Look Alive: Medelbrett, normalt kupat och bockat skeddrag som avsmalnar framåt. Utsidan har
självhäftande vinyl med vackra och naturtrogna teckningar och färger. Fjäderring och lekande framtill. Vikter: 11, 15 och 28 gram. Längder: 56, 72 och 88 mm. Färger: Perch (ljus abborre), Cisco
(vitfisk), Shad (mört), Crawdad (kräfta), Walleye (norsabborre), Shiner (strömming), Bass, Brown
(öring), Rainbow (regnbåge), Leopard, Sunfish (tusenbroder), Frog (groda), Spud Bug (fläckig).
Krokar: Kraftig trekrok med liten, röd plastfena fästade i fjäderring. Kastegenskaper: Ordinära.
Gång i vattnet: Pendlande, ganska regelbundna rörelser. Går medeldjupt. Kommentar: Formen på
detta bete liknar ett otal andra skeddrag, men färgsättningen är tilltalande och annorlunda. I sanningens namn kanske detta lockar köparen mer än fisken, men ibland kan det nog vara av vikt med många
variationer om predatorerna är ute efter en viss bytesfisk. Den självhäftande vinylen har en tendens
att släppa vid omild behandling, men är å andra sidan lätt utbytbar.
Korina: Medelbrett skeddrag med spetsiga ändar. Normalt kupat, men mycket starkt bockat baktill.
Lackerad utsida. Fjäderring framtill men inget lekande. Vikter: 18, 24 och 30 gram. Färger: Ett
25-tal olika alternativ, som jag av utrymmesskäl lämnar därhän då det borde finnas en variant för
alla önskemål. Krokar: Trekrok av limerickliknande typ med röd plasthylsa runt skaftet, fastsatt
i fjäderring. Kastegenskaper: Ganska goda. Gång i vattnet: Grundgående med oregelbundet snurrande och svängande rörelser. Kommentar: De många fina färgkombinationerna till trots har jag inte
mycket till övers för detta bete, vars form och rörelser är opassande för såväl älv- som insjöfiske.

Toby Slim: Långsmalt, minimalt kupat och svagt bockat skeddrag med tjock kropp och svagt deltaformade fenor längst bak. Rejäl fjäderring framtill men inget lekande (umbärligt med tanke på betets
gång). Vikter: 15, 20 och 28 gram. Längder: 75, 85 och 95 mm. Färger: S/G, S/S, S/Röd, S/Blå.
Krokar: Förtennad trekrok av standardtyp monterad i fjäderring. Kastegenskaper: Mycket goda
(även i mot- och sidvind). Gång i vattnet: Oregelbundet simmande och snurrande rörelser. Kräver
viss fart för att få en lockande gång. Kommentar: Toby Slim är i huvudsak ett drag för kust- och
älvfiske. Snabbt hemtaget är det ett utmärkt bete för näbbgädda, makrill, lyrtorsk och andra pelagiska
snabbsimmare i saltvatten, och i strömmande vatten håller den slanka, kompakta kroppen betet nere
på rätt nivå. I lugna vatten kommer Toby Slim klart sämre till sin rätt.

