Binden elrits imitatie voor visdag Heihorsten.

Achtergrond info:
De Matuka is ontstaan in Nieuw-Zeeland. Door twee veren, netjes samengevoegd, in te binden ontstaat het
silhouet van een klein visje. Voor het binden van de Matuka worden veelal hennenveren gebruikt, maar ook
veren van een goedkope India hanennek kunnen worden gebruikt. Om een vollere vlieg te krijgen kun je vier
veren gebruiken. Het grote voordeel van deze streamers is dat de veren bij het werpen niet snel om de haakbocht heenslaan. Dit gebeurt wel als de veren alleen vlak bij het oog worden vastgezet. Tegenwoordig worden
niet alleen veren op deze wijze ingebonden, maar ook vaak zonkerstrips.
De naam van dit type streamer is afkomstig van een vogel genaamd matuku (Australasian Bittern). Dit is een
soort roerdomp, op internet zijn afbeeldingen van de vogel te vinden. Van de veren van Australasian Bittern
werden de eerste Matuka streamers gemaakt. Let op de kleine verandering in de naam! Tegenwoordig is deze
vogel zeldzaam en dus beschermd.

Variant 1 met grizzle veer:
Dit is een zeer fijne en kleine streamer die het speldaas
imiteert van allerlei vissoorten dus ook de elrits wat toch een
favoriet aasvisje is voor de forel.

Variant 2 met zonkerstripje:
Deze vlieg wordt op dezelfde manier gebonden als die met de
grizzle veer maar door gebruik te maken van een zonkerstripje
kan deze op de iets grotere maat haken gebonden worden.

Benodigd bind materiaal:
- Streamerhaken #4 tot #12.
- Binddraad 6/0 of 8/0.
- Dubbingmateriaal kan in diverse kleuren.
- Vleugel Grizzle hennenveer voor de kleine vlieg en zonkerstripje
voor de
grotere vliegen.
- Ribbing fijne koperdraad of de binddraad gebruiken.

Stap voor stap variant 1:
Kies uit een skin hennenveer die ongeveer tweemaal de lengte van de haaksteel heeft.
Klem de haak stevig in de vice en zet binddraad op. Wikkel de draad naar de haakbocht en zet eventueel het
koperdraad vast. Gebruik dubbing en wikkel hiermee het lichaam. Dub eventueel met rode dubbing voor het
kieuwkopje.
Pak de veer en trek het web van de veren en meet de lengte van de veren langs de haaksteel. Trek aan de
onderzijde zoveel fibers van de veer, dat er voldoende ruimte is om de veer boven op het lichaam in te kunnen
binden. Zet de veer vast, direct voor het lichaam, zodat de veer netjes recht naar achteren staat. Maak de
fibers ietwat nat en gebruik een dubbingnaald om de fibers uiteen te duwen. Neem het koperdraad of de
binddraad en wikkel dat tussen de fibers door. Zorg ervoor dat er geen fibers onder de draad worden plat
gedrukt. Met ruime wikkelingen wordt de veer vastgezet boven op het lichaam.
Kopje maken vlieg afbinden en aflakken.

Stap voor stap variant 2:
Knip een zonkerstrip die ongeveer tweemaal de lengte van de haaksteel heeft.
Klem de haak stevig in de vice en zet binddraad op. Wikkel de draad naar de haakbocht en zet het koperdraad
vast.
Bind een staatje in van glitterflos of andere fibertjes. Gebruik dubbing en wikkel hiermee het lichaam. Dub
eventueel met rode dubbing voor het kieuwkopje.
Zet de zonkerstrip vast bij het haakoog, leg deze over de body en zet deze vast met ruime wikkelingen met het
koperdraad.
Bind enkele fibers in als keel hackle en bind de vlieg daarna af en kopje aflakken.

