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GEDDEFORFANG kan for den uden-
forstående synes svære at arbejde
med, da der ofte er tale om både
stive og grove materialer – og når
man så ser udvalget af wirelåse,
rig-bits og værktøjer til formålet
kan man blive helt forpustet ved
tanken om at skulle fylde sin for-
fangsmappe op med nye forfang.
Men – det er faktisk slet ikke så
svært.
Den almindelige kunstagnsfi-

sker kan grundlæggende klare de
fleste fiskesituationer med to for-
skellige materialer – samt to for-
skellige yderst simple knuder: 30-
50 lbs Enkelttrådet titanium som
allround materiale og fluorocar-
bon i 0,80-0,90 til klart vand og

Geddens tænder er syleskarpe.
Brug derfor altid et forfang,
der kan klare mosten i den

givne situation.

At lave sine egne
geddeforfang er super
nemt – og nogle af de
letteste er faktisk også
både de bedste og
billigste. Her får du
opskriften.
Af Jens Bursell

� JERK, SPIN OG FLUE:

3 LETTE
GEDDEFORFANG

Når du fisker med spinnere –
især kæmpespinnere
som denne store muskiespinner –
er det en god idé med en blinklås
monteret med kuglelejesvirvel.



sky fisk. På knudefronten behøver
du blot kende en blodknude og en
dobbelt ottetalsknude.

JERKBAITS OG WOBLERE – der
ikke roterer, stiller ingen krav til
svirvler for at undgå kink, og der
er derfor ingen grund til at bruge
disse – hverken som en del af
blinklåsen eller som sammen-
føjning til hovedlinen. En svirvel
gør blot forfanget tungere og

mere synligt for fisken. Det lette-
ste er derfor at bruge en 3-5 mm
svejset stålring – også kaldet en
rig-ring som sammenføjning til
hovedlinen. Monterer du en ikke
for smal blinklås, har agnen al
den bevægelighed den har brug
for, for at få den rette gang – og
der er derfor ingen brug for løk-

kekunder. Det simpleste og lette-
ste er derfor efter min mening at
montere blinklås og rig-ring med
en tretørns blodknude hvis det er
kraftig fluorocarbon – og en 4-5
tørns blodknude, hvis det er tita-
nium – uanset om det der fiskes
spin, dørg eller trolling.

STORE SPINNERE eller andre rote-
rende agn, fiskes bedst med en

Jens Bursell med en fin ti’er,
der faldt for en brun Real Eel

fisket på fluorocarbon forfang.

Til 0,90 fluorocarbon er en
3-tørns blodknude suverænt
den letteste og mest elegante

sammenføjning. Stram op med en
tang og brænd tampen ned som

vist. Slut af med en dråbe
sekundlim.

�

“MED BLOT TO
KNUDER KAN DU
LAVE ALLE DE
VIGTIGSTE TYPER
AF FORFANG”.

Når der anvendes rig-bits til
sammenføjningen er en 3-4 mm
rig-ring som vist øverst både let

og visuelt elegant. Nederst ses en
Invisa fluorocarbon svirvel, der
fylder lidt mere, men til gengæld

er mere »usynlig«.
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god svirvel, for at modvirke kink
– et problem der dog er relativt
begrænset, når der anvendes flet-
line. Typisk kan man nøjes med at
have en blinklås med en god kug-
lelejesvirvel til montage af agnen,
så man ikke spolerer præsentatio-
nen og øger tyngden af forfanget
med en klodset svirvel som sam-
menføjning til hovedlinen. Også

1: Stik enden af forfanget gennem blinklåsen og buk det tilbage. 1: Læg forfanget dobbelt.

3: Stram knuden op med en tang og klip wiren af cirka 3 mm fra
knuden.

2: Kør tampen 4-5 tørn omkring sig selv og tilbage gennem øjet. Jo
kraftigere forfang, desto flere tørn. 4 tørn passer til 50 lbs wire.

2: Buk løkken tilbage om sig selv.

