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Droge vlieg  

Haakmaat  : 12 

Haaktype  : Tunca T70 of Kamasan B-100 

Binddraad  : Tan 8/0 

Lichaam : Antron yarn tan kleurig en dub 

 bing ( bv UV Nice dub tan ) 

Poten : Fazantenstaart fibers  

Vleugel : Bruine of tan Antron yarn  

Hackle : Tan of … 

  

  

  

  

  
 

    JJJaaannn...                FFFeeebbb...                MMMaaaaaa...                AAAppprrr ...                   MMMeee iii ...                JJJuuunnn...                JJJuuu lll ...                   AAAuuuggg...             SSSeeeppp ...                OOOkkkttt ...                NNNooovvv...                DDDeeeccc...    

 

 

 Neem een lange streng tan-kleurige Antron yarn . Neem een klein klemmetje(clipje) en klem de Antron in 

het midden vast. Draai één van de uiteindes op en houd dit vast. Daarna neem je het andere eindje en tors 

dit in dezelfde richting als het eerste stuk op. Neem dan beide uiteindes vast, en haal het klemmetje weg. 

De twee eindjes Antron zullen nu automatisch  zichzelf  in elkaar draaien.  

 Zet nu de binddraad op en bind de Antron yarn nu vast boven de haakpunt. Neem 6 fazantenstaart fibers en 

leg er een knoopje in voor de pootjes. Bind deze in op dezelfde plaats waar de Antron is vastgezet (3 links, 

3 rechts). 

 Breng nu de binddraad naar voren tot ongeveer in de helft tussen de Antron staart en het haakoog. Neem de 

witte Antron yarn en bindt deze hier in als vleugel. Fixeer de vleugel met 8-jes binddraad zodat hij haaks 

dwars op de haaksteel komt te staan (als spent vleugel). 

 Bind hier dan ook de hackle in. Vorm een klein lichaam met de dubbing en breng dan de binddraad tot aan 

het haakoog. 

 Wikkel nu de hackle (enkele slagen achter de vleugel en enkele ervoor) en leg deze vast net achter het 

haakoog. 

  Nog een whip finish knoop leggen en de vlieg is klaar. 
 

 

Op reservoir, vooral tegen de avond effectief als de daddy’s op het water beginnen te komen. De vlieg wel 

goed invetten. Ook de Antron staart. 

 


