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STREAMER  

Haakmaat  : 1/0 of 2/0 

Haaktype  : Tunca TP10 of Gamakatsu F314 

Binddraad  : Sterke olive draad  

Staart : Hertenhaar of moose manes 

Ogen : Dumbell eyes of kettingogen 

Lichaam : Zwarte, olive en tan marabou, UV  

 polarchenille olive, UV cinnamon     

 ice dub, zonkerstrip wit 

Vleugel : Barred olive zonkerstrip 

Hackle : Rode of oranje grizzly hackle of  

 schlappen 

 Verzwaring : Looddraad  
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 Binddraad opzetten 5 mm achter haakoog en tot boven weerhaak wikkelen. 

 Daar een busseltje moose of hertenhaar inbinden voor de staart. Lengte =  ong. haaksteellengte. 

 Binddraad naar haakoog brengen en op 5 mm oogjes inbinden, vervolgens looddraad aanbrengen 

tussen hertenhaar en oogjes. Dan binddraad terug naar achter brengen tot op hertenhaar.  

 Nu de zwarte, olive en tan marabou boven op het hertenhaar inbinden, en goed vastleggen.   

 Vervolgens een witte zonkerstrip inbinden op de marabou, 1 cm laten oversteken naar achter en 

de rest laten hangen.  

 Dan de UV polar chenille inbinden en draad dubben met cinnamon Uv Ice Dub en lichaam vor-

men, vervolgens de chenille over de dubbing wikkelen. Dan de witte zonker over het lichaam 

trekken en vastleggen achter de ogen, de hackle inbinden en 4 of 5 toeren wikkelen.  

 Vervolgens de barred zonkerstrip nemen, achteraan op 3 à 4 cm een gaatje inprikken, over de 

haakpunt schuiven en dan de strip onderaan het lichaam trekken en vastleggen achter de oogjes.  

 Met het restant twee toeren achter de ogen en kruislings tussen de ogen wikkelen, met als laatste 

één toer voor de ogen. Kopje vormen stevig afknopen en aflakken. 

 

 

   

 

 

Streamer inzetbaar op de grote rivieren voor de bruine forel, op een kleinere maat heb ik op De 

Ronde Bleek er zowaar een regenboog forel mee gevangen.  

Ik ben er ook zeker van dat deze streamer op een grotere haakmaat gebonden snoek zal opleve-

ren in de polder. 


