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                    BBBiiinnndddwwwiiijjjzzzeee   

• Draad opzetten, en 3 à 4 toeren looddraad wikkelen, naargelang de stroming die verwacht 

wordt, inpakken met binddraad, en aflakken met watervaste sekondenlijm. 

• Binddraad naar de haakbocht brengen, en een toefje mallard of patrijs inbinden als staart, deze 

mag lichtjes gespreid staan. 

• Achteraan 3 pauwenfibers inbinden,en het lichaam taps voorvormen met binddraad op 2/3
de

 van 

haaksteel. Daarop dan met de pauwenfibers het lichaam vormen. 

• Het materiaal voor het dekschild inbinden, en rest van de haak even dik maken met draad. 

• Links en rechts een busseltje mallard of patrijs inbinden voor de pootjes. 

• Dan de binddraad dubben en de thorax vormen. 

• Dekschild over de thorax leggen, en achter het haakoog vastzetten, met de binddraad nog een 

klein kopje vormen, en afknopen met de whip-finisher. 

• Nog een druppeltje lak op de knoop en klaar. 
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BBBeeennnooodddiiigggdddhhheeedddeeennn   

      

Deze nymph is zeer goed voor vlagzalm gedurende de twee eerste maanden van het seizoen. Tijdens de 

zomermaanden ook voor forel. Ze kan verzwaard aan de punt gevist worden, of onverzwaard op een 

dropperpositie, bij voorkeur als eerste dropper. Het is eigenlijk geen imitatie van een specifieke nimf, 

maar eerder een kruising tussen een nimf en een attractor. 

De meeste aanbeten komen aan het einde van de drift, bij het binnenhalen van de nimf. 
 

 

 

Nimf  

  

Haakmaat  : 10 – 12 

Haaktype  : Tunca T10 of Kamasan B-170/B-175 

Binddraad  : Zwart 6/0 

Staart : Mallard of patrijs grijs 

Verzwaring : Looddraad  

Lichaam : Pauwen fibers  

Dekschild : Oranje floss of Glo-Brite of Antron 

  yarn of raffia 

Pootjes : Mallard of patrijs grijs 

Thorax : Beige of crème kleurige dubbing 
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