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      BBBiiinnndddwwwiiijjjzzzeee   

 De cone head en de parel op de haaksteel schuiven, dan zwarte binddraad opzetten achter het 

haakoog, en na enkele wikkelingen twee goose biots gespreid inbinden voor de sprieten. Dan 1 mm 

verder verdikking maken om de cone head tegen vast te zetten, en de parel in de cone schuiven. 

 Aan de haakbocht weer een verdikking maken met binddraad en weer 2 goose biots in “V” vorm 

inbinden voor de staart. Dan binddraad afknopen, wegknippen en witte binddraad opzetten. 

 Lichaam voorvormen door looddraad langs de zijkant te binden, zodat er een plat lichaam ontstaat. 

 Witte draad wegknippen en achter de parel de witte acetate floss opzetten, naar achter brengen en 

tegelijk na 2 wikkelingen de zwarte acetate floss mee inbinden en meenemen naar achter.  

 Het lichaam vlechten met de zwarte floss boven, en de witte onder het lichaam, tot aan de parel.  

 Het lichaam in elkaar te smelten met een weinig aceton, en terug zwarte binddraad opzetten, om op 

enkele mm van de parel een kleine verdikking te maken met een beetje dubbing.  

 Tegen die verdikking links en rechts 2 biots inbinden voor de eerste poten, gevolgd door een stukje 

Antron yarn over het achterlichaam, en daarop de fazantenstaart fibers voor het dekschild. 

 Vervolgens weer dubbing aanbrengen, en de rest van de thorax vormen tot tegen de parels aan.  

 Dan weer links en rechts 2 biots inbinden voor het tweede paar poten, en afknopen.  

 Binddraad terug opzetten achter het haakoog, de fazantenstaart over de cone head naar voor 

trekken, goed vastleggen en weer afknopen.  

 Als laatste het stukje Antron yarn achter het dekschild inkorten tot een 3 à 4 mm. 
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BBBeeennnooodddiiigggdddhhheeedddeeennn   

Dit is een voorbeeld van een steenvlieg (of oevervlieg) nimf. Zelfs in onze Ardennen kan Je 

exemplaren vinden die zonder moeite vijf à zes cm groot zijn.De nimfen leven soms tot 3 à 4 jaar in het 

water, waarna ze de oevers opkruipen om hun laatste levensfase in te gaan als volwassen insect. Met dit 

patroon kan Je variëren in grootte en gewicht naar believen. Als Je hiermee in hoog snelstromend water 

wil vissen, is ze door de keuze van de dikte van de looddraad en de cone met parel te verzwaren naar 

keuze. Degenen die het willen proberen in gletsjer rivieren in het buitenland kunnen er nog extra 

verzwaring op aanbrengen. Leg de looddraad langs de haaksteel best vast met witte binddraad, dan kan 

er geen kleurverschil ontstaan bij de lichte kleur acetate floss. 

 

Nimf  

  

Haakmaat  :       6 - 12 

Haaktype  :      Tunca T60 of equivalent 

Binddraad  :       Zwart 6/0 + wit 6/0 

Staart :       Zwarte goose biots 

Verzwaring :       Cone head + goudkop +  

        looddraad 

Lichaam :        Gevlochten met zwart en wit  

        acetate floss 

Poten :         Zwarte goose biots 

Antennes :         Zwarte goose biots 

 Thorax :        Hazenoor dubbing  

Dekschild :        Fazantenstaart fibers  

 Vleugel aanzet :    Witte Antron yarn  
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