
 

 

Paul Van De Sande    2012 - 2013

    

   

     BBBiiinnndddwwwiiijjjzzzeee   

 Binddraad opzetten, naar achter brengen en een staart van marabou fibers inbinden voor de 

staart, de fibers mee op de haaksteel vastleggen tot op 1/3
de

 van het haakoog.  

 De binddraad dubben met lossen marabou fibers en hiermee een lichaam vormen tot op 2/3
de

 

van de haaksteel.  

 Vervolgens een stukje raffia inbinden, de kortste zijde richting haakbocht, dan het langste stuk 

terug naar achter klappen en vastleggen. Dan de kettingogen op 1 mm van het haakoog 

inbinden en fixeren met binddraad en wat sekondenlijm. 

 Nu de thorax vormen met wat olive Scud Dub, en rond de ogen een kopje maken met bruine 

Masterdub. Vervolgens de binddraad op scheiding van kop en thorax brengen.  

 Nu het lange stuk raffia naar voor klappen en met binddraad in één toer vastleggen.  

 Dan de binddraad langs de bovenzijde over de kettingogen naar het haakoog brengen.  

 De raffia nu over de ogen naar het haakoog klappen en vastleggen in 2 à 3 toeren, vervolgens 

binddraad terug over het kopje naar scheiding thorax/kopje brengen, de raffia terug naar achter 

klappen en met twee toeren vastleggen. Hier dan ook afknopen met een whip-finish knoop. 

 Om af te werken de raffia op een drietal mm achter de eindknoop afknippen, en in het 

overgebleven stukje een “V” tje knippen.  
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PAUL’S DAMSEL NIMF 

BBBeeennnooodddiiigggdddhhheeedddeeennn   

 

Dit is een steengoede vlieg op reservoir, en aan een slow intermediate lijn een killer op het meer 

van Oostvoorne,  

Nimf  

  

Haakmaat  : 10 – 12 

Haaktype  : Tunca TS30 

Binddraad  : UTC 70 of 140 olive 

Staart : Olive marabou 

Lichaam : Olive marabou 

Dekschild : Olive raffia 

Thorax : Olive scud dubbing 

Ogen :  Medium black bead chain 

  Kop : Master Dub mahogany brown 
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