
Motor Oil  
Med god afstand mellem hvert kast affiskes en lang kyststrækning i 
en fart med denne naturtro tobis. Lidt mere flash & farve end Ghost-
farven og dermed bedre synlighed. Gennemskinnelig og reflekterende 
sider. Perfekte til kystfiskeri under forhold med klart vand og godt lys.

Sandeel Ghost 
Naturtro farver til havørreder i det sene forår og sommeren igennem. 
Gennemskinnelig og med reflekterende sider. Perfekte til kystfiskeri 
under forhold med klart vand og godt lys.

Matt hvid tobis 
De 2 øverste tobisfarver en begge ret gennemskinnelige (som den 
ægte vare) og med reflekterende sider. Perfekte til kystfiskeri ved klart 
vand & godt lys. Men fiskes i let grumset vand eller på mørke 
overskyede dage (også morgen og aften) hvor der ikke er meget lys 
at reflektere, så vil en massiv mat farve syne af mere i vandet. Derfor 
er mathvid det bedste valg under dårlige lysforhold. Har desuden 
været en suveræn vinterfarve. Hvid er altid godt i koldt vand.

Brown Ghost 
Kobber høre efteråret til, dage fra september til jul hvor kun 
kobberfarvede agn kan få havørreden til at reagere. Er dog ikke kun 
en efterårsfarve. Brune byttedyr som Tangspræl, kutlinger og 
ålekvabber er på havørredmenuen året rundt.

Black/Glow 
Til natfiskeri hvor de højtgående Sandeel ses tydeligt som silhuet med 
den lysere nattehimmel. Den lyse ryg gør derimod wobleren mere 
synlig for dig, når du kikker ned på den mørke havoverflade. Brug 
gerne 27 grams til natfiskeri, om natten kan agnen sjældent blive for 
store. 
Lidt uventet er Black/Glow også god 3 andre situationer: 
1 – Når de stor sort/blå børsteorme sværmer i foråret. 
2 – Når kystvandet er farvet fx hvidt af ler eller andet svæv. Den 
sorte wobler giver da den bedste kontrast og ses meget tydeligt. 
3 – Som provokation hvis ørreden er svær at lokke, især om 
efteråret. Selv i spritklart vand kan den udløse nogle voldsomme 
reaktioner.



Black & Red UV 
Sort ryg, UV rød bug ligner hundestejler i gydedragt april-juli. 
Fisker godt året rundt, men har nok især været god på mørke 
overskyede dage hvor den rød bug lyser godt op. En outsider der 
altid er et forsøg værd.


