Morild: Långsmalt, kraftigt bockat och kupat bete. Större delen av utsidan har ett fjällstansat
mönster, medan insidan består av en kopparinfattning omgiven av en rödlackerad bård (gäller
äldre modeller). Kraftig fjäderring men inget lekande. Vikter: 6, 13 och 30 gram. Färger:
S/R + ytterligare mönster som tillkommit senare (se ovan). Krokar: Blank trekrok med
dun-borst, upphängd i fjäderring. Kastegenskaper: Goda. Gång i vattnet: Går medeldjupt
med
regelbundet pendlande rörelser utan större utslag, vilket ger goda krokningsegenskaper. Kommentar: Morild betraktas i Norge som ett förträffligt havsöringsbete, men används även för
lax, öring, röding och abborre samt vid kustfiske. Mina erfarenheter bygger på de äldre versionerna av betet, vilka jag funnit effektiva vid örings- och rödingsfiske.

Storauren: Stort, medelbrett, lätt kupat och bockat skeddrag, som smalnar framtill. Fjäderring, men inget lekande (behövs) i nosen. Vikt: 45 gram. Längd: 115 mm. Krokstorlek: 4
(sidokrokarna), 1 (stjärtkroken). Färger: S, G, K. (vissa med tre röda prickar och fyra gröna
flikar). Krokar: Tre bronserade trekrokar upphängda i fjäderringar. Stjärtkroken har den vanliga placeringen medan de andra två sitter på betets sidor, den ena mitt på och den andra mitt
emellan nosen och mittpunkten. Kastegenskaper: Kastlängderna acceptabla, precisionen
sämre. Gång i vattnet: Arbetar på medeldjup med regelbundet snurrande gång. Kommentar: Ett bete komponerat för lac och gädda. Rörelserna kunde vara mer naturtrogna, men uppfattas å andra sidan på långt håll. Trots sin vidlyftiga gång är krokningsegenskaperna goda
tack vare de tre krokarna. Det gäller dock att man har rena vatten att fiska i, annars är bottennapp och gräsklädda krokar legio. I Norge har man tagit en gädda på 22,7 kg och en lax på
20,3 kg på detta bete.

Stikling: Långsmalt, kraftigt V-kupat och medelstarkt bockat skeddrag med ganska svag
fjällmönstring på utsidan. Fjäderring framtill men saknar lekande. Vikter: 10, 12, 16 och 20
gram. Färger: S/S-R. G/G-R, S/Regnbågsfärgad, S, S/G. Krokar: Förtennad trekrok i standardutförande sittande i fjäderring. Kastegenskaper: Ganska hyggliga. Gång i vattnet: Går
tämligen grunt med oregelbundet svängande och krängande rörelser. Kommentar: Rörelserna hos detta bete har aldrig tilltalat mig, men en och annan gädda har jag dock lurat. Tillverkat
i större versioner kunde det kanske vara något för kustspinn?

