JaRI TUIskUnEn

Kokonaan uusia viehemalleja on epäilemättä
vaikea keksiä. Helpommalla pääsee, kun
remontoi vanhoja. Vaihdetaan nokkalappu,
uusitaan värejä, kokeillaan erilaisia koukkuja,
painotuksia, pinnoitteita tai, kuten Rapalan
tuoreimmassa Clackin’-perheessä on tehty,
asennetaan perusvaapulle helistin.

päätellä, Clackin’ Rapit ovat pitkäheittoisia ja kohtuullisen nopeasti
uppoavia. Uinti on räminävaapuille ominaista tiheää ja särmikästä
tärinää, jonka tuntee vaivatta vapakädessä saakka. Erityisen hyvin
viehe toimii jigityyppisessä kelaapysäytä-kelaa-uitossa, ainakin itse
olen onnistunut niin kuhien kuin

Uusia värejä, koukkuja
L Tässä amerikkalaisten bassinkalastajien innovaatiossa on kyse
vaapun keskelle tökättävästä poikkisuuntaisesta terässylinteristä,
jonka sisällä yksinäinen teräskuula kierii uinnin tahdissa kapselin
päästä toiseen ja aiheuttaa varsin
äänekkään, metallisointisen kolkotuksen.
Ensimmäisen kerran kolinakapseli näki päivänvalon vuonna
2009 Clackin’ Rap -räminävaapun
kyljessä. Menestys maailmalla on
ollut hurja, niinpä ideaa on nyt sovellettu pariin muuhunkin vaappumalliin.
Clackin’ Minnow muistuttaa
X-Rapia, mutta erottavana tuntomerkkinä on etukoukun kohdalle
istutettu räminäkapseli. Myös rungoltaan ja nokkalevyltään vaaput
eroavat hiukan toisistaan, minkä
lisäksi Clackin’ Minnowista puuttuu sisäänrakennettu pitkäheittojärjestelmä. Heitto-ominaisuudet
ovat kuitenkin hyvät ja uinti keskiverto ilmeikästä vemputusta, jota
voi höystää käsialalla. Pysäytyksessä vaappu vajoaa hitaasti.
Aloituskoot ovat 9 cm/13 g ja 11
cm/20 g, uintisyvyys pienemmällä
metrin ja isommalla puolentoista
luokkaa. Läpikuultavista väreistä
(10 kpl) puuttuvat raitaversiot, joten muikkulinjalla mennään ainakin debyyttivuosi.
Clackin’ Minnow muuten voitti Field & Stream -lehden Best of
the Best (parhaista parhaat) -palkinnon uistinkategoriassa, mitä
voidaan pitää korkeana kunnianosoituksena. Ko. lehti kuuluu alan
johtaviin mielipidevaikuttajiin Yhdysvalloissa.
Kolinasuvun toinen tulokas on
Clackin’ Crank, vyötärömitoiltaan
Fat Rapiin vivahtava pulskahko
pikkuvaappu koossa 5 cm/14 g ja
7 cm/19 g. Viehe on pituisekseen
suhteellisen painava ja siksi helppoheittoinen, mutta painostaan
huolimatta se kelluu.
Liikettä luonnehdimme keskiverto laajapotkuiseksi, kylkien
keikutuksella höystetyksi vipinäksi
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▲ Rapala Clackin’ Crank (vas.) ja
Clackin’ Minnow tuovat ääntä ja
väriä kalojen valtakuntaan.
E Rapala Shad Rap RS (edessä)
saapuu sapattivapaaltaan kuhien
kiusaksi, ja kuhille harmia
aiheuttanee myös Trolls-To
Minnowin uusi viiden sentin
koko.

noin metri pinnan alla, eikä kovakaan kelausvauhti ahdista. Kohdelajeiksi valikoitunevat ahventen,
kuhien ja pikkuhaukien ohella
myös taimenet ja toutaimet, kuka
ties vaikka lohet. Kahdeksan läpikuultavaa, hologramminhehkuista väriä.
Myös kolinavaappujen ”äiti”
Clackin’ Rap uudistuu kahdella
koolla 7 cm/19 g ja 9 cm/34 g, joten perhe paisuu nelijäseniseksi.
Kuten pituus-painosuhteesta voi
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pitkänokkien suhteen.
Kaikissa Clackin’-vaapuissa on
toisena koukkuna ns. SureSetkolmihaara, jonka yksi haarake on
muita selkeästi ulottuvampi.
Uusia syvänne-Rapaloita
Uutuusmalli Crankin’ Rap on eritoten bassihommiin suunniteltu kes-

muksiin kuuluvasta balsarunkoisesta Shad Rapista tulee räminällä
terästetty muoviversio Shad Rap
RS. Materiaalin vaihdos sisuskaluineen vaikuttaa painoon siten, että
se kaksinkertaistuu. Esimerkiksi 5
cm balsaversio painaa 6 g, mutta
muovisena 11 g. Muut koot ovat 7
cm/16 g ja 8 cm/22 g.

