FIG Turbo: Spinnare med aktermonterad sked, bestående av ett blått huvud med svarta, kilformade streck på ovansidan och gula ögon
med svart pupill. Prismaveckad, droppformad sked uppträdd direkt på skaftet med en kula framför och fyra bakom samt ett långsmalt rör.
Linan fästes i pianotrådsögla c:a fyra cm framför huvudet, vilket effektivt förhindrar lintvinning. Vikter: 18 och 28 gram. Längder: 70 och
80 mm. Färger: S, K, Z, Blå, Gul/Svart (gäller spinnarbladet). Krokar: Kraftig, bronserad trekrok, klädd med rött dun och upphängd i
fjäderring, vilken sitter i pianotrådsögla. Gång i vattnet: Mycket god skedrotation, vilket gör att betet fiskar även vid nedgång. Går ganska
djupt för att vara en spinnare. Djupgåendet kan därtill regleras med intagningshastigheten. Kommentar: FIG Turbo är en förträfflig
spinnare för all rovfisk, inte minst gäddaiinings, som väl kan mäta sig med Mörrumsspinnaren och andra likartade beten. Enda svagheten
är väl den långa konstruktionen, som gör att man får bocka till betet emellanåt om man fiskar i vatten där det finns grov gädda.
Mira: Spinnare med insektsliknande kropp bestående av en mindre och en större kopparfärgad metallkula och ett ihåligt, koniskt
bakstycke. Medelbred, svagt bockad och kupad sked med god lyster, upphängd i standardbygel, omsluten av två små kulor.
Pianotrådsögla för fäste av linan. Konstruktionen är något vek, men har ,god motståndskraft mot rost. Vikter: 2, 4, 5, 7, 10 och 15
gram. Färger: G, S, K, Svart. Krokar: Standardtrekrok täckt av en yvig fjäderbuske i olika färger och mönster. Kast egenskaper:
Den yviga borsten bromsar upp farten, varför kastlängderna blir något kortare i jämförelse med andra spinnare med samma tyngd.
Trekroken kan ibland haka upp sig på linan. Gång i vattnet: Mira spinner i det närmaste perfekt. Skeden är lättstartad och roterar fint
även vid långsam gång. Går medeldjupt. Kommentar: Ett av mina favoritbeten när det gäller det lätta abborrspinnet. Den lilla skeden
och den yviga fjäderbeklädnaden tycks vara aptitlig för abborrar i alla storlekar. Även huggovilliga högsommargäddor brukar låta sig
luras med en Mira. När det gäller laxartade fiskar tycks den däremot inte höja sig över mängden.
Longet: Spinnare med lång, mycket svagt kupad och bockat sked med spetsiga ändorhängande i svankbygel med ganska bred öppning.
Mellan den räfflade, cylinderformade kroppen och bygeln sitter en mässingskula, och längst bak en rund plastkula, som delvis går in i
kroppen. Sedvanligt fäste för linan. Vikter: 10, 18 och 28 gram. Färger: S med röda prickar, S med mörk ytterspets. Krokar: Standardtrekrok (bronserad) klädd i svart dun och fästad i pianotrådsögla. Kastegenskaper: genomsnittliga. Gång i vattnet: Går medeldjupt
med en ganska samlad gång. Lättstartad sked som spinner fint i alla hastigheter. Kommentar: En bra spinnare för abborre och ädelfisk,
vars konstruktion möjliggör fiske även i svagt strömmande vatten. De större modellerna är icke föraktliga gädd- och gösbeten.

