Mini Shad: Mjukplastbete med eller utan jigghuvud. Tunn, från sidorna tillplattad kropp
med tvärställd stjärt. Enkelkrok. Vikter: 1,8, 3,5 och 7 gram (utan huvud). Färger: Fluorescerande chartreuse, Vit/Röd, Gul/Röd, Blå med silverglitter. Krokar: Bred, gulfpläterad enkelkrok på jiggmodellen, kraftig, saltvattensbeständig enkelkrok på upphängarvarianten.
Kastegenskaper: Medelmåttiga (gäller jiggversionen). Gång i vattnet: Rör sig med en ganska svagt ålande och vibrerande gång. Kommentar: Har fiskat en del med Mini Shad både
som jigg och upphängare, men inte funnit den särskilt märkvärdig. Rörelserna är mer tilltalande hos de flesta andra jiggar och dessutom är kroppen ömtålig för kraftiga hugg.

Treble Tail: Mjukplastjigg med maskliknande kropp på vars framdel två svängda armar
sitter. Lång, krokformad svans baktill. Plasten är mjuk och elastisk, vilket främjar rörelserna
men samtidigt gör betet ömtåligt. Längd: 100 mm. Färger: Smoke-silverglitter, Lila-blått
glitter, Blodröd-grönt glitter. Krokar: Saluförs omonterad. Kastegenskaper: Avhängiga av
vilket jigghuvud man använder. Gång i vattnet: Ålar sig fram med livligt fladdrande armar
och svans. Fiskar även när den sjunker. Kommentar: Treble Tail ska fiskas relativt långsamt
för att få de rätta rörelserna, och är då ett hyggligt bete för ett flertal rovfiskar. Man bör dock
införskaffa en ansenlig arsenal av kroppar emedan desamma inte tål att hamna i skarptandade
fiskgap särskilt många gånger.

Salty Beetle: Mjukplastjigg med räfflad, något tillplattad kropp och kluven stjärt. Runt huvud med svart öga. Plasten är av något kraftigare kvalité och sålunda ganska hållbar. Vikter:
7 och 14 gram. Färger: Finns i ett 20-tal färgkombinationer täckande alla behov. Krokar:
Hårdförnicklad, bred enkelkrok med något nedåtböjd spets. Saltvattenstålig. Kastegenskaper: Ordinära. Gång i vattnet: Vibrerande och pendlande stjärtspröt, men passiv kropp, som
måste aktiveras genom spörörelser. Kommentar: Detta bete kan endera användas som
upphängare vid havsfiske (helst då utan jigghuvud) eller som jigg vid kustspinn. Själv har jag
mest nyttjat det som separat bete vid kustfiske i grundare vatten och funnit det förträffligt för
torsk, sej, lyrtorsk och till och med skrubba. Bäst till sin rätt kommer det om man låter det
hoppa fram över botten.

