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Nimf  

Haakmaat  : 12 – 14 

Haaktype  : Tunca T 110 jig haak 

Verzwaring : Goud of zilver “slotted” parel  

 3 – 3.8 mm 

Binddraad  : Zwart (splitsbaar) bv UTC 70 

Staart : Zwarte hackle fibers haan 

Ribbing  : Rode Soft wire 

Lichaam : Rode (UTC 140) of floss 

Thorax : Zwarte spectra dubbing 

Hackle : Zwarte haan (China) 
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 Zet een slotted tungsten parel op de jighaak, daarachter de binddraad opzetten en gelijk de parel vastzetten. 

 De binddraad naar achter brengen en een staartje inbinden en een staartje van zwarte hacklefibers (lengte = ongeveer 

lengte haaksteel.)   

 Vervolgens een stukje rode Soft wire  en een stuk rode binddraad UTC 140 of floss  inbinden voor de rib. 

 Vorm dan een kleine tag met de rode binddraad, tot boven de haakpunt, vastleggen, en vervolgens op de plek waar 

de tag stopt één pauwen fiber inbinden. 

  Nu met “touching turns” de pauwenfiber naar voren wikkelen. Indien nodig bij elke wikkeling de fibers achteruit  

duwen, zodat ze niet platgedrukt worden. Laat vooral nog voldoende plaats voor een hackle en wat dubbing. 

 Nu de rode ribbing in enkele slagen naar voren wikkelen (in tegenovergestelde richting als pauwenfiber en tag).  

 De ribbing vastleggen en een zwarte hanenhackle (chinese) nat inbinden, en een toer of 3-4 wikkelen. 

 Nu nog wat zwarte Spectra Dubbing aan brengen op de binddraad (zéér spaarzaam) en enkele toeren wikkelen net 

achter de parel.  

 Afknopen met een (whip-finish) knoop en eventueel een druppel lak aanbrengen. 

 

 

Ik gebruik deze vlieg bijvoorbeeld in combinatie met de peeping caddis; Deze vlieg komt dan op de 

punt. 

Meestal in de sterkere stroming te vissen (de vlieg is toch behoorlijk zwaar door de tungsten kop) en 

in dead drift.  
 

 


