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Sportfiskarnas idépärm 
 
Sportfiskarnas idépärm har tagits fram som stöd för klubbarnas ungdomsverksamhet. Idéerna är 
insamlade från fiskeklubbar runt om i landet. Detta är en elektronisk utgåva med ett urval av 
innehållet i den ursprungliga pärmen och de uppdateringar som togs fram. Själva idéerna är inte 
förändrade och inte heller illustrationerna. 
 
Tack alla ni som genom åren har hjälpt till att ta fram idéerna i pärmen! 
 
Mer studiematerial och böcker hittar du på www.sportfiskarna.se. 
 
Illustrationer Thommy Gustavsson. 
 
 Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna. 
Innehållet får inte kopieras, skrivas ut eller brännas i annat syfte än att använda i den egna 
verksamheten. Det är med andra ord okej att kopiera upp/skriva ut så att medlemmarna i klubben, 
deltagarna i fiskeskolan eller eleverna i slöjdklassen får en varsin kopia. Om en annan klubb, skola 
osv. vill ha tillgång till pärmen ska de däremot vända sig till Sportfiskarna för att köpa pärmen till 
ett bra pris. Om det piratkopieras ur pärmen får vi inte tillbaka de pengar det kostar att producera 
pärmen och kan inte ta fram nya exemplar när upplagan tar slut. 
 
 

Viktig säkerhetsinformation! 
 
Idépärmen är avsedd att användas i klubbarnas ungdomsverksamhet. För att genomföra många av 
idéerna i pärmen krävs användande av farliga verktyg eller lim, färg och andra kemikalier som kan 
vara skadliga vid hudkontakt eller inandning av ångor.  
 
Det är därför mycket viktigt att all verksamhet sker under ledning av vuxna. Särskilt farliga moment 
bör genomföras av ledarna. Vid användning av farliga kemikalier, exempelvis epoxylim, ska 
handskar användas för att undvika hudkontakt och luftkonditioneringen måste vara bra. Läs alltid 
varningstexterna på förpackningarna och följ instruktionerna där. 
 
Bly bör undvikas i redskapstillverkning. Bly är en giftig tungmetall som inte bör komma ut i 
naturen, exempelvis genom sänken som fastnar i botten. Vid smältning av bly bildas också mycket 
giftiga ångor. Tänk på att även lödtenn innehåller bly och se alltid till att ha mycket bra 
luftkonditionering vid lödning. 
 
Sätt alltid säkerheten i första hand! Vissa av idéerna i pärmen kan inte genomföras om ni som leder 
verksamheten inte hinner hjälpa till med alla moment. Starta alltid med säkerhetsinformation så att 
alla ungdomar vet vilka regler som gäller och hur man handskas med farliga verktyg. 
 
Alla ungdomsledare ute i landet gör ett viktigt och ansvarsfullt jobb. Sportfiskarna är stolta över alla 
er som jobbar med ungdomsverksamhet! 
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Flöte för långspömete 
 
Rätt flöte för rätt tillfälle och de förutsättningar som råder på fiskeplatsen är en självklarhet för den 
duktige metaren. Här presenterar vi ett still/strömvattenflöte. Du kan självklart och bör göra dem i 
olika storlekar så att de går att använda vid olika tillfällen. 
 
Vad behöver jag? 
 
Långsmala små korkar (2st) Tunna små blompinnar av bambusplit  
Epoxylim   Hobbyfärg, svart och orange  
 
 
Hur gör jag? 
 
Kapa till en bit (10-12 cm) av blompinnen. Putsa av den med sandpapper så att den blir rund och 
slät. 
 
I ändarna på korken görs ett hål halvvägs in i med sylen. Försök styra sylen mitt i korken så hålen 
möts inuti. Eventuellt så kan du borra hålen med ett borr som är mindre än blompinnen i diameter. 
Trä sedan på korkarna (de tjocka ändarna mot varandra) på den slipade blompinnen och limma ihop 
dem. Undvik att få lim på pinnen, då denna ska gå att dra ur. 
 
När limmet torkar så drar du ur pinnen och formar korken med grovt sandpapper. Gör flötet 
droppformat. Avsluta med att putsa med fint sandpapper tills du får en jämn och fin yta. Stick in 
pinnen och limma fast den så att pinnen sticker ut ca 2 cm i korkkroppens tjockända. 
 
Måla pinnens båda ändar med en väl synlig färg och resten av flötet med svart färg. Fixera därefter 
flötet på linan med ventilgummin i båda ändar. 
 
Om du vill använda flötet som stillvattenflöte, ska flötet vändas med den långa antennen uppåt 
medan du i strömmande vatten gör tvärtom. 
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Glidflöte 
 
Som flugbindare använder man ofta stjärtpennor av påfågel till bildmaterial. Få vet dock att dessa 
fjädrar kan bli utmärkta flöten. Kasta därför inte fjädrarna som använts vid flugbindningen utan gör 
flöten av dem istället. Då kan du öka din chans till fisk! 
 
Vad behöver jag? 
 
Påfågelfjädrar (stjärtpennor)  Blompinne 
Spötråd    Lack 
Lekande    Nylonlina 0,30-0,50mm 
Färg 
 
Hur gör jag? 
 
Ta en fjäder som är ca 4 mm i diameter och ca 20 cm lång. Kapa den försiktigt med ett rakblad. 
Putsa bort fanet med ett fint sandpapper. I en ände ska du sätta en antenn av smalare fjäderbit. Ta en 
smal fjäder (2-3 mm) 4-6 cm lång och putsa den på samma vis som den andra. 
 
Gör hål i flötets ovandel med en syl eller en dubbingnål. Limma därefter fast antennen med 
epoxylim. I flötets nedersta görs ett liknande hål, men här limmas en 2-3 cm lång bit av en 
blompinne av bambusplit. I pinnen ska ett lekande monteras. Ta en bit grov nylon och stick den 
genom lekandet. Vik sedan nylonstumpen runt nerändan på flötet och linda fast den med 
spölindningstråd. 
 
Nu återstår det att måla flötet med hobbyfärg. Toppen ska liksom på de tidigare modellerna helst 
målas svart medan toppen skall vara orange eller röd.  
 
Flötet kan användas i stilla eller svagt strömmande vatten. Detta är mycket känsligt och kan fästas 
på linan med blyhagel på båda sidor om lekandet i flötets nerända (speciellt om det blåser). Flötet 
kan också fästas i båda ändar med ventilgummi. Om det är djupt där du ska fiska så kan du givetvis 
använda dig av en stoppknut på linan ovan lekandet. 



         
    Idépärmen 

Sida 6 
 

 

Illustrationer Thommy Gustavsson. 
© Sportfiskarna. Materialet får endast kopieras eller skrivas ut för at använda i samband med licensinnehavarens (den organisation som köpt eller fått 
Idépärmen från Sportfiskarna) ungdomsverksamhet. 

 



         
    Idépärmen 

Sida 7 
 

 

Illustrationer Thommy Gustavsson. 
© Sportfiskarna. Materialet får endast kopieras eller skrivas ut för at använda i samband med licensinnehavarens (den organisation som köpt eller fått 
Idépärmen från Sportfiskarna) ungdomsverksamhet. 

Strömvattenflöte 
 
Om du använder ett vanligt flöte då du metar i strömmande vatten så upptäcker du att det inte rör 
sig som det ska och att det snart sjunker trots att ingen fisk nappar. Problemet är att inte flötet är 
utformat på ett sätt som gör att det klarar av de strömvirvlar som finns och att det då så småningom 
går under ytan. Ett strömvattenflöte likt detta med högt placerad flytkropp kan då komma till 
användning. 
 
Vad behöver jag? 
 
Avlång kork/balsabit   Bambusplit, 4 mm grov 
10 cm 0,50 mm nylonlina   Spölindningstråd 
Hobbyfärg, svart och orange 
 
Hur gör jag? 
 
Kapa bambun i lagom längd, ca 16-18 cm. Runda av pinnen med en plattfil och sandpapper, så att 
den blir tjockare i den ände som ska vara uppåt på flötet. Markera mittpunkten på korken/balsabiten 
i båda ändarna. Borra hål in till mitten från båda håll så att de möts. 
 
Forma därefter korkens ytterkonturer till en elliptisk form. Putsa med fint sandpapper. Limma sedan 
fast korken eller balsabiten på bambupinnen. Se till att få en lagom bit av bambupinnen som 
signaltopp ovanför korken. 
 
Nu ska du göra en ögla i bambupinnens nerända. Ta en bit 0,50 mm nylonlina och vik den runt 
änden. Om du vill så kan du fila bort lite där linan ska ligga mot pinnen. Linda fast nylonstumpen 
med spölindningstråd så att du får en snygg lindning som när du lindar fast en ögla på ett spö. Lås 
tråden med några halvslag. Limma därefter lindningen med epoxy. 
 
Måla slutligen flötet med svart lackfärg och toppen med en orange lackfärg. 
 
Strömvattenflötet fästs ofta med ventilgummi i toppen medan linan går genom öglan i nerändan. 
Detta gör det möjligt att kunna bromsa upp flötets drift genom strömmen, något som ofta kan 
resultera i napp om detta görs på rätt sätt. Om det är djupare än vad spöet är långt, eller om det 
blåser kraftigt mot strömmen så fästs flötet endast i botten. Då fixerar du istället flötet med en 
stoppknut på önskat djup. 
Färtyng flötet så att endast signaltoppen sticker upp ovan ytan. Då registrerar ditt flöte även 
försiktiga napp i oroligt vatten.  
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Flöte av fågelfjäder 
 
Att använda fågelfjädrar till flöten är både billigt och enkelt. Dessutom får du ett flöte som är 
mycket känsligt och ypperligt för mete i stilla och långsamt strömmande vatten. 
 
Vad behöver jag? 
 
Stjärt- eller vingpenna av gås, anka, fiskmås, kråkfåglar eller andra större fåglar. 
Färg: svart och orange. 
Ventilgummi 
 
Hur gör jag? 
 
Börja med att skära bort fanet från pennan med ett rakplad. Skär försiktigt bort den smalaste änden 
av pennan. Längden på flötet avgör du själv (10-15 cm är lagom). 
 
Är fjäderpennan krokig går det att räta ut den om man värmer den försiktigt över en låga, samtidigt 
som man böjer den rätt. Putsa vingpennan med sandpapper och torka rent den med 
rengöringsmedel. Flötet målas med lackfärg. Toppen målas i orange som syns bäst och resten av 
flötet målas svart. 
 
Flötet fästs på linan i båda ändarna med ventilgummi. Då flötet är rätt förtyngt ska endast någon 
centimeter av toppen synas ovan ytan. 
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Gäddflöte 
 
Att meta gädda, gös eller annan rovfisk kan vara både spännande och effektivt. Ett bra flöte som är 
anpassat till betesfiskens storlek är självklart en viktig del av utrustningen. Använd inte större flöte 
än att betesfisken kan dra ner flötet någon sekund ibland (om du nu väljer att använda levande 
agn?!) 
 
Vad behöver jag? 
 
Kork, 2-4 st   Blompinne i bambu 
Lekande   0,50 mm nylonlina  
Spölindningstråd  hobbyfärg, svart och orange 
Lack   vattenfast lim (epoxy) 
 
Hur gör jag? 
 
Gör hål i korkarna, borra eller stick en syl halvvägs in i varje kork från båda håll. Trå korkarna på 
blompinnen och limma ihop dem med epoxylim. Inget av pinnen ska sticka upp över korken (se 
bild). När limmet torkat kan du forma korkdelen med grovt sandpapper. Gör då ändarna smalare så 
att flötet får formen av en cigarr. Avsluta genom att putsa med finare sandpapper. 
 
Montera lekandet på blompinnens nedre del. Ta sedan 30 mm av nylonlinan, stick den genom 
lekandet och vik den sedan runt änden på blompinnen. Linda fast öglan med spölindningstråd. 
Lacka gärna lindningen eller lägg på lite epoxilim. 
 
