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ETT DUSSIN FLUGOR
De bästa flugorna för öring, harr, röding och regnbåge i nordiska vatten

Inledning
Det finns mängder med flugmönster i världen. I alla länder där flugfiske förekommer i
någon form har det skapats inhemska flugmönster som ofta ger fungerande flugor också
för andra länder. I och med att ”världen blir mindre” sprids mönstren mellan olika
fiskare från land till land. Under senare år har Internet bidragit till denna spridning
eftersom det den vägen går att se mycket nytt. Man kan få bindbeskrivningar på nya
mönster eller beställa flugorna direkt on-line från jordens alla hörn direkt hem i sin
brevlåda.
Ändå känns det som om de gamla mönstren fortfarande är vanligast i flugaskarna
världen över, även om många nyare amerikanska mönster har sina förespråkare. På
senare tid har olika europeiska mönster fått många användare också i Norden och ett
fåtal nordiska mönster kan man hitta också i USA. Det ökade fiskeutbytet mellan
kontinenter och länder gör också att mönstren går i varandra och gamla mönster får
tillsatser som gör de modernare och, förhoppningsvis, också bättre.
Moderna material har ersatt, eller håller åtminstone på att ersätta, många av de vackra
fjädrar som ingår i ”de gamla” mönstren. Dessa fjädrar blir allt sällsyntare. Vissa
fågelarter har blivit fridlysta och andra är så svåra att få tag i att materialet inte längre
är tillgängligt i någon högre grad hos våra handlare eftersom priserna då blir för höga.
En illegal marknad finns förstås också när det gäller flugbindningsmaterial, men då de
moderna materialen inte är sämre ser jag ingen anledning att använda fjädrar från
sällsynta fåglar eller hår från hotade djurarter. Det är bara vi fiskare som kan sätta
stopp för användning av hotade djurarter i våra flugmönster. Så länge vi frågar efter
dem kommer illegal försäljning att finnas! Detta särskilt mot bakgrund av att man nu
kan få konstgjort material som ibland till och med är bättre än de sällsynta
originalmaterialen.
Det finns troligen inte en fluga som är så ”all-round” att den kan vara den enda man
behöver för en fisketur exempelvis i nordiska fjällvärlden, även om någon en gång sagt
att med endast en ask med March Brown Silver klarar man sig gott i fjällen. Möjligen
var det så när uttalandet fälldes eftersom det då fanns mer fisk att tillgå. Men bland
annat försurning, överfiskning av vissa vatten samt en del oförstånd har bidragit till att
antalet matfiskar som varje år fångas i Norden stadigt minskar. Förvisso är det så att
March Brown Silver fortfarande fungerar bra, men åtminstone jag vill nog ha
ytterligare några flugmönster med mig på min fiskeresa.
Att de flesta fiskar äter det mesta av sin mat under vattenytan är ett känt faktum.
Därför är det klokt att se till att man i sin flugask, eller flugaskar, har ett antal flugor
för fiske på olika djup. Dessa bör dessutom finnas i olika storlekar, färger och former,
vilket i regel gör att antalet flugor man släpar med sig vida överstiger det antal man i

det praktiska fisket använder. De vanligaste insekterna på fiskens matsedel i nordiskt
fiske är säkerligen nattsländor i olika former, men de flesta av våra flugmönster, och
särskilt då de gamla, anses imitera dagsländor i olika stadier. Detta trots att det finns
fem gånger så många nattsländearter som det finns dagsländearter i Sverige. Det finns
för övrigt nästan lika många olika bäcksländor som dagsländor, men imitationer av
dessa är rätt sällsynta hos flugfiskarna i Norden, medan de är betydligt vanligare i USA.
Nu är detta kanske ändå inte så viktigt eftersom vissa mönster kan föreställa nästan
vad som helst som finns i vattnet.
Du kommer längre fram att finna flera mönster på nymfer d v s dagsländornas
larvstadium, puppor som är nattsländorna just innan de blir färdiga flygande insekter
och några mönster som imiterar dessa insekter i dess flytande form. Jag har också tagit
med en myra, en fisk och en ren fantasiskapelse. Jag har medvetet gjort ett urval av mer
klassiskt gångbara dels för att de är lättare att binda än specialvarianterna och dels för
att de är utprovade och fungerande i nordiskt flugfiske.
Varje mönster som finns beskrivet i detalj kan användas som modell för andra flugor
som binds och fungerar likartat men kanske avviker i någon mån till exempel i färg eller
storlek. Många sådana varianter finns uppräknade så när du fyllt din flugask med
dussinet fullt så finns det ytterligare dussin att fylla på med. Som flugbindare blir man
aldrig färdig.
Flugfisket har spridit sig på alla nivåer. Det som tidigare av många betraktades som en
snobbsport har blivit tillgängligt för alla fiskeintresserade. Dels finns billigt material att
tillgå så att alla har råd, dels finns attraktiva fiskevatten att tillgå i närheten av
tätorterna, då många sjöar och dammar får kontinuerliga insättningar av huggvilliga
regnbågar och öringar. Fisket med fluga efter ”vanliga” fiskar som abborre och vitfisk
har tillkommit och också gädda betraktas numera av många som ett möjligt och
sportmässigt högt stående flugfiskemål.
En sport i sporten är flugbindningen. Man kan visserligen köpa sina flugor billigt från
andra flugbindare eller i fiskebutiker och sportaffärer, men man får inte alltid de man
vill ha. De kanske inte heller ser ut riktigt som man vill. Då återstår bara att börja
binda själv, och efter den första investeringen i verktyg och diverse fjädrar och pälsbitar
blir flugorna ganska billiga. Och det behövs, eftersom så många fastnar på en massa
andra ställen än i de tilltänkta fiskarna.
Denna bok är en introduktion till bindningen med några mönster på relativt enkla
flugor, och kanske några som upplevs som lite svårare. Framför allt är de dock mönster
som kan tjäna som mallar vilka kan användas för att skapa ytterligare andra flugor.
Modellerna täcker hela området för fiske efter öring, röding och harr i Norden och
utbudet ger en grund för livslångt flugfiske där många andra mönster kommer att ingå.
Leif Ehnström/2004

Flugor
Bilder på nymf, dagslända och nattslända.
Ingen vet väl när den första konstgjorda fiskeflugan tillverkades, men det kan mycket
väl ha varit på stenåldern. Vad man vet är att man åtminstone från medeltiden gjort
krokar med fjädrar på. Dessa tidiga varianter finns beskrivna i England år 1496 i
skriften ”The Treatyse of Fyssynge Wyth an Angle” och anses författad av Dame Juliana
Berners. Sedan dess har böcker och artiklar om fiske i allmänhet och flugfiske i
synnerhet kommit i en aldrig sinande ström. ”The Compleat Angler” av Izaak Walton
kom ut första gången 1653 och fick 1676 en extra del som bättre behandlade flugfiske.
Denna författades av Charles Cotton, en av Waltons lärjungar och de flugor som nämns i
denna extra del av boken används, i en del fall i något förändrad form, fortfarande. Han
nämner exempelvis Green Drake, Palmer Hackle och Blue Dun.
Flugorna bands förstås inte riktigt likadant då som nu. Krokarna saknade exempelvis
kroköga och bands fast direkt på tafsen som då gjordes av hästtagel, men kroppar och
vingar förfärdigades då ungefär som nu. Ibland dock av andra material än de man
använder numera. Man använde tidigare hår och garn till kropparna och fjädrar till
vingar. De konstgjorda materialen vi har tillgång till idag har dock ännu inte helt slagit
ut användandet av naturligt hår och fjädrar. Andra naturmaterial har kommit till (som
Cul de Canard – CDC) och andra har försvunnit bland annat för att de inte längre finns
att tillgå eller för att djuret, eller fågeln ifråga, håller på att utrotas och all handel har
stoppats med skinnet eller fjädrarna.
Förutom flugor för fiske efter harr, öring, röding och regnbåge binds också diverse flugor
för fiske efter lax och havsöring, gädda och olika exotiska fiskar som bara finns i varma
hav runt vårt klot. Dessa finns inte med i denna bok som helt är inriktad på det nära
fisket i insättningssjöar runt om i landet, eller bland de naturliga bestånd av öring och
harr som finns framför allt i norra delarna av Sverige och Norge, samt det rena
fjällfisket efter röding och öring. Alla mönster som nämns i boken fungerar bra med de
förutsättningarna.

Verktyg och tillbehör
För att man ska kunna binda flugor som inte bara blir dunbollar krävs en del verktyg
och tillbehör. Det finns visserligen en del som binder utan dessa tillbehör, men då måste
man vara ungefär lika fingerfärdig som en trolleriartist och det är åtminstone inte jag.
Det finns mängder av olika verktyg i olika kvalité, men det går att hålla verktygskontot
på en dräglig nivå om man inte köper det dyraste. Allt är förstås avhängigt hur mycket
man binder. Den som binder tusentals flugor per år behöver lite tåligare verktyg än den
som bara binder något hundratal. Vartefter man utvecklar sin hobby kan man alltid
skaffa mera och bättre.
Städ
Det är viktigt med ett bra städ. Det finns modeller som är bevis på den bästa
ingenjörskonst, men till en början klarar man sig med betydligt enklare saker. Det är
bra om det går att snurra på den del som håller kroken – chucken - utan att kroken
lossnar, särskilt om man binder laxflugor, men man klarar sig mycket bra också med ett
städ som inte har roterande chuck.
Mitt tips är ett enkelt städ med fjädrande spännarm som Regent Classic. Det finns
billigare städ, men knappast enklare.
Bild på Regent

