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Droge vlieg  

Haakmaat  : 10 - 14 

Haaktype  : Tunca T70 of Kamasan B-100 

Binddraad  : Olive 8/0 

Staart : Cock-de-leon of grizzly hackle fi- 

 bers  

Lichaam : Pauwen quill en Master dub olive 

Vleugel : Grijze duif, eend of spreeuw 

 vleugelveer 

Hackle : Dun en grizzly 

Extra : Een dunne naald, sekondenlijm, sili- 

 conen lijm 
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 Neem een fijne  naald en breng daarop wat bindwax aan.  

 Leg dan de binddraad op de haak vast, op 2 à 3 mm van de punt en zeker niet strak aantrekken. 

 Zet dan 3 fibers cock de leon of grizzly hackles achteraan vast voor de staart, en bindt dan ook              een pauwen 

quill (geel of gekleurd) met het puntje in. Bindt dan de draad af met een whip-finish knoop en knip rest weg. Neem 

dan een zeer fijne dubbing voor droge vliegen. Je hebt dubbing die je makkelijk kan spinnen (vb Master dub, in de 

kleur olive). Neem dan een fijn strengetje dubbing, en houdt dit vast met duim en wijsvinger. Draai de naald en 

breng de dubbing op de naald aan. Probeer de dubbing goed te spreiden en werk taps af. Zorg ervoor dat de dubbing 

tot aan de punt van de naald loopt. (je kan ook eerst de eerste laag dubbing leggen, en pas daarna de fibers en quill 

inbinden). Zet een laagje silicone-lijm op de dubbing en laat drogen. Daarna een nieuw laagje dubbing aanbrengen. 

              Werk het lichaam af tot de verhouding juist zit is van lengte en dikte (en eindig dan met een laagje lijm). 

 Als alles droog is neem je de pauwen quill in een hackle tangetje. Breng spaarzaam wat seconden lijm aan op de 

achterzijde van de quill. Draai met de naald en zorg zo voor een mooie ribbing. Zet dan de binddraad op de haak (in 

het midden van de haaksteel). Bindt daar nu het extended lichaampje in.  

 Vervolgens 2 segmenten van een linker en rechter vleugelveer van bv. een duif, inbinden voor de vleugels, op onge-

veer 2 a 3 mm van het haakoog. Breng de binddraad terug naar de plaats waar het lichaam is ingebonden. Zet hier 

een dun hackle en een grizzly hackle vast, op de manier voor een droge vlieg. 

 Breng de binddraad naar het haakoog toe. Wikkel beide hackles in enkele slagen tot aan het haakoog. Zet alles vast, 

bind af en klaar. 

 

Deze vlieg is nogal groot gebonden, en zou een meivlieg kunnen imiteren, maar qua kleur is de naam meivlieg niet echt 

passend. Ze lijkt ook meer op een large dark olive (blue dun) dan op een meivlieg. 

Grotere versie te vissen in maart-april-mei. Daarna zeker kleinere versies gebruiken. 

 


