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     BBBiiinnndddwwwiiijjjzzzeee 

 Binddraad opzetten en naar achter brengen. Daar enkele cock-de-Leon of grizzly hackle fibers in-

binden als staartje. Lengte is ongeveer de lengte van de haaksteel. 

 Dan achteraan een CDC veertje inbinden met de punt, vastnemen met een hackle tang, opdraaien 

en hiermee dan het lichaam vormen, elke toer naast de vorige en tot op 1/3
de

 van het haakoog.  

 CDC goed vastleggen, restanten en ook de uitstekende puntjes van de CDC rond het lichaam 

wegknippen.  

 Nu twee lange CDC veertjes met de hackle stam in de “Magic tool van Marc Petitjean” of in een 

foam blokje met gleuven trekken, met een andere klem de fibers vastnemen, de klem met de 

hackle stam openen, en  de fibers losknippen van de hackle stam.  

 Vervolgens de binddraad splitsen met een naald, en de CDC fibers hier tussenplaatsen. Nu de 

binddraad op twisten zodat de fibers goed vast komen te zitten. 

 Dan de bekomen streng wikkelen als een hackle, en bij elke toer de fibers naar achter duwen,net 

zoals bij het maken van een blob vlieg. Achter het haakoog goed vastleggen, tegelijk nog een 

kopje vormen van binddraad, en afknopen met een whip-finish knoop. 

 De CDC fibers onderaan wegknippen, de vleugel iets op vorm knippen en eventueel een druppel 

lak op de knoop aanbrengen.  

 
 

Onderaan de CDC wegknippen. - Vleugel ietsje op vorm knippen. - Druppeltje lak op de afbindknoop 
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Een standard CDC vliegje (emerger) die verschillende uitkomende eendagsvliegjes imiteert. 

 

       TTToooeeepppaaassssssiiinnnggg   

Emerger  

Haakmaat  : 14 – 18 

Haaktype  : Tunca TE10 of Kamasan B-400 

Binddraad  : UTC 70 olive (splitsbare draad  

                          8/0) 

Staart : Cock de leon of grizzly hackle 

 fibers 

Lichaam : Olive CDC hackle (lang) 

Vleugel : Naturel of olive CDC hackle 

 (lang) 

  

Hackle :  
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