MORMYSHKA

IKKE SÅ VANSKELIG SOM DU TROR....
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Snøreholder
Klinge

Håndtak

Hvit

Nikkel

Papegøye

Fiske med mormyshka er ikke så vanskelig som
mange tror. Denne type isfiske passer meget godt
til ørret,røye,abbor og andre ferskvannsfisker
som spiser små innsektekter.
Fiske med mormyshka
Denne type ﬁske har ikke lange tradisjoner i Norge, men har
vist seg å være en meget effektiv metode og ﬂer og ﬂer blir
oppmerksom på denne spesielle teknikken. Noen kaller det
også isﬁskets tørrﬂueﬁske fordi du ser at ﬁsken biter. Ordet
mormyshka og teknikken stammer Russland og mormyshka
er navnet på et lite bunndyr. Teknikken går altså ut på å ﬁske
med et lite bunndyr. Fisket er ultralett og meget spennende.
Når ﬁsken er kroket legger du fra deg pilkestikka og holder
snøret i hendene. Det kreves en stø hånd hvis det er stor ﬁsk
som biter på. Det viktigste å merke seg er at du skal se når
ﬁsken biter, akkurat som ved tørrﬂueﬁske. Har du ikke
opplevd dette har du noe å glede deg til!

Grønn

Nappvarsler

Gull

Selvlysende

Pilkestikka
Pilkestikka kan være en hvilken som helst stikke som har
påsatt en nappvarsler. De ﬂeste bruker en lett stikke fordi
denne er lett å jobbe med. Snøret bør være så tynt som
mulig og tilpasset arten du ﬁsker etter. I dag brukes snører fra
0,14mm og opp til 0,20mm. Grunnen til dette er at de små
mormyshkaene veier lite og et tynt snøre gir bedre kontroll.
Klingen bør være sterk nok til å kroke sikkert før du legger
stikka fra deg og holder snøret i hendene. Stikken bør ha god
balanse og håndtaket bør ligge godt i hånden for maksimal
følsomhet.
Nappvarsleren
Nappvarsleren som monteres kan være laget av fjærstål, plast,
spiralfjær, ja sågar grisebust brukes. Vanligvis klipper man
av tuppen av pilkestikka og setter på nappvarsleren slik som
på bildet over. Snøret tres gjennom ringene på nappvarsleren.
Juster nappvarsleren slik at den er svakt bøyd når du ﬁsker.

Føletupp

Sølv

Messing

Grå-naturell

Mormyshka
Er laget av bly eller wolfram som er 50% tyngre. Størrelser
rundt 4mm med en vekt på 1gram er de mest vanlige. Større
mormyshka har vist seg å være gode til stor ørret. Vanligvis
agnes mormyshkaen med maggot, mark eller fjærmygg.
Pass på at kroken er skarp og av god kvalitet. Utvalget er stort
når det gjelder farger og form så her er det bare å prøve seg
fram til en eller ﬂere typer som passer til ditt nye favorittﬁske.
Fisket
Fest moryshkaen til snøret og helst med agn på kroken.
Kroken skal henge vannrett ut til siden. Fisk like over bunnen
med små skjelvende bevegelser samtidig som du veksler mellom å holde rolig eller å heve mormyshkaen noen centimeter.
Hold øye med føletuppen på nappvarsleren, og hvis denne gir
utslag gir du et raskt tilslag for å kroke ﬁsken. Det er lurt å
sitte når du ﬁsker på denne måten.

