Jigs er ikke bare jigs. Hylderne bugner med diverse former og farver.
Lige ved siden af hænger et hav af jighoveder og kroge. Følg med her
og få nogle tips til, hvordan du monterer og kombinerer dine jigs.

Af Thomas Weiergang
tw@sportsfiskeren.dk

Udvalget af jigs kan virke helt aldeles
uoverskueligt. Men det er netop styrken
ved jigs, for de kan bruges til stort set alt og
i alle situationer – hvis man gør det rigtigt.
En jig som sænkes vertikalt ned i søens dyb
i jagten på sandart eller aborrer, skal være
helt anderledes end en jig, som skal bruges
til kastefiskeri efter torsk, ørred eller gedde. Du tager jo heller ikke fodboldstøvler
på til bal, vel?
Hvis du gør det rigtigt, kan du variere dine jigs, så de kan fange alle de rovfiskearter, der findes. Alle de forskellige jig-
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kroppe har hvert deres potentiale. Nogle
vugger og slår med hovedet som en musikelsker til metalkoncert. Andre er designet til rolige, meditative slag med halen. Nogle jigs er født med et tungt hoved,
men de fleste kroppe skal parres med et
hoved med vægt bag. Det er bestemt ikke
lige meget hvilket hoved, der vælges - det
rigtige hoved vil understøtte de bevægelser jigkroppen har i sig.
Jigs er ganske simpelt geniale agn.
Forestil dig at være en fisk. Med et stort
respektindgydende tandsæt. En sandart,
for eksempel. Du kigger på en wobler, der
vimser forbi over dig. Den ser lækker ud.
Ligner præcist en fisk. Gad vist om ikke

den kan spises? Jeg prøver… av for den!
Tænderne knækker og knaser i lakken på
plastikwobleren. Plastik og metal er hård
kost, selv for en hård hund som sandarten.
Faktisk er mange arter, og især sandarter,
meget hurtige til at spytte hårde agn ud
igen, hvis de ikke virker levende. Med jigs
er det helt anderledes. De er bløde og eftergivende som den rigtige vare. Derfor bider rovfiskene sammen om gummiet i lidt
længere tid. Når først vi har fået fisken til
at bide sammen om vores bedrag, er resten op til os, for med nogle simple tricks
kan vi nemlig øge chancen for at fisken
bliver hængende. Så hæng på, for nu får
du de vigtigste tricks til: Jigtuning.
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Tilpas godt

Hovedet i posen

Nogle hoveder passer bare ikke helt til den krop, man gerne
vil bruge. Så kan man snildt tilpasse kroppen. Det har flere
fordele: Den bevægelse, som kroppen laver, bliver fremhævet
med det rette hoved, og kroppen sidder også bedre på hovedet. Vil du være helt sikker på at krop og hoved hænger sammen, kan du gardere med en dråbe sekundlim, inden du skubber kroppen helt på plads.

Hviket hoved passer til hvilken jigkrop? Det er bestemt ikke ligegyldigt.
Nogle jigfabrikanter er så flinke at lægge et hoved i posen, som passer
perfekt til jigkroppene. Det kan måske virke lidt voldsomt, at købe en hel
pose jigs, men det har store fordele. Det hoved som er vedlagt, passer
helt sikkert, men du kan også supplere med flere hoveder i andre vægte
eller former, som du har lyst. Poserne holder desuden jigkroppene i fin
form, til de skal bruges.

Hoved og hale

1

Der er stor forskel på jighoveder, og hvad de skal
bruges til. Nummer 1 er et Football-hoved,
som passer fint til de agn, der har indbygget bevægelse. Det kunne for eksempel
være en shad-jig (nummer 2). Football-hovedet, passer også fint til
jigs der typisk bruges til vertikalt
fiskeri, som den grønne splittail-jig.

2
3

På jig nummer 2 ses et hoved med to øjer fra
Savage Gear. Det forreste øje bruges til kastefiskeri og det bagerste til vertikalt jigfiskeri.
Nummer 3 er et Slider-hoved, som er perfekt
til kastefiskeri, hvor jiggen skal glide hen over
grene og sten. Nummer 4 er det klassiske runde hoved, som egner sig godt til det meste
– særligt de mindste jigs passer perfekt til det
runde hoved.

