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Streamer    

Haakmaat  : 8 – 14 

Haaktype  : Tunca T60 of Kamasan B-800 

Binddraad  : Wit of oranje 6/0 

Staart : Oranje hackle  

Lichaam : Medium pearl tinsel 

Vleugel : Calf tail wit 

Keelhackle : Oranje hackle  

Kop : Strip witte foam (3 x 3 x 30 mm) 
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 Binddraad opzetten achter het haakoog en wikkelen tot boven de weerhaak. 

 Een tiental oranje fibers inbinden als staartje (lengte is lengte haaksteel). 

 De rest van de fibers vastleggen op de haaksteel en een fijn egaal lichaampje wikkelen. 

 Op 1/3de achter het haakoog het pearl tinsel inbinden (haaksteel even met secondelijm bedekken) en 

strak naar achter en terug naar voor wikkelen. Vastleggen op de plaats waar het tinsel was ingebon-

den.  

 Vervolgens boven op de haak de witte calf tail inbinden (lengte 2 x haaksteel lengte). 

 Onderaan een keelhackle inbinden. Een 10tal oranje fibers volstaat. 

 De foam dubbelplooien en op dezelfde plaats inbinden met de geplooide kant naar voor tot juist bo-

ven het haakoog. Door het inbinden gaan de 2 losse eindjes een beetje open en naar boven staan. 

 Foam een beetje naar boven duwen en onder de foam afknopen. 

 Beetje lak erover en af. 

 

 
 

Ik gebruik dit vliegje in de grotere maten vooral als topdropper op bvb. Bewl Water met daarachter 

enkele kleinere zwarte of anders gekleurde vliegjes zoals een montana nimf . Op de punt mag er 

gerust een zwaardere streamer komen. Zelfs tijdens het stilliggen na de worp gebeurt het regelmatig 

dat de vis stijgt naar deze fry imitatie. Aangezien ze wel wat water verzet, zie je gemakkelijk vol-

gers die dan een kleiner vliegje nemen. 

 


