Salar: Medelbrett, normalt kupat och bockat skeddrag som är något bredare baktill, men annars ovalt
till formen. Den utåtbuktade sidan är fjällstansad medan insidan har en röd bård innanför vilken kroppen bildar en långsmal upphöjning. Kraftig fjäderring med lekande framtill. Ganska resistent mot rost
och beläggningar. Vikter: 7, 15 och 20 gram. Längder: 43, 55 och 62 mm. Färger: S, G, K (fler finns
möjligen). Krokar: Bronserad standardtrekrok monterad i fjäderring tillsammans med en äggformad, röd plastfena. Kastegenskaper: Relativt goda. Gång i vattnet: Arbetar på medeldistans med
ryckiga, vrickande, krängande rörelser. Kommentar: Ett favoritdrag för laxfiskare med många år på
nacken. Den minsta versionen är också gångbar för öring, röding, harr och regnbåge. Som gädd- och
abborrbete är betet mera medelmåttigt. I Norge har en harr på 3,3 kg landats på Salar.

Turku (spoon): Medelstarkt kupat och bockat skeddrag med symmetriska, spolformade konturer.
Fjäderring och lekande i fronten. God lyster och fina färger. Vikt: 33 gram. Krokstorlek: 1/0. Färger: Insidan är blank medan utsidan kan fås i följande mönster: BSF, Z, YP, XRS, XL, SM, KSR,
SBL, LYS, Sv, RSF. Krokar: Bronserad standardtrekrok och röd, oval plastfena monterade i fjäderring. Kastegenskaper: Medelmåttiga. Kastlängden bättre än precisionen. Gång i vattnet:
Oregel-bundna, välvande och viftande rörelser. Bör ej spinnas in för snabbt. Håller sig medeldjupt.
Kommentar: Turku spoon är i första hand ett gäddbete, och som sådant användbart i de flesta situationer om
man undantar strömmande vatten. Draget ska framföras långsamt, och får då en lockande gång.

Limper: Tjockt skeddrag med oregelbundna konturer, bockat och kupat från båda sidor. Lackerad
utsida. Stor, kraftig fjäderring och gediget lekande för fastsättning av linan. Vikter: 7, 10, 15, 25, 35
och 45 gram. Färger: Ett flertal, ej preciserade, färger finns. Krokar: Kraftig, blank trekrok monterad
i stor fjäderring. Kastegenskaper: Goda. Gång i vattnet: Går ganska djupt med yviga, regelbundet
pendlande rörelser. Kommentar: Ett utseendemässigt annorlunda bete som knappast saluförs längre.
Lite tråkigt eftersom det är ett effektivt gäddbete som tål hårda tag och håller djupet fint.

