Bitty Bite: Mjukplastjigg med delvis räfflad kropp och kluven stjärt. Vitt huvud med stora,
svarta ögon. Linfäste i ögla ovanpå huvudet. Vikt: 3 gram Längd: 50 mm. Keokstorlek: 2/0.
Färger: Vit. Krokar: Tunn, vass enkelkrok i guldpläterat stål. Kastegenskaper: Medelmåttiga. Gång i vattnet: Rör sig med svagt vibrerande stjärtspröt. Kommentar: Denna jigg passar
enligt mitt förmenande bäst i saltvatten även om kroken inte tål någon längre vistelse i detta
element. Som sötvattensbete har jag inte kunnat notera några större framgångar.

Elmers Fly: Jigghuvud av standardmodell med yviga, sträva borst, bundna till kroppen med
svart tråd. Linan fästes på sedvanligt sätt när det gäller jiggar. Vikter: 1 och 7 gram. Färger:
Svarta borst och kropp, svart huvud med vita ögon. Krokar: Bred, guldpläterad enkelkrok
med svagt inåtböjd spets. Kastegenskaper: Goda. Gång i vattnet: Jämn, fölsam gång som
dikteras av spörörelserna. Kommentar: En allroundjigg av det tåligare slaget. Den svarta färgen gör den utmärkt för kvälls- och nattfiske, där den bl a kan utgöra ett alternativ till stora
laxflugor.

Shad Dart: Jigg med snedskuren front och bakåt avsmalnande kropp, vid vilken vita, styva
borst är fästade. Vikter: 4 och 7 gram. Färger: Röd/Vit med vita borst. Krokar: Blank enkelkrok med smalt gap, närmast av Limericktyp. Kastegenskaper: Ganska goda. Gång i
vattnet: De styva dunen blir ganska stela i vattnet och betet måste aktiveras för att erhålla en
lockande gång. Kommentar: Vill man ha en jigg med snabba, distinkta rörelser (förutsatt att
farten hålls på en hög nivå) är Shad Dart ett alternativ. Den kräver dock ett gott handlag med
spöt för att bli fångstgivande.

Fly Jig: Jigg av standardtyp med kropp av hjorthår, fästade med stark tråd strax bakom det
svagt ovala huvudet. Konventionellt linfäste. Tålig konstruktion. Vikter: 4, 7, 11 och 14
gram. Färger: Gul, Orange, Vit, Röd. Krokar: Guldfärgad enkelkrok med stort gap. Kastegenskaper: Ordinära. Gång i vattnet: Har ingen egen gång utan måste få hjälp av spörörelser eller starka strömmar. De sträva hjorthåren ger då betet en samlad och ganska krokningssäker gång. Kommentar: En slitstarkt jigg som tål tuffa tag. Dessväre ger hjorthåren betet en
något stel gång, vilket ibland kan vara en nackdel.

