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Pattegrisen og andre lignende større rejefluer er et effektivt våben til kystens havørred, men fisket traditionelt
giver de ofte kun en landingsrate på 30-45%. Her får du opskriften på, hvordan du lettest og bedst fisker de
store rejefluer på småkrogstakler – hvilket med den rette teknik kan forøge din landingsrate op til omkring
90% – og dermed i praksis fordoble dine fangster.
Af Jens Bursell

� RELEASEFLUE:

SÅDAN FISKER
DU PATTEGRISEN
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PATTEGRISEN er en fantastisk flue,
der om nogen kan lokke selv den
mest kræsne havørred til at hugge.
Men – ligesom som med alle de
andre traditionelle kystfluer, har
den det problem, nemlig at man
smider unødigt mange fisk; enten
fordi de slet ikke bliver kroget –
eller fordi krogen ryger ud inden-
for de første par sekunder af figh-
ten. Årsagen er sjældent hale-
nippen eller fejlhug, som mange
tror – men blot det faktum, at selv
de bedste enkeltkroge til kystflue-
fiskeri har svært ved at få fat i
store dele af havørredens mund.
Dette problem kan dogminimeres
til bagatelniveau, hvis du går over
til at fiske dine fluer på småkrog-

stakler med trekroge i str. 14-16.
Men – lykken er ikke gjort med

det. Du skal også vælge det rette
takel til den rette flue. Til de min-
dre og mellemstore kystfluer er en
kystrørflue kombineret med et L-
rig ofte den letteste og bedste
løsning, når man fisker fluen på
fluestangen – og her vil man let
opnå en landingsprocent på over
90%. Men – når man kommer op i
de store rejeimitationer medmeget
lange fibre – så der det ikke denne
vej man skal gå for at maksimere
sin landingsrate. Potentielle pro-
blemer ved at fiske fx Pattegrisen
på L-rig afhænger dog meget af
måden man gør det på – samt ens
personlige kastestil. Det er ikke

optimalt at fiske Pattegrisen på L-
rig, men hvis du endelig vælger at
gøre det – så skal den være semi-
fixeret – og man skal kun lade så
meget rør stå i bagenden, at der er
plads til at placere et krogstyr. Se
hvordan i Fisk & Fri 2/2014.
Fisker du fx Pattegrisen med L-

rig vil dumåske opleve, at din lan-�

De kan opgradere din landings-
rate på større rejefluer som fx

Pattegrisen markant ved at
montere dem på et release-takel.
Det bedste og letteste valg er at

fiske den som modifieret krogflue
på release-takel, hvortil til denne

fluetype fungerer bedre end fx
rørflue med L-rig.
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dingsprocent »kun« er 60-80%.
Dette er stadig langt bedre end
den traditionelle måde at fiske på
– men det kan blive en hel del
bedre: Når det drejer sig om store
reje og fiskeimitationer, er det
både lettere og mere effektivt at
fiske fluen på et release-takel.

RELEASE-TAKLET er mere optimalt
end L-rigget til de større fluer af
flere årsager. Hvis du bider krog-
bøjningen af din Pattegris og fi-
sker den på et release-takel, er det
nemmere at sikre, at fluen er per-
fekt orienteret i vandet, fordi den
del af krogbøjningen, der er til-
bage, fungerer som ror og køl for
fluen – samtidig med, at den er
fikseringspunkt for bagenden af
taklet. Endvidere giver denne
montage den perfekte vinkel på
krogtaklet, som sikrer, at den lille
trekrog hænger 100% symmetrisk
under fluen – hvilket giver en
bedre og mere stabil gang. Sidst
men ikke mindst gør parallelta-
kel-konstruktionen – dvs det at
forfanget løber mellem fluen og
krogen – at krogen ikke så let får
fat i fluens fibre, fordi taklet til en
vis grad afskærmer for dette. Des-
uden har releasefluen – i modsæt-
ning til L-rigget – »leading-link
effect«, hvilket kan øge krog-
ningsraten på især større fluer
(vist i bogen »Havørred – Reflek-
sioner på kysten«). Sidst, men
ikke mindst – er der ingen negativ
brækstangseffekt på et release-
takel, hvilket der godt kan være –
om end i begrænset omfang, når
en større flue fiskes på rørflue
med L-rig.

LØSTHÆNGENDE KROG PÅ RE-
LEASE-TAKLET – enten med en ra-
pala- eller ophængerløkke, funge-
rer rent krogningsmæssigt per-
fekt. Jeg har mødt rigtig mange
fluefiskere, som får dette til at
køre, men også nogen der ikke gør
det. Hvis du hører til de sidste er
der lige et par staldtips, der er
værd at bemærke. Når release-
taklet fiskes på fluestangen, er op-
hængerknuden at foretrække,
fordi knude og krog her sidder lidt
længere fremme, så den ikke helt
så let får fat i de lange fibre på

speyhacklet. Det er meget sjæl-
dent, at release-taklet giver pro-
blemer på bombardastangen – og
her kan stort set alle varianter bru-
ges.

3: Stik forfanget tilbage gennem
øjet, stram op – og slut af med en
dråbe sekundlim på knuden.

2: Kør forfanget tilbage og 5-6
gange omkring krogskaftet.

Sådan laver du et release-takel
med fast krog
1: Sæt 4-5 mm siliconeslange på
enden af forfanget og bind en
kællingeknude for enden, så det
ikke ryger af. Læg forfanget
parallelt med krogskaftet – og kør
forfanget gennem øjet.

�

RELEASEFLUE

Hører du til en af de fluefiskere,
der har det svært med en løst-
hængslet krog – så er den oplagte
løsning at bruge den variant af re-
lease-taklet, hvor krogen er mon-

Hvis du vil fiske de lidt større
tobisfluer på småkrogstakler, er
releasefluen – som vist her – et

bedre valg end rørflue/L-rigs, da
det giver en bedre eksponering af

krogen – samt mindre risiko for
ophægtning.

Hvis din kastestil tillader det, er
et release-takel med løst-
hængende krog som vist her at
foretrække: Denne metode kan
fiskes både på flue og bombarda-
stang. Oplever du alligevel
problemer med ophægtninger, så
skift til den fastmonterede krog,
som er beskrevet i denne artikel.
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teret med en styrende not-a-knot
knude.

RELEASE MED FAST KROG. Dette
er egentlig den første variant af
release-fluetaklet, som jeg i sin tid
med stort held startede ud med at
benytte til geddefluer, der jo netop
også har mange lange fibre. Dette
er helt sikkert den mest kludder-

sikre variant af release-fluetaklet
– og er derfor oplagt til dig som
ønsker at fiske din Pattegris på et
småkrogstakel – men som har det
svært med løsthængslede kroge.

4: Kør en snaplock – fx Mustad
str. 2 – på linen og bind en 5-6
tørns stopknude af 7 lbs power-
gum mellem denne og krogen.
Klip krogspidsen af midt på
krogbøjningen med en bidetang
og skub siliconeslangen op over
den resterende del af
krogbøjningen. Juster taklet, så
krogen hænger perfekt, ved at
trække krogtaklet frem eller
tilbage under siliconestykket –
og/eller ved at skubbe powergum
stopknuden frem eller tilbage –
præcis som på det normale
flue-release takel. Læs mere om
hvordan dette gøres i bogen
»Havørred – Refleksioner på
kysten«.

Når du fisker fastmonteret krog
på taklet, er det vigtigt, at du
vender taklet, så kun en enkelt
kroggren peger nedad. Dette
giver nemlig den bedst mulige
penetration samt det dybeste
kroggreb og dermed det mest
solide kroghold.


