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Mini-softbaits 
Sportsfiskets Petter Smart, Jens Bursell, 
har fått flere og større sjøørreter enn de 
fleste. Her eksperimenterer han med sine 
smarte krokmontasjer og små softbaits.til sjøørret

D 
 en vesle shad-jiggen 
vimser forførende 
gjennom vannet, 
mens den vrikkende 

ruller fra side til side. Halen vrik-
ker vel så lokkende som kroppen, 
og i samme sekund som jeg 
skal til å dra den opp av vannet, 
dukker en sølvgrå skygge opp 
som ut av ingenting og glefser 
til. Det lille gummidyret ligner på 
en prikk en av de mange småfiskene som svømmer 
rundt i tangen, og det er derfor ikke overraskende at 
de siste timene har gitt atskillige hogg. Den sølvblan-
ke kjemper som besatt, men må snart overgi seg og 
gli sikkert i håvmaskene.

Det finnes et hav av små gummiagn på 4–6 cm 
som enkelt kan fiskes med kastedupp ala Bombarda 
e.l. mange av dem kan også fungere på fluestanga. 
Vanlige jigghaler, shader, dropshot-jigger og de nye, 
superrealistiske rekene og krabbene av TPE eller 
PVC, er alle eksempler på gummiagn som kan få 
ørreten til å gå amok. Jeg har lenge eksperimentert 
med de mange mulighetene som ligger i å fiske 
med bitte små softbaits o.l. etter kystens ørreter. 
Mulighetene til å imitere alt fra småfisk til reker 
og krabber, er mange, og her får du nyttige tips om 
hvordan du får mest ut av de forskjellige typene av 
myke mini-agn.

Et softbait kan selvfølgelig monteres på vanlig 
måte, det vil si på en krok eller et jigghode. Det fun-
gerer fint, og det fanger fisk. Men om du ønsker en 
mer elegant montering, eller muligheten for en mer 
langsomtsynkende presentasjon, som samtidig kro-
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Fiskeyngel: Berkleys 
PowerBait Drop Shot 
Minnow ligner så mye 
på en liten fisk at det 
nesten gjør vondt. Med 
innsydd L-rigg og et 
splitthagl, vil denne 
dykke noe dypere ved 
rask innsveiving.

ker betydelig bedre end tradisjonelle 
metoder, så skal du kikke nærmere 
på metoder som muliggjør en effek-
tiv bruk av bitte små treblekroker i 
størrelse 12 eller mindre. En av de 
enkleste måtene å gjøre dette på, er 
å benytte en såkalt L-rigg, som enten 
kan «sys» inn i softbaitet, eller mon-
teres i et rør som træs inn i gummien.

innsydd kroktakkel
Innsyingsmetoden synes jeg er den 
letteste og mest elegante måte å 
montere mange av de små softabaite-

ne på. Jeg fikk ideen til denne meto-
den da jeg satt og eksperimenterte 
med å stikke et rør gjennom en liten 
shad, mens syntes at jeg deformerte 
den for mye. Selv et meget lite 

Spennende teknikker til kystfiske

Softbaits
I mangel av et godt, norsk uttrykk for de 
mange ulike typene myke gummiagn som 
finnes, bruker vi det engelske «softbaits». 
Det dekker vanlige jigghaler, dropshot-jigger, 
shad-jigger, pintails og ulike imitasjoner av 
krepsdyr, mark, fisk og amfibier mm.
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Fangstgivende 
teknikk: At små 
gummiagn fanger 
sjøørret beviser Jens 
Bursell med denne 
ruggen tatt på PVC-
reka Manic Shrimp.
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rør vil få materialet i et lite gummiagn til å utvides 
såpass mye at vinkelen mellom hale og rygg lett 
endres slik at dens originale gange ødelegges. For å 
motvirke dette, kan man bli nødt til å legge røret så 
lavt i softbaitet at den kan «kantre» på grunn av for 
høyt tyngdepunkt. Ved at sy direkte i agnet, unngås 
alle disse problemene.

Framgangsmåten er enkel, langt enklere og 
raskere enn å først skulle træ et rør gjennom soft-
baitet. En annen fordel er at kroken automatisk 
orienterer seg riktig: Ved å klippe en enkel «L-rigg-
muffe» med en skarp og spiss fluebindingssaks i 
selve gummien der L-riggen treffer gummifiskens 
«gatt», vil L-rigg-knuten – også kaldt opphenger-
løkken – automatisk bli låst i riktig vinkel som gir 
den optimale eksponeringen av treblekroken.

Ulempen ved metoden er at det tar litt lengre 
tid å skifte agn, om du da ikke lager ferdig en hånd-
full gummiagn ferdig montert på takler med ca. en 
meter 0,25 mm sene eller fluorkarbon. Oppbevar 
dem i en takkelmappe som du tar med deg ut, og 

vips tar det bare noen sekunder å 
skifte softbait.   

rørmontering
Dropshot-softbaits, krabbe og reke-
imitasjoner kan alle fiskes på tynne 
rør. Det letteste er i de fleste tilfeller 
bare å skjære et skrått snitt på røret, 
så det blir spisst. På de fleste små 
jigger er det så bare forsiktig å presse 
røret helt gjennom gummien. Husk å 
la det stå igjen rikelig med rør både 
foran og bak så du har noe å arbeide 
med når rørmontasjen skal ferdig-
gjøres. Ikke klipp av røret før det er 
skjøvet helt gjennom, det er nemlig 
mye lettere å presse og styre rørets 
retning når du har noe å holde på. Har 
du problemer med å få røret gjennom, 
kan du dytte en kanyle inn først. 
Kanylen er jo hul, og skjærer derfor 
et hull gjennom jiggen. Ikke bruk for 
stor kanyle.  

