Shakning Biggy: Flytande
hårdplastwobbler med liten,
nästan fyrkantig sked.
Vikt: 15 gram. Längd: 90 mm
Krokstorlekar: 2
Färger: Mört, Abborre, Sarv
Kommentar: Skapligt bete för
gädda i grunda vatten, något
svårkastat, går ner till c:a två
meter, simmande rörelser.
Sonic: Sjunkande wobbler i hårdplast med tillplattad, fiskliknande
kropp. Linan fästes i skruvögla på
kroppens översida
Vikt: 10 gram. Längd: 38 mm
Krokstorlekar: 6
Många färgkombinationer
Kommentar: Livligt vibrerande
rörelser, lämpligt för lättspinn.
Softfin Shad: Platt, fiskliknande
kropp i mjukplast. Inuti huvudet
sitter en blytyngd, på vars överdel
en stålögla är infästad i vilken man
apterar linan
Vikt: 20 gram. Längd: 75 mm
Kommentarer: Kräver en viss fart
för att rörelserna ska bli lockande. Ganska bra allroundbete.
Throbber: Flytande hårdplastwobbler med fisklika former. Vibrerande, fjäderupphängd kula i
kroppen. God finish och naturtrogna färger. Vikt: 25 gram. Längd 80 mm. Kommentarer: Lämpar sig
bäst för grundare vatten. Kan fiskas så att den emellanåt får flyta upp till ytan.
Optic: Hårdplastwobbler med hög, från sidan tillplattad kropp. Räfflade, genomskinliga sidor. Robust
konstruktion. Vikt: 12 gram. Längd: 60mm. Krokstorlek 6. Kommentar: Originell wobbler som jag
tagit några gäddor och abborrar på utan att den har övertygat mig om sin fångstförmåga.
Hi-Lo: Hårdplastwobbler med cigarrformad kropp och naturtroget huvud. Rund, kraftigt bockad
metallsked med inställnig för sex olika djup. Vikter: 12, 18, 26, 40 gram. Längder: 65, 80. 110, 150
mm. Många färgalternativ. Kommentar: Beprövad wobbler som snabbt uppsöker det djup den är
inställd för och tar sig fram med vickande rörelser. Den djupaste och grundaste inställningen ger dock
betet en något sämre rörelse. Många specimenfiskar har tagits på denna wobbler genom åren, och den
försvarar fortfarande en plats i dragasken även om nyare fabrikat tagit över på popularitetssidan.
Silja-Blink: Rund, genomskinlig kropp i makrolonplast med elektronisk krets och lampa inuti. Batteri
med ström för 25 timmar. Vikt: 6 gram. Längd: 50 mm. Krokstorlek: 10 Färg: Gråsilver. Kommentar:
Svårbedömt bete som jag testat alltför sparsamt för att kunna bedöma. Kan möjligen fungera som
lockbete vid rödingsfiske från is eller vid havsmete.
Cisco Kid nr 200: Sjunkande hårdplastwobbler med delvis lackerad, delvis genomskinlig yta. Vikt: 18
gram. Längd: 85 mm. Krokstorlek: 2. Kommentar: Hygglig wobbler i mellanklassen storleksmässigt med ganska snabba, vibrerande rörelser.
(OBS! Sonic och Hi-Lo kommer att presenteras utförligare senare)

