Puukala: Cigarrformad hårdplastwobbler i snygga lackfärger. Ögon med genomskinlig iris och svart
pupill. Hakskeden är bockad så att den bildar ett gap. Linan fästes i en ögla på skedens ovansida. Vikt:
20 gram. Längd: 110 mm. Krokstorlek: 1. Färger: Finns i sex färgvarianter skiftande i blått, grönt,
silver och brunt med olika fjällmönster. Krokar: Två förtennade trekrokar monterade i metallfäste
resp skruvögla. På äldre modeller (se ovan) fanns tre krokar, men de hakade ofta fast i varandra. Kastegenskaper: Medelmåttiga. Gång i vattnet: Knappt flytande (sjunker med ståltafs). Utan åtgärder går
Puukala ganska grunt med lojt simmande rörelser samtidigt som den vaggar fram och tillbaka. Genom
att justera överdelen av skeden kan man få yvigare simrörelser, och böjer man den undre delen framåt
får betet en djupare gång. Kommentar: En wobbler som enligt min mening placerar sig någonstans i
mellanskiktet när det gäller fisklighet. Rörelserna kan göras ganska lockande, men det fordrar en del
ingrepp.

Sparkle Minnow: Flytande plastwobbler med slanka former. Hakskeden är oval och limmad i kroppen. God finish med fjällmönstrade sidor och gula ögon med svart pupill. Linan fästes i stålögla längst
fram. Vikt: 5 gram. Längd: 95 mm. Färger: S/Blå. Krokar: Två bronserade trekrokar upphängda i
fjäderringar, vilka sitter i stålöglor. Kastegenskaper: Ganska dåliga. Gång i vattnet: Grundgående
med svagt simmande rörelser. Får alltför ofta slagsida, vilket hämmar fiskligheten. Kommentar:
Oaktat ett inte ofördelaktigt yttre är denna wobbler klart undermålig då gången är oacceptabel och
svår att rätta till.

Hula Diver: Äggformad hårdplastwobbler med stora, svarta, något utstående ögon och två skedar
av plåt. Den främre är nästan kvadratisk medan den bakre, som är något mindre, har rundare former.
Bägge skedarna utgör en förlängning av en plåtplatta som löper under betets buk och är således stadigt
förankrade. Linan fastsätts i kraftig stålögla på skedens överkant. Stryktålig konstruktion. Vikt: 12
gram. Längd: 80mm. Färger: Röd, Groda, Svart, Gul, Förkromad. Krokar: Två kraftiga trekrokar
fastsatta i ovan nämnda metallplatta. Den bakre är delvis täckt av gummistrimlor i kulörta färger. (Min
wobbler ovan har inte originalkrok). Kastegenskaper: Ordinära. Gång i vattnet: Regelbundna, kraftigt vickande rörelser med hela kroppen. Går mycket djupt, nedåt 10 meter, och dyker brantare ju
snabbare man vevar. Kommentar: Denna klassiker från Arbogast verkar inte tillverkas längre, vilket
jag personligen beklagar. Det är ett synnerligen effektivt bete för gädda och gös. Det går verkligen
djupt och dyker kraftigt även vid stor belastning = lång trollinglina. I USA används det mycket i saltvatten. Själv har jag mest använt Hula Diver vid spinnfiske i djupbranter efter gös och gädda.

