Crappie Go Crazy: Jigg med rött huvud, kropp av vitt garn och stjärt av mjukt dun (mara- bou).
Linan fästes i krokögla. Vikter: 3,5 och 7 gram. Färger: Skär, Vit. Krokar: Förtennad, vass
enkelkrok i standardutförande. Kastegenskaper: Något sämre än genomsnittet p g a betydande
vindfång. Gång i vattnet: Dunen har fluffiga och lockande rörelser, annars rak gång. Kommentar:
En trevlig, liten jigg som med små medel från fiskarens sida får en fisklig, aptitlig gång i de flesta
rovfiskars ögon. Mina erfarenheter av betet är för få för att jag ska kunna värdera det mera ingående.

Sea Scally: Mjukplastbete med maskliknande, räfflad, från sidan tillplattad kropp med avsmalnande,
uppåtkrökt svans. Finns omonterad eller med jigghuvud. Vikter: 28 och 56 gram (med huvud). Längder: 150 och 200 mm. Färger: Blå, Gul, Röd. Krokar: Kraftig, förtennad enkelkrok, resistent mot
saltvatten. Kastegenskaper: Medelmåttiga. Gång i vattnet: Roterar långsamt med viftande svans.
Kommentar: Populär och ganska fisklig jigg som upphängare vid pilkning, kustspinn och gäddfiske.
Har enligt min mening lite för loja rörelser för abborre och gös.

Vibro Tail: Naturtrogen, fiskimiterande mjukplastjigg med kluven stjärt, den övre (kortare) rak, den
undre böjd. Huvudets främre del är uppsvängd och har en ögla för fastsättning av reven högst upp.
God finish och ganska tålig konstruktion. Vikter: 4, 7, 10 och 20 gram. Färger: Pärlglans med svart
rygg, Silver med blå rygg, Vit med brun rygg, Räkfärgad, Gul, Transparent med silverkorn. Krokar:
Guldpläterad, vass enkelkrok med något inätböjd spetes. Kastegenskaper: Goda. Gång i vattnet:
Sjunker snabbt och fiskar även under nedgång p g a den vibrerande stjärten. Kan fiskas med bottenkontakt och liknar då en ätande fisk. Går genom sin konstruktion i allmänhet fri från gräs och stenar.
Kommentar: Denna jigg har jag lyckats bra med, huvudsakligen i sötvatten. Bäst fiskar den om man
låter den sjunka till botten efter varje lyft eller invevning. Den tas då för en bottenätande fisk, ett lättfångat byte för gädda, abborre och gös. Jag har också lurat lite ovanligare arter som asp, braxen och id
på detta bete. Några fiskar som tagits på Vibro Tail: Abborre 2,2 kg, asp 7kg och gös 9kg.

Shimmy Shad: Yngelliknade mjukplastjigg med platt assymterisk kropp, vilken är bredare över
ryggen än nedtill. Tvärställd och något uppåtböjd stjärt. Runt blyhuvud med ögla för fäste av lina på
ovansidan. Vikt: 10 gram. Längd: 72 mm. Krokstorlek: 2/0. Färger: Gul, Orange, Violett, Röd,
Chartrerad. Krokar: Guldfärgad trekrok med svagt inåtböjd spets och brett gap. Kastegenskaper:
Ganska goda. Gång i vattnet: Sjunker snabbt. Genererar inte mycket till rörelser av egen kraft i lägre
farter. Vid ryckig hemtagning vibrerar stjärten något. Kommentar: Ett högst medelmåttigt bete för
i första hand abborre och gös som ska tas hem med snabba. ryckiga rörelser. Det får då en gång som
påminner om en simmande, liten fisk.

