
 

 

 

 

Frank De Roeck   2012 - 2013

    

     BBBiiinnndddwwwiiijjjzzzeee   

1.Pareltje plaatsen op de haak 

2.Haakje inspannen en draad opzetten te beginnen van het oog zo helemaal  tot aan de haakbocht. 

3.Neem een pluk shaggy dub en bindt dit in als staartje. Zorg ervoor dat deze niet mee ronddraait rond de haaksteel. 

4.Breng de draad terug tot in de haakbocht en maak een lus met de dubbingtwister. 

5.Leg een weinig dubbing op de Petit Jean tool. 

6.Neem een pluk shaggy dub en leg de elastiekjes één voor één of per enkele haaks op de Petit Jean tool.  

7.Neem een koper draad of  Nylon en druk de dubbing samen met de shaggy dub in de petit Jean  tool. Neem nadien de  

   klem en neem dit mengsel  uit de Petit Jean tool. 

8.Met de schaar knippen we de lusjes van de shaggy dub door. 

9.Plaats de klem met het mengsel in de lus en span de lus strak genoeg aan zodat heel deze troep er niet uitvalt. Hou deze  

   spanning op de lus aan en twist heel het zooitje. Als het goed zit dan heb je nu, in de lus een, ik noem dit ,een kerstboom 

   achtige wiggely materie. 

10.De bedoeling is nu deze gevulde lus rond de haaksteel te draaien waarbij je bij elke slag ff met de vingers van de 

linkerhand (zachte hand) de elastiekjes lostrekt uit elke winding. Hip hip hoera je bent al ver gekomen. 

Draai heel de lus op tot aan het pareltje en bind af. 
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BBBeeennnooodddiiigggdddhhheeedddeeennn   

      

 

 

Haakmaat  : 16 - 8  

Haaktype  : B 175  

Binddraad : Kleur v/d vlieg  

Verzwaring : Koper parel 2.8 - - 3.8  

Staart : Shaggy dub  

Ribbing : Koperdraad   

Lichaam : Dubbing   

Hackle : Shaggy dub  
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