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K 
 ystfluer bundet på en 
enkeltkrok, typisk i 
str. 8–2, gir en veldig 
lav landingsrate – 

uansett hvor skarpe de er og 
hvilken produsent som har laget 
dem. Så enkelt kan det sies.
En gruppe rutinerte testfiskere 

og jeg har i en årrekke notert 

presise data på alle fangster, og 

av i alt 937 sjøørretkontakter 

på tradisjonelle kystfluer bundet på enkeltkrok, har 

vi kun landet 392 av dem, tilsvarende beskjedne 42 

%. Problemet kan dog lett løses ved å fiske fluene 

på moderne småkrokstakler, enten en L-rigg eller 

Jens 
Bursell
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et releasetakkel. Det som kjennetegner disse nye 

takkel-typene, er at de i motsetning til enkeltkroks-

fluene, kan få feste over alt i munnen på ørreten, fordi 

de penetrerer veldig mye bedre og har noe mindre 

krokdimensjoner, som muliggjør at mothaken kan 

finne feste mer eller mindre over alt i det bløte vevet 

over kjevebeina.

Suveren krokingSproSent
Parallelt med testen av de tradisjonelle enkeltkroks-

fluene, har vi testet de samme fluene fisket på små-

krokstakler som f.eks. L-rigger og release-takler med 

treblekroker i str. 12–16, og resultatet er ikke til å ta 

feil av: Med L-rigger har vi landet 622 av 681 sjøørreter, 

noe som tilsvarer en krokingsprosent på 91 %. 

Noenlunde samme krokingsprosent har vi oppnådd 

med release-takler til kystfluer, som også er montert 

assymetrisk med en liten treblekrok. Her er tallene 

320 av 357 fisk, noe som tilsvarer 90 %. Vi har selvføl-

gelig testet tallmaterialet rent statistisk, og forskjellen 

er det som på forskerspråk kalles sterkt signifikant. 

Ettersom L-rigger ikke gir færre hugg, fanger du altså 

kort og godt dobbelt så mange fisker ved å bruke 

tubeflue og L-rigg på små og mellomstore fluer og 

release-takler på store og/eller langfibrede fluer.

Her får du en håndfull tips til hvordan du velger det 

rette takkelet til flue og fiskemetode, så du unngår 

noen av de fallgruvene det er lett å gå i når du begyn-

ner å fiske med småkrokstakler.

L-rigg
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Undersøkelser viser at du med 
tradisjonelle sjøørretfluer kun 
lander 42 % av de fiskene du har 
kontakt med. Med en kysttube-
flue og Jens Bursells geniale og 
enkle L-rigg, kan du oppnå en 
landingsprosent på hele 91 %.  
I praksis kan du dermed mer enn 
fordoble fangstene dine! Vi viser 
deg hvordan!

FornØYD ArtikkeLForFAtter: 
L-riggens oppfinner, Jens Bursell, 
med et håndfast bevis på at hans 
måte å fiske med flue på, enten du 
bruker fluestang eller bombarda, 
er effektivt.
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gLiDenDe L-rigg

Du får helt klart hurtigst suksess med 

småkrokstakler ved å begynne med 

små til mellomstore kysttubefluer på 

1–4 cm fisket med en enkelt L-rigg. 

Store fluer med lange fibrer eller haler, 

som f.eks. Pattegrisen, fiskes best på 

releasetakler, som du kan lese mer om 

i boka «Havørred – Refleksioner på 

kysten», som vi tidligere har anmeldte i 

Alt om Fiske.

L-riggen tar kun 40 sekunder å 
binde, og er derfor en utrolig fin måte 
å komme i gang på, enten du fisker 
med fluestang eller bombarda.

Når du begynner med å fiske 
kysttubefluer på L-rigger, er det viktig 

å være oppmerksom på hvilke fluer vi 
snakker om. De enkle, symmetriske 
og spartansk dressede fluene som 
f.eks. Flammen, Slakterfluen, Grå 
Frede og lignende vil av de aller fleste 
fluefiskere kunne fiskes på enklest 
tenkelige måte, der man stikker 
fortommen gjennom flua forfra og 
binder knuten inn i ei opphengerløkke 
bak flua. Dette kalles den glidende 
L-riggen. På denne måten kan du la 
flua gli fritt på fortommen, og selve 
løkka med kroken er ikke fiksert i 
forhold til selve flua. Hvis du lar 4–7 
mm av tuben stikke ut bak fluas kropp 
(under halen), er det ikke noe problem 
at løkka/kroken er ufiksert. Hvis du 
likevel opplever at kroken hekter seg 

FuLL FYr: Sjøørretflua 
Flammen fisket 
på L-rigg har gitt 
resultater.

Små versus store  
treblekroker
Når folk – nærmest instinktivt – tror at treblekroker skader mer enn enkeltkroker, er det en 
utbredt misforståelse. Fakta er at man er nødt til å ta med størrelsen på kroken det fiskes med 
i regnestykket. De små treblekrokene som brukes til L-rigg og release-takler, fører ril markant 
mindre kroksår enn tradisjonelle kystfluer bundet på enkeltkroker. Med moderne småkrokstakler 
er det langt vanligere at kroken sitter i de ytre munndelene enn tilfellet er med tradisjonelle kyst-
fluer. Når du fisker med små treblekroker, er det imidlertid viktig å ha med seg en liten tang eller 
peang, så du hurtig kan fjerne kroken. Det er nemlig ikke så lett å løsne en liten treblekrok med 
bare fingrene.

opp i fortommen, kan det være en fordel å plas-
sere en duppstopper, f.eks. Drennan, str. S, eller en 
stoppknute av Powergum, rett foran flua, så den 
ikke kan gli baklengs opp på fortommen. For ruti-
nerte fluefiskere er dette imidlertid sjelden aktuelt.

