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     BBBiiinnndddwwwiiijjjzzzeee   

 Haak in de klem plaatsen en vanaf het midden van de haaksteel een reepje plaklood richting 

haakoog wikkelen. En terug van een beetje verder waar de thorax komt te zitten.  

 Vervolgens binddraad opzetten, en enige wikkelingen over het lood leggen, waarna met een beet-

je seconden lijm alles gezekerd kan worden. 

 Trek nu een beetje lange fibers haar van een masker, maak daarmee een staartje dat ongeveer zo 

lang is als de halve haaksteel lengte. 

 Dan achteraan een stukje zilver tinsel inbinden voor de rib. 

 Binddraad dubben en een taps lichaam vormen tot op 1/3de van het haakoog. Vervolgens in enkele 

slagen ribben met het zilver tinsel en de restanten wegknippen. 

 Nu een toef fazantenstaart fibers inbinden voor het dekschild, met de puntjes naar voor over het 

haakoog heen, zodat die nog als pootjes dienstig zijn. Lengte puntjes is 1/3de van de haaksteel 

lengte. Draad terug dubben met hazendubbing en daarmee de thorax vormen.   

 Klap nu het achterste van de fazantenstaart naar voor over de thorax en in het midden van de 

puntjes fazantenstaart en zet deze goed vast achter het haakoog.  

 Duw met binddraad de “pootjes” langszij de thorax en vervolmaak dit met een whip-finish knoop. 
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Een perfecte vlieg voor het ganse seizoen. Probeer deze ook eens in combinatie met bv. een droge 

sedge. 

       TTToooeeepppaaassssssiiinnnggg    

NIMF  

Haakmaat  : 12 - 14 

Haaktype  : Tunca T10 of kamasan B-175 

Binddraad  : Bruin 6/0 

Verzwaring : Stripje plaklood 

Staart : Guard hairs hazenmasker 

Ribbing  : Plat of ovaal zilver tinsel 

Lichaam : Hazenmasker dubbing 

Dekschild : Fazantenstaart fibers  

Thorax : Hazenmasker dubbing 

Pootjes  : Fazantenstaart fibers  
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