SSRF BUBBLE EMERGER
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HAAK: TMC 102Y # 15
BINDDRAAD: Sheer 14/0 blue dun
STAART: Fazantfibers
LIJFJE: Condor substitute, olive
VLEUGEL: SSRF natural cream
THORAX (BUBBLE): SSRF natural cream
ORIGINATOR : MARTIN WESTBEEK
Deze emerger met (lucht)bel wordt als regel gebonden met CDC. Het bijzondere aan deze
vlieg is, dat deze uitgevoerd is met snowshoe. SSRF staat voor Snowshoe Rabbit Foot.
Denk er aan, dat snowshoe altijd licht ingevet moet worden. Ook al is het materiaal van
nature vet. Door het verven worden de haren immers ontvet. Ik gebruik voor het lijfje
substitut de condor, maar in principe kunnen voor het lijfje natuurlijk ook andere materialen
gebruikt worden, zoals haas, konijn, opossum, squirrel, muskusrat, mol, enz. enz.
Hieronder geef ik aan hoe je een bubble zou kunnen maken van/met snowshoe.
Ook natuurlijk met cdc. Let op: dit is mijn methode, maar er zijn meerdere wegen die
naar Rome leiden !

BUBBLE MAKEN VAN SNOWSHOE
TEXTREME DOUBLE THREAD naar het midden van de haak brengen. Kleine horizontale
platte goot installeren ter hoogte van de haak. Deze goot is handig om de snowshoe haren
perfekt te kunnen VERDELEN voor het maken van een mooie “bubble”. Naar mijn mening
valt of staat het eindresultaat, met een goede verdeling van de haren.

EEN van de draden OVER de goot spannen en laten bungelen over het einde van de goot
aan de bobbin-holder. De tweede draad plaatsen we voorlopig ONDER de goot. Voorzichtig
met de hand een plukje snowshoe (zonder onderwol) bewerken, zodanig dat de dunne
uiteinden van het bundeltje haar een beetje gelijk zijn, probeer het haar een beetje te
“stackeren”.
Vervolgens het haar SPAARZAAM en - met voldoende tussenruimte - UITSPREIDEN
over de goot en boven op de binddraad leggen. Zorg er voor, dat de dunne uiteinden van de
haren mooi uitgelijnd naar RECHTS wijzen. De afgeknipte haren wijzen dus naar links.
Nu een dubbingloop maken, dwz. de tweede draad, die we voorlopig onder de goot hadden
geplaatst, OVER het materiaal op de goot trekken, en we hebben automatisch een dubbinglus.
Onze bobbin-holder gaat nu als dubbingtol fungeren en we maken zoveel rotaties als nodig is.
Vervolgens het haar om de haak wikkelen vanaf de HELFT van de haaklengte tot achter
het haakoog. (zorg voor extra ruimte voor de bubble en de vleugel).
Zorg er voor, dat de dunne uiteinden van het haar (nu naar links gestrekt en gestreken) netjes
aaneen sluitend RONDOM de haak worden gewikkeld. Met een aantal halve steken de haren
fixeren. Zorg voor voldoende ruimte voor de “bubble”, die we nu gaan maken.
Haren bolvormig maken door ze eerst iets naar achteren te strijken, een dikke naald zonder
handvat gebruiken om een bol te vormen, naald laten zitten en vervolgens de haren rondom
gespreid naar voren trekken en als bol vastzetten achter het haakoog. Restant haren NIET
afknippen, want deze gaan immers het vleugeltje vormen.
Vervolgens alleen de haren, die het vleugeltje gaan vormen, naar boven en naar voren
brengen en fixeren. Het vleugeltje komt schuin naar boven te staan. In model plukken (niet
knippen) en fatsoeneren.

P.M. Ik gebruik de laatste jaren vrijwel uitsluitend Textreme Double Thread voor het
maken van dubbinglussen. Bobbin-holder komt in de plaats van een aparte dubbingtol.
AD HOOGENBOEZEM

