
test: handdukar

Kersti Byström, 
testreporter

”Det finns 
handdukar 

som knappt 
går att torka 

sig med.”

Så här testade vi: 
4 Absorptionsförmåga samt  
ögleförankring testades av  
Textil- och Läderlaboratoriet. 
4 Efter tvätt i 60 grader och 
torktumling mättes absorptions-
förmågan i sekunder (bör vara  
15 sekunder eller lägre) och ögle-
förankringen i tiondels newton. 
4 Icakuriren kontrollerade även 
krympningen som inte bör vara 
mer än 5 procent. 
4 Duschhanddukarna köptes i 
Stockholmsområdet i maj 2010. 

Carl 
City Gross

59:90 kr

70 x 130 cm 

11 procent

2 sek

+ – 

– Öglorna lossnar lätt. 
Bården rynkas. Sladd-
rig och noppig. Två 
hängare på kortsidan. 

Rusta 
Rusta

79 kr

75 x 150 cm 

12 procent

2 min 14,5 sek

+ Hängare på kort- och 
långsida. Öko-Tex.

– Går ej att torka sig 
med! Öglorna lossnar 
lätt. Känns tunn och 
billig.

Fräjen 
Ikea

79 kr

70 x 140 cm 

6 procent

1,5 sek

+ En hängare på lång-
sidan. Snygg efter tvätt.

– –

Plommon 
Ica Maxi

99 kr

70 x 140 cm 

6 procent

2 sek

+ – 

– Två hängare på kort-
sidan.

Märke  

Pris 

Mått enligt 
tillverkaren

Krymper

Sugförmåga

Plus 

Minus

 

Totalbetyg

Prisvärd  
och bäst! 

Sämst!



test: handdukar Läs alla tester på icakuriren.se

Änglamark 
Coop

169 kr

70 x 140 cm 

15 procent

1,5 sek

+ Svanenmärkt. 

– Bandkanten drar 
sig. En hängare på 
kortsidan.

Living 
Hemtex

199 kr

70 x 140 cm 

14 procent

3 sek

+ Öko-Tex. 

– Två hängare på kort-
sidan.

Rand 
Åhléns

199 kr

70 x 140 cm 

13 procent

2 sek

+ Öko-Tex. En häng-
are på långsidan.

– Öglorna lossnar helt 
på plyschsidan. 

Newport 

299 kr

70 x 140 cm 

13 procent

2 sek

+ Snyggast efter tvätt. 

– Dåligt tvättråd (40 
grader). Två hängare 
på kortsidan.

Lexington 

375 kr

70 x 130 cm 

12 procent

2 sek

+ En hängare på lång-
sidan.

– Dyr! Öglorna lossnar 
lätt. Kantsömmarna på 
långsidorna rynkar sig 
efter tvätt. Ser tovig ut.

Båstad 
Pelle Vävare

385 kr

70 x 140 cm 

15 procent

4,5 sek

+ Två hängare på kort-
sidan.

– Dyr! Dåligt tvättråd 
(40 grader). Kantbår-
den sliten efter tvätt.


