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                                            BBBiiinnndddwwwiiijjjzzzeee   

• Zet de naald in de bindklem en maak enkele windingen binddraad op de punt. 

• Prik dan de foam (waaraan een puntje is geknipt) op de punt van de naald en leg de foam vast op de 

naald met enkele wikkelingen.  

• Draai dan de binddraad onder de foam en vorm het eerste segment +/- 1.5 mm, zorg ervoor dat de fo-

am goed rond de haaksteel ligt, en leg nog een toer binddraad op dezelfde plaats. 

• Ga terug onder de foam door, en herhaal dit telkens om zo 5 segmentjes te bekomen. Breng wat bind-

lak aan op de onderkant van het lichaam en knoop voorzichtig af . 

• Schuif dan de foam van de naald, en knip het restant af zodat er vooraan nog een stukje overblijft om 

op de haak te binden, en plaats dan de haak in de bindklem. 

• Vervolgens binddraad opzetten achter het haakoog, en het foam lichaam inbinden zodat de twee laat-

ste segmenten voorbij de haakbocht komen. En dit met de gespleten kant bovenaan. 

• Maak dan met een bruine stift vlekjes op het lichaam, bv. bovenop een streepje en onder een punt. 

• Bind nu een passend nekveertje van een vrouwtjes eend bovenop het lichaam als dekvleugel, lengte 

is ongeveer net voorbij de haakbocht, en bedek deze wikkelingen met een kleine thorax van licht 

bruine dubbing tot even voor het haakoog. Vervolgens een toefje poly-wing boven de vleugel inbin-

den als zichthulp. ( mag ook in een andere kleur als wit als ze maar opvalt voor de visser) 

• Rest nog alleen een kraagje te vormen met een grijs of lichtbruin hackletje, af te knopen en eventueel 

nog een druppeltje lak op de knoop aanbrengen.  
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Haakmaat  : 10 – 14 

Haaktype  : Tunca T70 of Kamasan B-100 

Binddraad  : Licht bruin  

Lichaam : Fijncellige foam 2 mm dik x 3 x 15 

 mm, geel of licht bruin 

Vleugel : Nekveertje van vrouwtjes eend  

Thorax : Licht bruine dubbing 

Zichthulp : Witte poly-wing 

Hackle : Licht bruin of grijs 

Sprieten : Fazanten staartfibers  
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                                TTToooeeepppaaassssssiiinnnggg    

Te vissen langs de boorden van de rivier. Vooral als en sprinkhanen zijn, of  als er kokerjuffers uit-

komen. Dit is een allround zomervlieg 

 

 


