Ripplin´ Redfin: Fiskliknande plastwobbler med ganska starkt bockad rygg och vågformade, assymetriska
sidor. Kort, rund plastsked, försänkt och limmad på huvudets undersida. Ögla och fjäderring i nosen. Flytande
med rasselkulor. Vikt: 12 gram. Längd: 120 mm. Färger: Blå/S, Svart/S, Pärlemor/Svart, Orange/Guld,
Gulgrön Krokstorlek: 4. Krokar: Tre vassa trekrok av Limerick typ, apterade på fjäderringar, vilka sitter
i stålöglor. De två bakersta krokar ibland i varandra vid utkastet. Kommentar: En något annorlunda wobbler
som nog kan ha sitt berättigande, inte ,minst i strömmande vatten efter ädelfisk. När det gäller gädda, gös och
abborre höjer den sig knappast över mängden. Den rör sig med tämligen regelbundna, viftande och slingrande
rörelser som torde framkalla lockande vibrationer. Svår att få ner till mer än två meters djup.
Big Al: Flytande aluminiumwobbler med kilformad nossked, som har tre hålfästen för olika djuplägen. Rund,
ganska bred kropp med platt undersida och avsmalnande mot stjärten. Linan fästes i flyttbar metallögla på skedens översida. Vikt: 35 gram. Längd: 185 mm. Krokstorlekar: 1/0 under buken, 4/0 i stjärten. Färger: S/Blå,
S/Svart, Gul/Grön, Gul/Orange, Vit/Röd. Krokar: Två trekrok av standardmodell. Bukkroken är infästad i en
metallbygel som skruvats i kroppen, medan stjärtkroken hänger i en fjäderring, vilken sitter i ett hål längst bak
på kroppen. Kastegenskaper: Medelmåttiga. Gång i vattnet: Rör sig med yviga, slängande och krängande rörelser. Går ganska grunt även med den djupaste inställningen (knappt tre meter) och får en rent ytlig gång på den
grundaste. Kommentar: Gör sig bäst i grunda och medeldjupa vatten. Någon större fiskelycka vid trolling
(blyad eller oblyad) i mellansvenska sjöar har jag inte haft med detta bete, möjligen är det användbart i skärgården.
Swim Whizz: Oval kropp med utstående ögon och tillplattat stjärt- och nosparti, varvid det senare fungerar som
sked. Wobblern är tillverkad i armerad cycolacplast, ihålig och uppbyggd i tre sektioner. Mycket motståndskraftig mot såväl slag som vassa tänder. Ovanpå skeden finns två kraftiga öglor i metall för infästning av lina. En
modell är långsamt sjunkande, övriga flytande. Vikter: 5, 12, 30, 41 och 60 gram. Längder: 70, 100, 150 och
200 mm. Färger: Wobblern finns i ett otal färger och mönster, vilka torde tillfredsställa de flesta sportfiskares
smak, varför jag anser det onödigt att belasta utrymmet med alla uppgifter härvidlag. Krokar: En, två eller tre
kraftiga, förtennade trekrokar beroende på modell. Krokarna är fästade i rejäla fjäderringar, vilka i sin tur sitter
i stålöglor. Kastegenskaper: De mindre storlekarna är ganska lättkastade, medan de större lämpar sig bäst för
trolling och dragrodd. Gång i vattnet: Lockande, fisklik gång med regelbundna utslag i sidled. Bibehåller djup
och rörelser bra vid olika hastigheter. Djupgåendet kan regleras genom två fästen. Det nedre får betet att röra sig
strax under ytan, medan det övre håller den nere på omkring två meters djup. Blyad lina är nödvändig om man
vill ner längre. Kommentar: Ett av de bättre betena för gädda och gös, som jag själv haft framgång med vid ett
flertal tillfällen, framför allt vid trollingfiske.

