Meteor: Bred och ganska tjock sked med ordinär kupning och bockning. Avsmalnar något framtill
och har lackerad utsida. Fjäderring, men, inget lekande på vissa fabrikat. Vikt: 28 gram. Längd: 68
mm. Krokstorlek: 1. Färger: S, Vit/Röd, Vit/Blå, Vit/Svart, Pärlemorvit, Självlysande med röda
prickar. (Andra förekommer beroende på tillverkare). Krokar: Bronserad trekrok av den rakare typen
med röd plasthylsa på skaftet och monterad på fjäderring. Kastegenskaper: Relativt goda för att vara
ett så pass brett bete. Precisionen är något sämre. Gång i vattnet: Livligt vickande, regelbunden gång,
som väl imiterar en fisk. Håller sig på medeldjup. Kommentar: En dansk och en svensk (äldre) upplaga finns med vissa skillnader i utförande och färgkarta. Framför allt ett hyggligt gäddbete.

Randraget (Ran): Tämligen brett skeddrag, som smalnar något framtill. Kroppen, som är något
bockad och ganska starkt kupad, är till ¾ fjällstansad på utsidan samt
försedd med en mörkröd, facettslipad plastkula uppträdd på en koppartråd och placerad i ett hål strax bakom betets mittpunkt. Bilden till
höger visar den senaste modellen. Vikter: 15, 20 och 32 gram. Längder: 50, 65 och 88 mm. Färger: G, S, K, Z, S-K, S-G/S-G, S-K7/S-K.
Krokar: Vissa modeller har två trekrokar, andra en. Kluven, röd stjärtfena på den bakre. Kastegenskaper: Några rekordlängder når man inte med detta bete, som gör en del
luftmotsånd. Värre är dock att den främre kroken ibland häktar fast på linan. Gång i vattnet: Går
grunt till medeldjupt med ganska livliga, regelbundet pendlande rörelser. Kommentar: Medelmåttigt,
gammalt beprövat drag, som passar bäst i lugna vatten. I sjöar med ymnig vegetation och/eller oren
botten bör man avlägsna den främre kroken om den förekommer.

Dar-Devil: Ganska brett, svagt kilformat bete med relativt starkt
kupad och bockad sked. Fjädering men på vissa fabrikat inget lekande. Vikter: 17 och 25 gram. Färger: Se till höger. Krokar:
Trekrok i standardutförande. Vissa exemplar fenförsedda. Kastegenskaper: Fiskliknande rörelser med ganska kraftiga utslag i
sidled. Bör inte inspinnas för hastigt. Går medeldjupt. Kommentar: Lite svårt att bedöma detta bete då det finns i flera versioner
beroende på tillverkare. Jag har haft gott utbyte vid gäddfiske med
en 25-grammare från FIG.

