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     BBBiiinnndddwwwiiijjjzzzeee   

 Binddraad opzetten op 5 mm van het haakoog, tegelijk de rib mee naar achter inbinden en 

terugbrengen tot waar de binddraad is opgezet. 

 Vervolgens het tinsel inbinden, naar achter wikkelen, terug naar de beginpositie en vastleggen.  

 Dan het zonker stripje op dezelfde plaats inbinden als het tinsel en zekeren met een druppeltje 

sekondenlijm. De strip naar achter leggen over het lichaam, en van achter uit met de ribbing 

door de zonker haren heen ribben, en zo gelijk het zonker stripje zekeren bovenop het lichaam. 

 Op de beginpositie de hackle inbinden en een tweetal toeren wikkelen, restant wegknippen. 

 Een toefje elk haar nemen, en inbinden met de punten naar achter, deze mogen tot aan, of zelfs 

een beetje verder komen dan de haakbocht. 

 Met de binddraad een kleine basis maken waarop je de volgende bewerking gaat maken. 

 Opnieuw een toefje haar nemen, ditmaal de dikte van een potlood, schuin over de haak leggen, 

2 toeren draad erover leggen, en met de derde toer aantrekken, tegelijkertijd het haar laten rond 

de haaksteel draaien, naar achter drukken en de binddraad draad voor het haar brengen. 

 Opnieuw een basis maken en de vorige bewerking herhalen tot de haak tot tegen het oog vol zit. 

 Afknopen en de kop in model knippen dit gaat het best met een krom schaartje. Bij het knippen 

er op letten dat de punten van het eerste busseltje haar blijven staan . 
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BBBeeennnooodddiiigggdddhhheeedddeeennn   

  
 
 
Dit streamertje werkt zeer goed op het  van Oostvoorne, je moet dan wel er mee vissen langs de diepe 

kant van de dijkjes en met een zinkende lijn. 

 

   

 

 

Streamer  

Haakmaat  : 6 - 8  

Haaktype  : Tunca T30 of  T60 of …  

Binddraad : GSP 10 denier of andere  

 sterke draad  

Staart & vleugel : Zonker strip eekhoorn  

Ribbing : Zilver of goud draad  

Lichaam : Goud of zilver holografisch  

 tinsel medium  

Kraaghackle : Oranje   

Kop : Elk haar (hertenhaar)  
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