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OM SIMULUS
Simulus varpestikke er utviklet med tanke på å kun-
ne gi muligheter for å bruke forskjellige pilketeknik-
ker, samtidig som det er mulig å trekke inn  (varpe) 
snøret på stikka. Varpestikka tilhører mellomklassen 
og passer godt til ørret, røye og abbor.
Stikka består av et håndtak, snørespole, varpebøyle 
og en nappvarsler. Varpebøylen har en markert tupp 
og en plastforing. Du kan enkelt skifte snørespole 
og med låseskruen i midten av snørspolen stiller du 
motstand hvis det skulle bli nødvendig å slippe ut 
mere snøre når du kjører fi sk. Husk å gjøre dette før 
fi sket begynner!

Å VARPE
Mange tror at snørespolen skal brukes når fi sken 
skal berges. Dette er feil. Snørespolen har bare som 
oppgave å oppbevare snøre. Når fi sken skal berges 
med en pilkestikke er det meningen at man legger fra 
seg stikka å trekker snøret inn med en stødig hånd. 
Er fi sken stor må man gi og ta snøre for å trette ut 
fi sken. Et problem her et at snøret da lett kan sette 
seg fast på isen og skape problemer. Med en var-
pestikke vikler man derfor i stedet opp snøret på 
stikka. Da unngår du at snøret havner på isen. Hvil-
ken vei du velger å vikle er en smaksak, men pass 
på at snøret holdes stramt når du vikler opp. Du 

holder oppkveilet snøre på plass med langfi ngeren 
på den hånda som holder stikka. Denne fi ngeren 
brukes også til å regulere snøret når du slipper ut 
igjen. Når du prøver dette vil du oppdage at dette 
føles helt naturlig. Med trening blir dette en hand-
ling som du utfører helt automatisk.

DYBDEKONTROLL
En fordel med varpestikka når du beveger deg fra 
hull til hull er at du enkelt kan oppdage om det blir 
dypere eller grunnere. Dette fordi du har varpet 
snøret på stikka når du forfl ytter deg. Hvis fi sken 
holder til på en bestemt dybde kan du enkelt holde 

Varpestikka er enkel, men meget effektiv. Den største fordelen er at du kan varpe (trekke inn) inn løssnøre når fisken skal berges. 
Du unngår da at løssnøre blir liggende på isen, noe som vil kunne skape problemer. Det går også meget raskt å slippe ut 
snøre igjen. Å varpe betyr altså å vikle opp snøre på pilkestikka. Med trening gir dette et meget effektivt fiske og du kan enkelt 
forflytte deg raskt fra hull til hull. Simulus varpestikke gir mulighet for forskjellige pilketeknikker og takler også meget stor fisk. 
Dette kan fort bli din nye favorittstikke. Fiske med varpestikke er morro og ikke bare for konkurransefiskeren.



kontroll på om det blir dypere eller grunnere. Noen 
ganger vandrer fisken i forskjellige vannlag og da er 
det enkelt med en varpestikke å varierer dybdene du 
fisker på. f.eks fisker du først nede ved bunnen for 
deretter å vikle opp snøre 2-3 ganger før du fisker 
videre. Slik fortsetter du til du er helt oppunder isen. 
Når så fisken er funnet vet du hvor mange vikinger 
opp fra bunnen den befinner seg.

PILKETEKNIKKER
Teknikk 1 -  bruk av nappvarsler
Simulus varpestikke har påsatt nappvarsler. En napp-
varsler gjør det enkelt å se når fisken napper.
Juster nappvarsleren slik at den henger svakt bøyd 
når snøret er belastet. Dette gjøres ved å trekke den 
ut eller inn. Er ikke dette nok må du øke vekten på 
det du fisker med enten det er en liten mormyshka, 
balansepilk eller pimpel. Med nappvarsleren er det 
altså meningen at du skal se nappet før du gir tilslag. 
Varier mellom å vibrere, holde stille og løfte stikka 
forsiktig når du fisker. Samtidig holder du øye med 
nappvarsleren og er klar til å gi tilslag. 
 
Teknikk 2 - snøret over bøylen foran
Denne teknikken passer godt når du fisker med litt 
tyngre redskap slik som pimpel, lokkemeite, blink 
eller balansepilk. Nå trekker du nappvarsleren helt 
inn og lar snøret ligge over bøylen. Dette gir en  
stivere stikke og du vil nå kjenne i hånda når fisken 
biter. Bruk små vippebevegelser med noen lange  
lokkedrag med ujevne mellomrom. Når fisken nap-
per vil bøylen som snøret hviler på kroke fisken og 
du kan starte med å varpe inn. Denne teknikken  
passer godt når du fisker på større dybder og trenger 
mere vekt for å komme ned.

Teknikk 3 - snøret over bøylen på siden
På varpebøylen er det pålimt en svart plastforing.
Denne plastforingen har en kant som gjør det mulig å 
la snøret hvile på denne kanten. Ved da å vippe med 
håndleddet samtidig som man løfter og senker armen 
får agnet en meget fristende gange. Trekk først napp-
varsleren helt inn, før du lar snøre gå i en bue over 
tuppen på varpebøylen før du legger snøret mot kan-
ten på plastforingen.

OPPBEVARING
Simulus varpestikke kan være utsatt for skade  
under transport til å fra fiskeplassen. Forsøk derfor 
å finne en plastboks som passer til stikka. Denne 
plastboksen bør tåle slag og støt og samtidig ha plass 
til annet utstyr slik som reservespoler med snøre, 
lineklipper, mormyshkas, pimpler, blink og annet 
du kan trenge på isen. Med en slik boks ligger alt 
beskyttet på et sted. Pass på at du tørker utstyret 
etter bruk så slipper du at krokene ruster i en  
vanntett boks.

TREN MED VARPESTIKKA
Sett av noen kvelder før sesongen starter til å  
trene litt med varpestikka. Det viktigste når du  
varper er å fokusere på og bruke bare håndleddet og 
ikke hele armen. Hvis du har mulighet for å skaffe 
deg litt høyde f.eks i en trapp eller en veranda kan 
dette være fine treningsfelt. Hvis du samtidig kan 
sitte vil dette gi deg gode treningsmuligheter. Tren 
på og  slippe ut snøre og varpe opp igjen. Start med 
rolige bevegelser til teknikken sitter. Tren gjerne inn  
vippebevegelser med stikka og lag dine egne  
sekvenser for dette, 


