Jigging Minnow: Naturtrogen mjukplastfisk, uppträdd på krokskaft som är infästat i vitlackerad stålkula, på vars ovansida en ögla för linfastsättning applicerats. Vikter: 2, 3,5 och
7 gram. Längder: 35, 50 och 70 gram. Färger: Mörk rygg, ljus buk och stjärtfena, röda bukfenor, röd underkäke och svarta ögon. Krokar: Guldfärgad, vass enkelkrok av svag papegojtyp. Kategenskaper: Medelmåttiga. Gång i vattnet: P g a sin litenhet har den minsta versionen inga märkbara rörelser. De två större modellerna viftar lojt på stjärten och vrider sig
emellanåt. Kommentar: Ett högst ordinärt bete som i likhet med många andra jiggar kräver
viss aktivitet av fiskaren för att kunna bli effektivt. Några fiskebröder har konstaterat att
jiggen fungerar som bete för bäcköring och regnbåge. Själv har jag inte gett det chansen tillräckligt för att komma med något omdöme.

Jigging Smelt: Jigg i mjukplast bestående av en rund, gulaktig metallkula med en svart
prick på vardera sidan som tyngd framtill samt en fiskliknande kropp med fenor och utstående
ögon. Linan fästes i en ögla upptill på kulan. Vikt: 11 gram. Längd: 100 mm. Krokstorlek:
1/0. Färger: Grön rygg, ljusa sidor och stjärt, röda bukfenor och svarta ögon. Krokar: Förtennad enkelkrok av tämligen rak modell ingjuten i metallkulan. Kastegenskaper: Ganska
goda. Gång i vattnet: Söker sig snabbt ner i djupet, men har en livlös och föga lockande
gång. Kommentar: Detta bete har en helt livlös gång gång i stilla vatten som inte aktiveras
nämnvärt av aktiviteter från fiskarens sida. Inte ens i strid ström har det någon iögonenfallande gång, varför jag till nöds endast kan rekommendera det som upphängare vid pilkfiske.

Natural Jig: Mjukplastjigg i mycket naturtrogna färger och former, vissa modeller med platt
stjärtfena, andra med uppåtböjd, kluven. Silverfärgad stålkula med ögla på ovansidan för fastsättning av linan. Vikter: 5 gram på den modell jag har, fler förekommer. Dessutom saluförs
omonterade kroppar. Längder: 35, 40, 55 och 70 mm (fler kan ha tillkommit). Färger: Finns
i ett stort antal naturtrogna mönster, alltför komplicerade för att kunna återges utan en utrymmeskrävande beskrivning. Krokar: Silverfärgad, rak enkelkrok. Kastegenskaper: Ordinära.
Gång i vattnet: Exemplaren med bred stjärt simmar mycket naturtroget med livligt vibrerande stjärt, medan den andra modellen har en något mer oregelbunden gång med viftande stjärtrörelser. Kommentar: Denna jigg har jag använt vid abborrfiske och funnit att den väl matchar mina favoritspinnare. Jag tänker då på modellen med platt stjärt, vilken inte minst under
nedfärd fiskar bättre än den med böjd stjärt.

