Snake: Tjockt, långsmalt, från sidan nästan symmetriskt skeddrag med något kupad och starkt bockad kropp.
God finish med bl a fjällstansad, bakre tredjedel av framsidan. Lekande och fjäderring framtill. Vikter: 32 gram.
Längder: 68 mm. Krokstorlek: 1 Färger: S, K, S-K, S-K-Mässing (fler har tillkommit). Krokar: Standardtrekrok med röd, kluven plastfena i fjäderring. Kastegenskaper: Goda. Gång i vattnet: Går djupt för att vara ett
skeddrag med vickande, inte helt regelbundna, rörelser. Kommentar: Snake är framför allt ett bete för större
laxfiskar i djupa och/eller strömmande vatten, men kan också användas för kustfiske om vind- och strömförhållanden så tillåter. En och annan gädda har jag också lurat på Snake, men här höjer det sig knappast över mängden.

Jämtland: Långsmalt, ganska kraftigt kupat och bockat skeddrag med spetsig nos och stjärt. Lekande och fjäderring framtill. God finish. Vikter: 7, 9, 12 och 16 gram. Längder: 55, 75 och 80 gram. Färger: Blå, YP, Grön,
Röd, S, K, BSF, Lys (ev fler). Krokar: Standardtrekrok i fjäderring. Tvåuddig eller oval, röd plastfena
vid krokfästet. Kastegenskaper: Ganska lättkastat. Gång i vattnet: Slingrar sig fram med fiskliga rörelser,
vilka dock försämras vid alltför hög eller låg fart. Går ganska grunt. Kommentar: Ett hyggligt gäddbete som
haft flera tillverkare, därav de något udda vikterna. Till släprodd eller trolling lämpar det sig sämre om man nu
inte vill fiska ganska ytligt. Har hört att det kan användas med framgång för öring i strömmande vatten, men
själv har jag vid fiske efter salmonider inte kunnat konstatera några större kvalitéer.

Slusken: Mycket långsträckt, svagt kupad, och bockad kropp av c:a två millimeters tjocklek. Kroppens utsida
har en vackert rutmönstrad stansning och svart rygg. Fjäderring, men inget lekande. Mycket tålig mot rost och
saltvattensbeläggningar. Vikter: 24 gram. Längder: 100 mm. Krokstorlek: 2. Färger: G, S, K. Krokar: Fjäderringsupphängd, förtennad trekrok i standardutförande. Kastegenskaper: Mycket goda. Gång i vattnet: Går
ganska djupt med oregelbundet slingrande och viftande rörelser. Vid för låg hastughet mister betet sin fiskliga
gång. Kommentar: Ett utomordentligt bete för kust- och älvfiske. Den långsträckta kroppen gör att draget tål
hög fart och ändå behåller sina fiskliga rörelser. De vanligaste bytesfiskarna är lax, havsöring, makrill, näbbgädda, lyrtorsk och gråsej. En större variant för det tyngre kustfisket kunde enligt min mening vara motiverad.

