
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.  

Fluebinding

Da jeg star tet med flue bin ding 
var det en dyd av nød ven
dig het. Det som fan tes av 

flu er i den lo ka le sports for ret nin
gen på be gyn nel sen av 80tal let, 
kom ikke i nær he ten av å lig ne 
imi ta sjo ne ne som ble et must for å 
lure se lek tiv ør ret. Et ter hvert ble 
bin din gen en hob by i hob by en, og 
en ten det gjaldt eks ak te imi ta sjo
ner av klek ken de mygg lar ver el ler 
klas sis ke eng els ke lak se flu er, så ble 
mønst re ne fulgt til punkt og prik ke.

unn ta ket som  
ble For bil de
Men blant alle so fis ti ker te mønst re, 

med fiske 
garanti

Fort-gjort-fluer

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

var det ett som skil te seg mar kant ut 
i mot satt ret ning: Ken neth Boströms 
Rackelhanen. For uten bin de tråd og 
krok be sto den kun av grovt poly
garn som iføl ge opp havs man nen 
skul le dub bes litt ruf se te. Egent lig 
var den en for nær mel se mot all 
flue bin der kunst, men et ter å ha lest 
le gen da ris ke Pre ben Torp Jacobsens 
hyl lest av den, svel get jeg stolt he
ten og bandt opp noen eks em pla rer. 
Litt mot vil lig måt te jeg kon sta te re 
at skro tin gen ikke bare fløt godt på 
tross av mang len de hack le, men den 
fris tet ør re ten for bløf en de ofte til 
hogg. 

Et ter hvert som den glø den de 
in ter es sen for bin din gen av tok, 
be gyn te jeg sta dig of te re å se et ter 
snar vei er for å fyl le bok se ne, med 
minst mu lig bruk av tid og kref ter. 
Rackelhanen ble på man ge må ter et 

for bil de for hvor dan jeg skul le bin de 
insektsimitasjoner som skul le fly te i 
over fla te fil men. 

Noe av det mest tid kre ven de og 
ut ford ren de ved flue bin ding er å 
bin de inn et an sten dig hack le, i 
ut gangs punk tet tenkt som fluas 
bein. På ei tørr flue skal sti ve fjær fib
re fra hane nak ke hol de flua fly ten de 
på vann fil men, mens til våt flue bru
kes my ke re fib re som skal gi il lu
sjo nen av liv ak ti ge svøm me tak når 
flua dri ver i strøm men el ler trek kes 
gjen nom van net. Om vi ser bort fra 
tørr flu er som skal stå høyt på van
net, kan dis se funk sjo ne ne også fyl
les av grov og ruf se te dub bing som 
i rackelhanen. Og byt te dyr lig ger jo 
of test halv druk net i vann fil men. Det 
gjel der så vel ha va rer te land in sek ter 
som klek ken de el ler ut gyt te in di vi
der av vann le ven de ar ter. Imi ta sjo

ner av ny klek te døgn flu er bin der jeg 
fort satt med fallskjermhackle – mest 
for å sik re at de lan der kor rekt med 
vin gen opp – men el lers er nær sagt 
alle mine tørr flu er til ør ret fis ke uten 
hack le, og in gen våte imi ta sjo ner 
har bein av fjær fib re. 

en bindemetode
Det gjel der også våt flu er til laks 
og sjø ør ret. I til legg til noen enk le 
tu be flu er, ho ved sa ke lig bottle tu bes 
til synkelinefiske og plast tu ber til 
riffling hitch, kla rer jeg meg med 
«Hel gar de rin gen» i stan dard ver
sjon og et få tall va ri an ter av den ne. 
Egent lig er det te su per enk le møns
te ret først og fremst en måte å bin de 
på. Mye vik ti ge re enn «kor rek te» 
far ger er det at krop pen er løst dub
bet. 
Stan dard ver sjo nen av Hel gar de

rin gen har tre far get kropp i gult, 
oran sje og svart fis ker pri ma un der 
de fles te for hold. Men det hen der 
at jeg går noen ti mer uten napp, og 
da kan det være lurt å va ri e re – om 
ikke an net, så for å gi meg selv et 
styr ket håp. 

Der for bin der jeg Hel gar de rin gen 
også med and re far ger i krop pen, 
for eks em pel en green buttva ri ant 
el ler gan ske en kelt hel svart.

ulik dub bing  
til ulik bruk
Men når den skal fun ge re både 
som hale, hack le og kropp, er det 
selv sagt ikke li ke gyl dig hva slags 
dub bing en bru ker, og hvor dan den 
leg ges på. 

