
TOKIO
Tokyo-rigin toiminta on sama kuin dropshotissa, mutta helpommassa paketissa. Leikari toimii

nivelenä, jolloin kalan on vaikeaa kammeta itseään irti. Tokyo-rigi on helppo valmistaa itse
teräslangasta.

 
 
 

Perinteisen kiinteän jigipään (paino + koukku) sijaan, cheburaskassa on erillinen pyöreä
paino ja koukku, joka  niveltyy painoon.  Koukku ja siinä oleva jigi liikkuvat vapaasti. Rigaus
mahdollistaa jigille herkemmät liikkeet ja kalalle pienemmän vastuksen huonolla syönnillä.

Tämä rigaustapa on varsin vähän hyödynnetty, huomioiden sen tehokkuus ja monipuolisuus.
Kalastustapa voi olla tällä rigaustavalla täysin sama kuin painopäärigauksella.

 
 

CHEBURASHKA

NEKO
Neko on viimeinen oljenkorsi todella passiiviselle kalalle. Tarvitset jigin lisäksi

jigin päähän painonastan, kuminauhan tai o-renkaan sekä laajakitaisen
koukun. Painonasta painetaan jigin päähän, kuminauha asetetaan hieman
jigin puolivälin etupuolelle ja koukku pujotetaan kuminauhan alta, koukun

kärjen osottaen kohti jigin peräpäätä. Nekossa jigi vajoaa pää edellä, mutta
kulkee uitettaessa kylki edellä. Käytä solakoita ja pitkämäisiä jigejä, jolloin

ylöspäin sojottava häntä liikkuu herkästi. Pomputukset ja pitkät pysäytykset
pohjan tuntumassa sopivat  rigaukselle.

 
 
 

Korvaa perinteinen pyöreä jigipää litteällä. Jigi
päästetään pohjaan ja pompotellaan hiljalleen

eteenpäin tai paikallaan. Tylppä jigipää kellauttaa
jigin aina pohjassa pystyyn. Käytä Ned-
rigauksessa kelluvia sekä samankaltaisia

pitkänomaisia jigejä kuin neko-rigissa. Lisäksi
moni käyttää ned-jigipään kaverina rapu- tai

muita ötökkäjigejä. Pysy pohjan tuntumassa ja
pompota eteenpäin eri nopeuksilla. Pysäytykset

voivat olla pitkiä, jopa 5-10 sekuntia.
 

NED

Wacky-rigissä viehe rigataan keskeltä kumilenkin avulla. Rigaus luo jigiin
erilaisen liikkeen. Tässä rigauksessa käytetään madon muotoisia jigejä ja

laajakitaisia koukkuja. Rigaus muoto soveltuu parhaiten matalaan
painottomuutensa takia sekä erityisen hyvin kirkkaisiin vesiin.

Kalastustekniikka on hidas. Viehe heitetään veteen ja annetaan vajota
pohjaan, jonka jälkeen sitä kelataan jigin noustessa väliveteen. Tämän

jälkeen jigin annetaan vajota. Tärppi tulee usein vajotusvaiheessa.  Jigiä
voi myös pomputtaa pohjassa, hitaasti. Osa painottaa jigin

kumilenkin/o-renkaan alta.

WACKY

Fluorocarbon tai Monofiili MetalliosatPainoPääsiima, monofiili

Dropshot-rigauksen ideana on tarjoilla jigi kalan näkökenttään hieman pohjalinjan yläpuolella.
Koukku on siimassa 20-50 cm painon yläpuolella, riippuen myös missä korossa kalat viihtyvät. 

 
 
 

Dropshotissa koukku ja siihen pujotettu jigi ovat painottomia. Siimaan sidotaan perukkeeksi
fluorocarbonia tai monofiilia, väliin leikarikoukku tai koukku suoraan siimaan sidottuna, ja tästä

alaspäin monofiilisiimaa noin 40–60 cm riippuen siitä miten paljon pohjan yläpuolella jigi
halutaan uimaan. Dropshot-painoissa on hahlo, johon siima pujotetaan ja kiristetään.

 
Jigiä voidaan nostella pohjasta vavan liikkeillä tai kelaamalla. Dropshotissa passiiviselle kalalle
toimii ajoittain myös hyvin hidas kelaaminen. Pienellä vavan kärjen liikkeellä saada passiivinen

ja/tai hieman pohjasta irti oleva kala iskemään herkemmin. 
 
 
 

DROPSHOT

 
Tokyolla pystyy kalastamaan käytännössä samalla tavalla, kuin perinteisessä

pohjalinjajigauksessa, painoa on helppo laahata pohjia pitkin, kelata, nostaen jigiä ja
vajottaa takaisin pohjaan. Tokyo toimii erinomaisesti kasvustojen seassa ja sitä on

helppo tiputella kasvustojen aukkokohtiin. Tätä rigaustapaa kannattaa kokeilla myös
kovemmassa kelissä, tokyolla on helpompi säilyttää pohjatuntuma, kuin perinteisellä

jigipäällä, joka nousee ja laskee aaltojen ja kalastajan mukana. 
 
 

Kumilenkki tai vast.

Ned on nouseva rigaustapa,
toimiva muun muassa heikon
syönnin ahvelle ja kuhallekin. 

 


