Minnow: Spinnardelen består av en oval, svagt kupad sked med pressad kant, upphängd i U-formad svankbygel. På
skaftet följer
sedan en mässingskula, en klockformad mässingskropp samt en larvliknande kropp av bly, vars ena sida är gul och den
andra röd. Mjukplastkroppen är mycket naturtrogen med fenor, sidlinje, mun, gälar och ett utstående öga med vit iris
och rörlig, svart pupill. Mycket förtroendeingivande finish. Linfäste som för övriga spinnare. Vikt: 25 gram. Längd:
100 mm (fisken), 160 mm (totalt). Färger: Mörk rygg, ljus buk, svartstreckade sidor, röda bukfenor och röd underkäke. Spinnarbladet i silver. Krokar: Förtennad
trekrok av svag papegojtyp upphängd i skaftögla. Kastegenskaper: Ordinära. Gång i vattnet: Skeden kan vara något svårstartad
emellanåt, men spinner f.ö. förträffligt. När rotationen kommit igång fortplantar sig rörelserna genom fiskens kropp och får stjärtfenan att vibrera mycket livligt och förföriskt. Kroppen vrider sig långsamt eller förhåller sig ganska stilla. Går ganska grunt, men
djupgåendet kan regleras något genom inspinningshastigheten. Kommentar: Minnow är ett mycket genomtänkt och påkostat
bete, vars naturtrogenhet knappast kan överträffas. Det är framför allt ett ypperligt haspel- och spinnbete för gädda, gös och grov
abborre, men större laxfisk i lugnare vatten kan också lockas till hugg. Konstruktionen gör den mindre lämpad för trollingfiske.
Chub: Spinnare med mjukplastfisk. Spinnardelen består av en oval, ganska svagt kupad och bockad sked med pressad kant,upphängd
i U-bygel, en metallkula, en klockformad mässingsdel samt en larvliknande blykropp. Fisken är mycket naturtrogen, uppbyggd på en
pianotråd och sammankopplad med spinnaren genom en fjäderring. Vikter: 25. Längder: Fiskens längd: 120. Totallängd: 170.
Krokstorlek: 2. Färger: Fisken har grön rygg, ljus buk, röda bukfenor, ljusa sidofenor och mörka ögon. Spinnarbladet är i silver.
Krokar: Silverfärgad trekrok av papegojtyp, fastsatt i stålögla. Kastegenskaper: Medelmåttiga i jämförelse med andra plastfiskspinnare. Gång i vattnet: Spinnarskedens rotation är utan anmärkning medan fisken är tämligen livlös med små vridningar och viftningar med kropp och fenor. Går ganska grunt. Kommentar: På plussidan när det gäller detta bete kan
noteras fiskens naturliga utseende och en fin rotation på skeden. Kroppens rörelser är däremot alltför flegmatiska för att jag skall kunna
ge
det mer än godkänt. Storleken gör det mest lämpat för gädda och gös.
Ringo: Randad, spolformad mässingskropp. Stor, oval ske,myoket svagt kupad och bockad och med nedpressad kant, upphängd
i U-bygel med tre kulor i mässing bakom. Standardlinfäste. Vikter: 6 och 10 gram. Längder: 45 och 50 mm. Färger: G/Gröna
prickar, S/Röda prickar, K/Svarta prickar - alla med fin lyster. Krokar: Normal trekrok monterad i pianotrådsögla. Kastegenskaper: Medelmåttiga. Lite svårt med precisionskast p.g.a. den stora, fladdrande skeden. Gång i vattnet: Spinner lätt med en fin
och regelbunden rotation på skeden. Kommentar: Ringo har varit ganska trevlig bekantskap för mig. Denfina gången verkar
attraktiv på de flesta fiskar och krokningsegenskaperna är goda. I strömmande vatten passardock Ringo inte så bra enär den stora
skeden tenderar att dra upp betet mot ytan.
Akka: Skedspinnare vars kropp är uppdelad i två sektioner, en störreoch en mindre (den bakre). Båda är konformade, och den
främre går utanpå den bakre. Den medelbreda skeden har snarast konturerna av ett ägg och är monterad på en svankbygel i
standardutförande med kulor på ömse sidor. Förtroendeingivande finish på såväl kropp som sked. Vikter: 3, 5, 7 och
10gram.
Färger: G, S, K, Svart med gula prickar. Krokar: Standardtrekrok med lysmassa. Kastegenskaper: Ganska goda. Gång i
vattnet: Håller sig på medeldistans och spinner förträffligt. Kommentar: Akka skiljer sig inte nämnvärt från Agat och
Wipp i
vare sig utförande eller fisk1ighet. Således en spinnare som jag gärna rekommenderar.

