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     BBBiiinnndddwwwiiijjjzzzeee   

 Binddraad opzetten, naar achter brengen en achteraan een stukje holo tinsel inbinden. Daarmee 

een klein tagje vormen onder de haakbocht tot net aan het begin van de haakbocht. 

 Nu een stukje gele en rode Glo-Brite op elkaar leggen en inbinden als staartje van ong. 5 mm 

voorbij de haakbocht. Dan ook een stukje ovaal zilver tinsel inbinden voor de rib. 

 Binddraad van wat wax voorzien en dubben met zwarte seal’s fur en daarmee het lichaam vor-

men tot op een 2 mm van het haakoog.  

 Vervolgens een claret (wijnrood) kleurige hackle nemen ( iets oversized) en deze nat inbinden 

met het stammetje naar voor wijzend. Daarop dan ook een gelijke zwarte hackle inbinden.  

 Nu met een hackle tangetje de beide hackle punten samen vastnemen en in enkele slagen naar 

achter wikkelen. (bodyhackle) 

 Achteraan de twee hackles vastleggen met de zilveren rib (twee toeren naast elkaar) en verder 

de ribbing door de hackles heen in enkele toeren naar het haakoog wikkelen,en vastleggen op 

het einde van het lichaam (2 mm van het haakoog) 

 Nog een zwarte hackle nemen, “nat” inbinden, met enkele wikkelingen een front hackle wikke-

len, er voor zorgend dat de hackle punten mooi naar achter wijzen. (nat) 

 Nog een kopje vormen met binddraad en afknopen 
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BBBeeennnooodddiiigggdddhhheeedddeeennn   

Droge vlieg  

  

Haakmaat  : 8 – 10 

Haaktype  : Tunca T30 of Kamasan B-175 

Binddraad  : Zwar 6/0 of 8/0 

Staart : Gele en rode Glo-Brite yarn 

Ribbing  : Dun ovaal zilver tinsel  

Lichaam : Zwarte seal’s fur 

Tag  : Zilver holografisch tinsel S of M 

Body hackle: Claret en zwart  

Kop hackle : Zwart  
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        TTToooeeepppaaassssssiiinnnggg    

 

Oorspronkelijk een Ierse zalm- en zeeforel vlieg die het echter op reservoirs bij het vissen op regen-

boogforel ook goed kan doen. Vooral op de iets grotere reservoirs zoals Bewl Water. 
 

 

 

 

 


