Odin: Långsmalt, lätt kupat och svagt S-bockad kropp med utstående, runda fenor på ömse sidor
om stjärten. Fjäderring och lekande i nosen. God finish. Vikter: 7, 12, 18, 22 och 30 gram.
Färger: S/Blå med svart rygg, K/Röd med svart rygg, G/Brun med svart rygg. Krokar: Bronserad trekrok av standardtyp monterad i fjäderring. Kastegenskaper: Goda för 7- 12- och
18-grammarna, mycket goda för 22- och 30-grammarna. Gång i vattnet: Går medeldjupt till
ganska djupt (beroende på modell) med livliga, oregelbundna, pendlande och snurrande rörelser. Kommentar: Ännu ett bete av den långsträckta typen som tar upp kampen med Toby.
Rörelser, form och finish är tilltalande, och trots att jag inte använt det särskilt ofta verkar det
fungera bra, framför allt när det gäller kustfiske efter havsöring eller laxfiske i älv.

Bergheim-sluken: Lätt bockat, ganska starkt kupat skeddrag med utstansade fjäll, mun, öga
och gällock på utsidan. Den ganska tjocka skeden är i det närmaste symmetrisk (något bredare
baktill) och har två runda utvikningar på vardera sidan framtill på kroppen. Fjäderring framtill
men inget lekande. Vikter: 15, 18, 25, 30 och 36 gram. Färger: S-Svart/S-Röd. Krokar: Två
mindre trekrokar fästade mitt emot varandra i de hålstansade utbuktningarna, samt en större i
stjärten. Alla krokar är monterade i fjäderringar. Kastegenskaper: Ganska goda, men de
främre krokarna vill gärna haka i varandra eller i linan. Gång i vattnet: Fisklig, regelbundet
pendlande gång med ganska stora utslag. De många krokarna gör att betets krokningsförmåga
är ypperlig, men samtidigt får man räkna med att de två främre häktar i varandra emellanåt
även i vattnet. Kommentar: Man tappar inte så mycket fisk på detta bete, men i gengäld fastnar det lätt i botten och är en veritabel sjögrässamlare. Fungerar annars bra på lax, havsöring
och större öring.

Il-draget: Ovalt, relativt långsträckt bete med normal kupning och lätt bockning. Fjällmönstrad baktill på utsidan. Fjäderring och lekande i fronten. Vikt: 20 gram. Längd: 65 mm.
Krokstorlek: 4. Färger: S. Krokar: Bronserad standardtrekrok i fjäderring. Kastegenskaper: Mycket goda. Kommentar: Ett fångstgivande bete för lax och havsöring (både i älv och
saltvatten), makrill, lyrtorsk och gädda. Personligen skulle jag önska att det fanns fler valmöjligheter när det gäller färger och vikter.

