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FLUGHÖRNANBabic

regnbågens
favoritfluga

Lätt               Medel            Svår

SVÅRIGHETSGRAD
Hur lätt eller svår är flugan att binda?

Zeljko Babic har tagit fram en regnbågsfluga som kanske 
blir ditt förstaval under försommarfisket. Så släpp 
streamerreflexen för en stund och tänk imitationsfiske.    
T E X T  &  F O T O  Z E L J K O  B A B I C

Allround. Flicksländan fungerar ofta bra tidigt på säsongen, 
den kan nog imitera en harkrank också om det kniper. 
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Flugfiske i våra P&T-vatten är oftast 
sammankopplad med streamerfiske. 

Effektivt, absolut, men jag gillar det mer 
insektslika P&T-fisket. I den här artikeln vill 
jag presentera en fluga som fungerar mycket 
bra för denna typ av fiske men ändå är en lite 
udda fågel i sammanhanget. Den är till och 
med användbar som en streamer men imiterar 
framför allt en insekt som är väldigt vanlig 

Flugan steg för steg 

Flickslända i dun-stadiet

1. Börja med att linda in oliv-bindtråd på skaftet och gör en 
liten underkropp.

2. Fäst in tunn koppartråd som ribbning. Gå med bindtråden 
hela vägen till krokögat.

3. Välj en 10 centimeter lång bit transparent Stretch tubing 
och bind in den på krokskaftet hela vägen fram till infästningen av 
ribbningen.

4. Linda kroppen med tubingen i täta varv och avsluta kroppen 
cirka 5 millimeter före krokögat med en whip finish-knut.

5. Välj en tuppfjäder i färgen ginger (alternativt brunt om du 
inte har ginger) som passar krokens storlek och bind in den. Innan 
du börjar palmerlinda kroppen, fukta fibrerna, »dubblera« dem 
och linda hela kroppen med den.

6. Fixera hackel med koppartråden och ribba kroppen med 
den. På detta sätt får vi ett mer tåligt kroppshackel och hela flugan 
blir mer kompakt och tålig.

7. Innan du börjar binda in benen måste du först pressa ner alla 
hackelfibrer som är på ovansidan av kroppen. Detta för att undvika 
problem med placeringen av vingen som vi ska göra efter att vi 
bundit in ett par ben på var sida av kroppen. 

8. Bind in benen och fixera dem med snabblim eller flugbind-
ningslack, gör gärna även en whip finish-knut.

9. Välj ett par vingar. Det går bra att använda indiska tupp-
nackar i färgen cree. Bind in dem i V-form som bilden visar. Fixera 
vingen med en liten droppe snabblim eller flugbindningslack för 
säkerhets skull.

10. Fäst in ett gingerfärgat tupphackel i passande storlek och 
bind in det nära vingens infästningsplats. Använd bindtråden vid 
behov för att jämna ut resterande del av krokskaftet mellan hack-
lets infästningsplats och kroköglan för att få en fin och jämn yta 
och för att undvika problem vid avslutningen av flugan.

11. Fäst in naturfärgad strutsfiber och linda i täta varv bakåt 
mot tuppfjädern. 

12. Bind in strutsfibern. Den ska lindas bakåt mot kroppen och 
avslutas där. Linda tuppfjädern i täta varv framåt mot krokögat och 
avluta med två whip finish-knutar.

13. Klipp av resten av tuppfjädern och avsluta flugan.
Lacka huvudet. Flugan är färdig att användas.

och som finns vid alla våra P&T-sjöar och alla 
andra vattendrag i Skandinavien – flickslän-
dan eller dragonfly. 

