Jointed Minnow: Flytande, ledad wobbler med spolformad kropp och konkavt huvud. Betets två delar är förbundna genom två skruvöglor. Den runda, ganska starkt kupade, skeden är (åtminstone på det
exemplar jag testat) slarvigt fastskruvad i kroppen. Linan fastsättes i skruvögla under nosen. Vikter:
10 gram. Längder: 75 mm. Krokstorlek: 4. Färger: Finns i ett flertal, ej angivna, färger. Krokar:
Två silverfärgade trekrokar av standardtyp, den främre i metallfäste som skruvats i kroppen, den bakre
i skruvhylsa. Kastegenskaper: Vickar med stjärten, men verkar obalanserad då den skär åt sidan, söker sig upp mot ytan och således får en alltför grund och oberäknelig gång. Kommentar: Denna
USA-import verkar vara ett hafsverk, om jag nu inte haft oturen att få ett måndagsexemplar. Det går
att få en bättre gång på wobblern efter vissa modifikationer, men sådant kan man ju kräva att det ska
vara avklarat innan betet släpps ut i handeln.

Elbe Minnow Sinking: Strömlinjeformad balsawobbler, snarlik en av Rapalas mera välkända modeller. Svart rygg, gula ögon med svart pupill och fjällmönstrade sidor. God ytbehandling. Reven
fästes i metallögla framtill. Hakskeden av plast är rund och fastlimmad i kroppen. Vikter: 9, 12 och
18 gram. Längder: 70, 90 och 110 mm. Färger: G, S, Blå, Röd, G/fjäll, S/fjäll, M, Gul. Krokar: Två
bronserade, ganska tunna och vassa krokar av svag papegojtyp, upphängda i fjäderringar som applicerats i stålöglor. Kastegenskaper: Något över genomsnittet i jämförelse med beten av samma typ.
Gång i vattnet: Sjunkande. Arbetar medeldjupt med simmande rörelser utan vidlyftigare utslag.
Kommentar: Japansktillverkat bete med krokar från USA. En ganska god representant för den populära långsmala wobblertypen, lika användbart för strömgäddor som för storöring, lax och gös.

Elbe Minnow Floating: Balsawobbler av den långsmala, strömlinjeformade sorten med liten, avlång, framtill avrundad plastsked limmad i kroppen. Plastbehandlingen gör kroppen ganska stryktålig.
Linan fästes i metallögla i nosen. Vikter: 4, 5, 7 och 10 gram. Längder: 70, 90, 110 och 130 mm.
Färger: G, S, Blå, Röd, G/fjäll, S/fjäll, M, Gul. Krokar: Se Sinking-modellen. Kastegenskaper:
Dåliga. Gång i vattnet: Flytande. Grundgående med rak, simmande gång med små utslag. Kommentar: Denna wobbler har ett rätt så begränsat användningsområde emedan den dels är svårkastad, dels i
minsta laget för trolling i allmänhet. Rörelser, färger och konstruktion är annars godkända.

