
    LÄTTARE, 
     STARKARE,
TÅLIGARE

NORTH SAILS 3Di GUIDE



60 YEARS AGO, LOWELL NORTH STARTED 

NORTH SAILS WITH AN ENGINEER’S LOVE OF 

TECHNOLOGY AND AN UNWAVERING FAITH IN 

THE SCIENTIFIC METHOD.

JUST NU PÅGÅR DET 
STÖRSTA TEKNIKSKIFTET 
PÅ ÖVER 25 ÅR.

Om du tar en titt på segelmakeribranschens historia ser du hur utvecklingen då 

och då tar ett språng. Plötsligt dyker det upp en helt ny teknologi – ett nytt ma-

terial eller en ny tillverkningsmetod – som gör att allt förändras. Det som nyss 

sågs som en teknisk spjutspets framstår snart som omodernt, för att inte säga 

gammaldags och förlegat.  

  Så var det på 50-talet när dacronseglet ersatte bomullsseglet. Så var det när 

de första laminatseglen dök upp i slutet av 70-talet. Så var det i början på 90-ta-

let när vi lanserade North 3DL och på köpet skapade en helt ny kategori kallad 

”membransegel” eller ”stringsegel”. 

  Och just nu är vi mitt uppe i nästa stora omvälvning. Vår unika, patentera-

de 3Di-teknologi innebär ett radikalt brott mot alla tidigare kända principer för 

hur segel kan tillverkas. 3Di har inga som helst likheter med membransegel som 

exempelvis 3DL. Och skillnaden i egenskaper kan inte beskrivas som annat än 

dramatisk – oavsett om det handlar om prestanda, slitstyrka eller livslängd. 



Vi är oerhört stolta över våra 3DL-segel och vad de inneburit för 
segelsporten sedan de lanserades för 25 år sedan. Men som alla 
membransegel har de en del fundamentala problem som aldrig 

kommer att kunna lösas. För oss är lösningen ganska självklar: Det 
börjar bli dags att låta membranseglen gå i pension.

3Di-seglen lanserades 2010 och tog seglarvärlden med 

storm. Snart satt det 3Di-segel på de flesta av världens 

hetaste kappseglingsbåtar. Bilden var tydlig; Om du 

kappseglade och verkligen siktade högt, då var det 3Di 

du skulle ha. 

  Det var förstås bra. Men det gjorde kanske också 

att den absolut största fördelen med 3Di hamnade lite i 

skymundan.

  Ett 3Di-segel är lättare och stummare än allt annat 

på marknaden, ja. Men det viktigaste är att de håller 

mycket längre än alla andra typer av prestandasegel.  

  Skillnaden är faktiskt dramatisk. Det finns 3Di- 

segel som har gått 75.000 sjömil och som fortfarande är 

i hyggligt skick. Och då talar vi om racingsegel byggda i 

stumma material som kevlar och kolfiber, och sådana är 

ju inte direkt kända för att vara långlivade. 

Membranseglens uppgång och fall
För att förstå det unika med 3Di-teknologin får vi börja 

med att titta lite närmare på hur ”membransegel” eller 

”stringsegel” är uppbyggda. Anledningen till att vi för 

drygt tio år sedan började utveckla 3Di var nämligen att 

komma tillrätta med de ganska allvarliga brister som den 

här typen av segel har. Det gäller såväl våra egna 3DL- 

segel som alla de andra varianterna av membransegel 

som numera finns på marknaden.

  Först en snabb recap: Våra 3DL-segel, som väl får 

betraktas som alla membransegels moder, gjorde entré 

1992 och under de 25 år som gått sedan dess har de 

vunnit allt som går att vinna på världens kappseglings- 

banor, från Americas Cup och Volvo Ocean Race till lokala 

klubbkappseglingar.

  Vi var länge ensamma om tekniken, men dag kan 

alla segelmakare erbjuda sina kunder något liknande. De 

större kedjorna har byggt upp egna produktionsanlägg-

ningar och mindre segelmakare köper membran eller rent 

av färdiga segel från bland annat Kina.

  Vi är oerhört stolta över våra 3DL-segel och vad de 

inneburit för segelsporten. Samtidigt är det uppenbart 

att den här typen av segel har inneboende problem som 

aldrig kommer att kunna lösas. 