Trådrullehållare
Det behövs en, eller gärna flera, trådrullehållare, som har till uppgift är att ge viss
tyngd så tråden sitter kvar på kroken och är spänd under arbetet, samt att förvara
trådrullen.
Bild på trådrullehållare
Hackeltång
Det finns olika varianter på hackeltänger. Själv föredrar jag en vanlig fjädrande variant
med långa käftar. Hackeltången används till att hålla i små fjädrar som ska lindas fast
på kroken t ex hacklet.
Bild
Dubbingnål
Dubbingnålen används att peta med och för att lägga på lack på flugans huvud. Helt
oumbärlig är den inte, för man kan göra samma sak med en stor synål.
Bild
Dubbingsnurra
Om man vill tvinna kroppshår i en ögla är det bra med en dubbingsnurra. Den förenklar
hantverket men är inte heller helt oumbärlig eftersom man kan snurra det hela för
hand, även om det är lite besvräligare.
Bild
Vingbrännare
Vill man göra flugor med brända vingar behövs vingbrännare. De säljs oftast i set så
man får några olika för olika stora flugor.
Bild
Whipfinisher
När det är dags att göra flugans huvud och därmed avsluta arbetet är det verktyget
Whip Finish Tool som behövs. Det går att göra ett antal halvslag för hand i stället, om
man vill spara några kronor.
Bild
Lack
Flugbindarlack eller ”head cement” som det ofta kallas, används som lim och isolering
för flugnas huvud. Det finns många olika sorter. Väljer du ett vattenbaserat så slipper
du problem när det börjar torka.
Det finns också elastiskt lack som till exempel används för att laga fjädrar som spruckit
upp när man vill att de ska hålla ihop, men är knappast nödvändigt i nybörjarväskan.
Bild
Vax
Det finns också vax av olika slag. Det används för att förstärka och göra bindtråden lite
kladdigare när du ska dubba, d v s tvinna hår på tråden för att linda en kropp.
Bindtråd
Tunn tråd att binda sina flugor med. Börja inte med den allra tunnaste varianten. Du
kommer att behöva, svart, brun, gul och grå till att börja med. UNI har bra tråd liksom
Danvilles. Använd 6/0 grovlek i början och gå så småningom över till 8/0 eller 12/0 som
är tunnare och därmed gör det möjligt att skapa nättare flugor.
För bindning av hårvingar av ”muddlertyp” behövs en grövre tråd eftersom den tunna
varianten skär av rådjurshåren. Välj i stället Danvilles Monocord B eller Monocord 3/0
om du är hårdhänt.
Krokar
Detta är en fullkomlig djungel. Det finns krokar av alla de slag, för alla typer av flugor
och dessutom från en mängd leverantörer. Till en början behöver du dock bara lite tunna
krokar som fungerar bra till torrflugor, samt eventuellt en sort av grövre tråd för nymfer
och våtflugor. Dessa behöver du i storlekarna 10, 12 och 14 samt eventuellt 16. Du
behöver också några krokar avsedda för streamers i storlek 6, 8 och 10. Väljer du

dessutom en streamerkrok i storlek 12 blir den bra till lite längre nymfer. Jag
rekommenderar att du väljer kemiskt vässade krokar som fäster bättre när fisken
hugger. Daiichi, Mustad, Partridge och Tiemco är namn på några olika kroktillverkare.
Du hittar dem lättast hos din vanliga redskapsleverantör.
Sax
Det finns också många olika varianter på saxar för flugbindaren. Huvudkravet är att
den är vass så att det man vill klippa inte glider undan. Själv använder jag en enkel sax
av fårsaxmodell. En av de billigaste saxar man kan hitta. Den är faktiskt så billig att
man kan byta när den börjar bli slö. Se bilden av verktygen.

Det behövs flugbindningsmaterial och kunskaper
Det finns i fiskebutikerna ofta bra satser med flugbindningsmaterial att köpa. De kan
vara olika omfattande, så det är bra att ha någon som kan lite om flugbindning med sig
när man handlar i början. Satserna innehåller i regel också en uppsättning av de
viktigaste verktygen och ett enkelt städ. Detta blir den bas man sedan kan öka på med
andra verktyg eller bättre sådana. Man får med flugbindningssatsen en bra start på
hobbyn och man kan lätt fylla på med extra fjädrar, hår och tillbehör vartefter intresset
och kunskaperna ökar.
I satsen brukar också en bra instruktion, eller en flugbindningsbok finnas med så att det
går att komma igång på egen hand. Annars rekommenderar jag en flugbindningskurs.
Många butiker ordnar själva sådana, eller kan tipsa om fiskeklubbar i närområdet som
har kursverksamhet i sin verksamhet.

Fjädrar
Hackel
Hackel kallas den fjäder som lindas runt kroken för att efterlikna benen på den insekt
man imiterar eller försöker efterlikna. Det vanligaste hackelmaterialet är fjädrarna man
finner på huvudet, eller snarare nacken, hos tuppar och hönor, men också andra fjädrar
får ibland göra tjänst som hackel. På torrflugorna används genomgående tupphackel av
hög kvalité. Det är till och med så att man föder upp tuppar och avlar fram de som har
bäst hackelfjädrar. Långa fjädrar, med tunn fjäderstam och korta och täta fjäderstrån är
det man strävar efter. De bästa tupphacklen för torrflugor kommer från farmer i USA
som Whitings och Metz. Bild på olika hackel
På dessa farmer föder man nu också upp hönor med särskilt bra huvudfjädrar. Hönornas
fjädrar är mjukare och används därför till sjunkande flugor, eller i vissa fall för att
bränna vingar till torrflugor av.
Bild på brända vingar
Andra fjädrar som ofta används till hackel är:
• Kroppsfjädrar från olika skogsfåglar som rapphöna och ripa för nymfer och
våtflugor i första hand.
• CDC som används både för torrflugor och våtflugor.
Vingmaterial
Vingarna gjordes ju tidigare nästan uteslutande av sektioner tagna från olika
vingfjädrar. Den klassiska är andens vingfjädrar (mallard) som fortfarande används i
många mönster. Också andra fåglars fjädrar används till vingar. Stare ingår exempelvis
i många gamla klassiska mönster på både våt- och torrflugor. De brända vingarna som

ofta görs av exempelvis hönornas sadelhackel kan också framställas av andra täta
fjädrar, till exempel kroppsfjädrar från fasan eller tjäder. Allt beror på vilken färg man
vill ha på vingarna.
Fjädrar som hittas i närheten av sjöfåglarnas fettkörtel kan med fördel användas på
olika sätt i flugorna, bland annat som vingar. Mest känt är här Cul de Canard – CdC,
som är nämnda fjädrar från vanliga änder. Fjädrarna är naturligt infettade med det
bästa flytmedel man kan finna och fjädrarnas struktur gör att de binder luft som också
bidrar till flytkraften.
Fjädrar som kroppsmaterial och annat
Gräsanden lämnar nästan alla sina fjädrar till flugbindningen. Bröstfjädrar till vingar
av fanwingtyp d v s stora solfjäderformade vingar. Sidfjädrarna används i många
klassiska mönster och de brunvattrade skulderfjädrar används i laxflugor och i
mallardserien. Vingpennorna används som vingar i både torr- och våtflugor, den blå
vingtäckaren används bland annat i flugan Butcher och gräsandhonans sidfjädrar hittar
man i Europea 12.
Gåsens skulderfjädrar i naturfärg eller färgade används ibland i klassiska laxflugor och
dess vingpennor används som kropp till våtflugor och nymfer, Sawyer Swedish Nymph
till exempel.
Kalkon är en viktig flugbindningsleverantör. Vingpennorna och stjärtfjädrarna används
på samma sätt som gåsens men återfinns också som vingar i olika flugor där Muddler
Minnow är ett exempel.
Fasantupp och fasanhöna kan lämna mängder med material. Mest använda är
stjärtfjädrarna, där man ofta lindar de långa herlen som kropp till nymfer, men och
också kroppsfjädrar och vingpennor används. Den välkända flugan March Brown har
exempelvis vingar från fasanhönans vingpennor.
Påfågeln lämnar framför allt sin fina sjärt till flugbindarna. Ögonfjäderns herl används
i kroppar på mängder med flugor och stjärtsvärdet med sin lysande grönblåa färg
används i många vingar på streamers och laxflugor.
Marabou är fluffiga fjädrar från kalkon och de används för sin stora rörlighet ofta i
flugor för fiske i lugna vatten. Exempel på detta är Wooly Bugger vars lättrörliga stjärt
binds av marabou.
Strutsherl är fibrer från strutsens plymfjädrar och de används färgade i olika färger
eller i naturfärgerna som tillägg till många flugor.

Hår
Nästan allt pälshår kan användas i flugbindningen exempelvis som kroppsmaterial,
stjärtspröt, ben eller vingar. Vissa hår är tunna och följsamma och ger liv åt en sjunken
fluga, andra är styva och spretiga och ger andra effekter. Hår från hjortdjur är ihåliga
och ger naturlig flytkraft medan vissa andra suger åt sig vatten och därigenom blir mer
lmpade för sjunkande flugor.
Vingmaterial
Man använder bland annat hår från hjortdjur, exempelvis rådjur, elk (den amerikanska
Wapitihjorten) och antilop. Olika hår ger olika beteenden hos flugorna eftersom de har

varirande tendens till spretighet. Gemensamt för hjorthåren är alltså att de är ihåliga
och därför bidrar till att flugan flyter.
Hjortarnas svanshår har länge använts i streamers (bucktails) och rävsvans används
numera mycket, också i laxflugor.
Även våra tamdjur används. Gethår och kalvsvans finns i många mönster som
vingmaterial.
Ett särskilt material är den remsa av kaninhår som binds fast på ovansidan av
streamerkroken och får tjäna som både vinge och stjärt. Modellen kallas zonker och
kaninens mjuka skinn och hår gör flugan mycket livlig i vattnet.
På senare år har nya hårmaterial kommit fram. Asiatisk Gems, som exempel, är mjukt
och användbart i streamers och laxflugor. Amerikansk get, som ett annat användbart
exempel, är långfibrigt och lämpar sig väl för långvingade flugor för exempelvis
gäddfiske.
Kroppsmaterial – naturlig dubbing
Underhår från de flesta av våra pälsdjur kan
användas som dubbing d v s hår spunnet runt
bindtråden så att ett garnliknande material
bildas. Vanligt är exempelvis hår från haröra
(Hares Ear) eller dess ansikte (Hares Mask). I
många äldre engelska mönster finns mullvad som
dubbing för kropparna. Underullen från kaniner
är ett mjukt och följsamt material som lätt låter
sig dubbas också till små flugor.
I och med användning av amerikanska
flugmönster har användning av specifika
amerikanska pälsdjur börjat användas. Tvättbjörn, svartbjörn, jordekorre, sumpbäver
och vanlig bäver samt amerikansk grävling är några exempel.
Garn och konstgjort dubbing
Olika typer av garn används i flugbindningen. Polypropylengarn, ullgarn och
antrongarn är några exempel. Alla beter sig lite olika och användningen varierar med
vilken effekt man vill ha, eller vilka egenskaper man vill ge flugan. Polypropylene är
lättare än vattnet och ger därför flugan viss flytkraft. Antrongarnet ger glans och
ullgarnet suger åt sig vatten och gör att flugan lättare sjunker.
Det finns också mängder av konstgjorda material avsedda att användas som
kroppsmaterial i form av dubbing. Fly Rite som är gjort av polypropylene, SLF-dubbing
från Partridge i England, konstgjort sälhår och så vidare. Vissa av dem innehåller glitter
och blänk och andra är behandlade för att ge större flytkraft.
Dubbing kan ofta köpas i satser med de bästa eller vanligaste färgerna.