ja pintoja
kihintaluokan viehe, jonka vartalon
kaaret eivät paljon poikkea esimerkiksi takavuosien haukivaappusuosikista Risto Rapista. Muovimutikka
saa heti kättelyssä kolme versiota,
joista 5 cm/10 g toteutetaan sekä
syvään sukeltavana että matalauintimallina ja isompi 6 cm/14 g pelkästään syvännelevyllä varustettuna. Värivalikoima tarjoaa aluksi
kuutta vaihtoehtoa.
Vaappu sujahtaa nopeasti
omaan syvyyteensä, joka pienemmällä syvännemallilla on rapiat 2
m ja suuremmalla jopa 4 m. Matalauintiversio räpiköi vajaan metrin syvyydessä. Uintia voi kuvailla
perinteiseksi syvännevaapun koreografiaksi, jossa potkua riittää ja
vauhdinkestokin on hyvä. Tietysti
mahaan on suljettu muutama räpättävä räminäkuula.
Rapalan legendaarisimpiin luo-

Varsinainen uutuus tämä ei ole,
vaan kymmenkunta vuotta sitten
lomautetun kuhanhuijarin palauttaminen myyntiohjelmaan. Josko
menestys olisi tällä kerralla parempi.

Crankin’ Rap saapuu markkinoille kolmena versiona, joista pitkä
levyiset sukeltavat syvälle ja lyhytlappuinen räpiköi pintavesissä.

Tuulisille rannikoille
Viime vuoden uutuus Max Rap liikkui maailmanmarkkinoilla ennustettua paremmin, joten ihan hyvä
sauma on kasvattaa perhettä muutamalla uudella jäsenellä: 11 cm/13
g, 15 cm/23 g ja 17 cm/28 g.
Max Rap on kehitetty tuulirannikoille, joissa pitkät heitot ovat kalapäivällisen edellytys. Siksi runko
on lähes kynämäisen ohut, ja heitRapaloilla uusia kokoja saivat
mm. Flat Rap (vasemmalla) sekä
Max Rap, jotka molemmat ovat
ns. pitkäheittovaappuja.

to-ominaisuuksia kohentaa sisäänrakennettu kuulamekanismi. Max
Rapin heittopituudet ovat verrattavissa keskiverto lusikoiden kaariin.
Ohuudesta huolimatta vaapun
potku on yllättävän letkeä ja kylkien keikutus voimakas. Uinti tapahtuu luonnollisesti pinnan tuntumassa. Kaksi suurinta tulevat
kulumaan meillä Suomessa hauen- ja kuhankalastajien käytössä,
mutta 11 cm versiota voi kaikin
mokomin tarjota myös taimenelle.
Vaikkapa tyrskyrannoilla, jossa pitkistä heitoista on erityistä hyötyä.