  Vi kan ju inte tala för resten av branschen, men för 

oss är lösningen ganska självklar: Det börjar bli dags att 

låta membranseglen gå i pension.

Utmaningen: Att ta fram ett segel helt utan film
Ett membransegel skapas genom att långa strängar av 

någon stark fiber (exempelvis kevlar eller kolfiber) limmas 

ihop med ett eller flera lager av mylarfilm. Ibland lägger 

man också på ett skyddande lager av tunn väv. Konstruk-

tionen anpassas efter varje specifikt segel, och fibrerna 

läggs så att de följer den förmodade kraftriktningen i 

seglet. Det får på så sätt ett karakteristiskt och ganska 

vackert utseende med bågformade linjer från horn till 

horn. Strukturen är särskilt tydligt i motljus.  

  Man kan säga att membransegel bygger på en sorts 

3Di-SEGEL ÄR LÄTTARE OCH STUM-
MARE ÄN ALLT ANNAT. MEN DET ÄR 
INTE DEN VIKTIGASTE FÖRDELEN. 
Vad innebär 3Di-teknologin? Vad är skillnaden mellan 3Di och 3DL? Och vad är det egentligen för 

fel på dagens membransegel? Det reder vi ut här. Häng med på en resa som spänner över 25 år!

3Di-segel har egentligen ingenting gemensamt med membransegel, 
som exempelvis våra 3DL-segel. 3Di är en kompositkonstruktion 
där fiber och en speciell härdplast via en kemisk reaktion omvandlas 
till ett enda homogent material, på precis samma sätt som när man 
bygger ett båtskrov i glasfiberarmerad plast. 



lager-på-lager-princip. Man skulle också kunna säga att 

det i grund och botten är ett mylarsegel förstärkt med 

tunna strängar av kevlar eller kolfiber. 

  Och det är just mylarfilmen som orsakar de största 

problemen. 

  Filmen har egentligen bara en enda uppgift, och 

det är att hålla de kraftbärande fibrerna på plats. Mellan 

strängarna uppstår ett ”mellanrum” som bara består av 

mylar. Det är ett tunt och sprött material, känsligt för UV-

ljus och obetydligt starkare än en vanlig presenning. Och 

det här gör seglet känsligt för veck, fladder och nötning. 

  Fiber och film har också helt olika egenskaper, inte 

minst när det gäller elasticitet, vilket gör det svårt att få 

dem att fungera bra ihop. Dessutom är det bara en tids-

fråga innan fibern och filmen 

börjar släppa från varandra. 

Man brukar tala om delamine-

ring. Om du någon gång haft 

ett laminatsegel med några år 

på nacken vet du nog vad det 

innebär. 

  Problemet är varken nytt 

eller specifikt för just mem-

bransegel. Det har varit känt 

ända sedan Lowell North his-

sade den första mylargenuan 

(känd som ”The garage bag” på grund av dess gröna kulör 

och glansiga ytfinish) på tolvan Enterprise under Americas 

Cup 1977. 

  Efter att ha brottats med det här problemet i över 

30 år insåg vi till slut att enda möjligheten var att utveckla 

en helt ny typ av segel som inte innehåller någon film. 

  De första stegen togs i samband med Americas Cup 

2007 med ett projekt som gick under kodnamnet ”Amal-

gam”. I största hemlighet byggde vi 19 segel helt utan film 

till Team Alinghi. Seglen blev ärligt talat ganska misslyck-

ade men vi lärde oss massor. Året därpå hade vi lyckats 

utveckla ett fungerande segel och 2010 hade vi en färdig 

produkt som gick att sälja. Vi kallade den 3Di.  

 

En helt ny typ av segel

3Di-teknologin är alltså INTE en utveckling av 3DL, och 

ett 3Di-segel har egentligen ingenting gemensamt med 

ett membransegel. 3Di är en kompositkonstruktion där 

två olika material, i det här fallet fiber och en speciell 

sorts lim, via en kemisk reaktion omvandlas till ett enda 

homogent material. Det är precis som när man bygger 

ett båtskrov i glasfiber. Om du sågar ut en bit från skro-

vet på din båt och tar en titt kommer du inte kunna skilja 

glasfibern från polyestern. Efter härdning är det ett och 

samma material. Så är det även med ett 3Di-segel. 

