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Metesp

Det finns många sätt att fiska abborre. När fisken står
stabilt koncentrerad på bestämda, avgränsade platser,
kan man ofta ha fint fiske genom att kasta ut sitt tackel
och låta det ligga. Särskilt när man använder levande
agn som småmört. 

Dessvärre är det sällan så lätt. Som regel måste man
söka upp abborren och använda rörliga beten för att få
ett riktigt bra fiske. Genom att fiska betet så att det rör
sig nästan hela tiden är fördelen tydlig; betet avsöker ett
större område och rör sig extra lockande.

Flötespinn och nedströms fiske
I stillastående vatten är det effektivt att spinna in flötet i
små ryck, så att betet stiger under inspinningen, och
sjunker när flötet ligger stilla. Ofta kan det löna sig att
belasta flötet med några få splithagel på tafsen, så att
agnet dalar långsamt och lockande. 

Sätt flötesdjupet så att agnet hänger lite över botten.
När det har sjunkit till botten efter 5–10 sekunder, ges
ett bestämt ryck med spöt, så att flötet kommer en eller
två meter närmare. Medan betet sjunker tillbaka mot
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Metespinn
– efter de svart
Traditionellt flötmete med mask eller agnfisk efter abborre
är något som många har ett nostalgiskt förhållande till.
Även om det är en ren njutning att meditera över ett flöte
som ligger stilla på ytan, så är aktivt mete med olika typer
av flöten och bottentackel ofta betydligt mer effektivt.

Av: Jens
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botten, vevas slaklinan in. Ju långsammare betet
sjunker, desto långsammare ska man spinna in, för att
betet ska fiska ända nere vid botten. Om man har ett
större hagel mitt på flötetacklet, kan man tillåta sig att
spinna in snabbare, utan att betet går för högt i vattnet.
Hur snabbt inspinningen ska ske kan variera från dag till
dag. Variera inspinningsmönstret tills det hugger.

Dagar då fisken är glupsk kan kulflötet fungera bra,
men generellt är de mer känsliga antenn- och waggler-
flötena betydligt bättre, särskilt när fisken är skygg. Med
flöten som är förtyngda i botten, slipper man skada linan
och få trassel på grund av för många splithagel på tafsen.

I rinnande vatten är tekniken lite annorlunda. Där är
det ofta traditionell trotting eller nedströms waggler-
eller antennflötefiske, som är den rätta medicinen.
Metoden innebär att flötet får driva med strömmen,
medan man då och då bromsar det, så att agnet förs
uppåt i vattnet av strömpressen på tacklet. Skillnaden
mellan abborrmete och annat mete, är att man får extra
bonus genom att hålla tillbaka flötet så ofta att agnet är
i mer eller mindre konstant rörelse. Små ryck, som ger
agnet extra liv skadar inte heller. När man fiskar tvärs
strömmen, är det extra viktigt att rycka ordentligt, så att
inte spöts rörelse sugs upp i den nedströms linbåge, som
ofta bildas när man fiskar till motsatta stranden. 

Flötespinn efter abborre praktiseras lättast med ett 13
fots matchspö och en rulle med 0,18–0,22 nylon. På
platser med stor fiskepress kan man ofta få mer fisk
genom att använda tunnare fluorecarbon på 0,16–0,18.

Spinnmete med paternostertackel
Det kommer dock dagar då bottenmete fungerar bättre,
till exempel i dåligt väder eller när man behöver fiska så
långt från land, att det är svårt att kontrollera ett lätt
flötetackel. Också vid bottenmete ger det långt fler
fiskar om man håller tacklet i rörelse.

Spinn med fast eller glidande paternostertackel är en
gammal fiskemetod. Första gången jag själv använde
den till abborrfiske var för över tio år sedan, då jag med
ett normalt tackel med sänketafs på 20–30 centimeter
och kroktafs på en meter fick en massa sjöabborrar över
kilot vid fiske från land. Tacklet bestod i all sin enkelhet
av en nummer 8–6 Wide Gape Specialist krok agnad
med ett par mellanstora maskar. Tacklet kastades ut över
kanten mot lite djupare vatten. Genom att spinna in
tacklet ett par meter med några minuters mellanrum
avsöktes stora områden. 

