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Blekaspecial
Det här är ett enkelt specialtackel för bleka men också för torsk 
och gråsej över vrak och toppar. Det finns ingen anledning 
att ha mer än en krok, så slopa upphängare helt. Du vill ju ha 
direktkontakt med en enda hårt kämpande fisk.

Det här behöver du:
0,70 mm nylonlina
2 lekanden
1 bom (se sidan 141)
1 vass krok, storlek 3/0
1 mask, för bleka gärna i någon mörk nyans med silverflingor, 
gärna med stjärt i annan färg, eller något annat trevligt mjukt 
gummibete. Man kan naturligtvis också använda färdiga beten 
som Red gill eller Eddystone eel.
1 lyspärla 
päronsänke

Så här gör du:
1. Ta cirka 100 cm nylonlina och knyt ett lekande i ena änden.
2. Trä linan genom bommen och knyt ett lekande i linänden. 

Bommen kan nu glida på denna lina.
3. Knyt fast ca 100–150 cm lina i lekandet efter bommen.
4. Trä på en pärla och knyt fast kroken. 
5. Trä på masken och se till att knut och krokögla, men inte 

krokspets och hullingar, döljs inne i masken.
6. Fäst sänket i bommens beteslås.

Släptackel för piggvar och slätvar
Fiske efter piggvar och slätvar, förutom kikfisket under våren, 
sker vanligtvis med ett släptackel som inte skiljer sig nämnvärt 
från blekaspecialen. Lintjockleken behöver dock inte vara mer 
än 0,50 mm. Den viktigaste skillnaden är att man istället för 
blekatacklets jigg har en trekrok runt storlek 4 i änden, eller 
allra helst ett tandemtackel med två krokar cirka 3–7 cm ifrån 
varandra. Dessutom brukar vi ofta förse våra vartackel med 
spinnarblad eller propeller.

Du ska agna tacklet med en rejäl, långsmal fiskstrimla. Vararna 
har stora käftar, så en strimla på 15 cm och dubbla trekrokar 
är verkligen inget problem för dessa glupska rovfiskar. Det är 
viktigt att krokarna sitter rätt på fiskstrimlan. Kroken närmast 
bommen bör sitta precis i änden på strimlan för att den ska 
styras och röra sig rätt i vattnet. Den bakre kroken fäster du 
med nästan helt spänd lina längre bak på strimlan. På sidan 81 
kan du läsa om varfisket med släptackel i Öresund. 

Det här behöver du:
0,50 mm nylonlina
2 lekanden
1 bom
2 trekrokar, runt storlek 4
1 propeller eller spinnarsked
1 päronsänke

Så här gör du:
1. Ta cirka 100 cm nylonlina och knyt ett lekande i ena änden.
2. Trä linan genom bommen och knyt ett lekande i linänden. 

Bommen kan nu glida på denna lina.
3. Knyt på en eller två trekrokar på en cirka 100–150 cm lång 

lina. Krokarna ska vara 3–7 cm från varandra. 
4. Trä på en spinnarsked eller propeller på linan ovanför 

krokarna.
5. Knyt fast linan i lekandet nedanför bommen.
6. Fäst sänket i bommens beteslås.

Släptackel för varar

Slätvarens stora mun 
kan gapa efter mycket

à Det är viktigt att din fisk
strimla är tunn, så att den rör 
sig inbjudande i vattnet. Testa 
den tacklade fiskstrimlans 
rörelse genom att låta den 
hänga längs med båtsidan 
när du driver i rätt hastighet. 
Mycket hänger på hur krokarna 
sitter i fiskstrimlan.

à Detta tackel ska inte dunkas 
i botten. Agnet ska sväva fram 
precis ovanför botten. Hitta 
lagom tyngd på sänket och sänk 
spöet ibland för att känna att 
du är vid botten. 

à Vararna är snabba. Farter på 
1,5 knop är inget problem så 
länge strimlan rör sig bra.

TIPS OCH TRICKS!

à Ett päronsänke på bommen är att föredra. En pilk 
kan ha flera nackdelar vid detta fiske. Ett päronbly 
sjunker snabbt och jämnt i vattnet, vilket är bra 
eftersom du först hastigt vevar upp och sedan snabbt 
vill ha ner tacklet igen. Dessutom krumbuktar sig en 
pilk en hel del när du vevar upp den, vilket kan störa 
känslan i vevningen.

à Du fiskar oftast med det här tacklet på vrak, och 
vanligtvis börjar du vid botten för att sedan veva 
dig uppåt. Hur långt upp du ska veva beror lite på 
hur stort och högt vraket är, men blekan står oftast 
en bit ovanför vraket (5–15 meter), medan torsken 
normalt står närmare vraket.

TIPS OCH TRICKS!

Olika gummibeten 

Blekaspecialen fungerar
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