For å få den riktige gangen og 
balansen i agnet, vil mange softbaits 
ha behov for belastning i forenden, 
for å balansere treblekroken som 
sitter i enden av riggen. Dette kan 
enkelt ordnes ved å træ en liten cone-
head (som fluebindere bruker) eller 
en wolframkule ned på fronten av 
røret. Smelt til slutt inn en «krage» 
i enden slik at belastningen ikke kan 
gli av. Alternativt kan du rett og slett 
klemme et splitthagl på sena når du 
fisker. Det gir deg også mulighet til 
å klemme på mer eller mindre vekt 
ettersom forholdene skifter i løpet av 
dagen.

Du må også forsikre deg om at 
røret ikke beveger seg i bakenden. Det 
kan enten gjøres med en dråpe lynlim, 
eller ved å træ på en «micro hook-
bead» inn på røret. Hookbeads er 
små gummiperler laget til å træs på 
kroken i forbindelse med justering av 
hair-rig montasjer til meitefiske etter 
karpefisk. Men om du har dimensjo-
nert rørets tykkelse godt, vil det stort 
sett sitte godt av seg selv i den seige 
gummien, særlig om du bruker rett 
kasteteknikk.

Rett kasteteknikk når du fisker 
med jigg og kastedupp, er såkalte 
«førte kast»: Du holder jiggen i hånda, 
kaster den ut foran deg og fører det 
rundt i lufta i en sirkelformet beve-
gelse, mens kastet akselereres – uten 
at agnet treffer vannoverflata. Dette 
fører til en mere jevn belastning av 
agnet som gjør at montasjen holder 
bedre enn når man bruker et tradi-
sjonelt kast der agnet dras gjennom 
vannet i kastets kraftig akselererende 
startfase. Med denne teknikken unn-
går du også at noe setter seg fast på 
kroken under kastet.

Sist, men ikke minst, må du la 
såpass mye rør stå igjen i bakkant 
at du har mulighet til å semi-fiksere 
L-riggen – enten ved hjelp av en 
powergum stoppknute eller en 
L-rigg-muffe (se faktaramme: Mer om 
L-rigger).

sakte synkende: 
Berkleys PowerBait 
Ripple Shad på innsydd 
L-rigg og en treblekrok 
str. 16 uten belastning, 
synker svært sakte.

rørmontering: 
Klassiske jigghaler som 
disse får en frekk og 
delvis roterende gange 
montert som vist på rør. 
Montert med innsydd 
L-rigg, får de en mer 
normal gange. Merk det 
skrå frontsnittet på den 
lyserøde jiggen som gir 
en enda mer vrikkende 
og roterende gange. 
Dette kan il tider lokke 
treg fisk.

og hvordan du lager dem, kan du lese i Alt 
om fiske nr. 7–2014 eller på hjemmesiden 
til Jens Bursell: www.bursell.dk/articles/
fishing/saltwater/coastfishing/show/284. 
Enda mer om dette kan du lese i Havørred 
– Refleksioner på kysten av Rasmus Ovesen 
og Jens Bursell. 

Mer om 
L-rigger ...

veldig enkelt: Fortommen kan 
også træs gjennom softbaitet med en 
vanlig nål.
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Hypnotiske  
«snurrebasser»
Vanligvis vil man at mye agn og fluer 
skal gå «vrikkende» gjennom vannet. 
Men noen ganger kan en roterende 
gange være betydelig mer effektivt. 
Ved å variere montasjen kan du få 
de ulike softbaitene til å bevege seg 
på mange forskjellige måter. Noen 
ganger kan det være den mest «syke» 
gange som får fisken til å hogge. Ved 
å skjære i forenden av softbaitet, eller 
eksperimentere med rørets vinkel i 
gummien, kan du endre gangen: Et 
symmetrisk snitt sett fra oven, men 
med et skjevt rør sett fra siden, gir en 
vrikkende gange med svak rotasjon 
ved høy hastighet, mens et helt skjevt 
snitt sett fra oven eventuelt kombi-
nert med et skjevt rør sett fra oven, vil 
skape en mer heftig rotasjon. Dette, 
kombinert med f.eks. en tradisjonell 
jigghales bevegelser, kan gi den mest 
vanvittige, «snurrepsykotiske» gange! 
Husk en kulelagersvivel hvis du mon-
terer jiggen på denne måten.

Spennende teknikker til kystfiske

Slik lager du en innsydd L-rigg:

Start med å klippe et snitt parallelt med softbaitets lengdeakse 
inn mot «gattet» av fiskeimitasjonen.

Stikk inn en kanyle der de to snittene møter hverandre 2–3 mm 
inne i gattet, og før den gjennom softbaitet og ut til midten av 
hodet. Træ fortommen gjennom den hule kanylen og ut i baken-
den. Trekk så både kanyle og fortom ut. Fjern kanylen.

Klipp et 2–3 mm dypt snitt vinkelrett på agnets lengdeakse like 
ved gattet ved enden av det første snittet, slik at de to snittene 
treffer hverandre.

Bind treblekroken inn i L-riggen og trekk den inn i L-rigg-muffen. 
Brekk bakenden av softbaitet bakover, og legg knuten ned så tam-
pen fortsetter baklengs ut gjennom snittet. Plasser en liten dråpe 
lynlim i snittet og press gummien sammen med lett hånd slik at 
knuten og snittet låses så løkka står vinkelrett på fortommen.

De to snittene skal danne en T, omtrent som en L-rigg-muffe  
(se Mer om L-rigger).

Softbaitet, her Quantums Dangler, er klart til bruk.

2

5

3

6

1

4