Måla slutligen flötets överdel orange och resterande svart. 
 
Stick linan från haspel eller spinnspöet genom lekandet och lås linan med hjälp av 2st blyhagel. Om 
du vill meta djupare än vad spöet är långt så kan du göra en stoppknut eller en upphängarknut ovan 
flötet som du sedan kan veva in genom öglorna på spöt. 
 
Gör gärna några olika storlekar på dina flöten för att lättare kunna anpassa dig till olika storlekar på 
betesfiskar och olika väderförhållanden. Om du t ex ska fiska abborre lämpar det sig ju inte så bra 
med samma flöte som när du har siktet inställd på storgäddan.                                            
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Flötesskydd 
 
Att skydda flötena mot eventuella skador och brott är ju självklart! Balsaträ och fjäderpennor är 
ömtåliga. Flötesskydd är ett måste för den som snabbt vill få tag i ett flöte av rätt typ som dessutom 
är oskadat av kringfarande prylar i boxen. 
 
Vad behöver jag? 
 
Elrör, 25-40mm i diameter   vattenfast lack 
Ändlock för elrör eller kork  lim, t.ex. epoxy 
 
Hur gör jag? 
 
Välj ett plaströr i lagom längd för just dina flöten. Kapa rören ca 5 cm längre än flötenas längd och 
putsa av kanterna. Fila till korkarna så att de passar fint i ändarna. Limma fast en kork i en av rörets 
ändar. Den andra korken ska användas som lock och får därför inte limmas fast! Om du använder 
dig av ändlock så limma då bara fast det ena och lämna det andra löst som lock. Märk ut på något 
fiffigt sätt vilken ände som är öppningsbar. Borra därefter några hål i sidorna av röret för att 
underlätta att flötena torkar efter varje fisketur! 
 
När du är klar med fodralet kan det vara bra att skriva på vad det innehåller. Om du har många att 
välja på så kan det vara jobbigt att vid varje tillfälle öppna sig framtill rätt flöte. 
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Lodsänke 
 
Ett lodsänke är oumbärligt för den som snabbt och enkelt vill kunna ställa in rätt djup vid mete. Hur 
detta används förklaras tydligt med hjälp av teckningarna! 
 
Vad behöver jag? 
 
Spolsänke/ päronsänke   kork/foam 
Rostfri tråd    Epoxylim 
 
Hur gör jag? 
 
Såga av ett 30 grams spolsänke på mitten och fila till sågytan plan. Tag en bit rostfri tråd och tvinna 
den runt ett 6 mm borr 5 gånger. Stick tråden genom sänket och bocka ut ändarna. Fyll hålet i 
sänket med epoxy och sätt samtidigt fast korkbiten mot undersidan. Som avslutning putsar du till 
korken. Krokhållaren i kork kan som tidigare nämnts ersättas av en bit självhäftande foam. 
 
Ett alternativ till spolsänket är ett päronsänke på ca 20 gram. Såga bort underdelen av sänket, slipa 
ytan plan och limma därefter på kork eller foam. Päronsänket har oftast ett lekande eller en ögla i 
ingjuten i toppen. 
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Krokreda 
 
Att hålla reda på prylarna i redskapslådan är nödvändigt om du vill underlätta ditt fiske och vara 
effektiv när du tävlar eller fiskar under besvärliga förhållanden. En krokreda med olika tackel är ett 
sätt att göra metet trivsamt. Du gör i lugn och ro i ordning dina tackel innan fisketuren. Gör gärna 
flera av varje om oturen skulle trassla till det för dig. Sätt upp dem på redan och märk redorna med 
vilka de innehåller. 
 
Vad behöver jag? 
 
Tunn wellpapp ca 2,5-3 mm tjock 
Gummiband 
 
Hur gör jag? 
 
Mät upp och klipp till en wellpappbit som är 16x8 cm. Den korta sidan ska vara längs med räfflorna 
i wellpappen. Mät ut mitten på pappbitens långsida och vik ihop den där. 
 
Gör därefter 1 cm djupa jack längs nedre kanten fram till vecket. Avståndet mellan varje jack bör 
vara ca 1 cm. I dessa jack låser man linan när denna lindas upp på pappbiten. Vik ihop krokredan 
och lägg ett gummiband om. 
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Maskhink 
 
En maskhink underlättar förvaringen av mask betydligt. På det här sättet kan du om du ger masken 
rätt förhållande förvara den under mycket lång tid och ändå hålla den pigg och kry. Du behöver på 
så vis inte ut och gräva inför varje fisketur. 
 
Vad behöver jag? 
 
Hink/ plastburk med lock   Ev. 10mm nylonrep 
 
Hur gör jag? 
 
Med locket ritar du en rand runt hinken ca 20mm under lockets kant. Skruva fast en rundstav i 
skruvstädet. Lägg upp hinken och stansa längs med markeringen med 6mm hålslag och hammare ut 
hål med 25mm mellanrum hela vägen runtom. Två hål, ett på varje sida filas upp till 10mm. Genom 
dessa hål sticker du sedan igenom repändarna och slår en enkel knut på dem. Smält ihop ändarna 
med en tändare så håller de bättre. Om du får tag på hinkar med handtag slipper du givetvis montera 
fast ett rep. 
 
Maskhinkar kan göras i olika storlekar. Gör en liten som går att ta med ut på fisketuren och en 
större som du kan ha hemma och odla mask i. Maskar som ska förvaras en längre tid ska ställas 
svalt och dessa ska matas någon gång ibland med vissna löv, mossa eller kaffesump. Mossa är bra 
att förvara dem i då den håller en jämn fuktighet.       
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Spöhållare för rullspömetare 
 
Vid bottenmete är det viktigt att spöt ligger stilla. Håller du spöt i handen så skakar du för mycket 
för att kunna märka försiktiga napp och så blir det väldigt tröttsamt i längden. Då är det bättre och 
helt enkelt nödvändigt att lägga ifrån sig spöt. Dessutom så kan det vara skönt att lägga ifrån sig 
spöt då det ofta kan vara långt mellan huggen. 
 
Vad behöver jag? 
 
1-1,5 m galvaniserad stängseltråd 3-5mm i diameter 
Isoleringstape 
 
Hur gör jag? 
 
Gör en mall enligt bilden och för över den på en bräda. Slå därefter i rundspik där tråden skall 
böjas. Klipp därefter av spikskallarna med en avbitartång eller såga av dem med en bågfil. 
 
Bocka tråden ca 25 cm från ena änden. Vik den dubbel och kläm ihop den med ett skruvstäd tills ett 
smalt spår på några mm återstår. Trä den vikta tråden på spiken i mitten. Sedan bockar du båda 
trådarna utåt och nedåt enligt figuren. När tråden är färdigbockad tar du loss den från mallen. Tejpa 
ihop trådänden och själva spöhållaren med isoleringstape. Spetsa slutligen till spöhållaren med en 
fil så att den lätt går att trycka ner i marken. 
 
Spöhållaren är användbar vid allt rullspömete, men speciellt vid bottenmete. När du lägger ner spöt 
i hållaren så ska du se till att linan glider ner i springan och på så vis kan löpa fritt. 
 
Antingen så använder du 2 st spöhållare och lägger ifrån dig spöt helt eller så kan du använda en 
spöhållare och vinkla spöet så att toppen pekar snett uppåt och på signalerar napp genom ryckningar 
och bugningar i spötoppen. Detta fiske sker så att fisken inte ska kunna ta någon lina medan 
föregående kräver frikopplad rulle. Fiskar du enligt metoden med en spöhållare nattetid så kan det 
underlätta med en lysstav som fästs i toppen för att kunna urskilja hugg i mörkret.  
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Nappindikator 
 
När ålen högg löste linan ut och rann fritt från spolen, du såg nappet i samma sekund som 
indikatorn föll mot marken! Vid allt bottenmete behöver man någon form av nappindikator oavsett 
om man metar ål eller någon annan fisk. Indikatorn som beskrivs här kan användas till många 
former av bottenmete då känsligheten lätt justeras. 
 
Vad behöver jag?  
 
Plastkula från roll-on eller pingisboll   Glaspärlor 
Pianotråd 0,45mm    Tunt hölje från elkabel 
Färg     Persiennsnöre 
Metallclips 
 
Hur gör jag? 
 
Borra ett 1mm hål rakt igenom kulan/bollen eller smält hålet med en varm nål. Nyp av en bit 
pianotråd och bocka den på mitten så att du får en liten ögla. Tråden ska minst vara kulans diameter 
plus 5 cm till. 
 
Stick tråden genom kulan och trå en bit hölje från en elkabel över de båda trådändorna. Kabelbiten 
ska sitta tight över trådarna. Bocka pianotrådens ändar så att glaspärlorna precis går på. Med 
epoxylim säkrar du pärlorna och hålen. 
 
När limmet härdat målar du kulan i en väl synlig färg. Som avslutning knyter du en bit 
persiennsnöre i öglan. I snöret knyter du fast ett metallclips som passar din spöhållare.  
 
Du apterar indikatorn genom att sätta clipset på den bakre spöhållaren, en bit under klykan. Justera 
in läget så att indikatorn sitter mitt under rullen då snöret är spänt. Frikoppla rullen och släpp in 
linan mellan glaspärlorna. Hur hårt linan ska hållas fast av glaspärlorna regleras av kabelbiten.    
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Swimfeeder 
 
Att meta när vattnet närmar sig nollsträcket var till för några år sedan näst intill lönlöst. 
Swimfeedern har därför revolutionerat metet i kallt vatten under höst, vinter och vår. Denna lilla sak 
underlättar många gånger avsevärt att fånga fisk i kallt vatten. Men även under årets varma delar 
lockar den snabbt och effektivt fram fisken till ditt bete. 
 
Vad behöver jag? 
 
Filmburkar eller elplaströr av lämplig tjocklek  Flatslaget bly 
0,30 mm lina     Små beteslås 
 
Hur gör jag? 
 
Ta en filmburk, lossa locket. Skär försiktigt ur botten på burken med en vass kniv. Sätt fast en bit 
25 mm rundstav i skruvstädet, trä burken på rundstaven och stansa med ett 6 mm hålslag och 
hammare ut hål (hålen kan även göras med håltång). Hålen fördelar du jämnt över burkens sidor. 
 
Förtyngningen klipps så att den blir 20 mm längre än burken. Bocka förtyngningens ändar ca 
90grader och kläm med en plattång fast den om burkens ena gavel. I den andra änden sticker du in 
en linstump under den bockade plåten, innan du klämmer åt. 
 
På linstumpen trär du sedan ett lekande innan du knyter ihop de båda ändarna på linan. Bäst är att 
använda en blodknut eller en dubbel grinner. Knyt så tight det går, d v s gör en så liten ögla som 
möjligt. 
 
Swimfeedern tacklas likt en upphängare på ett paternostertackel. Tafslängden bör vara mellan 10-
50cm. linan ut till kroken bör sedan vara något längre, beroende lite på fisk och typ av fiske. 
Behållaren fylls sedan med mäsk som då ska sitta kvar medan du kastar ut, men lösas upp så fort det 
nuddar vattnet. Man får därför ofta prova sig fram vad det gäller ingredienser och konsistens. 
Lämpligen så kan du använda dig av uppblött ströbröd, majs, maggots eller något annat fiskgodis!  
 
   
 

 



         
    Idépärmen 

Sida 26 
 

 

Illustrationer Thommy Gustavsson. 
© Sportfiskarna. Materialet får endast kopieras eller skrivas ut för at använda i samband med licensinnehavarens (den organisation som köpt eller fått 
Idépärmen från Sportfiskarna) ungdomsverksamhet. 

 



         
    Idépärmen 

Sida 27 
 

 

Illustrationer Thommy Gustavsson. 
© Sportfiskarna. Materialet får endast kopieras eller skrivas ut för at använda i samband med licensinnehavarens (den organisation som köpt eller fått 
Idépärmen från Sportfiskarna) ungdomsverksamhet. 

