Fluebinding

Fort-gjort-fluer
med fiskegaranti

Plutselig er det fiskesesong, og flueboksene
er halvtomme? Fortvil ikke, det er fullt
mulig å fylle dem opp uten at det krever
all verden av innsats, materialer
eller ferdigheter ved bindestikka.
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a jeg startet med fluebinding
var det en dyd av nødven
dighet. Det som fantes av
fluer i den lokale sportsforretnin
gen på begynnelsen av 80-tallet,
kom ikke i nærheten av å ligne
imitasjonene som ble et must for å
lure selektiv ørret. Etter hvert ble
bindingen en hobby i hobbyen, og
enten det gjaldt eksakte imitasjo
ner av klekkende mygglarver eller
klassiske engelske laksefluer, så ble
mønstrene fulgt til punkt og prikke.

Unntaket som
ble forbilde
Men blant alle sofistikerte mønstre,
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var det ett som skilte seg markant ut
i motsatt retning: Kenneth Boströms
Rackelhanen. Foruten bindetråd og
krok besto den kun av grovt poly
garn som ifølge opphavsmannen
skulle dubbes litt rufsete. Egentlig
var den en fornærmelse mot all
fluebinderkunst, men etter å ha lest
legendariske Preben Torp Jacobsens
hyllest av den, svelget jeg stolthe
ten og bandt opp noen eksemplarer.
Litt motvillig måtte jeg konstatere
at skrotingen ikke bare fløt godt på
tross av manglende hackle, men den
fristet ørreten forbløffende ofte til
hogg.
Etter hvert som den glødende
interessen for bindingen avtok,
begynte jeg stadig oftere å se etter
snarveier for å fylle boksene, med
minst mulig bruk av tid og krefter.
Rackelhanen ble på mange måter et

forbilde for hvordan jeg skulle binde
insektsimitasjoner som skulle flyte i
overflatefilmen.
Noe av det mest tidkrevende og
utfordrende ved fluebinding er å
binde inn et anstendig hackle, i
utgangspunktet tenkt som fluas
bein. På ei tørrflue skal stive fjærfib
re fra hanenakke holde flua flytende
på vannfilmen, mens til våtflue bru
kes mykere fibre som skal gi illu
sjonen av livaktige svømmetak når
flua driver i strømmen eller trekkes
gjennom vannet. Om vi ser bort fra
tørrfluer som skal stå høyt på van
net, kan disse funksjonene også fyl
les av grov og rufsete dubbing som
i rackelhanen. Og byttedyr ligger jo
oftest halvdruknet i vannfilmen. Det
gjelder så vel havarerte landinsekter
som klekkende eller utgytte indivi
der av vannlevende arter. Imitasjo

ner av nyklekte døgnfluer binder jeg
fortsatt med fallskjermhackle – mest
for å sikre at de lander korrekt med
vingen opp – men ellers er nær sagt
alle mine tørrfluer til ørretfiske uten
hackle, og ingen våte imitasjoner
har bein av fjærfibre.

en bindemetode

Med enkel
flue: Ørreten

på 1,8 kilo tok
ei røft dubbet
«russeflue» på
første kastet.
Foto: Trond
Andersson

Det gjelder også våtfluer til laks
og sjøørret. I tillegg til noen enkle
tubefluer, hovedsakelig bottle tubes
til synkelinefiske og plasttuber til
riffling hitch, klarer jeg meg med
«Helgarderingen» i standardver
sjon og et fåtall varianter av denne.
Egentlig er dette superenkle møns
teret først og fremst en måte å binde
på. Mye viktigere enn «korrekte»
farger er det at kroppen er løst dub
bet.
Standardversjonen av Helgarde

ringen har trefarget kropp i gult,
oransje og svart fisker prima under
de fleste forhold. Men det hender
at jeg går noen timer uten napp, og
da kan det være lurt å variere – om
ikke annet, så for å gi meg selv et
styrket håp.
Derfor binder jeg Helgarderingen
også med andre farger i kroppen,
for eksempel en green butt-variant
eller ganske enkelt helsvart.

Ulik dubbing
til ulik bruk

Enkle fiskefangere:
F.v.: Rosa reke for sjøørreten
med dubbing av Salmo Supreme
Hot Pink blandet med Veniard
Streamer Wing og ryggskjold
av rosa flash-fibre og UV-lim.
Spent spinner døgnflue med dubbet thorax og vinger av Veniard
Streamer Wing, Rackelhanen i
originalversjon, to vårfluepupper, en maur og ei russeflue. De
to siste er bundet med samme
materialer i samme farger, men
med ulik styling.