Store lette geddefluer inhaleres
ofte dybt, hvilket stiller stor krav

til et tandsikkert forfang.

�

JERK, SPIN OG FLUE

Sådan bindes blodknuden. Sådan binder du en dobbelt ottetalsknude.
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med den øverste del af forfanget,
der danner forbindelse til løkken
for enden af selve fluelinen. Styk-
ket mellem bideforfanget og flue-
linen er typisk 1,5-2 meter langt
og er lavet af mono på cirka 0,50 –
enten nylon, hardmono eller fluo-
rocarbon alt efter forhold og per-
sonlig smag.
I princippet kan alle løkkeknu-

der anvendes. Selv bruger jeg pri-
mært en dobbelt otte-tals knude,
der nok må betegnes om den lette-
ste og hurtigste løkkeknude.
Mange anvender perfection loop,
men den er efter min mening ikke
optimal med monotrådet tita-
nium, hvor man har brug for at
lade en lidt længere tamp stå på
den færdige knude set i forhold til
fx nylon og fluorocarbon, der er
lettere at stramme op og afslutte
helt tæt med en ultra kort tamp,
der i praksis ikke fanger særlig
meget grøde – uanset hvordan
tampen vender. Da tampen står
vinkelret på knuden i en perfec-
tion loop, giver det øget risiko for
at grøde og snask hægter sig op på
forfanget – set i forhold til hvis
man vælger en dobbelt otte-
talsknude som den øverste knude,
hvor tampen peger modsat indtag-

3: Vrid bukket på løkken en halv omgang, så der opstår et øje.

5: Stram løkken op – eksempelvis med ydersiden af kæberne på den
tang. Det er vigtigt, at det der strammes op med er afrundet, så wiren
ikke får et knæk.

Bidestykket monteres i den
nederste del af flueforfanget
med løkke til løkke.

4: Stik enden af løkken gennem øjet.

Den færdige dobbelte ottetalsknude øverst.
Bemærk, at tampen peger modsat løkken, hvilket er

optimalt på fremadrettede løkker, så tampen ikke
fanger grøde. Nederst ses perfection knot, hvor tam-

pen står vinkelret og derfor lettere fanger grøde. Når en
perfection knot anvendes ned mod fluen, vil den skarpe
fritstående tamp kunne skære som en kniv i fisken under

fighten, hvilket ikke er optimalt, hvis fisken skal genudsættes.

her kan du klare dig fint
med blodknuden til alle
sammenføjninger. Fletlinen mon-
teres til forfanget med eksempel-
vis en grinnerknude.

FLUEFORFANGET er noget anderle-
des end spinneforfanget, men dog
alligevel super let at lave. Som
den tandsikre del af forfanget bru-
ges typisk monotrådet titanium,
da større geddefluer ofte suges
dybere ind end andre agn – og
derfor har en grad af nærkontakt
med de syleskarpe tænder, som
øger risikoen ved brug af fluoro-
carbon en anelse. Bidestykket af
titanium monteres loop-to-loop

�
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Fluen kan enten monteres med blinklås eller
hægte med en blodknude. Fra venstre mod

højre – Traun River Micro Snap, No-knot-fas
snap og BFT Stay-LOK. Bemærk at tampen
på blodknuden peger modsat af bevægelses-

retningen, så den ikke fanger grøde.

�ningsretningen, så grøden lettere
preller af.
På den nederste knude til blink-

lås eller hægte skal man selvføl-
gelige ikke anvende en dobbelt
ottetalsknude, for så vender tam-
pen den forkerte vej og fan-
ger grøde. Her anvendes en
4-5 tørns blodknude, hvor
tampen peger modsat
indtagningsretningen.
Fri bevægelighed af
fluen sikres her ved
at vælge en blink-
lås eller hægte
der er så
bred, at
fluen kan
bevæge
sig ube-
sværet.

Du kan med fordel opbevare
forfang og rig-bits i en forfangs-
mappe som denne.


