Siksak: Kompakt, äggformat, ganska starkt kupat och bockat skeddrag med lekande och fjäderring
framtill. Läcker finish. Vikt: 8 gram. Längd: 32 mm. Krokstorlek: 8. Färger: R/S/Blå, R/G/Sv, R/G/
Orange. Krokar: Bronserad standardtrekrok i fjäderring. Kastegenskaper: Ganska goda. Gång i
vattnet: Regelbundna, piggt viftande rörelser vid låg fart. Ökas hastigheten får betet en välvande och
snurrande gång. Går medeldjupt. Kommentar: Siksak bör spinnas ganska långsamt för att få en attraktiv gång. En titt i min fångstjournal ger en fingervisning om att det passar bäst för öring, harr och
abborre i lugna vatten.

Russian Spoon: Långsmalt skeddrag med lätt kupad och S-bockad kropp, som har två utstående fenor långt bak och till ¾ fjällstansad utsida. Fjäderring och lekande framtill. Vikter: 7 och 17,5 gram.
Längder: 57 och 83 mm. Färger: G, S, K, Blå med röda prickar, Brungul med röda prickar. Krokar:
Bronserad, ganska bred trekrok applicerad i fjäderring. Kastegenskaper: Ganska dåliga för att vara
ett långsträckt bete. Gång i vattnet: Går ganska grunt med oregelbundna, slingrande rörelser.
Kommentar: Russian Spoon är ännu ett av de många Toby-liknande beten som florerar på marknaden. Gången och krokningsegenskaperna är fullt tillfredsställande, men den tunna skeden gör det
mindre lämpat för fiske i strömmande vatten.

King-Salmon: Kilformat, mycket svagt kupat och bockat drag, som är avrundat baktill. Utsidan är
försedd med självhäftande tape i olika färger. Fjäderring och lekande längst fram. Vikter: 7, 12 och 18
gram. Färger: G, S, K, S/Gul. Krokar: Förhållandevis liten, bronserad trekrok, monterad i fjäderring.
Kastegenskaper: Medelmåttiga. Gång i vattnet: Snor, pendlar, vickar och snurrar omvartannat med
föga attraktiva rörelser. Grundgående. Kommentar: Detta bete har jag inte mycket till övers för vad
rörelserna beträffar. Förvisso går det att få fisk på det mesta i betesväg, men för att King-Salmon ska
kunna utgöra någon dragningskraft på fisken måste den sannerligen vara huggvillig.

Orkla: Medelbred, normalt kupad och kraftigt bockad kropp som smalnar framtill. Stor, rejäl fjäderring i nosen men inget lekande. Vikter: 8, 13, 17 och 24 gram. Längder: 56, 67 och 81 gram. Färger:
S/Röd, K/Röd. Krokar: Kraftig, bronserad trekrok monterad i stabil fjäderring. Kastegenskaper: Något över genomsnittet för de tyngre modellerna, något under för de lättare. Gång i vattnet: Regelbundna, viftande rörelser. Djupgåendet skiftar något beroende på modell, men håller sig på en för
skeddrag normal nivå. Kommentar: Orkla har ganska fiskliga rörelser och är användbart i såväl sjö
som älv. De tyngre versionerna passar bra för lax, havsöring och gädda, medan de lättare är gångbara
för öring och röding.

