Facett: Skedspinnare med prismaveckad, kilformad sked, upphängd i U-formad mässingsbygel med en kula bakom.
Avlång, facetterad kropp i mässing. Linan fästes i pianotrådsögla. Vikter: 3, 6 och 10 gram. Längder: 40, 45 och 52 mm.
Färger: S, K, Z. Krokar: Bronserad trekrok i standardutförande monterad i skaftögla. Kastegenskaper: Ordinära. Gång
i vattnet: Går medeldjupt med fin skedrotation i alla farter Kommentar: En bra allroundspinnare, som med sin lätta gång
är effektiv för de flesta sötvattensrovfiskar.

Myrspinnaren: Långsmal, strömlinjeformad, rödlackerad kropp. Den relativt smala skeden är normalt kupad och bockad
och har god finish. Den är utbytbar och monterad i en kraftig svankbygel omgiven av två mässingskulor. På pianotråden i
bygelöppningen sitter en liten fjäder som förhindrar att skeden glider av. Linfäste som för de flesta andra spinnare. Vikter:
5, 7, 12 och 18gram. Färger: G, S, K, Sv med gula prickar, S med röda prickar, K med gula prickar. Krokar: Dunklädd
trekrok av standardtyp, upphängd i fjäderring. Kastegenskaper: Goda. Gång i vattnet: Spinner tillfredsställande utom vid
alltför låg fart och går ganska djupt. Kommentar: Myrspinnaren är en av de äldsta spinnarna på marknaden och lite unik
med sina utbytbara skedar. Fördelarna är dock diskutabla. Det skulle i så fall vara att man kan spara utrymme, förutsatt att
man tror på betet som sådant. Själv har jag inte använt draget särskilt mycket under senare år, då jag anser att det fått flera
övermän bland spinnarna. En rejäl harr på 2,7 kg har har tagits på Myrspinnaren, men det var åtskilliga år sedan.

Canaro: Skedspinnare med plastfisk. Spinnaren har en cylindrisk, räfflad kropp, med mässingskula och en svankbygel
med brett gap. Den ovala skeden är svagt bockad och kupad och har pressad kant. Fisken är mycket naturtrogen och tillverkad i ganska motståndskraftig mjukplast. Linfäste som för övriga spinnare. Vikter: 8, 10 och 12 gram. Färger: S/Röd,
Röd/Facette. Krokar: Dubbelkrok (standardtyp, bronserad) på kroppens undersida och trekrok (fransk modell, bronserad) i
stjärten. Krokarna är monterade på ett stålskaft inuti kroppen. Kastegenskaper: Ganska goda för denna typ av beten. Gång
i vattnet: Skeden roterar utan anmärkning. Fisken ligger mestadels stilla på sidan, men höjs farten börjar den rotera långsamt. Kommentar: Denna italienska plastfiskspinnare hör till de bättre i kategorin med fin gång och en ganska stryktålig
konstruktion. Bra för gädda, abborre och gös, och i viss utsträckning ädelfisk.

