
Att fiska gädda utan ståltafs är ett misstag som kan få ödesdigra konsekvenser.
Predatortackel ska tillverkas med omsorg om fisken ska landas. Mads Grosell, en av 
Skandinaviens mest innovativa och framgångsrika predatorfiskare, delar frikostigt med 
sig av små knep och stora kunskaper om modern tafstillverkning.
Text: Jens Bursell  Foto: Jens Bursell, Mads Grosell och Niels Vestergaard

äddan är en grym rovfisk och
evolutionen har utrustat den
med en imponerande samling
sylvassa tänder – när bytes-

fisken väl sitter i saxen slipper den inte
undan oskadd! Detta gäller dessvärre också
linan. Chansen att landa en stor  gädda med
enbart nylonlina är nämligen inte speciellt
stor om den får kontakt med tänderna.
Lösningen på problemet heter stålvajer. Det
har funnits många versioner genom åren:
Allt från gammal hederlig vajer som i tjock-

lek mest påminde om stängseltråd, trender
med överdrivet grov nylontafs – fram till
dagens moderna vajertyper, som generellt
både är tunnare och starkare, men framför-
allt betydligt mjukare och mer flexibla, än
forna tiders tafsmaterial. 

plastad eller oplastad? Det finns ett
otal vajertyper, både med och utan plast-
beläggning. Fördelen med plastad vajer är
att den har en högre slitstyrka, inte kinkar
så lätt och att tvinning och knutar sitter

bättre utan att glida upp. Om du dessutom
värmer och »svetsar« beläggningen för-
siktigt med en cigarettändare, uppnår du
en ännu högre styrka. 

– En plastad vajer håller generellt för fler
fiskar. Nackdelen är en något större
diameter som går ut över mjukhet och
synbarhet i vattnet, menar Mads. 

styv eller mjuk? Stålvajer kan vara enkel-
eller flertrådig. Ju fler trådar, desto mjukare
blir materialet. Detta kan vara en fördel om
du vill optimera betesfiskens rörelser i
vattnet. En annan bonus med en mjuk vajer
är att den har mindre minne, vilket också
gör den mindre känslig för trassel, öglor
och veck. Om en styv vajer får en skada
minskar brottsstyrkan markant. 

– Personligen har jag haft stor framgång
med mjuk vajer vid mete med levande
betesfisk, fortsätter Mads. 

Omvänt kan lite styvare varianter med
färre trådar vara en fördel när det krävs hög
slitstyrka, eller vid fiskesituationer då en
extra styv vajer förebygger trassel,
exempelvis vid mete med dött bete eller
vid jerkfiske. För många typer av  >>
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Tvinna …

TUFFA TÄNDER
VAJER TILL

– Lär dig att göra perfekta tafsar 

Gör en ögla i änden 
på vajern och stick
denna genom 
lekandets ena öga.

Öglan träs över lekandet
och stramas till.

Lås öglan ordentligt och håll fast
vajerändarna med en peang.

Tvinna vajern genom att snurra
lekandet med en peang eller 
med ett speciellt tvinnverktyg.

Klipp av änden 
med en vass sax eller 
avbitartång.

Används plastad vajer »svetsas« den
tvinnade biten försiktigt med en 
tändare för att få en perfekt låsning.

En förutsättning för att dina vajertafsar 
ska fungera optimalt är att du monterar 
krokarna på ett korrekt sätt.

 



jerkbaits betyder en styv tafs, som skapar
en gångjärnseffekt, också en mer lockande
gång, eftersom betet lättare skjuter ut mot
sidorna under själva inspinningen. 

