Flatfish: Hårdplastwobbler av banantyp med förlängt, tillplattat framparti som sked. Linan fästes i en
kraftig stålögla, som med en kort tafs är förbunden till kroppen med en skruvögla. Vikter: Finns i ett
mångfald storlekar och viktklasser på den amerikanska marknaden. I Sverige stöter man oftast på modeller från 4 till 10 gram och i längderna 70 till 120 mm. Färger: Likadant här, ett 40-tal färgkombinationer finns att tillgå, men jag har inte fått något riktigt grepp på vilka som tillhandahålles i Sverige.
Krokar: Bronserade trekrokar av standardtyp (oftast två), upphängda i kraftiga skruvöglor. Kastegenskaper: Något sämre än genomsnittet p g a visst luftmotstånd. Gång i vattnet: Går medeldjupt, rytmiskt simmande med hela kroppen. Kantrar något emellanåt, men drar sig ej upp mot ytan. Kommentar: Flatfish tillhör en typ av beten som är mycket populära i USA, särskilt för bass. De korta, kraftiga
rörelserna kan man dock dra nytta av även i svenska vatten, framför allt sommartid och i strömmande
vatten, då den kan vara huggutlösande vid fiske efter gös, gädda och större abborre.

Jensen Lax: Spolformig hårdplastwobbler med starkt avsmalnande stjärt. På betets undersida sitter
ett plastöverdraget metallband i vilket krok och linfäste sitter. Liten, oval sked som är fästad i metallbandet medelst en plasthylsa. Slagtålig konstruktion med undantag för skeden, som är något vek. Vikt:
10 gram. Längd: 70 mm. Krokstorlek: 4. Färger: G, S, Röd med svarta prickar, Gul med svarta
prickar, Grön med svarta prickar, Gul med röda prickar, Z. Krokar: Två blanka standardtrekrokar monterade i metallfästen via fjäderringar. Kastegenskaper: Ganska goda. Gång i vattnet:
Sjunkande. Kräver viss fart, men får då naturliga, livligt simmande rörelser. Går medeldjupt. Kommentar: Allroundwobbler av ganska hög klass som genom sin konstruktion är särskilt lämpad för
strömmande vatten. Den går också utmärkt att trolla med och tål med sin robusta kropp de vassaste
fisktänder. Man bör dock kontrollera skeden emellanåt och ev förstärka dess infästning med något
starkt, vattentåligt lim.

Mini Fat Rap: Hårdplastwobbler med rund, tjock kropp och starkt avsmalnande stjärtparti. Rund,
skålad haksked i plast limmad i kroppen. Linfäste i form av en ögla framtill. Fin finish. Vikt: 4 gram.
Längd: 30 mm. Krokstorlek: 10. Färger: SD, SW, P, GFR (fler kan förekomma beroende på importör). Krokar: Två bronserade trekrokar av standardtyp hängande i fjäderringar, vilka sitter i stålöglor.
Kastegenskaper: Medelmåttiga eller något sämre. Gång i vattnet: Sjunkande. Går ganska grunt och
kräver lite extra fart för att rörelserna - vibrerande med små utslag – ska bli attraktiva. Kommentar:
Denna wobbler är ett hyggligt alternativ till spinnare och småjiggar när det är fråga om abborrfiske.
Allra bäst har jag lyckats när jag monterat en liten upphängare framför och abborren jagat i stim.

