Tur-draget: Tjockt, långsträckt bete med lätt kupning och bockning. Fjällstansning på utsidans bakre del. Fäderring och lekande i nosen. Vikt: 15 gram. Längd: 63mm. Krokstorlek: 6.
Färger: S. Krokar: Fjäderringsupphängd, bronserad trekrok. Kastegenskaper: Mycket fina.
Gång i vattnet: Kräver ganska hög fart för att få några rörelser att tala om. Vrider sig då oregelbundet och för små viftningar i sidled. Grundgående i rätt hastighet. Kommentar: Ett ganska
misslyckat bete, vars rörelser är under all kritik.

Devil-draget: Medelbrett skeddrag med tjock kropp som är normalt kupad, och bockad i S-form.
Utsidan är till ¾ täckt av ett stansat fjällmönster och har en rödbård utmed ena sidan. Krokfästet
är excentriskt anbringat baktill. Fjädering och lekande framtill. Vikter: 11, 16 och 30 gram. Längder:
40, 53 0ch 65 gram. Färger: S/K. Krokar: Bronserad standardtrekrok applicerad i fjäderring
tillsammans med en ellipsformad, röd plastfena. Kastegenskaper: Mycket fina. Gång i vattnet: Går
ganska djupt med jämna, vickande rörelser. Draget måste dock framföras relativt snabbt för att gången
ska bli lockande. Kommentar: Detta bete har både för- och nackdelar. I lugna vatten blir hastigheten
oftast för hög om det ska få en attraktiv gång. I strömmande vatten, eller om bytet är snabbsimmande,
kan emellertid denna olägenhet vara en fördel. Själv har jag mest fått öring och röding på det.

Bästis: Medelbrett, svagt kilformat skeddrag med lätt kupning och bockning. Formen är snarlik Utös,
men plåten är något tjockare. Svag fjällstansning på utsidans bakre tredjedel. Fjäderring och lekande
längst fram. God finish. Vikter: 12, 18 och 25 gram. Färger: S, K, G, Z, YP, Blå. Krokar: Två
kraftiga, bronserade trekrokar. Den främre sitter i en fjäderring som är monerad genom kroppen och är
mindre än den bakre, som tillsammans med en röd, kluven plastfena är upphängd i en fjäderring
baktill. Kastegenskaper: Medelmåttiga. Främre kroken hakar lätt i lina, lekande eller fjäderring om
linan slackar. Gång i vattnet: Medeldjup gång med mest skruvande, ibland pendlande och välvande
rörelser. Kommentar: I första hand ett gäddbete som håller genomsnittlig klass. Det är lämpligt att
ta bort den främre kroken enär den dels hakar upp sig på linan lite väl ofta, dels har lätt att fastna i
ris och gräs.

