Aglia Long: Spinnare med kropp i tre delar, en klockformad som sitter främst, en cylinderformad, räfflad mellandel och en kulformad av plast. Skeden, som är nästan flat, långsmal och symmetrisk, har utstansat rutmönster
eller reflextape på utsidan och sitter i en assymetrisk bygel. Vikter: 2,5, 4,5, 7 och 11 gram. Färger: G, S, K,
Svart. Krokar: Bronserad trekrok av fransk modell, upphängd i pianotrådsögla. Kastegenskaper: Ordinära.
Gång i vattnet: Skeden roterar klart tillfredsställande och håller sig nära kroppen, vilken den täcker helt. Medeldjup gång. Kommentar: En hyfsad allroundspinnare. Personligen har jag dock haft större utbyte av andra spinnare i Mepps-familjen såsom Black Fury och Aglia.

Rigid Spoon: Bete med en kropp bestående av en cylinderformad, räfflad del i koppar och två röda plastkulor.
Bred, ganska starkt kupad och bockad sked med hamrad utsida, upphängd i liten svankbygel. Vikter: 2 och 3
gram. Längder: 40 och 50 mm. Krokar: Liten, förtennad trekrok, försedd med lysmassa och monterad på fjäderring, vilken sitter i tunn plåtögla. Kastegenskaper: Ganska dåliga. Gång i vattnet: Spinner klart otillfredsställande med en skedrotation som kan avstanna när som helst under längre eller kortare tid. Detta gör även djupgåendet obestämbart. Kommentar: Rigid Spoon lyser numera med sin frånvaro i de flesta sportaffärer, och väl
är väl det, för sämre spinnare får man leta efter.

Celta: Skedspinnare vars blad är ovalt och avsmalnande mot fästet. U-formad bygel i standardutförande. Mellan
bygeln och den räfflade, spolformade kroppen sitter en mässingskula. Vikter: 3. 3,5, 5 och 7 gram. Färger:
Röd/S, Röd/G, Svart/S, Svart/G, S, G, K. Krokar: Tunn, vass, bronserad trekrok av fransk typ. Bra för abborre
och mindre laxfiskar, men för vek för gädda, gös etc. Kastegenskaper: Något sämre än genomsnittet. Gång i
vatten: Går grunt till medeldjupt och spinner villigt i de flesta situationer. Kommentar: Tregramsvarianten av
denna franska spinnare har visat sig ha ganska god dragningskraft på abborre. De tyngre upplagorna är tämligen
goda allroundbeten, men söker sig lite väl högt i vattnet.

Reflex-spinnaren: Skedspinnare med avlång, veckad sked, upphängd i kraftig, lättroterande svankbygel.
Kroppen är långsträckt och i mässing. Vikter: 7, 12 och 18 gram. Längder: 30, 40 och 50 mm. Färger: G, S, K,
Z. Kroppen är röd med vita prickar, men nya varianter har tillkommit. Krokar: Bronserad, dunkädd trekrok, apterad i fjädering, som sitter i stålögla. Kastegenskaper: Ganska goda. Gång i vattnet: Arbetar något djupare än
spinnare i gemen. Skeden kräver viss fart för att rotera perfekt. Kommentar: Denna klassiker håller fortfarande
ställningarna och kan betecknas som ett allroundbete även om den har sina övermän när det gäller det ultralätta
abborrfisket. Bland fiskar som fångats på Reflex kan nämnas en gädda på 19,2 kilo, en havsöring på 11,8 kilo
och en abborre på 2,8 kilo.

