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     BBBiiinnndddwwwiiijjjzzzeee   

 Binddraad opzetten achter het haakoog. 

 Op ooglengte een stukje Antron inbinden naar voor toe. Rest taperend naar achter vastleggen. 

 Binddraad verder wikkelen tot ver in haakbocht. 

 Pauwefiber selecteren uit een oog en inbinden met de afgeknipte (dikste kant). Wel op letten dat 

de fibers naar boven staan en de kleurkant van je weg is. 

 Een !!beetje!! lak of sekondenlijm op het te wikkelen oppervlak doen. 

 Zodra je begint te wikkelen moet je de quill mooi naast elkaar kunnen wikkelen. Bij naar 

beneden wijzen van de zijfibers heb je deze ondersteboven ingebonden. Op het einde van de 

pauwefiber wordt deze heel erg dun en kan je ze beter afbinden. 

 De hanen hackle prepareren en inbinden op de haaksteel met de bolle kant naar buiten. 

 In het onderste stukje van de Antron een drupje sekondenlijm doen en de Antron samen met de 

hackle een draai geven zodat  deze blijven staan. 

 Wikkel met de binddraad een basis (wingpost) en laat je draad beneden tegen de haak hangen.  

 Wikkel de hackle naar beneden en bind af op de antron wingpost.  

 Een kleine thorax wikkelen met de ice dubbing en afknopen. 
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 KLINKHAMMER PAUWENOOG QUILL 

 

BBBeeennnooodddiiigggdddhhheeedddeeennn   

   WWWeeedddssstttrrriiijjjddd   kkkllliiinnnkkkhhhaaammmmmmeeerrr   ssspppeeeccciiiaaalll:::   

Ik had al lang in gedachten van met de kleuren van de pauwefiber een mooie vlieg te binden maar was 

er nog niet toe gekomen. Met het binden van de klinkhammer wilde ik eerst de kleuren van de quill zelf 

laten uitkomen maar door toeval zag ik een paar vergeten zijfibers die oplichten zodra ik er met een 

licht op scheen. Ik vond dit zelf mooier en word er in gevolgd door de jury met dit resultaat als gevolg. 

 

 

Droge vlieg  

Haakmaat  : 10 - 16  

Haaktype  : Kamasan B100  

Binddraad : Tan of lichtbruin  

Lichaam : Pauwenoog quill  

Vleugel : Witte of gele Antron yarn  

thorax : Ice dub goud of pauw  

Hackle : Bruine hanen hackle  

 Lak of sekondenlijm  
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