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     BBBiiinnndddwwwiiijjjzzzeee   

 Binddraad opzetten op 1/3
de

 van het haakoog naar de haakbocht brengen, daar een klein 

knobbeltje vormen en gespreid enkele dun hackle fibers inbinden als staart, ong. lengte 

haaksteel. 

 Dan draad dubben en een sigaarvormig lichaam vormen tot op 1/3
de

 van het haakoog.  

 Neem vervolgens een vleugelveer (pen) van een wilde eend, knip de schacht doormidden, en 

neem uit het breedste gedeelte (met de mooiste golf in), van elk een stripje van 3 à 4 mm.  

 Leg deze dan met de punten gelijk, en de golf naar buiten wijzend, vast tussen duim en 

wijsvinger. Probeer de lengte ( = lengte haaksteel) juist in te schatten, en leg ze dan tussen duim 

en wijsvinger bovenop de haaksteel, en blijven knijpend, breng Je dan de binddraad tussen de 

vingers naar boven, en met een kleine lus achter de haaksteel terug onder de haaksteel door.  

 Trek dan de binddraad aan, terwijl Je de spanning op de veerstrips niet verminderd, en ga op 

dezelfde manier nog een tweetal keer over de haaksteel om alles goed vast te zetten.  

 Duw nu de twee vleugeltjes omhoog en naar voor, en fixeer ze door er enkele windingen 

binddraad achter te leggen. Spreid ze dan in V-vorm door tussen de twee segmenten door, met 

binddraad in 8-vorm te wikkelen. 

 Breng dan de binddraad terug tot tegen het lichaam, en bindt daar een hackle droog in.  

 Binddraad dan tot op 1 mm van het haakoog brengen, de hackle vastnemen, en voor en achter 

de vleugel wikkelen. Zorg ervoor dat de vleugel goed tussen de hackle gevangen zit, dat levert 

een vlieg op die véél langer meegaat.  

 Afknopen en eventueel een druppel lak op de knoop aanbrengen.  
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BBBeeennnooodddiiigggdddhhheeedddeeennn   

   

Dit is een oude imitatie van een ééndagsvliegje, dat wereldwijd in regen en kalkrivieren werd, en nu 

nog wordt gebruikt. Het is geen exacte kopie van een bestaand insect, maar het doet nog altijd forellen 

toehappen die het aangeboden krijgen.  

Droge vlieg  

Haakmaat  : 12 – 18  

Haaktype  : Tunca T10 of Kamasan B-405  

Binddraad : Bordeaux  

Staart : Dun hackle fibers   

Lichaam : Mol of muskrat dubbing  

Vleugel : Segmenten uit linker en rechter 

  vleugelveer van een mallard  

 eend  

Hackle : Dun hackle  
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