Konstgjorda material för övrigt
Tinsel som är tunn metalltråd används för att förstärka flugorna, och för att ge blänk
finns i olika bredder och material som silver, guld och koppar.
Numera finns också tinsel framställd av olika plaster.
Ett annat vanligt material är chenille, som är en tvinnad tråd med intvinnat fluff. Ett
svenkst namn är sniljegarn. Det finns i olika färger och grovlekar.
Olika material för att ge blänk i vingar och kroppar utöver vanlig tinsel är de olika
former av s k flashabou som finns på marknaden. Närmast kan man kalla det
julgransglitter och det finns i olika bredder, längder och färger.

För att få en fluga att flyta kan man använda olika foammaterial som polycelon och
frigolitkulor. Polycelon finns också utstansade i små cylindrar till exempel i svart och
gult för att ge intryck av en getingkropp. Det finns också flera exempel på plastmaterial
till ribbing, för kroppar, ryggsköldar mm. Thin Skin och Nymph Skin är ett par
exempel på dessa material.
Avdelningen med konstgjorda material för flugbindningen ökar hela tiden och är redan
nu en närmast ogenomtränglig djungel. Särskilt krångligt blir det när olika företag
säljer material som är identiska, men under olika namn. Enda sättet att välja är nog att
titta på materialen och försöka se vilka möjligheter de ger för flugbindningen och vad
som kan ersätta vad. Det är omöjligt som hobbybindare att ha allt.

Nu till bindning av några flugmodeller.
Först några nymfer
Nymfer är dagsländans larvstadium och den största delen av dagsländans liv. Den kan
generellt bindas i vilka färger som helst, men vill man hålla sig nära verkligheten är de
flesta gröna eller bruna i olika nyanser. Under större delen av året äter fisken nymfer
och andra insekter som lever under vattenytan, så nymfer är mycket intressanta ur
flugfiskarens synvinkel. Någon har sagt att ca 80 % av fiskens diet består av mat
hämtad under vattenytan och dagsländenymferna står för en stor del av denna diet.
Nymferna går att finna i några olika varianter; simmande, krypande, krälande och
grävande och det är särskilt de simmande och krypande arterna som är intressanta för
oss eftersom de går att finna överallt under hela fiskesäsongen.
De krälande arterna är mycket bottenbundna och svåra att imitera rörelsemässigt, men
det finns ändå en del imitationer som exempelvis brun forssländenymf och andra
forssländor, för det händer ju att de tappar taget och förs med strömmen neröver bäcken,
ån eller älven.
De grävande nymferna lever större delen av sin nymftid i bottenslammet och blir
därigenom svåra att efterlikna. Men liksom forssländorna ibland är i rörelse i vattnet,
händer ju samma sak med de grävande arterna. Båda ska ju dessutom kläckas och ska
då ta sig upp till ytan och kommer då att befinna sig mellan botten och vattenytan och
är därmed föremål för fiskens intresse. Min bedömning är ändå att det är så pass sällan
de är på gång i vattnet att de inte tillhör de nymfer som alltid bör finnas med i
flugasken.
De simmande arterna använder bakkroppen och
stjärtspröten som är försedda med små hår för att
simma med medan benen är tämligen stilla och
hålls bakåt under kroppen under simningen. De rör
sig för det mesta i vattnet nära botten, men kan då
och då förflytta sig rätt långt genom att ganska
snabbt men ryckigt simma. Som alla nymfer kan de
också driva med strömmarna för förflyttning.
Den mest kända imitationen av dessa är sannolikt
Frank Sawyers Pheasant Tail och Grey Goose
Nymph eller den GRHE (Gold Ribbed Hares Ear) som finns beskriven

nedan. Det finns så pass många simmande arter att det bör finnas några varianter i alla
flugaskar.
De krypande arterna har mer aktiva ben och mindre tydlig
användning av stjärtspröten när de rör sig, också när de
simmar eller befinner sig i fritt vatten på väg till kläckning
eller för att de far iväg med strömmen. I normalfallet håller de
sig nära botten där de kryper omkring bland vegetationen eller
gör små hopp från blad till blad. Det är sällan de simmar
längre sträckor. Det finns mängder med beskrivningar av
också dessa – i princip alla nymfer med tydligt markerade ben.
Också några av dessa bör finnas med i en välfylld flugask.

Brun nymf (krypande)
En fluga med stjärtspröt och ben av fjäderfibrer. Nymfen är
generell och kan enkelt konverteras till andra arter med hjälp
av färg och storlek.
Mitt mönster för Brun nymf är:
• Krok: Våtflugekrok i storlek 12
• Bindtråd: Brun (som kroppen)
• Stjärt: Fjäderfibrer från spräcklig höna.
• Kropp: Brun Fly Rite.
• Rib: Tunn oval guldtinsel.
• Vinganlag: Bruna Biots från gåsfjäder.
• Hackel: Brun höna.
Nymfen binder jag alltså med stjärtspröt från en
hönsfjäder och kroppen görs med dubbing. Benen
efterliknar jag med ett hönshackel. Denna bruna
nymf kan tjäna som exempel på en
strömsländenymf – Ephemerella Aurivilli.
Så här binder jag en nymf med ben:
Jag börjar med att fästa bindtråden och lägger på
en liten förtyngning närmast krokögat. Högst en
tredjedel av krokskaftets längd. Min erfarenhet är
att om man gör förtyngningen för lång kommer
flugan att gå upp och ned i vattnet. Jag använder gärna en lite tyngre våtflugekrok och
de vanligaste storlekarna är 12 – 16.
Jag lindar bindtråden till krokböjen där jag fäster in en liten bunt fibrer från en
hönsfågel som rapphöna, ripa eller vanlig höna. Jag vill ha den lite spräcklig. Jag
sprider bunten i V-form genom att lägga ett eller ett par bindtrådsvarv mellan
krokskaftet och fjäderspröten och slutligen ett varv ovanpå spröten och framför de
tidigare varven. Bild på stjärtsprötsinfästning
Därpå binder jag in den ribbingtråd jag vill använda. Till min bruna nymf väljer jag en
tunn oval guldtråd. Genom att binda in den vid förtyngningen och längs hela krokskaftet
bakåt till stjärten bildas ingen förtjockning på kroken och slutresultatet blir både
hållbarare och snyggare. Bild på inbindning av ribbing
Därefter dubbar jag något fint dubbingmaterial, till exempel Fly Rite, kaninhår eller
liknande på bindtråden som jag lindat tillbaka till stjärtspröten.

Dubba innebär att man med hjälp av tumme och pekfinger tvinnar fast något luddigt på
bindtråden som därmed får ett utseende som en bit garn.
Dubba inte för tjockt så undviker du att nymfen blir som en boll. Den dubbade tråden
lindar jag fram över kroppen till förtyngningen – ca 1/3 från krokögat – och låter
bindtråden hänga fritt i sin bindtrådshållare. Bild
Jag ribbar sedan bakkroppen på nymfen genom att linda ribbingtråden i motsatt
riktning, jämfört med dubbingen, i några glesa varv och fäster med bindtråden vid
förtyngningen. Ribbingen håller ihop flugan och tillför en sektioneringseffekt och om det
som i detta fall är tinsel också lite blänk.
Nu är det dags för den säck som täcker vinganlagen på nymfen. Den kan göras genom
att man fäster några spröt från en fjäder och lägger över framkroppen, en bit garn eller
med biots som jag brukar använda. På marknaden för flugbindningsmaterial kan man
alltså finna biots som är fjäderfibrer från vingarna av gås eller kalkon. Dessa biots är
styva, rätt korta fjäderstrålar som är breda vid basen närmast fjäderskaftet och sedan
smalnar av ganska tvärt ut mot spetsen. Hela fjäderstrålen är ca 2 centimeter lång, men
det finns en variant på kalkonbiots som är ungefär 3 cm som man kan hitta hos
Whitings i USA. Dessa biots blir utmärkta vingsäckar. Jag fäster en quill på var sida av
det som ska bli framkroppen med spetsen bakåt längs krokskaftet.
Därefter lägger jag ny dubbing på bindtråden och dubbar ett varv över framkroppen
varefter jag fäster ytterligare en biot, men nu på översidan av krokskaftet. Därefter
dubbar jag resten av framkroppen lite tjockare än bakroppen.
Jag fäster sedan ett hackel från brun höna vid krokögat, lindar det i två till tre varv och
fäster så att benen pekar snett bakåt och under framkroppen.
Nu tar jag bioten som jag fäste på ovansidan av kroken och viker denna fram över
framkroppen och fäster framme vid krokögat. Därpå tar jag de två biotfjäderstrålarna
som jag fäste på var sida av framkroppen och viker dessa fram snett över framkroppen
och fäster dem vid krokögat men på motsatt sida mot den de är fästa på. Bioten sträcks
alltså från ena sidan av framkroppen, snett över den och fäst på andra sidan
framkroppen vid krokögat. Bild
Jag för därefter några halvslag med min WhipFinisher, lackar knuten och flugan är
klar.
Liknande flugor
Då och då ser man nymfer som flyter i ytan, till synes livlösa, men som plötsligt börjar
sprattla och kort därefter kläcks och flyger iväg. Den krypande nymfen kan göras till en
flytande nymf. Bättre flytkraft får man av att byta ut hönshacklet mot ett tupphackel
och stjärtspröten mot styvare spröt från en tupphackelfjäder. En lättare torrflugekrok
som inte förtyngs är förstås också lämpligt, men i övrigt kan man binda som ovan. En
impregnering med något lämpligt flytmedel gör att flugan flyter precis i ytfilmen.
Nymfer kan göras i de flesta färger och storlekar. De största svenska nymferna är
Åsandslända och Sjösandslända som är grävande arter. Dessa är ca 3 cm långa och ljusa
med något mörkare framkropp. Just när dessa sländor kläcker (runt midsommar) kan
det vara idé att prova en av dessa smått gigantiska nymfer.
De minsta av dagsländorna är så små att de blir mycket besvärliga att binda och då på
krokar i storlek 20 eller 22. De vanligaste storlekarna på fiskbara nymfer är 12 – 16 med
storlek 14 som en bra allroundstorlek, även om många nymfer faktiskt är mindre och
vissa är något större.
Fisketeknik
Det vanligaste fiskesättet med flugor av denna typ är att kasta flugan snett upp mot
strömmen och låta den sjunka lite. Därefter tas den in långsamt i små dragningar med

det som kallas ”handtwist” eller med korta försiktiga ryck. (bild på handtwist) I stilla
vatten ger handtwistintagningen flugan ett naturligt rörelsemönster. Om man låter
flugan sjunka lite djupare och sedan börjar intagningen kommer flugan att stiga raskt
uppåt ytan precis som den riktiga nymfen gör när den är på väg att kläckas. Finns då en
fisk i närheten kan den oftast inte motstå frestelsen. Samma fiskesätt i strömmande
vatten görs genom att man kastar uppströms och låter flugan sjunka opåverkad. När
linan befinner sig något mera nedströms stramas linan upp och nymfen stiger. Ofta tar
fisken just då. Med lite planering av kasten kan man få nymfen att stiga just vid de
stenar eller gropar där man tror att fisken står.

