Effzett: Brett skeddrag, till formen likt Skärgård och Meteor, men mer kupat och bockat och betydligt tjockare. Bakre halvan av utsidan är fjällstansad och insidan har en fyra mm bred, röd bård längs ena sidan. Lekande och fjäderring framtill.
Vikter: 6, 16, 22, 30 och 40 gram. Färger: G, S, K, Svart/Röd, Gul/Grön/Röd, S/G: Krokar: Kraftig, nronserad trekrok med
kluven, röd plastfena sittande i fjädering. Kastegenskaper: Bättre än för breda skeddrag i allmänhet beroende på koncentrerad vikt. Gång i vattnet: Viftar med bakkroppen på ett rytmiskt och mycket fiskliknande sätt och går förhållandevis djupt i
beaktande av dess utformning. Kommentar: Bland skeddragen är detta en av mina verkliga favoriter. Håller sig på idealiskt
djup och har en förförisk gång för all rovfisk. De större modellerna lämpar sig bäst för gädda och gös, medan de mindre attraherar öring, röding, regnbåge och abborre.

Utö: Medelbrett, normalt kupat och bockat drag som smalnar något mot linfästet. Finishen varierar något beroende på fabrikat. Fjäderring och lekande framtill. Vikter: Från 10 till 35 gram beroende på tillverkare. Färger: En massa olika avhängigt
av fabrikat. Krokar: En eller två trekrokar, oftast med plastfena. I orena sjöar bör man montera bort den främre. Kastegenskaper: Medelmåttiga. Krokarna kan ibland haka fast i linan vid utkastet. Gång i vattnet: Utö har en långsamt vaggande
gång med yviga utslag. Blir farten för hög börjar betet rotera. Håller sig mellan 2 och 5 meter, förutom 10-gramsversionen,
som går grundare. Kommentar: Utö är ett gammalt, beprövat bete framför allt för gädda i lugnare vatten. Bland fiskar som
tagits på Utö kan nämnas en gädda på 26,5 kg (inofficiellt avenskt rekotd), en havsöring på 14,7 kg, en lax på 22,2 kg, en
röding på 8,2 kg samt en abborre på 1,6 kg.

Pirat: Medelbrett, ganska tjockt, närmast ellipsformat bete som smalnar något framtill. Kroppen, som är något bockad och
ganska starkt kupad, har stansat fjällmönster på utsidan. Rejäl fjäderring i nosen, men inget lekande. Vikter: 18 och 30 gram.
Färger: S/Röd- Krokar: Kraftig trekrok fastsatt i fjäderring. Kastegenskaper: Ganska goda. Gång i vattnet: Mycket livliga, något oregelbundet pendlande rörelser. Går något djupare än flertalet drag i samma storlek. Kommentar: Ett utmärkt
allroundbete som tycks gå lika bra i sjöar som i strömmande vatten. Speciellt vid trolling/dragrodd har det visat sig fångstsäkert då det håller djupet väl och bibehåller en fisklig gång vid olika hastigheter. Personligen skulle jag önska att det även
fanns i mindre storlekar och fler färger.

Sverigedraget: Relativt tunt, medelbrett, normalt kupat och bockat skeddrag, där den större modellen har en något mindre
kilformad kropp. Fjäderring och lekande framtill. Vikter: 15 och 25 gram. Längder: 70 och 86 mm. Krokstorlekar: 1, 1/0.
Färger: En mångfald färger och kombinationer, många fluoriserande. Krokar: Bred trekrok, närmast av fransk typ, fastsatt i
fjäderring och med ljusröd plasthylsa runt skaftet. Kastegenskaper: Något under genomsnittet för skeddrag. Gång i vattnet:
Pendlar och välver ganska naturtroget vid långsam eller normal fart, men börjar snurra om hastigheten ökas. Den större versionen har en mera oregelbunden gång, vilket dock inte försämrar fiskligheten nämnvärt. Går ganska grunt. Kommentar: De
många färgvarianterna till trots kan jag inte ge detta USA-tillverkade bete mer än knappt godkänt. Rörelserna är inte märkvärdiga och draget har en tendens att söka sig uppåt i vattnet.

