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     BBBiiinnndddwwwiiijjjzzzeee   

 Looddraad rond haaksteel draaien, 1mm van het haakoog blijven, en achteraan stoppen op 1mm 

van het in te binden staartje (kopje) 

 Dan binddraad vooraan opzetten en aan de looddraad een tapse kant wikkelen, dan over het 

lood naar achter wikkelen, en daar een stukje chenille inbinden waarvan men de achterkant 

heeft gebrand om uitrafelen te voorkomen, de lengte van de chenille is ongeveer 3 à 4mm. 

 Eventueel kan de achterkant van de chenille zwart gekleurd worden met lak. 

 Nu een patrijshackle inbinden op de plaats waar het staartje is ingebonden, en deze wikkelen 

zodat hij een kraagje vormt over het staartje heen. 

 Dan een grote dubbing lus maken en hierin hertenhaar aanbrengen met een papierklem, zodat 

het mooi gespreid in de lus zit. De lus in elkaar draaien en daarna wikkelen, mooi slag naast 

slag tot aan het haakoog, afbinden en nog een klein kopje vormen van binddraad.  

 Nu het hertenhaar in model knippen, zodat er een mooi kokertje ontstaat. 
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Fly Only 

 HERTEHAREN KOKERJUFFER NIMF 

 

BBBeeennnooodddiiigggdddhhheeedddeeennn   

Een zeer goede nimf voor het vissen op allerhande vissoorten. In de Ardennen voor forel, in Holland op 

de Waal en de Amer heb ik er brasem ,winde en zelfs grote roofblei mee gevangen. 

De beste manier om ze diep aan te bieden is door ze onder een zwaardere nimf te plaatsen. 

Het hangt een beetje van het weer af maar vanaf begin mei kan je ze gebruiken tot het einde van het 

seizoen. 

Men kan ook een parel vooraan op de haak zetten om ze nog dieper aan te bieden, het beste is volgens 

mij althans, om dan een zwarte parel te gebruiken.  

   

 

 

Nimf  

Haakmaat  : 12 – 14  

Haaktype  : Tunca T40 of TMC 5212  

Binddraad : Bruin 6/0   

Staart : Fluo groene chenille 2 mm  

Staarthackle : Bruine patrijs hackle  

Onderlichaam : Looddraad   

Lichaam : Hertenhaar naturel  
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