Märlan: Naturtrogen imitation av mjukplast.
Den avlånga, räfflade kroppen har mörka prickar på sidorna och är uppträdd på en enkelkrok.
Kroppen glider ibland ner på krokskaftet, men
detta inverkar obetydligt på fiskligheten. Längder: 12 mm. Krokstorlek: 8. Färger: Gulaktig
(naturfärg). Krokar: Bronserad, vriden enkelkrok. Kastegenskaper: Går ej att kasta med
spinnspö (haspel). Som upphängare fungerar
den dock utomordentligt då den gör ringa luftmotstånd och sällan hakar upp sig på reven.
Gång i vattnet: Tämligen flack gång som måste aktiveras. Kommentar: Detta bete har jag
lurat många slöa sommarabborrar med. Jag brukar använda det som upphängare framför en
spinnare eller ett litet skeddrag, och det har visat sig mycket effektivt, särkilt när abborrarna
jagar i stim. Märlan kan även användas som upphängare vid pimpelfiske.

Trämasken: Mjukplastkopia av en trämask uppbyggd kring en enkelkrok. Framtill sitter en
plasthylsa som håller kroppen på plats. Längd: 24mm. Krokstorlek: 8. Färger: Gröngul.
Krokar: Enkelkrok av svängd modell, vilken sticker fram undertill på kroppen. Kastegenskaper: Går till nöds att kasta med lätta don. Gång i vattnet: Har inga egna rörelser av betydelse. Kommentar: Trämasken är en aptitlig upphängare för abborre, vars avundsjuka väcks
när de ser en ”fisk” (spinnare, skeddrag eller liten wobbler) jaga en bortflyende larv. Speciellt
vid vasfiske har jag haft fina framgångar med detta bete. Öring och harr kan också lockas
emellanåt, men som regel föredrar dessa huvudbetet.

Puppan: Upphängare av mjukplast med tjock, räfflad kropp som smalnar något baktill. I
nosen sitter en knappliknande plasthylsa som stadgar upp betet och håller det på plats på kroken. Längd: 22 mm. Krokstorlek: 11 Färger: Gulaktig naturfärg. Krokar: Snedvriden,
bronserad enkelkrok som sticker ut ett stycke bakom kroppens mitt. Kastegenskaper: Svårkastat utan nedtyngning. Gång i vattnet: Flytande. Vrider sig oregelbundet och ganska långsamt utan några utslag i sidled. Kommentar: Puppan används i första hand som upphängare
vid abborrfiske, förslagsvis placerad ett par decimeter framför betet direkt på linan. Ett bra
bete att ta till när man kommit på ett stim; chans till doublé.

Gråsuggan: Mjukplastimitation med räfflad bakkropp, mörka ben och prickig rygg. Kroppen är uppträdd på en enkelkrok, men sitter inte särskilt stadigt. Längd: 23 mm. Krokstorlek: 12. Färger: Grönaktig. Krokar: Snedställd, bronserad enkelkrok som sticker ut mitt på
kroppens undersida. Kastegenskaper: Kan kastas enbart med flugspö. Gång i vattnet: Har i
stort sett en rak bana med små vibrationer från ben och stjärt. Kommentar: Användningsområdet är det samma som övriga beten på denna sida, men jag har inte funnit den fullt så effektiv som dessa.