tvinna eller vajerlås? En förutsättning
för att dina vajertafsar ska fungera optimalt
är att du monterar krokarna på ett korrekt
sätt. De traditionellt mest använda
metoderna är antingen att tvinna eller att
använda vajerlås. För de flesta är just vajer-
lås det enklaste och vanligaste sättet att
fästa krokarna på tafsen. Vid spinnfiske –
när du kastar regelbundet – är det också en
klar fördel att använda vajerlås eftersom de
håller bättre än en normal tvinning. Den
sistnämnda metoden ger dock en mer
elegant presentation, och det är inte helt fel
att behärska båda teknikerna, speciellt om
du står med frusna händer och har tappat
dina sista vajerlås i sjön… 

not-a-knot. Till sjutrådig vajer används
oftast vajerlås eller tvinning för att fästa
krokar och lekanden. Nackdelen med
dessa monteringsalternativ är att det tar
längre tid än med den nya så kallade not-a-
knot tekniken. Det finns också en risk att
du skadar vajern när du tvinnar eller
använder vajerlås. Not-a-knot kan dock
bara användas till krokar. 

Som namnet antyder är »not-a-knot«
egentligen inte en riktig knut. Den används
till främre kroken på ett dubbeltackel, men
kan med fördel också användas till den
bakre. 

– Knuten ger en bra krokningsvinkel
och en optimal styrka på tafsen. Jag
föredrar därför helt klart ett montage med
not-a-knot, säger Mads. 

krokar som håller. Det finns en hel
del bra krokmodeller på marknaden:
Gamakatsu TR13, Kamasan B990,
Drennan Flank Trebles, Fox 2XS, DD P2
(Prologic P1) och Owner ST-36 tillhör de
bästa. Dessa kemiskt slipade trekrokar är
tämligen dyra, men är väl värda sitt pris. 

– En bra krok till gädd- och gösfiske ska
ha hög styrka, vara sylvass och hålla till
flera fiskar utan att förlora skärpan, poäng-
terar Mads. 

Enkelkrok kan vara ett bra alternativ när
du fiskar efter gös och abborre, eller när
gäddorna är extremt försiktiga. Återigen är
kemiskt slipade krokar att föredra. De
större modellerna av karpkrok är som  >>
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… eller vajerlås
Trä upp ett lås på vajern. Stick vajern genom krokögat

och sedan in i låset – så att
en liten ögla bildas.

Vill du göra monteringen extra
hållbar, trär du vajern ytterligare

en gång genom låset.

När vajern har dragits igenom
låset för tredje gången kan

änden klippas av.

Dragtesta gärna tafsen så du är
säker på att den håller.

Pressa ihop låset med ett jämnt
och fast tryck så att vajern inte

tar skada. Kläm bara ihop de 
mittersta 3/5. Ändarna på vajer-

låset ska aldrig plattas till! 
Då skapas en brottanvisning 

som kan resultera i att vajern 
går av när du krokar en fisk.

Vajerlås kan användas till krokar och lekanden,
eller för att avsluta tafsen med en ögla.
Tvinning används vanligen till montering av
ändkrokar och lekanden. De metoder som har
gåtts igenom passar inte bara för mettackel,
utan kan naturligtvis också användas för att
göra eleganta tafsar  till normalt spinnfiske.

Gäddkäften är en synnerligen tuff miljö för både 
bytesfisk och ändtackel. Om fiske-febers Jens Bursell
inte hade använt den rätta typen av tafsmaterial hade
förmodligen denna storgädda aldrig hamnat framför
kameran i båten. 14-kilosfisken togs på flötestrolling
med levande mört och 7-strandwire.

Krokstorlekar
En mört på 200-250 gram monterad med
två trekrokar i storlek 4 är perfekt till stora
gäddor. Ett mindre bete ger ofta fler hugg,
särskilt i kallt vatten och när gäddorna jagar
stim av mindre bytesfisk. Vid sådana tillfällen
passar två trekrokar i storlek 6 bäst. I situa-
tioner när fisken tar betet väldigt försiktigt
kan riktigt små betesfiskar vara den rätta
medicinen. Två trekrokar i storlek 8, eller en
enkelkrok i storlek 2, fäst i överdelen av
munnen, kan vara skillnaden mellan noll
och tio gäddor i båten.
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gjorda för ändamålet, till exempel DD C1 i storlek 2 och 4 (Prologic C1),
eller E.S.P. Raptor i storlek 2 och 4. Betesfisken krokas genom överdelen på
munnen, inifrån och ut. 

