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                              BBBiiinnndddwwwiiijjjzzzeee   

 Binddraad opzetten op 2 mm achter het haakoog en daar de kettingoogjes inbinden dmv achtjes 

binddraad en fixeren met wat sekondenlijm. Rib inbinden en met binddraad naar achter brengen tot 

net voor de haakbocht. 

 Nu een 7 à 8 fazantenstaart fibers inbinden als staart met een tweetal slagen, en binddraad onderdoor 

brengen tot op 2/3
de

 van de haaksteel Lengte staart is ongeveer 1/3
de

 van de haaksteel. 

 Dan met het restant van de fazantenstaart het achterlichaam vormen tot op 3 mm van de oogjes, 

restant wegknippen, en ribben met de koperdraad in tegenovergestelde richting in een vijftal toeren.  

 Terug een achttal fazantenstaart fibers inbinden met de puntjes voor het dekschild, vervolgens 

binddraad dubben en de thorax vormen tot net achter de oogjes. 

 Het dekschild over de thorax trekken, en goed vastleggen met een drietal slagen. 

 Nu een CDC veertje inbinden, met het puntje en net achter de oogjes, een drietal toeren wikkelen, de 

fibers goed naar achter drukken, goed vastleggen en het restant wegknippen. De CDC fibers komen 

met de eindjes tot net aan het einde van het staartje.  

 Tenslotte de binddraad spaarzaam dubben met hazenrug, een toertje achter de oogjes maken en nog 

eens tussen de oogjes door, vooraan vastzetten, restant wegknippen en afknopen met een whip-

finishknoop, terwijl er een mooi kopje gevormd wordt. 

 Eventueel nog een druppel lak  op de knoop aanbrengen.  
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 CDC PHEASANT TAIL NYMPH 

 

BBBeeennnooodddiiigggdddhhheeedddeeennn   

 

Een allround nimf die op de dropper of aan de punt gevist word naargelang de plaats 

en de waterstand. Ook in het voorjaar wanneer het jonge broed is uitgekomen kan men 

met  dit vliegje mooie vissen verschalken. 

Nimf  

Haakmaat  : 10  

Haaktype  : Tunca T10 – T50 of Kamasan B- 

 175  

Binddraad : Zwart 6/0  

Verzwaring : Zwarte kettingoogjes +/- 1mm  

Staart : Fazantenstaart fibers   

Ribbing : Fijne koperdraad  

Lichaam : Fazantenstaart fibers   

Dekschild : Fazantenstaart fibers   

Thorax : Hazenrug dubbing  

Hackle : CDC fibers beige of naturel  
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