Gold Ribbed Hares Ear Nymph (simmande nymf)
Gold Ribbed Hares Ear är ursprungligen en amerikansk nymf och binds med material
från harens öra vilket anges i namnet. Ibland använder man också harens ansikte,
Hares Mask på engelska. Där finner man hår av olika längd och i olika färgnyanser som
täcker från ljus beige över brunt till nästan svart. Ett ganska bra urval alltså. Det finns
dessutom färgade harmasker att köpa, som gör att man kan klara sig ganska länge bara
med dessa för sin nymfproduktion. Denna fluga får i tre varianter tjäna som modell för
nymfer bundna utan extra stjärtspröt och ben.
Amerikansk modell
Den amerikanska modellen av GRHE är en ren dagsländenymf och det vanliga
mönstret är:
• Krok: 10 – 14 med långt eller kort skaft
(amerikanska nymfer är ofta betydligt
större än de vi normalt har i Norden)
Kroken kan förtyngas.
• Bindtråd: Svart eller brun
• Stjärt: Täckhår från haröra eller hår
utkammat från kroppen.
• Kropp: Underull och täckhår från
haröra
• Ribbing: Ovalt eller runt guldtinsel
• Vingsäckar: Från kalkonstjärtfjäder, fasanstjärtfjäder eller gåsvingebiots.
• Thorax: Kroppsull av hare med de långa täckhåren kvar
• Huvud: Brunt eller svart.
Så här binder jag nymfen:
Kroken som gärna ska vara av våtflugemodell eller en något långskaftad nymfmodell
fästs i bindstädet. En tunn remsa på ca 2 mm klipps av ett tungstensark och fästs med
bindtråden strax bakom krokögat.
Remsan lindas i ett lager över den främre tredjedelen av krokskaftet. Det brukar bli 3 –
4 varv. Följ efter med bindtråden och klipp av återstoden av remsan. Se till att
förtyngningen sitter ordentligt fast. Man kan förstås också använda sig av blytråd,
blyfolie eller koppartråd till förtyngningen. Jag lägger förtyngningen långt fram på
kroken för att den ska gå bra i vattnet. I stilla vatten kommer den då att dyka med
huvudet först om man gör en paus i intagningen. Jag inbillar mig att fisken gillar det.
Därefter klipper jag loss en liten bunt av håret mitt på harens ansikte, mellan ögonen,
eller från harörat. Denna lilla bunt, 6 - 8 stickelhår och lite ull, binds in ovanför
krokböjen och bildar stjärtspröt på nymfen. Spröten får sticka ut ungefär halva
krokskaftslängden.

Jag binder till ribbing fast en bit ovalt guldtinsel av den tunna varianten i krokböjen och
lägger därefter på lite extra vax på bindtråden. Sedan dubbar jag likadant hår som
stjärtspröten gjordes av på bindtråden. Det finns nu också färdigklippt haröredubbing
att köpa i påsar. Denna går lika bra att använda som den egna, men är lite spretigare
och av enhetlig kulör. Jag har inte märkt att fisken bryr sig om vilken sort som används,
men den jag klipper själv kan jag styra mot mörkare eller ljusare beroende på var på
harmasken jag tar håret. Den dubbade tråden lindas fram över krokskaftet ca 2/3 av
kroppslängden och jag följer efter med ribbingen i glesa varv åt motsatt håll, vilket låser
bindtrådsvarven. Fäst ribbingen och klipp av överskottet.
Nu är det dags att fästa det som ska bli vinganlagen. I mönstret ingår en fjädersektion
från någon brun fjäder. Detta är enkelt och fungerar bra. Fjädersektionen bör vara
ungefär 3 mm bred och den fästs i spetsarna ovanpå kroken där bakkroppen slutar.
Själv gör jag mina nymfer med vingsäckar av en biots från gås- eller kalkonfjäder. En
på var sida och en på mitten och jag får därigenom en mer exakt imitation av
vinganlagen så småningom. Metoden är bra beskriven i Oliver Edwards bok ”Fly Tying
Masterclass”. Jag fäster bioten med spetsen bakåt något ner på sidan av kroppen.
Ny dubbing fästs och lindas ett varv varefter jag fäster den biot som ska vara på
översidan av framkroppen. Därefter dubbar jag resten av framkroppen – thorax – på
flugan. Vinganlagen, oavsett modell, viks fram över krokögat och fästs. Överskottet
klipps av och ett litet huvud lindas av bindtråden och avslutas med ett par
whipfinishknutar och lackas.
Ben petas till sist ut från undersidan av thorax och nymfen är klar. Det spretiga
harörehåret gör att man inte behöver binda in några gälar eller någon extra fjäder till
ben på nymfen.
Brittisk modell
Den brittiska varianten av GRHE är mer lik
en nattsländepuppa då den saknar
thoraxpartiet och vingsäckar. Den kan bindas
med eller utan stjärtspröt. Ribbingen lindas
ända fram till huvudet. Detta är nog den
modell som används mest i Norden och fiskas
då som en nattsländepuppa. Jag har inte
märkt att det är någon skillnad i fångade
fiskar jämfört med den amerikanska
modellen.
Liknande flugor
Då haröra och harmask nu kan fås i olika färger kan man nästan göra alla sina nymfer
efter denna modell. Jag har sett harmask färgad orange, gul, oliv, rödbrun och
mörkbrun.
Om man klipper till en tandborste så borsten inte är så långa kan den användas för att
rugga upp nymferna och därigenom skapa en lite halvgenomskinlig kropp. (Translucent
på engelska). Flugan binder då luft, som blänker lite extra under vattnet om det inte är
alltför strömmande. Detta gör säkert flugorna ytterligare fiskliga.
Fisketeknik

Fisket med den Brittiska modellen av haröra skiljer sig inte från annat nymffiske. Se
ovan.

GRHE med guldhuvud
Det som skiljer en GRHE med guldhuvud från
den vanliga modellen är just den lilla gyllene
kulan, som också kan vara kopparfärgad,
silverblank eller i någon fluorfärg. Kulans
uppgift är förutom att ange en huggpunkt att
göra flugan lite tyngre, och därmed fiskande på
ett annat djup. Ibland kan detta vara skillnaden
mellan att få fisk och bli utan.
Liknande flugor
Det finns mängder med mönster som liknar Haröra med smärre variationer. Genom att
ge flugan en färg på bakdelen (abdomen) och en annan på framdelen (thorax) kan man
använda tekniken för olika färgvarianter. Det går också att byta ut harhåret mot någon
annan dubbing och i stället lägga till ett litet hackel som får antyda benen. Under senare
år har det kommit något som kallas för Tjeckiska nymfer – Czech Nymphs - och dessa
har ofta stor likhet med harörenymferna med en ljusare bakdel och en mörkare framdel,
och är ofta utan ben.
Fisketeknik
Flugor med guldkula är avsedda för fiske längre ner i vattnet. De fungerar bra i
strömmande vatten och genom att kasta dem uppströms ges de än större möjlighet att
sjunka och därmed fiska djupt i strömvirvlarna. När flugan rör sig genom gropar kan
man öka huggfrekvensen genom att försiktigt lyfta spöspetsen eller strama upp linan så
flugan rör sig vertikalt i vattnet.

Bäcksländenymf - En bra fluga för strömmande vatten.
På många håll i norden är bäcksländor vanliga,
men vi har inte så många
bäcksländenymfmönster att tillgå. Det finns
bäcksländor från ca 1 cm storlek till riktiga
bamsingar på ca 4 cm. Färgerna varierar från
smutsgult och grönt till svart.
Den stora svarta är en riktig munsbit för fisken
och där den finns kan fisken inte låta bli att äta
den. Även om det inte finns stora svarta
bäcksländor är möjligheten att det kan vara
mat, tillräcklig för att fisken ska ta den.
Så här binder jag den stora svarta bäcksländenymfen:
Jag tar en streamerkrok i storlek 12, som gör flugan ca 2 cm stor, och börjar med att
lägga på ganska gott om förtyngning vid krokögat. Flugan ska ner och fiska i
djupgroparna i strömmen, så det är bäst att lägga på ordentligt.
Därpå fäster jag en bit nylonlina i ungefär samma grovlek som krokskaftet (0,50 – 0,60)
på var sida av krokskaftet längs hela bakkroppen. Försök att klippa av nylonet så att en
liten tapering bildas mot krokböjen. Man kan också klippa till en bit plast som taperas
och fästs över krokskaftet om man vill göra det lite besvärligare för sig. Lacka hela
bakkroppen som förstärkning. Genom inbindningen av nylonet blir bakkroppen platt.

