
Vejledningen er lavet af Allan Kjærgaard 

Hvad skal det til for at lave en spinner? 

Man skal bruge en spinneværktøj, hvor man bukker wiren og til sidst drejer øjet hvori linen eller 

hægten monteres. Spinne værktøjet er bygget op med 2 stifter på bagsiden, som man bukker 

wiren omkring, således man laver krog ”øjet” og topøjet på spinneren og en drejearm som bruges 

til at dreje wiren til afslutning på spinneren 

Man skal bruge en lille skruestik, hvor man kan spænde spinne værktøjet fast.  

En god skævbider og en spidstang er uundværlige værktøjer til at klippe det overskydende wire af 

og til at justere spinneren med når topøjet er drejet og spinneren er færdig. 

En spinner er bygget op af følgende dele, 

Krops del 

en spinner er oftest bygget op med en 2 delt krop, bestående at den store kropsdel over krogen 

som giver tyngde og fylde, denne krop vejer 4-17gr. når vi snakker spinner fra str. 1-5.  

I toppen af spinneren, sidder der en mindre krop som giver spinneren en mere pilespids form og 

lidt vægt. Den lille krop vejer fra 0,2 – 1,2 gr.  

 

Blad 

De meste udbredte spinnerblade i Danmark er French, WillowLeaf bladene. 

Outline bladet (”French”) eller som vi kender dem bedst ”Mepps bladet” roterer i en vinkel af 40-

42⁰ fra center(wiren), dens åbne rotation giver spinneren mere fylde i vandet når den roterer, det 

giver også mere modstand når der fiskes i strømvand ved nedstrøms fiskeri, og vil samtidig give 

spinneren en opdrift, hvilket har betydning for fiskedybden. Dette blad er er også godt til opstrøms 

fiskeri 

Pilespids bladet (WillowLeaf) roterer tættere på kroppen i en vinkel på 22-25⁰. Ved at bladet 

roterer tættere på kroppen, giver det spinneren en meget lille modstand når der fiskes i 

strømvand og derved holder den fiskedybden bedre ved nedstrømfiskeri. Dette blad er er også 

godt til opstrøms fiskeri 

Perler 

Perlerne på spinneren er enten en plastperle eller metal perle hvis den skal tilføje spinneren vægt. 

Der bruges en større perle mellem de 2 kropsdele og en mindre perle efter den lille kropsdel, som 

både er med til at give afstand mellem blad og krop, den er også med til at sikre en perfekt 

rotation af bladet. Det kan bruges en lille perle igen ovenover bøjlen. 
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Bøjlen 

Bøjlen findes i 2 typer;  Bretton og Mepps. 

Forskel på bøjlerne er Bretton er en massiv bøjle hvorimod Mepps er en foldet bøjle. 

Bretton bøjlen er mere stabil og stærk hvorimod Mepps bøjlen kan bøjes hvis den trækkes 

gennem en masse grøde. Jeg bruger altid Bretton bøjlen på mine spinner fra str. 3 

 

Wire 

Wiren som bruges til spinner hedder pianowire. Det er en fleksibel wire som ikke knækker når den 

gentagende gange rettes ud hvis spinneren er blevet skæv. Wiren er også rusfri. 

Wiren som bruges til de spinner i str. 0-1 er 0,5mm, spinner i str. 2-3 brugers en wire i tykkelsen 

0,6mm. Og til de store spinner bruges en wire i tykkelsen 0,7mm. Til de helt store spinner findes 

der en wire i str. 0,9 mm. Men den er meget svær at benytte i de almindelige spinneværktøjer og 

det ender ofte med at værktøjet går i stykker.  

3 Krog (eller enkelt krog) 

Valg af krog er ofte meget forskelligt fra fisker til fisker og om det skal være med tynd eller tyk 

wire, enkelt eller 3 krog… Benyt en krog som passer til det fiskeri du dyrker og et krogmærke der 

passer til dig.  

 


