Floating-Diving Minnow: Strömlinjeformat hårdplastbete med oval haksked och metallögla för
linfäste. Små fjällmönster på rygg och sidor. Vikt: 7 gram. Längder: 75 mm. Färger: S, G, Abborre.
Krokar: Två bronserade trekrokar av papegojtyp monterade i fjäderringar som sitter i stålöglor. KastEgenskaper: Ganska dåliga. Gång i vattnet: Simmar med små rörelser i sidled och går djupare om
farten ökas. Flytande. Kommentar: Denna wobbler har inte varit synlig på marknaden under senare
år. Den tillhör det medelmåttiga slaget bland en typ av beten som man ibland måste detaljgranska för
att hitta skillnader mellan.

Tobis: Hårdplastwobbler med haksked och kropp tillverkat i ett enda stycke. Bananliknande utseende
med avsmalnande stjärtparti. Linan fästes i en stålögla framtill. Stark och hållbar konstruktion.
Vikt:10 gram. Längd: 80 mm. Färger: S med röd rygg, S med röda prickar, S med svarta prickar,
Abborrfärg. Krokar: Två bronserade trekrokar i standardutförande hängande i fjäderringar, vilka är
monterade i metallöglor. Kastegenskaper: Medelmåttiga. Gång i vattnet: Går medeldkupt med fiskliga, pendlande rörelser. Wobblern bör dock inte framföras för snabbt, ty den lägger sig då gärna på
sidan och söker sig uppåt. Sjunkande. Kommentar: Tobis har jag tagit en del gäddor på vid långsam
dragrodd, särskilt på höstkanten. Passar sämre som spinnbete och i strömmande vatten då rörelserna
är något oförutsägbara.

Quickly: Liten, kompakt hårdplastwobbler med fiskliknande kropp och kraftigt avsmalnande stjärtparti. Platt, rektangulär haksked av genomskinlig plast monterad i kroppen på huvudets undersida. Här
sitter även en stålögla för aptering av lina. Robust konstruktion som tål hårda tag. Vikt: 5 gram.
Längd: 45 mm. Krokstorlek: 4. Färger: S med röd rygg, S med röda prickar, S med svarta prickar,
Abborrfärg. Kastegenskaper: Ordinära. Gång i vattnet: Vickar sig fram med förföriska, fiskliknande
rörelser. Sjunkande, men intar snabbt normaldjup. Kommentar: Quickly var tidigare en av mina favoriter bland småwobbler. Dess pigga rörelser har inte sällan lockat huggslö fisk till attack, och jag har
tagit såväl abborre som gädda och salmonider på densamma. Numera vilar den mestadels i draglådan
till förmån för någon jigg.

Glad Shad: Hårdplastwobbler med spetsiga ändor och tillplattade sidor. Utstående, mörka ögon. Linan fästes i stålögla en bit framför mitten på ryggen. Fin finish. Vikt: 14 gram. Längd: 75 mm. Färger: Finns i ett otal varianter när det gäller färger och mönster. Krokar: Två blanka, breda och tunna
trekrokar, vilka hänger i fjäderringar som sitter i stålöglor. Kastegenskaper: Ordinära. Gång i vattnet: Sjunkande. Arbetar med snabba, vibrerande rörelser och håller sig på medeldistans. Kommentar:
En pigg liten wobbler som jag luat sommarloja gäddor med ibland. Fungerar även skapligt för gös och
abborre.

