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                    BBBiiinnndddwwwiiijjjzzzeee   

• Binddraad opzetten achter het haakoog en tot op 1/3
de

 van het haakoog brengen. 

• Neem dan een CDC veertje met zo lang mogelijke fibers en zo dun mogelijk stammetje. Strijk 

de fibers achteruit zo dat ze evenwijdig met het stammetje liggen. Het puntje van het veertje 

kan voorlopig blijven staan. De lengte van wat de vleugel wordt is ongeveer de haaksteel leng-

te. Door eerst 1 wikkeling over het stammetje en fibers te leggen en daarna het stammetje ietsje 

terug te duwen komen de fibers terug openstaan en vormen zo een vleugeltje. 

• Bindt de CDC veer in zodat deze langs de zijkant van de haak naar boven wijst, de holle kant 

naar je toe wijzend. Doe hetzelfde aan  de voorzijde (de twee holle kanten zitten nu tegen el-

kaar.) 

• Maak nu een vleugel basis (wingpost) onderaan de CDC stammetjes, maar zorg ervoor dat de 

fibers niet te fel samengedrukt worden. 

• Bindt nu de dun hackle in en breng de binddraad naar de haakbocht. Bindt daar enkele olive 

hacklefibers in als staart (maak eventueel eerst een verdikking met binddraad.) 

• Dan de binddraad dubben en een lichaam vormen tot aan de vleugelbasis. Vervolgens met de 

Spectra dubbing een thorax maken voor de vleugel. 

• Nu nog de hackle rond de vleugelbasis wikkelen, vooraan vastzetten en afknopen.  
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BBBeeennnooodddiiigggdddhhheeedddeeennn   

      

Te gebruiken vanaf het voorjaar tot het najaar, telkens er blue duns uitkomen. Ze blijft goed drijven 

door de parachute hackle en is goed zichtbaar dankzij de opstaande vleugels. 

Bindt ze in verschillende maten, zodat Je de vis een vlieg kan aanbieden die aangepast is aan de grootte 

van de uitkomende duns. 
 

 

Droge vlieg  

  

Haakmaat  : 14 of kleiner 

Haaktype  : Tunca T10 of Kamasan B-400 

Binddraad  : Olive 8/0 

Staart : Olive hackle fibers  

Lichaam : Olive Masterdub of een andere 

 fijne dubbing 

Vleugel &    

Vleugelbasis/  CDC natuurlijk grijs 

Thorax  : Olive Spectra dub of vervanging 

Hackle : Dun hanen hackle 

  

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

 

                                TTToooeeepppaaassssssiiinnnggg    

 

 

 