  Rent konkret byggs seglet upp genom att speciella 

fiberförsedda tejper (som vi själva tillverkar) läggs om lott 

enligt ett givet mönster tills det får formen av ett segel. 

Materialet läggs sedan upp på en 

tredimensionell form där det värms 

upp under tryck, vilket sätter igång 

härdningen.  

  Själva fibern är oerhört tunn 

– som ett hårstrå ungefär – vilket 

gör att de till skillnad från fiber-

strängarna i ett membransegel 

kan läggas extremt tätt utan att 

få problem med vidhäftningen. 

Därmed undviks de ”mellanrum” 

av mylar som är ett av problemen 

med membransegel. I ett 3Di-segel är varenda kvadratmilli-

meter täckt med fiber. 

  Tejperna med fiber är förimpregnerade (pre-preg 

kallas det på fackspråk) med en speciell sorts härdplast som 

aktiveras när den värms upp till en viss temperatur, och 

som därefter får en stark och kemiskt sett mycket stabil 

struktur. I ett membransegel består limmet däremot av 

en sorts termoplast. Det är samma typ av material som 

används i exempelvis glassbyttor eller köksskålar, och den 

är allt annat än stabil. Testa att hålla en plastmugg över ett 

stearinljus så får du se vad som händer. 

  3Di har fler fördelar. Ett membransegel består till 

stora delar av mylar, och ibland även väv, och inget av 

detta bidrar till styrkan. Däremot väger det ju en del. Det 

finns också en övre gräns för hur mycket fiber man kan 

laminera in mellan två mylarskikt. I ett 3Di-segel kan man 

lägga in hur mycket fiber man vill och konstruktionen 

innehåller ingen som helst film. Fiberhalten i ett 3Di-segel 

är därför nästan dubbelt så hög som i ett membransegel 

med samma vikt. 

  Detta är en av anledningarna till att nya 3Di Nordac 

håller formen så bra, trots att konstruktionen baseras 

på en fiber med viss flexibilitet: Skillnaden i töj mellan 

ett membransegel som innehåller 10 kilo kevlar och ett 

3Di-segel med 20 kilo polyester är knappast synbar för 

andra än rena experter. 

Det finns ett 3Di-segel för alla behov
Möjligheterna att skräddarsy 3Di-segel är nära nog oänd-

liga. Genom att laborera med olika typer av fibrer i olika 

kvantiteter kan vi få fram segel med vitt skilda egenskaper. 

Valet man gör handlar främst om hur man prioriterar mel-

lan å ena sida låg vikt och å andra sidan styrka och livslängd. 

  Det finns dock ett antal standardmodeller, med namn 

som exempelvis ”3Di Endurance”, ”3Di Race” och ”3Di Raw”. 

Och nu får alltså 3DI-serien ett nytt tillskott i form av 3Di 

Nordac. Det är kanske inte det ”häftigaste” seglet i familjen, 

men på ett sätt det kanske viktigaste av alla. 

  3Di Nordac produceras med exakt samma avance-

rade teknik som de andra 3Di-varianterna, men eftersom 

det baseras på en i sammanhanget billig fiber har vi kunnat 

få ner priset till en nivå som faktiskt ligger närmare ett 

dacronsegel än ett membransegel. 

  Äntligen ett 3Di-segel som är tillgängligt för en 

bredare skara seglare! 

En helt unik teknologi
Till sist: Ibland får vi på omvägar höra att det finns 

branschkolleger som påstår sig kunna erbjuda segel som 

är ”ungefär som 3Di”. 

  Men det kan de inte. Det här sättet att bygga segel 

är helt unikt och skyddas av en rad patent. Ingen annan 

segelmakare kan göra något som ens liknar 3Di-segel 

utan att få ett antal barska advokater på halsen. Att man 

är så på hugget på vårt huvudkontor beror förmodligen 

på att det så att säga ligger mer än bara segel i potten; 

3Di-teknologin används numera även inom rymdindu-

strin, flygindustrin och Formel 1. 

  Mycket spännande. Men det är, som det brukar 

heta, en helt annan historia.

  Problemet är varken nytt 
eller specifikt för just membran-

segel. Det har varit känt ända 
sedan Lowell North hissade den 
första mylargenuan (känd som 
”The garage bag” på grund av 
dess gröna kulör och glansiga 
ytfinish) på tolvan Enterprise 

under Americas Cup 1977. 

