
volutionen har udstyret gedden med et

heftigt tandsæt – og er byttet først endt i

saksen, så slipper det ikke uskadt! Det

samme gælder desværre også linen. Chancen

for at lande en storgedde på almindelig nylon

line er nemlig ikke stor, hvis først linen får kon-

takt med tandsættet. De fleste har prøvet det,

og endnu flere har sandet det: Wire er løsnin-

gen. Men der har været mange versioner un-

dervejs – lige fra de gode gamle wirer på tyk-

kelse med pigtråd – over trends mod kraftige

nylonforfang – til de moderne wiretyper, der er

både tyndere og mere fleksible en fordums

grovtakler.

COATED ELLER UNCOATED?  – Der findes et utal af

wiretyper, som har stået tidens test, fortæller

Mads Grosell, der gennem årene har markeret

sig som en af skandinaviens mest innovative

specimenfiskere. – Wire findes i både uncoate-

de og coatede versioner. Sidstnævnte har

typisk en overfladebehandling af fx nylon, der

øger slidstyrken, forebygger kink og bevirker,

at twistninger eller knuder ligger bedre uden at

glide. Ved at svitse coatningen ganske lidt med

en lighterflamme, låses monteringen ekstra

godt. Desuden holder forfangene generelt til

flere fisk. Ulempen ved de coatede versioner er

den lidt større diameter, som kan gå ud over

blødhed og synlighed i vandet.

STIV ELLER BLØD? – Wire kan enten være enkelt-

trådet eller flertrådet, og især sidstnævnte type

har vi haft stor succes med til fiskeri med leven-

de agn, fortsætter Mads. – Jo flere tråde der er

i forfanget, desto blødere er det. Dette kan

være en fordel, hvis man vil optimere agnens

naturlige bevægelser i vandet – typisk når der

anvendes levende agn. En anden fordel ved

blød wire er desuden, at den har mindre

”hukommelse”, hvilket gør den mere mod-

standsdygtig over for løkker, snoninger og

knæk på forfanget. Har en stiv wire først fået et

knæk, nedsættes brudstyrken markant. Dette

er ikke i nær samme grad tilfældet for blød

wire.

Omvendt kan de lidt stivere typer med færre

tråde være en fordel, når der kræves særlig høj

slidstyrke eller til fiskesituationer, hvor et

ekstra stift forfang kan forebygge kludder – fx

ved fiskeri med død agn eller jerkbaits. Ved

mange typer af jerkbaits kan en stiv wire ifølge

flere eksperter faktisk betyde en mere lokkende

præsentation, fordi den stive hængsling af

agnen betyder, at den lettere skydes ud til

siderne under indspinningen. >>

E

Gedden er en grum rovfisk – kig blot på dens tandsæt og bliv
overbevist! At tage på geddefiskeri uden et forfang som kan
klare mosten, er en fejl man  kun gør én gang. Det gælder derfor
om at være omhyggelig med sine forfang, hvis fisken skal sik-
kert i nettet, fortæller Mads Grosell, der her giver sit bud på de
mest basale teknikker til fremstilling af wireforfang.

Wire til vilde bisser
– lær at binde perfekte rovfiskeforfang
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Har en stiv wire først fået et knæk, nedsættes 
brudstyrken markant. Dette er ikke i nær samme 

grad tilfældet for blød wire.

1

Der lægges en løkke

for enden af wiren,

som stikkes gennem

svirvlens ene øje.

Løkken føres omkring

svirvlen og strammes til 

et slyngstik omkring

svirveløjet.

Når slyngstikket er strammet

ordentligt op, holdes de to wire-

ender fast med en pean.

2 3

Twist wiren ved at dreje krogen med enten

pean eller twist-værktøj

Anvendes coated wire svitses twistningen

for at låse lukningen perfekt.

Klip wirestumpen af med

en ultra skarp saks.

4 5 6

Twist ...



