Toni : Torpedformad, räfflad kropp, ganska avlång sked med fem "ljudhål" utmed ena kanten. Två mässings kulor omger
svankbygeln som är av gängse typ liksom linfästet. Vikter: 5, 7, 12 och 18 gram. Färger: G, S, K, Svart. Kroppen finns i två
utföranden; svart med blanka, gula ringar eller röd med blanka, gula ringar. Krokar: Versionen med svart kropp (Toni-Z) har
en standardtrekrok, medan den med röd kropp har en krok av fransk typ med röda dun. Kast egenskaper: Goda. Gång
i vattnet: Spinner tillförlitligt i de flesta situationer och går något djupare än fleratalet spinnare i samma viktklass. Kommentar: Toni är en bra allroundspinnare som har en hel del av mina spinn- och haspelfångade fiskar på sitt samvetesåsom regnbåge, öring, röding, harr, gädda, abborre, asp och faktiskt ett par braxen. Sveriges största spöfångade insjöfisk, en mal på
56,5 kg, föll offer för en Toni 1979.
Mosca Spinnare: Randad, cylinerformad kropp i mässing. Den ovala skeden är svagt kupad och bockad och har en platt
bård. Bygeln är större i öppningen än nertill och vilar på en liten mässingskula. Linfästet är detsamma som på de flesta
andra spinnare. Vikter: 3,5, 5 och 7 gram. Färger: G med röda prickar, Svart med gula prickar, S med röda prickar, K med
svarta prickar. Krokar: Trekrok av fransk typ, upphängd i ögla. Kastegenskaper: Medelmåttiga. Gång i vattnet: Spinner
utmärkt vid såväl långsam som snabb intagning och håller sig på en för spinnare normal nivå. Kommentar: En bland många
i raden av spinnare som mer eller mindre liknar varandra. Skedens rotation är dock aningen bättre än hos många gelikar,
varför ett litet plus i kanten kan vara motiverat.
Toby Spin : Slät, avlång mässingskropp, vars bakersta del är svagt strutformad. Skeden är långsmal, mycket svagt bockad
och kupad och har två fenliknande utvidgningar. Traditionellt linfäste. Assymetrisk U-bygel. Vikter: 4, 8 och 12 gram.
Längder: 55, 70, 77 mm. Färger: G, S, K, Z. Krokar: Dunklädd, fransk trekrok i pianotrådsögla med plastkula framför.
Kastegenskaper: Ganska goda. Gång i vattnet: Skeden roterar tillfredsställande och har en ganska samlad gång på medeldjupsnivå. Kommentar: Toby Spin är enligt vad jag erfarit en ganska medelmåttig spinnare som dock har den fördelen att
den kan fiskas i strömmande vatten då skeden inte gör så stort motstånd och således inte drar upp betet mot ytan.
Fly Fisherman Spinnaren: Silverkropp i form av ett avlångt rör, vari en självlysande plastplugg monterats. Den ovala
skeden har en pressad bård och är svagt kupad och bockad. Liten U-formad svankbygel omgiven av två fluorpärlor.
Voblex-spinnaren: Spinnare med gummiklätt antikinkhuvud av bly med vita ögon och röd pupill. Prismaveckad sked som
smalnar utåt, upphängd på platt bygel med silverkula bakom. Kroppen består av en smal fjäder uppträdd på piantråd, vilken
är ledad strax bakom huvudet. Linan fästes i ögla.Vikter: 4,6,8,10 och 12 gram.Färger: S, G, K. Krokar: Kraftig trekrok
med röd plastslang på skaftet. Kastegenskaper: Under genomsnittet för spinnare. Svår att göra precisa kast med. Gång i
vattnet: Spinner acceptabelt och håller sig medeldjupt. Kommentar: Ett tämligen gott bete för dragrodd eller trolling efter
gädda och abborre. Några större gösfångster har jag inte gjort på detta bete och ädelfisken attraheras sällan. De skrala
kastegenskaperna gör det mindre lämpat för spinnfiske. Ett relativt högt pris medverkar också till att det inte tillhör de
första beten man införskaffar till betessortimentet
Dalaspinnaren: Ett bete som försvunnit från marknaden. Spinner oacceptabelt p g a skedens misslyckade utformning.