3Di-segel har egentligen ingenting gemensamt med membransegel, som exempelvis våra 3DL-segel. 3Di är en kompositkonstruktion 
där fiber och en speciell härdplast via en kemisk reaktion omvandlas till ett enda homogent material, på precis samma sätt som när 
man bygger ett båtskrov i glasfiberarmerad plast. 



3Di-segel är lätta och töjer sig mini-

malt, vilket är exakt vad kappseglaren 

eftersträvar. Men de är framför allt 

hållbara på ett helt annat sätt än 

exempelvis våra 3DL-segel, som 

ändå får betraktas som ledande inom 

kategorin membransegel. 

  Och det är inte några små 

skillnader vi talar om. 2008/2009 

var sista gången någon använde 

membransegel i Volvo Ocean Race. 

Vi på North Sails levererade seglen till 

samtliga båtar, och hade bullat upp 

med det absolut bästa som gick att få 

fram. Ändå krävdes det tre storsegel 

för att ta sig varvet runt – och det 

första var slut efter två etapper. 

  I den senaste upplagan var 

samtliga båtar istället utrustade med 

3Di-segel. Den här gången klarade 

man sig med ett enda storsegel 

under hela racet. Dessutom såg det 

nästan oförskämt bra ut efter mål-

gång. Det som hade slitits mest var 

faktiskt inte själva strukturen utan 

de påmålade sponsorlogotyperna. 

Bouwe Bekking, skipper på Team 

Brunel, konstaterade efteråt att det 

det nog hade kunnat klara ett varv 

till om så krävdes:  

 

”Give it a new paint job 
and I bet if you would ask 
somebody he/she would 
say this is a brand new 

main. Same for the other 
sails. You can see they’ve 
been used but they are 

still in good shape.”

Då ska vi betänka att båtarna pressa-

des oerhört hårt, och att storseglen 

inte fick en minuts vila under hela 

racet. De satt uppe i ur och skur och 

utsattes för allt från stormvindar och 

snöglopp till stekande sol under drygt 

3.500 timmar.

Det kan å andra sidan verka nästan 

kännas futtigt i jämförelse med vad 

seglen till den 105 fot långa kata-

maranen ”Sodebo Ultim” fått utstå. 

Båten användes när Thomas Coville 

hösten 2016 seglade ensam runt 

jorden på 49 dagar och 3 timmar, och 

därmed putsade det tidigare Jules 

Verne-rekordet med över åtta dagar. 

  Det intressanta i sammanhanget 

är att han gjorde det med ett stor-

segel som var tre år gammalt redan 

vid starten. Idag har seglet gått över 

75.000 sjömil – vilket motsvarar tre 

jorden runt-seglingar – och är fortfa-

rande i användbart skick.

  I båda fallen handlar det om 

racingsegel där fibern framför 

allt består av kevlar och dynema. 

Livslängden för 3Di Nordac, som ju 

är ett likadant segel fast med fibrer i 

polyester, lär knappast bli kortare. 

INGEN VET HUR LÄNGE ETT 3Di 
NORDAC-SEGEL HÅLLER. MEN  
RACINGVERSIONEN KLARAR 
MINST ETT VARV RUNT JORDEN.
3Di-segel är lättare och stummare än alla andra typer av segel. Men den viktigaste fördelen är att de har 

en oslagbar slitstyrka och en livslängd som inget annat prestandasegel ens kommer i närheten av.

2016 seglade Thomas Coville ensam runt jorden på 49 dagar och tre timmar och 
krossade rekordet i Jules Verne Trophy. Båten, en trimaran på 105 fot, var utrus-
tat med ett tre år gammalt 3Di-storsegel, byggt i kevlar och dynema. Totalt har 
seglet tillryggalagt över 75.000 sjömil och är fortfarande i användbart skick.

Under Volvo Ocean 2008-2009 behövde varje båt tre 3DL-storsegel 
för att sig runt jorden, och det första var slut efter två etapper. I den 
senaste upplagan 2015 var alla båtar utrustade med 3Di-segel, och 
då räckte det med ett enda. Och när man inspekterade seglen efter 
målgång såg de ut att kunna klara ett varv till. 



Första steget i processen är att välja ut de fibrer som ska användas i det 
aktuella seglet. Det handlar om olika varianter av kevlar, kolfiber, dynema 
och numera även polyester.  

