Storlaksen: Ganska långsträckt, normalt kupat och bockat skeddrag. Utsidan har
stansade fjäll, gälar, fenor, mun och öga. Fjäderring, men inget lekande. Vikter: 10,
15 och 28 gram. Längder: 75, 90 och 118 mm. Färger: G, S, K, S/K med grön eller
blå dekor. Krokar: Kraftig, bronserad trekrok monterad i fjäderring. Kastegenskaper: Under genomsnittet. Gång i vattnet: Pendlar regelbundet med hela kroppen och
går grunt till medeldjupt. Kommentar: Ett medelmåttigt bete för lax och havsöring.
Passar bättre för trolling än för spinnfiske. På minussidan kan nämnas att betet inte
alltid håller djuper särskilt bra.
Krabat: Brett, tjockt, päronformat skeddrag med relativt starkt kupad och bockad
sked. På insidan är en mycket naturtrogen krabba målad mot en svart bakgrund. Rejäl fjäderring men inget lekande. Vikt: 24 gram. Längd: 57 mm. Krokstorlek: 1.
Färger: K med ovan nämnda krabbteckning på insidan. Krokar: Kraftig, förtennad
dubbelkrok monterad i stark fjädering. Kastegenskaper: Goda när det gäller kastlängd, något sämre när det gäller precision. Gång i vattnet: Pigga, naturligt pendlande
rörelser. Går ganska djupt för att vara ett bete av den bredare typen. Kommentar:
Norska Krabat är ett ypperligt allroundbete med många fördelar. Genom att tyngden är
koncentrerad och rörelserna livliga kan det fiskas mycket långsamt och således nå ner
till fisken även i strömmande vatten. Dubbelkroken reducerar risken att sätta sig fast
i vattenväxter, även om krokningsegenskaperna härmed försämras något. Betet kan
användas vid lätt kustfiske, men är också effektivt för gädda, särskilt vår och höst då
långsamt simmande byten lockar mest.
Spinnfloa: Äggformat, tjockt skeddrag med svag kupning och bockning. Framtill finns ett
rödlackerat, snedställt fält på båda sidor samt ett rött öga på utsidan. Fjäderring men inget lekande. God motståndskraft mot rost och slitage. Vikt: 10 gram. Längd: 35 mm. Krokstorlek: 5. Färger: S, K. Krokar: Förtennad standardtrekrok i fjäderring. Kastegenskaper: Lättkastat då vikten är koncentrerad till bakkroppen. Kommentar: Spinnfloa är verkligen en godbit för öring, röding och abborre, som jag har många goda erfarenheter av. En nackdel är de
få valmöjligheterna när det gäller storlekar och färger.

