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     BBBiiinnndddwwwiiijjjzzzeee   

 Binddraad opzetten op 1/3
de

 van het haakoog, naar achter brengen en een klein knobbeltje 

vormen. Daar enkel dun hackle fibers inbinden als staartje, gespreid tegen het knobbeltje en zo 

lang als de haaksteel lengte.  

 Van een roestbruine hackle de fibers allemaal afstrippen, en deze met de punt achteraan 

inbinden Binddraad op 1/3
de

 van het haakoog brengen, en met de hackle quill een egaal 

lichaampje vormen. Goed vastleggen met binddraad en restanten wegknippen.  

 Vervolgens een 20-tal fibers uit een flankveertje van een mallard eend inbinden als vleugel, 

middenin het vrij gebleven deel tussen haakoog en lichaam, rechtop zetten en fixeren door er 

met achtjes doorheen te wikkelen. De lengte van de vleugel is ongeveer de haaksteel lengte.  

 Neem dan de hackle, en bindt deze met zijn gestripte stam tussen de vleugels in, naar achter 

gericht en met de holle zijde naar boven.   

 De binddraad terug op 1 mm van het haakoog brengen, en de hackle wikkelen in een drie à 

viertal toeren. Eerst voor, dan achter en terug voor de vleugel, goed vastleggen en restjes 

wegknippen.  

 Eventueel met de binddraad nog eens tussen de hackles door wikkelen als versteviging,  een 

kopje vormen en afknopen. Desgewenst een druppel lak toedienen op de knoop. 
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BBBeeennnooodddiiigggdddhhheeedddeeennn   

 

   
Vooral van toepassing in de zomer bij kleine hatches. Dit is en zéér goede vlieg in onze Ardense rivier 

de Amblève. Bijvoorbeeld in een combinatie van twee vliegen, waarvan de red quill als dropper en een 

emerger als puntvlieg.  

 

 

Droge vlieg 

Haakmaat  : 12 – 18  

Haaktype  : Tunca T10 of Kamasan B-405  

Binddraad : Olive 6/0  

Staart : Medium dun hackle fibers   

Lichaam : Red brown hacklestam  

Vleugel : Bunchwing van flankveer  

 mallard eend  

Hackle : Medium dun  
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