Sölvkroken Spesial: Svagt bockat, medelstarkt kupat skeddrag i utstansad mässing med förhållandevis tjock kropp, vilken
är svagt avsmalnande framtill. Betet har fjäderring men saknar lekande. Vikter: 4, 7, 10, 12, 1828 och 40 gram. Färger: Se
ovan. Krokar: Väl avpassad trekrok av standardtyp. För lax är kroken på de större modellerna i vekaste laget. Kastegenskaper: Bättre än hos liknande beten beroende på den tjocka kroppen. Gång i vattnet: Vickar sig fram med regelbundna, fiskliknande rörelser och håller sig ganska djupt. Kommentar: Detta lär vara Norges mest sålda skeddrag, och det är inte svårt
att förstå varför. Den fiskliga gången och de goda kastegenskaperna gör Sölvkroken Spesial till ett förträffligt allroundbete.
För egen del har jag haft mest glädje av den näst minsta typen, vilken har många regnbågar, öringar och rödingar på sitt samvete, men även de större versionerna har visat framfötterna, inte minst när det gäller gädda, lax och havsöring i sötvatten. 40grammaren är dessutom användbar för sej och torsk vid kustfiske om strömmen inte är för stark. En gädda på 14,2 kg och en
rödspätta på fyra kg prick har tagits i Norge på detta bete.

Toby: Långsmalt, tämligen tjockt skeddrag med två utstående fenor strax framom krokfästet, normalt kupat och bockat i
svag S-form. Stansat fjällmönster på de äldre modellerna. God finish som lär vara saltvattenstålig. Fjäderring och något klent
lekande i nosen. Vikter: 4, 7, 10, 12, 18, 20 och 28 gram. Längder: 45, 60, 75 och 90. Färger: Ett stort antal mönster och
färgvarianter, av vilka några syns på bilden. Krokar: Förtennad trekrok (bronserad numera?) upphängd i fjäderring (dubbel
på de senare modellerna). Kastegenskaper: Goda. Gång i vattnet: Ganska djupgående. Slingrar sig fram med livliga, oregelbundna rörelser. Kommentar: Toby är ett allroundbete av hög klass, som håller ställningarna trots ett stort antal efterapningar av varierande kvalité. Enda nackdelen är de i vissa fall inte helt tillfredsställande krokningsegenskaperna, dikterade av
betets slängiga gång. Allra effektivast är Toby för lax och havsöring, men i mindre storlekar även för övriga laxfiskar. Gädda
och abborre ratar heller inte Toby, som dessutom kan användas vid lättare kustfiske. Exempel på fiskar som fallit för betet:
mal 60,1 kg, öring 12,4 kg, lax 22 kg, braxen 3,5 kg, havsöring 13,2 kg, makrill 3 kg, gös 11kg, röding 7,6 kg, sjurygg 1,2 kg,
asp 5,7 kg och näbbgädda 1,5 kg.

Buch Spesial: Långsmalt, ganska tjockt, kraftigt bockat och normalt kupat skeddrag med stansat fjällmönster på
den konvexa sidan. Rejäl fjäderring men inget lekande. Vikter: 18 och 30 gram. Färger: G/Röd, S/Röd,
G/Orange, S/Orange. Korkar: Trekrok av fransk typ, fästad i kraftig fjädering. Kroken är i vekaste laget för
grövre fisk. Kastegenskaper: Ganska goda. Gång i vattnet: Slingrar sig fram med måttliga utslag och behåller
gången bra även vid låg fart. Vid alltför hög fart blir rörlserna oregelbundna och föga tilltalande. Går medeldjupt
eller något därunder. Kommentar: Ett skapligt allroundbete som passar bäst i stillastående eller svagt strömmande vatten. Har använt det ganska sporadiskt, varför omdömet får tas med en nypa salt.

