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                    BBBiiinnndddwwwiiijjjzzzeee   

• Maak in 6 fazantenstaart fibers twee knoopjes, één op 3 mm en één op 5 à 6 mm van het eerste. 

• Dan binddraad opzetten achter het haakoog, naar achter brengen en tegelijk de rib meenemen.  

• Licht rosse dubbing aanbrengen, en taps lichaam vormen tot op 1/3
de

 van het haakoog, en ver-

volgens ribben met het holografisch tinsel. 

• Bind nu de vooraf gemaakte pootjes in, de puntjes even voorbij de haakbocht.  

• Vervolgens een toefje hertenhaar met de punten gelijk geschud in een “stacker”inbinden op een 

drietal mm van het haakoog, met de punten over het haakoog wijzend, de lengte is iets langer 

als de haaksteel lengte. Zet deze goed vast, en knip het restant schuin weg. 

• Ga dan met de binddraad terug tot tegen het lichaam, dub de binddraad met iets donkerder dub-

bing, en vorm het begin van een thorax tot tegen de inbindplaats van het hertenhaar. Druk dan 

met de laatste wikkeling een gedeelte van het hertenhaar naar achter tegen de haaksteel aan.  

• Herhaal dit per wikkeling met een gedeelte haren ( 3 à 4 x ) totdat alle fibers naar achter gericht 

staan, en druk dan met de laatste wikkeling het haar extra tegen de haaksteel aan.  

• Breng nu nog wat groene glitter dubbing aan en vorm de rest van de thorax, waarna nog een 

beetje zwarte dubbing volgt voor het kopje, en bindt dan de vlieg af met een whip-finish knoop 

en eventueel voorzien van een druppel lak.  
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BBBeeennnooodddiiigggdddhhheeedddeeennn   
Droge vlieg   

  

Haakmaat  : 14 

Haaktype  : Tunca T10 of Kamasan B-400 

Binddraad  : Bruin of zwart 

Ribbing  : Holografisch zilver tinsel 

Lichaam : Ros bruine dubbing 

Vleugel : Hertenhaar  

Thorax : Donkerder bruine dubbing en  

 groen glitter dub (bv Glister dub) 

 en wat zwarte dubbing 

Pootjes : Geknoopte fazanten staart fibers  
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                                TTToooeeepppaaassssssiiinnnggg    

Te gebruiken op rivier en reservoir van juni tot einde seizoen. 

 

 

 

 


