
Fisken äter nattsländelarver under större delen av flugfiskesäsongen 
och just därför är alltid en imitation av en sådan ett säkert kort. Zeljko 

Babic öppnar sin flugask och avslöjar några av sina allra giftigaste 
imitationer för harr och öring.

Av Zeljko Babic

NATTSLÄNDELARVER  
FÖR HELA SÄSONGEN
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»DEN HAR VISSERLIGEN INTE NÅGON NATURLIG FÖREBILD OCH SKA 
SNARARE SES SOM EN ATTRAKTOR ÄN EN IMITATION«

I mitt tidigare hemland Bosnien fanns några hemliga flug-
mönster som bara några få hade vetskap om. Den lyckliga skara 
som kände till dem fick alltid fisk, men genom en på den tiden 
förbjuden metod. De fiskade nämligen inte med flugspö utan 

med en slags sjunkande kastdubb som gjorde det möjligt att presen-
tera flugorna bottennära. Första gången jag själv såg flugorna var 
under 1970-talet men det skulle dröja många år tills jag skulle ges 
chansen att få pröva dem i Sverige. 
I Härjedalen var förutsättningarna för torrflugefiske inte de bästa 
under stundande fiskevecka. Efter två dagar av hårt nötande med 
ytnära flugor så bestämde jag mig för att istället pröva på djupet. 
De hemliga nymferna hade legat oprövade i asken sedan många 
år, och kanske skulle det vara läge att ge dem en chans nu. Flera av 

flugan. Eftersom den här tekniken går ut på att låta fluglinan dra 
ner flugorna mot botten så är det en fördel att använda en kort tunn 
tafs på cirka 60-80 centimeter. Den kortare tafsen gör i sin tur att 
flugorna snabbare påverkas av fluglinans rörelser. 
Flugorna kastas snett tvärströms och driver sedan med strömmen 
ner mot det område du tänkt fiska av. Menda fluglinan i takt med 
att flugan driver, då bromsas inte linan upp utan fortsätter istället att 
sjunka. När flugan väl nått ner till den plats du tänkt fiska av så håller 
du kvar den över området en stund innan den pressas in mot den 
egna kanten genom strömmens kraft.
Natruligtvis ska du anpassa flugfärgen efter färgen på de larver som 
finns i just ditt vatten, men de färger som fungerat bäst där vi fiskat 
är gul, oliv, gröna och krämfärgade. Men även en röd-svart larv har 

MATERIAL

dem var hårt nötta av tidens tand, men som tur var så hade jag med 
mig mina flugbindningsprylar och kunde binda upp några nya inne 
i stugan. 
Tillbaka vid Ljusnan igen så tacklade jag om spöet med en snabb-
sjunkande sinktipplina och en av de nybundna nymferna. Det dröjde 
inte många kast förrän den första harren nappade nära botten, en 
skönhet på hela 45 centimeter. Härefter fortsatte sedan fisken att 
nappa på de bottennära nymferna. Visst hade vi föredragit torrfluge-
fiske, men eftersom förhållandena inte tillät det så var det här fisket 
ett trevligt alternativ.

Fiska nära botten
Eftersom nattsländelarverna lever på botten, antingen på stenar 
eller i gruset, så måste våra imitationer presenteras just där, annars 
uppträder de onaturligt för fisken. Om vattenståndet är högt och 
strömmen är för kraftig så är det ibland nödvändigt med extra för-
tyngning. Ett bra sätt är då att antingen använda en snabbsjunkande 
tafs eller att klämma fast några extra blyhagel på tafsspetsen framför 

ofta fungerat bra. Den har visserligen inte någon naturlig förebild 
och ska snarare ses som en attraktor än en imitation. Men trots det 
så är den ibland otroligt effektiv när inget annat funkar, så den är väl 
värd att ha i asken för hopplösa tillfällen. 

Olika nymfmaterial 
Materialen som används för att binda dessa superlarver består av 
olika gummiremsor, tvättsvamp, flossilke och nu mer även catgut. 
Det senare är en slags sena som bland annat används som gitarr-
strängar och som ger flugkroppen ett härligt djup då det väl blivit 
uppblött. Det är relativt enkelt att använda och imiterar kroppen på 
en nattsländelarv extremt bra. Vill du dessutom ge flugan en annan 
färg så kan du linda en bindtrådsbas med den önskade färgen. När 
sedan catguten blir blöt så skiner bindtrådsfärgen igenom. Materialet 
finns i flera grovlekar och färger som passar till att imitera de flesta 
nattsländelarver med. Men eftersom catgut än så länge är relativt 
okänt i flugbindningssammanhang så har jag bara hittat ett företag i 
Rumänien som säljer det via sin hemsida, http://www.troutline.ro

KroK: Stl. 10-12. Demmon DGS. 
Tråd: Svart 16/0, TMC. 
FörTyngning: Blytejp. 
Kropp: Remsa av gul tvättsvamp. 

ribb: Ovalt guldtinsel, fin. 
HacKel: Ginger tupp, lindas 1-2 
varv. 
Huvud: Bindtråd som lackas. 

KroK: Stl. 10-12, Demmon DGS 
900 BL. 
FörTyngning: Blytejp 
ribb: Guld oval tinsel bara över 
thorax 
Tråd: Tmc 16/0 svart 

Kropp: Vit/Cream tvättsvamp 
THorax: Medium brun floss eller 
liknande 
HacKel: Svart/ blue dun tupp 1-2 
varv 
Huvud: Bindtråd lackad 

KroK: Stl. 12-14, Demmon DGS 
900 BL. 
Tråd: Svart, TMC16/0. 
Kropp: Rött flossilke eller gum-
miremsa. 
THorax: Flossilke, medium brun 
eller liknande 

ribb: Tinsel oval guld, lindas 
endast över thorax 
HacKel: Tupp, svart/ blue dun 
1-2 varv. 
Huvud: Lackat bindtrådshuvud. 
FörTyngning: Blytejp. 

