Super Secret: Knubbig hårdplastwobbler med avsmalnande stjärt och gula ögon med svart pupill.
Skeden finns i olika storlekar och sitter i en skåra framtill. Linan fästes i metallögla i nosen. God
finish. Vikt: 18 gram. Längd: 85 mm. Färger: Finns i ett dussintal färgvarianter, vilka lär tillgodose
de flesta önskemål. Krokar: Två blanka trekrokar av normaltyp monterade i fjäderringar, vilka hänger
i stålöglor. Kastegenskaper: Godkända när det gäller kastlängderna. Precisionen något sämre. Gång i
vattnet: Går grunt till medeldjupt beroende på vilken sked som används. Arbetar med snabba, simmande rörelser. Kommentar: En bland många knubbiga beten som blivit populära de senaste decennierna. Plus i kanten för de fina färgmönstren samt möjlighet att välja olika skedar för önskat djupgående. För övrigt höjer sig wobblern inte över mängden.

Minett: Sjunkande, tvådelad hårdplastwobbler med fiskliknande kropp. Haksked i plåt, fastskruvad i
kroppen. Linan fästes i pianotrådsögla högt upp på skedens ovansida. Vikt: 3 gram. Längd: 40 mm.
Krokstorlek: 12. Färger: Finns i ett flertal, ej angivna, färgkombinationer. Krokar: Två blanka trekrokar fastsatta i skruvöglor. Kastegenskaper: Dåliga. Krokarna hakar lätt upp sig på linan. Gång i
vattnet: Dessvärre har jag inte lyckats få till någon fisklig gång på de exemplar jag testat när det gäller
normal eller långsam fart. Vid snabb intagning får dock betet ganska fina, simmande rörelser. Sjunkande. Kommentar: Miniwobblerna har numera fått träda tillbaka för jiggar i allt högre utsträckning.
Minett har dessutom varken kastegenskaper eller rörelser som kan accepteras.

Älvkarleby: Hårdplastwobbler med torpedformad, från sidorna tillplattad kropp. Rund, avhuggen
haksked i plast med metallögla för fastsättning av linan. Ganska oöm konstruktion. Vikt: 13 gram.
Längd: 65mm. Krokstorlek: 4. Färger: S med röd rygg och röda prickar, S med mörk rygg och
svarta prickar, S med mörk rygg, G med svarta ränder, Gäddfärgad, Röd/Vit, S, Mörtfärgad. Krokar:
Försedd med två bronserade trekrokar monterade i fjäderringar, vilka sitter i stålöglor. Den främre
kroken har en viss benägenhet att häkta upp sig på linan vid utkastet. Kastegenskaper: Medelmåttiga. Gång i vattnet: Tar sig fram ganska grunt med stora, pendlande rörelser. Emellanåt kan wobblern
lägga sig på sidan samtidigt som den stiger uppåt. Sjunkande. Kommentar: Ett gammalt Westin-bete
som akterseglats av nyare modeller. Kan fungera om man får wobblern att uppföra sig normalt, vilket
inte varit fallet med de exemplar jag innehaft.

