Fun: Normalt bockad men starkt V-kupad sked, som är bredast framför krokfästet. Fjäderringar framtill. Saknar lekande.
Vikt: 20 gram. Längd: 70 mm. Krokstorlek: 2. Många färgkombinationer. Kommentar: Går medeldjupt med oregelbundet
välvande och roterande rörelser som föga påminner om bytesfisk. Undermåligt bete för de flesta vatten i Skandinavien.
Spoon: Medelbrett, starkt kupat och bockat skeddrag med lackerad utsida. Fjäderring framtill men inget lekande. Vikter: 7
och 18 gram. Ett flertal färger och kombinationer. Kommentar: Lockande gång. Passar bäst för salmonider, dock inte i de
bjärtaste färgvarianterna.
Wever Lure: Normal kupad och bockad sked som smalnar något framtill. Vikt: 25 gram. Längd: 75 mm. Krokstorlek: 4.
Färger: Guld, silver, koppar. Kommentar: Oregelbundna, svängande, krängande och snurran de rörelser med avstickare i
sidled. Medeldjup gång, men kan ibland dra sig mot ytan. Föga fiskligt.
Hanö: Långsmalt, ganska tjockt, Toby-imiterande skeddrag. Vikt: 18 gram. Längd: 75 mm. Krokstorlek: 5. Färger: Silver
.Kommentar: Engelsktillverkat bete som passar bra vid kusten och i strömmande vatten, där den långsträkta formen håller
betet nere. I klass med liknande beten som Toby, Odin, Lukki, Herri, Twiggy m fl, men begränsningen i vikt- och
färg-variation är en nackdel.
Eira: Ovalt, medelbrett skeddrag med svagt kupad och bockad kropp. Fjällstansad utsida. Stark fjäderring men inget lekande.
Vikter: 9, 17, 18, 30 gram. Färger: Silver/Röd, Koppar/Röd. Krok: Kraftig, bronserad trekrok av standardmodell. Kommentar: Ett högst medelmåttigt bete som passar bäst för gädda och grövre abborre i lugnare vatten. .Dubbelkrokarna fäster
fisken bra, men hakar dessvärre ofta i vattenväxter.
Mink: Medelbrett, tjockt skeddrag som är bredast strax framför krokfästet. Normalt bockat, men ganska starkt kupat. Vikt:
10 gram. Längd: 45 mm. Krokstorlek: 6. Kommentar: Ett bete med ganska livlig, pendlande gång, regelbundna vid låg
och normal fart, oregelbundna vid hög. Detta norska bete har drygt 60 år på nacken och lär fungera bra för öring. Har inte
själv antvänt det i någon större utsträckning.
UFO: Danskt skeddrag som går grunt snurrande kring sin egen axel. Vidare specifikationer onödiga då jag anser betet vara
klart undermåligt.
Börgefjell: Långsmalt skeddrag med starkt kupad och svagt bockad kropp, vars sida är falsad i vågform. Vikt: 6, 16 gram.
Färger: Silver/Koppar. Krokar: Bronserad krok av fransk modell. Kommentar: Medelmåttigt allroundbete som ska inspinnas långsamt för att gången ska vara attraktiv.
Kessdraget: Ellipsformad, ganska starkt kupat och bockat skeddrag. Vikt: 14 gram. Längder: 60 mm. Kommentar: Går
medeldjupt med yviga, slingrande och vickande rörelser. Relativt pålitligt gäddrag vid såväl spinn- som trollingfiske.
Djevlespinn: Svagt kupad, men mycket starkt bockad, fiskliknande sked, vars utsida har utstansat öga och fjällmönster.
Vikter: 10, 12, 15 gram. Färger: Silver, Koppar, Silver/Röd, Silver/Guld, Guld/Röd. Krokar: Bronserad trekrok av
standardmodell. Kommentarer: Ett hyggligt bete med oregelbundna, slingrande och krängande rörelser som även går
att använda i svagt strömmande vatten.

