Ootto-onki kirjolohelle

Tarvikkeet:
Isopuolainen pilkkivapa ilman kärkeä: Esim. delfin
0,14-0,18 monofiilisiimaa
2kpl Onkihauleja koko 2
Vanerilevy
Maalia
Puutappi: halkaisija 6mm
Nippuside
Pieni kolmihaarakoukku: Owner treble ST36RD koossa 18 tai 20 on erinomainen valinta
Valmistele ensin ootto-ongen alusta:
Sahaa vanerilevystä n. 25x25cm pala, sahaa vielä ura siimaa varten. Tee porakoneella reikä
puutappia varten, kiinnitä puutappi reikään ja käytä tarvittaessa liimaa. Maalaa koko alusta
säänkestävällä maalilla.
Rakenna ootto-onki:
Puolaa vapaan n. 20m laadukasta monofiilisiimaa. Mitä ohuempaa siimaa käytät, sen paremmin saat
kalaa myös huonon syönnin päivinä, mutta ohuemmalla siimalla täytyy olla varovaisempi kalaa
väsyttäessä, jotta siima ei mene poikki. Sido kolmihaarakoukku siiman päähän, voit käyttää joko
viehe- tai unisolmua. Purista onkihaulit siimaan, ensimmäinen 20cm päähän koukusta ja toinen 10cm
päähän toisesta haulista. Kiristä nippuside pilkkivavan kahvaan, niin että se pitää puolaa säätelevän
vivun pohjassa, niin että siima pääsee kulkemaan puolalta vapaasti. Kun et ole kalassa voit siirtää
nippusiteen pois vivun päältä.
Käyttö:
Pyöritä n. pikkurillin pään kokoinen pallo syöttitahnasta (Powerbaitin tahna värissä rainbow on varma
valinta), paina kolmihaarakoukku pallon sisään, niin että koukkua ei näy yhtään. Esimerkissä mainittu
ownerin koukku on lyhytvartinen, joten se häviää hyvin pallon sisään. Laske siimaa niin kauan, että
painot osuvat pohjaan, huomaat sen siiman löystymisestä. Kiristä siima, aseta nippuside puolan
vapauttavan vivun päälle ja aseta vapa alustoineen pilkkireiän päälle. Kun kirjolohi tarttuu syöttiin
lähtee rulla pyörimään ja kirjolohi tartuttaa itsensä nielaisemalla syötin, pidä siis vapaa tarkasti
silmällä. Kun huomaat lohen tarttuneen, nosta vapa ja levy pois reiän päältä ja aloita väsyttäminen
siimasta kiinni pitäen, jos kala lähtee rimpuilemaan kauemmas reiästä päästä sille siimaa sormiesi
lävitse ja kun kala taas rauhoittuu tuo sitä rauhallisin liikkein lähemmäs. Kirjolohi voi ottaa useamman
syöksyn tarttumisen jälkeen, joten maltti on valttia väsytyksessä, jotta siima ei mene poikki. Kun kala
tulee vihdoin rauhallisesti reiälle, voit nostaa sen nostokoukun avulla jäälle ja suorittaa tainnutuksen
ja verestyksen.

Nippuside painaa vivun alas , joten
puolalta pääsee purkautumaan
siimaa kirjolohen napatessa syötin

Unisolmun ohje

Vapa on painettu
kiinni puutappiin.

Alustaan tehdään lovi,
jotta siima pääse
liikkumaan vapaasti

Alustan tulee peittää pilkkireikä ja se kannattaa
käsitellä, jotta vesi ei imeydy siihen

KIREITÄ SIIMOJA!

