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     BBBiiinnndddwwwiiijjjzzzeee   

 

 Langstelige haak in de klem zetten. Binddraad opzetten aan oog en naar achter wikkelen, 3 

stukjes struisvogel mee inbinden als staartje (helft totale lichaamslengte = lengte haaksteel). 

 Fijn rond zilvertinsel inbinden en terug naar haakoog binden. Daar de latex inbinden. Met de 

latex een slank lichaampje wikkelen naar achter en terug. Vastleggen en ribben met zilvertinsel. 

 Afbinden en wat lak aanbrengen over het lichaam. Haak afknippen aan het einde van de steel. 

 2° haak in de klem zetten en binddraad opzetten. Binddraad naar achter wikkelen en stukje 

nylon mee nemen naar achter. 

 Met dit nylon in een lus de andere haak vastmaken. Goed vastleggen.  

 Latex inbinden en de pootjes ondersteboven naar achter inbinden. Oogjes maken van 2 rode 

pareltjes op nylon en vastleggen op 1mm achter het haakoog. Terug naar achter wikkelen. 

 2 Struisvogelfibers inbinden. 1 fiber als onderlijfje wikkelen. 

 De pootjes naar voor klappen en vastleggen met 1 toertje. De 2° fiber tussen de pootjes naar 

voor wikkelen en juist achter de oogjes vastleggen.  

 De latex naar voor klappen en vastleggen voor de ogen. Dan terug naar juist achter de ogen 

klappen, vastleggen en afknopen. 
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BBBeeennnooodddiiigggdddhhheeedddeeennn   

 

Ik gebruik deze nimf regelmatig omdat ze me er levensecht uitziet. Ik heb er al een aantal vissen op 

gevangen maar nog meer gemist. Ik veronderstel dat dit komt door het stijve achterlijfje. Voor de rest is 

dit een snel te binden, mooi patroontje. 

 

 

Nimf/Streamer 

Haakmaat  : 12-16 en 10-12  

Haaktype  : Droge vlieg met grote bocht  

Binddraad : Olive  

Oogjes : Pareltjes op nylon  

Staart : Struisvogel olive  

Ribbing : Fijn rond zilvertinsel  

Lichaam : Struisvogel olive  

Dekschild : Latex olive  

Pootjes : Realistic nymph legs 

 2 haken: korte voor aan en lang  

 stelig achteraan. Best is een haak  

 met recht oog, om nadien beter 

 te kunnen inbinden. Nog extra  

 stukje nylon meebrengen. 
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