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Smidig som en träningsoverall 
med knäskydd som sitter kvar 
där de ska. Kolla in den nya 
stretchbyxan för byggarbetare.

Först känns byxorna trånga. Men efter 
en kort stund är det som att gå om-
kring i en bekväm träningsoverall. 

– Känslan är viktig, man ska glöm-
ma att man har arbetskläder på sig, 
säger byxans skapare, Benny Zogra-
fov, plattsättare och egenföretagare i 
Uppsala.

Hans egendesignade arbetsbyxor 
sitter tätt mot kroppen och är extremt 
svängda, som en slalomåkares byxor. 
Tyget är elastiskt och har gott om plats 
i grenen. 

Det ger en ökad känsla av rörlighet 

jämfört med traditionella arbetsbyxor. 
Eftersom tyget är elastiskt blir det hel-
ler inte några vassa veck som skaver 
mot kroppen. 

Knäskydden är särskilt utformade 
för byxan och tillverkade av fl era lager 
skumplast som limmats ihop. De är 
mindre än traditionella knäskydd och 
skålformade så att de följer knäet. 

EFTERSOM BYXAN ÄR  elastisk så be-
höver man inte dra upp byxbenen när 
man böjer sig ner på knä. I knävecken 
sitter en bred resår som hjälper till att 
hålla knäskydden kvar över knäskå-
len. Linningen i midjan är bred och 
tjock och ger stöd åt svankryggen på 
samma sätt som ett verktygsbälte. 

Tumstocksfi ckan sitter inte på sidan 

av låret som på traditionella byxor, 
utan på lårets framsida. Då hamnar 
inte tumstocken i knävecket eller hal-
kar ur fi ckan när man böjer sig ner på 
knä.

Det har tagit drygt sex år för Benny 
Zografov att utveckla sin byxa. Den 
kommer att fi nnas i fl era färger för att 
tilltala olika yrkesgrupper på bygget. 
Tillverkningen sker 
i Kina. Hos Almi 
företagspartner 
i Uppsala har 
han fått hjälp 
med produkt-
utvecklingen.
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Ny byxa för den rörlige
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DEN SMARTA TUMSTOCKENPETTERSONS 
PRYLAR

Tipsa mig!
08-728 49 70

k.p@byggnadsarbetaren.se

Grejer&grepp på nätet:

www.byggnadsarbetaren.se
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■ Nu kommer mätstocken med infälld mätsticka som används som 
skjutmått. Stocken har också vinkelmätare, den används som smyg-
vinkel och är graderad 20–90 grader. Mätstickan dras ut och låses 
i ett hål i mätstockens tredje sektion. Önskad vinkel ställs in genom 
att sätta den lilla pilen på önskad plats på skalan. Knappast något för 
möbelsnickare, men bra vid grovsnickeri, till exempel när man snabbt 
behöver mäta djupet i ett smalt hål eller halvera en 45-graders vinkel. 
Kombimätstocken kommer från Relekta/Novatech.

Fler byxor
I Byggnadsarbetaren nr 

2/2007 testade vi de van-
ligaste midjebyxorna.

www.byggnads-
arbetaren.se

Tumstocksfi ckan 
sitter på lårets 
framsida.

”Man ska glömma 
att man har arbets-
kläder på sig”, säger 
byxans uppfi nnare 
Benny Zografov.
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att sätta den lilla pilen på önskad plats på skalan. Knappast något för 
möbelsnickare, men bra vid grovsnickeri, till exempel när man snabbt 

Tum-
stocken 
har infällt 
skjut-
mått.
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