Devon-Q: Ett mellanting mellan spinnare och wobbler med klassiska Devonspinnaren som förebild. Torpedformad, fiskliknande kropp i slagtålig termoplast med utstående, vridna gällock, som får betet att snurra runt en axel
bestående av ett plaströr genom vilket en nylonlina löper. Linan fästes i en ögla längst fram på densamma. God
finish. Vikter: 3,5, 6, 9 och 11 gram. Längder: 56, 69, 80 och 92 mm. Färger: S, G, K samt ett flertal varianter
när det gäller rygg och buk. Krokar: Bronserad trekrok i standardutförande apterad i nylonlina. Kastegenskaper: Utan någon form av sänke är betet svårkastat, men redan med en femgramsvikt erhåller man fullt acceptabla kastlängder. Gång i vattnet: Roterar lätt och har utmärkta krokningsegenskaper. Djupgåendet kan regleras
genom olika sänkesval. Kommentar: Denna uråldriga betestyp har numera konkurrerats ut av konventionella
spinnare, men kan ändå fylla en funktion för lax och havsöring i strömmande vatten. Genom att tackla upp draget på olika sätt kan man också använda det som upphängare (en eller flera) vid trolling.

Adam´s Spinner: Skedspinnare med cylindrisk kropp, flat, avlång, kantig sked med bockad kant och U-formad svankbygel. Vikter: 4, 8, 11, 18 och 28 gram. Färger: G/Röd, S/Röd, K/Röd. Krokar: Tunn, bred, bronserad trekrok av franska modell, monterad i stålögla. Kastegenskaper: Ganska goda. Gång i vattnet: Går relativt
djupt. Skeden kan ibland vara något svårstartad, men spinner annars tillfredsställande. Kommentar: Jag har endast testat 4-, 8- och 11-gramsvarianterna av detta bete, men inte funnit dem alltför vederhäftiga.

Spinnfix-spinnaren: Skedspinnare med en kropp bestående av två metallkulor, en glaskula och en kraftigt
räfflad, cylindrisk stålkropp. Den äggformade skeden är veckad i vågmönster och lätt kupad. Bygeln är stor och
droppformad. Vikter: 3,5, 5 och 8 gram. Färger: G/Röd. Krokar: Bronserad trekrok av standardtyp försedd
med gula och röda borst samt plastslang. Kroken sitter i en ögla på kroppsaxeln och är utbytbar. Kastegenskaper: Ordinära. Gång i vattnet: Trots en lättroterande bygel spinner detta bete illa, vilket får tillskrivas skedens
utformning. Går medeldjupt. Kommentar: Tyska DAM har sannerligen inte lyckats över hövan med sina spinnare, och Spinnfix utgör härvidlag inget undantag. Den spinner trögt och fordrar hög fart för att skeden ska börja rotera.

Gliet: Spinnare med konisk spiralkropp av bly. Oval, svagt kupad och bockad sked med spetsig ytterända, upphängd i assymetrisk svankbygel med kopparkula bakom. Vikter: 3, 5 och 7 gram. Färger: G, S, K, Z. Krokar:
Ganska tunn och vass, bronserad trekrok, applicerad i skaftögla. Kastegenskaper: Goda. Gång i vattnet: Lättstartad sked som spinner utmärkt i alla farter. Går djupare än de flesta spinnare. Kommentar: Gliet modifierades
för åtskilliga år sedan och fick en utformning som håller god klass än i dag. Den kan väl närmast betraktas som
ett allroundbete, som jag själv fångat följande srter på: abborre, gädda, gös, id, braxen, asp, öring, röding, harr
och regnbåge.