Det finns också en speciell kroktyp hos Partridge i England som heter Draper Hook som
ger samma effekt utan nylon. Den kan dock vara lite svår att få tag i och jag tycker att
den har en tendens att vända kroken upp och ner.
Jag binder sedan in två svarta biots från gås som stjärtspröt och fäster en bit koppartråd
till ribbing. Välj inte den tunnaste varianten på koppartråd. Bakkroppen dubbas med en
grovare dubbing i svart. Jag använder Super Bright, men SLF eller sälull går också bra.
Det ska vara lite glans i dubbingen.
Bäcksländorna har flera vinganlag och dessa imiterar jag med svart raffia. Jag fäster
därför en bit dubbelvikt raffia – ca 3 mm bred – på ovansidan av kroken framför
bakkroppen pekande bakåt.
Därefter fäster jag ett svart tupphackel av lite enklare kvalitet som ska bli benen.
Nu börjar jag göra framkroppen genom att dubba en tredjedel av den med samma
material som tidigare. Därefter lindar jag hacklet ett varv och fäster. Jag viker sedan
raffian framåt över den dubbade biten och åter bakåt och är därmed beredd på nästa
varv av framkroppen som alltså delas i tre delar. Bild
När jag bundit hela framkroppen med tre vinganlag och tre ordenliga varv hackel så
binder jag fast två gåsbiots som korta antenner – ungefär som stjärtspröten ca ¼ av
kroppslängden.
Efter några knutar med WhipFinishern är flugan nästan klar. Återstår bara att klippa
hacklet på undersidan.
Fisketeknik
Som tidigare nämnts ska flugan ut i strömmen och studsa och fara omkring bland
stenarna där. Det medför att jag kastar den snett uppströms så att den ges tid att
sjunka och följer sedan flugans gång med hjälp av spöspetsen neröver. Börja nära land
och förläng successivt kasten så att hela strömmen täcks. Var noga runt stenar och hålor
du kan se. Där jag tror att fisken står kan jag ge flugan ett försiktigt lyft genom att höja
spöspetsen något. Ofta kommer hugget just då, men det är också vanligt att flugan bara
stannar upp plötsligt så det gäller att vara vaken.
I stilla vatten fiskas den som vilken nymf som helst med handtwistintagning.
Liknande flugor
Bäcksländor finns i olika storlekar och färger så undersök ditt vatten och bind den
modell som liknar det du finner. Bindsättet kan användas också på mindre krok, men
eventuellt blir det svårt att göra tre vinganlag. Det gör nog inget om man gör bara två,
för de flesta fiskar är dåliga på att räkna och i strömmen har de inte så lång tid på sig
om en fluga virvlar förbi så de tar i regel det de ser.

Nattsländelarv
Om nattsländans liv
Nattsländor har ett annorlunda liv jämfört med dagsländorna. Först är insekten larv,
därefter puppa och sedan blir det en vingad insekt. Nattsländorna har alltså två
intressanta under vatten-stadier. Först som larv och därefter som puppa. Båda dessa är
intressanta att efterlikna för flugfiskaren.
Olika varianter på larver
Det finns larver som lever i lugn frihet på botten av sjöar och åar. De kryper omkring
och äter på och invid stenar och sjögräs. De är rovdjur. För oss flugfiskare kallas de
frilevande nattsländelarver. Det finns ett par olika arter i norden. De flesta av
nattsländarterna har larver som bygger hus och kallas då för husmask. Dessa hus görs
av bottenmaterial, så en del gör dem av gräsrester och bark, andra av småstenar och

sand. Också dessa äts av fiskarna så de är av intresse för imitation. De tillbringar det
mesta av sin tid krypande på botten, men bara för att allt ska bli krångligare finns
också tillfällen då husmaskarna finns fritt i vattnet eller till och med i vattenytan. Åter
andra arter är något mitt emellan och spinner nät under vattnet. Ett par av dessa lever
under stundom fritt i vattnet men de flesta är svåra att efterlikna och av mindre
intresse som larv.
Bilder
Min modell av en frilevande nattsländelarv
är den gröna. Mönstret är:
• Krok: Långskaftad nattsländekrok i
storlek 14 eller lång nymfkrok storlek 12
• Bindtråd: Brun
• Bakkropp: Grön Furry Foam med rygg
av en strimla från ekmönstrad Thin Skin
(tunn plast med tryckt mönster)
• Rib: Tunn nylontråd (0,14)
• Framkropp: Hares Ear med rygg som
bakkroppen
Så här gör jag:
Jag förtynger kroken vid krokögat och lindar bindtråden till mitt på krokskaftet. Där
fäster jag in en bit nylontråd till ribben och en ca 3 mm remsa av Nymph Skin. Jag
spänner plastremsan och binder ner den till en bit ner i krokböjen tillsammans med
nylontråden. Därefter lindar jag bindtråden upp till mitt på kroken igen och fäster in en
smal remsa grön Furry Foam som jag lindar fast till krokböjen.
Därefter lindar jag foamen fram över krokskaftet till ca 1/3 från krokögat. Jag viker
Nymph Skin-remsan över bakkroppen, spänner den lite och binder fast den men klipper
inte av den.
Jag ribbar bakkroppen glest och hårt med nylontråden och fäster på samma plats som
övrigt material framme vid förtyngningen.
Nu dubbar jag haröredubbing på bindtråden och lindar en framkropp. Jag borstar fram
en del stickelhår som får efterlikna ben som pekar ut från kroppen. Därefter spänner jag
Nymph Skin-remsan över framkroppen, binder fast och gör ett litet huvud.
Fisketeknik
Jag fiskar mina nattsländelarver ungefär som förtyngda nymfer, studsande och drivande
i strömvatten eller med handtwist i stilla vatten. Gärna nära botten.
Liknande flugor
Nattsländelarverna kan också bindas på märlkrok i storlek 8 – 10 och med brun kropp.

Nattsländepuppa
Nattsländepuppor kan bindas på många olika sätt och
min enkla modell är effektiv när nattsländepuppor
finns i vattnet, vilket oftast är mot kvällningen och på
natten. Det är dock inget som hindrar att man fiskar
med puppor också på dagen eftersom de är allmänt
insektslika och fisken inte har någon klocka.
Pupporna är ganska lika om man generaliserar lite. En
avsmalnande bakkropp som är täckt av ett tunt genomskinligt skinn med lite hår på, en
framkropp med ben som oftast ligger under kroppen utan att användas, ett par extra
”paddelben” som puppan kan använda för att ta sig upp mot ytan och in mot land med
samt ett par mer eller mindre markanta antenner som ligger från huvudet och bakåt
över kroppen. Storleken varierar i allmänhet från några millimeter till ca 15 mm. Jag

har dock i norra Norge träffat på en variant med en totallängd på ca 20 mm. Färgerna
varierar från gräddfärgat över olika gula, rosaorange och gröna nyanser mot mörkt grått
och brunt så ibland kan lite experimenterande vara bra.
Min modell av en enkel nattsländepuppa:
• Krok: Puppkrok i storlek 12 - 16
• Bindtråd: Brun
• Bakkropp: Dubbing med lite spretighet t ex
hare eller kanin
• Rib: Tunn oval guld eller silvertinsel
• Framkropp: Spretig dubbing – mörkare än
bakkroppen
Jag binder den enkla puppan så här:
Den fäste kroken som kallas puppkrok, men det går lika bra att binda den på vanlig
våtflugekrok. Storlekar jag oftast använder är 12 eller 14 men eftersom det finns också
mindre nattsländor så storlek 16 är inte helt obefogat att binda på. De större modellerna
binder jag på långskaftad nattsländekrok i storlekarna 12 eller 14 – exempelvis Tiemco
2312.
Först förtynger jag kroken närmast krokögat ca 1/3 av kroppslängden. Jag tycker
därmed att jag får en bättre gång i vattnet för puppan.
Jag lindar sedan bindtråden (som matchar den kroppsfärg jag tänker använda) bakåt till
mitten på kroken där jag fäster in den rib jag tänkt använda vilket bör vara något som
glittrar lite, t ex ovalt silver- eller guldtinsel eller någon flashprodukt. Glittret ska göra
att den tunna pupphud originalet har ska efterliknas. Om jag tänkt använda Crystal
Hare som dubbing kan jag hoppa över glitter till rib och i stället använda en bit
nylonlina eller bindtråden.
Jag fortsätter ner en bit i krokböjen där jag dubbar bintråden med Fly Rite, Hare Tron
eller liknande i den färg jag önskar ha på bakkroppen – abdomen - och lindar över
kroppen fram till förtyngningen som får bli underlag till framkroppen – thorax.
Därefter ribbar jag bakkroppen glest i motsatt riktning mot dubbingen.
Thorax gör jag av brun dubbing från något djur med stickelhår som kanin eller hare.
På undersidan av framkroppen petar jag ut lite av stickelhåren från dubbingen för att ge
intryck av benen.
Jag borstar slutligen hela flugan med en klippt tandborste för att ge den ett luddigt,
halvgenomskinligt utseende.
Liknande flugor
Simmo Lummes puppa binds på liknande sätt men
han använder antron och polypropylene i kroppen
och flat smal silvetinsel för glitter.
Vill man krångla till sin bindning kan man lägga
till vinganlagen, antenner och ögon. Flugan blir fin,
men det är inte säkert att fisken attraheras mer av
den än av den enklare modellen. På bilden ser du
nattsländepuppan Vesterelva med kropp av grön
dubbing täckt av genomskinlig Body Strech och
ribbad med nylonlina. Den har ben av hackel,
vinganlag av raffia och antenner av Elk.
Framkroppen är haröredubbing och ögonen är svart nylonlina (Amnesia) som bränts.

Fisketeknik
Nattsländepupporna ska när de kläcker ta sig upp från botten till ytan där vissa av dem
kläcker direkt för att sedan simmande ta sig mot något grässtrå, en sten eller land för
torkning av vingarna. Andra puppor ta sig simmande till land för att kläckas där. Det
medför att man ibland kan uppleva att man fullständigt är attackerad av
nattsländepuppor när man står utvadad i vattnet. De klättrar längst upp till hatten där
de kläcks. I och för sig trevligt och intressant eftersom man kan studera pupporna och de
färdiga sländorna på nära håll, men om det är många är det inte lika kul.
Ibland kan man se puppor som driftar alltså driver fritt i ett strömmande vatten.
Dessa beteenden gör att man kan fiska puppan ungefär som vanlig nymf med
handtwistintagning eller en långsam stadig intagning i ytan eller strax under den. I
ström kan man göra likadant varvid puppan kommer att zick-zacka in.
Om inget annat fungerar kan man låta puppan drifta nedströms och göra små försiktiga
spötoppslyft för att låta puppan studsa och fara i groparna i strömmen. Håll löst i
fluglinan för huggen kommer ofta bestämt på den flyende puppan.

Vingade Sländor
Den färdiga vingade sländan är fiskbar så länge den finns på vattnet och när fisken tar
flytande sländor är det ofta mycket svårt att få dem på nymfer eller puppor. De plaskvak
men ibland ser på sjöar och i strömmarna beror ofta på att fisken har bråttom att ta de
flytande sländorna. Det verkar som om fisken vet att de snabbt kan försvinna vilket gör
att de hastigt stiger, tar sländan och snabbt tar sig ner i skydd igen. Därav plaskandet.
De sländor som finns mest som flugmönster är dagsländor, kanske beroende på arvet
från England, men sannolikt tas fler nattsländor än dagsländor av fisk i Norden.
Nattsländefisket håller på att bli mer utbrett och många och stora öringar och harrar tas
årligen på flytande nattsländeimitationer som Europea 12, Rackelhanen, Streaking
Caddis och Elk Hair Caddis. Det medför ändå inte att man kan bortse från
dagsländorna. När Åsandsländan och Sjösandsländan kläcker är det nästan bara den
stora Rocken eller direkta imitationer som fungerar, och när det är svärmning av
dagsländor blir det ofta en vakfest utan like.
Jag tar här upp några enkla men effektiva mönster som också lätt kan konverteras till
andra modeller, storlekar och färger.

