Baarsstreamer ‘Zonker Streamer’ door André Miegies
Materiaal
Haak: Universal Predator X
jig 60 #3/0 (Partridge)
Binddraad: Textreme 150D
Long hair chenille
Dumble
Zonkerstrip
Crinkle flash
Predator dubbing (Fly
Dressing)
UV Bond

Stap 1:
Plaats de haak met de haakpunt naar boven in de vice.

Stap 2:
Binddraad halverwege de haaksteel opzetten en wikkelen tot de
weerhaak.

Stap 3:

Longhair chenille ter hoogte van de weerhaak inbinden en
terugwikkelen naar het haakoog, onderwijl het haar met de
vingers naar achteren strijkend. Na het afbinden en afknippen
van het chenille de haren naar de rug van de haaksteel
omvouwen.
Stap 4:
Om de dumble (oogjes) stabiel op de haaksteel te kunnen
vastbinden een weinig dubbing aanbrengen.

Stap 5:
De dumble op de dubbing op de rugzijde van de haak zetten.
Met achtwikkelingen de dumble vastzetten en aflakken.

Stap 6:
Alvorens de zonkerstrip in te binden deze eerst ‘taperen’ aan de
staartzijde. Bepaal de lengte van de tail en prik de zonker met de
huidkant door de haak. De haren wijzen nu naar de haakpunt.
Lijm de zonkerstrip als lijfje op de buikzijde van de haak.
Bindt af ter hoogte van de dumble en lak af.
Stap 7:
Bindt aan weerszijde enkele strips Crinkle flash in. Ietsje langer
laten dan de zonker tail.

Stap 8:
Knip uit een stukje van 3 cm zonker, met behulp van 2
klemmetjes, het huidje weg.

Stap 9:
Maak een lus en zet er de haren van de zonker tussen.
Twist het geheel, wrijf de haren naar één kant.

Stap 10:
Bindt van de haren een kraagje, achter de dumble.

Stap 11:
Om het kopje netjes af te werken Predator dubbing aan bovenen onderzijde inbinden. 2 kleuren inbinden.

Stap 12:
Zet er nog een tweede kleur dubbing overheen.

Stap 13:
Ook aan de rugzijde van de haak (= de buikzijde van de
streamer).

Stap 14:
En aan de zijkanten.
‘Snuitje’ wikkelen van dumble tot haakoog en aflakken of
afwerken met UV Bond.

Stap 15:
UV Bond gebruiken om het kopje vorm te geven.

Stap 16:
Eventueel met een permanent marker een streepjespatroon
aanbrengen.

