Jensen pirk: Fiskformad, från sidan tillplattad kropp, av hård blylegering (senare modeller
ev av annan metallsammansättning), som är svagt bockad. Fjällmönstring på bägge sidorna.
Svart rygg och svarta ögon med mörkgul iris. God ytbehandling. Linan fästes i stålögla framtill. Vikter: 7, 10, 16, 25, 40 och 60 gram. Färger: S, G, Röd, Grön, Blå, vissa med makrillliknande teckningar. Krokar: Förtennad trekrok av standardtyp fastsatt i fjäderring.
Kast-egenskaper: Utomordentliga. Gång i vattnet: Agerar med ganska långsamma,
pendlande rörelser, i huvudsak med bakkroppen. Håller sig från två till nedåt nio meters djup
beroende på linlängd, fart och vid vilket djup inspinningen startas. Kommentar: En
förnämlig all- roundkastpirk med goda krokningsegenskaper, stryktålig konstruktion och
utmärkt finish.
Enligt min mening ett av de allra bästa kustfiskedragen som dessutom är fångstgivande för lax
i strömmande vatten. Norrmännen upptäckte tidigt dess kvalitéer, och här följer några fiskar
som tagits på betet i vårt grannland: lax 25,2 kg, lyrtorsk 8,6 kg, sjurygg 1,7 kg och piggvar
13,2 kg.

Atomsilda: Lackerat blybete med tjock, kompakt kropp i svag S-form och påkostad finish.
Metallögla i fronten för fastsättning av lina. Vikter: 7, 12, 20, 25, 35, 50, 60, 75, 100, 135,
170 och 250 gram. Färger: Sv/R, R/Vit, Sv/Vit, Sv/Gul, Blå/Vit. Krokar: Förtennad standardtrekrok i oval fjäderring. Kastegenskaper: Superba p g a litet luftmotstånd och koncentrerad tyngd. Gång i vattnet: Sjunker snabbt och tar sig fram med oregelbundet pendlande
och snurrande rörelser. Kommentar: Ypperliga kastegenskaper och god djuphållningsförmåga gör detta bete till ett utmärkt torskdrag trots att rörelserna inte är de mest idealiska. De
större versionerna (110 gram och uppåt) är främst anpassade för pilkfiske, inte minst pilk med
agn.

Sölvpirken: Kompakt, från sidan tillplattad blykropp med assymetriska, vågformade konturer. Fjällstansade sidor och markerad stjärtfena. Huvud med ögon och antydning till gällock
bakerst på kroppen. Linfäste i form av en ingjuten stålögla i fronten. Vikter: 28, 40 och 75
gram. Färger: Se ovan. Krokar: Förtennad trekrok av ordinär typ med röd plastslang runt
skaftet. Kroken sitter i en stor fjäderring, vilken är monterad i en ingjuten stålögla. Kastegenskaper: Mycket fina. Gång i vattnet: Tar sig fram med långsam, vickande och vridande gång
och går djupt. Kommentar: Ett långkastande kustdrag av allroundtyp. Rörelserna är kanske

inte de bästa, men som bekant spelar detta inte någon avgörande roll vid fiske i kustvatten.
För havsöring är det i tyngsta laget.