Lakeblänke 
 
Att sitta på isen en stjärnklar kväll och känna storlaken nafsa i betet är för många årets höjdpunkt. 
Här ska du få lära dig att tillverka ett blänke för din lakfiskekväll med kompisarna. Blänket som är 
beskrivet har några tusen lakar på sitt samvete! 
 
Vad behöver jag? 
 
Järn, rostfri eller mässingsplåt 2,5-3 mm tjock  Enkelkrok stl. 1-6/0 
Spinnarsked     Fjäderringar 
Lekande     Eventuellt färg 
Rostfri tråd 0,4 mm 
 
Hur gör jag? 
 
Vi börjar med tafsen. Slå i två spikar i en träbit, avståndet mellan dem bör vara ca 50mm. Ta en bit 
rostfri tråd och vira den tre varv runt spikarna. Börja och sluta mellan spikarna. 
 
Klipp av tråden med en avbitartång och linda de lösa ändarna runt trådarna (börja så nära spikarna 
som möjligt). Lyft tafsen av ena spiken och stick in en lös spik i öglan. Snurra den lösa spiken så 
många varv att tafsen ser tät och slät ut. 
 
Och nu till blänket! Såga med en bågfil till en plåtbit med måtten 5x9 cm. Blänket kommer färdigt 
att väga ca 130gram. Vill du ha ett lättare blänke för grundare vatten så tar du en tunnare plåt och 
gör blänket mindre. 
 
Såga bort en bit i varje hörn, fila och putsa noga bort alla vassa kanter. Om du gör ditt blänke av 
järnplåt behöver det lackas för att inte rosta. Vilken färg du väljer spelar ingen roll, bara du tror på 
den. Laken tar oftast på alla färger. Borra 4 mm hål i ändarna. I hålen monterar du fjäderringar. I 
”övre” ringen sätter du ett lekande och en spinnarsked. Skeden fungerar som lockare på laken. I 
”undre” ringen monterar du tafsen och i änden på tafsen sätter du med en fjäderring fast kroken. 
 
Det är bra om kroken har hullingar på skaftet då dessa håller kvar betet bättre. Fördelen med den 
stela tafsen är att betet svänger ut från blänket och undgår att bli mosat när du dunkar det i botten. 
Laken attraheras av dunsarna i botten och simmar då dit för att kolla läget. Har du då agnat kroken 
med en fiskbit eller en räka så kan du förhoppningsvis få känna ett tungt sug i linan och fighten kan 
börja! 
 



         
    Idépärmen 

Sida 28 
 

 

Illustrationer Thommy Gustavsson. 
© Sportfiskarna. Materialet får endast kopieras eller skrivas ut för at använda i samband med licensinnehavarens (den organisation som köpt eller fått 
Idépärmen från Sportfiskarna) ungdomsverksamhet. 

 



         
    Idépärmen 

Sida 29 
 

 

Illustrationer Thommy Gustavsson. 
© Sportfiskarna. Materialet får endast kopieras eller skrivas ut för at använda i samband med licensinnehavarens (den organisation som köpt eller fått 
Idépärmen från Sportfiskarna) ungdomsverksamhet. 

Pimpelpirk 
 
Att logga abborrarna till hugg på egentillverkade beten är inte dumt, särskilt om egna pirken funkar 
bättre än kompisarnas. Om du är noggrann med tillverkningen blänker dina pirkar som smycken när 
de är färdiga. Efter ett tag kan du experimentera fram pirkar för olika djup och som simmar olika i 
vattnet. 
 
Vad behöver jag? 
 
Plåt 0,1-0,2 mm tjock mässing, koppar, nysilver 
Lödtenn 
Lödfluss eller tenn med fluss 
Rostfri tråd 0,8-1,0 mm 
Korkskiva (grytunderlägg) 
Nålar 
 
Hur gör jag? 
 
Rita av en enkel pirkmodell på kartongpapp och klipp ut en mall. Lägg mallen på metallplåten och 
rista med metallrits eller vass spik försiktigt längs kanterna (ritsa någon extra på en gång). Klipp 
med en sax ut plåtbitarna och bocka dem till samma form som ryggen på den pirk du tänkt kopiera 
genom att flera gånger försiktigt dra en vass spik eller rits mot en linjal i bocklinjen, plåten bockar 
sig själv efter ett par drag. Bocka en liten ögla ca 15 mm in på den rostfria tråden, vik in änden så 
tråden ligger parallellt och klipp av. Upprepa tills du har det antal öglor du behöver. 
 
Putsa av öglans skaft och plåtens insida med fint slippapper. Lägg plåtbiten på korkplatten och 
fixera den med nålar. Med lödpenna och tenn som har flusselmedel ”inbyggt” löder du fast öglorna. 
När tennet kallnat flyttar du nålarna till öglorna. Lägg på lite pasta och bygg med tenn försiktigt upp 
kroppen till önskad volym. Se upp så öglorna inte lossnar. 
 
Med en fingradig fil och slippapper formar du tennet till önskad form. Finputsar gör du med stålull, 
våtslippapper 1200 – 1800 och polerpasta. Med lite träning klarar du att bygga upp enklare kroppar 
till rätt form för finputs direkt med lödpennan. 
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Pimpelkrok 
 
Pimpelkrok är lätt och roligt att använda och går att göra i en mängd olika färgkombinationer samt 
en rad olika material. Här får du några tips kring pimpelkrokstillverkning.  
 
Vad behöver jag? 
 
Långskaftade trekrokar, stl 10-18    Färgpulver 
Epoxylim      Silicon 
Snabblim     Eventuellt T-shirt färg 
Garn     Glaspärlor 
Sprutor (utan nålar) 
 
Hur gör jag? 
 
Epoxy som blandas med färgpulver ger fina limkrokar. Lägg en liten klick med vitfärgat lim i 
krokböjen som grund. Ta färgat lim med en nål och färga över den vita grunden, då ökar den 
fluorescerande effekten. Självlysande pulver är ett alternativ som går att blanda i. Ett självlysande 
öga på kroken är ofta giftigt. 
 
Ett tips är att doppa limkroken i en burk med små glaspärlor innan limmet härdat. Krokarna liknar 
då små geléhallon. Små ”diamanter” finns att köpa, som kan tryckas in i limmet innan det härdat. 
För den som är allergisk mot epoxy rekommenderar vi istället T-shirt färger då dessa är mindre 
farliga och ger ett bra resultat. 
 
Silicon går att blanda med färgpulver och aptera på krokarna. Blir inte lika snyggt, men fungerar bra 
ändå. Se till att du får fast det ordentligt, annars ramlar det av. Torkningen är lång, ca ett dygn, men 
dammtorrt efter en timma. 
 
Silicon som färgats går att göra ”maskar” av. Fyll en spruta med färgat silikon. Tryck därefter ut 
maskar på en glatt yta av glas eller plast. När de torkat så lossar du dem från underlaget och skär 
dem i millimetertjocka skivor som du sedan apterar i krokböjarna. Sprutor är billiga och finns att 
köpa på apotek mot uppvisande av läkarintyg. 
 
Krokarna kan också tillverkas av garn. Specialgarn finns att köpa på sportfiskeaffärer, men vanligt 
garn fungerar också bra och är billigare. Garnet kan fästas på kroken på många sätt. Man kan slå 
några halvslag runt krokstammen eller binda fast garn i läckra färger. Ett annat sätt är att vira om 
krokböjarna och låsa på undersidan med en knut eller snabblim. Tunt garn går utmärkt att fläta om 
krokstammen på samma sätt som vid flugbindning. Självklart så kan du själv mixa olika material 
och skapa olika effekter.  
 
En mycket effektiv variant av pimpelkrok är att limma fast en trekrok stl 18 på ”ryggen” av en 
dubbelkrok i stl 12. Därefter läggs färgat epoxi runt krokstammen. Betet fästs på den lilla kroken 
och kommer på så sätt lite högre upp, vilket gör att fisken krokas bättre.  
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Mormyska 
 
När abborren är trög är det inte säkert att det duger med vertikalpirkar och dess färgglada krokar 
eller en vass balansare. Då kan det vara läge att ta fram asken med mormyskor! Abborren kan sällan 
motstå dessa små läckerbitar. Med rätt teknik och fjädermygglarv på kroken är de oslagbara. Här får 
du tips om en bra grundmodell. 
 
Vad behöver jag? 
 
Tunn metallplåt i mässing, silver, koppar  Lödtenn 
Lödpasta                                       Lack 
Tunntrådig krok med rak ögla   Garntråd 
Bindtråd      Aluminiumpasta 
 
Hur gör jag? 
 
Mät krokskaftet. Om skaftet är 12mm ska plåtbiten vara 12 x 4 mm (bredden 1/3 av längden). Rita 
in en droppformad profil på plåten. På det bredaste stället markerar du mitten och borrar ett 1mm 
hål. Klipp därefter ut biten, jämna till kanten och putsa bort oxider från ytan. På krokskaftet putsar 
du bort legeringen. 
 
Lägg plåtbiten på ett underlag av trä eller kork och passa in krokens ögla på plåtbitens hål med en 
nål doppad i aluminiumpasta. Fixera bakänden på kroken med ett par nålar. Lägg lite lödpasta på 
krokstammen. Med lödkolv och lödtenn löder du fast kroken och bygger upp kroppen. När tennet 
stelnat lossar du de bakre nålarna och snurrar sista nålen ur kroppen. 
 
Putsa av kroppen med fint papper. Som avslutning kan du måla mormyskan enfärgad eller i valfritt 
mönster. Även omålade fungerar bra. 
 
När du fäster mormyskan ska du trä linan genom hålet från ovansidan och slå knuten om 
krokskaftet. Knuten du ska använda finns i idépärmen. Att fästa den 15 cm under en vertikalpirk 
kan ibland vara rätt medicin.   
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Microbalansare 
 
Microbalansaren är bra att ha då fisken är trög. Här presenterar vi en modell som fungerar mycket 
bra. Enkelkroken gör det lättare att kroka av fisken. 
 
Vad behöver jag? 
 
Långskaftad krok stl. 16-20  Koppartråd 
Garn    Epoxylim 
Pimpelfärgpulver   Lina 0,12-0,14mm 
 
Hur gör jag? 
 
Sätt kroken i et flugbindningsstäd. Linda en kropp av koppartråd på kroken. Har du rödlackad 
koppartråd så är detta ett plus. Då får du en fin grundfärg på balansaren. En stjärt av garn kan 
fungera som ett riktmärke och lockare för fisken. Garnet skall då bindas in innan koppartråden. 
 
Knyt fast linan på krokskaftet. Linan ska fästas med en betesknut eller en grinnerknut mellan 
krokögat och krokspetsen, som ska vändas uppåt i städet. Kapa av linan så att du har en längd kring 
30-40 cm. 
 
Tillverka flera kroppar åt gången. Nästa steg är att nypa fast balansaren i torkställningen och lacka 
med epoxy. Lägg limmet i ett tunt lager på koppartråden och kring knuten. Limmet fördelas genom 
växelvisa vändningar. 
 
Tänk på att linan ska stå ut 90 grader från kroken. När limmet torkat får balansaren en stark och 
glansig kropp. Eventuellt så kan du lägga in kontrastfärger, t ex lite vitt lim på krokögat. Den kan 
även färgas med andra starka färger. Fluorescerande färger framträder bättre om du grundar 
koppartråden med vitt. Som avslutning så knyts en tafsögla i linändan. Omkring 20 cm är lagom 
avstånd mellan kroken och öglan. 
 
Balansare på krok 12-10 och 0,16-0,18 mm lina är bra till stor abborre och laxartade fiskar. 
 
