Vass-Blänket: Medelbrett, lätt kupat och tämligen starkt bockat bete med lackerad
utsida och två vasskyddande spröt fastnitade långt fram på skedens undersida. Fjäderring och lekande längst fram. Vikter: 12 och 18 gram. Färger: G, S, K, BSF, YP, Z.
Krokar: Bronserad, kraftig dubbelkrok fastnitad i skeden strax bakom mitten på undersidan. Kastegenskaper: Medelmåttiga. Gång i vattnet: Går medeldjupt med oreGelbundna, välvande och skruvande rörelser. Kommentar: Ett högst medelmåttigt
Vassdrag. På plussidan kan noteras dragets ganska goda förmåga att ta sig fram bland
vass och sjögräs, medan rörelserna inte är av de attraktivaste slagen.

Kompis Vass: Ganska långsträckt, lätt kupat och ganska starkt bockat bete som
smal-nar mot ändorna. Enkelt, ganska styvt och kort vasskyddande spröt av pianotråd,
fastsatt i kraftig nit på kroppens insida. Fjäderring i nosen men inget lekande. Vikter: 12
och 18 gram. Färger: S, G, K, Z, YP, BGL. Krokar: Förtennad enkelkrok av Limerick-typ, rejält fastnitad på kroppens insida. Kastegenskaper: Ganska goda. Gång i
vattnet: Vrickar sig fram på medeldjup nivå med livliga men ganska samlade rörelser.
Kommentar: Ett bra bete för vass- och gräsrika vatten. Man bör dock tänka på att
Kompis Vass, liksom andra beten med enbart enkelkrok, kräver rejäla mothugg för att
fisken ska fastna ordentligt.

FIG Vass: Medelbrett, normalt kupat och och bockat drag med fjällmönstrad utsida.
Framtill på skedens undersida är två vasskyddande spröt av pianotråd fastnitade. Fjäderring och lekande för linans fastsättning. Vikter: 13 och 25 gram. Längder: 45 och
65 mm. Färger: S, K, Z, Blå. Grön. Krokar: Förtennad enkelkrok av Limerick-typ
nitad mitt på kroppens insida. Kastegenskaper: Ordinära. Gång i vattnet: Rör sig
piggt vickande i låg fart. Vid snabbare hemtagning får betet oregelbundna, snurrande
rörelser. Kommentar: FIG Vass klarar vass, näckrosor och nate ganska bra, men detta
blir på bekostnad av krokningsegenskaperna. Faktum är att jag tappat åtskilliga gäddor

på vassdrag med enkelkrok, men de fyller dock sin funktion i vegetationsrika sjöar.

