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     BBBiiinnndddwwwiiijjjzzzeee   

 Binddraad opzetten achter het haakoog en op 1 mm van het oog de kettingogen inbinden, met 8-

tjes zekeren, en dan binddraad naar achter brengen.  

 Neem nu enkele fibers zwarte marabou, haal onderaan wat pluizige zijfibers weg en bindt dit dan 

in als staartje. De restjes op de haaksteel niet wegknippen, maar mee inwikkelen tot aan de ket-

tingogen zodat er een gelijk egaal lichaam ontstaat.  

 Nu de binddraad terug naar achter brengen en gelijk een stukje holografisch tinsel meenemen.  

 De binddraad terug naar de ogen brengen, en met het tinsel het lichaam vormen, eventueel nog 

eens terug naar achter en naar voor wikkelen.  

 Dan het lichaam insmeren met UV lak en met de lamp laten uitharden. ( als alternatief kan er een 

zilveren ribbing gebruikt worden om het lichaampje te beschermen) 

 De volgende stap is een keelhackletje inbinden van een rode China hackle, maak dit niet te lang 

maar net tot aan de haakbocht is voldoende. 

 Vervolgens een struisvogel fiber inbinden, daarmee 3 tot 4 wikkelingen maken, en vastleggen.  

 Afknopen met een whip-finish knoop en binddraad wegknippen.       
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Dit is een klein en effectief streamertje. Gebruik deze in combinatie met een tweede streamer, of gebruik 

deze op de punt en zet een 40cm daarvoor een natte vlieg (bv peute). Zowel op de streamer als op de natte 

vlieg zullen er aanbeten volgen. 

Minder geschikt bij de start van het seizoen omdat deze streamer niet erg diep gaat (tenzij in combinatie met 

een tweede en zwaardere streamer) 

 

       TTToooeeepppaaassssssiiinnnggg    

Streamer  

Haakmaat  : 12 

Haaktype  : Tunca TE50 of Kamasan B-175 

Binddraad  : Zwart 6/0 

Verzwaring : Ketting ogen   

Staart : Zwarte marabou  

Lichaam : Zilver holografisch tinsel 

Keelhackle : Rode Chinese hacklefibers 

Kop : Zwarte struisvogel 
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