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NIMF  

Haakmaat  : 14 – 16 

Haaktype  : Tunca T 30 of Kamasan B-170 

Binddraad  : Zwart 8/0 

Verzwaring : Zwarte tungsten parel  

Staart : Zwarte hackle fibers  

Ribbing : Goudkleurige fijne metaaldraad 

Lichaam : Zwarte dubbing 

 Dekschild : Fazantenstaart fibers zwart 

Thorax : UV Spectra Dubbing wit 

 Pootjes : Zwarte Fazantenstaart fibers  
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 Schuif de parel op de haak, vervolgens de binddraad en breng deze naar achter.  

 Achteraan enkele zwarte hanen hackle fibers inbinden als staart. Evenals de metaaldraad voor de rib.  

 Nu de binddraad dubben met zwarte dubbing (bv seal’s fur ) en hiermee een taps lichaampje vormen. Laat nog 

voldoende plaats over voor de thorax!  

 Met enkele slagen nu de ribbing over het lichaam wikkelen, en vooraan goed vastleggen. 

 Restant van de metaaldraad wegknippen en enkele zwarte fazantenstaart fibers inbinden voor het dekschild maar 

let op! De fazantenstaart fibers gaan het dekschild vormen maar ook de pootjes die langszij uitsteken.  

 Meet dus een beetje de lengte af. De pootjes zijn ongeveer zo lang als half de lichaamslengte. Hou de punten van 

de fazant dus op die lengte voor het haakoog uitsteken. 

 Breng dan wat UV Spectra dubbing aan en vorm daarmee de thorax tot tegen de parel. 

 Trek vervolgens de fazanten fibers over de thorax voor het dekschild, leg dit vast net achter de parel, en verdeel 

tegelijk de punten van de fazant links en rechts langsheen het lichaam.  

 Binddraad net achter de parel afknopen, en klaar.    

 

 
Goed vliegje op de Vesder (doorgaans werken donkere vliegen daar goed). Ik gebruik ze 
meestal op de dropper als zware vlieg met daarachter op de punt een veel lichter nimfje. 

 