KroK: Stl.10-12, Demmon DGS 
900 BL. 
Tråd: Svart, 16/0 TMC. 
FörTyngning: Blytejp. 
THorax: Flossilke medium brun 
eller liknande. 

Kropp: Grå-vit plastremsa. 
Ribb: Oval guldtinsel, fin. Lindas 
endast över thorax.
HacKel: Svart tupp. 
Huvud: Bindtråd. 

Gul TS nymf

Röd-svart nymf  Vit-brun TS nymf

Grå-vit PL nymf

BABIC TIPSAR Gul TS-nymf är min mest grundläggande nattsländelarv 
som jag oftast använder. Jag binder den främst i krokstorlekar 10-12. Den 
fungerar särskilt bra efter öring, men har även fungerat bra efter harr. 
Fiska den nära botten med en sinktipp.

BABIC TIPSAR Gråvit PL nymf är en verklig killer och har faktiskt varit ett 
hemligt mönster som få har känt till. I Bosnien fiskades den i kombination 
med en sjunkande kastdubb, men eftersom den var allt för effektiv så för-
bjöds den i vissa älvar. Fiska den med en sinktip-lina nära botten, då är den 
ett säkert kort efter så väl öring och harr. Jag använder den främst tidigt 
under säsongen men säkert fungerar den även senare i våra nordliga älvar. 

Trots att det i buskarna satt gott om natt-
sländor vakade ändå inte harren.
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Plast- eller gummiremsorna skär jag från så kallade kirurghandskar, 
ballonger, plastpåsar eller andra liknande material. Här är det bara 
att släppa lös fantasin och titta dig omkring, du kommer säkerligen 
att hitta massor av användbart material i din närhet.

Skumgummi
Att binda flugor av skumgummi så som tvättsvampar eller madrasser 
är inte särskilt vanligt här i Sverige. Men på kontinenten är det popu-
lärt och används till att göra både nymfer och fiskimitationer. En klar 
fördel med tvättsvamp är att flugorna blir ganska mjuka. Somliga 
menar att fisken håller kvar en mjuk fluga under längre tid i munnen 
innan den spottar ut den. 
Enklast skär du upp skumgummit med ett vasst rakblad i tunna 
remsor som du sedan lindar till en flugkropp. Men tänk på att välja 
en tvättsvamp av bra kvalitet, gärna en kompakt sort för bilpolering 
eller liknande. De billigaste kökssvamparna är oftast allt för porösa 
och svåra att använda. Dessutom är en del svampar preparerade 
med antingen tvättmedel eller annat fettlösligt ämne och går därför 
inte alls att använda som flugbindningsmaterial.  

KroK: STl 10-12, demmon dgS 900 
bl.
Tråd: brun, 16/0 Tmc. 
FörTyngning: TungSTen & blyTejp. 
underKropp: goSSamer, ljuSgul. 

Kropp: Catgut, natur, medium.
HacKel: Rapphöna, grå.
THorax: Dubbing, mixad medium 
brun och svart.
anTenner: Fasanstjärtfibrer.

BABIC TIPSAR Tänk på att blöta catguten innan du börjar binda med den, då blir den mjuk och enklare att jobba med. Eftersom både Catgutpuppan 
och Catgutlarven ska presenteras nära botten så bör de förtyngas rejält med blytejp. Jag använder dessa båda flugor främst under sommar och höst, 
fiskade med sinktipplina nära botten.

DEN VIKTIGA NATTSLÄNDAN
Vid en jämförelse med många andra kända flugfiskenationer så spelar just nattsländorna en särskilt stor roll för den nordiska flugfiskaren. 

Anledningen beror delvis på tradition men också på förutsättningar. Nattsländorna spelar här en stor roll som fiskföda under hela flugfiskesä-
songen och just därför är det viktigt att vi har flera bra imitationer av dessa i flugasken. Nattsländorna finns i Norden representerade i mer än 
200 arter, fördelade på 18 familjer. De skiljer sig både till levnadssätt och utseende, de bottenlevande larverna blir hos vissa arter knappt större 

än ett par millimeter medan de största arterna kan bli över två centimeter!  Men lugn, du behöver inte imitera dem alla, du klarar dig långt 
med en handfull mönster gjorda i några olika färger i storlekarna 10-14.

Gråvit PL nymf 

KroK:STl 10-14, demmon 
dgS 900 bl.
Tråd: SvarT, 16/0 Tmc.
Kropp: caTguT naTur, 
medium. 
THorax: dubbing, mixad 

medium brun ocH SvarT. 
underKropp: ljuSgul 
bindTråd. 
FörTyngning: TungSTen 
ocH blyTejp. 

Catgut larva Catgutpuppa

1. Linda blytejpen runt krokskaftet och bygg upp en taperad underkropp. 6. Fäst in flossilket framför kroppen.

7. Linda flossilket så att thoraxpartiet blir lika tjockt som kroppen.

2. Fixera blytejpen med bindtråden och linda sedan en tät bindtrådsbädd som 
täcker 2/3 av krokskaftet.

8. Ribba thoraxpartiet 3-5 varv.

3. Fäst in skumgummiremsan vid slutet av krokskaftet. 9. Fäst in hacklet mellan krokögat och thoraxpartiet.

4. Linda remsan till jämn kropp över 2/3 av krokskaftet. 10. Färga eller byt till svart bindtråd, linda hacklet 1-2 varv 
bakom krokögat och avsluta med att linda ett rejält trådhuvud.

5. Fäst in ribbingen framför kroppen.

Förberedelser bakom städet inför 
eftermiddagens fisketur.


