Slalom-Wobblern: Relativt långsträckt, tillplattad kropp i slagtålig plast med fyra fenor baktill.
Rund haksked i plast som är ihålig vid nosen och limmad i kroppen. Linan fästes i en oval fjäderring
som sitter i ett skruvfäste. Vikt: 27 gram. Längd: 150 mm. Krokstorlek: 1. Färger: S/Sv, Röd/Sv,
Blå/Sv, Grön/Sv, Tiger. Kastegenskaper: Ordinära. Gång i vattnet: Knappt flytande (sjunker med
stor patenthake), går ganska djupt och har en simmande, något stel gång, som kräver viss fart. Wobblern ändrar riktning om man gör en paus i invevningen några sekunder. Tyngdpunkten förskjuts då p g
a en stålkula inuti kroppen, vilken rullar över till motsatta sidan. Kommentar: Mina erfarenheter av
detta bete inskränker sig till ett par fisketurer och ett 50-tal kast. I stort sett fungerar omställningen av
wobblerns riktning som den ska, men inte alltid. Förvisso kan man ha användning för denna finess,
men jag tror ändå att man kan avvara betet, inte minst p g a de ganska mediokra rörelserna.

Finett: Flytande plastwobbler med liten haksked infästad i kroppen. Gul iris med svart pupill. Metallögla i nosen för fastsättning av lina. Vackert mönstrad yta. Vikt: 10 gram. Längd: 115 mm. Krokstorlek: 6. Färger: S/Sv, S/Blå, G/Röd. Krokar: Tre bronserade standardtrekrokar, hängande i fjäderringar som monterats i metallöglor. Kasteegnskaper: Dåliga. Gång i vattnet: Ganska stela, vickande rörelser med små utslag. Grundgående. Kommentar: Ännu en wobbler av den numera frekventa,
långsmala modellen. Finett passar genom sin grunda gång bäst i skärgårdsvikar, över grunda flader
och annorstädes där fisken jagar ytligt. Wobblern kan ev duga som lax- och havsöringsbete, men det
har jag ingen erfarenhet av.

Sölvkroken Wobblere: Flytande, närmast cigarrformad hårdplastwobbler med naturtroget utstående ögon och utmärkt finish. Kraftig, avlång haksked av plast, vilken är avrundad framtill och fastlimmad i kroppen. Stålögla framtill för fastsättning av lina. Vikter: 12, 15 och 40 gram. Längder: 110,
130 och 170 mm. Färger: Tiger, G/Orange, Grönzebra, Vit/Rött huvud. Krokar: Två bronserade trekrokar av standardtyp, upphängda i fjäderringar, vilka sitter i kraftiga stålöglor. Kastegenskaper: Ordinära. Gång i vattnet: Flyter högt i vattnet och går ganska grunt. Naturligt simmande gång med hela
kroppen i aktion. Kommentar: Denna wobbler har en tilltalande form och utsökta färgmönster. Den
går bra att använda vid trolling efter flertalet rovfiskar (blyad lina krävs för att nå ner djupare), men är
kanske framför allt ett spinnbete för lättare kust- (havsöring) och insjöfiske.

