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     BBBiiinnndddwwwiiijjjzzzeee   

 Binddraad opzetten achter het haakoog en tot op 2/3
de

 van de haaksteel wikkelen. 

 Van een CDC veertje de onderste fibers afstrippen, daarmee de binddraad dubben, en een 

lichaampje vormen op 2/3
de

 van de haaksteel.  

 Vervolgens 3 CDC veertjes op elkaar leggen, de onderste lange fibers afknippen ( niet 

weggooien ), en deze veertjes bovenop het lichaam leggen, vastleggen met twee slagen 

binddraad en dan bij de steeltjes vastnemen om de vleugel zo op maat te trekken, (lengte 

is tot aan de haakbocht). Dan alles goed vastzetten met binddraad.  

 Neem nu een stukje gele foam van ongeveer 3 mm breed, knip er een puntje aan, en bindt 

dit bovenop de CDC vleugel in als zichthulp, lengte is 2 à 3 mm. 

 Vervolgens de binddraad terug dubben met de voorheen afgeknipte CDC fibers, en 

hiermee de thorax vormen, één toertje achter de foam, de rest ervoor.  

 Rest nog alleen een kopje te wikkelen en afknopen.   
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BBBeeennnooodddiiigggdddhhheeedddeeennn   

 

Een vrij eenvoudig te binden vliegje dat vooral in de warmere maanden kan ingezet worden. 

Wanneer we vissen zien stijgen tijdens een hatch, loont het de moeite om dit vliegje eens  uit te 

proberen vooral in de snelle stukken blijft deze imitatie goed zichtbaar . 

Ps : Wanneer we vissen met CDC  vliegjes en we hebben het geluk gehad om er een forel of vlagzalm 

mee te verschalken is het soms moeilijk om de vlieg terug droog te maken. 

Een kleine tip om dit terug te laten drijven is goed droog knijpen tussen Amadou en  

daarna in een rubber elastiekje te haken en een paar keer op te trekken en droog te laten trillen 

Droge vlieg 

Haakmaat  : 12 – 16  

Haaktype  : Tunca T10  of KAMASAN   B-400  

Binddraad : Zwart 6/0  

Lichaam : CDC fibers naturel  

Thorax : CDC fibers   

Vleugel :  CDC veertjes + stripje gele foam 
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