Pieneneviä Rapaloita
Solakkarunkoinen pitkäheittovaappu X-Rap saa uuden minikoon 4 cm/2 g. Viehe on kuitenkin
jo niin pienikokoinen, ettei siihen
ole ollut mahdollista rakentaa kuulansiirtojärjestelmiä. Mutta ohuella
siimalla ja kevyellä vavalla tämänkin saa toimitettua saappaankärkiä
pitemmälle. Ahven ja jalokalat, siinä pikku vipeltäjän haasteet.
Myös valtameriuistelussa suosittu X-Rap Magnum -perhe on
pieniin päin. Uutuus 11 cm/22 g
sukeltaa noin kolmeen metriin ja
kestää isoveljiensä tavoin kovaakin menoa. Koko soveltuu hyvin
kotimaisiin kalastusrientoihin, kun
kohteena on kuha tai hauki.
Niinikään pienenemään päin
käy kehityssuunta Trolls-To Minnowissa, kun 5 cm/10 g poikanen
saapuu markkinoille. Vahvapotkuinen, jopa kolmeen metriin sukeltava pulikka on varmasti kuhien mieleen, kuten oli sen isovelikin (ks. Erä
14–2010), enkä pitäisi ison ahvenen tai taimenenkaan erehtymistä
suuren luokan ihmeenä. Myös tämän lumoa on terästetty räminäkuulilla, vaikka balsavaappu onkin.
Kokoremontin kokeneisiin kuuluu lisäksi Flat Rap täydentymällä
6 cm/4 g ja 14 cm/29 g versioilla,
joten perhe on nyt nelijäseninen.
Viime vuoden uutuuden Flat Rapin
lukijat muistanevat suvereenina
pikkuhaukivaappuna (Erä 14–2010),
joka tosin toimii myös ahvenelle ja
taimenelle. Uuden 6 cm koon vuoksi ahvenet ja taimenet saavat olla syömisissään entistä tarkempia,
14-senttinen puolestaan haastaa
vähän isommatkin hauet. Helppoheittoinen balsapulikka niin heittokuin vetouisteluun.
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septi tarkoittaa entistä loistavampia pinnoitteita, kolmeulotteisia
silmiä ja ulkoisia suomukuviointeja. Tarjolla on koko 5 cm/11 g, joka syvännelevynsä ansiosta saattaa tökätä pohjaan jopa 5,5 metrin
syvyydessä. Heittokäytössä ei toki
moisiin lukemiin päästä, mutta pitkälle lentää.
Samanlaisen remontin on kokenut klassikko, Storm Hot ´N Tot (5
cm/5 g ja 7 cm/10 g), jonka nimeen
on niinikään ilmestynyt takaliite
MadFlash. Tällä vaapulla lienevät
suurimmat kannattajajoukot Tyynenmeren lohien jokiuistelijoiden
keskuudessa, mutta meillä sen erikoisalaa taitaa eniten olla kuha.
Uhmakkaasti eteenpäin törröttävä hopeinen metallilevy antaa
Hottentotille melkoisen tanakan
potkun ja uintisyvyyden, joka pienemmällä on parhaimmillaan nel◀ Rapala X-Rap -konseptin
perusvaappu X-Rap saa uuden
4 cm minikoon. Keskellä 6 cm
X-Rapilla uusi väri, samoin 10 cm
X-Raap Saltwaterilla.

Uusia Storm-vaappuja
Melkoisesti uutuuksia löytää myös
Rapala-konserniin kuuluvan Stormin luettelosta.
Ensimmäisenä vastaan tulee 16
värin valikoimallaan Deep Baby
ThunderStick, koot 4 cm/4 g ja 6
cm/6 g. Kyseessä on solakka, syvännelevyllä ja räminäominaisuuksilla
varustettu muovivaappu. Ukkostikku sukeltaa pienemmässä koossaan lähelle kahta ja suurimmassa
jopa kolmeen metriin ja tekee sen
hyvällä asenteella. Tiheästi tiristävää potkua riittää, vauhdinkesto on
ok ja kokoakin erinomaisen passelisti pienisuisemmille petokaloillemme. Kova kone vaikkapa koskimonttujen valloitukseen.
Tässä kuten muutamissa muissakin Stormeissa on normaalivärien ohella UV-kirkastevärejä, jotka
muuttavat UV-säteilyn näkyväksi
valoksi ja tekevät väreistä hohtavampia. Kirkkaissa vesissä UV-valo
tunkeutuu aallonpituuksista syvimmälle. Kokemus on kuitenkin
osoittanut, että niitä kannattaa kokeilla myös sameissa olosuhteissa,
vaikka UV-valo sammuu jo pintakerroksiin.
Deep Rattlin’ ThinFin (5 cm/6
g ja 7 cm/15 g) on varsinkin syntysijoillaan Amerikassa vanhastaan
suosittu Storm-vaappu, joka on pitänyt vuorotteluvapaata viimeiset
vuodet. Ne ajat ovat kuitenkin nyt
ohitse. Uutuus on varustettu syvännelevyllä ja räminällä. Lahnan
malliselle muovipulikalle luvataan
jopa 3,6 metrin (pienempi koko) ja
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4,5 metrin sukelluksia. Jenkkien erityisesti kuhan kalastuksessa käyttämä viehe ui tiheällä ja terävällä
potkulla monenlaiset kelausnopeudet hyväksyen. 12 värin kartassa
on niin luomuja kuin ärsyjä ja muutama UV-värikin.
Myös kokovartalolihava Wiggle
Wart MadFlash on tuttu Stormvaappu jo vuosikymmenten takaa,
mutta pientä pintaremonttia on pitänyt tällekin tehdä. MadFlash-konE Storm Deep Baby ThunderStick vaikuttaa varteenotettavalta
vieheeltä vaikkapa koskimonttujen kalastamiseen.
H Storm Deep Rattlin’ ThinFin on
jännästi kulmikas syvännevaappu
esimerkiksi kuhavesille.
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jän ja suuremmalla kuuden metrin luokkaa. Kun kalat ovat syvällä,
mutta kovin suurtakaan viehettä ei
kannata tyrkylle laittaa, tässä voi
olla ratkaisu. Ihme kyllä tästä räminäkuulat puuttuvat.
Kokouutuuksia
Uusia kokoja on ilmestynyt useammallekin Stormille. Oma mielenkiintoni on eniten ThunderBladen (5 cm/6 g) ja FlutterStick
MadFlashin (4 cm/5 g) suunnalla.
ThunderBlade on kivunnut
maanmaineeseen erityisesti kuhien pilkinnässä. Upeasti värisevän,
noston jälkeen rauhallisesti keikuttaen sivulle liukuva liike on normitasapainoihin verrattuna niin erilainen, että kalat ovat ihmeessä. Uusi,