I de flesta P&T-vatten har vi massor av 
olika insekter som står på fiskens matsedel. Vi 
kan dela upp dem i två grupper: vattenlevande 
(nattsländor, dagsländor, fjädermyggor med 
flera) och landinsekter (getingar, myror, olika 

baggar och många andra). Alla dessa insekter 
imiterar vi för att för att kunna fiska med dem. 
En av de insektsarter jag brukar imitera är just 
flicksländan. Jag binder två versioner av denna 
insekt, en som vuxen insekt (dunimitation) och 
den andra som en larvimitation. Bägge flugorna 
är väldigt fiskbara om man använder dem i rätt 
miljö och tid. Fiskar man dem på rätt sätt ger de 
oftast ett väldigt bra resultat.  
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din nya favoritfluga?
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Edgesportfishing.se

Arrangeras av:

• Konceptet för tävlingen är enkelt. Vi godkänner bara återut-
släppta gäddor. Du kan fiska var du vill innanför Sveriges gränser.
De fem personer som lyckas dra flest centimeter fisk på fem gäd-
dor från den 1/1-16/9 2012 går till en storstilad final i Västervik i 
slutet av oktober 2012. Vi lottar även ut en finalplats bland de 25 
efterkommande i listan, så det blir totalt sex finalister. I finalen 
fiskar alla var för sig med en av tävlingsledningen utsedd guide 
och båt samt med utrustning som tillhandahålls av tävlingsspon-
sorerna.

• Anmälan till tävlingen sker via www.fisheco.se, där du också 
hela tiden kan följa hur du och andra tävlande ligger till.

• Förstapriset är 

i resestipendium



78   ALLT OM FLUGFISKE  5.2012

Just för P&T-fisket! 
För att kunna fiska så framgångsrikt som möjligt vid ett 
put and take-vatten bör man försöka lägga märke till några 
faktorer som är väldigt viktiga:

v Var noga med att kolla vad som händer vid vattnet 
(kläckningar och vattentemperatur).

v Studera fiskens uppträdande, var fisken finns (i djupet 
eller vid ytan), om den är aktiv och vakar, vattnets klarhet  
(om det är höst kan det bli mycket löv och annat skräp 
på ytan som kan störa fisken). 

v Vilka fiskarter finns i vattnet vi fiskar i? Brunöring finns 
ofta att hitta i P&T-vatten och detta kan påverka flugvalet 
väsentligt.

v Utrustningen betyder mycket, till exempel är rätt val 
av tafsmaterial jätteviktigt och kan vara en avgörande 
faktor för lyckat fiske.

v Att fiska med torrflugor i dessa vatten ställer lite större 
koncentrationskrav på fiskaren. Tänk på att egenskaper 
som uppmärksamhet och tålamod är lika viktiga faktorer 
för denna typ av fiske som för fiske efter vild fisk.

v Att känna igen kläckningarna och ha lite kunskap om 
entomologi är alltid ett plus, men det ska inte skrämma 
oerfarna fiskare att ge upp fiske med till exempel torrflu-
ga i stillastående vatten, tvärtom. Blir man en »tänkande 
P&T-fiskare« ökar också utmaningen och tillfredsställel-
sen när man lyckas. Ju fler erfarenheter man samlar på 
sig, desto större chans att lyckas varje gång.

När funkar den bäst? 
Flugan funkar väldigt bra hela året men man kan säga att 
den bästa perioden för flugan är från tidig vår till början på 
sommaren. Insekten lever i larvstadiet i cirka två år och man 
kan säga att larvimitationer är väldigt fiskbara. När vi pratar 
om vuxna insekter vill jag säga att hona och hane har
ofta olika färg och storlek på kroppen. 
Variationer på färg är många men 
för oss flugfiskare räcker det att 
binda dem i tre färger – oliv, 
brun (som i det här fallet) 
och blåsvart. 

din nya favoritfluga?

Håvning. Att fiska regnbåge
med imitationsmönster höjer
fiskeupplevelsen, menar Zeljko Babic. 

Så här
fiskas flugan: 

»Fiska med flytlina och lång tunn tafs 
med ›dead drift‹-metoden. Kasta gärna på 
vak men fisken brukar gilla mönstret oavsett 
om den ser den på ytan eller inte. Tack vare 

flugans konstruktion flyter den bra, men 
preparera flugan med flytmedel för

säkerhets skull (Super Dip, Gink
eller liknande) innan du

påbörjar fisket.« 