När man fiskar på detta sätt, tar det
inte lång tid innan man upptäcker att de
flesta huggen kommer omedelbart
efter att man har flyttat tacklet. Eller
sagt på ett annat sätt – det ger mest
fisk att ha tacklet i rörelse mer eller
mindre konstant. 

Det finns en del varianter på paternostertacklet, som
antingen kan fiskas fast eller glidande. Till relativt stora
beten med små krokar – t ex en liten, levande mört som
är läppkrokad med en enkelkrok – kan det vara en för-
del att använda ett glidtackel, så att abborren får en smu-
la löslina och hinner att få in agnet ordentligt i munnen,
innan mothugget faller. Metoden kräver självklart att
man är redo att ge lite slaklina. Det kan antingen göras
genom att låta linan hänga lite slappt efter varje indrag,
eller genom att vara redo att ge lite slaklina när man får
den första indikationen på hugg.

Paternoster med subflöte
En bra variant, särskilt i stillastående vatten, är att pla-
cera ett litet subflöte 15–30 centimeter framför agnet på
en 130–160 cm lång fast paternostertafs. Sänketafsen
ska vara 40–50 cm lång. När man slutar spinna in stiger
agnet lockande i vattnet för att dras mot botten igen, när
inspinningen återupptas. 

En annan fördel med det lilla subflötet är att det ger
lite extra slaklina, så att fisken känner motståndet först
när den fått in betet ordentligt i munnen. Metoden är
som skapt för fiske med mask eller räkor och fungerar
bäst med sänkt spöspets, som står vinkelrätt mot linan.
Subflötet ska precis kunna lyfta agnet och behöver där-
för inte vara stort. Lättast är att fästa en liten korkkula på
linan med hjälp av två gummistoppar eller stoppknutar.
Tafslinan förs igenom korkkulan med hjälp av en virk-
nål eller ”hair-needle” av samma typ som används till att
trä en boilie på en hair-rig. Extra lockande blir det om
subflötet kombineras med flytande lyspärlor eller napp-
indikatorer i skrikiga färger. 

Drachoriggen
i version för
abborrfiske.
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Så här monteras betes-
fisken på en drachorigg.

▲



Drachorigg
Drachoriggen uppfanns av den kände franske predator-
fiskaren Albert Drachokowitch. Metoden är mest känd
för fiske efter gädda och gös, men fungerar minst lika bra
till abborre, om än med modifikationer. Metodens stora
styrka är att man, tack vare kopplingen mellan sänke och
betetackel, supereffektivt imiterar en sjuk fisk, som jigg-
aktigt och eggande simmar över botten i små flaxande hopp.

Normalt är levande agn det bästa betet till abborre, men
är man tränad i att använda Drachoriggen, kan man med
en död mört fiska minst lika effektivt. Man slipper allt-
så att fånga levande betesfisk, vilket kan vara besvärligt
under vintern. Istället fryser man in fisk under sommar
eller höst i påsar om 10–15 betesfiskar i varje. Småmört
på 10–15 centimeter lämpar sig perfekt till drachofiske
efter stor abborre.

Fiske med liten drachorigg kräver ett inte alltför mjukt
spö på 10–12 fot. Som huvudlina är det bäst att använda
en oelastisk flätlina på 0,12 som ger bra kontakt med
betet samt perfekt krokning. 

Normalt används relativt kraftig vajer eller metalltråd
till de två kroktafsarna på varje sida av betesfisken. Till
abborrtackel är det tillräckligt med 20–24 lbs vajer till
de två kroktafsarna. Om det inte finns gädda i vattnet,
kan man använda nylon eller fluorcarbon på 0,22–0,27.
Som sänke används en liten blykula på 5–10 gram. 

Med särskilt liten agnfisk, eller vid fiske på grunt vatten,
kan det ofta vara tillräckligt att placera ett splithagel, ”Swan-
shot”, på den nedersta delen av tafsen en halv centimeter
framför knuten till drachoriggen. Om det finns chans till
enstaka gäddor eller gösar, kan tafsen med fördel bestå
av 11–10 punds 19-strand DD-soft strand vajer bunden
till fluorocarbontafsen med en fyravarvs kirurgknut.