Limma fast en bit liggunderlag på insidan av skryllans lock. På detta förvarar du dina färdiga 
microbalansare. Tafsen sträcks med en nål. Olika färger på nålarna beroende på tafsens grovlek 
håller lätt isär de olika tacklen. 
 
Som agn fungerar maggot och mygglarver bäst. Du fiskar balansaren genom att lyfta sakta eller 
hålla den helt stilla. Huggen ser du bäst genom att använda dig av en känslig spötopp. Att fästa 
blicken på linan i hålet fungerar också. Om lyftet känns trögt så kroka, men gör det försiktigt då du 
fiskar med tunn lina och fisken kan vara större än du tror. 
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Nappindikator till pimpelspö 
 
Nappindikatorn skvallrar för fiskaren om försiktiga napp och ger kroken möjlighet att fästa i fiskens 
mun innan fiskaren hunnit reagera på traditionellt sätt. 
 
Indikatorn hindrar fisken att känna kontakt med stum klinga och därigenom tappa intresse för ditt 
bete. En ytterligare fördel är att de långsamma så kallade mormyskalyften syns tidigt. Dina chanser 
till en god fångst ökar med en nappindikator. 
 
Vad behöver jag? 
 
Pianotråd 0,50 mm   Ventilgummi 
Siliconslang    Hölje från gul elkabel 
Spötråd    Snabblim 
 
Hur gör jag? 
 
Börja med att klippa av ca 5 cm av den tunna pianotråden och bocka den runt överdelen av en i 
skruvstädet fastsatt 5 mm borr. Låt trådarna gå i kors i skärningspunkten och bocka dem parallella 
innan du knäcker upp öglan i ca 70 graders vinkel. Klipp av trådändarna så att det blir ca 15mm 
kvar bortom öglan. 
 
Klipp ca 6 cm av ventilgummit och limma med snabblim fast öglan i ena änden. Om du vill göra en 
fast indikator lindar du med spötråden fast indikatorn på klingans översida. Öglorna ska vara i linje. 
När du fäst indikatorn på klingan klipper du av eventuell överflödig gummibit. Indikatorn bör sticka 
ut ca 35mm framför spöets toppögla. 
 
En justerbar indikator gör du inledningsvis på samma sätt. Men du lossar spöets toppögla och fäster 
indikatorn okortad på klingan men en bit silikonslang. Montera tillbaka toppöglan, justera in 
öglorna i linje. Genom att dra i indikatorns ändar kan du justera känsligheten som du vill ha den och 
på så viss anpassa efter smak och tillfälle. 
 
Av pianotråden kan du också göra en permanent och mycket känslig indikator till ditt fiske med 
tunna linor och små mormyskor. Klipp ca 20 cm av tråden, bocka i ena änden en ögla med ca 5 mm 
”enkel fot”. Klipp 6-7mm av den tunna elkabelns hölje och trä upp den på tråden. Med hjälp av lim 
låser du foten i höljet. Bocka därefter tråden enligt den mall som finns på nästa sida. Klipp till en 25 
mm lång bit med silikonslang. 10 mm in i slangen skär du med rakblad ett spår till halva slangens 
djup. Trä slangen över trådänden och montera sedan indikatorn på klingan. Tag en bit av 
pianotråden och tillverka en ny toppögla med en avlång ögla (ca 12mm). Stick den justerbara 
indikatorn genom toppöglan innan du monterar toppöglan på klingan.   
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Pimpelspö 
 
Om du tillverkat egna pimpelkrokar och pirkar kan det vara kul med ett egentillverkat pimpelspö. 
Pimpelspön är lätta att göra själv och du kan forma det så det passar din hand perfekt. Klinga, rulle 
och toppögla finns att köpa i olika material och kvalitéer. Billiga prylar fungerar oftast utmärkt, till 
pimpel behövs inte klinga av superfiber eller rulle med avancerad konstruktion. 
 
Vad behöver jag? 
 
Träbit: balsa 25x45x 140 mm eller ek 10x40x120 mm 
Pimpelklinga 
Pimpelrulle 
Toppögla 
Plastslang 10 mm diam. 20 mm lång 
Mässing eller rostfri skruv 
Planbrickor/ev. nylockmutter 
Epoxylim 
 
Hur gör jag? 
 
Av träbiten formar du med fil och sandpapper ett handtag som passar din handstorlek, prova olika 
färdiga spön som du gillar och gör något liknande. Mjuka träslag som balsa kräver lite tjockare 
stomme och genomgående skruv till rullen, hårda träslag går att göra tunnare i handtag och du kan 
fästa rullen med träskruv. När du formar ditt handtag ska du tänka på var klingan ska sitta och att du 
lämnar en plan yta som stöd för rullen. På handtag av hårda träslag kan du borra ”lätthål” för att få 
ned vikten några gram. Putsa handtaget noga, det måste vara lätt att greppa och skönt att hålla kalla 
vinterdagar. 
 
Mät klingans storlek i tjockändan och borra ett passande hål i handtaget där du vill montera klingan. 
Borra på samma sätt passande hål för rullen om du har genomgående skruv, försänk gärna 
nylockmuttern på undersidan med en större borr. För träskruv borrar du ett lite hål, gängan måste få 
fäste i trät (några rullar levereras med fästskruv, mutter och bricka). Efterputsa runt borrhålen så 
inga fibrer sticker ut. Om du vill kan du träolja på en trasa och gnida in handtaget med, etertorka 
med torr trasa. 
 
Montera rullen med en typ av skruv du valt. Om rullen saknar spärr drar du åt skruven så rullen går 
lätt men inte snurrar fritt. En planbricka under rullen samt en mellan skruven och rullen gör gången 
mjukare. Limma fast klingan med epoxylim och vänta en stund. Ta den 20 mm långa slangbiten och 
gör ett litet hål rakt igenom på mitten, i ändarna skär du med rakblad upp 5mm djupa skåror 
parallellt med hålet. Trä upp slangbiten på klingan till ca 5 cm från rullen (ska gå trögt). I skåran 
lägger du senare linan, dubbla skåror gör hållaren vändbar. Blanda till lite lim och montera 
toppöglan när limmet torkat ät spöet färdigt! 
 
Veva på linan av önskad diameter, 0,18 mm nylon funkar till det mesta och är därför en bra första 
lina. 
 
Tips! Prova att montera klingan 30° - 40° åt vänster (högerhänt) på ett spö så får du en annan känsla 
i de försiktiga nappen och du kan bekvämt vila handen mot benet. 
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Pirkfodral 
 
Det bästa sättet att bevara pirkarnas finish är att förvara dem i pirkfodral av tyg. Ett pirkfodral tar 
liten plats och går lätt att stoppa i någon ficka. Limkrokarna förvarar du enklast i en flugask med 
foam i lock och botten. 
 
Vad behöver jag? 
 
Tunn bordsfilt/bomullstyg 
Sytråd 
Diverse sybehör 
 
Hur gör jag? 
 
Klipp till en 20 x 40cm bit av tyget. Vik tyget dubbelt och sy med korta stygn (ca 3mm) längs 
långsidorna och den vikta kortsidan. Påsen som bildas vänder du ut och in och syr igen öppningen. 
Den sista sydda sidan viks in ca 5 cm och sys fast längs med kanterna. 
 
Markera med en tygpenna 12 mm breda fack på den invikta delen och sy därefter en söm för varje 
markering. Fodralet är färdigt! Nu har du ett bra och praktiskt fodral för favoritpirkarna. När du 
stoppat i pirkarna viker du in ”locket” och sätter en gummisnudd runt fodralet. 
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Skrylla 
 
Vid pimpelfiske är en skrylla bra till förvaring av pimpelprylar och fisk, samtidigt som du får en bra 
stol att sitta på. Här nedan får du tips om en enkel modell, gjord av en 25 l plastdunk. 
 
Vad behöver jag? 
 
25 l plastdunk   5 mm vattenfast plywood 
Repstump    30 mm frigolit 
Spårskruv M6, brickor och mutter 
 
Hur gör jag? 
 
Börja med att mäta ut höjden på dunken, ca 30 cm är lagom. Rita eller tejpa runt dunken, då du får 
en rak linje att såga efter. Såga av dunken och putsa till kanterna. Var noga med att den är plan. 
Märk ut och såga ut öppningen på dess framsida, lagom är 8 x 15 cm. Hålet ska vara placerat ca 5 
cm från dunkens överkant.  
 
Vänd dunken och borra i hörnen med 6mm borr. Skruva därefter fast skruvarna i hålen med muttrar 
på utsidan.Är skruvarna långa,kapa dem då till samma längd som visas på bilden. Skruvarna behöv 
som halkskydd utan dem halkar skryllan lätt iväg, speciellt då det är blankis. 
 
Locket gör du så här. Ställ dunken upp och ner på plywooden och rita av den två gånger. När du 
sågar plywooden ska en av bitarna sågas så den passar i dunken och en ska vara ca 5mm för stor 
runt om. Putsa av kanterna och passa in dem mot varandra. 
 
Skär till frigoliten efter måttet på den stora plywoodbiten. Ta de tre delarna och limma ihop dem 
(kolla så att inte limmet smälter frigoliten!). I hörnet på lockets undersida kan du skruva i små 
träskruvar för att förstärka fogen mellan plywoodskivorna. 
 
Av elrör kan du tillverka små spöhållare och skruva fast på utsidan av skryllan och invändigt kan du 
på baksidan montera en förvaringspåse till pimpelprylarna. Ett annat alternativ är att montera en 
förvaringslåda på insidan av locket. För att hålla skryllan ren ska du sätta en plastpåse i öppningen 
på framsidan där du stoppar in fisken.                       
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Muddar  
 
Köldstela fingrar gör dig valhänt och du tappar känslan för vad du gör. Ett par muddar är perfekta 
att ta till, varma och lätta att skuta upp om du måste ner med handen i vattnet. Ett par muddar fixar 
du lättare än du kan tro! 
 
Vad behöver jag? 
 
Gamla sockor, benvärmare eller muddförsedda tröjärmar 
Sax, nål och tråd 
 
Hur gör jag? 
 
Benvärmarna är färdiga att ta i bruk efter att du gjort ett hål för tummen och förstärkt kanten med 
tråd, gärna med avvikande färg (du ser tumhålet lättare då). Tröjärmar och sockor klipps av och 
förses med hål för tummen. Därefter kantförstärks de med nål och tråd i båda ändarna och runt 
tumhålet. Försök att få muddar som är minst 20 cm långa, då skyddar de även handleden. 
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Flytande jigg 
 
Jiggfisket ökar mer och mer i landet. Användningsområdet är stort både inom sött, salt och bräckt 
vatten. De här jiggvarianterna är främst avsedd för vatten med ”rena” bottnar. 
 
Vad behöver jag? 
 
Jiggkrok, streamerkrok   Flytkulor, modellbalsa, krok 
Epoxylim    Färgpulver, vattenfasta spritpennor m.m. 
Nylonstrumpa   Marabou 
Chenille 
 
Hur gör jag? 
 
Flytkulor är lättast att montera, men ömtåliga. Flugbindare gör bl.a. ”boobynymfer” av dessa kulor, 
en enkel fluga med två flytkulor i en bit nylonstrumpa längst fram samt en kropp av chenille och 
stjärt av marabou. Flugan kan användas som flytjigg, men nackdelen är att kulorna kan få flugan att 
rotera och därigenom tvinna tafsen. Med en kula i nylonbiten minskar du problemet med 
lintvinningen. 
 
Bästa sättet är att skära en skåra i kulan och limma fast den som huvud på en jiggkrok. Lägg lite 
epoxylim i skåran. Lättast går det med en stoppnål innan du klämmer fast kulan på kroken 
 
När limmet torkat färgar du kulan i någon favoritfärg. Enklast är att använda vattenfasta 
spritpennor. Färgen försvinner efter en stunds fiske, men då är det lätt att färga på nytt. En starkare 
och lite ”häftigare” färgningsmetod är att blanda epoxylim med pimpelfärgpulver. Lägg ett tunt 
lager på kulan, blir det för tjockt sjunker jiggen. En varning! Vissa flytkulor tål inte starka 
kemikalier. Kulor av polycelon har visat sig fungera bäst. 
 
