Aglia: Skedspinnare med räfflad, cylindrisk kropp (fler varianter finns), framför vilken i tur och ordning en liten
metallkula, en klockformad kopparkropp och en spolformad kula i koppar är placerade. Spinnarbladet är förhållandevis brett, mycket svagt kupat och bockat och med pressad kant. Utsidan på vissa modeller har dekortape.
Vikter: 2,5, 3,5, 4,5, 6,5, 9 och 13 gram. Färger: G, S, K, och Svart. Finns även med svarta och röda prickar
samt med självhäftande tape i olika mönster, vissa fluorescerande. Krokar: Bronserad, fransk trekrok. Jag brukar byta ut den mot en kraftigare, men en storlek mindre då originalet är vekt och överdimensionerat. Man måste
då knipsa av kroken och sätta på en fjäderring. Kastegenskaper: Medelmåttiga. Gång i vattnet: Håller sig på
normalt djup och spinner förträffligt. Kommentar: Aglia är sedan många år tillbaka en av de mest använda
spinnarna på marknaden. Den har visat sig på styva linan när det gäller de flesta sötvattensarterna. Kroken och
de inte alltför märkvärdiga kastegenskaperna drar dock ner betyget något.

Drill: Spinnare med räfflad, spolformad kropp, avsmalnande fra,till. Skeden är svagt kupad och bockad och
närmast av droppform. Assymetrisk svankbygel. Vikt: 5 gram. Färger: G, S, K. Krokar: Bronserad, ganska rak
trekrok, upphängd på en sprint inuti den ihåliga kroppen. Utbytbar om man sätter i en ny sprint. Kastegenskaper: Ganska goda i och med att tyngden är koncentrerad till bakre delen av kroppen. Gång i vattnet: Skeden
spinner med ganska yviga rörelser och roterar fullt acceptabelt även vid låg fart. Håller sig medeldjupt. Kommentar: Passar bäst med låg fart och i lugna vatten. Vid hög hastighet eller i strömmande vatten tenderar draget
att söka sig uppåt. Knappast något bete att utöka dragsortimentet med.

Calico Cat: Fransk spinnare med långsmal, symmetrisk, spolformad kropp, som är räfflad och till hälften rödlacjerad. Äggformad, svagt kupad sked upphängd i U-formad svankbygel. Vikter: 2, 3, 5 och 12 gram. Färger:
Vit-röd-svart, Vit-orange-röd, Vit-grå-svart. Insidan i silver. Krokar: Något överdimensionerad, bronserad
trekrok av fransk modell. Kastegenskaper: Något under genomsnittet för spinnare. Gång i vattnet: Vissa
exemplar spinner tillfredsställande, medan andra – i synnerhet 5 gr – ibland kan svåra att få att rotera. Går
ganska grunt. Kommentar: Detta bete avråder jag läsaren att införskaffa. Visserligen kan man ha turen att få
ett exemplar som spinner acceptabelt, men kvalitén är ojämn, och många fungerar inte alls.

Kuusamo-spinnare med plastfisk: Rund kropp i en, två eller tre delar beroende på storlek. Fiskimitationen
är i mjukplast och ganska naturtrogen. Oval, nästan flat sked med röda prickar på utsidan, upphängd i U-formad
bygel. Vikter: 3, 6 och 9 gram. Färger: S, K, Mässing. Krokar: Bronserad standardtrekrok fästad i pianotråd
inuti kroppen. Kastegenskaper: Medelmåttiga. Gång i vattnet: Spinner fullt godtagbart medan kroppen vrider
sig långsamt. Medeldjup gång. Kommentar: Denna spinnare har förbättrats på en del punkter, och bilden ovan
återger inte den exakta utformningen. Skeden har blivit rundare och fisken något större. Detta till trots finner jag
betet högst medelmåttigt.

