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Natte vlieg  

Haakmaat  : 10 – 14 

Haaktype  : Tunca T30 of Kamasan B-175 

Binddraad  : Claret (wijnrood) 

Staart : Goudfazant tippets 

Ribbing : Plat of rond goud tinsel 

Lichaam : Claret seal’s fur  

Vleugel : Brown mallard 

Keelhackle : Red game hanen hackle 
  

 

  

  

  
 

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

 

 Binddraad opzetten achter het haakoog en naar achter brengen. 

 Achteraan enkele fibers van een goudfazant nekveertje (tippet) inbinden voor de staart, en 

ongeveer zo lang als de lengte van de haaksteel.  

 Vervolgens een stukje plat of rond goud tinsel inbinden voor de rib.  

 Binddraad dubben met claret seal’s fur en daarmee het lichaam vormen tot op ongeveer een 

vier mm van het haakoog. Daarna lichaam ribben met de gouddraad. 

 Nu een red game hackle inbinden als voor een natte vlieg, en die een toer of vier wikkelen. 

 De hackle goed vastleggen, restant wegknippen en de fibers bovenop de vlieg met binddraad 

naar onder drukken zodat er een baardje ontstaat.  

 Nu van een brown mallard veer een stukje uitknippen, in drie vouwen en vooraan achter het 

haakoog inbinden als een vleugel, tot ongeveer in de helft van de staart. 

 Vleugel goed vastleggen, binddraad afknopen en tegelijk nog een kopje vormen. 

  

 

 

   

 

 

 

Volgens de literatuur die ik gevonden heb zou deze klassieker het hele jaar door te vissen zijn maar de beste periode is 

het voorjaar, ze wordt dan gevist aan een lange leader in een team van 3 vliegen waar zij als 2de dropper wordt gezet, als  

1ste dropper kan een dabbler en als puntvlieg een march brown of peter  ross of green peter. 

 


