P E R F E K T PA S F O R M
(3.67)

LU GT E R L I DT S Æ R T
(3.33)

STOR OG BRED
(3.67)

HUGGIES
Pants str. 4, 9-14 kilo,
36 stk. 89 kr. bl.a. pixizoo.dk
Pris pr. stk.: 2.50 kr.

PAMPERS
Easy Up Pants, str. 5, 12-18 kilo,
36 stk., 110 kr. i bl.a. Føtex.
Pris pr. stk.: 3.05 kr.

TIBELLY
Junior Sensitive str. 5, 10-18 kilo,
20 stk. 33.40 kr. i Netto.
Pris pr. stk.: 1.67 kr.

DESIGN Sød, blød og behagelig
er vores første indtryk af denne
ble. Især mavebåndet virker super
elastisk, så det kan passe til flere
størrelser baby. Lidt tykt materiale,
måske, men det behøver ikke være
et minus. Største anke: hvor er
miljø- og allergimærkningerne??

DESIGN Søde bleer med herlige
motiver, og så føles de tilmed dejligt
bløde. Det tegner jo godt – men,
hvad er det for en lugt? Der kommer en svag duft, der minder om
parfume fra bleen, og vi kan ikke
tjekke, om det kan være rigtigt, for
emballagen skilter ikke ligefrem med
mærkninger. Øv.

PASFORM Perfekt pasform! Det
bløde mavebånd former sig efter de
små, og bleen hverken hænger
mellem benene eller efterlader
mærker i den bløde hud. Til
gengæld fylder bleen en del mellem
de små ben, fordi den er så tyk.
SUGEEVNE Nul uheld. Bleen praler
af et specielt ’Leak Lock’ system,
som holder babyens numse tør i op
til 12 timer – og ganske rigtigt, den
holder på stort og småt, og numsen
er tør efter en lang nat. Den lange
tape gør det i øvrigt nemt at rulle
bleen sammen om ’sagerne’. Hurra!
PENGENE VÆRD? Av, de er dyre,
og av, der er ingen (tydelig)
information på pakken om kemi eller
parfume. Det trækker lidt ned
for en ellers virkelig god ble.

SUPER
ALLERGIVENLIGE
(4.33)
REMA1000
Junior Pants Ekstra Soft, 10-18 kilo,
30 stk., 50 kr. i REMA1000.
Pris pr. stk.: 1.67 kr.
DESIGN Hov – den har fået nyt
design. Der står bare ’for’ og ’bag’,
og det er ret pædagogisk, men også
lidt kedeligt. Det trækker dog op, at
det er allergitestet blæk, og bleen
har alle de vigtige miljø- og allergimærkninger. Men er den rar at have
på? Den virker liidt stiv i det.

PASFORM De ikke bare føles bløde,
de ER bløde, især rundt om maven,
og selvom bleen ikke rokker sig ud
af stedet trods sprælske babyer, er
der ingen mærker at spore. Det er
da også testens tyndeste ble, så den
hæmmer på ingen måde de små.
Men kan den holde på sagerne?
SUGEEVNE Ingen smuttere, ikke
engang efter en lang lur eller om
natten – kæmpe bonus for det. De
små numser er også knastørre –
hurra! Desværre bliver ’parfume’lugten meget mere markant, når
bleen er fuld af tis.
PENGENE VÆRD? Du får en ble,
der kan det, den skal – endda til
topkarakter – men prisen og den
tvivlsomme lugt trækker
gevaldigt ned.

GOD BUDGETBLE
(3.00)
LUPILU
Soft & Dry Pants str. 5, 13-20 kilo,
20 stk. 33.25 kr. hos Lidl.
Pris pr. stk.: 1.66 kr.
DESIGN Sprælsk ble, hvor der virkelig har været gang i malingen – men
det er nu ret fint, at figurerne tydeligt viser forskellen på for og bag.
Den virker dog noget stiv i materialet, og vi bekymrer os for, om den vil
’kradse’ de små? Bonus: Svanemærket og Astma-Allergimærket.