Luoti-Vibrax
Rapalan kolmas viehebrändi Blue
Fox sisältää konsernin lipat ja osan
lusikoista. Ensin mainittuun viehetyyppiin kuuluvat Vibraxit, jotka
saavat ennestäänkin laajaan mallistoonsa taas pari uutuutta.
Vibrax Bullet on luodin mallisella rungolla ja Panther Martin -tyylisellä läpikiinnityslipalla varustettu
viehe, jota saa koossa 0–3 (4–11 g).
Meillä eivät tämän tyylisuunnan
lipat ole syystä tai toisesta suurempaa suosiota saavuttaneet, toisin
kuin vaikkapa Amerikassa. Viehe
ui ongelmattomasti ja kulkee painavamman runkonsa vuoksi vähän
tavanomaisia Vibraxeja syvemmällä (0,6–1,2 m). Soveltuu erityisesti
virtaaviin vesiin sekä sinne, missä
suurempaa uintisyvyyttä kaivataan.
Vibrax Bullet Fly on sama kuin
F Storm Hot’N Tot MadFlash
(vas.) ja Wiggle Wart MadFlash
ovat suosittuja vaappumalleja
varsinkin syntymaassaan
Amerikassa.

pienempi koko soveltuu entistä paremmin vaikkapa ahventen pilkkimiseen, josta viime talvena sainkin
jo erinomaisia kokemuksia. Toki
ThunderBlade kelpaa myös heittokalastukseen ja vetoon.
FlutterStick MadFlash puolestaan on puhdasoppinen käsialaviehe, solakka heittotykki, jota uitetaan vavankärjellä nykien. Pienestä
koostaan huolimatta viehe lentää
pitkälle ja koukkii tosi makeasti
ohuen siiman päässä. Pinnassa ajaville ahvenille ja jalokaloille tarjous
lienee vastustamaton.
Kalajäljitelmiä
Myös pehmytviehepuolella Storm
marssittaa eturintamaan melkoisen uutuusarmadan. Suurimmat
satsaukset on saanut Live Kickin’
-sarja, johon tulee kolme uutta mallia. Nämä vieheet ovat jigimuovista valmistettuja, nivellettyjä
ja nokkalevyttömiä kalojen näköisjäljitelmiä. Kussakin on yksi vatsapuolella roikkuva kolmihaarakoukku, etuosaan sijoittuva paino sekä
päälaen siimalenkki, jonka ansiosta
uintiasento on hiukan etukumara.
Live Kickin’ Minnow (10 cm/13
g ja 15 cm/29 g) kelpaa imitoimaan vaikkapa salakkaa tai muikkua, Perch (7 cm/9 g ja 10 cm/16 g)
matkii ahventa ja Pike (10 cm/10 g
& 14 cm/20 g) hauenpoikasta. Sarjan neljäs on vuosi sitten markkinoille tupsahtanut särkimäinen
Live Kickin’ Shad, joka saa uudet
koot 10 cm/14 g ja 15 cm/40 g.
Uinti on kahden nivelen ansiosta
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notkeaa pyrstön heiluttelua, joka
kieltämättä muistuttaa varsin paljon aidon kalan tekemistä. Vieheiden räjähtäminen ensimmäisestä
kunnon haukitärpistä on estetty lujalla sisäisellä verkkokalvolla, mutta pinnan rispaantumista sekään
ei eliminoi. Haukien muonaa nämä kuitenkin meidän oloissamme
pääasiassa ovat.
E Kolikko auttaa hahmottamaan
pikku-Stormien kokoa. Vasemmalla pilkiksikin sopiva ThunderBlade ja oikealla “minijerkki”
FlutterStick MadFlash.
H Blue Foxin ja Luhr Jensenin
uutuuksia. Vasemmalta kiderunkoinen lippa Vibrax Flake (2 kpl),
Vibrax Bullet ja lusikat Laxee
Spoon sekä Shoehorn Spoon.
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edellinen lukuunottamatta rungon juurelle pyöräytettyä häkilähöyhentä sekä värimaailmaa. Fly
luottaa perinteiseen pilkkukuviointiin, kun sisaren lehdessä komeilee
abstrakti taideteos. Kokovalikoima
molemmilla sama.
Peruslohiviehe
Rapalalle kuuluva Luhr Jensen
tunnetaan lusikoistaan, varmaan
meillä parhaiten Krocodilesta. Nyt
rautavalikoima täydentyy suomalaisten suunnittelemalla Laxee
Spoonilla (75 mm/23 g).
Laxee on keskileveä, teräviksi
hiotuilla reunoilla ja tylpällä etupäällä varustettu lätkä, jonka heitto-ominaisuudet ovat oivat ja uinti
laaja-alaista vikuroimista kaiken-

