Vuono 7: Långsträckt, nästan symmetriskt skeddrag med spetsiga ändar. Medelstark kupning och bockad i svag S-form.
Stabil fjäderring men inget lekande. Vikter: 10, 11, 14, 15, 17 och 18 gram. Färger: Ett stort antal färger och kombinationer
för såväl rygg som ut- och insida. Krokar: Fjäderingsupphängd trekrok av atndardsnitt. Kastegenskaper: Något över genomsnittet. Gång i vattnet: Går grunt till medeldjupt med regelbundet slingrande rörelser och små utslag. Kommentar:
Knappt godkänt blir det för detta finska bete med ganska sävliga rörelser trots de många färgalternativen.

Reptildraget: Långsmalt, tjockt, lätt kupat och S-bockat skeddrag med fjäderring och lekande längst fram. Vikter: 10, 15
och 24 gram. Längder; 60 och 75 mm. Färger: S, K, Z, Blå, Grön. Krokar: Bronserad standardtrekrok och röd, kluven
plastfena apterade på fjäderring. Kastegenskaper: Mycket goda beträffande såväl längd som precision. Gång i vattnet: Går
ganska djupt med regelbundet pendlande rörelser, vilka blir yvigare men inte mindre lockande vid högre fart. Kommentar:
En fiskekollega till mig provade detta bete i norska laxälvar under en säsong med mycket gott resultat. Själv har jag använt
det mera sporadiskt, men funnit att det fungerar bra även för gädda och havsöring. Det kommer heller inte till skam vid det
lättare kustfisket.

Spreller: Svagt fiskformat, normalt kupat och mycket kraftigt bockat skeddrag i ganska tunn plåt. Kan erhållas med eller
utan fjällstansning på utsidan. Har fjäderring i nosen men saknar lekande, vilket behövs. Vikter: 10 och 12 gram. Färger:
Ett otal färger och kombinationer, vilka jag inte vill uppta plats med. Krokar: Bronserad trekrok av normaltyp, monterad i
fjäderring. Kastegenskaper: Något under genomsnittet. Ganska vindkänsligt. Gång i vattnet: Går medeldjupt med livliga,
regelbundna, slingrande rörelser. Kommentar: Spreller är med sina livfulla rörelser ett ganska attraktivt bete för de flesta
rovfiskar. Det passar dock inte i strömmande vatten då det tenderar att söka sig uppåt.

Springer: Långsmalt, kraftigt bockat och kupat bete med ganska tjock kropp. Fjäderring för fastsättning av lina, men inget
lekande. God ytbehandling. Vikt: 10 gram. Längd: 60 mm. Krokstorlek: 4. Färger: S/Röda streck. Krokar: Bronserad,
ganska rak trekrok i fjäderring. Kastegenskaper: goda. Kommentar: Tveksamt om detta norska bete tillverkas längre. Är
annars ett hyggligt bete för laxfiskar om inte strömmen är för stark. Mindre lämpat för våra vanliga insjöfiskar.

Pärlemordraget: Medelbrett skeddrag som smalnar framtill. Kroppen är svagt bockad och kupad och tillverkad i pärlemor
med blank finish. Fjäderring och lekande längst fram. Vikter: 2, 4, 6, 7 och 8 gram. Färger: Pärlemorfärg. Krokar: Ganska
tunn trekrok upphängd i fjäderring. Kasegenskaper: Usla. Gång i vattnet: Går mycket grunt i en flack bana och pendlar
endast vid hög hastighet. Kommentar: Helt misslyckat bete som knappast finns kvar på den svenska marknaden.

