BROWN STONEFLY

Gebonden en foto: Ad Hoogenboezem

HAAK: Draper Flat Bodied Nymph Hook # 8
BINDDRAAD: Uni-Thread 8/0, brown
VERZWARING: Dun looddraad .010 mm,
met Bug Bond verstevigd
STAART: Orvis goose biots, brown, 2x
RIBBING: Vinylrib mdg/sm, brown
ONDERLIJFJE: (Poly)floss, brown
LIJFJE: Fly-rite nr. 32, rusty olive
DEKSCHILD: Flexi-body, dark tan
POOTJES: Micro rubber legs, brown, 2x4
ANTENNES: Orvis goose biots, brown, 2x

Originator: Ad Hoogenboezem
Zie ook: Black Stonefly en Golden Stonefly

TOELICHTING
Met imitaties van steenvliegen wordt in vele delen van Europa gevist.
De nimfen, “creepers” genoemd, varieren in lengte van 16-33 mm.
Ik heb gekozen voor een grote imitatie op # 8. Vis er zelf (nog) niet mee,
maar vind het wel aardig om ze te binden.
De nimfen zijn donker bruin van kleur. Als dubbing zou je kunnen
kiezen uit de Master Class serie nr. 13 Perla Large Stoneflies of uit
de collectie van Fly-Rite nr. 32. Rusty Olive.
Ik heb een voorkeur voor Fly-rite om twee redenen. Het dubt gemakkelijk
en in het assortiment zijn fraaie gemệleerde kleuren opgenomen.
Sommige binders – waaronder ik – kiezen ook wel voor een zwarte variant.
Let op: de speciale Draper haak heeft een bijzonder profiel. (zie foto)
Hierdoor wordt het gemakkelijker het karakteristieke brede, platte lijfje
van een steenvlieg te binden. Ik gebruik voor mijn steenvliegen
uitsluitend Draper haken. Helaas uit de produktie genomen !

Voor de verzwaring heb ik gekozen voor dun looddraad aaneensluitend gewikkeld over het gehele frame en gefixeerd met Bug Bond.
Er zijn ook andere opties om te verzwaren, maar die hebben niet
mijn voorkeur.
Het dekschild en het staartje/antennes hebben dezelfde kleur,
t.w. dark tan. Staat wel goed.
Kies goede biots voor het staartje en de antennes, b.v. Orvis Goose Biots.
Deze biots zijn stevig en hebben voldoende lengte. Goedkopere biots
zijn vaak tekort en daardoor lastig in te binden.
Draper Flat Bodied Nymph Hook

Foto: Ad Hoogenboezem

Voor de ribbing/segmentatie van het lijfje gebruik ik halfrond Vinylrib.
Alternatieven zijn Larva Lace, gekleurd metaaldraad, enz. enz.
Door floss te gebruiken als onderlijfje (over het lood heen wikkelen),
krijg je een perfekte ondergrond voor de dubbing.
Het is belangrijk de vinylrib met een lichte spatiering stevig over de dubbing
heen te wikkelen. De dubbing “piept” er dan tussendoor en dat geeft een
aardig effekt.
Ik werk nu al weer vele jaren met Flexi-Body. Het soepele en glimmende
materiaal is en blijft mooi materiaal voor dekschilden, e.d.
Denk er aan, de antennes niet te lang te maken. De biots van het staartje zijn
ongeveer tweemaal zo lang als de antennes.
Succes met het vissen !
AD HOOGENBOEZEM

