Midget Cisco Kid: Sjunkande, strömlinjeformad hårdplastwobbler med rund metallsked, fastskruvad framtill
på betets undersida. Linan fästes i spiralfjäderförsedd ståltafs, vilken sitter i en ögla på skedens ovansida och kan
tas bort/bytas ut. God finish. Vikt: 10.6 gram. Längd: 57 mm. Krokstorlek: 6 (bukkroken, 4 (stjärtkroken).
Färger: Tiger Stripe, Silver Shiner, Yellow Gold, Perch, Coach Dog,, Red Head Silver, Blue Silver,, Shad Silver. Krokar: Två silverfärgade trekrokar i standardutförande. Den främre sitter i ett metallfäste, medan den bakre apterats på en skruvögla. Kastegenskaper: Medelmåttiga. Gång i vattnet: Håller sig på 2-3-metersnivån och
agerar med regelbundna, distinkta, simmande rörelser. Kommentar: Midget Cisco Kid är en trevlig, liten wobbler med ett ganska brett register vad beträffar såväl bytesfisk som miljöer. Versionen med rött huvud, silversidor
och vit rygg, som syns härovan, är effektiv för gös, medan Blue Silver passar utmärkt för gädda med strömming
som huvudnäring. Större abborre tar också på detta bete liksom laxartad fisk i stillastående eller svagt strömmande vatten.

Tiny Tad: Liten, sjunkande hårdplastwobbler av s k banantyp. Kroppen är gjord i ett stycke, och den främre,
tillplattade delen tjänstgör som både huvud och sked. Linan fästes i en stålring, vilken sitter i en skruvögla mitt
på skedens ovansida. Vikt: 7 gram. Längd: 45 mm. Krokstorlek: 5. Färger: Abborre, RH, XRY, Groda. Krok
kar: Två förtennade trekrokar av standardmodell, fästade i skruvöglor som skyddas av kåpor. Kastegenskaper:
Medelmåttiga. Krokarna kan ibland haka upp sig på linan vid utkastet. Gång i vattnet: Vickar frenetiskt och
regelbundet med hela kroppen även vid långsam hemtagning. Går relativt djupt med tanke på storleken och dyker brantare ju snabbare man vevar. Kommentar: Tiny Tad är en miniatyr av Tadpolly, och liksom detta bete
mycket attraktivt för ett flertal fiskslag. En klar fördel är att man kan reglera wobblerns gång i vertikalplanet
Ggenom att öka eller minska hastigheten. Bäst lämpar sig wobblern för abborre, öring och röding, men gös och
gädda låter sig också luras om förutsättningarna är gynsamma.

Hula Popper: Knubbig, råttliknande plastkropp uppdelad i två sektioner. Den främre avslutas med ett jättegap
i vilken en skruvlina för linfäste sitter. Utstående ögon på huvudets ovansida och en svans bestående av gummistrimlor. Flytande. Vikter: 5,3, 7, 10,6 och 17,6 gram. Längder: 30, 40 och 51 gram. Färger: Ett 15-tal mönster, vilka är så komplicerade att jag avstår från att ge mig in på en beskrivning. Krokar: En eller två förtennade
trekrokar av standarstyp, förankrade i skruvfästen på ett tillförlitligt sätt. Kastegenskaper: Ganska skrala då
betet utgör ett sort vindfång. Gång i vattnet: Går helt ytligt med mycket små, doppande och krängande rörelser. Nästan halva kroppen befinner sig ovanför vattenytan. Kommentar: Ett typiskt, amerikanskt bassbete, vars
extremt ytliga gång sällan passar i våra vatten utom vid speciella tillfällen. Vid ett enda tillfälle har jag haft framgång med wobblern, och det var vid gäddfisk i ett fjällvatten, där den huvudsakliga födan verkade bestå av grodor och lämlar.

