Grubber: Långsmal, platt kropp i blylegering med ögon, gällock och fjällmönster. Linfäste
i form av en stålögla i nosen. Finishen kan poleras upp med tvålull etc. Vikter: 28, 45, 100
och 200 gram. Längder: 75, 85, 110 och 150 mm. Färger: S. Krokar: Bronserad standardtrekrok upphängd i fjäderring, vilken sitter i en stålögla. Kastegenskaper: Mycket goda.
Gång i vattnet: Går djupt med oregelbundet skruvande och pendlande rörelser utan större
utslag i sidled. Kommentar: Grubber är en pirk i ekonomiutförande som lämpar sig bäst för
vertikalfiske. De två minsta versionerna duger dock som kustfiskebeten även om rörelserna
inte är de bästa.

Jensen Tobis: Mycket långsträckt, svagt S-bockat (ej kupat) bete med platta sidor, varvid
utsidan har vacker fjällmönstring (flectolite-tape). Fjäderring i nosen, men saknar lekande,
vilket nog kan behövas. Vikter: 8, 12, 16, 20 och 25 gram. Färger: S, G, R, Grön, Blå. Krokar: Fjäderringsupphängd, förtennad trekrok av normaltyp. Kastegenskaper: Goda. Gång i
vattnet: Arbetar på medeldjup nivå med en samlad, oregelbundet viftande och skruvande
gång. Man bör ej ge för slak lina när betet sjunker enär det då kan haka upp sig på reven.
Kommentar: Denna tobisimitation tillhör gruppen högfartsbeten och är begärlig för lyrtorsk,
sej, näbbgädda, makrill och havsöring. En havsöring på 10,6 kg fångades för några år sedan
på Jensen Tobis. Har inte provat det i sötvatten.

Torsk & Sei: Silliknade kustfiskedrag med tjock, normalt bockad och kupad kropp. Svart,
insjunket öga och gällocksmarkering på utsidan. Fjäderring och lekande framtill. Vikter: 18
och 28 gram. Färger: S, K. Krokar: Ordinär, bronserad trekrok i fjäderring. Kastegenskaper: Ganska goda. Gång i vattnet: Sjunker snabbt och håller sig ganska djupt. Gången är regenbundet pendlande i normal fart, mera oberäknelig vid hög. Kommentar: Med sin kompakta kropp uppfyller Torsk & Sei ett av de viktigaste kraven på ett kustbete, nämligen rejäla
kastlängder och god djuphållningsförmåga. Däremot är 25 gram i minsta laget om man ska nå
ner till stortorsken på djupet.