Men når den skal fungere både
som hale, hackle og kropp, er det
selvsagt ikke likegyldig hva slags
dubbing en bruker, og hvordan den
legges på.
Til laksefluene vil jeg ha grovt
materiale med mye glans. Men bare
grove fibre gir dårlig feste på bin
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detråden, og dermed en mindre sli
testerk kropp, så de bør være blan
det med finere materiale. Selvsagt
kan du blande dubbing selv, men
utmerket materiale er å få kjøpt.
Til laksefluer er Gleamy Dubbing
fra Hends et velegnet materiale, et
annet er Pro Salmo Supreme fra Pro
Sportfisher. I sistnevnte er det blan
det inn fibre av flash i matchende
farge, noe som gir materialet ekstra
spenst og glans.
Tradisjonelt har jeg brukt finere
dubbing til ørretfluene, som velre
nommerte Fly Rite og ulike typer
polygarn. Førstnevnte egner seg for
å bygge jevne, glatte kropper, eks
empelvis til døgnflueimitasjoner,
mens polygarnet har vært brukt
til rackelhaner og som vingema
teriale, blant annet til parachute
duns i større kroknumre. Men de
siste sesongene har jeg også brukt
«laksedubbingen» i ørretflue
ne – både til vått og tørt. Jeg har
sansen for litt glans, og tror fisken
også har det. Dette er også en av
grunnene til at jeg har falt for vin
gematerialet «Streamer Wing» fra
Veniard. Lik Pro Salmo Supreme har
dette en god miks av fine og grove
re fibre, der de sistnevnte har mye
glans. Egentlig kjøpte jeg materialet
for å bruke det som undervinge i
streamere og enkle tubefluer som
Superflua og Sunray Shadow, men
har endt opp med å bruke det nær
sagt i alle typer fluer. Også her liker
jeg blandingen av stive og mykere
fibre som utfyller hverandre fint: De
stive, glinsende fibrene er «stativet»
som holder vingen i fasong, mens
de myke gir den ønsket fylde. Leng
den på fibrene er selvsagt en helt
annen enn i dubbingmaterialet Pro
Salmo Supreme, men om du klipper
det opp, kan Streamer Wing også
brukes som dubbing i kroppen. Jeg
gjør det for eksempel i rekeflua, der
jeg blander det med rosa Pro Salmo
Supreme og beholder lengden på
noen fibre som jeg lar stikke ut mel
lom øynene som følehorn sammen
med noen strå av rosa twistet flash.
Også Veniards Streamer Wing finnes
i ulike farger, men jeg har så langt
klart meg fint med hvitt.
Men det er viktig å understreke
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Green Butt Variant - bundet som Helgarderingen

at ingen av fluene som er presen
tert her er mønstre som skal følges.
Tanken er bare å gi litt inspirasjon
til deg som ikke har tid til, eller
er lei av å sitte lange kvelder ved
bindestikka. Det er slett ikke nød
vendig om du bare vil ha fluer som
fisker! ■
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Variasjoner:

fiske@egmont.com

Vårfluepuppe

Denne flua kan stå som eksempel på hvordan jeg binder dubbefluer til ørretfiske. Såvel russeflue (bibio), maur og andre kryp
med vinger består av dubbet
bakkropp, vinge av fibre som
bindes inn på tvers, og dubbet
framkropp (thorax). Maur og
russeflue har i tillegg et innslag
av rød dubbing mellom framog bakkropp, og vingen bindes
inn over det feltet. Ellers er det
måten kroppen modelleres på,
samt friseringen av vingene som
viser hvilket insekt i hvilket stadium du ønsker å imitere.
Denne vårflupuppa kan fiskes både tørt og vått. Vil du at
den skal flyte, impregnerer du
den med flytemiddel og binder
den på en lett tørrfluekrok. Det
kan også være en idé å bruke
polygarn eller Fly Rite i bakkroppen, da disse materialene holder
bedre på impregnering enn laksefluedubbing.

1

1. Dubbingen - i dette tilfellet Pro
Salmo Supreme Pheasant Crest
- tvinnes løst på bindetråden helt
nede i krokbøyen.

2

2. Modeller en fyldig sigarformet
bakkropp, ca. 2/3 av krokskaftet.

3
3. Bind inn vingematerialet - her
Veniard Streamer Wing White med åttetallsurringer på tvers over
kroken like foran bakkroppen.

4

Noen forslag til
dubbingmate
rialer: Øverst
f.v.: Pro Sal
mo Supreme i
Pheasant Crest
og Midnight
Black, Hends
Gleamy Dub
bing, ulike typer
polygarn og Fly
Rite. Under:
Streamer Wing
fra Veniard.

1. Fest ribbingen av oval sølvtinsel
litt nede i krokbøyen og surr 3-5
ganger framover for å bygge en
«tag». Fest ribbingen, og legg
dubbingen - her Pro Salmo Supreme
Hot Lime - løst på bindetråden.

2
2. Legg den grønne dubbingen ca.
1/3 inn på krokskaftet og fortsett
med svart - f. eks. Pro Salmo
Supreme Midnight Black - på samme
måte.

3. Surr ribbingen over hele kroppen,
fest den med bindetråden og klipp
bort resterende materiale.

4

5. Bind inn overvingen av svart
tempelhund e.l. Klipp bort
overskytende hår, form hodet og
avslutt. Bruk dubbingnåla til å pirke
ut fibre til «kroppshackle»

Varianter
over et tema:
Den originale
Helgarderingen
ute til høyre,
fulgt av Green
Butt. En helsvart
variant øverst.

4. Bind inn fire strå twisted
pearl flash, brett dem dobbelt
og legg dem bakover. Følg
etter med bindetråden og
fiksér flashfibrene i denne
posisjonen. Klipp endene til
passe lengde.

4. Bygg framkroppen - her Pro
Salmo Supreme Fiery Brown - på
ca. 1/3 av kroken, slik at du legger
dubbingen inn over vingematerialet
og presser det bakover på begge
sider av kroken.

5

5. Avslutt med hode og sluttknute
før du friserer med dubbingnål og
saks. Nåla brukes til å pirke ut et
antall fibre som kan fungere
som bein på begge sider.
Med saksa klipper du ned
vingesekken til ønsket
lengde og form. Her
sparer jeg noen fibre
som blir hengende
langs kroppen og gir
en fin skimrende glans
rundt flua i vannet,
litt inspirert av Gary
LaFountaines Sparkling
Pupa.
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