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NIMF  

Haakmaat  : 12  

Haaktype  : Tunca T30 of Kamasan B-175 

Verzwaring : Lood hagel + ev looddraad  

Binddraad  : Bruin 6/0 

Kop :  Chenille fluo groen, fluo geel of... 

Hackle : Patrijs bruin 

Lichaam : HE of frozen hare’s ear dubbing 

Extra : Nylon of fluor carbon 25 100/ste  
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 Neem een stukje chenille van ong. 1.50cm, Je kan variëren met de kleuren in fluo geel, groen, wit 

of créme. Brand met een aansteker een klein stukje weg. De haartjes branden op en de kern smelt 

in elkaar. Maak dan het uiteinde zwart met zwarte lak en laat het goed drogen. Doe dit maal twee. 

 Zet dan bruine binddraad op in het midden van de haaksteel. 

 Neem nu een stukje nylon draad of fluorcarbon. Deze mag redelijk dik zijn (25/100ste of dikker). 

Klem de loodhagel op de nylondraad. Bind nu 1 van de uiteinden van de nylon in tot tegen het 

haakoog met de loodhagel bijna tegen het haakoog. (plaats laten om op het einde af te knopen!) 

 Plooi het stuk nylon terug naar de haakbocht toe en leg dit vast zodat de loodhagel mooi bovenop 

de haaksteel blijft. (Indien gewenst nog meer looddraad aanbrengen op de haaksteel.) 

 Bind de chenille in aan de haakbocht. (kern vrijmaken om in te binden, en laat dat 3 à 4 mm over 

de haakbocht uitsteken). Vervolgens een bruin patrijs veertje inbinden met de punt. 

 Wikkel dit enkele malen rond de haaksteel zodat er “pootjes” ontstaan over de chenille naar achter 

wijzen. Zoek ondertussen wat hazenoor of frozen hare’s ear dubbing.  

 Breng dit aan op de binddraad en vorm hiermee een lichaampje tot aan het haakoog, en knoop af. 

 De dubbing kan je in een lus, of gewoon op de binddraad aanbrengen. Je kan de dubbing uitkam-

men voor een grovere vlieg, en de uitstekende haartjes afbranden om een strakke ‘case’ te krijgen. 

 Dit laatste bevordert ook de zinksnelheid. De vlieg zal minder weerstand ondervinden en wat snel-

ler zinken. 

 

Dit is een van mijn meest gebruikte vliegen. Ik gebruik ze meestal als dropper en als ankervlieg. Op de punt 
komt dan een kleinere vlieg, die toch beneden blijft door het gewicht van de peeping caddis. 
Door deze vlieg op een jig haak of zoals hier beschreven als leadhead , te binden zorg je ervoor dat je zware 
vlieg niet te veel in de bodem zal haken. De haakpunt wijst bij het vissen immers naar boven door het ge-
wicht van de loodhagel. 
 

 


