Klicker Dardevlet: Skeddrag tillverkat av mickel med normalt kupad och bockad kropp, vilken avsmalnar framåt. På var sin sida om kroken sitter s k klickers (lövformade blad) upphängda i fjäderringar. Utsidan har hamrat fjällmönster. God finish, men varken fjäderring eller lekande för fastsättning av linan. Vikter: 11, 17 och 28 gram. Färger: Röd-vit, S, G, K, Orange-svarta prickar, röd mitt,
Blå, Grön-makrill, Hamrad silver-blå. Krokar: Kraftig, förtennad trekrok monterad i stor fjäderring.
Kastegenskaper: Medelmåttiga. Gång i vattnet: Livligt pendlande rörelser med stora utslag. Fladdrande klickers. Vid för hög fart börjar betet rotera. Går ganska grunt. Kommentar: Rörelserna på detta
drag är attraktiva även om det går lite väl grunt. Huruvida de fladdrande bladen på bakkroppen
lockar till hugg är svårbedömt. Passar bäst för gädda och gös i insjöar.

Råenskjea: Ovalt, medelbrett bete med tämligen starkt kupad och bockad sked som lackerats i fjällmönster på utsidan. Kraftig fjäderring framtill men inget lekande. Vikt: 26 gram. Längd: 70 mm.
Krokstorlek: 1/0. Färger: G, S, K. Krokar: Kraftig, bronserad trekrok fastsatt i fjäderring. Kastegenskaper: Något över genomsnittet för skeddrag i samma storleksklass. Gång i vattnet: Tar sig
fram på medeldjup nivå med snabb, yvig, vickande gång. Kommentar: Ett hyggligt laxdrag som dock
inte tål alltför stark ström. Fungerar också som allroundbete.

Lur-draget: Långsträckt bete som är bredast på mitten och ganska kraftigt avsmalnande fram- och
baktill. Kroppen är c:a 2 mm tjock och ganska starkt kupad och bockad. Fjäderring och lekande längst
fram. Vikt: 25 gram. Längd: 95 mm. Krokstorlek: 2.Färger: S med rött, halvcirkelformat fält på insidan. Krokar: Bronserad standardtrekrok i fjäderring. Gång i vattnet: Agerar med pendlande och
något slängiga rörelser, som väl imiterar en fisk. Ganska djupgående. Kommentar: Ett utmärkt bete
som tål stark ström och håller djupet fint, egenskaper som är värdefulla vid exempelvis laxfiske i älv
och havsöringsfiske vid kusten. Inte heller oävet som gäddbete.