PASFORM Knap så blød som
mange af de andre bleer, men til
gengæld går den højt op (tak, så
slipper vi for l... op ad ryggen!), og
den hænger ikke mellem benene
på de små. Elastikken ved maven
kunne godt have været bredere og
blødere, og nogle af babyerne får
lidt mærker.

PASFORM Heldigvis bliver bleen
blødere, når den har siddet lidt på
de små, men den starter altså med
at være ret stiv, og den er så lang, at
den hænger mellem benene – men
den er også ret stor i størrelsen.
Ønskes: en mere elastisk ble i et
blødere materiale.

SUGEEVNE I top! Der er ingen
uheld, hverken med det ene eller
andet, hverken nat eller dag, selvom
bleen godt kan blive tung efter en
stor tissetår - kan man forvente
andet? Til gengæld kan det godt
lugte ret skrapt efter en gang tis.

SUGEEVNE Ingen problemer her
– bleen holder på stort og småt, ja
selv en gang løs mave kan den klare!
Den bliver dog noget tung efter tis,
og de små numser er også lidt fugtige, når bleen kommer af. Men hurra
for, at bleen ikke lugter, og den er
nem at tage på og af igen.

PENGENE VÆRD? Det er de i hvert
fald. Virkelig fornuftig ble til en
virkelig god pris – den billigste i
testen sammen med Tibelly.

PENGENE VÆRD? Til prisen
er det en rigtig god ble, for du får
rigtig meget ble for få penge, men
det stive materiale og de våde
numser trækker altså ned.

GODE TIL PRISEN
(4.20)

LIDT FOR STOR
(4.00)

VIBELLE
Pants Large 5, 13-20 kilo,
42 stk. 75 kr. i Aldi.
Pris pr. stk.: 1.79 kr.

GRØN BALANCE
Junior Pants str. 5, 10-20 kilo,
38 stk. 68 kr. i bl.a. MENY og Spar.
Pris pr. stk.: 1.79 kr.

DESIGN Fin ble med afdæmpet
print. Faktisk så afdæmpet, at det
er svært at tyde, ikke mindst den
praktiske ledetråd ’back’, så man
ikke vender bleen forkert. Den virker
en anelse bred og stiv i det, men det
trækker op, at den har både Svanemærket og Astma-Allergimærket.

DESIGN Gang i farveladen! Der er
spræl på denne ble, det er sødt,
men også lidt unødvendigt med alle
de farver. Og dog... bleen er nemlig
både Svanemærket, Astma-Allergimærket og fri for lotion og parfume
– vi kan være helt rolige. Som bonus
er de også superbløde og tynde.

DESIGN Ved første øjekast en
superfin ble med afdæmpede print,
der ikke skriger af kemi og farve, og
en helt neutral lugt. Som bonus er
den Svanemærket og allergivenlig
og helt uden parfume og lotion.
Den virker også tynd – et plus på en
babynumse med krudt i.

PASFORM Hvad er for og bag? Det
er faktisk kun det lille stykke tape,
som sladrer, det er ikke så smart.
Bleen sidder fint nok, men er meget
bred, så der er meget ble mellem
de små ben. 10 til 18 kilo er også et
kæmpe spænd, og den sidder bare
bedst på de buttede babyer.

PASFORM Bleen sidder godt – men
den er ikke så elastisk eller blød
ved maven som de andre bleer og
efterlader mærker på nogle af de
små. Skøn detalje, at den lille trold
illustrerer, hvad der er for og bag, så
der ikke sker en smutter.

PASFORM Fra 10 til 20 kilo? Det er
godt nok noget af et hop, og det
smitter af på pasformen – desværre. Lidt lille til en tyksak på 20 kilo,
meget stor på buttede 12 kilos
babyer. Til gengæld er den blød og
efterlader ikke mærker.

