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Droge vlieg  

Haakmaat  : 12 – 14 

Haaktype  : Tunca T10 of Kamasan B-400 

Binddraad  : Zwart 6/10 

Staart : Hertenhaar  

Lichaam : Zwarte en rode hazenoor dub 

 bing 

Vleugel : Hertenhaar  

Extra : UV lijm en lampje  
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 Binddraad opzetten op 1mm van het haakoog  en ga 2 mm verder. 

 Neem wat hertenhaar (dikte van een tandenstoker) en haal alle pluis en gebroken haren eruit.  

 Plaats het haar in een stacker en schud de punten goed gelijk. Bij het uitnemen houd je de stacker zo dat de punten in 

een keer naar voor wijzen.  

 Bindt het hertenhaar in als vleugel schuin over het haakoog (lengte is haaksteel lengte). Leg de rest vast. 

 Neem opnieuw wat hertenhaar. Maak de haren proper en steek ze in de stacker. Bij het uitnemen er voor zorg dragen 

dat ze in een keer in de juiste richting wijzen zodat je niet moet over nemen van hand. Deze moet naar achter wijzen 

en minimaal 2 x lengte van de haaksteel hebben  

 Bindt het hertenhaar in naar achter over de staart. Deze staart moet ongeveer hetzelfde staan als de vleugel met de-

zelfde lengte. Houd de rest van het hertenhaar schuin omhoog en een beetje samen.  

 Breng zwarte dubbing aan, je kan ook een beetje dubbing onder de staart binden zodat die mooi schuin omhoog 

staat. Maak een lichaam zoals van een bibio (1/3 zwart, 1/3 rood, 1/3 zwart)zodat de ruimte tussen de 2 vleugels 

mooi opgevuld is. 

 Plooi de einden van het hertenhaar naar voor, trek goed aan zodat ze boven op de haaksteel blijven, en leg vast ach-

ter de voorste vleugel. Knoop af en knip de resten van het hertenhaar dat nog omhoog staat weg. 

 Leg een laagje UV lak over de rug en laat die dan uitharden. 

 

 


