara fläckbeständig och tuff 

utvändigt, men mjuk och skön som en nyvärpt 

sälunge invändigt. Så även i detta fall, tack 

vare borstad insida. Råa kanter i ärm och 

nederdel, eventuellt för att högtidlighålla 

20-årsjubileumet av Kurt Cobains 

frånfälle. Material: 100% bomull  

(370 g/m2). Pris: 499 kr.

Jobman 5162 Flexjacka
Är det en jacka? Är det en tröja? 

Är det en kofta? Kalla den vad 

du vill, och överväg i samma 

veva även adjektiv som stretchig, 

mag- och ärmförstärkt samt 

dragskoförsedd. Material: 100% 

polyester. Pris: 409 kr.

Jobman Hantverksbyxa Dam 2201
En hantverksbyxa för damer helt utan tokiga 

färger, kan det vara något? Förmodligen. 

Alla finesser finns på plats, inklusive 

knäskyddsfickor med dubbla höjdnivåer, 

ID-kortsfack, telefonfack, tumstocksficka, 

knivknapp och så vidare. Material: 100% 

bomull (375 g/m2). Pris: 609 kr.

Blåkläder Hantverksbyxa  
Cordura Nyco 

Stark och lätt, i syfte att svalka under 

varmväder utan att för den skull utlämna 

ditt dyrbara skinn till tjuvnyp från vasst 

hörn och rostig spik. Tunt tyg men god 

slitstyrka möjliggörs genom det listiga 

hybridmaterialet. Material: 75% bomull, 25% 

Cordurakanvas (250 g/m2). Pris: 999 kr.

Jobman Hantverksbyxa 2181 
Polyesterns styrka och bomullens 

komfort utlovas av textilens ringspunna 

struktur. För dig som är en vän av det 

mobila kontoret pekar vi gärna ut att 

telefonfickan kompletterats med ett 

extra telefonfack, vilket möjliggör dubbla 

mobiler och en kul scen varje gång 

det ringer. Material: 55% bomull, 45% 

polyester (305 g/m2).  Pris: 879 kr.

Jobman 2216 Piratbyxa 
Klär du dig för att du gillar att 

synas, i synnerhet av fartglada 

lastbilschaufförer med dimmiga begrepp 

om lagskärpningar mot sms-körning? 

Jobmans 2216 kan vara byxan för dig, i 

synnerhet om du lider av svettiga vader.

Material: Polyester/bomull (260 g/m2).

Pris: 579.

Fristads Kansas 
Hantverksjeans 2149 DY 

Fristads Kansas har sedan tidigare 

tillsett att denimentusiasten 

inte ska behöva späka sig med 

syntetmaterial ens på bygget, och här 

kommer samma variant avsaxade under 

knäna. Förstärkningar i cordura och hög 

patinagaranti. Material: 100% bomull (385 

g/m2). Pris: Saknas.
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Jobman Hantverksväst Varselklass 2
Ett plagg att synas i, det finns standardiserat 

certifikat på. Stora fickor fram lämpar sig för 

exempelvis handskförvaring, och bröstfickorna har 

integrerad ID-kortshållare. Hammarhankar finns både 

till vänster och höger till fördel för dubbelhänta 

snabbdragningsdueller. Material: Polyester och bomull 

(260 g/m2). Pris: 579 kr.

Worksafe Hawk Eye
De hade inte sett fel ut på Fantomen, och inte heller du lär 

få invändningar när du manifesterar gamla djungelordspråk 

iklädd ett par Hawk Eye. Skalmarna är reglerbara i höjdled, 

och linsen skakar av sig repor och imma som gåsen vatten. 

Material: Polykarbonat. Pris: 116 kr.

Worksafe Printed Sweatshirt 
En tunn sweatshirt vars väl tilltagna 

krage agerar dragig skorsten för 

din torsos välfyllda järnkamin. 

Vintagelooken hänger med även in 

i 2014. Bröstfickan fyller du enligt 

principen frihet under ansvar. Material: 

100% bomull. Pris: 349 kr.

Snickers Workwear 1973 
Varseljacka 

Inte ens du som böjer dig framåt 

och bjuder sätet mot annalkande 

trafik kommer kunna dölja 

reflexbanden på 1973. Jackan 

beskrivs som en livräddare, och 

det kan vi skriva under på i alla 

situationer utom krig, där den 

utgör ett mycket dåligt val. 

Material: 40% bomull, 60% 

polyester (290 g/m2). Pris: 

849 kr.

Snickers Workwear 
4254 Verktygsväst 
När bältet inte räcker till 

för alla de kära verktyg 

du vill ha inom räckhåll är 

västen ett självklart val. 

Här finns hällor, fickor, 

fästen, plastfickor och 

axelband, allt kompletterat 

med en expanderfunktion 

som låter dig bära den 

utanpå jackan vid behov. 

Material: 60% bomull, 

40% polyester (340 g/

m2). vPris: 605 kr.


