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Flugbindning med Dubbing Brush och Body Tubes 
 
Under alla de år jag bundit flugor har jag använt mig av dubbingmaterial av olika slag för 
kropparna. 
Fly Rite har alltid hängt med och utöver de gamla beprövade materialen har det tillkommit nya i 
en aldrig sinande ström. Alla är mer eller mindre oumbärliga i flugbindningen och användandet 
skapar kroppar med rufsig, mycket rufsig eller slät struktur, med och utan glansighet och glitter.  
 
Dubbningsarbetet är trots allt ett hantverk som tar lite tid och är lite pilligt. Särskilt när man just 
börjat binda flugor, och det passar dåligt för dem som har "prinskorvsfingrar" eller allmänt svårt 
med motoriken. Ibland blir dubbingen ojämn och det stör åtminstone mig som flugbindare, men 
kanske inte fisken i lika hög grad. 
 
Nu finns det ju hjälp också för detta: Dubbing Brush och Softdub. Skillnaden är materialet som 
används för själva grunden till "borsten". I Dubbing Brush är det tunn koppartråd eller ståltråd 
som används, vilket förstås medför att DB är bäst för nymfer, puppor, streamers och andra 
sjunkande flugor. Softdub är spunnet på bindtråd, och passar därmed också på flytande flugor.  
 
Vad man sedan fyller "borsten" med är precis som förut. Man använder den dubbing som finns på 
marknaden och gärna i blandningar som tillvaratar det bästa ur alla. Genom att lägga till hjorthår 
eller annat spretigt hår kan man skapa "borstar" med ben-effekter. I Oliver Edwards Tape Wing 
Caddis används hjorthår som dubbing och flugan får mer flytkraft. 
 
Nå, men bostarna då, var finns de? Jo de finns att köpa färdiga hos välsorterade butiker, på 
Internet, som hos mig på Fishingflies, eller direkt från Jan Siman i Tjeckien eller hos Roman 
Moser i Österrike.  
 

Eller också kan du köpa en liten "maskin" som 
hjälper dig att göra egna borstar, vilket jag är 
tveksam till att rekommendera eftersom det är 
rätt pyssligt, och dessutom är den dyr. Apparaten 
heter dubbing-twister och är en sorts 
dubbingblock men med ett kullagrat spinnhjul. 
Vanligt dubbingblock går förstås också att 
använda. 

 
Det finns dubbingborstar i en stor uppsättning material med korta eller långa fibrer, med glitter 
och utan, för småflugor och för stora laxlfugor. Och de underlättar alla bindningen av flugor 
högst väsentligt. 
Vad sägs om: Haröredubbing, Crystal Antron, Marabou, Ekorre, Mohair med och utan reflex, 
CdC, Rådjur och andra olika naturliga hår som Opussum, Muskrat och Bisam. Det finns 
blandningar av till exempel ekorre och glitter, ekorre och pärlemorglitter med flera varianter. Det 



Leif Ehnström  2008-08-16 

 
finns också färdiga dubbingborstar för nattsländelarver med mörkare hår i vardera änden och 
kroppsfärgen i mitten. Då blir det två puppor av en dubbingborste.  
 
I Norge skapade man för landslaget i flugfiske en serie flugor 
som kallas Eikrepuppor. Till dessa används dubbingborstar och 
man har också färdiga material för de olika pupporna i serien. 
Dubbingborstar används för övrigt också till de Tjeckiska 
nymferna som vunnit ära och berömmelse för sin förmåga att 
fånga fisk, även om de kanske inte används så mycket i Sverige 
ännu, eller gör de?  
 
Dubbingborsten används som om det vore en 
färdigdubbad bindtråd. Fäst den på kroken och linda den 
till en kropp. Byt färg om du vill ha en färgskiftning för 
thoraxpartiet, eller sort om du vill ha med lite ben i 
thorax. Borsta eventuellt ut lite hår med en tandborste 
eller en borste du gjort av en bit kardborreband. 
 
 
 

Tubkroppar 
Som om inte detta vore nog finns ytterligare hjälp att få. Färdiga kroppar till dagsländor, 
nattsländor, nattsländepuppor, streamers med mera. Kropparna, kallas Tube Bodies, är skapade 
av dubbing precis som dubbingborstarna men i stället för borstar är det små tuber. För 
dagsländorna avslutas de med stjärtspröt och för nattsländorna utan spröt. Tubkroppar för midges 
avslutas med lite glitter och kläckarna avslutas med en bit plast som ska likna den lämnade 
nymfhuden. Tubkropparna möjliggör att göra lite större flugor men på mindre krok som inte 
tynger flugan så mycket. Perfekt för midges, dag- och nattsländor, harkrankar och gräshoppor, för 
att inte tala om Åsandsländor och Sjösandsländor.  
 
Tubkropparna är enkla att använda. Stick in kroken i kroppstuben och 
dra runt krokböjen och ut igen. Du har nu en förlängd kropp. Fäst den 
väl med bindtråden och evetuellt lite lack och kroppen på din fluga är 
klar. Nu återstår bara vingar och hackle. Allt för att förenkla bindandet 
och höja ribban på flugornas kvalitet. Tuben har också den fördelen att 
den innehåller lite luft som gör att flugan flyter bättre. 
 
Leif Ehnström 
 
 
 
 
 


