Shimmy Gal: Lång, maskimiterande kropp av mjukplast med tillplattad stjärt. Längd: 140
mm. Färger: Röd, Purpurfärgad, Svart, Mörkblå. Krokar: Säljes utan krok. Kastegenskaper: Måste tyngas eller monteras på jigghuvud för att kunna kastas. Gång i vattnet: Mycket
passiva rörelser som måste aktiveras genom ström eller spö för att få en livfull gång. Kommentar: Shimmy Gal har jag enbart använt som upphängare vid havs- och kustfiske, och där
erhållit hyggliga resultat. Den är i längsta laget för att monteras med jigghuvud.

Räka: Naturtrogen, delvis genomskinlig mjukplastimitation av en liten räka med krokspetsen
under huvudet. Linan fästes i kroköglan. Längder: 70 mm. Färger: Naturfärgad. Krokar:
Förtennad enkelkrok av rak typ. Tål saltvatten riktigt bra. Kastegenskaper: För lätt för att
kastas separat. Gång i vattnet: Har en rak gång med små, vibrerande rörelser av spröt och
stjärt. Kommentar: Namnförbistring kan råda här då det finns fler beten med samma beteckning. Bakom denna skapelse står tyska DAM. Några resultat värda att notera har jag inte
nått med denna upphängare vare sig i sött eller salt vatten, men en och annan torsk och bleka
har det dock blivit.

Sandmasken: Blyhuvud, på vars skaft en maskliknande kropp av mjukplast är applicerad.
Tål inte många konfrontationer med vassa fisktänder förrän den deformeras. Linan fästes i en
stålögla på främre delen av huvudets undersida. Vikt: 10 gram. Längd: 150 mm. Krokstorlekar: 4 (främre), 6 (bakre). Färger: Röd-vitt huvud med vita ögon och svart pupill. Naturfärgad, rödaktig kropp. Krokar: Två enkelkrokar. Den främre (förtennad) sitter stadigt förankrad i blyhuvudet, medan den bakre (guldfärgad) endast är fästad i en nylontafs inuti kroppen, en konstruktion som inte är riktigt pålitlig om man får hugg av en större fisk. Kastegenskaper: Relativt goda för beten av denna typ. Gång i vattnet: Går förhållandevis djupt med
svagt slingrande, oregelbundna rörelser. Kommentar: Sandmasken kan nyttjas både som
upphängare och som enskilt bete. Det är mycket likt sin förebild och fiskar hyggligt i saltvatten, men har en för vek uppbyggnad för exempelvis grövre torsk.