Godt kroget
Det kan være lidt bøvlet at få kringlet kroppen på krogen. Her
er et lille trick: Hold jigkroppen op på siden af jigkrogen. Nu
kan du se, hvor jigkrogen skal komme ud gennem gummiet.
Hold tommelfingeren på stedet og lav et lille mærke med krogspidsen. Nu er det lettere at ramme „udgangshullet“. Når jigkroppen er korrekt monteret, har den en meget bedre gang
i vandet.
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Over eller under

Ekstra krog

Hvis stingerkrogen sidder på undersiden af jigkroppen, får den rigtigt godt fat, når fiskene angriber jiggen nedefra eller fra siden. Det gør de ofte, når man fisker vertikalt jigfiskeri. Men hvis der er for meget „problembund“, hvor du fisker, eller hvis du fisker kastefiskeri på relativt lavt vand, skal stingerkrogen monteres ovenpå jiggen. Hvis du kombinerer dette med det rette hoved – for eksempel et sliderhoved – undgår du mange bund-nap.

På de lidt større jigs er det meget vigtigt at montere en
ekstra trekrog i en linetavs. Især sandart kan finde på at
tage fat i halen af en jig. Men også gedder og
aborrer bliver bedre kroget med en stingerkrog. Den er tyndere i godset end selve jigkrogen og sætter sig rigtigt godt i en hård
rovfiskekæft. Trekroge i størrelse 4-8 er
passende – afhængig af størrelsen på jiggen.
Jeg bruger Gamakatsu, Owner og Kamasan. Især
den specielle „Twinex“ fra Gamakatsu er god. Den har en
lille omvendt tredje krog, hvilket gør, at den let får fat i fiskens kæft, men også løsner sig lettere fra jiggen.

Tråd i kroppen
Umiddelbart er det nemmest, at lade stingertavsen sidde uden
på jigkroppen, og i visse tilfælde er det da også en fuldgod løsning.
Hvis vandet er klart og fiskene jager med synet, kan det dog
gøre en forskel at tråde stingertavsen gennem jiggen, så linen ikke sidder og flagrer omkring agnen. Dette kan nemt gøres med en agnnål. Som et alternativ kan man bruge en såkaldt „stringer-nål“, som karpefiskere bruger. Denne er endnu
nemmere at anvende, fordi den er ekstra lang. Særligt lange
jigs og orm kan også med fordel trådes, for her kan stingertavsen simpelthen blive så lang, at det giver kludder. Så ind i kroppen med tråden.

God forbindelse
Hvis man udelukkende fisker gedder, skal man bruge tyk, fleksibel wire til tavsen på stingeren. Til alt andet vil jeg anbefale tyk men blød
fletline. Det er velkendt at sandarter spytter byttet øjeblikkeligt, hvis
de får mistanke om lusk, og det gør de, hvis man bruger tyk fluorocarbon eller wire. Den tykke fletline kan desuden holde til en del tæsk
fra gedderne.

Ekstra hale

XX-lang
Stingertavsen kan med fordel laves en centimeter eller to for lang. Det
er nemlig ikke noget problem at korte tavsen op, så den passer perfekt til jiggens længde. Man snurrer ganske simpelt tavsen rundt om
wiren under krogøjet. Hvis der er brug for ekstra forkortelse, kan man
også vikle tavsen rundt om jigkrogen, men kun hvis man ikke tråder
stingeren gennem jigkroppen hele vejen.
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Nogle gange skal der gøres noget ekstra for at få fisken ud af
grødebusken. En lille plaststrimmel eller en zonker-strimmel fra
kanin, eller noget decideret føde som fx en orm
eller en fiskestrimmel kan give ekstra stimuli
til agnen. Strimlen har sit eget liv, og danser
over jiggen.
Måske ligner
montagen en
lille fisk, som har fundet
en godbid? Det er giftigt. Især hvis vandet er klart og
fiskene sky.
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Rasler og perler
Det er alment kendt, at lys og lyd i visse tilfælde kan have en lokkende effekt på rovfiskene. Dette kan du i høj grad udnytte,
når du fisker med jig. Nogle shad-jigs er
så genialt indrettet, at de har et lille hulrum i halen til lysperler eller små raslestave. Det er ikke så lidt smart
og kan måske redde en aftentur,
for i mørket er det godt med lidt
ekstra tiltrækningskraft.
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