Baarsstreamer ‘Sculpin’ Head Jigging Streamer’ door André Miegies
Materiaal
Haak: Universal Predator #2
(Partridge)
Binddraad: Textreme 150D
Titaniumdraad 25 lbs
Kunststof kraal 3 mm
Fastach + clip (Mustad)
Wiggletail/Dragontail
Flatbraid
Long hair chenile

Craft Fur
Crinkle flash
Sculpin’ head
UV plakoogjes 3 mm
Stap 1:
Buig de haaksteel op een halve centimeter van het haakoog in
een hoek van 45gr.
Binddraad halverwege de haaksteel opzetten.

Stap 2:
Vouw de titaniumdraad dubbel. Hang de Fastach in de bocht.
Schuif de kunststof kraal over de beide titaniumuiteinden en
zeker daarmee de Fastach.

Stap 3:

Bindt de titaniumdraad zodanig aan de rugzijde van de haak in
dat de kraal tegen de haakbocht wordt gedrukt.
Zeker het titanium door het 2x terug te buigen en in te binden.
Breng op de wikkelingen secondelijm aan.

Stap 4:
Zet de clip in de vice en zet binddraad op.

Stap 5:
Bevestig de wiggletail / dragontail aan de clip.
Aflakken.

Stap 6:
Zet de haak terug in de vice en bevestig de tail m.b.v. de clip in
de fastach. Op deze manier kan de streamer op de juiste lengte
worden afgebouwd, zodanig dat het nog te monteren materiaal
de tail niet raakt. Deze zal dan niet in zijn bewegingen worden
gehinderd.
Stap 7:
Bindt de flatbraid ter hoogt van de kraal in en wikkel deze tot
ruim voor de 45gr. knik terug richting haakoog.

Stap 8:
Bindt op dezelfde manier het long hair chenil in en vouw het
haar ervan om richting haakrug.

Stap 9:
Knip van donker en licht Craft Fur van elk 2 toefjes haar.

Stap 10:
Bindt aan de buikzijde van de haak een toefje donker en aan de
rugzijde een toefje licht gekleurd Craft Fur in.

Stap 11:
Bindt aan beide zijden een weinig Crinkle flash in.

Stap 12:
Draai de haak en bindt ditmaal tegengesteld weer Craft Fur in,
de donkere kleur weer aan de buikzijde.

Stap 13:
Lichte kleur weer aan rugzijde.
Met secondelijm goed aflakken.

Stap 14:
Vouw de Craft Fur terug richting haakbocht.

Stap 15:
Schuif de Sculpin’ head over het haakoog en lijm het vast.
(Zap gel, Z-poxy of secondelijm).
Fixeer de Sculpin’ head met enkele wikkelingen ‘kleurig’
binddraad.
Stap 16:
Lijm de plakoogjes op de juiste plaats met secondelijm.

