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SVÅRIGHETSGRAD
Hur lätt eller svår är flugan att binda?

Fjädermygg både avslutar och startar upp 
säsongens torrflugefiske. Zeljko Babic visar 
några av sina favoritimitationer.   
T E X T  &  F O T O  Z E L J K O  B A B I C

F jädermyggor, eller midges, tillhör en 
stor grupp insekter från familjen Chiro-

namidaes. I Norden finns flera hundra arter, 
från vanliga myggor till olika knottarter. Som 
flugbindare försöker vi imitera dem som vux-
na insekter, sjunkande puper som är på väg 
upp till ytan att kläcka sig (Buzzers), och som 
kläckare. De är bland de första insekterna 
som kläcks nu på våren. 

Storleksmässigt kan vi hitta dem i 
många olika storlekar från 10 ner till 24. 
Kroppsfärgen är oftast svart, brun, olive, grå 
eller gul. Flugtypen används oftast i sjöar, vid 
fiske på vak. Detta betyder att flugan placeras 
nära vaket, men det är inte allt. För att 
lyckas få hugg krävs att flugorna 
(oftast är det 2-3 flugor på 
tafsen, en så kallad wash-
ingline) placeras på rätt 
djup och fiskas väldigt 
långsamt med lätt 
handtwist. Fiska-
ren måste hålla 
koncentrationen 

uppe för att kunna upptäcka även väldigt för-
siktiga hugg. 

Kom ihåg att om du fiskar med en rigg 
bestående av flera flugor måste du tänka på 
kasten, särskilt om det blåser. Det trasslar lätt. 
Tafsen på 8–10 fot bör vara taperad med en 
spets kring 4X–6X beroende på flugstorleken. 
Avståndet mellan flugorna ska vara någon 
meter. Ha tålamod, fiska flugorna väldigt 
långsamt och gör inga kraftiga mothugg. Det 
går fint att bara ha en buzzer längst ned som 
sjunker och en torrfluga som nappindikator 
1–1,5 meter upp som indikator, till exempel en 
Streaking caddis. A

2 BZ Stretch  
Tubing-kläckare
Krok: TMC 2488 stl14.
Tråd: TMC 16/0 svart.
Kropp: Bindtråd och Stretch Tubing 
brun (stl. medel) ovanpå.
Ribb: Tunn flat tinsel guld eller koppar. 
Thorax: Svart dubbing.
Loop/Ving: CDC Natur och vit på 
varandra. 
Huvud: Bindtråd.
Kommentar: En väldigt bra och lätt-
bunden kläckare. Fungerar bäst i stilla-
stående vatten tidigt på våren eller se-
nare på hösten i P&T-sjöar. Det är viktigt 
att komma ihåg när man vill använda 
denna fluga att den fungerar bättre i 
klart än i färgat vatten.

VÄND  
sida för fler mönster!

2 BRA  
MÖNSTER

1 BiH  
Parachute-kläckare
Krok: TMC 212 Y stl15.
Tråd: TMC 16/0 svart.
Kropp: Strippat påfågelherl.
Thorax: Svart dubbing.
Hackel: Coch-Y-Bondhu tupp bunden 
på en liten bit av razor foam 1 mm 
(post parachute metod).
Loop: CDC Natur.
Huvud: Bindtråd.
Kommentar: En fluga som passar bra 
för fiske i rinnande vatten när kläckning-
ar av myggor är på gång. Jag använder 
den också när harren är på jakt efter 
riktigt små insekter som kläcks i vatten-
ytan. I större storlekar passar den bra 
för öringsfiske i stillastående vatten.
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