Skärgårdsdraget: Medelbred, normalt kupad och bockad sked som smalnar något framtill. Utsidans
bakre del har fjällstansat mönster. Fjäderring och lekande. Vikter: 15, 22 och 30 gram. Längder: 52,
65 och 85 mm. Färger: K, Z, Svart/Grön. Krokar: Bronserad standardtrekrok i fjäderring. Kastegen skaper: Medelmåttiga såväl beträffande kastlängder som precision. Gång i vattnet: Går medeldjupt med regelbundna, vidtande, fiskimiterande rörelser. Kommentar: Skärgård är ett gammalt beprövat gäddbete, pålitligt vid såväl spinnfiske som dragrodd/trolling. För ädelfisk är det något mindre
användbart. Något bete för kustfiske är det knappast heller även om en lyrtorsk på 11,1 kg tagits på
det i Norge. Andra varianter än den som ovan beskrivits kan förekomma p g a olika fabrikat.

Wox-draget: Långsmalt skeddrag med ganska starkt bockad och kupad kropp som smalnar i ändorna
och är två mm tjock. Utsidans bakre del har ett stansat fjällmönster. Insidan är försedd med fyra,
lackerade, runda prickar. Lekande och fjäderring framtill. Vikt: 25 gram. Längd: 75 mm. Krokstorlek: 2. Färger: S, K. Krokar: Bronserad standardtrekrok upphängd i fjäderring. Kastegenskaper:
Långkastande med god precision. Gång i vattnet: Håller dig på medeldistans med regelbundna, fisklikt simmande rörelser. Kommentar: Wox-draget är ett bra allroundbete, användbart i stillastående,
strömmande, sött och salt vatten. Den fina gången, som tål vattenmotstånd, och de ypperliga kastegenskaperna kommer kanske främst till sin rätt vid älvfiske efter lax och havsöring och vid fiske efter pelagiska arter i kustbandet.

Rödöga: Droppformat bete med ganska tjock kropp, vilken är relativt starkt kupad, men inte bockad.
Framtill sitter två röda, facettslipade ögon av glas fastlimmade i hål. Fjäderring och lekande i nosen.
Vikter: 22 och 45 gram. Längder: 60 och 80 mm. Färger: S, K. Krokar: Kraftig trekrok (bronserad)
av standardtyp fästad i fjäderring. Kastegenskaper: Precisionskast med detta bete är nästan omöjligt,
och kastlängderna är heller inget att skryta över. Gång i vattnet: Oregelbundna, slängande, välvande
och snurrande rörelser, som vid hög fart blir enbart snurrande. Går medeldjupt. Kommentar: Rödöga
syns bra i vattnet genom sin breda kropp, och den slängiga gången. Rörelserna som sådana är dock
inte särskilt naturliga och krokningsegenskaperna under pari. Passar bäst för trolling i långsam fart
samt för spinnfiske där man inte är utsatt för stark mot- eller sidvind. Gäddan är förstås huvudbytet.

