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                    BBBiiinnndddwwwiiijjjzzzeee   

• Tungsten parel op de haak schuiven, ( indien gat te groot, eerst aanwerken met een beetje lood-

draad of binddraad, voor deze vlieg is het interessant om net achter het haakoog een verdikking 

te maken van ongeveer 1 mm, waar de parel niet over kan schuiven.)Dan binddraad opzetten en 

naar achter wikkelen.  

• Achteraan enkele hackle fibers inbinden als staartje ( lengte = maximaal  haaksteel lengte) 

• Vervolgens de rib inbinden, binddraad dubben en een fijn taps lichaam vormen tot ongeveer 2 

mm van de parel. In tegen wijzerzin ribben met het tinsel.  

• Nu een stukje Scudback inbinden voor het dekschild, over het lichaam naar achter wijzend.  

• Weerom de binddraad dubben met de eekhoorn dub en de thorax vormen tot tegen de parel, en 

afknopen net achter de parel, de thorax  dan een beetje uitkammen met een stukje Velcro. 

• Binddraad terug opzetten net achter het haakoog (dit is de reden van die mm binddraad achter 

het oog), de Scudback over de thorax en de parel trekken, goed vastleggen achter het haakoog 

en afknopen.  

• Als afwerking naar believen een druppel UV of epoxy lijm over de Scudback aanbregen en 

klaar.  
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BBBeeennnooodddiiigggdddhhheeedddeeennn   

      

• Afhankelijk van de haakgrootte, een nimf die diep gevist kan worden wanneer olive eendagsvlieg nim-

fen actief zijn langsheen de bodem. 

 
 

Nimf  

  

Haakmaat  : 12 – 16 

Haaktype  : Tunca T50 of Kamasan B-175 

Binddraad  : Olive 8/0 

Verzwaring : Zwarte tungsten parel 2.5 mm 

Staart : Grizzly hackle fibers  

Ribbing  : Zilver tinsel # 16 

Lichaam : Olive eekhoorn dubbing 

Thorax : Olive eekhoorn dubbing 

Dekschild : Scudback olive of bruin 

 Extra : UV-bond of epoxy lijm 

  

  

    JJJaaannn...                FFFeeebbb...                MMMaaaaaa...                AAAppprrr ...                   MMMeeeiii ...                JJJuuunnn...                JJJuuu lll ...                   AAAuuuggg...             SSSeeeppp ...                OOOkkkttt ...                NNNooovvv...                DDDeeeccc...    

 

                                TTToooeeepppaaassssssiiinnnggg    

 

 

 


