
 

 

Bram Jansen    2012 - 2013

    

     BBBiiinnndddwwwiiijjjzzzeee   

 Binddraad opzetten, naar achter wikkelen en gelijk een stuk zilverdraad meenemen voor de rib.  

 Dubbing aanbrengen en vanaf  boven de weerhaak naar voor een lichaam vormen tot op 1/3
de

 

van de haaksteel. Vervolgens wat rode (langere) dubbing aanbrengen, en op de helft van de 

resterende haaksteel de rest van het lichaam vormen. Laat zeker een drietal mm vrij aan het 

haakoog. 

 Prepareer dan twee parelhoen hackles voor de vleugel. Probeer de veren te matchen aan elkaar 

qua tekening en grootte. Bepaal de lengte voor de staart, en haal de rest van de fibers aan de 

onderkant weg.  (minstens de lengte van het gewikkelde lichaam). 

 Bind nu de twee hackles in er zorg voor dragend dat de punten gelijk blijven en de rest van de 

fibers rechtop staan. Splits dan de fibers open met een naald, en trek de rib er een vijfmaal 

doorheen zonder de fibers plat te drukken. Leg de rib dan vooraan vast en knip restant weg. 

 Pluk nu dan met een naald, of met een stukje Velcro wat fibers van de rode dubbing uit zodat er 

een klein baardje ontstaat.  

 Neem dan nog een toefje van de hackle fibers van de parelhoen hackle die bij het voorbereiden 

van de matukawing is verwijderd. Leg de puntjes gelijk en bindt deze in als baardje. Vorm nog 

een mooi kopje met binddraad en knoop af. 

 

 

 

 

 

 Reservoir  

Fly Only 

 PARELHOEN MATUKA 

 

BBBeeennnooodddiiigggdddhhheeedddeeennn   

      

Nog een universele streamer. Het grote nadeel van matuka streamers, en zeker bij deze vlieg, is de 

beperkte actie. Die zal je dus zelf moeten voorzien door te variëren met binnenstrippen. De vorm van 

het silhouet ( prooivisje ) maakt de beperkte actie voor een jagende forel dan weer meestal goed. 

 

Streamer  

Haakmaat  : 8 – 12  

Haaktype  : Tunca T60 of Kamasan B-830  

Binddraad : Zwart 6/0  

Ribbing : Zilver draad   

Lichaam : Zwarte en rode dubbing (v bv  

 UV Nice dub en rode seal’s fur)  

Vleugel : Parelhoen hackle   

Baardje :  Parelhoen hackle   
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