Shaky: Hårdplastwobbler tillverkad i ett stycke med rund, knubbig kropp som avsmalnar bakåt. Bastant, fyrkantig haksked i nosen Fjällmönstrade sidor, röda gällock och gula ögon med svart pupill.
Stålögla framtill för fästning av lina. Vikter: 12 och 20 gram. Färger: Gul/Sv, Vit/Sv, Grön/Sv, S/Sv,
Grön/Gul/Sv, Röd/Brun/Sv. Krokar: Två fjäderringsupphängda förtennade trekrokar av standardtyp.
Kastegenskaper: Medelmåttiga. Gång i vattnet: Ganska grundgående. Går snett nedåt med pigga,
viftande rörelser. Kan ibland kantra och skära upp mot ytan vid hög fart. Flytande. Kommentar: En
ordinär grundvattenswobbler för gädda och abborre.

Deep Wee: Hårdplastwobbler med knubbig, rund form och avsmalnande stjärtparti. Fjällmönstrade
sidor och gula ögon med svart pupill. Linan fästes i en fjäderring som sitter i en skruvögla mitt på
ovansidan av den långa, svagt droppformade skeden, vilken är fastskruvad och limmad i kroppen. Rasselkula inuti. Utmärkt finish. Vikt: 10 gram. Längd: 80 mm. Krokstorlek: 4. Färger: S/Svart rygg,
Regnbåge, Bass, Orange, Chartreuse/Brun rygg. Krokar: Två bronserade trekrokar av papegojtyp
monterade i fjäderringar, vilka är upphängda i stålöglor. Kastegenskaper: Genomsnittliga. Gång i
vattnet: Flyter knappt och går ner till 3-4 meters djup med fint simmande gång, men vissa exemplar
får gärna slagsida, vilket medför att de helt tappar såväl rörelser som djuphållningsförmåga. Jag har
ett exemplar som sköter sig perfekt och ett som inte går att få någon ordning på. Kommentar: Rebelprodukter brukar hålla god klass, men Deep Wee måste jag sätta ett frågetecken för. Tydligen är balansen A och O för detta bete, och ett litet fel vid tillverkningen ödesdiger. Jag skulle behöva testa
fler wobbler i samma serie för att kunna avgöra kvalitén. När allt stämmer är Deep Wee annars ett
väl fungerande bete för både trolling och spinnfiske till de flesta arter.

Spearhead: Torpedformad, fiskliknande kropp i hårdplast med utstående sidofenor strax bakom huvudet. Rund, slät haksked fastlimmad under huvudet. Stålögla i nosen för fastsättning av lina. Fin ytbehandling och oöm konstruktion. Vikt: 14 gram. Längd: 80 mm. Krokstorlek: 4, Färger: Finns i
ett otal färger och mönster som tillfredsställer alla smakriktningar. Krokar: Två vassa, bronserade
trekrokar av standardmodell, monterade i fjäderringar, som sitter i stålöglor. Kastegenskaper: Ordinära. Gång i vattnet: Flyter knappt. Arbetar på medeldjup med regelbundet simmande rörelser utan
större utslag. Kommentar: En slagtålig wobbler i mellanklassen med goda krokningsegenskaper.
Ganska effektiv för de flesta rovfiskar.

