Sepia: Bläckfiskimiterande upphängare av mjukplast, monterad på svängd hajkrok. Längd:
C:a 100 mm. Färger: Fluorescerande Röd/S. Fluorescerande Grön/S. Krokar: Silverfärgad,
kraftig enkelkrok. Kastegenskaper: Ska användas endast som upphängare. Gång i vattnet:
Ganska livliga rörelser, vilka varierar en del beroende på fiskesätt och ström. Kommentar:
Bläckfiskliknande beten verkar inte vara lika fångstgivande i nordliga vatten som längre söderut, antagligen beroende på endast lokalt rikligare förekomster av detta byte. Jag har visserligen fått både torsk, sej, makrill och kolja på Sepia, men i jämförelse med Plastmasken, May
Fly Nymph, Seifloa m fl har den nästan jämt kommit till korta. I sötvatten har jag aldrig testat
betet, men det kan vid vissa tillfällen vara gångbart vid trolling.

Lyskroken: Enkelkrok, delvis täckt med självlysande massa av hårdplast. Slitstark. Krokstorlekar: 5, 3, 1, 1/0, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0 och 6/0. Färger: Gul. Grön, Ljusröd, Mörkröd. Krok
kar: Lång, kraftig, förtennad enkelkrok av rak modell. Kastegenskaper: Ringa luftmotstånd
och ganska följsam, men risk för upphakning på lina föreligger. Fastsättning på huvudlinan
utan tafs fungerar bäst. Gång i vattnet: Pendlar och snurrar en del beroende på hastighet,
strömmar och upphängning. Kommentarer: Flera varianter av detta bete finns. Den som här
beskrivs är av Elbe-fabrikat. Lyskroken lämpar sig bäst som upphängare vid pilkning, men
man kan också använda den vid kustspinn om man lyckas montera den så att den inte snor sig
runt linan. Ett hyggligt bete som dock inte kommer upp i samma klass som de ovannämnda I
sötvatten är den föga fisklig.

Skirt: Bläckfiskliknande bete i mjukplast uppbyggt på enkelkrok eller trekrok. Stora, vita
ögon med svart pipill. Längder: 80 mm. Krokstorlekar: 2/0 (trekrok), 3/0 (enkelkrok). Färger: Röd/ fluorescerande, Grön fluorescerande. Krokar: Förtennad trekrok av normaltyp
eller enkelkrok av hajkroksmodell. Kastegenskaper: Används inte för kast. Gång i vattnet:
Kroppen vrider sig långsamt emellanåt medan plaststrimlorna fladdrar på ett aptitretande sätt.
Kommentar: I stort sett samma omdömen som för Sepia gäller även detta bete, även om jag
personligen tycker att det fiskar något bättre såväl som upphängare till havs som vid trolling
i sötvatten.

