Believer: Hårdplastwobbler med spolformad kropp som är tillplattad fram- och baktill och
således har en naturlig haksked. Utstående, gula ögon med svart pupill. En eller två (beroende på modell) metallöglor längst fram för fastsättning av linan. Vikter: 11, 28, 42 och 56
gram. Längder: 101, 152, 178 och 203 gram. Färger: Abborre, R/Vit, Gul med svarta fläckar, S/Blå, Röd med svarta fläckar. Den gula och röda versionen är fluorescerande. Krokar:
Två eller tre blanka trekrokar av standardtyp sittande i fjäderringar, som monterats i kraftiga
stålöglor. Kastegenskaper: Ganska svårkastad även med tvåhandsspö. Mest lämpad för trolling. Gång i vattnet: Flyter högt. Har sävligt simmande rörelser där hela kroppen arbetar.
Med linan fastsatt i den främre öglan är wobblern ganska grundgående, medan den håller sig
på 4-5-metersnivån med linan fäst i den bakre. Kommentar: Believer är snarlik Swim Whizz
(det här med fiskebeten och patent är verkligen något man kan fundera över) och liksom
denna en pålitlig wobbler för gädda och gös. Den minsta varianten duger också som abborrbet. Finns även i ledat utförande, men detta bete har jag inte provat.

Walley Diver: Knappt flytande plastwobbler med rasselkula i kroppen. Runda former, men
starkt avsmalnande mot stjärten. Utstående, röda ögon. Ganska lång sked, som har en tyngd i
form av en stålkula längst fram och är fastskruvad i en munliknande öppning. Linan fästes i
en fjäderring, vilken i sin tur sitter i en skruvögla på skedens ovansida. Vikt: 13 gram.
Längd: 100 mm. Krokstorlek: 4. Färger: Blå/S, Abborre, Fluor-Gul/Grön. Krokar: Två
trekrokar av Limerick-modell hängande i fjäderringar, vilka sitter i stålöglor. Kastegenskaper: Medelmåttiga. Gång i vattnet: Simmande rörelser med inte alltför stora utslag i sidled.
Kräver ganska hög fart, men tål inte för hög fart då det lägger sig på sidan och drar sig uppåt.
Djupgående när den uppför sig normalt. Kommentar: Dessvärre är jag långt ifrån nöjd med
gången på detta Cordell-bete, som annars gör ett gott intryck. Varken mitt exemplar eller ett
som jag fått låna uppför sig som man förväntar av en djupgående wobbler utan i stället agerat
med ideliga avstickare i sidled och tappat djuphållningsförmågan, möjligen dikterat av skedens något annorlunda utformning.

