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                    BBBiiinnndddwwwiiijjjzzzeee   

• Beginnen met de haaksteel vol te wikkelen met 2 lagen plat lood, zodat de haaksteel de vorm 

van een made krijgt. Vervolgens met binddraad het geheel egaal gelijk wikkelen.  

• De binddraad naar de haakbocht brengen, en een gele struisvogel fiber inbinden voor het li-

chaam en tegelijk een dikke bruine draad of  eventueel bruine raffia voor de ribbing. 

• De struisvogel fiber linksom wikkelen om het lichaam te vormen, en vervolgens rechtssom de 

ribbing tot op 1/3
de

 van het haakoog en daar goed vastleggen.  

• Nu op die plaats een twintigtal fazantenstaart fibers inbinden voor het dekschild, en de puntjes 

van die fibers over het haakoog laten steken voor de pootjes. Deze mogen ongeveer 1/4
de

 van 

de haaksteel lengte lang zijn, net achter het haakoog goed vastleggen met enkele windingen. 

• Dan binddraad dubben en een thorax vormen vanaf het lichaam tot op 1 mm van het haakoog. 

De vooruitstekende puntjes spreiden links en rechts van de body en ietsje naar onder en de rest 

van de fazantfibers naar voor en tussen de sprietjes brengen voor het dekschild, goed vastma-

ken en met de rest van de fibers het dekschild goed aantrekken, de rest wegknippen.  

• Vervolgens de uitstekende puntjes van de fazantenstaart in twee verdelen, naar links en rechts 

spreiden en ietsje naar onder, en vastleggen met wat binddraad. Vervolgens de resten van de fa-

zantenstaart fibers over de thorax plooien als dekschild, vastleggen en restant wegknippen.  

• Nog een kopje vormen met binddraad, de sprietjes tegelijk nog eens goed naar achter en onder 

drukken , en afknopen met een whip-finish knoop. 

• Het dekschild en het kopje nog met een beetje UV bond of epoxy afwerken. 
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BBBeeennnooodddiiigggdddhhheeedddeeennn   

      

 

Dit is een goede nimf voor forel en vlagzalm, tot einde seizoen. En Succes verzekerd ??? 

Nimf  

  

Haakmaat  : 12 -14 

Haaktype  : Tunca t30 of Kamasan B-170 

Binddraad  : Bruin 6/0 

Verzwaring : Plat lood  

Ribbing  : Dikke bruine draad of raffia 

Lichaam : Gele struisvogel fibers  

Thorax :  Rood of rood-bruine dubbing 

Pootjes : Fazantenstaart fibers  

Dekschild : Fazantenstaart fibers  

Kopje :  Binddraad  
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