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     BBBiiinnndddwwwiiijjjzzzeee   

 

 Parel op de haak schuiven, dan binddraad opzetten en parel ermee fixeren.  

 Wikkel de binddraad tot halfweg de haaksteel,  en neem vanaf daar een koperdraad mee naar ach-

ter tot net boven de weerhaak. 

 Bind dan een 10 tal fazantenstaart fibers in met de punten gelijk als staartje ongeveer zo lang als 

de lengte van de haaksteel. 

 Bind vervolgens achteraan een stukje Pearl tinsel en een stuk koperdraad in voor de rib.  

 Wikkel de fazantenstaart fibers tot tegen de parel leg vast en knip het restant weg.   

 Wikkel in een 3 tal toeren het pearl tinsel voor de ribbing gelijkmatig naar voor. 

 Draai in tegengestelde richting de koperdraad over het tinsel.  

 Maak dan een dubbing lus of splijt de binddraad. 

 Neem een klein beetje tan UV dubbing en vorm een ruw kraagje van dubbing. 

 Leg alles goed vast en knoop af. 

 Kam dan het kraagje nog een beetje uit. 

 

Rivier  

Fly Only 

PPPTTT   PPPEEEAAARRRLLL   CCCOOOPPPPPPEEERRRBBBEEEAAADDD   NNNYYYMMMPPPHHH   

 

BBBeeennnooodddiiigggdddhhheeedddeeennn   

 
 

Ik heb met dit nimfje reeds goede dagen gehad. Aangezien ik alle vis die er zit probeer te ver-

schalken, levert dit zowel vlagzalm als forel op. De vliegjes steeds zeer klein binden, de zwaarte 

kan je dan een beetje aanpassen door met de dikte en gewicht van de parel te spelen. Meestal bind 

ik deze nimf met een koperkleurige parel (een witte of oranje heeft echter ook al vis gebracht. 

 

                        

                  Toepassing 

   

Nimf  

Haakmaat  :   12 – 16 

Haaktype  : Tunca T90 of Kamasan B-160 

Verzwaring :    Koperkleurige of tungsten  

     parel 

Binddraad  : Tan of bruin 

Staart : Fazantenstaart fibers 

Ribbing  : Koperdraad en pearl tinsel 

Lichaam : Fazantenstaart fibers 

Thorax : Tan UV dubbing  
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