Balsa! Materialet är stryktåligare än flytkulan. I hobbybutiker köper du fyrkantsstavar i lämplig 
storlek. Kapa bitar med en lövsåg och montera balsan på kroken med samma metod som flytkulan. 
När limmet torkat skär du till formen med en vass kniv (tänk på att balsan är lättast att skära och 
montera på kroken längs med fibrerna). Finputsa gör du med fint sandpapper. Sätt jiggekroken i ett 
flugbindningsstäd, det underlättar arbetet för dig.  
 
En cylinder är lättare att forma än en rund kula som kräver mer pyssel. Grundmåla balsan vit innan 
du lägger på epoxylim enligt samma metod som med flytkulan. Vid målning kan det vara lättare om 
man grundmålar först. När krokarna är färdiga kan du sätta på en jiggkropp (du visste väl att de 
flyter!) eller binder kropp och stjärt som boobynymfen. Kanske kan din favoritfluga fungera bra 
som flytande jigg? 
 
Jiggen fiskas som en upphängare på en spölängd lång tafs ovanför ett sänke. Tafsens grovlek bör 
inte överstiga 0,25 mm. Är tafsen för grov kommer jiggen röra sig dåligt och få svårt att stiga mot 
ytan när du stannar hemtagningen. Tänk på att ha god kontakt med jiggen, det kan nappa när som 
helst! 
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Wobblersnide 
 
Wobblers kan du göra på många sätt. Den wobbler som finns avbildad på nästa sida är en 
kustwobbler för fiske efter i första hand havsöring längs långgrunda stränder. 
 
En kustwobbler saknar den sked som ger rörelse och drar ned wobblern under ytan. För att få ned 
wobblern under ytan använder du olika former av förtyngning. Kustwobblern ska vara förtyngd så 
att den ”svävar” i vattnet. 
 
Genom slipningen av wobblerns huvud får du fram rörelsen som lockar till hugg. För att förstärka 
rörelsen vippar du med spötoppen samt varierar inspinningshastigheten.  
 
Om du vill tillverka andra typer av wobblers för gädda abborre, lax eller andra rovfiskar finns 
färdiga wobblersnidarsatser att löpa. Några av dem finns med handbok som visar i steg för steg hur 
snidandet går till. Wobblersnide är utmärkt som vinterpyssel. 
 
Vad behöver jag? 
 
13 mm rundstav av trä  Rostfri tråd, ca 0,8 mm i diameter 
Tenn   Fjäderring 
Trekrok   Lackfärg 
 
Hur gör jag? 
Kapa till en bit av rundstaven, ca 5-20 cm. Fila eller slipa fram formen. Med borrmaskin ”fräser” du 
en öppning i buken. Här ska du senare fylla i förtyngning tillräckligt för att wobblern ska sjunka 
sakta (sväva). Öppningen ska vara förskjuten ett par millimeter bakåt. 
 
Borra hål i ändarna för tråden, boka tråden och montera som på bilden. Smält tenn och fyll i 
kroppen. Slipa och putsa fram en fin slutfinish. Tänk på att du ska plana av huvudet i överkant. 
 
Lacka wobblern med några tunna lager lack. Låt dessa torka in ordentligt. Putsa av ytan innan du 
gör slutlig målning av wobblern så att du får bort fibrer som rest sig vid grundlackningen. Efter att 
du målat wobblern lägger du på några lager klarlack som skydd mot slag och firrarnas tänder. Som 
avslutning monterar du fjäderring och krok. 
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Skeddrag 
 
Namnen på en av våra mest vanliga spinnbeten anger vad som användes den gång betet uppfanns. 
Skedar i olika former och storlekar blir utmärkta grundmaterial till beten. Ta inte husets finaste 
matsilver eller arvegods bara! 
 
Vad behöver jag? 
 
Skedar och plåt   Lackfärg 
Reflextejp    Fjäderringar 
Lekar    Trekrokar 
 
Hur gör jag? 
 
Kapa av skeden från skaftet. Både skeden och skaftet går att använda som drag. Det smala skaftet är 
ett utmärkt havsöringsbete. Fila och putsa bort grader och vassa kanter. Körna och borra hål för 
fjäderringarna. Tänk på att anpassa hålen för fjäderringarna. De måste leda bra så att fisken inte kan 
bända sig loss. 
 
Montera fjäderringar och trekrok. Vi brukar sätta trekroken i den tjockare ändan av skeden. Testa 
att sätta den i ”fel” ända, det kanske blir mer lockande gång av det! Du kan givetvis lacka olika 
mönster eller klistra fast reflextejp på skeden. 
 
Mer drag! 
 
Tag en träbit ca 200x45x90 mm och forma ut ”mallar” med stämjärn. Klipp till plåt av mässing, 
koppar eller annan formbar metall. Putsa av alla kanter noga och du slipper få linan avskavd när 
fighten med storöringen kommer! Med kulhammare hamras kupningen fram, hamra mot trämallen. 
Slå inte för hårt med hammaren, då blir det fula märken i plåten. När du är nöjd med skedformen 
putsar du fram glansen i metallen. Till sist borrar och ”trimmar” du som i beskrivningen ovan. 
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Renovering av drag 
 
Har du rostiga drag som ligger och skräpar eller drag i färger som inte fungerar som du hoppats. Att 
lacka om drag har för de flesta inneburit att de sprejats med blandat resultat och inte alltid får den 
tänkta finishen. Betet har provats någon gång och sedan blivit liggande i draglådan. Här visar vi på 
hur du med lite träning får samma finish på dragen som när de var nya. Dessutom får du flera andra 
spännande tips hur du ”trimmar” drag och krok. Med ”vapenvård” och lite fantasi kan spinnfisket 
bli ett nytt äventyr för dig. 
 
Vad behöver jag? 
 
Cab-lack och färg 
Vattenfasta spritpennor 
Flugbindningsmaterial, garn 
Skeddrag och spinnare 
Fjäderringar, lekande och krok 
Enkel flugask med foamklädda sidor 
 
Hur gör jag? 
 
Börja din dragrenovering med att ta bort gamla fjäderringar, lekande och krok, skadat material 
ersätter du sedan vid monteringen med nytt. Rostiga och stötta drag putsas fria från rost och vassa 
kanter med fint slippapper. Drag som ska lackas om ruggas upp i ytan med stålull. För att undvika 
att gammal lack ”reser” sig när du doppar dragen i Cab-lack måste de vara renputsade. 
 
Sätt draget i en ståltrådsögla och doppa en gång i Cab-lack. Låt draget torka innan du sprejar om det 
med nya färger. Lacka sedan draget igen. Undvik att doppa draget mer än tre gånger i lacken, för 
mycket lack ändrar gången på draget. Men vem vet, kanske är en ändrad gång rätt medicin för ditt 
”nya” specialdrag. Blanka drag går bra att måla med vattenfasta spritpennor. Pennorna skapar en 
speciell lyster och är lätta att ta med. Om du vill ha mörka drag till nattfisket är det bara att måla på. 
Ångrar du dig eller vill prova en annan färg gör du rent draget med lösningsmedel eller aceton. 
 
Ta bort krokarna från dragen och förvara dem i flugasken med foamklädda sidor och montera efter 
behov. På det sättet kan du gå med många drag i fickan och ha ett antal skärpta krokar i krokasken. 
Ett stort ”wobbleröga” bak på draget ger fisken ett riktmärke för hugget. Trekrokar med en limkula 
a la pimpel brukar vara bra, speciellt till öring. Av flugbindningsmatrial kan du tillverka läckra 
krokar att locka firrarna med.  
 
En fördel med krokförvaring är att du som fiskar näbbgädda kan ha små trekrokar med 
färdigtacklade tafsar klara i asken. En tunn remsa plåt från en drickaburk virad runt 
näbbgäddekroken är toppen. En förlängare (trailerkrok) är inte fel till andra arter heller. Tröga 
gäddor, abborrar, och öringar gillar den de med.  
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Ståltafsar för spinnfiske 
 
Gäddan har hela käften full av sylvassa tänder och kapar med enkelhet din vanliga lina. Bästa sättet 
att behålla betet och gäddan är då att använda sig av en ståltafs. Sådana finns att köpa i affärer, men 
de är ofta både för korta och av dålig kvalitet. En stor gädda kan lätt bita över dessa eller om de 
kommer från en dum vinkel kan de också lätt komma emot din huvudlina, som då lätt går av. 
Tafsen bör vara mellan 30-60cm för att klara även de större gäddorna. 
 
Vad behöver jag? 
 
Beteslås    Lekande 
Wire, gärna plastad   Rörlås 
 
Hur gör jag? 
 
Att tillverka din egen tafs är enkelt och du får dem i rätt längd. Mät upp ca 35-55cm cm av wiren. 
Stick ena änden genom rörlåset. Montera lekande, för därefter wireänden tillbaka genom rörlåset 
och vik in wirespetsen i låset. Justera öglans diameter till ca 1cm och kläm ihop låsen med en 
kraftig tång. Kläm inte för hårt, då skadar du wiren. Upprepa arbetsmomenten i andra wireänden 
men montera här ett beteslås istället. 
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Kastdobb 
 
Denna används till spinnflugefisket efter främst laxfiskar som öring, regnbåge och harr. Dobbfisket 
har ökat i landet och allt fler vill tillverka en dobb själv. Vad kan väl vara bättre än att tillverka en 
egen originaldobb? Väl utprovad och med flera hundra laxar och öringar på sitt samvete. Läs hur du 
tacklar dobben på nästa sida. 
 
Vad behöver jag? 
 
Flöte, röd-vitt 55mm, mindre flöten till mindre dobbar. 
Päronsänke 
Rostfri tråd 0,8-1,0mm 
Lekande 
Varmlim eller epoxi 
Olivgrön färg 
 
Hur gör jag? 
 
Sätt en borrmaskin med låsbart varvtal i skruvstycket och skruva fast en i flötet passande 
glasfiberpinne (spötopp) i chucken. Trä upp flötet på pinnen (ska gå lite trögt), starta borrmaskinen 
och lås den på lägsta varv. Slipa med fint sandpapper bort den röda färgen i flötets topp. Givetvis 
kan du göra detta moment för hand, det tar bara lite längre tid. Efter slipning så vänder du flötet upp 
och ned, och botten blir toppen! 
 
Bocka en 10 cm lång rostfri trådbit på mitten till ett ca 4mm brett U och trä på ett lekande. Tråden 
fäster du senare i päronsänket genom att sticka in trådens ändar i lekandet och bocka tillbaka dem. 
Du måste måtta långden innan du bockar och klipper bort överskottstråden, tråden som håller lösa 
lekandet ska när dobben är färdig sticka ut 10 mm ur toppen. 
Borra upp hålet i botten på toppen tillräckligt för att dölja sänket, inte mer. OBS! innan du limmar 
fast sänket måste du ”väga in” dobben. Detta gör du enklast genom att fästa sänke, tråd och 
lekandei botten med en nål. Dobben väger rätt när 1-1,5cm sticker upp över ytan. 
 
När vikten stämmer drar du i lekandet upp sänket genom dobben till ovan anvisat mått med en tång 
och bockad trådbit som förlängare. Limma igen ändarna och doppa allt utom den översta 
centimetern i olivgrön lack. Den vita toppen blir ditt riktmärke under fisket. 
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Fiske med dobb 
 
Päronformade dobbar har på senare år blivit mycket populära. De välbalanserade dubbarna ger 
tillsammans med spinn- eller haspelutrustning, lång tafs och en fluga, fina fångster av framför allt 
havsöring längs våra kuster. 
 
