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Pilkestikka er ditt viktigste arbeidsredskap. Med den skal du kroke din fisk. Man
deler gjerne inn pilkestikkene i tunge,
mellomtunge og lette stikker. Det er
viktig at pilkestikken og ikke minst snøret
er tilpasset den fisken du fisker etter.

med tyngre lokkemidler. Denne stikka passer godt til
ørret og røyeﬁske. Vanligvis har stikkene et større håndtak
slik at du har et godt grep også med votter. Vanlig
snørediameter ligger mellom 0,18 - 0,25mm.

Den lette pilkestikka

Denne stikka er tilpasset for ﬁske på grunt vann.
Pilkestikken er liten og spinkel, og når ﬁsken er kroket skal
du legge stikken fra deg og kjøre ﬁsken ved å holde i snøret.
Fordelen med en lett stikke er følsomheten, og du merker
lett kontakten med ﬁsken. Dette kan være en fordel når
ﬁsken er treg. Fiske med mormyshka passer godt, men en
liten pimpel eller balansepilk fungerer også. Fisker du med
mormyshka lønner det seg å montere en nappvarsler.
Anbefalt snørediameter ligger mellom 0,15 - 0,18mm.

Stikke i mellomklassen

De senere årene har også varpestikkene blitt populære.
Med varpestikka vinder (varper) du opp snøret når ﬁsken er
kroket og du slipper å få rot med snøret på bakken. Det går
raskt å få snøret ut igjen. Kan brukes til ﬁske med røyeblink,
pimpel og mormyshka. Det er ﬂere modeller å få kjøpt.

Stang og snelle

I det siste er også stang og snelle beregnet på isﬁske blitt
populære. De minste utgavene her er så små at de også kan

brukes til mormyshka. Den store fordelen er at når ﬁsken er
kroket kan “snella” brukes til å få ﬁsken opp på isen. Mange
har en snelle som de bruker om sommeren og denne snella
kan nå brukes også om vinteren.
Spesielle isﬁskesneller ﬁnnes å få kjøpt.
Du klarer deg altså bare med å kjøpe en stang hvis du har
snelle fra før. Det ﬁnnes mange typer stenger å velge i.
De tyngste ligner vanlige stenger og brukes til ismeite. De
minste passer til det lette ﬁsket. Delbare modeller ﬁnnes og
disse tar svært liten plass i sekken. I og med at snella kan
brukes til å kjøre ﬁsken er det overraskende hvor store ﬁsker
du kan få opp på lett utstyr. Noen liker også litt lengre stenger (ca.60cm) som demper ﬁskens utras. De lengre stengene
gir god kontakt med ﬁsken. Snørediameteren tilpasses etter
arten du ﬁsker etter.

De tunge pilkestikkene

Dette er grove stikker med stor spole og kraftig klinge.
Disse stikkene brukes etter storﬁsk ved innlandsﬁske og
til sjøﬁske på isen. Vanlig stang og snelle kan også brukes,
men stanga bør være så stiv at man kroker effektivt også på
større dyp. Snørediameter fra 0,25mm og oppover.
Av lokkemidler brukes store røyeblink med agn, store balansepilker og rykkpilker. Opphengere brukes ofte.

Her ﬁnnes det mange typer. Stikka fungerer på samme måten som den lette stikken, men du kan ﬁske på større dyp og
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