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n af de mest populære og
velfangende PVA-fodrings-
teknikker de seneste par år
er stick-bait metoden.

Tricket er at komprimere en blan-
ding af f.eks. pellets, grundfoder
og knuste/blendede boilies i en
tætpakket cylindrisk PVA-pose.
Når taklet lander på bunden og
PVA’en opløses, eksploderer fode-
ret i vandet omkring agnen. Dette
giver ikke blot en naturlig forde-

kaste med. Det, at krogspidsen er
begravet i sticken, når den lander,
betyder endvidere, at teknikken
hindrer krogen i at hægte op på
f.eks. grøde eller andet på bunden.

1: De vigtigste ingredienser og redskaber til stickbait metoden: PVA-
strømper af forskellige diametre, pellets, vådstof (olie, salt eller suk-
kerholdig flydende attraktor, som ikke opløser PVA-posen), stickbait-
blanding samt stempler til at presse foderet ned i PVA-strømperne.

2: Stick-foderet hældes ned i
røret.

3: Foderet presse ned i PVA-
strømpen med stemplet. Normalt
er det bedst at lægge finkornet
foder i røret først, så krogspidsen
ikke så let får fat i større 
partikler, når den begraves i det
yderste af sticken. I så fald at 
krogen får fat i f.eks. en pellet,
kan den nemlig maskere selve
krogspidsen og hindre en effektiv
krogning.

Materialet PVA 
– polyvinyl alkohol –
opløses, når det kommer
i kontakt med vand.
Præcis denne egenskab
er årsagen til, at mede-
og karpefiskere i masser
af år har anvendt det til
flere forskellige former
for præcisionsfodring.
En af de suverænt
hotteste metoder er
stick-bait metoden. Lær
her hvordan du laver den
ultimative PVA-fodring.
Tekst og fotos: 
Peder Lichtenberg og 
Jens Bursell

Jens Bursell med flot 16 kilos karpe der huggede på en boilie fisket i en
PVA-pose udelukkende med flydende attraktor.

Opløsningshastighed
Jo tyndere PVA-nettet er, desto
hurtigere opløses det. PVA, som
opløser sig hurtigt, er bedst, hvis
der er mange fisk på pladsen. Her
kan man nemlig risikere, at de
mopper agnen/sticken op allerede
kort tid efter, at taklet er landet.
Desuden opløses PVA langsom-
mere jo koldere vandet er. Især
forår, efterår og vinter kan det så-
ledes være en fordel med PVA,
som opløses hurtigt. 

At PVA’en er noget længere tid
om at blive opløst, vil dog i nogle
tilfælde være en fordel, især på
pladser som kræver opstramning
af taklet eller præcisions kast.
Hvis du eksempelvis skal ramme
et lille hul i grøden langt fra land,
er det en fordel, at du kan nå at ka-
ste om igen, inden PVA’en er op-
løst, hvis det ikke lykkes i første
forsøg. 

Tiden det tager for PVA’en at
opløse sig, kan desuden varieres
ved at eksperimentere med f.eks.
olie. Vædes taklet/sticken f.eks. i
lokkeolie lige inden kastet, vil det
nedsætte opløsningstiden så me-
get, at man får muligheden for et
ekstra kast, i fald der rammes for-
kert. Men – pas på. Dyppes taklet i
olie for lang tid i forvejen risikeres
det, at olien ikke kun forsinker op-
løsningen, men imprægnerer
PVA’en så meget, at den bliver 100
procent vandtæt. Og så er hele fi-
dusen røget...

STICKBAIT 
– ET FULDENDT FORSVINDINGSNUMMER
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Opløsningshastighed

ling af fodringen, men også en lok-
kende duftspredning fra alle de
fine partikler. En anden fordel ved
metoden frem for normale store
PVA-poser er, at de er nemmere at
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4: Bind en knude for enden af
PVA-strømpen, så indholdet ikke
ryger ud.

8: Krogspidsen stikkes et par 
mm ned i sticken – her ses det, 
hvorfor det er en fordel at 
montere sticken diagonalt 
med denne type rigs. 
Var krogtafsen kommet ud af 
cylinderen ville det dels være
svært at begrave krogspidsen –
og dels ville belastningen på
extension-rigget i selve kastet
risikere at række tubens kurve ud,
så riggets effektive krogning gik
fløjten.

