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     BBBiiinnndddwwwiiijjjzzzeee   

 Schuif de cone op de haak en knip een zonkerstripje schuin aan, aan beide uiteinden.  

 Dan binddraad opzetten, en de strip achteraan inbinden zodat de strip ongeveer de lengte van 
de haaksteel voorbij de haakbocht komt. 

  Neem dan een toefje Craft Fur en bindt dat met de punten over het haakoog in, duw het dan 
goed rond de haaksteel. Knip het teveel onderaan de toef weg en kam dan het haar naar 
achter toe. De punten van het Craft fur mogen niet voorbij de staart komen.  

 Herhaal dit iets verder op de haak met de grizzly Craft Fur gemengd met wat Angel Hair 
gemengd en knoop af.  Binddraad wegknippen.  

 Binddraad terug opzetten achter het haakoog, duw dan de Craft Fur fibers met de cone naar 
achter en leg de cone dan goed vast met wikkelingen binddraad. 

 Breng de binddraad terug tot op 1 mm van het haakoog, en bindt nu rondom zwarte (op de 
rug iets langer houden) en onderaan een beetje oranje Craft Fur. Laat nu de uiteinden een 
beetje langer zodat zij bijdragen tot een groter volume van de kop. Kam deze dan ook mooi 
naar achter . 

 Knip het oranje stukje kort af zodat er een “bleading gill efeect” ontstaat.  

 Als laatste nog links en rechts een oogje kleven en klaar. 
 
 
  

 

Rivier  

Fly Only 

CRAFT FUR FISH  

 

BBBeeennnooodddiiigggdddhhheeedddeeennn   

 

Tip: Na elke bewerking het Craft Fur fixeren met wat lak. Zo blijft de vlieg langer in topvorm. 

Ik vis met deze streamer vooral op rivier. Hij imiteert een elrits. Maar je kan natuurlijk dit type van 

streamer in alle kleuren en formaten binden. Extra verzwaard zal hij ook zeker geschikt zijn voor 

Marmorata of Huchen. Roofblei zal ook vallen voor dit soort streamer als je hem voorbij de hotspot 

laat swingen!  
 

 

Streamer  

  

Haakmaat  : 6 

Haaktype  : Tunca 92-ts10 of Buyan 80c205 

Binddraad  : Uni 6/0 zwart  

Staart : Barred zonker strip 5 mm chinchilla 

Verzwaring : Cone head silver large  

Lichaam : Craft Fur zwart/bruin/grizzly/oranje 

+ pearl angel hair  

Ogen : Holographic eyes 3.2 mm 
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