Beroende på vilka egenskaper seglet ska ha mixas de olika fibrerna med 
hjälp av en särskild maskin.

Fibrerna mättas med en högvärdig harts och appliceras på ett tillfälligt 
bärmaterial, i princip en sorts papper. 

Slutresultatet av denna fas är en tejp, bestående av ren fiber i pre-preg-form. 
Tejpen är i det här skedet lite klibbig, men härdar inte förrän den utsätts för 
värme.

En robot lägger upp olika typer av tejpremsor i flera lager enligt ett noga 
specificerat mönster.

Därefter läggs hela paketet på en justerbar 3D-form. Seglet bakas under 
värme och högt tryck och härdar till ett homogent laminat på samma sätt 
som när man bygger ett båtskrov i glasfiber och polyester.     
  

Sista fasen är helt hantverksmässig, med montering av likband, lattor, 
travare mm. Det här är egentligen det enda som påminner om traditionell 
segeltillverkning. 

Vi kanske inbillade oss, men det kändes som att det gick 

en skälvning genom branschen när 3DL introducerades 

för 25 år sedan. Det var inte bara en en unik och ban-

brytande produkt som i ett slag gjorde den dåvarande 

tekniken gammaldags, utan skulle också komma att 

tvinga fram en genomgripande omstrukturering av en 

bransch som hade fungerat på i princip samma sätt sedan 

mänskligheten lärde sig segla. 

  Datorstödd design och ett allmänt vetenskaplig syn-

sätt hade i och för sig funnits ganska länge – North Sails 

var pionjärer även här – men innan 3DL kom in i bilden 

producerades de flesta segel lokalt av segelmakare som 

kröp omkring på stora golv, klippte i dukrullar och hängde 

över symaskiner. Nu blev segeltillverkning en avancerad 

industriell process med fabriker och robotar. Det som 

krävdes för att hänga med i utvecklingen var inte bara 

know-how, utan också produktionsanläggningar som 

ingen tidigare varit i närheten av. 

  Det tog några år men med tiden fick branschen upp 

ångan och lyckades så småningom få fram alternativ till 

våra 3DL-segel. Det var nog bra, för utan konkurrenter 

som jagar en i hasorna är det lätt att sluta utvecklas. Men 

de lär få fortsatta att jaga, för i och med lanseringen av 

3Di 2010 tog vi ett nytt stort steg i utvecklingen. Den 

tekniska nivån har skruvats upp ytterligare. Likaså kraven 

på både know-how och maskinpark. 

  I den här artikeln tar vi en tur till vår fabrik i Minden, 

Nevada, och tar en titt på hur 3Di-segel tillverkas. Som du 

kommer se påminner det inte så värst mycket om de klas-

siska ”loft” som för bara 25 år sedan var själva sinnebilden 

för vår bransch.

TA EN TITT I 3DI-FABRIKEN. 
När 3DL lanserades för 25 år tog vi steget från hantverk till industri, och när 3Di kom 2010 skruvades nivån 

upp ytterligare. Följ med på ett besök till Minden, Nevada och se hur ett 3Di-segel blir till! 



Nej, det här är ett riktigt, helgjutet 

3Di-segel, byggt på exakt samma sätt 

som seglet till exempelvis en Volvo 

Ocean Race-båt. Enda skillnaden – 

och den är i och för sig väsentlig – är 

att 3Di Nordac inte är baserat på 

kevlar eller kolfiber, utan på polyester. 

Resultatet är en helt ny typ av segel 

som kombinerar extrem slitstyrka 

med hög formfasthet och lång pre-

standalivslängd. 

En beprövad nyhet
3Di Nordac hade världspremiär 

1 juni och är alltså en helt ny 

produkt. Men 3Di-teknolo-

gin som sådan har funnits 

på marknaden sedan 2010, 

och med tanke på att vi har 

producerat tusentals 3Di-segel 

med totalt miljontals sjömil 

på nacken måste den betraktas som 

oerhört beprövad. 

  Nya 3Di Nordac har dessutom 

genomgått hårda tester i över ett år. 

Under den tiden har vi utsatt seglen 

för det värsta vi har kunna hitta på. De 

har bland annat fått bekänna färg på 

50-fots charterbåtar i Karibien. Det är 

väsentligt större båtar än vad segelty-

pen är tänkt för, och seglen har varit i 

daglig drift under mer än ett år.

