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     BBBiiinnndddwwwiiijjjzzzeee   

 Goudkop op de haaksteel schuiven, dan witte binddraad opzetten, naar achter wikkelen en een 

busseltje fibers van een bruine staartveer van een patrijs inbinden als staartje.  

 Vervolgens links en rechts langsheen de haaksteel looddraad inbinden om de haak te verzwaren 

en tegelijk te verbreden. Draag er zorg voor dat er een verbreed maar vooral een plat lichaam 

ontstaat, dit bepaalt mee hoe het gevlochten lichaam er uiteindelijk gaat uitzien.  

 Binddraad afknopen en wegknippen, en het ganse lichaam insmeren met sekondenlijm. 

 Nu net achter de parel de gele acetate floss opzetten, na een tweetal toeren de bruine erbij 

tussensteken en naar achter brengen.  

 Dan vanaf de staartwortel het lichaam vlechten met de bruine floss boven, en de gele floss 

onderaan de haaksteel, en dit tot aan de parel. 

 Aan de parel de floss wegsmelten met wat aceton, vervolgens het ganse lichaam voorzichtig 

insmeren met een weinig aceton zodat alles in elkaar smelt.  

 Nu de bruine binddraad opzetten, dubben met wat glister dubbing en een ruwe thorax vormen.  

 Afknopen en de dubbing wat ruwer maken met een stukje Velcro. 
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BBBeeennnooodddiiigggdddhhheeedddeeennn   

      

No nonsens patroontje dat al vanaf het voorjaar succesvol is. houd er rekening mee dat het zwaartepunt 

van deze nimf héél laag ligt door de gebogen haaksteel. Dat betekend dat de vlieg aan de leader 

ondersteboven, met de haakpunt omhoog door het water gaat. Het is aan U om dit patroon op deze 

wijze te maken, ofwel de donkere kleur acetate floss te verwisselen met de lichte. Probeer ze gerust op 

de twee manieren, ze brengt bijna altijd vis in het net.   
 

 

 

 

 

Nimf  

  

Haakmaat  : 8 – 14 

Haaktype  : Tunca T70 of equivalent 

Binddraad  : Bruin en wit 6/0 

Staart : Fibers uit staartveer patrijs 

Verzwaring : Goudparel + looddraad 0.7mm 

Lichaam : Bruin en geel acetate floss  

Thorax : Glister dubbing oranje 
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