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Natte vlieg  

Haakmaat  : 8 - 10 

Haaktype  : Tunca T50 of TMC 100 

Binddraad  : Bruin  

Staart : Fazantenstaart fibers 

Lichaam : Naturel raffia 

Ribbing : Fijn rond goud tinsel 

Bodyhackle : Olive hanen hackle 

Hackle : Olive hanen hackle 

 Front hackle: Franse patrijs hackle 
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 Binddraad achter het haakoog opzetten en naar achter wikkelen. Daar de fazantenstaartfibers in-

binden voor de staart die één tot anderhalf maal de lengte van de haaksteel mag zijn. 

 Het goudtinsel inbinden en daarna de raffia. Met de binddraad naar voor gaan tot op vier mm van 

het haakoog. Dan met de raffia het lichaam vormen tot aan de binddraad en vastleggen. 

 Nu een olive hanenhackle nemen die qua grootte goed is voor de gebruikte haak. Deze inbinden 

(zoals voor een natte vlieg) en naar achter palmeren. De hackle vastleggen door met een zig-zag 

beweging de ribbing naar voor te brengen in evenveel slagen als gebruikt voor de hackle. 

 Een tweede olive hanenhackle nemen die iets groter is dan de eerste hackle. Deze inbinden 

(eveneens zoals voor een natte vlieg) en die dan een viertal toeren wikkelen. 

 Een veer van een Franse patrijs nemen met fibers die lang genoeg zijn om tot iets voorbij de 

haakbocht te komen. De veer met het puntje inbinden en een vijftal toeren wikkelen, de fibers 

telkens naar achter duwend. 

 Nog een kopje vormen met binddraad, tegelijk de fibers wat naar achter duwen, en vervolgens 

afknopen met een whip-finish knoop, en desgewenst een druppel lak op de knoop aanbrengen. 

 

 

Deze vlieg is zeer goed te gebruiken als top dropper (bob-fly) in de meivlieg periode. Ze is zeer 

effectief net onder de oppervlakte gevist of ingevet als droge vlieg.  

Bij het vissen van een cast van drie (natte) vliegen gebeurt het geregeld dat een forel deze vlieg pakt 

direct nadat ze op het water gevallen is. 

 


