
 
 
   
  
 
               
 
 
 

 

Jokkmokks marknad  
All inclusive 

 
En veckas upplevelsepaket med hotell och aktiviteter 

 

		

Så	här	håller	du	dig	varm	på	ditt	vinteräventyr	i	Swedish	Lapland	
	

Att vara utomhus i Februari norr om polcirkeln kan vara kallt.  
Men med bra vinterkläder är kylan är inget problem. 

För att kunna njuta av dina aktiviteter  är det viktigt att du klär på dig ordentligt. 
 
	

 



 
 
   
  
 
               
 
 
 

 

	

Lager-på-lager	principen:	
Lager 1: Närmast huden. Ska hålla dig varm och torr (ta med 1-2 sets). 
Två delat underställ med långa armar och långa ben. Det bästa materialet är ull men det är 
ganska dyrt och polyester fungerar också men det börjar lukta snabbare än ull.  
Lager 2: Isolerande lager i fleece och/eller ull (ta med minst 2 lager). 
Långarmad tröja och byxor I fleece eller ull. Du kan hitta billiga micro-fleece set som fungerar 
bra. En extra tjock tröja ovanpå detta är skönt om det är riktigt kallt.  
Lager 3: Ska skydda mot vinden 
En jacka I ett material som är både vindtätt och som andas. Det behöver inte vara någon 
jacka i “high-tech” material.  
Lager 4: Det sista lagret (kan hyras av Laponia Adventures) 
Syntet eller dunparkas och byxor. Välj en stor storlek så att du får plats med alla andra kläder 
under. Det är viktigt att jackan har en rymlig luva som kan skydda ansiktet mot vind och snö.  
Sockor: Ullsockor (minst 2 par) 
Använd inte bomull eller nylonsockor. Bomull är det värsta material att ha närmast huden. 
Köp tjocka ullsockor. Om du vill ha en tunnare socka närmast foten så titta efter sockor med 
minst 80% ull. När du köper sockor så titta noga hur många procent ull det verkligen är 
gjorde av och låt dig inte luras av namnet.  
Vinterkängor: (kan hyras av Laponia Adventures) 
Bra och riktigt varma vinterskor är väldigt viktigt. Fötterna är det som är svårast att hålla 
varma om det är riktigt kallt. Kängorna ska ha ett tjockt foder och vara stora nog så att du 
kan röra på tårna med flera lager sockor på.  
Mössa: (kan hyras av Laponia Adventures) 
Vindtät mössa som täcker öronen och gärna går ner över kinderna.  
Mittens: (kan hyras av Laponia Adventures) 
Fodrad och vindtäta vantar. Det är bra med en extra innervante om det är riktigt kallt ute 
(inte i bomull).  
Halsduk eller balaclava: (kan hyras av Laponia Adventures) 
Används för att skydda ansiktet mot vinden och kylan för att undvika köldskador. Använd 
inte bomull.  
  



 
 
   
  
 
               
 
 
 

 

	
	
Ditt	ansikte	och	din	hud	i	kallt	klimat	
Det är viktigt att komma ihåg att inte duscha eller tvätta ansiktet precis innan du ger dig ut 
på äventyr på vintern. Ditt ansikte är väldigt utsatt för kylan. Det bästa är att inte använda 
någon ansiktskräm eller hudkräm alls då det kan ge dig köldskador. Om du måste använda 
ansiktskräm så välj en kräm som inte är vattenbaserad. 
 
Dina	ögon	
Många tror att kontaktlinser fryser fast i ögonen. Det är inte sant! Glasögon immar ofta igen 
när du andas ut i kylan och kontaktlinser är ett bra komplement till glasögon. Oftast är det 
tillochmed att föredra.   
 
 


