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Streamer  

Haakmaat  :  

Haaktype  : Tunca T 

Binddraad  : Olive 8/0 

Verzwaring : Damsel Eyes  

Staart : Punten (3)van olive struisvogel 

Ribbing : Green Lurex   

Lichaam : Olive marabou & olive spectra 

 dubbbing 

Dekschild : Olive raffia 

 Pootjes :  Bruine patrijs hackle 

Extra :  Nylon draad 20-24/100ste se- 

  conden lijm    
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 Binddraad opzetten en naar haakbocht brengen. Daar 3 punten van een marabou pluimfiber in-

binden voor de staart, probeer deze met binddraad uit elkaar te spreiden. 

 Neem een stuk Lurex en zet dat op dezelfde plek vast voor de rib in. Neem vervolgens een olive 

marabou pluim en knip 3 of 4 fibers af. Bindt deze met de puntjes in en twist ze wat in elkaar. 

Wikkel er een lichaam mee tot aan het haakoog. Zet daar vast met de binddraad, en breng dan de 

rib aan. Zet die ook goed vast. Bindt af en deel 1 van de vlieg is klaar. 

 Zet dan de gebogen haak in je klem en zet de damsel eyes vast aan de voorzijde (met wat bind-

draad en seconden lijm) 

 Neem een stukje dunne nylon (of gevlochten draad) en haal die door het oog van de haak. 

 Hiermee zetten we de extended body vast op de gebogen haak. Zet hier ook weer wat groen tinsel 

vast, en neem dan enkele fijne puntjes van een marabou pluim. leg deze puntjes naar achterwij-

zend vast, zodat ze de aanzet van de extended body bedekken. Bind dan 3 lange fibers marabou 

in. Vorm een lichaam tot halfweg de haaksteel. Vervolgens ribben en deze ook goed vastleggen.  

 Bindt nu een stukje raffia in en daarna een bruin patrijsveertje (met de punt, zet de fibers eerst 

mooi dwars op het stammetje). Neem vervolgens wat olive spectra dub en vorm een thorax tot te-

gen de ogen. Klap het patrijsveertje over en leg het daar vast. Breng dan ook onder en boven de 

ogen wat dubbing aan. Leg dan de raffia aan het haakoog vast. Knip de rest nog niet weg!  

 Ga met de binddraad terug achter de ogen en leg 1 wikkeling.  Sla de raffia terug naar achter en 

leg vast met de binddraad. Maak een whip finish achter de ogen (onder de raffia!). Bindt af en 

knip in de raffia nu in 2 puntjes. Klaar. 

 

Zo goed als heel het jaar te gebruiken op reservoir. Damsel nimfen zijn redelijk beweeglijk en verplaatsen zich met een 

typische kronkelende beweging. Met korte rukjes binnenvissen dus. In de warmere maanden wat hoger vissen. Om het stijg-

gedrag van de nimfen te imiteren een fast intermediate of  D3 lijn gebruiken, en in de opwaartse lift soms de vlieg enkele 

seconden stil laten hangen. De aanbeten kunnen dan fel zijn! Kam in deze periode zeker ook de minder diepe delen van het 

reservoir uit met deze vlieg. In de koudere maanden dieper vissen. De nimfen bevinden zich dan doorgaans dichter tegen de 

bodem en de plantenbedden aan. 

 

 


