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                    BBBiiinnndddwwwiiijjjzzzeee   

• Binddraad opzetten en naar de haakbocht wikkelen, en neem gelijk een stuk witte binddraad 

mee voor de rib.  

• Dubbing aanbrengen en een fijn lichaam vormen tot op 1/3
de

 van het haakoog. Vervolgens 

ribben met de witte binddraad in een slag of vier.  

• Op deze plaats nu de twee kleuren Antron yarn inbinden voor de vleugel, de witte onderaan 

en daarop enige fibers in de andere kleur. ( dit maakt de vlieg beter zichtbaar op het water). 

• Bindt nu tegen de Antron een zwarte hackle en één pauwen fiber in. Binddraad dan tot op één 

mm van het haakoog brengen. 

• Vorm met de pauwenfiber een thorax, en leg die achter het haakoog vast.  

• Neem dan de Antron yarn vast en wikkel de hackle er rond in mooi aansluitende wikkelingen 

tot de Antron bedekt is over een lengte die overeenkomt  met de lengte van de thorax.  

• Houd nu de Antron samen met de hackle stevig vast, trek die over de thorax, en leg het geheel 

vast achter het haakoog. (paraloop). Knip het restje van de hackle weg (niet de Antron!!) 

• Zet dan de Antron schuin naar boven met wat binddraad en knoop dan af. 

  

Reservoir / 

Rivier  

 

Fly OnlyFly OnlyFly OnlyFly Only    

BLACK PARALOOP MIDGE  

 

BBBeeennnooodddiiigggdddhhheeedddeeennn   

      

 

In te zetten op reservoir wanneer er kleine zwarte mugjes op het water zitten. Deze vlieg kan je ook op 

rivier gebruiken, maar dan gebruik ik een versie met fazanten staart fibers in plaats van dubbing (en 

ook een staartje van fazant) met dan een gele binddraad als rib, plus een bruine hackle. 

 

Droge vlieg  

  

Haakmaat  : 14 of kleiner  

Haaktype  : Tunca T10 of Kamasan B-400 

Binddraad  : Zwart 8/0 

Ribbing  : Witte binddraad 6/0 

Lichaam : Zwarte Masterdub of gelijkaardig 

Vleugel : Antron yarn wit + contrasterende  

 tweede kleur bv. pink of oranje 

Thorax : Pauwenfiber  

Hackle : Haan zwart 
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