6-7: Taklet trådes på stick’en med
en stringer needle – her 
diagonalt – for ikke at skade den
kurvede tube-forlængelse af 
krogen (kurvet extension-rig) 
– se foto nr. 8.

9: Krogtaklet, der ender i en
løkke, monteres i en hægte – f.eks.
en »stic-click« eller »quick-link«.
For at sikre monteringen skydes
et stykke konisk silikone-rør op
over click-link’en, der herefter
monteres i et safety-bead 
(læs om safety-beads og andre
rig-bits på www.bursell.dk).

10: Når PVA’en er opløst 
spredes indholdet af sticken som
en lille fodring omkring 
krogagnen. Her vist på bunden 
af en agndåse.

Stickbait metoden er især effektiv i vande uden store mængder af
småfisk. Her ses Peder Lichtenberg med en 17,7 kilos karpe fra et af
landets suverænt sværeste karpevande. Senere samme sæson fangede
Peder fisken endnu engang – her vejede den hele 18,6 kilo! Fisken 
huggede begge gange på en lille boilie fisket med stick-bait metoden.

5: Inden PVA-strømpen klippes over bindes endnu en knude, så
strømpen er klar til næste stick – uden at blive trevlet op.

Stickmix
Stickmix til koldt vand
35-40 procent boilies plus 35 pro-
cent betain pellets (blendet).

20 procent rasp – evt. færdig-
blandet forfoder.

5-10 procent gammarus, mus-
linge- eller krillmel. 

Vådstof: Bioplasma, Lump
Liquid, Muslinge, krill eller kreb-
sejuice.

Brug ikke fiskeolie, da det stiver
i koldt vand.

Stickmix til varmt vand
35-40 procent boilies plus 35 pro-
cent ørredpiller (blendet).

20 procent rasp – evt. færdig-
blandet forfoder.

5-10 procent gammarus, mus-
linge- eller krillmel. 

Vådstof: Fiskeolie eller som
ovenstående.

Stickmix
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Det er en sur tjans at vågne op og finde ud af at ens krogtakel er
begravet i grøde, men med stick-bait metoden reduceres denne risiko
betragteligt. 

En anden god måde at lave sticks,
er at bruge en loader med slids

og blyholder som denne fra Fox.
På fotoet ses en traditionel

PVA-pose, som også kan
benyttes til stick-metoden.

Duftspredning
extravaganza

lukke PVA-posen – et par almin-
delige kællingeknuder fungerer
fint.

En PVA pose omkring krog-
taklet er i øvrigt en af de bedste
former for grødesikring man kan
forestille sig.

Mange af de mest potente natur-
lige attraktorer har enten et stort
indhold af olie, sukker eller salt.
Et godt eksempel er hampe- og
fiskeolie, sirup, DT-bait Lump
Liquid eller diverse blendede
ekstrakter af fødedyr – muslin-
ger, krill eller krebsdyr (DD).
Alle disse forskellige ekstrakter
opløser ikke PVA’en, og kan
derfor hældes direkte i PVA-po-
ser og monteres omkring krog-
taklet, hvilket giver en helt fan-
tastisk duftspredning, der ud-
springer direkte fra krogagnen.
Teknikken fungerer fremra-
gende året rundt, men især i
koldt vand eller på pladser, hvor
man er bange for at mætte fi-
sken, har metoden sin helt store
force. Påhældning af flydende
ekstrakt direkte i en PVA-pose
kan ske enten med en ganske al-
mindelig tragt – eller via en
PVA-loader. Bemærk PVA trå-
den der også egner sig fint til at
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I mange år har Simms produkterne været de

professionelle guiders første valg, og det med

god grund. Et Simms produkt kendetegnes

ved at være slidstærkt, funktionelt og frem

for alt til at stole på. 

G3 Guide -
Funktionelt design - avancerede materialer

Classic Guide -
Kongen iblandt fiskejakker!

Nærmeste forhandler anvises af Fairpoint Outdoors på tlf: 48142414


