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DROGE VLIEG  

Haakmaat  : 12 - 14 

Haaktype  : Tunca T70 of Kamasan B-100 

Binddraad  : Tan of beige  

Lichaam : Beige, type hazenoor 

Vleugel : Hertenhaar  
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 Binddraad opzetten ter hoogte van de haakpunt en doorwikkelen tot in de haakbocht. 

 Nu een beetje dubbing aanbrengen en een fijn taps lichaampje vormen dat eindigt waar de binddraad opgezet is.  

 Vervolgens wat hertenhaar (ter dikte van een tandenstoker) zuiveren van alle pluis en gebroken haren. 

 Dit dan in een “stacker” plaatsen en zo de punten gelijk schudden. Bij het uitnemen houd je de stacker zo dat de pun-

ten in een keer naar achter wijzen. 

 Bindt het hertenhaar tegen de dubbing in zodat de haren ongeveer 2 mm achter de haakbocht uitkomen. Lengte  = 

lengte haaksteel. Doordat de haren tegen de dubbing liggen zullen ze ongeveer in een hoek van 45° omhoog wijzen. 

Laat de rest van de haren rondspinnen.  

 Doe deze bewerking nog minstens 1 keer zodat de kop goed gevuld is met hertenhaar. Dwz. Neem hertenhaar, bindt 

in, laat rondspinnen en leg vast. Liefst minstens 1 keer en nog liever 2 tot 3 keer. Als dit niet goed verloopt, is het 

misschien handig om een dunner pakketje hertenhaar te gebruiken en een bewerking meer te doen. 

 Zodra de kop gevuld is, bind je de binddraad af. Soms kan een drupje seconden lijm wonderen doen om alles op zijn 

plaats vast te houden. 

 Dan rest nog enkel het in vorm knippen (snijden) van de kop. Onderaan volledig glad, zijkanten schuin naar achter 

en bovenaan rond. Zodat je als de vlieg over het water scheert een mooi V-vormig spoor trekt. 

 

 

 


