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Groggy 
Ikea

15 kronor

67 g

+ Lätt att fälla ut 
och ihop. Tandad, 
effektiv kniv. Me
delsvår till lätt att 
dra ner i korken. 
Även kapsylöpp
nare.

– Känns kantig i 
handen. Gnisslig 
att skilja från 
korken. Bara ett 
hävsteg ger låg 
utväxling.

Pulltex
Lagamati 

89 kronor

42 g

+ Lätt att dra i kor
ken, och att avlägs
na korken. Plastad 
skruv lätt att fälla 
ut. Effektiv tvåstegs 
hävarm. Lätthittad 
knallfärg. Även 
kapsylöppnare.

– Plastig känsla, 
men ligger bra i 
handen. Trögt att 
fälla ut kniv. Kniven 
har för snål vinkel 
och är lite slö trots 
tandning. Hävstång 
mycket trög att 
fälla ut och in.

Pulltaps 
Systembolaget 

95 kronor

65 g

+ Alla delar lätta 
att fälla ut och 
ihop. Välvinklad, 
tandad kniv skär 
lätt av folie. Plas
tad skruv drar lätt 
ut kork. Lossar lätt 
från korken. Stadig 
tvåstegs hävstång 
ger bra stöd. Skön 
att hålla i. Även 
kapsylöppnare.

– –

Screwpull 
NK 

170 kronor

85 g

+ Lättöppnad. 
Tandad kniv i 
hyggligt använd
bar vinkel. Rejäl. 
Enkel att använda, 
korkurdragning 
smidig. Även kap
sylöppnare.

– Lite knotig i han
den. Något svårare 
att lossa korken 
från oplastad 
skruv.

Xtend
Clas Ohlson 

179 kronor

73 g

+ Skön men väl stor 
i handen, lätt att 
fälla ut hävarm. Drar 
ur korken lätt. Även 
kapsylöppnare.

– Avvikande fler
punktsskärare. Svår 
att balansera, trasar 
folien vasst, taggigt 
och alldeles för högt 
upp. Då är det svårt 
att spjärna hävar
men mot flaskmyn
ningen. Hävarmen 
för lång att passa 
när hela spiralen är 
iskruvad.

Laguijole                          
Cordon Bleu 

1 450 kronor

88 g

+ Hävarm lätt 
att fälla ut, Kork 
dras lätt ur trots 
ettstegs hävarm 
och plastfri spiral. 
Klassisk.

– Nagelbrytande 
knivutfällning. 
Kniv saknar spets. 
Skruven trögut
fälld, svårt dra kor
ken från spiralen. 
Känns väl smal i 
handen.

Ej prisvärd.

Dyrast! 
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