Krokstorleken anpassas efter betesfiskens format och storlek 4, 6 och 8 täck-
er alla normala behov. Större krokar lämpar sig enligt Mads bara för vobblers.
Gäddan suger in betet med hjälp av vakuum och ju större krokar du använder,
desto större är också risken att de inte följer med in i munnen på rätt sätt. 

– Om krokarna är för stora i förhållande till betesfisken, påverkar detta
rörelseförmågan och gör dessutom att betet fortare tröttnar och följaktligen
blir mindre livligt, avslutar Mads. 

topptrimmade tackel. Traditionella, enkla vajertackel har genom åren
fångat tusentals stora gäddor i hela Europa och det råder inga som helst
tvivel om att de verkligen fungerar. Fiskar du däremot i svåra och hård-
fiskade vatten, där det måste till något alldeles speciellt för att locka fisken till
hugg – eller om du helt enkelt vill optimera dina fångstchanser med 110% –
lönar det sig alltid att tänka i nya och annorlunda banor. I nästa nummer av
fiske-feber presenterar Mads Grosell en lång rad moderna specialtackel som
under de senaste åren har bidragit till fångsterna av riktigt många storgäddor,
megaabborrar och monstergösar i kända och okända vatten. Tackel som kan
göra den där lilla skillnaden när inget annat fungerar!  •

Klipp av en bit vajer (önskad tafslängd
plus 10 cm). Stick vajern genom

krokögat på ändkroken och lägg den
parallellt med krokskaftet.

Den främre delen av vajern läggs
nu ner längs skaftet och runt

punkten där krokböjarna möts.

Linda fyra varv längs krokskaftet och ut
genom ögat. Strama försiktigt så att

varven lägger sig rätt. Det är viktigt att
vajern kommer ut från krokögat på den

sida som vänder bort från betesfisken.
Då rivs kroken lättare loss från betes-

fisken och krokar rovfisken bättre.

Trä nästa trekrok på vajern och lås fast den 
på önskat avstånd från den bakre kroken 

med en ny fyravarvs not-a-knot. Kom ihåg att
vajern ska komma ut från krokögat på samma
sida som den bakre kroken. Avståndet mellan
krokarna anpassas efter betesfiskens storlek.

En bra utgångspunkt brukar vara cirka 8 cm 
till mindre betesfisk och 12 cm till de större.

En del föredrar att använda en enkelkrok
som främre krok: Trä upp kroken så att

vajern sticker ut på samma sida som 
krokspetsen och håll den på önskat

avstånd från bakre kroken.

Snurra vajern 8 varv 
tillbaka längs skaftet.

Trä vajern tillbaka genom krokögat
så att änden kommer ut på samma

sida som krokspetsen.

Trä 8-10 mm silikonslang över
»knuten« så att denna fixeras.

Ögat ska vara fritt.

Tafsen kan avslutas med ett lekande
eller bara en ögla. Mads föredrar ofta

den sistnämnda lösningen.

7-STRAND WIRE: En sjutrådig
vajer som finns både med och
utan plastbeläggning. En väl
beprövad vajer som passar
speciellt bra till fiske med död
betesfisk (30 lbs). Till fördelar-
na hör det låga priset och den
höga brottstyrkan. Den har
emellertid mycket minne och
är relativt styv. Den går inte
att knyta och lämpar sig
inte för riktigt fina betes-
presentationer.
19-STRAND WIRE: En vajer upp-
byggd av 19 trådar som finns
både med och utan plastöver-
drag. Den är mjuk och ger en

naturlig betespresentation, har
lågt minne och kan dessutom
knytas. Till nackdelarna hör det
relativt höga priset och att den
inte är lika stark som styvare
vajer med färre trådar.
49-STRAND WIRE: Denna vajer
är tillverkad av hela 49 trådar
och finns både med och utan
plastbeläggning. Vajern är
supermjuk och ger en mycket
naturlig presentation av betet.
Den har lågt minne och kan
knytas. Till nackdelarna hör det
mycket höga priset och att den
inte är lika stark som en vajer
med färre trådar.

Vajer- och tafsmaterial
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