Snoekstreamer t.b.v. snoekdag Wilnis voorgebonden door Harrie Meusen.
Materiaal:
- Haak lange steel 5/0
- Stevig binddraad UTC140
- Flash of glitters
- Zonkerstrips wit en rood
- Kettingoogjes
- Jumbo cactus chenille
- Ketting oogjes
- Mylar piping
Stap 1:
Binddraad op de haak zetten tot halverwege in de
haakbocht. Draad daarna beetje lakken.

Stap 2:
Stukje mylard in een lus inbinden. Wel vooraf eerste het
katoendraad hieruit verwijderen. De lus heeft als functie dat
de zonkerstrips niet steeds in de haakbocht of punt vast
komt te zitten.

Stap 3:
Ter hoogte van de haakpunt een streng flash of glitters
inbinden. Om dit extra vast te zetten het stukje aan de kant
van het oog omklappen en met wikkelingen vast zetten. Ook
nu weer een beetje lak gebruiken.

Stap 4:
Halverwege de haaksteel witte zonkerstrip inbinden circa 3x
de haaklengte. Vast zetten tot aan de haakbocht en
wederom een beet lak gebruiken.

Stap 5:
Op de witte zonkerstrip een rode zonkerstrip inbinden met
de haren naar beneden gericht. Deze ook weer extra
vastzetten met een beetje lak. Om iets makkelijker te kunnen
wikkelen kun je hier ook een cross-cut gesneden zonkerstrip
gebruiker.

Stap 6:
Wikkel nu de zonkerstrip met iets overlap en stevig
aangetrokken wikkelingen tot circa 1 cm voor het haak oog.
Bij iedere wikkeling de haren van de zonkerstrip steeds
tussen je vingers naar achteren strijken.

Stap 7:
Zonkerstrip goed vastzetten en afbinden, restant afknippen.
Nu op circa 5 mm vanaf het haakoog een paar kettingoogjes
inbinden en deze goed kruislingse wikkelingen en daarna wat
lak vastzetten.

Stap 8:
Bind nu een stuk jumbo cactus chenille in achter de
kettingoogjes. Wikkel dit nu vanaf de zonkerstrips naar het
haak oog toe tot aan de kettingoogjes. Ook hier de fibers van
het chenille steeds naar achteren strijken zodat deze niet
onder de wikkelingen komen.

Stap 9:
Nu de streamer bij het haakoog afbinden en de wikkelingen
aflakken of UV bond gebruiken.

