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                    BBBiiinnndddwwwiiijjjzzzeee   

• Goudkop op de haak schuiven, draad opzetten en naar achter wikkelen, de hele haaksteel vol. 

• Achteraan een busseltje bruine hacklefibers inbinden voor de staart. 

• Dan links en rechts langs de haaksteel een stukje looddraad schuin aangeknipt inbinden als ver-

zwaring en verbreding van de haak, zodat een plat breed lichaam gevormd wordt. 

• Dan twee stukken DMC inbinden langs de looddraad, links de lichte en rechts de donkere kleur. 

• Met binddraad lichaam goed omwikkelen tot op ong. 2 mm van het haakoog en draad afbinden. 

• Draai dan de vice met het haakoog naar U toe gericht. 

• Vervolgens met de welbekende knopen het lichaam knopen, de lichte en de donkere kleur tel-

kens langs dezelfde zijde houden tot op een 1.5 mm van het haakoog. 

• Terug binddraad opzetten en daarmee de restjes van de DMC goed vastleggen.  

• Een bruine zachte hackle prepareren ( hen of China skin ), en deze op de natte manier inbinden.  

• Enkele toeren wikkelen, afbinden met een whip-finish knoop en een druppel lak op de knoop 

aanbrengen. 

 

Een all-round vlieg voor stromend water, in het voorjaar op de grotere haakmaten en naargelang het 

seizoen vordert een beetje kleiner maken. Door de looddraad te vervangen door nylondraad kan er 

met de verzwaring  gegoocheld worden zodat het lichaam toch breed blijft, en het gewicht vermin-

derd. Bij het gebruik van looddraad op de haaksteel, de lichte kleur DMC langs de bolle kant van de 

haaksteel houden omdat door de looddraad op de haaksteel de nimf toch ondersteboven gaat hangen. 
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   SSSpppeeeccciiifffiiicccaaatttiiieeesss    

Nimf   

Haakmaat  : 8 – 14 

Haaktype  : Kamasan B-110 

Binddraad : Zwart 6/0 

Staart : Bruine hacklefibers 

Verzwaring :  Looddraad links en rechts  

                            langs de haaksteel + goud  

                            kop 3 à 4 mm 

Lichaam : 2 Kleuren marabou floss silk of  

                            DMC, of 2 kleuren acatate floss  

Hackle : Bruine zachte  hennenhackle 
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