
Koukusta 

Koukku on kalastajalle niitä tärkeimpiä asioita. Minimi vaatimus on että se on terävä. On myös 

hyvä tietää minkälaisia koukkuja on tarjolla. Koukkuja koukun valmistajia riittää. Käytännössä 

harjuksen kalastuksessa pärjää alle kymmenellä eri koukulla. Mutta kokeilun haluisille kalastajille 

löytyy tarjontaa valita asti. 

 

 Koukkulaatikoihin ja pusseihin on merkitty tietoja koukuista, näiden merkinnät tosin vaihtuvat 

jostain syystä jatkuvasti. Niistä käy ilmi mm. koukun koko ja montako koukkua pakkaus sisältää. 

Lisäksi on hyvä tietää mitä seuraavat merkinnät tarkoittaa. 

Koukun värikoodi: 

bl = musta : käytetään yleisesti lohiperhoissa 

br = bronssi : yleinen pienissä perhoissa 

g = kulta :  kallis erikoisväri, jota käytetään lohiperhoissa 

s = silver : käytetään yleisesti mm. larvojen sitomisessa 

n = nikkeli : käytetään merikalastuksessa 

 

Koukkuja on varrenpituudeltaan erimittaisia. Tämä merkitään kertoimella. Esim. 4 x long kertoo 

että koukku on 4 kertaa normaali koukkua pidempi. Jos merkintää ei löydy, kyseessä on 

normaalipituinen koukku. 

 

Koukun paksuusmerkinnässä noudatetaan samaa periaatetta. x3 strong, merkitty koukku on 3 kertaa 

normaali koukkua vahvempi. Pintaperhokoukut, jotka ovat tavallista ohutlankaisempia, merkintä on 

lightweight.  

Koukun valintaa helpottamiseksi on pakkauksiin myös merkitty käyttötarkoitukseen viittaavia 

merkintöjä. Näitä ovat esimerkiksi dry fly, nymph, streamer, shrimp, salmon, 

 

Koukun silmukkoja on myös erilaisia eri käyttötarkoitusta varten. Silmukka voi olla suora, 

taivutettu alaviistoon tai taivutettu alaviistoon.  

 

 

 

Suorasilmukkaiset koukun soveltuvat parhaiten kuulapäällä varustettuihin perhoihin ja joihinkin 

streamereihin.  Alasilmukalla varustettu koukku ui hieman syvemmällä, joten se sopii parhaiten 

uppoperhoihin.  Yläsilmukallinen on sopivin koukku pintaperhoihin. Tarkoituksena on että perho ei 

kastuisi vedestä nostettaessa. Tämä toteutuu tosin vain silloin kun perho kelluu kunnolla. 



 

Näillä uppoperhokoukuilla pärjää harjuksen kalastuksessa 

 

Tärkeimmät pintaperhokoukut ison harjuksen kalastajalle on # 8-12 

Saatavilla on ainakin larva- ,katka- ja pupakoukuja, joiden kaareva varsi helpottaa perhonmuodon 

saantia sidottaessa näitä jäljitelmiä. koukkuja voi käytettään myös mm. Klinkhämmer tyylisten 

perhojen sidonnassa. 

 

Tärkeimmät koukkukoot #10–12 

Lisäksi on olemassa erikoiskoukkuja esim. Fulling Millin Grayling Super Bug joka on 

paksulankainen koukku joka on  valmiiksi muotoiltu lyijyllä. Näin saavutetaan maksimaalinen 

paino ja koukun profiili larvoille. 

Streamerkoukkuja käytetään kalanpoikasjäljitelmiä tehdessä.  Streamerkoukun varsi on normaalia 

pidempi, mikä mahdollistaa sen että perhon voi sitoa kalamaisemmaksi. Streamer on joskus tehokas 

ison harjuksen pyynnissä. 

https://mistpool.com/index.php?manufacturers_id=13


 

Tärkeimmät koukkukoot harjuksen kalastajalle #6-10 

3- haaraisia koukkuja käyttäessä ongelmana on se että harjus tarttuu usein tiukasti kiinni. Tämä 

vaikeuttaa alamittaisten ja muiden sellaisten kalojen joita ei halua ottaa vapauttamista. Koukun 

etuja on se että ne ovat raskaampia ja ne saadaan uimaan syvemmällä. 

 

 
Tärkeimmät koukkukoot # 8-12 

 

2-haaraiset koukut eivät ole niin ongelmallisia kalojen vapauttamisen suhteen. Myös nämä ovat 

painavampia kuin 1-haaraiset ja uivat hieman syvemmällä 

 

 
 

Tärkeimmät koukkukkot # 6- 10 

 



 

 

 


