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     BBBiiinnndddwwwiiijjjzzzeee   

 Binddraad opzetten net achter het haakoog, en eventueel een druppeltje seconden lijm op de haaksteel aanbren-

gen. Dan de binddraad tot op een2 à 3 mm achter het haakoog brengen.    

 Vervolgens een peute pluimpje van alle web aan de onderzijde ontdoen, en maak dan het pluimpje zolang dat de 

fibers net over de haakbocht zullen steken.  

 Leg dan het pluimpje plat bovenop het lichaam en zet het vast met een tweetal wikkelingen. Let erop dat het bo-

venop het lichaam blijft.  

 Trek dan aan de schacht  tot de vleugel net over de haakbocht steekt, en leg dan goed vast. Op deze manier zal 

het pluimpje zich links en rechts een beetje over de haaksteel plooien. 

 Zet nu een CDC veertje in een papierklem. Knip de fibers los van de schacht, splits Uw binddraad en breng de 

fibers no aan in de gesplitste binddraad.  

 Twist de binddraad op, en wikkel de CDC nu als een hackle rond de haaksteel.  

 Het restant van de CDC weg knippen, nog een mooi kopje vormen met binddraad en klaar. 

 Eventueel zoals altijd nog een druppel lak op de knoop aanbrengen.  
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BBBeeennnooodddiiigggdddhhheeedddeeennn   

 

 

 

Simpel en geweldig goed vliegje bij momenten. Werkt zelfs goed als je nergens een vis ziet stijgen; Zowel de forel als 

vlagzalm op de vesder kan je ermee verleiden. 

Ook getest op de Ambleve. Bind er enkele, want na een paar vissen is de vlieg meestal niet meer droog te krijgen. 

Lichtjes invetten (CDC en bovenzijde van de wing) voor gebruik. 

In te zetten van het begin tot het einde van het seizoen. 

 

 

       TTToooeeepppaaassssssiiinnnggg    

Droge vlieg  

Haakmaat  : 16  18 

Haaktype  : Tunca TE10 of 15, of Kamasan B- 

 400 of B-175 

Binddraad  : Zwart of donkerbruin liefst splits 

  baar ( bv UTC 70 ) 

Lichaam : Fine dubbing of binddraad 

Vleugel : Borstveer eenden hen ( peutte ) 

Hackle :  CDC naturel 

  

Hackle :  
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