Nattslända
Europea 12
En nattsländeimitation med fjädervinge
Den vingade nattsländan håller i vila sina
vingar över bakkroppen i ”tältform” vilket ger
flugan en smal trekantigt utseende underifrån.
När den förflyttar sig på vattenytan gör den det
med hjälp av både ben och vingar och får då en
suddig kontur. Europea 12 ger en bild av en
nattslända i vila på vattnet.
Mönstret är:
• Krok: Torrflugekrok 10 – 16.
• Bindtråd: Brun eller gul.
• Stjärt: Kort bunden av tupphackelfibrer.
• Bakkropp: Hares Ear eller gråbrun Fly Rite.
• Rib: Gul bindtråd.

•
•
•

Vingar: Kroppsfjäder från gräsand bunden flat över bakkroppen.
Framkropp: Som bakkroppen.
Hackel: Brunt tupphackel.

Så här binder jag Europea 12:
Jag fäster bindtråden och lindar till mitt på krokskaftet där jag fäster in en bunt fina
bruna tupphackelfibrer (ca 15 – 20 st). Jag låter ändarna sticka ut ca 5 mm och sprider
dem i solfjäderform. Stjärten kommer att integreras med vingen och ger extra stöd när
flugan ska stå på vattnet.
Därpå binder jag in en bit dubbel gul bindtråd till ribbingen. Jag dubbar sedan
bakkroppen med Fly Rite och lindar en cigarrformad bakkropp som slutar ca 1/3 av
kroklängden från krokögat. Jag följer efter med ribbingtråden i glesa varv i motsatt
riktning.
Jag tar nu fram två fina fjädrar från en gräsandhona och river av allt ludd och
överflödiga herl så att fjädrarna blir ett par mm längre än bakkroppen med stjärtspröten
inräknade.
Jag lägger fjädrarna jämnt ihop och håller dem över bakkroppen så att den når ner lite
på sidorna av den dubbade kroppen och pekande ut över stjärten. Därpå lägger jag ett
eller ett par lösa bindtrådsvarv över vingen längst framme vid slutet av kroppen. Jag
håller fortfarande fast vingen men släpper lite på trycket och drar vingen framåt över
kroken tills den blir ens med stjärten. Där binder jag fast den dubblade vingen och
klipper av hackelstammarna. Detta kan kräva lite träning, och ibland misslyckas man
och vingen spretar. Det beror oftast på dåliga fjädrar så det är lika bra att byta och göra
om ifall man vill ha en fin fluga. Fisken bryr sig nog inte om ifall den spretar.
Därpå dubbar jag framkroppen med lite Fly Rite.
Jag binder sedan in ett fint brunt hackel med den konkava sidan uppåt framför
vingroten och lindar hacklet tätt över framkroppen minst 7 varv och gärna mer, för
flugan ska stå högt och fint på vattnet.
Efter infettning med ett bra torrflugefett är flugan klar för användning.
Liknande flugor
European var lite av en revolution när den kom eftersom det inte fanns eller finns så
många kända flugor som binds på liknande sätt med en liggande fjäder som vinge. Ett
exempel är Hornberg med vinge av den gråvattrade fjädern man finner på
gräsandhanen, draken och Grönlunds har sin Nattsländan i brunt. Mönstret för E-12 är
också lätt att omvandla och ges en annan färgsättning med hjälp av kroppsfjädrar från
andra typer av änder, hönssaddle eller vingtäckare från andra hönsfåglar som ripa,
rapphöna och tjäder.
Roman Moser har tagit fram en variant där han klistrar upp en fjäder på ett tunt
nylontyg från en nylonstrumpa. Han klipper sedan fjädern till trekantsform och viker
den till tältform innan han binder fast den på flugan – Roman Moser Sedge. Denna
modell på vinge kan förstås användas också i flugor av Europea 12-typ.
Fisketeknik
European fiskas oftast ridande högt på vattnet utan varje spår av draggning. Flugan är
särskilt bra vid harrfiske i skymningen. För att få den att flyta långt och opåverkad i
strömmande vatten kan man behöva använda sig av reachcast, fallskärmskast eller
spagettikast. Alla dessa kast har som uppgift att ge flugan en draggfri drift så långt som
möjligt i strömmen. Mer information om olika kast och kastteknik kan du finna i boken
Konsten att kasta med fluga av Mel Krieger. Boken finns hos bokförlaget Settern. Om
du har tur kan du finna boken Flugkastarskolan av Einar Björkegren. Boken kom ut
redan 1978 på Rabén och Sjögrens förlag och finns numera bara i antikvariat.

Sportfiskarna gav för några år ut boken Bättre flugfiske som kompletterades med en
video. I dessa är det kastexperten Göran Andersson som visar både enkla och lite
svårare kast.

Elk hair caddis
En nattsländeimitation med hårvinge
Hår från olika hjortdjur är ihåliga vilket gör
dem synnerligen lämpliga till vingmaterial på
flytande flugor. Elk Hair är relativt styvt och
buskar inte upp sig lika mycket som exempelvis
rådjurshår. Elk är inte det samma som vår
svenska älg, utan en hjort med namnet Wapiti
eller Vitsvanshjort. Denna lever i USA. Hår från
hanen (tjuren) skiljer sig något från honan (kon)
och kalven och alla kan fås färgade i en mängd
varierande färger.
Mönstret för Elk Hair Caddis är:
• Krok: Torrflugekrok 10 – 18
• Bindtråd: Passande kroppsfärgen. Ursprungligen brun.
• Bakkropp: Fly Rite eller liknande dubbing. Originalmönstret föreskriver
ljusbrun.
• Rib: Kortfibrigt tupphackel som lindas över hela kroppen. Färg som passar
kroppsfärgen, ursprungligen mörkbrunt.
• Vinge: En liten tilljämnad bunt naturfärgad Elk Hair som fästs ett par mm från
krokögat. Rotänden på vingen klipps tvärt av och bildar huvud. Det är dock inte
fel att prova andra färger på vingen.
Så här binder jag Elk Hair Caddis:
Jag lindar bindtråden över hela kroppen till krokböjen där jag fäster ett kortfibrigt
brunt tupphackel.
Därpå dubbar jag kroppen fram till strax före krokögat och följer efter med tupphacklet i
relativt täta varv åt samma håll som jag lindade dubbingen. Därvid kommer
hackelstammen att tryckas in i kroppsmaterialet och bli lite skyddad.
I detta läge byter jag bindtråd till en starkare eftersom det krävs viss kraft för att binda
fast hårvingen så den sitter bra.
Jag tar en liten bunt Elk Hair och jämnar till den i en s k Hair Stacker så att topparna
är jämna. Bunten håller jag sedan ovanpå kroken och lägger ett och ett halvt var rätt
löst med bindtråden framför mina fingrar. Jag kommer alltså att dra fast vingen genom
att dra bindtråden uppåt. När jag spänner bindtråden håller jag vingen helt fast med
den andra handen.
Medan jag fortfarande håller vingen fast ovanpå krokskaftet lindar jag ytterligare ett
par hårda varv över vingroten. Först därpå släpper jag vingen.
Jag fäster bindtråden med halvslag eller whip-finishknutar och klipper av den.
Därpå samlar jag rotändan av vingmaterialet och klipper det
tvärt av precis bakom krokögat.

Liknande flugor

Det finns ganska många kända mönster med vinge av Elk Hair eller Deer Hair som har
ungefär samma egenskaper men mjukare. De flesta kommer från USA och i storlekar
som i regel inte passar hos oss i Norden, men man kan ju alltid göra om mönstren lite.
Sofa Pillow är ett bäcksländemönster och Stimulator ett annat. Bland nattsländorna
kan man hitta Buck Caddis, Colorado King med flera. Ett nordiskt mönster med
hårvinge och huvud av rådjurshår är Streaking Caddis. Kroppen på denna görs som
till Elk Hair Caddis, men vingen görs kraftigare och man låter håret spinna med
bindtråden runt krokskaftet. Därefter klipper man håret så att det bildar ett bulligt
huvud och det mesta av håret som pekar bakåt lämnas att bilda vingen.
Ett annat mycket intressant mönster där en vanlig fjädervinge är kompletterad med
rådjurshår för vinge och huvud är Hjorthuvudet som skapats av flugbindaren Ronnie
Eriksson.
Det som generellt skiljer de olika hårvingade flugorna åt är kroppsfärg och förekomst av
stjärtspröt och hackle. Här finns alltså ett stort område att experimentera inom.
Fisketeknik
Nattsländorna med hårvingar är synnerligen lämpliga att fiska aktivt och stripande på
vattenytan eftersom de flyter bra. Långsamma, jämna drag i linan gör att flugan lämnar
spår efter sig som verkar attrahera fisken. I strömmande vatten får flugan en zickzackrörelse mot land med samma effekt på fisken. Nattsländefisket bedrivs effektivast
från skymningen tills det är helt mörkt.

Kläckande dagslända
När dagsländorna kläcker har fisken fest. Ofta ligger de fast i vattenytan utan möjlighet
att fly under mer eller mindre lång tid. En del fastnar där och kommer inte ur sin
nymfhud. Olika arter kläcker på olika sätt. En del stiger direkt upp till ytan och lämnar
nymfhuden på vägen och de lämnar därför nästan genast vattnet, andra stannar i ytan
och frigör sig från nymfskinnet med knyckiga rörelser som kan ta ganska lång tid. Alla
ska de dock upp till ytan och där omvandlas från nymf till flygande slända. Till att börja
med har de lite dunkla färger, ofta med grå vingar. Detta stadium i sländorna liv kallas
subimago eller dun om man vill använda det gamla engelska uttrycket. Efter någon tid
på land omvandlas sländan till en fortplantningsduglig slända och får då namnet imago
eller spinner med klarare mer lysande färger och i många fall helt genomskinliga sirliga
vingar.
Men nu var det kläckarna som fastnat eller befinner sig i vattnets ytfilm. Här gäller det
alltså att skapa en fluga som ligger i vattenytan och har vingar som ännu inte utvecklats
helt.
Standarmönstret ser ut så här:
• Krok: Torrflugekrok i passande storlek.
• Bindtråd: Färg som passar kroppsfärgen.
• Stjärt: Stjärtspröt som på vanlig dun, i regel av tupphackelfibrer.
• Bakkropp: cigarrformad av dubbing eller lindade fjäderfibrer.
• Vingar: Korta av tupphackel, eller Cul de Canard.
• Framkropp: Mer eller mindre tydlig thorax i samma material som bakkroppen.
• Ben: Hackel bara på undersidan och sidorna.
Som synes är det relativt invecklat att göra en bra dagsländekläckare, men arbetet är
ofta mödan värd. Fungerar inget annat kan en kläckare vara otroligt effektiv. Det gäller
att vara vaken för fisken tar ofta flugan våldsamt. Kanske vet den att det bara är en
tidsfråga innan den flyger iväg?

