Jiggar och upphängare
Mini Twister (Bass Buster) är en jigg med standardhuvud. Kroppen är maskliknande, svansen platt och krökt.
Amerikanska Road Runnder är ett mellanting mellan spinnare och jigg. Kroppen är gjord av
chenille och stjärten av maraboufjädrar. På det nedåtböjda huvudets undersida sitter ett spinnarblad, som flaxar vid gång. Road Runner passar illa i svenska vatten vad jag hittills kunnat
konstatera.
Bättre förutsättningar borde Gumy Jig (Bomber) ha om den importerades. Den har ett äggformat huvud och stjärt av nylonfiber. Kvalitén verkar god och färgvarianterna många.
Grub är en poulär jigg i USA
av flera fabrikat. Den kan
tacklas på olika sätt och har
den för ”kroksvansarna” typiska gången.
Stinger (Whopper Stopper)
är en lång, maskliknande jigg
med två krokar och ovalt
huvud. Gången är slingrande.
Bläckfiskimitationen Hooky
Hoochy används en del som
upphängare vid trolling efter
laxartad fisk, och detsamma
kan sägas om snarlika
Twinkle Squid.
ABU Lysräka skyltar numera
med sin frånvaro i fackhandeln. Det är en självlysande
hårdplasträka monterad på
stabil, saltvattenstålig enkelkrok. De fladdrande, cirklande rörelserna gör betet till en
hygglig upphängare vid kustoch havsfiske.
Ett liknande, norsk bete har
dykt upp på senare tid, nämligen Rekejig, med krokögla och jigghuvud placerade baktill på
stjärten. Den finns i röd och naturell färg (10 och 14 gram).
Ragot Jigg har runt blyhuvud, lång kropp och tvärställd stjärt, som ger en vibrerande och simmande gång. Den tillverkas i 7, 10 och 20 gram.
Med många år på nacken är Mister Twister numera
ett välrenommerat bete av allroundkaraktär, som
kan användas både som upphängare och som jigg.
Hair Raiser (Mister Twister) är en jigg i fin design
med bananformat huvud och maskliknande, hårbeklädd mjukplastkropp.
Ej att rekommendera för våra vatten är Spinfin
(Heddon), en jigg med wobblerliknande kropp,
hårklädd enkelkrok och fladdrande sked, monterad
på ett stålspröt ovanför huvudet.
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Leech är ett amerikanskt, långsmalt, platt, maskliknande bete med ringlande rörelser som
enligt sportfiskarkollegor är ganska lockande för gös. Säljes både montert och omonterat.
Från USA stammar även Mini-Eel, en c:a fem centimeter lång, ålliknande uppenbarelse, som
abborrarna kan ha ett gott öga till ibland.
Scoundrel (Creme) är ett maskliknande, naturtroget mjukplastbete försett med propeller i
nosen och ruggad med två enkelkrokar. Lösa maskar för egen riggning finns också.
Med sin koniska kropp och förföriskt viftande
stjärt, som är tvinnad, utgör Mag Grub ett ganska
bra vapen för de flesta rovfiskar. Riggningen får
man sköta själv.
Ett bete som jag uppnått goda resultat med när det
gäller abborre, regnbåge och öring är Inch Worm,
en larvimitation av mjukplast som säljes
omonterad.
Spoiler Shad har både form och rörelser som ett
litet fiskgli, Det är en mjukplastjigg av
amerikanskt fabrikat med vibrerande stjärt.
Neptun Mack påminner om Plastmasken. Det är
en bra upphängare vid kust- och havsfiske med
vriden, förtennad enkelkrok.
En tålig allroundjigg är Striper Buster (Bass Buster), som har bucktailborst och en hårdförnicklad, saltvattensbeständig krok. Storlekar: 14, 21, 28 och 42 gram.
Red Gill Pilchard (Blue Fox) är ett fiskliknande bete i mjukplast med tunn, tvärställd stjärt,
som vibrerar på ett lockande sätt. Jag har funnit det bättre som trollingbete än som upphängare.
Twin Shrimp är en dubbelsvansad ”räka”
för trolling och som upphängare. Tillverkas i längderna 10 och 15 cm och i tre
färger.
Fat Boy och Cannon Ball är två jiggar
med tungt, runt huvud och kraftig, saltvattenstålig krok för fiske på större djup.
Betydligt mindre är Little Opie, en flugliknande jigg av polarrävshår, vilke rör
sig fluffigt i vattnet. Tillverkare: Kegara.
Rooster Jig (Yakima) har cylindriskt huvud och dunklädd trekrok. Välbalanserat.
En fisklig upphängare i saltvatten är
Eddystone Coalie (Eddystone) med ålliknande mjukplastkropp, tillplattad svans
och tvärställd stjärt.
Shrimp Bait Tail är såsom många andra jiggar av amerikanskt fabrikat. Den har en avlångt,
framtill avrundat huvud, larvliknande kropp som smalnar baktill och platt, räfflad svans.