46

TWIST ELLER WIRELÅS? For at få sine wiretakler

til at holde og virke optimalt, kræver det, at

man monterer krogene korrekt, understreger

Mads. – Traditionelt er de mest brugte meto-

der enten at twiste eller bruge wire-låse, der

også kaldes crimps. For de fleste er wirelåse

nok den letteste metode til montering af kroge-

ne. Til spinnefiskeri, hvor der kastes meget, har

wirelåse endvidere den fordel, at de holder lidt

bedre end en standard twistning, hvor de to

wirer snos ind i hinanden. Fordelen ved twist-

ning fremfor wire-låse er, at det giver en lidt

mere elegant præsentation. Uanset hvad, er det

en fordel at kunne twiste et forfang, når man

står med kolde fingre, og har tabt de sidste fem

crimps i mudderet.

NOT-A-KNOT – Traditionelt har man med 7-

strand wire ofte brugt wireklemmer, eller

twistet kroge og svirvler på. Ulempen er, at det

tager længere tid end med den såkaldte not-a-

knot teknik, som dog kun kan anvendes på

kroge. Desuden er risikoen for at beskadige

wiren større, når man twister eller crimper.        

Not-a-knot, der egentlig ikke er en rigtig

knude, anvendes normalt på de forreste kroge i

flerkrogstakler, men kan også med fordel anven-

des til montering af endekrogen. Ved hjælp af

not-a-knot princippet opnås desuden en god >>

1

Stik wiren gennem

wirelåsen.

... eller wire-crimps

Før wiren igennem krogøjet og tilbage

gennem klemmen en enkelt gang, så

løkken dannes.

Vil man gå med livrem og seler, kan man

evt. bukke enden af wiren igen og stikke

wirestumpen igennem crimp´en en sidste

gang ...

2 3

... så skal det ende med at se sådan her ud,

hvorefter wirestumpen afklippes.

Træktest løkken for enden af forfanget, ved

at stikke tangens ene håndtag ind i løkken

og træk til – så er du sikker på, at det hol-

der.

Brug en fladtang til - jævnt og fast - at

presse klemmen flad, evt. blot på de mid-

terste 3/5 af wire-klemmen. Hvis den

mases for meget på ydersiderne,

kan det nemlig resultere i en

beskadiget wire, der knækker,

når storfisken fightes.

4 5 6

Fordelen ved twistning fremfor 
wire-låse er, at det giver en lidt

mere elegant præsentation.
KROGSTØRRELSER

En gråskalle på 200-250 g monteret på to str. 4

trekroge er perfekt til de store gedder. Lidt mindre

agn giver ofte flere hug, særligt i koldt vand samt

når gedderne jager i stimer af mindre skaller og

brasen. Til dette formål er to str. 6 trekroge pas-

sende. I situationer hvor fiskene tager agnen vir-

kelig forsigtigt kan de helt små agnfisk være den

rette medicin. Her kan to str. 8 trekroge eller én

str. 2 enkeltkrog i næsen være forskellen på ti og

nul gedder i båden.

Twistning bruges til montering af endekroge eller svirvler. Not-a-
knot, som vist i midten, er også et godt bud på en hurtig og nem en-

demontering af trekroge. Wirelåse er den klassiske måde at montere
kroge og svirvler – eller blot til at afslutte forfanget med en løkke.

wire til vilde bisser fortsat
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1 Klip en længde wire af. (Ønsket forfangs

længde + 10 cm). Wiren stikkes igennem

krogøjet på endekrogen og lægges parallelt

med krogskaftet.

Tokrogsforfang med not-a-knot

Før wiren tilbage omkring krogens samling,

så løkken dannes.

Tag 4 tørn tilbage om krogskaftet og ud

gennem øjet. Stram forsigtigt op, så de

enkelte tørn ligger pænt. NB: Især ved not-

a-knot montering, er det vigtigt, at wiren

kommer ud af øjet på den side af krogen,

der vender væk fra agnfisken. Så rives kro-

gen lettere rives fri af agnfisken, hvilket

kroge rovfisken bedre.

2 3

Ved tokrogstakler: Kør den næste trekrog på

wiren, lås den fast i den ønskede afstand fra

den bagerste krog med en ny fire-tørn not-a-

not. Husk at wiren skal komme ud af krog-

øjet til samme side som på bagerste krog.

Otte cm til mindre agnfisk og tolv cm til de

lidt større er passende.

Drej otte  tørn tilbage langs krogskaftet.