Så här binder jag vanlig dagsländekläckare
Efter att ha fäst kroken och lindat bindtråden till krokböjen fäster jag in en bunt bra
tupphackelfibrer ungefär lika långa som krokskaftet eller något kortare. Jag sprider den
på samma sätt som en vanlig dun med ett, eller ett par bindtrådsvarv under stjärtroten
och ett över dessa. Jag gör en bindtrådsögla på bindtråden till ribbingen och dubbar en
slank bakkropp av Fly Rite i den önskade färgen. Bindtrådsöglan tvinnar jag ihop och
lindar som en ribbing över bakkroppen.
Härnäst binder jag en en liten grå CdC-fjäder (CdC-puff) framför bakkroppen riktad
bakåt. Jag binder så in ett tupphackel för benen och dubbarframkroppen med samma
material som bakkroppen fast något fylligare.
Nu lindar jag hacklet som jag klipper på ovansidan och undersidan, varefter jag viker
fram CdC-fjädern så att den bildar som en liten boll ovanpå framkroppen. Efter att ha
knutit in ett antal whip-finishknutar är flugan färdig. Vill jag lacka huvudet får det ske
försiktigt så att lacken inte sugs in i CdC-fjädern och förstör denna.
Som vanligt ska CdC inte fettas in med något flytmedel.
Olika typer av kläckare – bilder
Dagsländekläckare med hackelvinge, med CdC-vinge och med CdC-loopvinge.

Klinkhamer (exempel på kläckare som kan vara både dagslända och nattslända)
Hans van Klinken skapade en kläckare som egentligen avsågs att vara en nattslända
som är på väg att kläckas, men har kommit att bli ett mönster också för
dagsländekläckare, trots avsaknad av stjärtspröt.
Klinkhamern är avsedd att ligga mitt i ytan med bakkroppen under vattnet och vingen
ovanför. Vingen har en dubbel uppgift; att hålla flugan på plats i ytan, samt göra det
möjligt för fiskaren att se den. Hacklet som är lindat runt den upprättstående vingen
ligger i ytfilmen.
Mönster för Klinkhamer
• Krok: Böjd krok av pupp- eller räktyp. Exempelvis Partridge´s Klinkhamerkrok,
Long Shank Sedge Hook eller motsvarande av andra fabrikat. Storlek: 12 – 16
• Bindtråd: Beige
• Bakkropp: Fly Rite dubbad från krokböjen och fram till ca 5- 6 mm från
krokögat.
• Framkropp: Påfågelherl.
• Vinge: Vitt polypropylenegarn.
• Hackel: Grizzly eller ginger tupphackel lindat parachute.
Så här binder jag Klinkhamer:
Jag börjar med vingen som ska vara ca 3 mm från
krokögat. När jag fäst bunten med vitt polygarn
klipper jag av den snett så att en tapering skapas
från vingen och bakåt över krokskaftet.
Jag reser vingen med några varv av bintråden
framför den, samt lindar några varv runt
vingroten som underlag för parachutehacklet.
Jag lindar därefter bindtråden ner i böjen där jag
lägger på dubbingen.
Den dubbade bindtråden lindas sedan framåt till
ca 1 – 2 mm från vingen så att den blir fetare ju

längre upp på kroken jag kommer. Kroppen ska hållas ganska tunn.
Nästa steg är att binda fast tre herl från påfågel och precis inne vid vingroten ett
grizzlyhackel av passande storlek. Jag binder fast det med den konkava sidan neråt och
viker upp det så att hacklet följer vingbunten uppåt. På så sätt är hacklet ur vägen när
framkroppen ska lindas.
Lindningen av påfågelherlen sker helt odramatiskt med täta varv bakom vingen och ett
par glesa varv farmför vingen fram till krokögat. Därefter lindas påfågelherlen i täta
varv bakåt till vingen där de fästs och återstoden klipps bort. Flugan har alltså inget
särskilt huvud.
Jag låter bindtråden hänga vid vingroten och lindar nu hacklet runt vingen. Först lindar
jag ett par varv uppåt längs vingen och sedan några varv neråt.
Nu ska hacklet fästas. Det sker genom att jag håller det snett neråt bakåt på sidan jag
har emot mig. Bindtråden som hängt bakom vingen lindas nu precis som hacklet runt
vingroten nedanför det lindade hacklet. Därigenom kommer hackelstammen att
överlindas. Ett par varv fäster hacklet.
Därpå gör jag några halvslag på samma sätt runt vingroten och drar åt.
Den nu fastbundna hackelstammen klipps av nedanför lindningen som knappt syns.
Lite lack på halvslagen nedanför hacklet och flugan är klar.
Man behöver kanske träna lite på detta men det är enklare än det låter.
Liknande flugor
Egentligen finns inget liknande. Den går förstås att variera men när den kom var den
unik. Färgen på kroppen ska exempelvis vara beigebrun, men kan alltså vara nästan
vilken färg som helst. Man får se vad som är på gång och ha en liten svart eller olivgrön
klinkhamer i flugasken är långt ifrån fel. Klinkhamern har blivit en liten revolution och
sitter numera ofta på de nordiska flugfiskarnas tafsar när de fiskar med kläckare, eller
torrfluga.
Fisketeknik
Klinkhamerkroken är rätt stor, kanske beroende på att den från början avsågs att
efterlikna kläckande nattsländor, som ju kan vara rätt kraftiga. Man har därför börjat
binda på kortare krokar, till exempel lätta räkkrokar för att därigenom göra mindre
varianter på den. Egentligen är Klinkhamern avsedd att fiskas drivande fritt i
strömmmen, men fiskad liggande stilla när man har vakande fisk i närheten går också
mycket bra. Viss försiktighet vid kastandet är lämpligt att visa annars kan det hända
att flugan sjunker och det är ju inte meningen...

Dagslända
Blue Dun - En dagsländeimitation med brända vingar och vanligt lindat hackel
Tidigt på våren kläcks de första dagsländorna. Blue Dun kallas de ofta för med
flugfiskarnas vokabulär, vad det latinska namnet kan vara är lite dolt i mörker, men
Baetis Rhodani – Stor åslända, eller Baetis Scambus – Liten åslända ligger bra till även
om de inte är grå (som Blue Dun) utan har en mer grå-oliv kroppsfärg.
Det bästa kännetecknet på en åslända är de två stjärtspröten. Färgerna, liksom
storleken varierar med art och plats. Åsländorna kläcks under hela flugfiskesäsongen i
stora delar av norden, men förstås under kortare tid i de nordligaste delarna. Det gör
dock att det ofta går att fiska med en Blue Dun, eller Iron Blue Dun som är en mörkare
variant och imiterar Svart åslända – Baetis niger.

Bild
Ett traditionellt mönster för Blue Dun är:
• Krok: Torrflugekrok 12 – 16
• Bindtråd: Grå
• Stjärtspröt: Blue dun tupphackel
• Kropp: Grå eller gråoliv dubbing – eller grå med oliv ribbing.
• Vingar: Grå hönssaddle (eller hönshackel)
• Hackel: Blue dun tupp
Så här binder jag Blue Dun torrfluga med brända vingar:
Jag skapar stjärten av ett par små buntar av fibrer från ett bra tupphackle. Anledningen
till att jag binder in dem i ett par omgångar är för att det är lättare att riva av små
buntar än en stor. Sjärten blir jämnare.
Jag sprider stjärtspröten i solfjäderform som vanligt med ett par bindtrådsvarv under
stjärten och ett över stjärtroten. Längden på stjärtspröten är samma som
kroppslängden.
Jag ribbar kroppen med en dubbel oliv bindtråd som jag binder in vid stjärtroten.
Ribbingen håller ihop kroppen och ger en annan lyster åt den.
Jag dubbar grå Fly Rite på bindtråden och lindar en slank bakkropp och följer efter med
ribbingen i motsatt riktning.
Nu kommer jag till förberedandet av vingarna. Jag väljer två fina fjädrar från en
saddlenacke av grå (blue dun) höna och river bort allt fluff från dem. Jag plockar fram
den vingbrännare som passar storleken och bränner fjädrarna så att de får rätt form.
Troligen är de för långa så jag måste klippa bort en del fjäderstrålar längst ner mot
fjädrarnas rötter. Det gäller att para ihop vingarna exakt, för annars kommer vingarna
att göra att flugan snurrar i luften när jag kastar och tvinna tafsen.
När jag ska fästa vingarna på flugan håller jag dem med den konvexa sidan mot
varandra så att vingarna kommer att börja exakt vid krokskaftet ca 3 mm från krokögat.
Med ett par bindtrådsvarv fästs de och genom att linda bindtråden runt vingrötterna
både medsols och motsols med fästvarv runt krokskaftet, kan jag få dem att stå exakt
som jag vill ha dem. Det kan hända att hacklet drar vingarna snett men om jag haft dem
i rätt position innan är det lätt att återställa dem. Detta kan behöva viss övning, men
det går att få ett bra resultat om man inte ger sig.
Hacklet fäster jag sedan där bakkroppen slutar, d v s någon mm bakom vingarna.
Man kan linda hacklet direkt på krokskaftet men jag föredrar att lägga en grund av
dubbing av samma slag som bakkroppen över thorax. Lindningen sker sedan med täta
varv bakom respektive framför vingarna. Tänk på att hacklet ska peka framåt, så fäst
det med den konkava sidan uppåt.
Ett nätt huvud gör flugan nästan klar. Återstår att klippa ur en del hacklespröt på
undersidan för att göra att flugan står bättre på vattnet.
Man kan om man inte näns klippa av hacklefibrerna i stället binda upp hacklet, men det
är rätt pilligt. Först ska bindtråden genom hacklet bakåt till den plats där hacklet
börjar. Med hjälp av dubbingnålen håller man bindtråden på plats och för den över
krokskaftet och ner på framsidan av kroken. Nu för man bindtråden längs krokskaftet
åter under kroken fram till krokögat där man spänner tråden så att hacklet får rätt
vinkel under kroken och fäster den. Pilligt som sagt, men det blir rätt snyggt.
För att bindtråden inte ska lossna behövs en liten droppe snabblim som håller den på
plats. Jag tycker det är enklast att klippa…
Liknande flugor
De flesta av våra dagsländor kan imiteras på detta sätt. Storleken varierar liksom
färgen, men principen är densamma. En bra sammanställning av våra dagsländor kan

man få i boken Dagsländor i öringvatten, Bengtsson/Boström, som du bland annat
kan kan finna hos Bokklubben Settern, Flugfiske i Norden eller hos Kenneth Boström.
Fisketeknik
Det är en gammal tes att dagsländor ska fiskas stående på vattnet utan att dragga(röra
sig) och det stämmer för det mesta och särskilt i strömvatten, men stundtals kan man få
förbluffande effekt genom att få flugan att röra sig lite. Kanske gör det att den syns
bättre, eller också tror fisken att den är på väg att lyfta. Som alltid annars kan god
kastteknik göra att flugan står på ett bra sätt och i strömvatten under så lång tid som
möjligt. Torrflugor bundna som denna lämpar sig bäst för måttligt strömmande vatten.
Om man överdriver hacklet och lindar två hackel kan man få den att stå bra också i
hård ström. Ett bra flytmedel som Water Shed är en förutsättning.

