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EMERGERS gebonden met een luchtbel = bubble kunnen zeer effektief zijn. Deze emerger
is gebonden met SSRF = Snowshoe Rabbit Foot, maar kan ook worden gebonden met
CDC = Cul de Canard.
Hieronder geef ik aan hoe je met bepaalde technieken een fraaie BUBBLE zou kunnen
maken. Let op: dit is mijn methode, maar er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden !
BUBBLE MAKEN VAN SNOWSHOE
We beginnen met het kiezen van een binddraad, die echt gemakkelijk te splitsen is.
Je kan b.v. kiezen tussen Textreme Double Thread of Veevus 16/0. Ik gebruik graag
de Veevus draad, maar dat is een kwestie van smaak.
De binddraad naar het midden van de haaksteel brengen. Kleine platte goot horizontaal
installeren ter hoogte van de haak. Deze goot is handig om de snowshoe haren perfekt te
kunnen VERDELEN voor het maken van een mooie “bubble”. Naar mijn mening valt of
staat het eindresultaat, met een goede verdeling van de haren.
De “goot” is een speciale tool, oorspronkelijk ontworpen voor het snel binden van een
imitatie-muis van hertehaar. Ik kocht hem jaren geleden ergens op een beurs.
Op de volgende bladzijde staat een illustratie van de goot, het zo genoemde
Dubbing Spinning Systeme.

We gaan nu de draden van de binddraad splitsen en spannen EEN van de twee draden
(zie D) OVER de goot (zie A) en laten het uiteinde van de draden bungelen aan de
bobbin-holder (zie A3).
Let op: we hebben geen dubbingtol of twister nodig, omdat de bobbin-holder
als twister fungeert.
De tweede draad plaatsen we ONDER de goot (niet zichtbaar) en laten deze daar
voorlopig rusten.
Voorzichtig met de hand een plukje snowshoe (zonder onderwol) zodanig bewerken, dat de
dunne uiteinden van het bundeltje haar een beetje gelijk zijn.
Probeer het haar een beetje te “stackeren”.
Vervolgens het haar SPAARZAAM en - met voldoende tussenruimte - UITSPREIDEN
over de goot en BOVEN OP de binddraad leggen. De hoeveelheid haar wordt in de praktijk
vastgesteld. Zorg er voor, dat de dunne uiteinden van de haren mooi uitgelijnd naar
RECHTS wijzen. De afgeknipte haren wijzen dus naar links.
Nu een dubbinglus maken. Hoe doen we dat ? We nemen de tweede draad, die we voorlopig
ONDER de goot hadden geparkeerd op en plaatsen die OVER het materiaal op de goot.
We hebben nu twee draden met het materiaal er tussen, een dubbinglus.
Onze bobbin-holder gaat nu als dubbingtol fungeren en we maken zoveel rotaties als nodig is.
Vervolgens het haar – onder voortdurende controle - om de haak wikkelen vanaf de
HELFT van de haaklengte tot achter het haakoog.
(zorg voor ruimte voor het vastzetten van de bubble en de vleugel).
Zorg er voor, dat de dunne uiteinden van het haar (nu naar links gestrekt en gestreken) netjes
aaneen sluitend RONDOM de haak worden gewikkeld. Met een aantal halve steken de haren
fixeren. Zorg voor voldoende ruimte voor de “luchtbel”, die we nu gaan maken.
Haren bolvormig maken door ze eerst iets naar achteren te strijken, daarna een soort bol
vormen naar voren, een stopnaald zonder handvat onder de haren plaatsen en gebruiken om
de bol nader vorm te geven.

Naald laten zitten en vervolgens de haren rondom gespreid OVER de naald naar VOOR
trekken en als bol vastzetten achter de naald maar voor het haakoog.
Restant haren NIET afknippen, want deze gaan immers het vleugeltje vormen.
Vervolgens alleen de haren, die het vleugeltje gaan vormen, schuin naar boven en naar
voren brengen en fixeren. Het vleugeltje komt dus schuin naar boven te staan.
Het vleugeltje in model plukken (niet knippen) en fatsoeneren.
De naald kan nu verwijderd worden.
Succes !
AD HOOGENBOEZEM

