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     BBBiiinnndddwwwiiijjjzzzeee   

 Binddraad opzetten achter het haakoog en naar achter brengen tot boven de weerhaak.  

 Maak van een stuk zwarte chenille de kern vrij, en bind deze samen met een stuk ovaal zilver 

tinsel in. Restjes over de haaksteel mee inbinden tot op een 3 à 4 mm van het haakoog.  

 Neem nu 2 aan elkaar (matchende) zwarte hennen hackles. Een matuka wing mag veel web 

bevatten! De lengte van het bruikbare stuk van de pluim is 2 x de lengte van het lichaam. 

Langer mag ook. Heel belangrijk is dat de uiteindes van de pluimen (en de fiberlengte) gelijk 

zijn. Leg beide pluimen met de matte zijde tegen elkaar, en haal aan de onderkant op de lengte 

van het lichaam aan één kant de fibers weg.  

 Bindt dan beide hackles op elkaar tegelijk in voor het lichaam tussen haakoog en begin 

lichaam, bedoeling is dat één zijde van de hackles rechtop komt te staan en het punt dat voorbij 

het lichaam naar achter uitsteekt zo gelijk  een staart vormt met fibers boven en onder.  

 Vervolgens trek je dan de rib door de hackles heen naar voor toe, de vleugel moet bovenop de 

haaksteel gefixeerd  blijven, steek dus een dubbing naald door de hackle en trek er de rib door, 

zonder de vleugel van plaats te duwen. Herhalen tot aan einde lichaam zonder de opstaande 

fibers plat te drukken. Vooraan vastleggen en restjes wegknippen.  

 Dan een derde hackle nat inbinden op de plaats waar de matuka wing is vastgelegd (lengte 

fibers gelijk aan die van de matuka wing), en maak 3 a 4 wikkelingen.  

 Rest alleen nog een baardje in te binden van bronze mallard. Vorm dan nog een kopje met 

binddraad, afknopen  en de vlieg is klaar. 

 

 

 

 

Reservoir  
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BBBeeennnooodddiiigggdddhhheeedddeeennn   

      

Universele streamer, vooral inzetbaar op reservoir. Door de matuka wing wordt de natuurlijke vorm 

van een aasvisje mooi nagebootst; De hackle zorgt voor de nodige beweging in het water. 

 

Streamer  

Haakmaat  : 6 – 12  

Haaktype  : Tunca T60 of Kamasan B-830   

Binddraad : Zwart 60/0  

Ribbing : Ovaal zilvertinsel  

Lichaam : Zwarte chenille 2mm  

Vleugel : Zwarte hennen hackle   

Hackle : Zwarte hen  

Baardje : Bronze mallard  
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