laisilla kelauksilla. Pitkulainen renkaan kiinnitysreikä antanee menoon oman säväyksensä.
Kuten nimi vihjailee, lohijoilla tätä ainakin kannattaa arvosteluraadille esitellä, mutta takuulla taimenet ja hauetkin haluavat makuun
tutustua. Sopii myös vetovieheeksi.
Viime
vuoden
uutuus
Shoehorn-vetolusikka saa uuden
koon 75 mm/13 g. Muhkurapellistä
taivutettu ”kenkälusikka” keikaroi

▲ Kuusamon Uistimen uutuus
lusikoita. Alla puolikaaressa
Tundran kolme kokoa eri väri
versioineen, keskellä Lätkän
painoversio sekä oikealla vankka
koukkuinen Professor 00 GT.

vedessä nätisti ja kelpaa kokonsa
puolesta vaikka taimenen ruokalautaselle. Todella vahva koukku
kestää lohenkin leukaperissä.

▲ Kuusamolaislusikoista eniten
uusia värejä on saanut Räsänen,
joita tässä kuvassa on enemmistö
(vasen ja keskirivi lukuunotta
matta kahta Professoria vas.
ylhäällä). Oikeassa pystyrivissä
ylhäältä Kruunu ja 4 kpl Lätkää.

Kuusamon Uistin on innostunut
lusikoiden rei’ittämisestä. Markkinoille saapuu nyt yhdellä tai
kahdella reiällä varustettu Tundra, joka tosin esittäytyi suurelle
yleisölle jo kauden 2010 Vuosi-

