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Nimf  

Haakmaat  : 12 – 14 

Haaktype  : Tunca TE 110 jig haak 

Binddraad  : Zwart 6/0 

Verzwaring :    “Slotted” zilverparel 

Tag :  Holografisch goud tinsel 

Staart : Olive hackle fibers 

Ribbing : Fijne zilverdraad 

Dekschild : Olive fazantenstaart fibers 

Thorax : Olive Spectra dubbing + He dub 

Lichaam : Olive floss  

Baardje : Bruine patrijs hackle  
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 Zet een slotted tungsten parel (zilver – eventueel een gouden kan ook) op de jig haak. Achter de 

goudkop binddraad opzetten en deze vastzetten met binddraad. 

 Binddraad naar achter brengen en een staartje van enkele olive hackle fibers inbinden als staartje. 

Staartje ev. spreiden door eerst een klein bolletje te vormen met bindraad aan de haakbocht. 

 Nu de zilverdraad inbinden, gevolgd door het holografisch tinsel. Vorm een kleine tag met het 

holografisch tinsel, van aan de staart tot net boven de haakpunt. 

 Dan kan de floss ingebonden worden, waarmee een taps lichaampje gevormd wordt over 2/3de 

van het haakoog. Zorg ervoor dat 1/3de vanaf het haakoog vrij blijft. 

 Vervolgens de ribbing van zilverdraad in enkele slagen naar voor wikkelen. 

 Nu een busseltje olive fazantenstaart fibers inbinden over het lichaam heen voor het dekschild. 

 Draad dubben met hazenoor dub en een kleine thorax vormen. Nu wat fibers van een bruin pa-

trijs veertje als baardje inbinden, punten naar het haakpunt wijzend. Tussen het baardje en de pa-

rel nog spaarzaam een beetje olive Spectra dub aanbrengen.  

 Vervolgens de fazanten fibers over de thorax trekken, vastzetten achter de parel en afknopen. 

 Met “hard as nails” of iets gelijkaardigs het floss lijfje en het dekschildje aflakken. 

 

 

 

 

Ik gebruik deze vlieg bijvoorbeeld in combinatie met de peeping caddis; Deze vlieg komt dan op de 

punt. Meestal in de sterkere stroming (de vlieg is toch behoorlijk zwaar door de tungsten kop) in 

dead drift. Heeft de rivier een lichtere bodem, dan gebruik ik een versie met lichtere olive floss. 

Voor een donkere bodem mag de floss dan weer wat donkerder zijn. 

 

 
 

 


