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 Parel op de haak schuiven. 

 Binddraad opzetten achter parel en de parel hiermee vastzetten. 

 Breng de binddraad tot achter in de bocht en neem van de helft van de haaksteel reeds de oranje 

staart mee naar achter. 

 Zet dan achteraan een klein (2-3mm) staartje vast. 

 Bovenop het staartje bindt je een strip pearl tinsel in van een 5tal cm. 

 Maak een dubbing lus of splits je draad. Bevestig frozen hare’s ear tussen de lus en twist die op. 

 Vorm daarmee een lichaampje dat iets dikker naar voor toe mag worden. 

 Trek dan het pearl tinsel in enkele slagen naar voor als ribbing en leg deze vast. 

 Pruts dan de hazenoor fibers een beetje onder de ribbing vandaan zodat de nimf een klein beetje 

ruiger wordt. 

 Vorm dan nog een kraagje van binddraad net achter de parel en knoop af. 

 Een druppel seconden lijm zorgt ervoor dat de vlieg nooit uiteenvalt. 
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Ik gebruik dit nimfje vooral bij het zoeken naar vlagzalm alhoewel ik er ook al forel op gevangen 

heb. Deze nimf is vooral goed inzetbaar op snellere stukken waar je anders makkelijker vastraakt. 

Meestal zet ik ze op de punt of op 30 cm boven de puntvlieg. Voor mij is dit nimfje merendeels 

gebonden met tungsten pareltjes maar zij kan natuurlijk ook gebonden worden met andere parels 

en kleuren. Ik maak ze met zowel goudparel en met een zwarte parel. 

                        

                  Toepassing 

   

Nimf  

Haakmaat  : 12 – 16 

Haaktype  : Tunca T70 of Kamasan B-110 

Binddraad  : Fluo oranje  

Staart : Oranje 

Ribbing  : Pearl tinsel #14 of 16 

Lichaam : Frozen hare’s ear 

Hackle : Kraagje van binddraad 
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