
Letvægt: Ekstrem letvægtsjakkeTP2 Shadow
Jacket (fås også til damer) med vandtæt 

lynlåse, høj krave med hætte i neongul 
sikkerhedsfarve 2499 kr. fra Henri Lloyd.

Less is more:Her er det lykkedes Henri Lloyd at udvikle en let jakke,
hvor alt overflødigt er fjernet og funktionaliteten bevaret.Womens
Gore-Tex Offshore Racer Jacket (fås også i herreudgave) høj krave
med hætte, vandtætte lynlåse og vandskyende overflade, 4499 kr.

Hård kapsejlads eller hyggetur på vandet. 
Der er megen fokus på at gøre sejlertøjet funktionelt 
og behageligt, samtidig med at der er tænkt på
sikkerheden. Men det gør jo heller ikke noget, 
hvis tøjet også er smart. Her præsenteres det
allernyeste inden for sejlermoden
AF KAREN FREDSLUND ELLEGAARD
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Elastik i ryggen: Musto Race Jacket,MPX Gore-Tex, en let unisex-jakke
med god bevægelsesfrihed. Jakken er syet med spraytætte lynlåse og har
elastisk gore-tex hen over ryggen og ud på ærmerne, og det giver ekstra
bevægelsesfrihed, 3399 kr.

Stabile sko: Let
Henri Lloyd-lærredssko
i åndbart materiale,
hvor sålen har mange
kanaler. Praktisk snøre
helt ud til tæerne giver
øget stabilitet i skoen,
fås i navy og grå til
799 kr.

Kasket uden knap: En lille knap
midt på hovedet kan godt genere, når man

bærer sejlene på hovedet.Henri Lloyd har tænkt
på det med Fast-Dri-Tech Cap uden knap i 

hurtigtørrende og svedtransporterende materiale, 199 kr.

Sejlertøj til ham og hende



Rød lynlås: Hvid Sebago Red Zip Jacket i nylon-ripstop
med tefloncoated overflade, som afviser smuds.Der er

tapede sømme og indbygget hætte i kraven. Jakken er syet
i vandtæt og åndbart materiale, og den fås også i rød med

røde lynlåse med blå meshline inderfor til 969 kr.

Dæksgreb: Dubarry of Ireland
Capri-sejlersko i skind med
snørelukning og kunstgummisål 
og netdræn i siderne for at vandet
kan løbe ud.Dubarry har de 
seneste 20 år udformet sine sko
med et ganske specielt dæksgreb 
i sålerne – nu også med ekstra
greb sideværts i svangen, 999 kr.

Kun for kvinder: I fuldt sejlertøj og hårdt vejr kan toiletbesøg være noget
af en prøvelse for kvinder.Men med Henri Lloyd Offshore Hi-Fit Trousers er
det blevet nemmere. Bukserne har lynlås i begge sider, så hele bagenden
kan lynes ned, 3299 kr.

Number one:Windproof-sejlerjakken fra Musto har 
sit navn fra det store genoa 1-sejl til kølbåds-

kapsejladsbåde. Jakken, der er i åndbart
letvægts-materiale fås med og uden fleecefor.
Med fleece er prisen 1349 kr. uden fleece
999 kr.

Bekvem herrejakke:Bekvem Sebago Commodore Jacket i
dobbelt ripstop nylon, som er teflon antismudsbehandlet med
tapede sømme. Jakken med to inderlommer er både vind- og
vandtæt og forsynet med fleece-for samt fleece i kraven, der
har refleksbånd og indbygget hætte. Jakken koster 1549 kr.

Stjernestrik: Lun Sebago Star-strik
pullover i hvid uld/acryl med lyseblå 
stjernemotiver.Der er høj ribkrave 
i halsen og skrå asymmetrisk lynlås 
foran, pris 699 kr.

Baby-sikker: Redningsvest Baltic Bambi Supersoft til de 
mindste, som – hvis uheldet skulle være ude– med det 

samme vender barnet på den rigtige måde, så hovedet 
ligger frit på den fleeceforede rygkrave med refleksbånd.

Redningsvesten er til børn i vægtklassen 3-15 kilo, pris 499 kr.

Bevægelsesfrihed: s
Sejlersæt i en ny serie med
Gore-tex Offshore Racer
Jacket fra Henri Lloyd.
Her er materialet lettere
og endnu mere fleksibel
end i tidligere goretex-
sæt.Der er nydesignet 
kravefunktion med god 
bevægelsesfrihed,
vandtætte lynlåse, og
praktiske høje lommer,
jakke pris 4999 kr.
Bukser i samme 
materiale til 3299 kr.

Forhandlerliste
Baltic, tlf. 4675 7272,www.kap-horn.dk
Dubarry, tlf. 4675 7272,www.kap-horn.dk
Henri Lloyd, tlf. 4814 2414,www.fairpoint.dk
Musto, tlf. 4675 7272,www.kap-horn.dk
Sebago/Trend-Denmark, tlf. 4011 2161,www.sebago.dk
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