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Droge vlieg  

Haakmaat  : 10 – 14 

Haaktype  : Tunca T10 of Kamasan B-400 

Binddraad  : Bruin 8/0 

Onderlichaam:  Insect green floss of dubbing 

Lichaam : Hertenhaar  

Hackle : Bruin haan 

Antennes : Gestripte hacklestammen 

Thorax : Pauwenfibers   
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 Binddraad opzetten op 2/3 van het haakoog en naar achteren wikkelen tot tegen de haakbocht. 

 Bind hier 3 à 4 strengetjes stretch Floss in en span deze naar achter tot de body is afgewerkt, of breng dubbing 

aan op een lus, twist deze op en laat die dan ook achteraan hangen. 

 Neem dan een toefje hertenhaar, leg dit evenwijdig op de haaksteel, en maak met de binddraad, in het midden 

van het toefje 2 maal rond de fibers een lus en trek die dan aan, terwijl de fibers losgelaten worden. Het toefje 

haar draait zich volledig rond de haaksteel, en wordt dan goed vastgelegd. Dit herhalen totdat 3/4de van de 

haaksteel bedekt is. Vergeet niet tussen elk busseltje haar alles goed naar achter tegen elkaar te drukken, zodat 

er een strakke borstel ontstaat. 

 Dan kan de binddraad afgeknoopt en weggeknipt worden. Neem nu de vlieg uit de klem of laat ze gewoon 

staan om de vleugel te modelleren. Met een zéér scherpe schaartje, of een scheermesje, het silhouet van een 

sedge vormen, dwz. onderaan een plat vlak creëren, en van de zijkant naar boven toe, een dakje vormen, aan 

het haakoog dun houden en naar achter toe verbreden zodat er het zicht van een kegel ontstaat. Knip zeker niet 

de strengetjes floss of de dubbingstreng weg!! Enkele mm voorbij de haakbocht de vleugel schuin naar bene-

den afknippen. 

 Vervolgens binddraad terug opzetten en tot tegen de vleugel wikkelen. De floss of gedubde draad onder het li-

chaam naar voor brengen, goed vastzetten aan het begin van de vleugel en restanten wegknippen. Om het wat 

makkelijker te maken, strip van twee slechte hackles de fibers weg, en bindt deze als sprieten in, links en 

rechts van het maagdelijk gebleven deel van de haak vooraan. De lengte hiervan is ongeveer zo lang als de 

haaksteel. Dan tegen de vleugel een bruine hackle droog inbinden alsook 3 à 4 pauwen fibers. 

 Wikkel de pauwen fibers als een thorax tot op 1 mm van het oog, gevolgd door de hackle door de pauw in een 

viertal toeren richting haakoog, zet vast op 1 mm en knip het restje weg.  

 Vorm vooraan aan het haakoog nog een mooi kopje, knoop af, en breng een druppel lak op de knoop aan.  

 

 

 

De Goddard sedge is een klassieker die praktisch het ganse jaar door kan gevist worden. Deze 

vlieg, eveneens bekend onder de naam G&H Sedge, is ontworpen door John Goddard & Cliff  

Henri. Het is een uitstekende floater voor snel stromend water en kan eveneens gebruikt worden op 

de grotere meren wanneer het waait en er golven aanwezig zijn. 

 