SemiFikSert L-rigg
På kysttubefluer med litt lengre fibrer og haler, vil det 

som regel være best å semifiksere L-riggen bak på 

tuben, slik at knute og krok ikke kan rotere og hekte 

seg opp – uansett om du fisker med fluestang eller 

bombarda. Et godt eksempel på slike fluer er zonkere 

eller fluer med litt lengre haler av f.eks. marabou.

Det letteste er å montere L-riggen ved å lage en liten 

«muffe» av silikon som du skjærer to snitt i (se egen 

illustrasjon), som opphengerløkka med kroken træs 

inn på. Fordelen ved å gjøre det på denne måten, er at 

det kun tar sekunder å semifiksere riggen, og at det er 

like enkelt å skifte flue som med en vanlig tubeflue.

En annen mulighet er å semifiksere L-riggen 
med en stoppknute av Powergum mellom L-riggen/
opphengerløkka og muffa (snitt er da ikke nødven-
dig). Stoppknuten skyves tilbake mot L-riggen, før 
den deretter dyttes inn i muffa, så den er semifik-
sert. Dette er også veldig enkelt når du først har 
gjort det et par ganger.

For de fleste vil en semifiksert L-rigg være å 
foretrekke som en standard-montering, da det er 
mindre risiko for kludder enn med den glidende vari-
anten. Men uansett om det semifikseres eller ikke, 
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er som tidligere nevnt ikke L-rigg 
egnet til lange fibrer eller fjær på 
kroppen, som f.eks. Pattegrisen. 
Her skal du bruke et release-
takkel isteden.

Å begynne å fiske kystfluer på 
en helt ny måte, vil være en stor 
omveltning for mange, men jeg 
kan garantere deg at du kommer 
til å fange langt flere fisker om 
du tar deg bryet med å gjøre det 
på denne måten. Der du tidligere 
bare har merket små lugg i flua, vil 
nå stort sett alle napp resultere i 
fast fisk. Og metoden er slett ikke 
vanskelig.

Hva betyr semifiksering?
Å semifiksere noe, betyr at man fester det, men på en slik måte at det lett løsner igjen. Et godt 
eksempel er den tradisjonelle tubeflue-monteringen, der kroken skyves inn bak på tuben, som 
består av en liten bit silikonslange. Da sitter kroken fast under kast og innfisking, men hvis det 
oppstår en brekkstangeffekt under fighten, løsner kroken. Når en L-rigg semifikseres, foregår det 
nesten på samme måte.

L-rigg: Her ser vi at kroken på den assymetrisk monterte L-riggen har 
funnet feste bak kjevebenskammen, noe som gir et solid krokhold.

trADiSJoneLL montering: Gir en mer overflatisk kroking. Kroken får ikke 
så lett feste bak kjevebenskammen. Flere fisks mistes derfor.

Slik lager du en  
glidende L-rigg:
1. Træ fortommen gjennom tubeflua og deretter gjennom treble-

kroken som vist.

2. Træ deretter spissen fem ganger rundt fortommen igjen.

3. Splitt deretter den midterste tørnen åpen med tommelfingerne-

glen (det er lettest hvis neglen ikke er for kort).

4. Stikk kroken gjennom hullet ved den 

midterste tørnen og trekk den gjennom. 

Fukt knuten og stram den gradvis opp, så 

du kan kontrollere løkkas størrelse.

5. Klipp av tampen, og L-riggen er ferdig! 

Har du vendt kroken riktig i knuten, peker 

kun én grenm framover, noe som gir bedre 

penetrasjon og dypere krokgrep.
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Slik lager du en  
semifiksert L-rigg:
1. Ta 10–12 cm 7 lbs Powergum, og lag starten på en 

stoppknute. 

2. Ta deretter enden av Powergum-tampen og træ den i 

tørninger gjennom løkka.

3. Etter fem tørninger med Powergum-tampen stram-

mer du opp knuten.

4. Skyv Powergum-knuten bakover, så kroken blir sitten-

de i riktig posisjon bak flua.

5. Trekk deretter Powergum-knuten inn i «muffa». Merk 

at selve riggen/opphengerløkka skal sitte på utsiden. 

Trekkes denne inn i «muffa», ødelegger du vinkelen.

6. Tubeflua er nå semifiksert, så kroken ikke så lett hek-

ter seg opp på den lange zonker-halen, og flua går perfekt!

7. Ved å sette inn et lite wolframhode foran, kan du 

avbalansere en ubelastet flue. Denne kan semifikseres med 

en liten stoppknute eller en duppstopper, men det er sjel-

den nødvendig. Binder du fluene dine selv, kan wolframho-

det monteres direkte foran på tuben. 

8. Den enkleste måten er imidlertid å lage et par sty-

resnitt i «muffa», som vist på bildet. Da trenger du ikke å 

lage Powergum-knuten som beskrevet over.

9. Det endelige resultatet ser da slik ut.

Kystfluer på tube

Kystfluer som er spesielt designet til bruk med L-rigger 
kan kjøpes fra fishmadman.com. Hvis du velger å binde 
dem selv, er det viktig å la det bli igjen 5–8 mm av tuben 
bak på kroppen, samt trimme flua på undersiden, så den 
løsthengende treblekroken ikke så lett fester seg. Flua 
skal vektbelastes foran for å kompensere for treblekro-
kens vekt i bakenden.
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