Allt eftersom dobbfisket sprider sig i landet, upptäcks nya fiskemöjligheter. Vid flera av våra put- 
and take vatten har dobbfiskarna högtidsstunder. I Vättern och i norrlandsälvarna är den ypperlig till 
både harr och lax. Vi visar här upp hur dobben ska tacklas för att ge bra fiske. 
 
När du tacklar dobben börjar du med att trä linan genom lekandet och knyta fast den i ett löst 
lekande. Dobben ska hänga fritt på linan. I lekandets andra ögla knyter du fast en tafs, en del 
använder taperade flugtafsar och andra använder heldragen nylon 0.18 – 0,25 mm. Tafsen ska vara 
1 – 1½ ggr spöets längd. 
 
Havsöringsexperterna använder för skygg öring upp till 6 m långa 0,16 mm tafsar och en svart 
Wooly worm, på dubbel öringkrok storlek 14. Testa den kombinationen om du gillar trassel!! 
 
Du använder självklart samma flugor till dubbfisket som till vanligt flugfiske. Är du osäker på ditt 
flugval kollar du med någon flugfiskande kompis. Varför inte köra en flugbindarkurs i 
klubblokalen? 
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Topomarkör 
 
Även om du har tillgång till ett ekolod kan det vara svårt att fiska effektivt vid en grynna eller 
djupkant. Landmärken är inte att förlita sig till när du tänkt göra flera drifter över samma område. 
Men med en topomarkör på grynnan eller flera markörer i serie längs djupkanten kan du enkelt 
märka ut platsen där storgäddan förväntas hugga din egentillverkade specialare. 
 
Vad behöver jag? 
 
80x120 mm frigolit el liknande material ca 30 mm tjocka 
Persiennsnöre, ca 10 meter/markör 
Sänke av armeringsjärn ca 60 gr (vikten måste testas fram för bra resultat) 
Ev. skarp färg 
 
Hur gör jag? 
 
Mät ut frigolitbitar med måtten 80x120 eller större om du vill. Skär med vass kniv eller såga med 
bågfilsblad ut bitarna. På långsidorna sågar du 30 mm in från kanten ur 25 mm djupa ”urtag” så att 
frigolitbitarna liknar hantlar. Putsa av allt löst material och om du har lust måla markörerna så att de 
syns bra. Obs! Kolla först så frigoliten tål färgen du tänker använda. 
 
När färgen torkat knyter du fast och lindar på ca 10 meter persiennsnöre på varje markör. I änden av 
snöret sätter du fast ett sänke. Hur tungt sänket ska vara avgörs av frigolitbitens storlek. Om du 
lackar sänket slipper du rostfläckar i båten och bland övriga fiskeprylar. Tips för sänkestillverkning 
hittar du på annan plats i idépärmen. 
 
När markören fungerar rätt, snurrar den ut linan till dess att sänket når botten och lägger sig sedan 
still på ytan. Lycka till med gäddfisket! 
 
Givetvis är markörerna bra även till annat fiske, t.ex. jiggfisket efter gös.  
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Betesbar båt 
 
Om du fiskar från båt har du garanterat användning för en betesbar. Den fungerar som en tork för 
dina beten, ger dig koll på vilka beten du har testat och om du hänger fram en serie beten innan du 
börjar fiska så slipper du rota så ofta i boxen. Du skiftar beten först när första omgången är testad. 
Dessutom kan du hänga tång (peang), kniv och priest här så du har dem lättillgängliga. Montera din 
betesbar så att du inte fastnar i kläderna med dina beten och tänk på hur du monterar den så att 
båten inte försvagas eller skadas på annat sätt. 
 
Vad behöver jag? 
 
Träbit 520x70x10 mm ek eller annat tåligt träslag 
10 st små mässingsöglor med trägänga 
4 st krokar med trägänga 
3 st M5 försänkt skruv ca 30 mm lång med mutter och bricka 
Foambit 60x80 mm 
Träolja eller lack 
 
Hur gör jag? 
 
Mät och såga till träbiten. Finputsa av alla kanter, hörn och plana ytor så att de är jämna och släta. 
Torka av träbiten och tejpa maskeringstejp på den sida som öglor, krok och foam skall monteras. 
 
Nu kan du på tejpen mäta ut och rita var hål för skruvar, öglor, korkar och foam ska borras, tänk på 
att foambiten måste få plats mellan öglor och krokar. Föreslår att du har ca 20 mm mellan öglorna 
och 45 mm mellan krokarna. När du är säker på att alla märken stämmer tar du en körnare eller spik 
och trycker och trycker till i varje markering. 
 
Borra först de tre hålen (5,5mm) för skruvarna som ska hålla betesbaren på plats i båten. Försänk 
om du kan skruvskallarna något med en försänkare eller en 8-9 mm borr så att de inte sticker ut så 
mycket. 
 
Med en 1,5 mm borr gör du nu försiktigt hål för öglor och krokar. Skruva inte in öglorna längre än 
att gängan precis försvunnit, montera därefter krokarna på samma sätt. Olja eller lacka betesbaren 
och låt den torka någon dag. Putsa bort träfibrer som rest sig av första lagret och lacka därefter ett 
eller två lager tålig lack. Som avslutning klipper du foambiten och limmar fast den på betesbaren. 
Om du har ett hål för fästskruven där foamen skall sitta måste du givetvis göra ett litet hål i foamen. 
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Spöhållare för båt 
 
Spöhållare fyller en viktig funktion i båten, även om du inte är någon trollingfantast. En serie enkla 
spöhållare monterade på reling och tofter håller undan spön och beten och fungerar många gånger 
som en säkerhetsgrej för att slippa sätta krokar och drag i sig samtidigt som risken för trasslande 
eller skadade spön och rullar minskar. Båten blir ”renare” helt enkelt. 
 
Vad behöver jag? 
 
220mm VVS rör 50 mm i diameter (grå) 
Plastbåt: 2 rostfria M5 skruv, 2 mutter o 4 brickor i lämplig stl. 
Träbåt: 2 rostfria träskruv, 2 brickor 
 
Hur gör jag? 
 
Mät ut 220 mm långa bitar av 50 mm VVS-rör (kraftigare än elrör). Såga av röret med en bågfil, var 
noga med kanterna så att de blir raka, om du virar ett varv maskeringstape vid markeringen innan 
du sågar blir det lättare att få det rakt. Runda kanterna med fil och sandpapper, vassa kanter skaver 
sönder korken på dina spön. 
 
40 mm in från ändarna borrar du ett 5 mm hål (3,5mm för träskruv) rakt genom rörbiten. Hålen på 
den sida av röret som ska vara utåt borrar du upp till 1 0mm. Var försiktig! 10mm borren hugger lätt 
tag i plasten, därför bör du sätta en slangbit eller en kort rörstump som stopper utanpå borren. 10 
mm hålen behövs för att du ska komma åt att skruva fast i din spöhållare.  
 
För att få bort den text som finns på rören fuktar du en tygtrasa med cellulosaförtunning och 
gnuggar mot texten. Förtunningen är otrevlig att arbeta med, därför måste du göra rent röret 
utomhus och använda skyddshandskar. 
 
Hur spöhållarna ska monteras beror på hur båten der ut. Tänk på att åror måste gå fria och att 
spöhållarna monteras på sådant sätt att spöna inte kan skava mot varandra och att båten inte 
försvagas eller skadas på annat sätt. 
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Planerboard/sidoparavan 
 
Planerboards är suveräna hjälpmedel för att presentera ett eller flera beten vid sidan av båten under 
trollingfiske. Du fiskar enkelt på ostörda vatten. Vi presenterar här en variant tillverkade av 
miniskidor! De är ett mycket billigare alternativ än de du kan köpa och de som testat dessa tycker 
också att de är mycket bra! 
 
Vad behöver jag? 
 
1 par miniskidor, längd 63 cm (2 par för höger och vänster)  
orange plaströr ca 50 cm långt och 50 mm i diameter 
Plastbitar som passar i ändarna på plaströret 
2 st rostfria slangklämmor 
8 st M5 rostfria bultar med mutter 
Rostfria plåtremsor, 20 mm breda, tjocklek 1-1,5mm 
 
Hur gör jag? 
 
För att dina planerboards ska fungera så måste du följa alla mått och beskrivningar noga! Snedsåga 
topparna på miniskidorna. Innan du sågar, bestäm dig för vilken sida om båten de ska gå på. 
Topparna ska givetvis vara vända från båten och snedsågade så att ingen krök finns kvar på den del 
av skidorna som är vända neråt i vattnet (se fig.). Lämna remöglor kvar i överkant på den skida där 
plaströret ska fästas (den skida som ska vara vänd mot båten). Övriga sågar och putsar du bort.  
 
Klipp med kraftig plåtsax två plåtremsor med måtten 15 x 500mm och en 15 x 200mm. 30 mm från 
ändarna bockas plåten 90 grader på de 500 mm långa plåtremsorna. Den kortare plåten bockas 
likadant i ena änden och rundas till i hörnen på den andra. Med borrmaskin borras 2 st 5 mm hål för 
bultar i samtliga bockade ändar. Den kortare plåten utgör fäste för linan från båten, i den obockade 
änden görs ett 10 mm hål.  
 
Nu ska plåtarna monteras mellan skidorna. Den främre plåten ska monteras vinklad snett uppåt och 
den bakre horisontellt. Borra hål i skidorna på rätt ställe! Skruva dit plåtarna. Fästet för linan 
monteras i samma hål som den främre plåten. 
 
Snedsåga plaströret kraftigt i ena änden enligt figuren. Plugga ändarna genom att limma i passande 
plastbitar eller noga lackade träskivor. Epoxylim fungerar bra. Som avslutning ska plaströret 
monteras. Borra och fila upp två långsmala hål på den skida som linfästet sitter på. Öppna 
slangklämmorna, trä dem genom hålen och skruva åt dem runt plaströret. De kvarlämnade 
remöglorna fungerar bra som stöd åt röret.  
 
Som planerboardlina duger kraftigt persiennsnöre bra.  Det bästa är dock flätad nylon som 
linutlösarna glider lätt utmed. 50-60 m går det åt till varje bräda. Förvara linan på en vinda eller 
tillverka en mast med linspolar. Masten underlättar fisket och hanteringen avsevärt. 
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Linutlösare 
 
Om du tillverkar eller har en planerboard så behöver du också linutlösare. Dyra att köpa, men 
billiga och lätta att göra själv. Linutlösaren fungerar på så sätt att den fästs på planerboardlinan och 
förs ut till önskat avstånd från båten och släpper när fisken hugger. 
 
Vad behöver jag? 
 
Rostfri svetstråd, ca 2,5 mm i diameter 
Träkulor, ca 15 mm i diameter 
Krokodilklämmor 
Gummislang 
 
Hur gör jag? 
 
Klipp en 300 mm lång bit av den rostfria tråden. 30 mm från den ena änden böjer du tråden 180 
grader runt en bit 10 mm rundstång. Gör ännu en böj på tråden ca 60 mm från den första så att 
tråden möter den tidigare krökta änden. Se till att tråden blir tight mot egen part i ”öglan”. 
 
Montera en träkula på den fria änden och dubbelvik tråden 5 mm i änden. Montera 
krokodilklämman och nyp ihop hylsan så att den fixeras på tråden. Säkra träkulan och kläm ihop 
med lite epoxylim. Ta två bitar av kraftig gummislang och trä över käftarna på klämman. Måla som 
avslutning träkulan i någon väl synlig färg. 
 
 
Fiske med planerboard och linutlösare 
Släpp ut planerboarden till önskat avstånd från båten, lämpligen 30-50meter. Fäst linan vid någon 
hög punkt i båten, (tex stävräcket) så långt föröver som möjligt. Se till att du smidigt kan nå linan 
under fisket. Släpp ut betet 20-40m bakom båten. Ta en linutlösare och kläm fast linan i klämman. 
Haka utlösaren på planerboardlinan, placera spöet i spöhållaren och frikoppla rullen. 
 
