Favorit Vass: Medelbrett. normalt kupat och bockat skeddrag som smalnar framtill. Två vasskydd-ande spröt
av pianotråd fastnitade vid krokfästet på undersidan. Fjäderring och lekande för fastsättning av lina. Vikt: 15
gram. Längd: 55 mm. Krokstorlek: 3/0. Färger: G, S, K, Z. (plus fler mönster som tillkommit senare). Krok
kar: Förtennad enkelkrok av Limerick-typ, klädd med ljusröda borst och fastnitad längst fram på betets insida.
Kastegenskaper: Medelmåttiga. Gång i vattnet: Vickar sig fram med ganska regelbundna rörelser, men går
enligt min mening lite för grunt. Kommentar: Favorit vass (tidigare Favourite Vass) forcerar vass- och sävruggar riktigt bra, men är något sämre när det gäller näckrosor, då det gärna tenderar att dra sig upp mot ytan.
Det kommer bäst till sin rätt i grunda vikar, men går lite för ytligt för djupare vatten. Krokningsegenskaperna är
liksom för övriga vassdrag med enkelkrok inget att skryta över. En gädda på 19,6 kg har tagits på Favorit Vass.

Utö vass: Medelbred, lätt kupad och ganska starkt bockad kropp som avsmalnar framåt. Utsidans bakre hälft
har stansade fjäll. Som vasskydd fungerar fyra stålspröt, vilka är fastnitade mitt på kroppens undersida. Fjäderring och lekande längst fram. Vikter: 12,16,18, 23 och 25 gram. Längder: 50, 60 och 75 gram. Färger: G, S, K,
Z, S-G, S-K. 16- och 23-gramsversionerna även: Blå, YP, Grön, Röd, Lys. Krokar: Kraftig dubbelkrok nitad på
kroppens undersida. Kastegenskaper: Medelmåttiga. Gång i vattnet: Pendlar fram med regelbundna, ganska
små utslag och håller sig på medeldjup. Tål inte för hög fart. Kommentar: Ett tämligen gott gäddbete som kan
användas i ganska tät vass utan att fastna.

Inivassen: Ganska brett, medelstarkt kupat och svagt bockat skeddrag som smalnar något framöver. Bakre
halvan av utsidan har fjällstansat mönster. Mörkröd, facettslipad plastkula monterad på metalltråd i ett hål någon
centimeter bakom skedens centrum. Fyra spröt av pianotråd, nitade strax framom mitten på skedens undersida
fungerar som vasskydd. Lekande och fjäderring framtill. Vikter: 16 och20 gram. Längder: 50 och 65 mm. Färger: G, S, K, Z, S-G, S-K. Krokar: Kraftig dubbelkork nitad i skeden och röd, kluven plastfena i fjäderring
längst bak. Kastegenskaper: Något under genomsnittet för skeddrag. Gång i vattnet: Pendlar fram med ganska
regelbundna rörelser på medeldjup nivå. Kommentar: Inivassen är ett gammalt, pålitligt bete som jag i unga år
tagit en hel del gäddor på. Numera föredrar jag dock konventionella skeddrag med vasskyddad trekrok när jag
fiskar i vegetationsrika vatten.

Nix: Medelbrett skeddrag som är något smalare framtill och svagt kupat och bockat. Två vasskyddande spröt
fastnitade på kroppens undersida c:a ½ cm bakom fjäderringen. Lekande framtill. Den lackerade utsidan har god
finish. Vikter: 9, 16 och 23 gram. Längder: 50, 62 och 75 mm. Färger: YP, Z, XRS, BSF. LYS, GR, SBL,
KSR, S, G, K. Krokar: Ganska kraftig, bronserad dubbelkrok fastnitad på skeden. Kastegenskaper: Ordinära.
Gång i vattnet: Håller sig på normaldjup och arbetar med viskande, fiskliga, något oregelbundna rörelser. Klarar de flesta vattenväxter fint. Kommentar: Nix är väl det vassdrag som jag använt mest och haft största utbytet
av. Det har hyggliga krokningsegenskaper och tar sig fram smidigt i vass och bland näckrosor utan att tappa den
fina gången nämnvärt.