Blue Winged Olive – dagslända med garnvinge och fallskärmshackel.
Bild
BWO är ett stort mönster i England och om man vill sätta ett latinskt namn på den är
det nog närmast Ephemerella Aurivilli som avses och möjligen E Ignita. En ganska stor
dagslända som ofta står ganska lågt på vattnet. BWO finns på så många platser att den
nästan är en nödvändig ingrediens i flugasken.
Ett traditionellt mönster:
Krok: Torrflugekrok 12
Bindtråd: Oliv eller Brun
Stjärt: Oliv eller Dun
Abdomen: Oliv Fly Rite
Rib: Ljusbrun
Vingar: Grå
Thorax: Som abdomen
Ben: Oliv eller Dun
Så här binder jag BWO:
Jag binder in stjärtspröt av bra tupphackel som på Blue Dun (ovan) och fäster en dubbel
ljusbrun bindtråd till ribbing. Därefter dubbar jag bakkroppen fram till ca 1/3 från
krokögatmed ljusoliv Fly Rite och lindar ribbingen i motsatt riktning. Nu fäster jag in en
bit grå polygarn och reser den rakt upp som en stående vinge. Jag lindar bindtråden
några varv runt roten på den. Nu tar jag och fäster in en bra hackelfjäder och fästen den
så att den pekar rakt upp längs vingen. Därefter dubbar jag framkroppen med en något
mörkare oliv Fly Rite. Jag lindar sedan hacklet runt vingen och medan jag håller undan
fjäderstrålarna fäster jag in hacklet vid krokögat där jag gör en Whip Finish och
avslutar. Jag lägger nu en liten droppe lack precis ovanför hacklet på vingen. Nyper åt
med hackeltången och formar vingen platt. Det enda som återstår är att anpassa vingen
i storlek, lacka huvudet och impregnera flugan i Water Shed.
Liknande flugor
Alla typer av dagsländor kan bindas på detta sätt. Ju större krok desto mer hackle.
Fisketeknik
Fallskärmshacklade flugor gör sig bäst på tämligen stilla vatten och är ofta det enda
som med framgång kan fiskas på helt blankt vatten eller i blanka flyt och sel i åar och
älvar. Här är det ofta kasta ut och vänta som är modellen. Vakar fisken kastar man mot
utkanten av vaket och låter flugan mjukt dala ned på vattnet. I extremfallen kan man
behöva förlänga tafsen så att fisken inte skräms av linan. Då och då kan man göra

decimeterlånga dragningar i linan för att flugan ska röra sig lite och påkalla
uppmärksamheten.

Trout Monster
Bild
Denna fluga är en fantasifluga som fungerar bra på många av rovfiskarna. Den är också
ett exempel på stor fluga med lättrörlig marabou (fluffig fjäder från kalkon) som ger den
särskild livlighet i vattnet. Om den ska föreställa något verkligt är nog igel det närmaste
man kan komma. Oavsett vad fisken tror att den föreställer ger den understundom
riktigt bra med regnbåge. Den har också med stor framgång använts i fiske efter
havsöring på hösten. Den vanliga färgen är svart, men kan också bindas med orange
kropp, med inslag av glitter, eller varför inte helt vit.
Mönster:
Krok: Streamerkrok 6 – 12 förtyngd vid krokögat
Stjärt: En rejäl bunt maraboufibrer av krokens längd
Bakkropp: Svart dubbing ribbad med påfågelherl och silvertinsel
Framkropp: Påfågelherl
Hackel/Ben: Svart tupp som klipps på under- och översidan
Så här binder jag Trout Monster:
Efter att ha fäst bindtråden förtynger jag den med ca 10 varv medelgrov blytråd
närmast krokögat. Förtyngningen gör att flugan kommer att gå som en jigg i vattnet vid
intagningen. Därefter lindar jag bindtråden till krokböjen där jag fäster en rejäl bunt
maraboufibrer. Stjärten ska se riktigt buskig ut när den är torr för maraboufibrerna
sjunker ihop ordentligt i vått tillstånd.
Jag binder sedan in en bit medium oval silvertinsel och ett påfågelherl. Därefter dubbar
jag bakkroppen fram till förtyngningen med rätt ruffig dubbing som SLF, Ice Dubbing,
Super Bright eller liknande. Jag lindar sedan påfågelherlet och följer efter åt motsatt
håll med silvertinslet. Påfågelherlet ger en kopparlyster i det svarta.
Nu fäster jag ett tupphackel vid bakkroppens slut samt tre, fyra påfågelherl. Dessa
tvinnar jag med bindtråden och lindar som en bullig framkropp. Hacklet lindas som
vanligt och fästs vid krokögat. Det som återstår är att klippa hacklet på överisidan och
undersidan och lacka huvudet.
Liknande flugor
Denna modell av fluga kommer ursprungligen från Storbritannien och fisket i
insättningsdammarna där men då i form av Wooly Bugger som till skillnad från Trout
Monster har hackel över hela kroppen och saknar påfågelherlet. Ett annat exempel på
liknande fluga är Dog Nobbler som också har sin härstamning i Storbritannien. Många
igelmönster i USA äger också en viss snarlikhet.
Fisketeknik
Monstret fiskas på det djup där man tror att fisken håller sig och ger ofta fisk fiskad vid
botten. Intagningen sker i stilla vatten med ojämna rätt snabba korta ryck. Ett par tre
ryck och en paus på ett par sekunder följt av ytterligare några ryck och ny paus. Och så
vidare. Ofta kommer hugget just vid pausen då flugan börjar sjunka.
Om man fiskar med flytande lina kan det löna sig att låta flugan sjunka ordentligt innan
man börjar intagningen och upprepa detta då och då så flugan tillåts att sjunka ända

ner mot botten innan den åter tas in. Den kommer då att ryckvis stiga nästan rakt upp
mot ytan som något som är på väg upp till kläckning.
Vid fiske i strömmande vatten fiskas den som en vanlig streamer med varierande ryck
som anpassas till strömmar, gropar och strenar.

Marabou Minnow
Denna fiskyngelimitation med sin lättrörliga stjärt och
vinge, som ger liv åt den, är gångbar på alla ställen där
det finns fisk som äter annan fisk. Åter är det marabou
som används men denna gång mindre hela fjädrar och
gärna med lite mönstring, så kallad grizzly.
Dessa fjädrar kan fås i många olika färger från gult och
orange över hela gröna och bruna skalan och den lilla
”fisken” kan fås att likna en simpa eller ett yngel från
lake eller liknande.
Mönstret:
Krok: Streamerkrok 6 – 12 med förtyngning vid krokögat
Stjärt: Ett par små grizzy maraboufjädrar
Kropp: Silver- eller guldtinsel
Rib: Ovalt tinsel – guld till silverkropp och silver till guldkropp
Vingar: Efter halva kroppen binds två korta Maraboufjädrar in och framme vid huvudet
ytterligare två.
Huvud: Grzzly marabou lindat tätt och klippt till fiskhuvudform.
Så här binder jag Marabou Minnow:
När jag fäst bindtråden och lindat förtyngningen närmast krokögat lindar jag tråden till
krokböjen där jag binder in spetsarna på två små grizzly maraboufjädrar, ungefär halva
kroppslängden. Jag fäster en bit tinsel till kroppen och en bit till ribbingen. Därefter
lindar jag halva kroppen med tinsel och ribbing, fäster tillfälligt och binder in två nya
fjädrar med Marabou som når ungefär lika långt som stjärten. Därpå lindar jag åter
tinsel och ribbing fram till ca ¼ från krokögat. Åter dags för två maraboufjädrar som
liksom de tidigare ska nå fram till stjärten ungefär. Nu binder jag in en maraboufjäder
som jag lindar som hackel. Om det behövs tar jag ytterligare en så att den sista
fjärdedelen av kroken täcks. Denna sista bit av flugan klipps sedan så att ett litet huvud
bildas.
Liknande flugor
Det finns många streamers – fiskyngelliknande flugor. Traditionellt gjordes de med
vingar av tupphackelfjädrar men har alltmer kommit att göras med hårvingar. Mickey
Finn med gul och röd vinge är en bra fluga för vårfisket efter regnbåge. Muddler Minnow
med sitt karaktäristiska huvud av spunnet hjorthår påminner om Marabou Minnow
men vingen på muddlern är mindre rörlig och förförisk, även om den är mycket fisklik
och fångar mycket fisk. Muddlern är egentligen en imitation av en nordamerikansk liten
fisk, men har kommit att bli den kanske vanligaste streamern för regnbågsfisket och
öringfisket i Norden.
Fisketeknik
Streamerfisket är traditionellt ett fiske för stilla vatten där flugan dras hem med
halvmeterlånga lugna jämna tag, men en snabbt dragen streamer fungerar också ofta

bra. Jag brukar variera intagningen så att jag efter några drag gör en liten paus varefter
jag åter gör några drag. Dragningarna varierar jag i längd och intensitet. I strömvatten
fiskar jag oftast streamern snett mot strömmen, men genom att dra den genom
strömkanter och runt stenar kan man söka av stora partier. Streamer är ofta bra i hårda
strömmar där man kan söka i groparna vid de stora stenarna också mitt ute i
forspartier. Storleken på flugan gör att fisken har lättare att se den än en liten fluga i
den hårda, ibland vitskummande, strömmen.