Nu kommer linutlösaren att så sakterliga glida ut mot brädan. Stoppa upp den vid önskat avstånd 
från båten. Se till att slirbromsen på rullen inte är för hårt ställd. Vill man fiska med mer än ett spö 
på varje sida så krävs det en systematisering av spönas placering. Tänk på att aldrig använda fler 
spön än vad du kan sköta och aldrig mer än 10 spön hur duktig du än blir. Tänk också på vattnets 
regler och vad dessa säger om spömängd och regler kring trolling. Sväng lite kraftigare med båten 
tills planerboardlinan är någorlunda sträckt. Lycka till!  
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Sänken och pilkar av armeringsjärn 
 
Vi sportfiskare måste hjälpas åt att minska blyförbrukningen. Här får du ett bra, billigt och 
miljövänligt alternativ till blysänken och pilkar av bly. Armeringsjärn finns i olika grovlekar: 
8,10,12 mm osv. samt mönstrade och släta. Järn är enkelt att jobba med. På byggmarknader kan 
man köpa armeringsjärn. Ett billigare alternativ är att gå till byggen och fråga efter stumpar. 
 
Vad behöver jag? 
 
Armeringsjärn   Fjäderringar 
Lekande    Trekrokar 
Lack    Folie 
 
Hur gör jag? 
 
Sänken: 
Mät ut den längd som motsvarar två stycken sänken. Markera mitten och såga med en bågfil ett 45 
graders snitt genom armeringsjärnet. Upprepa sedan detta med nästa par. 
 
Med fil så putsar du bort alla vassa kanter som kan skada linan. Med en hammare och en körnare 
markerar du borrhålen. Borra därefter hål så när spetsen på kilen som möjligt. Montera på 
fjäderringar och lekande. Vill du slippa rost i betesboxen kan du doppa sänkena i lackfärg innan du 
markerar vad de väger. 
 
Pilkar: 
Görs på samma sätt, men du ska snedsåga dem likadant i båda ändarna. Detta ger dem en bättre 
gång i vattnet. 
 
Måla piken med lackfärg förslagsvis 2/3 vit och 1/3 röd. Du kan givetvis testa med olika färger, 
pärlemorpulver och folietape för att göra pilken hetare. Som sista moment innan det är dags för 
fjäderringar, lekanden och krok så doppar du pilken i klarlack    
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Enkel bom till havsfisket 
 
Ibland kan en liten bom vara bra att använda vid havsfiske. Bommen håller isär betena och får dem 
att hänga ut från huvudlinan. Den här bommen är enkel att göra och mycket effektiv. 
 
Vad behöver jag? 
 
Lina 0,30-0,40  Tops (bomullspinne) 
Krok stl. 6-2   Beteslås 
Lekande   Dubbingnål 
Tråditrädare 
 
Hur gör jag? 
 
Kapa bort bomullsändarna på topsen med en vass kniv, det är pinnen du ska använda! Med en 
dubbingnål ”borrar” du hål nära änden på pinnen, igenom hela röret. Gör på det här sättet i ordning 
ett antal bommar. 
 
Nästa steg är att montera linan. Stick in tråditrädaren i ”hålfria” änden på pinnen. För linan igenom 
hålen och tråditrädaren. Nu har du ”fångat” linan och kan dra den ur röret med tråditrädaren. 
 
Linöglan du får ska förvandlas till en upphängare. Börja med att lägga den dubbla linan i en cirkel 
och gå igenom 2-3 gånger med öglan. Fukta och dra åt. Nu har du en upphängarögla som ska dras 
tillbaka in i röret. En del föredrar att klippa upp öglan vid knuten och sedan dra in den, gör du det 
blir tafsen längre. 
 
Oavsett vilket du gör, dra försiktigt tillbaka knuten in i röret. När knuten har kommit till den ända 
där hålen är, dra åt! Första bommen är klar. Fortsätt därefter med det antal bommar du behöver. 
Som avslutning monterar du lekande och beteslås i ändarna på tacklet. På upphängarna knyter du 
fast krokar (stl. 6-2).  
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Enkel släpbom 
 
Vid havsfiske är en släptafs bra. Den förbättrar fångsten och minskar trasslen. En bom som håller ut 
släptafsen från huvudlinan är nödvändigt. Glidbommen vi presenterar här kan vara modellen när 
nappen ska registreras. Linan löper igenom bommen och det gör att kontakten med betet förbättras 
betydligt. 
 
Vad behöver jag? 
 
Plaströr (tunna)   Lekande 
Beteslås    Glaspärlor 
Lina (0,30-0,40) 
 
Hur gör jag? 
 
Köp plaströr liknande den typ som används till servon på radiostyrda modeller. Du kan även 
använda karpbommar vid tillverkningen. Kapa röret i lämplig längd, ca 25-30 cm (15-20 cm bom 
och 5-10 cm som pekar uppåt). Röret värms vid böjningspunkten och ges 50-60 graders vinkel. 
 
Den bomvinkeln som oftast förekommer är runt 90º. Men en sådan böj är för snäv och bromsar 
linan onödigt mycket. Linan ska löpa så lätt som möjligt genom bommen. 
 
Sätt ett beteslås mitt i böjen och nyp åt ögat försiktigt med plattången. Det räcker för att beteslåset 
skall sitta fast. Se upp så du inte nyper för hårt och skadar röret. 
 
Dra igenom linan och knyt på ett lekande. Mät därefter ut ca 20 cm lina (0,40 mm) i andra änden av 
bommen. Även där knyter du på ett lekande. Nu har du en lina som kan glida ca 20 cm igenom 
bommen utan att fisken blir misstänksam. Om linans knutar vill fastna inuti röret, kan det förhindras 
med en ”glaspärla” som träs på linan innan lekandet knyts fast. 
 
Sänket som vanligtvis sätts i beteslåset kan utrustas med en tunnare lina än huvudlinan. Knyt en 
liten ögla på linan. Öglan brister vid bottennapp. Det spar bommar och förhindrar att fiskar blir 
”tjudrade” vid botten. Själklart använder du miljövänliga sänken utan bly! 



         
    Idépärmen 

Sida 76 
 

 

Illustrationer Thommy Gustavsson. 
© Sportfiskarna. Materialet får endast kopieras eller skrivas ut för at använda i samband med licensinnehavarens (den organisation som köpt eller fått 
Idépärmen från Sportfiskarna) ungdomsverksamhet. 

 
 



         
    Idépärmen 

Sida 77 
 

 

Illustrationer Thommy Gustavsson. 
© Sportfiskarna. Materialet får endast kopieras eller skrivas ut för at använda i samband med licensinnehavarens (den organisation som köpt eller fått 
Idépärmen från Sportfiskarna) ungdomsverksamhet. 

Öglor på fluglinan 
 
Öglor på din fluglina gör det enkelt att byta tafs eller byta mellan flyt- och sjunklina på rullen under 
själva fisketuren och det går snabbt att byta tafs. Köpeöglor sitter oftast dåligt, är inte tillräckligt 
starka, är dyra och i tyngsta laget till lättare linklasser. En bra, billig och hållfast ögla får du med 
den här metoden att tillverka öglor direkt på fluglinan. Öglan vi beskriver här har använts till lax 
och öringfiske i flera år med bra resultat.  
 
Vad behöver jag?  
 
Fluglina, tafs, backing    Aceton 
Liquisole eller aquasure gummilim (samma produkt)   Ev. härdare till limmet  
Skyddshandskar av plast 
 
Hur gör jag? 
 
Doppa 6 cm av fluglinans ändar ca 10 sek. i aceton, så att höljet drar åt sig. Vänta någon minut och 
dra med naglarna bort allt hölje som varit i kontakt med aceton. Skölj därefter linändornas 
dacronkärna med ljummet vatten och låt dem torka. Vik dacronet dubbelt och slå en enkel 
överhandsknop nära höljets kant. Innan du drar åt knuten petar du in lite lim. Öglan bör vara ca 1,5 
cm från knut till spets för att fungera bra. Trä en penna igenom öglan så du får bättre ”tag” vid 
åtdragningen av öglan. Dra hårt i den överblivna stump av kärnan som blev kvar innan du klipper 
den så nära knuten du kan. Upprepa öglejobbet i linans andra ände och sätt därefter fast linans öglor 
med nålar i t.ex. en bokhylla, sträck linan nedåt och tejpa fast (se illustrationen).  
 
Blanda gummilim och ev. härdare noga och lägg ett tunt lager över knuten samt de yttersta 5 mm av 
fluglinan. Med ett fuktat finger kan du efter några minuter forma limmet till en jämn och fin 
övergång mellan lina och ögla. Var försiktig! Om du lägger på för mycket lim rinner det ner längs 
linan. Kolla limmet med jämna mellanrum den första halvtimmen för ev. justering. 
 
Smart som du är gör du givetvis öglor på backing och tafs. Bäst fungerar systemet med flättafsar 
och polytafsar eftersom de är mjukare än nylontafsar. Flättafsar och plytafsar är något dyrare i 
inköp men används de rätt och med öglekoppling till nylonspetsen blir det klart billigare i längden 
(de flesta flättafsar och polytafsar levereras idag med ögla). På nylonspetsen gör du en ögla med en 
ögleknut. Flättafsar och några fabrikat av backing går att ögla med hjälp av en nål. Trä in 1 cm av 
backingens/tafsens spets i nålögat och stick in den i ”stammen”, pressa in spetsen 3-5 cm i 
”stammen”. Dra ut nålen och sträck upp öglan. Stammen dras ihop och låser därigenom spetsen. 
Lägg lite gummilim utanpå ihopdragningen och gnugga in det i materialet så det låser fast 
ordentligt.  
 
Om du trots allt vill limma i en permanent nylontafs i spetsen på din fluglina gör du så här: Stick in 
en nål i fluglinan ca tre cm från linänden. Truck in nålen så att spetsen kommer ut i linänden. Stick 
in tafsspetsen någon cm i nålsögat och dra igenom nål och tafs med en tång. Värm en liten ”kula” i 
tafsänden och dra sedan försiktigt ned tafsen så bara de sista centrimetrarna av tafsen sticker ut. 
Lägg på lite gummilim och dra in änden i linan. Täta fluglinans ände och hålet där tafsen försvann 
in. Låt torka och det är klart för fiske! 
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Mac Aber 
 
Flugan har blivit något av en favorit till fisket efter regnbåge och öring. Flugan är tänkt att imitera 
en flicksländenymf. Tack vare den inbundna polycelonkulan kan flugan fiskas mycket effektivt. 
Kulan gör att flugans framkropp lyfter och dess bakkropp sjunker. Detta ger med rätt intagning 
flugan en vickande gång i vattnet. 
 
Vad behöver jag? 
 
Polycelonkulor  Streamerkrok stl. 8 
Maraboufjädrar  Bindtråd 
 
Hur gör jag? 
 
Sätt i bindstädet en streamerkrok storlek 8. De mindre polykulorna går att använda ihop med krok 
storlek 10. linda fast bindtråden och bind fast polykulan genom så kallad åttabindning ca 2 mm 
bakom kroköglan. Gå därefter bak med tråden till krokböjen och gör en 60 mm lång ögla att 
använda som ribbing. 
 
Ta en tuss marabou och bind in som stjärt på kroken, nyp försiktigt av den i änden så den blir ca 12-
15 mm (klipp inte av). Därefter är det dags för kroppen som består av 3-5 långa maraboufan. Dessa 
binds in med spetsarna vid krokböjen och lindas fram till polykulans framkant. Linda fram ribben 
längs kroppen ca 6 varv och bind fast. Tofsen som ska imitera gälar binds in framför polykulan och 
viks ner i skåran som bildats av bindtråden. Lås tofsen bakom kulan med några varv tråd och gå 
sedan fram och avsluta. 
 
