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                    BBBiiinnndddwwwiiijjjzzzeee   

• Binddraad opzetten naar achter brengen, en daar de zonker strip inbinden met 1 of 2 wikkelin-

gen. Zorg dat de strip een drietal cm voorbij de haakbocht uitsteekt, en knip er eerst vooraan 

een puntje aan.  

• Bindt dan achteraan de chenille in en breng de binddraad naar het haakoog. Vorm het lichaam 

met de chenille, maar laat aan het haakoog genoeg plaats om nog wat rode dubbing aan te bren-

gen voor de kieuwen, de zonker strip vast te zetten en een kopje te vormen.. 

• Splits dan de binddraad en plaats er een beetje rode dubbing in. Eventueel met een dubbing lus 

werken maar let op, de streng wordt dan weer dikker. Twee toeren dubbing wikkelen, en deze 

dan een beetje naar achteren toe uitkammen. 

• Trek nu de zonker strip over het lichaam ( goed aantrekken zodat hij strak staat), zet vast achter 

het haakoog, vorm nog een mooi kopje met binddraad en knoop af. 

• Lak dan het kopje af. Ik gebruik UV bond lijm (Bug Bond of gelijkaardig). Als die droog is kan 

Je met een watervaste viltstift twee oogjes aanbrengen. Let op, als Je niet eerst lak of Bug Bond 

aanbrengt, zal de viltstift uitlopen over het hele kopje! 
 

    Reservoir  

    Rivier  
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BBBeeennnooodddiiigggdddhhheeedddeeennn   

 
Beschrijving: deze vlieg heb ik ooit in Bewl gekocht omdat ik mijn doos met zonkers vergeten was (het 

gebeurd wel meer dat ik wat vergeet, helaas).  

Ik heb er toen in Bewl wat vis op gevangen maar achteraf ook uitgeprobeerd op Kluizen en Millenium 

lake. Meestal met succes. Ook op de Vesder kreeg ik er al menig bruine forel mee gevangen, hoewel ik 

op rivier ook veel vis mis (staartbijters). Deze vlieg zit in het gamma van Fulling Mill (onder de naam 

Minkie Black/Brown/Silver Mini), maar is makkelijk zelf te maken.  
 

 

Streamer  

  

Haakmaat  : 10 – 12 

Haaktype  : Tunca T50 of Kamasan B-175 

Binddraad  : UTC (of 70) fluo shell pink 

Lichaam : Chenille (1 mm ) pearl of UV 

Kop : Rode dubbing zoals SLF 

Vleugel : Mink zwart, bruin of zilver/wit 
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