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Droge vlieg  

Haakmaat  : 10- 16 

Haaktype  : Tunca T10 of Kamasan B-400 

Binddraad  : Bruin of zwart 8/0 

Staart : Microfibbets zwart of eland haar 

Ribbing : Bruine floss of binddraad 

Lichaam : Fijne crème dubbing 

Thorax : Stukje bruine foam 

Vleugel : Borstveertje mallard eend  

 Pootjes : CDC naturel 
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 Binddraad opzetten achter het haakoog en +/- 3 mm naar achter brengen. Neem dan een mallard 

borstveer bij de punt, vouw de fibers naar achter en bind deze in met de holle kant naar onder, de 

punt over het haakoog heen en leg het goed vast. Restant van de onderkant wegknippen, en alles 

zo laten hangen.  

 Breng dan de binddraad naar achter, en bindt achteraan drie microfibbets of eland haren in voor 

de staart, gespreid in V-vorm. Vervolgens de bruine rib inbinden aan de staartwortel.    

 Binddraad dubben met de fijne crème dubbing en het lichaam vormen tot aan de basis van de 

vleugel, waarna de ribbing mag gewikkeld worden en de restanten weggeknipt. 

 Op dezelfde plaats aan de vleugelbasis nu een stukje van 2 mm bruine foam inbinden voor het 

dekschild van de thorax, naar achter over het lichaam zodat het als een dekschild over de thorax 

kan geplooid worden.  

 Nu aan de punt van het vleugelveertje aan één kant de fibers vastnemen, en naar beneden trekken 

zodat het stammetje blijft staan, en de fibers bij elkaar gehouden worden door het fijne stukje 

vlies waarmee ze op het stammetje staan. Hetzelfde aan de andere kant doen, en met enkele sla-

gen binddraad in een “spent” spreidstand duwen.  

 Vervolgens wat CDC fibers in een klem vastnemen, tussen een lus of in een gespitste draad ne-

men, op twisten en voor en achter de vleugels wikkelen voor de pootjes.  

 Nu nog de foam over en tussen de vleugels trekken, vooraan vastleggen en afknopen.  

 

 

   

 

Dit is een mooie voorstelling van een “spent” meivlieg. De manier om dit soort vleugel te maken is 

niet direct gemakkelijk te noemen, maar het resultaat is wel een ooh waard. Als één en ander niet 

goed begrepen is in de bindbeschrijving, kan Je die op internet wel vinden onder de naam “wally-

wing”. Daar staan dan wel foto’s bij die het begrijpelijker maken, en de manieren om zowel een 

spent als een droge vlieg van dit soort vleugels te voorzien.   


