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Droge vlieg  

Haakmaat  : 16 – 20 

Haaktype  : Tunca TE10 of TMC 102Y 

Binddraad  : Olijfgroen 14/0 

Staart : Grijze hackle fibers  

Lichaam : Gestripte pauwen quill 

Vleugel : Naturel grijze CDC fibers  

Hackle : Grijs (dun) 
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 Binddraad opzetten 1 mm voorbij haakoog, naar achter brengenen achteraan enkele grijze hackle 

fibers inbinden als staart. Het staartje mag een beetje langer zijn als normaal.  

 Nu achteraan de gestripte pauwen quill inbinden, dan met binddraad een mooi taps en vooral dun 

lichaampje voorvormen.  

 Vervolgens het lichaampje insmeren met bindlak en de pauwen quil over het getaperde lichaam 

tot op 1 mm van het haakoog wikkelen. Vastleggen en restant wegknippen. 

 Vervolgens op die plek een busseltje CDC fibers inbinden voor de vleugel, rechtopstaand bren-

gen, en op lengte knippen. ( mag eventueel ook achteraf ) 

 Dan een grijze hackle inbinden achter de vleugel, een drietal wikkelingen maken, vastleggen en 

restant wegknippen.  

 Nog een klein kopje vormen met binddraad en afknopen.  

 Onderaan de hackle in een V-vorm uitknippen. 

 

 

   

 

Op rivier, is dit vliegje is een zeer goede imitatie voor de iron blue dun, de grotere maat in het voor-

jaar en de kleinere in de late zomer en september. Je moet vooral letten op de grootte van de haak, 

want haak 18 is bij het ene merk dikwijls groter dan bij het andere.  

De lengte van een haak 18 gemeten tussen het oog en het begin van de haakbocht zou niet langer 

mogen zijn dan 5mm beter nog is 4mm . Haak 16 tussen 6 en 7 mm. 

Ik vis dit vliegje niet alleen als er Iron blue duns uitkomen, dit werkt ook als er andere soorten klei-

ne olives hatchen, dit is juist de sterkte van deze vlieg ze imiteert verschillende andere soorten vlie-

gen. Als dit niet genomen word probeer ik dikwijls een Klein groen vliegje (Kvgtje) of een Yellow 

Sally ook  patroontjes van Leon.  

Ps. Leon Janssen gebruikt mallard fibers als vleugel ,ik neem CDC omdat dit het vliegje beter 

zichtbaar maakt. Het doet niets af aan de vangkracht . 