Långdistansabborrar
I en del sjöar står de större abborrarna på branten mot
djupare vatten och ofta rätt långt från land. Vid långa
kast kan paternostertacklets kroktafs ha en tendens att
sno sig kring huvudlinan, vilket kan avhjälpas genom att
montera blytafsen i en ”feederboom”. 

För riktigt långa kast kan det vara en fördel att gå över till
en liten helikopterrigg, för att slippa för mycket trassel.
Riggen är i princip den som används vid karpfiske, och
består i enklaste formen av en kroktafs, som är fäst i ett
lekande på huvudlinan. Framför änden av linan monteras
ett blysänke, som är tungt nog att kasta ut till branterna.
I kastet kommer kroktafsen att rotera omkring huvudlinan i
stället för att haka upp sig och trassla. Ett sänke på 40–60
gram är ofta tillräckligt för att kasta hundra meter. Undvik
att använda alltför tunn huvudlina som lätt brister under
den hårda belastningen. Ska man kasta riktigt långt med
sänke på 40–60 gram är det en god idé att montera en chock-
spets av 0,35–0,40 ytterst på huvudlinan. Ett sådant tackel
kan kastas med ett 12 fots sutarspö med en testkurva på 1,25
pound. Använder man kraftigare spö blir det inte mycket
sport i att fajta fisken. 
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Ett subflöte på kroktafsen i ett paternostertackel hjälper
till att ge betet en extra attraktiv gång vid metespinn.
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Som bete i bräckvatten och i åarnas mynningsområde slår
ofta levande räkor levande småmört med hästlängder.

En drachorriggad liten mört som tas hem med jiggaktiga
rörelser över botten är ett supereffektivt bete.

Metespinn...
▲



Metespinn...

Drachowitchriggat är super- effektivt – särskilt vid sjöfiske,
då fisken står lite över botten. Här en abborre på 1,74 kilo
som föll för en tacklad mört.
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Agn och krokar
De effektivaste betena till metespinn är främst mask, och mört på
8–15 centimeter. Alla storlekar fångar fisk, men om man vill ha de
riktigt stora, är det inget tvivel om att en större agnfisk ofta ger
bättre resultat. I bräckvatten samt i åarnas nedre lopp är både
levande räkor och levande småmört bra, men levande räkor slår
ofta mörten med flera hästlängder.
Till mindre läppkrokade mörtar samt mask och levande räkor är

krokar som Drennans Wilde Gape Specialist i storlek 8–6 suveräna.
Till drachorigg och tvåkroksmonterade levande agnfiskar är mindre
trekrokar i storlekarna 10–8 t ex Gamakatzu eller VMC bra.

Sätt färg på tacklet
Speciellt i oklart vatten kan det vara en fördel att ge tacklet lite
extra rörelse, så fisken lägger märke till tacklet. Fjädrar, flash,
kraftigt färgade plaststrimlor, lysande eller röda pärlor på krok-
tacklet omedelbart framför drachosänket kan ge bra lockeffekt.
Alternativt kan man fästa en lysstav direkt på krokvajern. Ett lätt
och smidigt alternativ är små bitar av självlysande silikontub.
Fördelen med tub är att den är lätt att montera på eller av, när 
man byter taktik. Önskar man bara en liten ljusglimt vid kroken, 
kan man klippa av ett liten bit tub och sätta den direkt på kroken.  

Hemgjord drachorigg 
Tillverkas av 1 mm vajer. Riggens olika delar formas med två
plattänger. Öglan böjs runt ett cylindriskt föremål, så den får den
rätta formen. Kroktafsarna är tillverkade av 20 lbs Drennan
Greenwire, men annan vajer kan användas. De lysande tuberna på
krokvajrarna öka fångstchanserna i oklart vatten. Den röda
koppartråden fästs i öglan och används till att vira omkring fisken.
Tafsen fästs också i öglan. När alla riggens lösa delar: koppartråd,
två kroktafsar och tafs är fästade i öglan, sluts riggen genom att
skjuta tillbaka ett stycke styv tub över öglans öppning, varefter den
sista biten vajer som sticker ut bakom tuben böjs vinkelrätt uppåt
med en tång, så tacklet inte kan öppna sig under fajten.
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