Bindtråden bör vara av samma färg som maraboun. De färger som fiskar bäst är gul med vit kula, 
olivgrön med svart kula och brun med svart kula. Självklart ska du experimentera med olika färger 
och kombinationer. Vem vet, du kanske hittar din egen favoritfärg. 
 
Fiska flugan med flytlina och intermediate eller slow sink tafs. Bästa knuten är grinner eftersom den 
ger flugan mer liv. Ibland kan behovet att hålla konstant bottenkontakt göra att du måste förlänga 
tafsen någon meter och ca 50 cm framför flugan aptera ett blyhagel eller annat sjunkmaterial, helst 
ett miljövänligt material utan bly. Flugan bör fiskas in med spötoppen i vattenytan och ca 2 cm 
långa knyckar med någon sekunds mellanrum. 
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Spinningblock 
 
Vid flugbindning ger en färdigdubbad tråd jämna och fina kroppar på flugan. Som plus kommer 
hållbarheten, en spunnen dubbel tråd är starkare än enkel tråd. Man kan spinna dubbingmaterial 
mellan tunna koppartrådar och få en stark och förtyngd dubbingkropp till nymfer. 
 
Vad behöver jag?  
 
Träbit, hårt finporigt träslag 
Klarlack 
Små rundspik av mässing 
 
Hur gör jag?  
 
Såga till en träbit (gärna ek) med måtten längd 12 cm, bredd 5 cm, höjd 2 cm. Runda ena kortsidan 
med fil och slipa med sandpapper fram en jämn fin yta utan vassa kanter. Gör en 3-4 mm djup V-
formad skåra i mitten av raka kortändan. 3 cm in på långsidan gör du en rak skåra i kanten (räknat 
från rundningen). Skåran gör du på höger sida för högerhänta och vänster sida för vänsterhänta. 
 
Nu ska spiken som tråden läggs runt monteras. Sätt spiken en bit ner på rundningen i kortsidan. Låt 
spiken sticka upp 1-1,5 cm, nyp av skallen och runda av toppen med slippapper. 
 
Med en lödpenna kan du bränna in centimeter-markeringar på ovansidan mellan spiken och V-
skåran. Markeringarna gör det lättare att göra många dubbingkroppar av samma modell. Som sista 
moment lackar du ditt block 2-3 ggr. Glöm inte att putsa av blocket försiktigt mellan lackningarna. 
På så sätt får du en jämn och fin yta till sista lacken. 
 
När du spinner en kropp, lägg tråden i mittskåran och runt spiken. Kila fast tråden i skåran på 
långsidan. Lägg dubbingmaterial över tråden på blocket. Lossa tråden i skåran på långsidan och 
lägg den över dubbingmaterialet. Fatta tag om båda trådändorna och tvinna tills du får en jämn 
kropp. Gör gärna flera kroppar och spänn upp dem på en hård pappskiva. Om du vill göra tyngre 
kroppar, använd tunn koppartråd. 
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Spöbrott 
 
– Jädra otur! Jag försökte mig på att kasta lite längre för att nå ända dit bort till den där vassruggen 
där en gädda nyss jagade småfisk i ytan. Spötoppen gick rakt av! 
 
Känns situationen igen? Spöbrott är aldrig välkomna, men de händer alltid någon gång under ens liv 
som fiskare. Här visar vi ett sätt att laga just avbrutna spön för er som tycker det är synd att slänga 
spöet bara för att det gått av. Spöet blir inte lika bra som originalet, men det fungerar och går att 
fiska med. 
 
Vad behöver jag? 
 
Epoxylim 
Spötråd 
Spöbit (mindre diameter) 
 
Hur gör jag? 
 
Med ett bågfilsblad kapas brottytorna bort och en lämplig förstärkningsbit passas in i klingan. 
Förstärkningsbiten bör vara åtminstånde 7-10 cm, kortare vid brott på spötoppen och längre vid 
brott i bottendelen. När biten är inpassad tar du ur den och sågar ca 1,5-3 cm långa snitt längs med 
klingan. Lägg snitten olika i över och nederdel. Blanda till epoxylim och lägg både på klingan och 
på förstärkningbiten. 
 
Montera ihop delarna och sikta in spöringarna så de kommer i en rak linje. Med bindtråd lindar du 
hårt ihop de uppsågade ytorna. När limmet härdar slipar du försiktigt bort lindningen och 
överflödigt lim med en fil eller sandpapper vikt om en passande slipkloss.  
 
När ytan är jämn lägger du på en ny lindning. Den bör vara något längre än den förstärkningsbit 
som monterats i klingan. Som sista moment blandar du mer lim och lägger i ett jämnt lager över 
lindningen. Om du snurrar spöet sakta under tiden limmet härdar får lindningen en jämnare yta utan 
rinningar.  
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Kroklossare 
 
Vad en kroklossare används till framgår tydligt av namnet. Den här modellen är liten och lätt att ha 
med sig och fungerar bra vid såväl mete som flugfiske. Till gäddfiske och spinnfiske i allmänhet 
rekommenderar vi istället ett inköp av en långskaftad peang. 
 
Vad behöver vi? 
 
Metallrör/ rundstång ca 5 mm utvändig diameter  Nylonsnöre 
Säkerhetsnål     Färg 
 
Hur gör jag? 
 
Som material kan rekommenderas rör eller stång av aluminium eller mässing, som finns att köpa i 
välsorterade hobbyaffärer. Kapa till ca 20 cm av röret. Om du använder aluminiumstång borrar du 
med 1,5-2 mm borr in ca 15 mm i ena änden. I den andra borrar du rakt igenom (för nylonsnöret). 
10 mm in på den uppborrade änden filar du en 5 mm bred ”försänkning” enligt bilden. 
 
Därefter sågas ett par spår från sidan i främre delen med ett avbrutet bågfilsblad. Runda till spetsen 
och putsa bort alla vassa kanter. Trä nylonsnöret genom hålet i kroklossaren och öglan i 
säkerhetsnålen och slå till sist en knut på snöret. Kroklossaren går då lätt att fästa i jackan. 
 
Gör du lossaren av ett rör så slipper du göra hålen. Snöret sticker du in i ändhålet och limmar fast. I 
båda fallen rekommenderas att du målar ett band i väl synlig färg, då hittar du lossaren lättare om 
den faller till marken. Ska lossaren användas till flugor kan spetsen göras något kortare för att 
underlätta greppet om små flugor. 
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Löpåttan 
 
Löpåttan härstammar från spolaxelknuten och har under ett antal år använts flitigt till 
microbalansare och tunna linor. Allt eftersom förtroendet för knuten växt har den ersatt de erkända 
”säkra” knutarna p olika områden. Den har visat sig mycket bra till moderna linor av typen Fusion 
eller Fireline. 
 
Vad behöver jag? 
 
Lina   Någon typ av bete/krok  
 
Hur gör jag? 
 
Gör en linbukt inne i handen enligt figur 1. Håll fast linbukten med lillfingret. Sträck de båda 
linorna (huvudlina och ändlina) så att en triangel bildas av linorna och fingertopparna. Ändlinan ska 
ligga bakom (under) huvudlinan. 
 
Slå ändlinan över huvudlinan och stick bakifrån (under) triangeln, för in den mellan fingerspetsarna 
och håll fast. Minska öglorna något genom att sträcka ändlinan. Byt grepp och håll i den lilla öglan 
figur 2). Gå över med linan och stick för sista gången ändlinan bakifrån genom öglan. Fukta linorna 
och dra åt knuten. 
 
Om du gjort knuten rätt så ska den se ut som i figur 3 innan åtdragningsmomentet. 
 
OBS! 
Om du vill fästa linan direkt i t.ex. beteslås eller krok gör du första öglan i beteslåset eller kroken 
(figur 4). 
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Fig. 2. 
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Knutbricka 
 
Att lära sig bra fiskeknutar gör fisket enklare och roligare. Att visa fiskeknutar för en större grupp 
kan vara svårt om alla ska se. Om du frågar sportfiskare med olika fiskesätt på olika platser om 
knutar har alla sina favoriter. När du väljer knutar, tänk på för vem och var de ska visas. 
 
Vad behöver jag? 
 
Enfärgad serveringsbricka   Elkabel, ca 0,5 mm i olika färger 
Varmlim    Stora krokar 
Dymo märkapparat 
 
Hur gör jag? 
 
Arbetsmomentet är enkelt. Knutarna görs som de ser ut innan åtdragningen. Elkabeln är stel och lätt 
att ”frysa” i ett läge. Fluglinor kan imiteras med en tjockare elkabel, ca 2,5 mm. När en lina-
linaknut visas är det lämpligt att ha olika färger på kabeln. 
 
Knutar med eller utan krok placeras ut på brickan och varmlimmas fast. Varmlim är bra då det är 
lätt att lossa knutarna vid ändring av brickan. Dymos märklappar ser proffsiga ut och går lätt att 
byta vid ändring av brickan. 
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Pagodeld och matlagningstips 
 
Pagodelden byggs upp som en liten knuttrimmrad ”stuga” utan tak. Lägg vedträn så du får ca 30-40 
cm höga väggar. I ”rummet” som bildas lägger du klenare tändved. När tändveden tagit sig lägger 
du på ett ”tak” av vedträ. Pagodelden ger fint ljus och bra glöd. Något som du har nytta av när du 
testar följande tips. 
 
Koka fisk i folie 
 
Tillredning av fisk i folie vid lägerelden är en enkel form av matlagning. Om du följer våra tips ger 
de dig garanterat en och annan angenäm smakupplevelse och en mätt mage. Folien är bra till 
matlagning, den är lufttät, formbar och tål värmen från elden. Folien blir en utmärkt tryckkokare om 
du är noga och gör ”matpaketet” lufttätt. 
Lägg fisken/filéerna på en folie 3 gånger större än fisken. Tillsätt kryddor, ev. grönsaker och annan 
fyllning. Vik om folien och förslut med ett ”dubbelvik” längs foliekanten. Var försiktig så det inte 
går hål i folien! Om folien ligger tätt runt fisken når temperaturen fortare kokpunkten.  
Lägg paketet intill glöden och vrid det med jämna mellanrum så värmen fördelas jämt. Du får en 
tydlig signal att fiskrätten är klar! Vätskan i fisk och eventuella tillbehör förångas och trycket 
sväller upp paketet till en ”boll”. Låt ”bollen” ligga någon minut innan du tar den bort från värmen 
(någon minut extra för stor hel fisk). 
 
Tillbehören är indelade i tre grupper, en viktig och två ”man tager vad man haver”. 
Måste: salt och peppar 
Nästan måste: fiskfond (flaska), andra kryddor t.ex. timjan, dill, örtagårdskrydda 
Om tillfälle ges: grönsaker, räkost, mejerivaror, senap, citronpeppar 
 
Här får du några fiffiga recept på fisk: 
 
Fisk i folie 
Krydda fisken med salt, peppar och ev. andra kryddor. Häll på fiskfond, vik ihop paketet och grilla! 
 
Busenkel fisk 
Krydda fisken med salt och vitpeppar. Tryck ut tubost t.ex. räkost, kräftost eller grönmögelost på 
fisken och vik ihop paketet. Grilla!  
 
Berts käftfisk 
Krydda fisken med salt, vitpeppar, krossad kryddpeppar, krossad nejlika (inte blomman). Strö över 
hackad dill (ev. torkad dill). Avsluta med en skvätt vatten och vik ihop paketet. Grilla! 
 
Fisk med tomat 
Krydda fisken med salt och vitpeppar. Lägg på bitar av tomat och tillsätt lite ketchup, chilisås eller 
tomatpuré. Vik ihop paketet och grilla!! 
 
Tipset som fixar elden i alla väder! 
Dränk in trasselsudd (sånt man använder för att polera bilar) med smält stearin. När stearinet stelnat 
har du världens bästa eldtände som brinner i alla väder. Men du, tänk på att elda försiktigt! Du vill 
väl inte starta en skogsbrand? 
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