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• De witte draad opzetten tot in de haakbocht en een toefje patrijsfibers (6mm) als staartje opzetten. 

• Twee stukjes looddraad schuin aanknippen en aan beide zijkanten van de haaksteel met de afgeschuinde 

puntjes vanaf de staart inbinden en eindigen op enkele mm van het haakoog.  

• Het lichaam dan goed omwikkelen met binddraad, eindigen aan de staart en het geheel aflakken met se-

kondenlijm. 

• Nu een bobijn houder voorzien met een lichte kleur floss en één met de donkere kleur. 

• De lichtkleurige floss van voor naar achter over het lichaam wikkelen en halverwege de donkere kleur mee 

inbinden en meenemen naar achter, zodat  dat er links en rechts aan de zijkant van het lichaam één kleur 

floss komt te staan.  

• Nu het lichaam als volgt vlechten. Voor de rechts handigen: wissel de kleur binddraad zodat de lichte kleur 

in uw linkerhand komt. Breng dan de donkere kleur over de haaksteel naar de andere zijkant van het li-

chaam. Haak de donkere in de lichte, zorg dat het knoopje mooi langs de zijkant komt, en ga met de lichte 

onder het lichaam door naar de andere kant, daar weer in elkaar haken en terug herhalen totdat het lichaam 

op 3/4
de

 volmaakt is. Let erop dat de knoopjes mooi langs de zijkant en komen te liggen. Let er op dat Je de 

spanning op de floss altijd gelijk houdt. 

• Beide stukken acetate floss verwijderen door er een druppel aceton op aan te brengen, waarna het hele li-

chaam voorzichtig bevochtigt kan worden met aceton, zodat de acetate floss mooi in elkaar smelt.  

• Dan op 1/4
de

 van het haakoog de zwarte binddraad opzetten en een busseltje fazantenstaart fibers aan het 

einde van het lichaam inbinden voor het dekschild. Daarop een patrijs veertje zonder het web,en de fibers 

achteruit gevouwen, met het puntje inbinden. De holle zijde naar boven en de steel over de haakbocht.  

• Nu de binddraad waxen, en dubbing aanbrengen om daarmee de thorax te vormen die iets dikker is als het 

lichaam en tot ongeveer één mm van het haakoog. 

• Vervolgens het patrijs veertje over de thorax trekken zodat de fibers links en rechts langs de thorax komen, 

en vastzetten achter het haakoog. Restant wegknippoen. 

• Rest nog de fazantenstaart fibers over de thorax ter trekken, eveneens achter het haakoog vastzetten, restant 

wegknippen, afknopen, tegelijk een kopje vormen met binddraad.en knoop en dekschild aflakken. 
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GEVLOCHTEN MEIVLIEG NIMF  

 

BBBeeennnooodddiiigggdddhhheeedddeeennn   

 

De meivlieg is, zoals haar naam zegt, als volwassen insect het meest voorkomend in de maand mei.  

Toch is zij als larve gedurende twee jaar zeer actief onder water. Het is een goede zwemmer, die bijna het ganse 

jaar door inzetbaar is, zowel op rivier als soms op reservoir.  

De nimf wordt op het seizoenseinde met een kleinere haakmaat gemaakt als in het begin van het seizoen. 

   

Nimf  

  

Haakmaat  : 10 – 14 

Haaktype  : Tunca T60 of Kamasan B-800 

Binddraad  : Wit en zwart 6/0 

Staart : Patrijs fibers grijs of bruin  

Verzwaring : Looddraad 0.6 tot 0.8 mm 

Lichaam : Lichte en donkere acetate floss 

Poten :  Patrijs fibers  

Thorax :  Golden olive of dirthy yellow  

 dubbing ( fijn ) 

Dekschild : Fazantenstaart fibers  
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