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     BBBiiinnndddwwwiiijjjzzzeee   

 Neem een symmetrisch veertje van de borst of de flank van een eenden woerd. Prepareer dat dan 

op volgende wijze: knip eerst het puntje eruit, trek al het webby gedeelte af, zorg ervoor dat er 

links en rechts twee fibers blijven staan, die gaan uiteindelijk de staart vormen, en vouw de rest 

van de fibers naar voor. 

 Nu wordt het moeilijk, de overgebleven fibers gaan zowel als staart, lichaam en vleugel dienen.  

 Probeer in te schatten dat het lichaam gewoon een plat stukje veer is dat ingebonden wordt half-

weg de haaksteel, en tegelijk de rest van dat veertje gaat omhoog gewerkt worden voor de vleu-

gel. Geprobeerd? Dan de binddraad opzetten ongeveer in het midden van de haaksteel, het veertje 

met de twee staartjes naar achter wijzend, en de rest zo naar voor gevouwen inbinden in het mid-

den van de haaksteel. Let daarvoor eens op de foto! Het lichaam en de staart moeten voorbij de 

haakbocht komen en lichtjes omhoog wijzen. Werk dan de fibers voor de vleugel ook omhoog. 

 Prepareer nu een hackle, en bind die in tegen wat de vleugelbasis is en laat die omhoog steken. 

 Nu binddraad dubben een kleine thorax vormen, en de rest van de fibers mee omhoog werken. 

Spreidt deze fibers door er tussendoor te werken. 

 Vervolgens de hackle rond de voet van de vleugel een drietal toeren wikkelen, vastleggen achter 

het haakoog en afknopen.   
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Deze vlieg is inzetbaar het ganse seizoen, afhankelijk van de soort eendagsvlieg mag ze groter of 

kleiner gemaakt worden, en de kleur aangepast. Het lijkt misschien moeilijk, maar eens als Je het 

doorhebt kan je er minstens een stuk of tien per uur maken.   

       TTToooeeepppaaassssssiiinnnggg    

Droge vlieg  

Haakmaat  : 12 – 16 

Haaktype  : Tunca T70 of Kamasan B100G 

Binddraad  : Geel of licht geel 

Vleugel : Symmetrisch veertje van een  

 eend, geel of bruin gekleurd 

Thorax :  lichtbruine fijne dubbing  

Hackle : Licht bruin 
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