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Vapenskåpet ärväl inte den
mest eleganta möbein i hem-
met. Men vill man få det att
:mälLa in bättre i miJjön är ett
sätt att välja en modell som
malats i allmogestil. Om det
passar in med öwigt möble-
mang ka:r det ge det tråkiga
platskapei en annan status.

Skåpen kommer från
Norly< och är handmålade av
konstnär. Allmogemålning går
att få på modellerla HL tooo
och HL zooo. Det höiel prise t
på skåpen med cirka

7 ooo kronor. Skåpen 1er-e-

reras med nyckellås som
standard. Mer information
om olika skåp och inredning
på www.norlyx.se.
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Skyddsvästtill hunden
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En skyddsväst för hunden
kan beryda mycket om den
blir attackerad av ett vildsvin.

Särskilt en liten och ldtt
hund kan kastas iväg och
komma undan med en luft-
ftird istället för att b1i spetsad

påbetarna. Denna väst har

ltterst en kraftig nylonväv
och under den ett lager av
keviar. Den har färgerna gul
och blå med en fårg på var
sida, så att man kan se åt vilket
håll hunden stårvänd.

Västen är försedd med
reflexer för att stnas i en

eft ersökslampas sken, och
förstås, om hunden kommer
ut på en väg.

Med ett kardborreband kan
västenjusteras så att slcydd-

et sitter tdtt på kroppen och
minska risken att hunden
fastnar i ris och pinnar.

Skyddet finns i fem stor-
lekar. Pris är cirka z 995 kron-
or. För tiilägg av 5oo kronor
kan man få den skräddarsydd
och för 295 kronor försedd
med en fickaför GPS.

Västen heter Swevest
hundskydd och den säljs av

wwwjaktbiten .se, o454-7 5 36 4o
el1er www.trampet.se,
o7o-64t3214.

Värmekamin för passet
Med den härkaminenkan
man ta elden med upp i jakt-
tornet. Den kan eldas med
pe1lets, briketter el1er grillkol
och hå11er värmen under flera
timmar. Med pellets ryker den
dock kraftigt i börj an. Utöver
att ge värme kan man ställa
en kaffepanna, kastrull el1er

stekpanna på kaminen.
En sak som skiljer denna

kamin från de flesta liknande
är att den har dubbel mantel
och botten. Det gör att den
inte blir såvarm på utsidan
och elden syrrs inte heller
från sidan. Den har en lucka i
nederkant som fungerar som
spjä11. Det går ailtså attjustera
hur kraftigt drag man vill ha
och därmed hur intensir,t det
skabrinna.

Manteln gör att det mesta
avvärmen riktas uppåt, inte
iika mvcket åt sidorna som en
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vanligbrasa, eller en luffar-
kamin - ett kryss i en rund-
kubb - som den ti11 viss del
påminner om. En annan sak

är att den är mer omständlig
att släcka om manviil lämna
passet.

Kaminen kan ställas på tre
ben eller hängas i en krok.
Den kanflytas medan den
brinner genom att man lfter
den i kroken eller i något av

benen. Dock sitter benen 1öst

och man får se till att de inte
lossnat när man ska stä11a

ned kaminen. Det går 1ätt att
åtgärda genom att bocka dem
lite.

Kaminen är bara avsedd för

utebruk och ska inte användas
i ett begränsat utrymme eller
i en koja av något slag. Då kan
den orsaka sy'rebrist och kol-
oxidförgiftning som kan vara
direkt livsfarligt.

Kaminen heter Polarn och
kostar 35o kronor. Den kom-
mer fr än Z- aim AB, tel o7o-
t3o 36 7 9, www.z-aim.com.
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