SUGEEVNE Kun en enkelt mor oplever ulykker, ellers holder bleen fint
på både stort og småt. Efter en lang
nat kan den dog godt føles meget
våd, og den lugter ikke ligefrem af
violer. Men den er supernem at få
af og på, og i det store hele holder
den junior tør.
PENGENE VÆRD? Du får en
fornuftig ble, med alle de vigtige
mærkninger, til en fair pris, men den
sidder bedst på en buttet baby.

T EST
V IND ER

H O L D E R PÅ A LT
(5.50)
LIBERO
Touch Pant Diapers no. 5, 10-14 kilo,
36 stk. 115 kr. i bl.a. SuperBrugsen.
Pris pr. stk.: 3.19 kr.
DESIGN Oh la la, pakken oser af luksus, og førstehåndsindtrykket skuffer
ikke. Et afdæmpet grafisk print i
guld, tydelig mærkning af ’back’ (tak
for det!) og den dejligste bløde ble.
Bonus for Svanemærket – men hvad
med Astma-Allergimærket? Den er
dog fri for lotion.
PASFORM Hverken for bred eller
for smal, for tyk eller for tynd. Denne
ble sidder bare som skræddersyet
til de små. De kan hoppe, klatre
og kravle – der er ingen uheld eller
mærker at spore. Eneste anke er, at
bleerne er lidt små i det, så man skal
hurtigt op i størrelse.
SUGEEVNE Den holder på det hele
– hurra! Den suger ganske enkelt alt,
både dag og nat, så der er ingen
uheld eller røde numser.
Bonus: vådindikator! Det er så smart,
at der kommer en lille blå streg til
syne, når der er gevinst, så man
aldrig er i tvivl.
PENGENE VÆRD? Absolut!
Ja, den er dyr, men det er samtidig
testens bedste ble, og den er alle
pengene værd.

SUGEEVNE Topkarakter! Vi oplever
ingen uheld, ikke engang hos de
babyer, som bleen virker en anelse
for stor eller bred til – for den er
ret stor i størrelsen. Numserne er
helt tørre, også om morgenen, og
bleerne lugter ikke – hverken med
eller uden fyld.
PENGENE VÆRD? Ja! En god ble,
der kan det, en ble skal kunne, og så
til en fin pris. Havde den bare været
lidt blødere...

DY R Ø KO LO G I
(2.67)
ECO BY NATY
Pants str. 5, 12-18 kilo, 20 stk.
110 kr. hos Naturebaby.dk
Pris pr. stk.: 5.50 kr.
DESIGN Nøj, hvor er den bare
pæææn. Emballage og ble skriger af økologi, og samvittigheden
fejler ikke noget, når baby skal have
denne her ble på. De er nemlig
lavet med genbrugelige materialer,
og de er fri for klor, blegemidler og
parfume. Åh... vi håber, det også er
en god ble!
PASFORM Desværre. Bleen er både
ret lille – kan den overhovedet holde
til nummer to? – og samtidig ret
bred og stiv i det. Den er bestemt
ikke så blød som mange af de andre
bleer her i testen, og flere oplever
også røde mærker på de små.
SUGEEVNE Jubi – en ’miljøble’,
som faktisk kan holde på sagerne!
Kun en enkelt oplever, at de ’grønne’ bleer ikke kan holde på en stor
portion tis, ellers er numserne tørre.
Men hvor er det der smarte stykke
tape, som man kan rulle den brugte
ble sammen med?
Det savner vi.
PENGENE VÆRD? Uuuuha,
den er dyr. Vi giver gerne lidt mere
for økologi, men foretrækker flere
af de andre bleer, som både er
billigere og bedre – og også stadig
allergivenlige.

SUGEEVNE Åh, vi er splittede. Nogle mødre oplever uheld efter uheld,
både nat og dag. Andre oplever en
fin og tør numse selv efter en våd
nat. Måske fordi bleen passer bedre
til de store babyer? Som bonus er
der ingen grim lugt at spore, og den
kommer af og på i et snuptag.
PENGENE VÆRD? Har du en
baby i den store vægtklasse, får
du en virkelig fin ble, som ovenikøbet er allergivenlig, til en okay pris.

