Spin-Min: Spinnare med mjukplastfisk i naturtroget utförande. Långsmal, symmetrisk sked som är ytterst lite kupad
och bockad och upphängd i U-formad svankbygel, vars bakre del är något bredare än den främre. På skaftet mellan bygeln
och fisken sitter två metallkulor och en plastkula. Linan fästes i ögla längst fram på skaftet. Vikter: 3 och 5 gram. Längd:
70mm. Krokstorlek: 10. Färger: Fisken har olivfärgad rygg, vit buk och röda fenor, medan skeden är silverfärgad med
fjällstansning på utsidan. Kastegen-skaper: Ganska svårkastat p.g.a. lätt kropp och stort vindfång. Gång i vattnet: Går
ganska grunt, spinner utmärkt och vrider kroppen. Kommentar: Ett trevligt bete som framför allt abborren tycks gilla. En
detalj som borde rättas till är avsaknaden av enkula framför bygeln, vilken ibland kan haka upp sig i linöglan.

Wipp: Skedspinnare med spolformad kropp, uppdelad i två sektioner med flera färgvarianter. Den svagt kupade och
bockade skeden är ganska bred på mitten men kraftigt avsmalnande mot ändorna. Den har tre små hål placerade i linje
mitt på skeden. Assymetrisk svankbygel med en kula framför och en bakom. Standardfäste för lina. Vikter: 3, 5, 7, 10
och 15gram. Färger: G, S, K, Svart. Krokar: Vass, borstklädd trekrok av fransk typ, monterad i ögla. Kastegenskaper: Ganska lättkastad, men kan någon gång haka upp sig på linan. Gång i vattnet: Alla viktklasser spinner
utmärkt (även vid långsam fart) och tycks attrahera fiskar även på långt håll. Medeldjup gång. Kommentar: Wipp är
en av många fina spinnare från Pauls Sportdepot, som jag personligen har mycket goda erfarenheter av. Den har visat
sig fångstgivande både när det gäller ädelfisk i fjällvatten, och gädda och abborre i syd- och mellansvenska sjöar.
Dessutom är den ganska stryktålig och relativt resistent mot rost. Wipp har bl.a. lockat en abborre på 2,3 kilo och en
mört på 0,6 kilo i fördärvet.

Mepps Mino Rainbow med grå fisk: Spinnare med avlång, mycket svagt kupad och bockad sked upphängd i
assymetrisk svankbygel. Cylindrisk, räfflad kropp med plastkula baktill och en naturtrogen fisk i mjukplast. Vikter: 5
och 6,5gram. Färger: Skedens insida: G, S, K. Utsidan har facettslipad tape i samma färger. Krokar: Två bronserade
trekrokar av fransk typ för ankrade i en stålwire inuti fiskens kropp. Kastegenskaper: Medelmåttiga vad kastlängderna beträffar. Ganska vindkänslig. Gång i vattnet: Kroppen förhåller sig ganska pasiv och skedrotationen är inte
riktigt att lita på. Går medeldjupt. Kommentar: Trots fina reflexer och ett tilltalande utseende på fisken är det med viss
tvekan jag ger denna spinnare godkänt enär rörelsernai övrigt knappast är lockande.

.

