Panther Martin: Spinnare med en speciell konstruktion, där stammen går direkt genom spinnarbladet, vilket
är ovalt och starkt kupat i mitten. Tung blykropp, som är avlång på de större modellerna och droppformad på de
mindre. Kopparkula mellan sked och kropp. Vikter: 2, 4, 6, 9 och 20 gram. Färger: S, G, Svart, Prickig, K, Fluorescerande. Krokar: Bronserad, fransk trekrok på de mindre versionerna, förtennad standardtrekrok på de
större. Kastegenskaper: Ganska goda. Gång i vattnet: Alla storlekar spinner utmärkt. Går medeldjupt till djupt.
Kommentar: Koncentrerad vikt och lätt skedrotation innebär att Panther kan fiskas djupare än de många andra
spinnare. Jag har använt denna spinnare under åtskilliga säsonger såväl för abborre som för ädelfisk och funnit
den mycket fisklig.

Lotto-spinnaren: Spinare med platt, fiskliknande kropp lackerad i olika mönster. Genom kroppen går ett kopparrör vari skaftet löper. Droppformad, svagt kupad och bockad sked med pressad kant och avkapad ytterspets.
Mellan den U-formade mässingsbygeln och kroppen sitter en kula, även den av mässing. Vikter: 9 och 12 gram.
Färger; G med mönster i grönt/rött, S med mönster i blått/rött, K med mönster i beige/brunt. Krokar: Bronserad trekrok av standardmodell, apterad i skaftögla. Kastegenskaper: Goda. Gång i vattnet: Spinner orytmiskt
och kräver ganska hög fart för att rotera tillfredsställande. Medeldjup gång. Kommentar: Föga lockande rörelser
på detta bete, som inte kan rekommenderas trots att det är lättkastat och har ett förtroendeingivande utseende.

Lilla My: Minispinnare med en kropp bestående av två tunna metallhylsor uppträdda på pianotråd samt ett konformat stjärtparti, i vilket dun och fjädrar i olika färger är fästade. Den ovala, svagt bockade och kupade skeden
är monterad i en svankbygel av gängse typ och omgärdad av två mässingskulor. Vikt: 1,5 gram. Längd; 60mm.
Krokstorlek: 10. Färger: G, S, K, Svart. Krokar: Standardtrekrok monterad i pianotrådsögla och täckt av dun.
Kastegenskaper: Kräver ultralätta don och helst kastsänke för att man ska uppnå acceptabla kastlängder. Gång i
vattnet: Spinner fint med snabb skedrotation även vid låg fart. Går mycket grunt. Kommentar: Lilla My hör till
de minsta och lättaste spinnarna i handeln och påminner inte så lite om en fluga (ibland benämnda flugspinnare).
Dess utseende och rörelser är speciellt attraktiva för abborre, men jag har även lurat en del öring och harr på den.
Dessvärre är användningsområdet alltför begränsat p g a betets ringa vikt och höga luftmotstånd. Visserligen kan
man komplettera med blyhagel eller kastsänke, men gången försämras då.

Flipp: Spinnare av standardtyp med stor, ellipsformad sked, U-formad svankbygel och räfflad, cylindrisk kropp.
Vikt: 8 gram. Längd: 50mm. Krokstorlek: 2. Färger: S med röda prickar, Svart med röda prickar. Krokar:
Vass, guldpläterad trekrok av fransk typ, upphängd i skaftögla. Kastegenskaper: Något sämre än genomsnittet.
Gång i vattnet: Spinner lätt, men har yviga rörelser med stort vattenmotstånd, vilket gör att den går tämligen
grunt. Kommentar: Knappt godkänt får denna taiwantillverkade spinnare, vars sked visserligen roterar lätt, men
vars gång i övrigt inte faller mig i smaken. I strömmande vatten är den så gott som obrukbar.

