Dasher: Cigarrformad plastwobbler med tvåbladiga propellrar fram och bak. Gula ögon med svart
pupill. Skruvögla, skyddad av kåpa, för linfäste. Flytande. Vikter: 17, 28 och 60 gram. Längder: 120,
150 och 180gram. Färger: Röd, Gul, Vit med röda ränder, RH, Krom, Blå. Krokar: Två eller tre
(be-roende på storlek) för- tennade trekrokar. Bukkrokarna sitter i fästen, medan stjärtkroken apterats i
en skruvögla. Kastegenskaper: Relativt goda. Gång i vattnet: Extremt grundgående. Propellerbladen
vispar ytan och roterar mycket lätt, medanwobblern i övrigt har en rak, livlös gång. Kommentar: Beprövat bete för nordamerikanska bassvatten. I vårt land har det emellertid få användningsområden,
möjligtvis efter ytjagande exemplar av exempelvis gädda, lyrtorsk eller makrill vid enstaka tillfällen.

Pikett: Stryktålig hårdplastwobbler i klassiskt utförande med rund, avlång kropp och ganska starkt
kupad haksked av metall, fastskruvad under nosen. Delvis genomskinlig. Linan fästes i skruvögla
under nosspetsen. Vikt: 17 gram. Längd: 110 mm. Krokstorlek: 2. Färger: Gul/Sv, Gul/Grön, S/Sv,
Gul, Röd/Vit. Krokar: Tre blanka trekrokar av standardtyp. Bukkrokarna sitter i netallfästen, stjärtkroken i en skruvögla skyddad av kåpa. Kastegenskaper: Medelmåttiga. De många krokarna gör att
risken för upphakning i varandra eller på linan är ganska stor. Gång i vattnet: Går medeldjupt med
tilltalande, simmande rörelser. Kommentar: Pikett har inte någon påkostad finish, och konstruktionen
lämnar också en del övrigt att önska (ett exemplar har exempelvis börjat ta in vatten), men gången är
mycket fisklig och jag har kunnat notera ett par fina gäddor trots att jag inte använt det särkilt ofta.

Midget River Runt: Rund, knubbig hårdplastwobbler med avsmalnande stjärt och konkava huvudsidor. Liten, rund, ganska starkt kupad plåtsked fastsatt med skruvar längst fram på huvudets
undersida. Linfäste i form av en metallring som sitter i en skruvögla. Vikt: 10 gram. Längd:
57 mm. Krokstorlek: 1/0. Färger: YP, RH, XRY. Krokar: Två stora, förtennade trekrokar,
monterade i krokfästen av plåt, vilka sitter fastskruvade i kroppen. Krokarna är överdimensionerade och bör bytas ut mot en storlek mindre, helst av standardtyp. Kastegenskaper: Medelmåttiga. Gång i vattnet: Sjunker långsamt och går grunt med relativt snabba, viftande rörelser i huvudsak med bakkroppen. Med standardkroksuppsättningen häktar betet ofta upp sig i
linan. Kommentar: Midget River Runt är en Heddon-wobbler för grunda vatten. Dessvärre
har de två exemplar jag testat inte haft någon för rovfisken attraktiv gång, varför jag snart lagt
dem åt sidan.