Nogle foretrækker at anvende en enkeltkrog

som den forreste krog på taklet: Kør enkelt

krogen på wiren, så den stikker ud på samme

side som krogspidsen og hold den i den

ønskede afstand fra den bagerste krog med

fingrene.

4 5 6

Før wiren tilbage gennem krogøjet, så enden

af wire kommer ud på samme side som

krogspidsen.

Forfanget kan afsluttes med en svirvel eller

løkke. Mads foretrækker ofte den sidst-

nævnte løsning.

Træk et 8-10mm langt stykke 1,5-2mm

silikone slange ned over ”not a knotten”,

så beviklingerne fikseres helt. Øjet skal

være fri.

7 8 9

krogningsvinkel på montagen samt en optimal

forfangsstyrke. Jeg foretrækker derfor helt klart

not-a-knot monteringer. 

KROGE DER HOLDER – En god krog til gedde- og

sandartfiskeri skal have stor styrke, være

sylespids og kunne holde til flere fisk uden at

blive sløv, pointerer Mads. – Der findes en del

gode mærker på markedet, Gamakatzu 13F,

Kamasan B990, Drennan Flank Trebles, Fox

2XS og DD P2 (Prologic P1).  Disse kemiske

skærpede carbonkroge er temmelig dyre, men

alle pengene værd.

Enkeltkroge kan være super gode, når der

fiskes efter aborre og sandart, eller hvis gedder-

ne er ultra forsigtige. Igen er kemisk skærpede

carbon kroge at foretrække. De store modeller

af beakpoint karpekroge er som skabt til for-

målet fx DD’s C1 i str.4 og 2 (Prologic C1) eller

E.S.P Raptor i str 4 eller 2. Agnfisken kroges

gennem næsen indefra og ud.

Størrelserne bør variere alt efter agnfiskens

størrelse, og str. 8,6 samt 4 dækker det meste

fiskeri. Større kroge hører efter min mening

kun til på woblere. Gedden inhalerer agnen

med et vakum, og jo større kroge man bruger,

desto større risiko er der for, at de ikke

kommer ordentligt med ind i munden. Er kro-

gene for store i forhold til agnfisken, går det

ud over agnfiskens bevægelser med det resul-

tat, at den hurtigt blive mindre livlig, slutter

Mads Grosell.

TOPTUNEDE TAKLER Traditionelle wiretakler har

fanget tusindvis af fisk over hele Europa, og der

er således ingen tvivl om, at de virker efter hen-

sigten. Men – fiskes der i svære eller hårdtfi-

skede vande, hvor der tit skal noget helt andet

til for at lokke fiskene - eller vil man blot opti-

mere sine fangstchancer 112% – vil det ofte

kunne svare sig at tænke i helt nye baner. I

næste nummer af fiske-feber lukker Mads

Grosell op for godteposen og præsenterer en

stribe moderne specialtakler, der over de sidste

par år har fanget masser af grove gedder, mega-

aborrer og storsandarter. ●

WIRE- OG FORFANGSTYPER

7-STRAND WIRE – 7-trådet wire, enten coated eller

rå. Fordele: Lav pris og stor styrke. En velgennem-

testet wire med tusindvis af gedder på samvittig-

heden. Et glimrende valg til især død agn (30 lbs).

Ulemper: Relativt stiv og knapt så naturlig præs-

entation. Høj hukommelse og dur ikke til knuder.

19-STRAND WIRE – 19-trådet wire, enten rå eller

coated. Ulemper: Relativt dyr i forhold til 7-strand.

Fordele: Super blød, naturlig præsentation, lav

hukommelse og kan bindes med knuder til andre

liner m.m. Knapt så stærk som stivere wiretyper.

49-STRAND WIRE – 49-trådet wire, enten rå eller

coated. Fordele: Super blød, meget naturlig præ-

sentation, lav hukommelse, kan bindes med knu-

der til andre liner m.m. Ulemper: Meget dyr.

Knapt så stærk som de mere stive wiretyper.

Forhandlere Drennan wirer: FBJ Sport, 8691 2311

Prologic 19-strand wire: Svendsen Sport, 4619 1913

Fox wirer: Hunters House, 3536 6666

wire til vilde bisser fortsat
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