Igle: Långsmal kastpirk med svag S-form. Kroppens utsida är rund, medan insidan har en
kupning som börjar ett par centimeter från nosen. Saknar lekande men har fjäderring. Vikt:
23 gram. Längd: 75 mm. Krokstorlek: 4. Färger: S. Krokar: Trekrok av rak typ med röd
plasthylsa på skaftet. Monterad i fjäderring. Kastegenskaper: Goda kastlängder och fin precision. Gång i vattnet: Långsam, stel, pendlande gång. Kräver viss fart för att rörelserna ska
bli lockande. Håller sig på medeldjup eller något därunder vid normal fart. Kommentar: Igle
passar bäst för fiske efter snabbsimmande fisk såsom havsöring, näbbgädda och makrill. Den
fiskar bäst vid snabb fart, och går då ganska grunt.

Gnosjödraget: Medelbrett, svagt kilformat plåtbete med invikt blytyngd. Två tredjedelar av
utsidan har rundstansade fjäll. Fjäderring och lekande framtill. Vikter: 15, 20, 28 och 38
gram. Längder: 60, 65 och 70 mm. Färger: S, K, Z, Brun, Special, Röd/Vit. Krokar: Kraftig, bronserad trekrok i stark fjäderring. Kastegenskaper: Ganska goda. Gång i vattnet:
Djupgående med regelbundna, ganska långsamt pendlande rörelser. Kommentar: Gnosjödraget har stora likheter med Elbe-Torsk och samma goda egenskaper som detta bete. Lättkastat och snabbsjubkande är Gnosjödraget först och främst ett förträffligt torskbete, men jag har
också kunnat notera fiskar som gråsej, lyrtorsk, kolja, skrubbskädda och mindre kungsfisk i
svenska, norska och isländska kustvatten. Betet används även för lax – ett exemplar på 17,6
kg har tagits – och havsöring, men här är mina egna erfarenheter ringa.

Senior: Kompakt, kilformad kastpirk med konvexa, takåsformade utsidor och en tillplattad,
starkt bockad stjärt. Fjäderring framtill, men inget lekande. Vikter: 23 och 27 gram. Färger:
S. Krokar: Bronserad trekrok av rak modell med röd plasthylsa runt skaftet och uppträdd på
fjäderring. Kastegenskaper: Ypperliga beträffande såväl längd som precision. Gång i vattnet: Pendlande rörelser, regelbundna vid långsam fart, oregelbundna vid hastig. Sjunker
snabbt och går ganska djupt med tanke på storleken. Kommentar: En ganska god pirk för det
lätta kustfisket. Havsöring, näbbgädda (helst då med tafs och enkelkrok), makrill, berggylta,
gråsej, lyrtorsk och andra kustnära/pelagiska arter ligger väl närmast till hands när det gäller
bytesfiskar, medan det är i lättaste laget för fiske efter torsk och andra bottenälskare.