En serie mjukplastbeten med en kropp uppbyggd av kulformade sektioner och platt stjärt är
Chameleon (Cordell).
Lead Head Jig (Old Pal) är ett bete med ovalt, från sidan tillplattat huvud och saltvattensbeständig krok klädd med röd-vita eller gula hår.
Prototypen för en mjukplastjigg kan man ta Mug-Wump (Kegara) som exempel på: mjuk,
svart, larvliknande kropp med bred stjärt
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Hot Tail är en amerikansk jigg med hårbeklädd krok och vridem, maskliknande mjukplastsvans.
Hårbeklädd är även Crawfish (Mister Twister), en liten, brun sak med grönt huvud.
Maribou Jigg (Bass Buster m fl) har kropp och svans av maraboufjädrar. Den brukar gå bra
till abborre, gädda och gös.
Shimmy Babe (Creme) har som många andra jiggar en lång, maskliknande kropp med platt,
svängd stjärt.
ABU:s Mörrum-Jig, sedan länge borttagen ur sortimentet, har också en maskimiterande kropp
med platt, krokig stjärt. Huvudet har samma fason som Mörrum-Spinnarens. En abborre på
2,89 kg har tagits på detta bete.
Som många andra jiggar från USA är BucktailShad
(Lithos) främst avsedda för bass, men det har visat sig
att de även fungerar för diverse arter i Sverige. Betet
är lättkastat, och med de rätta spötoppsrörelserna får
det en aptitretande gång.
Även Flare Haire duger bra i svenska vatten. Det har ett
äggformat huvud, kropp av mjukplast med rak eller böjd
stjärt och hårbeklädd krok. Uppför sig mycket levande i
vattnet.
Fishin´ Frog (Caribou) har som synes en grodliknande
kropp med dubbla svansar. Rörelserna är fullt tillfredsställande, men grodor sällan huvudbytet i de flesta
vattendrag.
Mister Twister har tagit fram ett mjukplastbete med
inte mindre än 16 vibrerande svansar. Det lystrar till
namnet Sintipede och har en lång, ringformad mjukplastkropp. Kan riggas på flera sätt.
Ett stort, naturtroget öga är Doll Fly utrustad med, en
jigg med avlångt huvud och kropp av yviga hår.
Kentucky-Jig (Kegara) ger ett strömlinjeformat intryck och är beklädd med maraboufjädrar i
läckra färger.
Samma typ av fjädrar återfinns hos Stump Crawler, amerikansk förstås, och med nedåtbockat
huvud, vari sitter en spinnarsked som flaxar under gång. Konstruktionen skrämmer nog mer
än lockar i våra vatten.
Till höger syns Skirt Tail (AusSpin), en
jigg med mjukplastkropp och gummitrådar. Finns i tio färger och fem storlekar.
Split-Tail Jig har som namnet förtäljer
tvådelad svans (ganska lång). Huvudet är
runt med stora ögon.
Spoiler (Creme) är en lång, maskliknande
företeelse med platt, svängd stjärt. Säljes
origgad.
Passande för trolling är Shiner Minnow
(Mister Twister), vars kropp består av
svart och vitt dun samt ett starkt
reflekterande tapeband.
Crappie Queen är en amerikanskt, insektsliknande jigg med getingmönstrad kropp, vingar,
borst och fjäderstjärt.
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Bombers Salt Water Jig har ett ovalt, plastbehandlat huvud med ingjutna nylonborst, vilket
gör betet mycket slitstarkt. Kroken är kadmiumplaterad och tål saltvatten bra.
Chubby Chad (Mega Bait) är till hela
sin uppenbarelse en naturtrogen fiskkopia. Den tvärställda stjärtfenan gör
rörelserna snabba och huggbefrämjande.
Wagtail (Shakespeare) är en upphängare med med fiskliknande kropp, tvärställd stjärt och med kroken under buken.
Samma tillverkares Eddystone Troller har en tobisimiterande kropp med spiralformad stjärt.
Den ringlar sig fram i vattnet och lämpar sig bäst för trolling och havsfiske.
Crappie Buster (Bass Buster) är en liten, fisklig allroundjigg för insjöar med kropp av chenille
och marabousvans.
Double Twin Tail (Caribou) kan vid första anblicken påminna om en misslyckad lussebulle.
Den behöver dock inte skämmas för sina rörelse
i vattnet och har vid testfiske försett mig med ett
knippe abborrar.
Barred Rock (Mister Twister) skiftar i grönt och
har ett ovalt huvud och spräckliga fjädrar.
Från samma fabrik kommer Super-Liz, en ödleliknande krabat med fyra armar och svans, vilka alla
fladdrar vid minsta rörelse.

Smiling Bill (Lithos) har en beklädnad
av tagelstruktur och ett gapande huvud.

Double Trail Tailer finns i många färgkombinationer. Borsten är av gummi.
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