Til lak se flu e ne vil jeg ha grovt 
ma te ria le med mye glans. Men bare 
gro ve fib re gir dår lig fes te på bin

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 dub-
bet thorax og vinger av Veniard 
Streamer Wing, Rackelhanen i 
originalversjon, to vårfluepup-
per, en maur og ei russeflue. De 
to siste er bundet med samme 
materialer i samme farger, men 
med ulik styling.

tekst og foto: 
Terje Bomann-
Larsen
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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.  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.  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.
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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. 

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

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

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

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.
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Vårfluepuppe
denne flua kan stå som eksem-
pel på hvordan jeg binder dub-
befluer til ørretfiske. såvel russe-
flue (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 fram- 
og 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 sta-
dium du ønsker å imitere.

denne vårflupuppa kan fis-
kes 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 bakkrop-
pen, da disse materialene holder 
bedre på impregnering enn lak-
sefluedubbing.

Green Butt Variant - bundet som Helgarderingen 

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»

Noen for slag til 
dub bing ma te-
ria ler: Øverst 
f.v.: Pro Sal-
mo Su pre me i 
Pheasant Crest 
og Mid night 
Black, Hends 
Gleamy Dub-
bing, uli ke ty per 
polygarn og Fly 
Rite. Un der: 
Strea mer Wing 
fra Veniard.

de trå den, og der med en mind re sli
te sterk kropp, så de bør være blan
det med fi ne re ma te ria le. Selv sagt 
kan du blan de dub bing selv, men 
ut mer ket ma te ria le er å få kjøpt. 
Til lak se flu er er Gleamy Dub bing 
fra Hends et vel eg net ma te ria le, et 
an net er Pro Sal mo Su pre me fra Pro 
Sportfisher. I sist nevn te er det blan
det inn fib re av flash i mat chen de 
far ge, noe som gir ma te ria let eks tra 
spenst og glans. 

Tra di sjo nelt har jeg brukt fi ne re 
dub bing til ør ret flu e ne, som vel re
nom mer te Fly Rite og uli ke ty per 
polygarn. Først nevn te eg ner seg for 
å byg ge jev ne, glat te krop per, eks
em pel vis til døgn flue imi ta sjo ner, 
mens polygarnet har vært brukt 
til rackelhaner og som vin ge ma
te ria le, blant an net til parachute 
duns i stør re krok num re. Men de 
sis te se son ge ne har jeg også brukt 
«lakse dub bin gen» i ør ret flu e
ne – både til vått og tørt. Jeg har 
san sen for litt glans, og tror fis ken 
også har det. Det te er også en av 
grun ne ne til at jeg har falt for vin
ge ma te ria let «Strea mer Wing» fra 
Veniard. Lik Pro Sal mo Su pre me har 
det te en god miks av fine og gro ve
re fib re, der de sist nevn te har mye 
glans. Egent lig kjøp te jeg ma te ria let 
for å bru ke det som un der vin ge i 
stre ame re og enk le tu be flu er som 
Su per flua og Sun ray Sha dow, men 
har endt opp med å bru ke det nær 
sagt i alle ty per flu er. Også her li ker 
jeg blan din gen av sti ve og my ke re 
fib re som ut fyl ler hver and re fint: De 
sti ve, glin sen de fib re ne er «sta ti vet» 
som hol der vin gen i fa song, mens 
de myke gir den øns ket fyl de. Leng
den på fib re ne er selv sagt en helt 
an nen enn i dub bing ma te ria let Pro 
Sal mo Su pre me, men om du klip per 
det opp, kan Strea mer Wing også 
bru kes som dub bing i krop pen. Jeg 
gjør det for eks em pel i reke flua, der 
jeg blan der det med rosa Pro Sal mo 
Su pre me og be hol der leng den på 
noen fib re som jeg lar stik ke ut mel
lom øy ne ne som fø le horn sam men 
med noen strå av rosa twis tet flash. 
Også Veniards Strea mer Wing fin nes 
i uli ke far ger, men jeg har så langt 
klart meg fint med hvitt. 

Men det er vik tig å un der stre ke 

at in gen av flu e ne som er pre sen
tert her er mønst re som skal føl ges. 
Tan ken er bare å gi litt in spi ra sjon 
til deg som ikke har tid til, el ler 
er lei av å sit te lan ge kvel der ved 
bindestikka. Det er slett ikke nød
ven dig om du bare vil ha flu er som 
fis ker! ■

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