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CARROWMORE LANGPOOTMUG 

BBBeeennnooodddiiigggdddhhheeedddeeennn   

   SSSpppeeeccciiifffiiicccaaatttiiieeesss    

        TTToooeeepppaaassssssiiinnnggg    

Droge vlieg  

Haakmaat  : 10 – 12 

Haaktype  : Tunca T10 of Kamasan B-400 

Binddraad  : Light olive 6/0 of 8/0 

Lichaam : Beige eekhoorn dubbing 

Vleugel : Twee hackles uit een Chinese 

  cock cape light ginger 

Pootjes : 2 x 3 fazantenstaart fibers met 2 

 Knopen in, 1 op 10 mm vanaf de  

 punt, de volgende 2 mm verder  

Hackle : Haan bruin 

  

  

  

  

  
 

    JJJaaannn...                FFFeeebbb...                MMMaaaaaa...                AAAppprrr ...                   MMMeeeiii ...                JJJuuunnn...                JJJuuu lll ...                   AAAuuuggg...             SSSeeeppp ...                OOOkkkttt ...                NNNooovvv...                DDDeeeccc...    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Binddraad opzetten  2 mm achter het haakoog en naar achter brengen.  

 Draad dubben met de eekhoorn dubbing en een lichaam vormen op 2/3de van de haaksteel. 

 Nu langszij en opwaarts de geknoopte fazantenstaart fibers inbinden 3 aan elke kant. 

 Vervolgens twee hackle punten uit een light ginger Chinese hackle skin, tegen elkaar en over het 

lichaam naar achter wijzend. De lengte is iets meer als de haaksteel lengte.  

 Nu een bruine hackle prepareren en deze dan inbinden als voor een droge vlieg, minstens vijf 

toeren wikkelen, goed vastleggen, en restant wegknippen.  

 Nog een (lang) kopje vormen(+/- 2 mm), afknopen met een whip-finish knoop en klaar. 

 Kopje voorzien van enige bindlak.  

 

 

Te vissen vanaf einde juni, zowel op rivier als reservoir, als de langpoot muggen uitkomen  
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