Kuusamon lusikkauutuudet

uistimena. Arkiversiossa kultaus
on korvattu normaaliväreillä, joita lusikasta on ensialkuun tarjolla
viisi per koko. Kokoja puolestaan
ovat 75 mm/15 g, 85 mm/19 g ja
95 mm/24 g.
Solakka Tundra on ilmeinen lohikalaviehe, joka lentää helposti ja
ui superilmeikkäästi kuten tämän
malliselta lusikalta odottaa sopii.
Peräpään reikien aikaansaannokset uinnille jätämme toistaiseksi
mainosnikkarien myyntilauseen
varaan: ”Virtausaukot muuttavat
uistimen uintia epäsäännöllisemmäksi muistuttaen pakenevaa saaliskalaa.”
Varsin kiinnostava Kuusamouutuus on Lätkän hevi-versio, sillä
aikaisemmin 14-grammaisesta on
saatu peltiä paksuntamalla peräti
25-grammainen. Heitto-ominaisuudet paranevat rutkasti samalla kun uintisyvyyttä tulee lisää ja
uintiin ripaus rauhallisuutta. Epäilemättä erinomainen pelti lohien,
taimenten ja kirjolohien pyyntiin
pitkiä heittoja vaativilla virtavesillä.
Todellinen suurkalaviehe Professor 00 GT (18 cm/70 g) on muutoin sama kuin aikaisempi Professor 00, mutta koukut + renkaat on
muutettu paljon järeämmiksi. Tällaisenaan se kelpaa vaikka trooppisten vesien hurjimuksen giant
trevallyn eli jättipiikkimakrillin
pyyntiin, johon peräliite GT viitanneekin.
Itselläni on hyviä kokemuksia
Professoreista piikkimakrillihommissa, mutta alkuperäiset koukut
eivät ole niissä kestäneet alkuunkaan. Nyt kestävät.
Uusia värejä kuusamolaiset
saavat entiseen tapaan erityisesti ykkösvieheisiinsä Räsäseen ja
Professoriin, mutta hiukan uusia
meikkejä löytyy myös Lätkältä ja
Kruunulta.
Finlandialla
vaappu- ja peltiuutta
Finlandia Uistimen legendaariset
Nils Masterit saavat rinnalleen tutusta formaatista reippaasti poikkeavan uutuuden Bete Zapin (10
cm/12 g). Kyseessä on suomukuvioisella hologrammikalvolla päällystetty muovivaappu muotoilijanaan
Hannu Kangas. Hannun puukonjälkeä olivat myös ensimmäiset Nils
Masterit 60-luvun alussa, joten kokemus puhuu.
Jännästi muotoiltu Zap kantaa
kielimäistä nokkalevyä, joka antaa sille tomeran, kovaakin vauhtia kestävän potkun ja kylkien
keikutuksen. Suolistossa kolisee
kuuluvasti ja kolmiulotteiset silmät kohentavat ulkonäköä enti-
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Bete Zap on Finlandia Uistimen uutuusvaappu vaikkapa kuhan ja
hauen hakemiseen.
Nils Masterin
lusikkauutuuksista suurin
mielenkiinto
kohdistuu jännän malliseen
Jigi-Hanskiin
(vas.), joka toimii jigityyppisesti uitettuna.
Trolling Spoon
sen sijaan pelaa
parhaiten vetoveneen perässä.

sestään.
Kivasta lookista huolimatta viehettä ei ole haluttu sotkea (ilmeisesti viime hetken päätöksellä) Nils
Master -brändiin, vaikka sellainen
teksti nokkalevystä ja rungon takaosasta peittomaalin alta onkin luettavissa. Keskikokoisena vaappuna Zap maittanee ainakin kuhalle,
hauelle, isommalle ahvenelle ja taimenelle. Heitto-ominaisuudet ovat
hyvät, mutta vetoveneen perässäkin tuo nätisti hinautuu.
Lusikkaosastoonsa Kankaan
veljekset ovat kehitelleet innovatiivisen Nils Master Jigi-Hanskin.
Mitoista 3 cm/15 g voi jo päätellä,
että aivan tavanomaisella pellinväännöllä ei tätä ole tehty.
Malliltaan Jigi-Hanski muistuttaa
pikkuruista venettä. Perämoottorin
paikalla roikkuu punainen muovievä ja lähes vieheen mittainen vankka yksihaarakoukku, johon voi halutessaan pujottaa jigihännän tai
vaikka madon.
Ilmeikkäästi keinahtelevaa JigiHanskia voi uittaa jigityyppisesti pysäytyksineen, nykäyksineen,
mutta aivan hyvin se pelaa myös

perusveivauksella. Vallan mielenkiintoinen kokeiltava ainakin ahvenen ja kuhan pyynnissä, miksei
myös koskikalastuksessa (todella
pitkäheittoinen!). Kuka keksii sitoa
koukunvarteen liitsin?
Nils Master Trolling Spoonin
jättikoon 15 cm/45 g rinnalle tulevat pienemmät 10 cm/20 g ja 12
cm/34 g. Ohuehkosta pellistä taivuteltu lusikka on tarkoitettu erityisesti vetouisteluun, mutta uudet
koot tulevat aivan varmasti parantamaan käyttömahdollisuuksia
myös heittokalastuksessa. Uinti ainakin on upeaa katsottavaa, mutta koukun saattaisin vaihtaa hiukan
suuremmaksi.
Jos Suomessa järjestettäisiin äänestys parhaimmasta lipasta, Lotto
saisi varmasti kohtuullisen komean
äänisaaliin. Niinpä Lottoa muistetaan säännöllisesti uusilla väreillä,
nyt kahdella ärsyvoittoisella ja yhdellä kylmän veden värillä.
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