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     BBBiiinnndddwwwiiijjjzzzeee   

 De tungsten parel op de haak schuiven, vervolgens binddraad opzetten achter de parel en 

tot in de helft van de haaksteel wikkelen. 

 Neem nu een stukje Antron yarn en bindt dit in op deze plaats, en breng dan de binddraad 

terug tot achter de parel.  

 Wikkel vervolgens de Antron yarn naar voor en terug naar achter tot aan de haakbocht 

zodat er al een taps onderlichaam ontstaat. Breng dan de binddraad ook terug naar achter, 

leg deze goed vast, en maak met het restant van de Antron een lus van 8 à 10 cm lang, en 

breng de binddraad weer naar voor, tot op een tweetal mm van de parel. 

 Dan spaarzaam een beetje hazenrug dubbing aanbrengen in de lus van Antron, twist de lus 

helemaal op en vorm hiermee dan het lichaam, toer na toer netjes naast elkaar tot op een 

twee mm van de parel, zodat er een gesegmenteerd lichaam ontstaat. Restant wegknippen 

en de losse haartjes wegplukken.  

 Vervolgens enkele pauwen fibers inbinden en hiermee nog een kleine thorax vormen tot 

net achter de parel, en afknopen met een whip-finish knoop. 

 Desgewenst een beetje bindlak op de draad aanbrengen voor het afknopen, dat zorgt dan 

voor een sterkere knoop.   

  

                 

                    

                    

 

Rivier  

Fly Only 

 CADDIS LARVAE NIMF  

 

BBBeeennnooodddiiigggdddhhheeedddeeennn   

 

Rivier,kanaal en polder water. 

Een allround nimf die het hele seizoen kan worden ingezet zowel voor forel 

brasem , winde voorn. 

Kan zowel op de punt als op de dropper worden gevist . 

We kunnen ook een variant maken zonder parel maar met loodverzwaring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimf  

Haakmaat  : 10 - 12  

Haaktype  : Tunca T 30 T 40, Kamasan B-175  

Binddraad : Zwart 6/0  

Verzwaring : Tungsten parel 3.8 mm  

Lichaam : Beige Antron yarn +/- 28 cm  

 lang en hazenrug dubbing  

Thorax : 2 à 3 pauwen fibers   
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