Unika: Spolformad hårdplastwobbler med något böjd rygg och svagt konvexa sidor. Hakskeden, som
är oval och ganska liten, är fästad i en metallskena genom en plasthylsa. På undersidan finns ett plasttäckt metallband som krok och linögla är fastsatt på. Ganska tålig konstruktion om man undantar skeden. Vikter: 10 (flytande), och 12 (sjunkande). Längder: 70. Krokstorlekar: 4 (stjärtkroken) och 6
(bukkroken). Färger: Röd med svarta prickar, Gul med svarta prickar, Grön med svarta prickar, Gul
med röda prickar. Krokar: Bronserade standardtrekrokar upphängda i fjäderringar, vilka är monterade
i metallfästen. Kastegenskaper: Ganska lättkastat och skaplig precision för att vara en wobbler. Gång
i vattnet: Arbetar på medeldjup nivå med pigga, simmande rörelser samtidigt som kroppen för varje
utslag kantrar över åt ena eller andra sidan. Kommentar: Trots sin litenhet verkar denna wobbler attrahera fisk av alla dimensioner. Gädda, göd och abborre är väl kanske de vanligaste bytesfiskarna, men
tack vare att betet klarar av strömmande vatten hyggligt är den även användbar för lax och havsöring.

Shadrak: Flytande hårdplastwobbler med rasselkula tillverkad i ett enda stycke. Kroppen har en
”bullig” form, men avsmalnar baktill. Huvudet är försett med gälar och gula ögon med svart pupill.
Linan fästes i en patenthake som sitter i en ögla mitt på den långa plastskedens ovansida. Vikt: 11
gram. Längd: 110 mm. Krokstorlekar: 2 (bukkroken) och 4 (stjärtkroken). Färger: Strömming,
Abborre. Krokar: Försilvrade trekrokar av svag papegojmodell, monterade i fjäderringar, vilka sitter
i stålöglor. Kastegenskaper: Ej så goda p g a lätt vikt och stort luftmotstånd. Lämpar sig bäst för
trolling. Gång i vattnet: Går ganska djupt (3-4 meter) med snabba, mycket fiskligt simmande rörelser.
Gör ibland små avstickare i sidled, men behåller den fina gången. Kommentar: Denna amerikanska
wobbler (Whopper Stopper) tillhör mina favoriter när det gäller de mindre storlekarna. Jag har använt
den relativt ofta vid skärgårds- och insjöfiske, och speciellt för gädda, gös och havsöring har den visat
sig fångstgivande. Med lätt blyad lina får man också snabbt ner den till önskat djup och resten sköter
wobblerns fina rörelser om.

Minnow Plug: Flytande, cigarrformad hårdplastwobbler med konkava, sluttande huvudsidor. Rund,
ganska starkt kupad haksked, slarvigt fastskruvad i kroppen. Skruvögla under nospartiet för linfastsättning. Ingen märkvärdig finish. Vikt: 9 gram. Längd: 75 mm. Krokstorlek: 4. Färger: Gädda, Abborre, gulvit, grönvit. Krokar: Två silverfärgade trekrokar av standardtyp, den främre i metallfäste
skruvat i kroppen, den bakre i skruvögla. Kastegenskaper: Medelmåttiga kastlängder. Ganska vindkänslig. Gång i vattnet: Maxdjup c:a 2,5 m. Rör sig med livligt simmande gång. Kommentar: Ganska trevlig gång på detta bete, men man har fuskat en del med ytbehandling och fästanordnigar. Mest
lämpad för gädda, gös och abborre i grundare vatten.

