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                    BBBiiinnndddwwwiiijjjzzzeee   

• Haaksteel volleggen met looddraad vanaf 2 mm van het haakoog tot net door de haakbocht. Dan 

nog een tweede laag lood aan weerszijde iets korter dan de eerste, zekeren met sekondenlijm. 

• Binddraad opzetten, naar achter brengen en achteraan een staartje inbinden van enkele grijze patrijs 

fibers. Vervolgens de nylondraad voor de rib inbinden.  

• Nu een stukje in vorm geknipte palinghuid inbinden voor het dekschild, en daarop het stukje pearl 

vel inbinden voor het onderste dekschild. Dan binddraad terug naar voor brengen. 

• Draad dubben met de Killer Bug Dub en het lichaam vormen, in het midden een beetje dikker als 

aan de uiteinden, zodat het lichaam taps uitloopt naar de uiteinden. 

• Nu achteraan een grote dubbing lus maken, en de binddraad met enkele grote slagen terug naar 

voor brengen. 

• Dan twee patrijsveertjes prepareren en met een papierklem tussen de dubbing lus aanbrengen.  

• De lus in elkaar twisten, in een paar slagen naar voor wikkelen en daar vastleggen. 

• Vervolgens het pearl velletje over het lichaam leggen, vooraan vastleggen , en dan het palingvel 

over het pearl vel trekken en eveneens vooraan vastleggen. Restanten wegknippen.  

• Het lichaam dan ribben met de nylondraad, ervoor zorgend dat de velletjes mooi op elkaar blijven, 

vastleggen en afknopen. eventueel nog wat patrijsfibers inbinden als voelers.  

• Met een dubbing naald nog wat dubbing uitplukken en klaar is dit kreeftje.  
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VLOKREEFTJE ( eigen ontwerp) 

 

BBBeeennnooodddiiigggdddhhheeedddeeennn   

Een vlokreeftje kan je heel het jaar gebruiken vooral als er weinig vliegen uitkomen , vlokreeftjes zijn 

bijna altijd beschikbaar voor de vissen. Ik vis er vooral mee op de punt en al naargelang de stroming 

met een zwaardere of lichtere nimf op de dropper.  

Je kan dit kreeftje ook in andere kleuren maken, oranje is bv. een zeer goede kleur . 

Wat de binddraad betreft hou die zo dun en kleurloos mogelijk, wit van UNI mono of Spiderweb, UNI 

Trico 17/0, of UTC wit 70denier 

 

Nimf  

  

Haakmaat  : 10 – 12  

Haaktype  : Tunca T70 of Kamasan B-110 

Binddraad  : Wit, zo dun en kleurloos mogelijk 

Verzwaring :  Dunne looddraad 10/100ste  mm 

Staart : Grijze patrijs  

Ribbing  : Nylondraad 20/100ste  

Lichaam : UV Nice killer bug ( Fly Scene) 

Dekschild :  Palinghuid en pearl shrimph vel 
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