  Att 3Di Nordac-seglen skulle stå 

pall för det mesta ifråga om slitage 

var ingen överraskning. Det är ju 

ändå en sorts dacronsegel vi pratar 

om. Det som har överraskat oss mest 

under testerna är hur väl de håller 

formen i hårda vindar – och hur lite 

formen har förändrats efter över ett 

års hårdkörning.   

Ett segel som passar många
Vi vågar faktiskt påstå att 3Di Nordac 

rent prestandamässigt tål en jämfö-

relse med många så kallade mem-

bransegel, i alla fall på båtar upp till 

cirka 40 fot. Polyester är visserligen 

inte lika stumt som mer exotiska 

fibrer, men den unika, patentera-

de 3Di-tekniken utnyttjar fiberns 

egenskaper till max. Dessutom 

är fiberhalten nästan dubbelt 

så hög som i ett membransegel 

med samma vikt. 

  Det här gör 3Di Nordac till 

ett intressant alternativ för dig 

som vill kunna kombinera se-

mestersegling med kappsegling 

på lokal eller regional nivå. Och 

som vill göra det till en kostnad 

som känns rimligt. 3Di Nordac 

är baserat på en förhållandevis billig 

fiber, och det gör att vi  har kunnat 

hålla priset på en nivå som ligger 

närmare ett traditionellt dacronsegel 

än ett avancerat racingsegel.

3Di Nordac kan beskrivas som ett dacronsegel. Men det är inte baserat på vävd duk, och 

det är inte producerat med hjälp av nål och tråd. 3Di Nordac är heller inte något ”mem-

bransegel”, typ vår egen 3DL eller någon av de otaliga andra varianterna på marknaden.

Om man kombinerar den unika, 
patenterade 3Di-teknologin med en 

tålig fiber som polyester får man 
någonting helt nytt: Ett segel som 
kombinerar dacronseglets slitstyr-
ka och livslängd med det avancera-

de seglets prestanda.

3Di Nordac är ett äkta, helgjutet 3Di-segel, byggt på exakt 
samma sätt som seglet till exempelvis en Volvo Ocean Race-båt. 
Enda skillnaden är att det är baserat på polyester istället för 
kevlar eller kolfiber. 

NYA 3DI NORDAC HAR DACRON-
SEGLETS ALLA FÖRDELAR. OCH 
INGA AV DESS NACKDELAR.



FÖRSTÅ DEN STORA SKILLNADEN.

Alla membransegel – oavsett fabrikat 

– är baserade på mylarfilm som för-

stärkts med pålimmade fibrer. Och filmen gör seglet 

känsligt för veck, fladder, nötning och UV-ljus. Frågan 

är inte om seglet delaminerar, utan när det gör det.

Ett 3Di-segel är en kompositprodukt och 

byggs på samma sätt som ett båtskrov. 

Konstruktionen innehåller ingen film alls utan består 

enbart av tunna fibertrådar och en speciell sorts plast 

som härdar samman till ett enda homogent material.

Alla 3Di-segel tillverkas enligt exakt samma metod, men 

de kan byggas i allt från polyester till aramaid och kol- 

fiber. På så sätt kan vi ge seglet exakt de egenskaper 

som du är ute efter –  oavsett om du siktar på att  

vinna internationella mästerskap eller bara är ute  

efter lite skön semestersegling.

[3Di Nordac] Ett segel med dacronseglets alla 

fördelar och inga av dess nackdelar. Speciellt 

utvecklat för cruising och clubracing med 

båtar upp till cirka 40 fot. 

[3Di Endurance] Perfekt för havskappsegling 

och långfärdssegling där slitstyrka och livs-

längd är avgörande egenskaper. Klarar utan 

vidare ett varv eller två runt jorden.

[3Di Race] Ett lätt och stumt segel för mindre 

och medelstora båtar. Utvecklat för kappseg-

ling men används även för transport- och se-

mestersegling. Mycket bra prestandalivslängd. 

[3Di Raw] För kappsegling på hög internationell 

nivå. Rekommenderas bara när maximal pre-

standa är viktigare än slitstyrka och livslängd.

VILKET 3Di-SEGEL PASSAR DIG? 
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