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JIMMI LAURIDSEN fra Tarm er
mindst lige så passioneret ved
fluestikket, som han er ved de
vestjyske lakse- og havørredåer.
Så når efterårsmørket sænker sig
over den jyske hede, kommer der
for alvor gang i flueproduktionen
til den kommende sæson.

Set i international sammen-
hæng er de danske vandløb meget
langsomme. – Det er derfor vig-
tigt at vælge materialer, hvor der
ikke skal så meget bevægelse i
vandet til for at få levende og pul-
serende bevægelser i fluen, for-
tæller Jimmi. – En anden ting jeg
lægger stor vægt på er, at fluerne

1: Benyt altid en tråd som
matcher farven på dubbingen du
vil anvende.

2: Guld tag og fluo fire orange butt laves, efterfulgt af en hale af
orange neon flash, som taperes med saksen. Til sidst fluo orange/hot
orange kanin strips, som man har tilspidset/taperet med saksen, inden
den fæstnes/indbindes foran halen.

■ FLUEBINDING:

MERE LIV I 
LAKSEFLUERNE
Når frosten bider og åerne lukker, er det tid til at få bundet en masse fluer, så du er klar til den
kommende sæson. Her får du Jimmi Lauridsens bud på tre par velfangende lakse- og havørredfluer
– samt hvordan du binder dem.
Tekst og foto: Jens Bursell
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er dråbeformede med den kraf-
tigst dressede ende forrest. Ba-
gerst er vingen spids og tynd, så
den mindste strømhvirvel kan be-
væge vingen.

Uanset om det er zonker eller
hårvinger, binder jeg en ekstra tot
ind ved fluens hoved, for at mar-
kere dråbeformen.

FARVERNE kan i nogle tilfælde
have betydning. – Normalt vælger
jeg de kradse farver tidligt og sent,
d.v.s. april-maj og september-ok-
tober, fortsætter han. – I foråret,
hvor vandet oftest er koldt, bruger
jeg typisk lidt større fluer, men om

efteråret, hvor vandet er lunere og
fiskene er farvede og dermed
mere hidsige, har jeg haft god suc-
ces med de lidt mindre fluer på 2-
4 centimeters længde. 

Når sæsonen er i fuld gang,
juni-august, er det ofte, at far-
verne jeg fanger på er mere neu-
trale i forhold til farven på vandet.
Det vil sige, at i en plumret vest-
jysk å bruger jeg typisk brun,
rødbrun, sort/orange eller sorte

betydning for hvor tung fluen er,
og dermed hvordan den affisker
forskellige typer af standpladser.
Enkeltkrogen giver mindst vand-
modstand, og skærer derfor effek-
tivt og hurtigt ned i vandet. En
dobbeltkrog og en rørflue har en
større bæreflade og svæver derfor
bedre i vandet. Der er både for-
dele og ulemper ved alting. 

Jeg bruger aldrig enkeltkroge
eller sværtbelastede fluer/rørfluer

3: Fluo orange Crystal Seal dub-
bes og tørnes frem til før hovedet.

6: Et hot orange hønehackle
tørnes slutteligt.

7: Fluen er færdig.

4: Kanin strips’en lægges nu frem
over kroppen, mens man trækker 
i den samtidig med, at den 
indbindes. Nu skulle den gerne
ligge så stramt hen over kroppen,
at man ikke kan flytte den.

5: To stråler guld farvet fire fly
flash indbindes og bukkes 
bagover, så der ligger 4 stråler
hen over vingen. Klippes til i fire 
forskellige længder.

BINDEMØSTER:
ÅFLAMMEN

Tag: Oval Guld.
Butt: Fluoro Fire Orange UTC
Tråd.
Hale: Fluo Orange Neon Flash.
Vinge: Kaninstrips Two Tone, Hot
orange/fluo orange.
Krog: Fluoorange Crystal Seal.
Flash: Fire Fly Guld.
Hackle: Ultra Hot Orange hone
hackle.

BINDEMØSTER:
ÅFLAMMEN

➛

fluer. Under forhold, hvor vandet
er klarere, anvender jeg typisk
grå/hvide, lysebrune eller mindre
sorte fluer. Klarere vand betyder
også, at jeg bruger mere
sparsomt dressede fluer.

– KROGVALGET har
– ud over krog-
ningen og
krogholdet,
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i åen da jeg vil have, at det er linen
der får fluen ned og fluen skal bi-
beholdes så let og levende som
muligt. 

I Varde Å fisker jeg oftest rigtig
dybt med synkeline, og fluen kan
derfor let sætte sig i grene samt di-
verse rødder som ligger på bun-
den. Flueæsken kan være tømt på
kort tid. Derfor bruger jeg oftest
rørfluer, hvor jeg fikserer en dob-
bletkrog med spidserne oppe i
vingen, der således kommer til at
virke som en slags »grødebeskyt-
ter«, så den ikke så let sætter sig
fast. Det virker og kroger faktisk
fisken rigtig godt samtidig.

Mange fluefiskere, der fisker
om natten, anvender i øvrigt
samme metode, for at undgå at
fluen kommer til at hænge for me-
get i fx drivende grøde. 

Selve krogens farve har ingen
betydning. Når jeg alligevel nogle
gange vælger en guldkrog, er det
mest, fordi jeg selv synes, det er
lækkert. Og – når selvtilliden er i
top og man tror på det man laver,
så fanger man bare mere...

LAKS ELLER HAVØRRED? – Selv
om mønstrene ofte er identiske, så
er der alligevel forskel på lakse-
og havørredfluer, pointerer
Jimmi. – Laks tager ofte fluen fra
siden, så her har det ikke den store
betydning, om vingen er meget
længere end kroppen. Selv på 10
centimeter lange fluer kan krogen
sidde helt fremme bag hovedet og
stadig kroge laksen uden proble-
mer. Havørred, derimod, tager
ofte fluen bagfra, og her kan man
let risikere at miste mange fisk,
hvis ikke man sørger for, at den
bagerste krog sidder på linie med
den bagerste del af vingen. Når en
havørred hugger på en langvinget
lakseflue, undrer man sig tit over,
hvorfor man ikke fik den. Ofte
hugger de helt vildt, men de bliver
simpelthen ikke kroget, fordi de
kun hiver i fluens vinge, uden at
være i nærheden af at få krogen i
munden. 

Faktisk kan det, når havørre-
derne er særligt sky, være en god
idé at placere trekrogen, så den
hænger op til én centimeter bag
vingen. Her kan man på rørfluer
lave en forlængelse af kroppen –
også kaldet »extension« af klar
plast De krogstørrelser og typer
jeg vælger, er typisk de samme for
laks og havørred, men når det er
sagt, så vælger jeg ofte lidt mindre
fluer til havørrederne, slutter
Jimmi.

➛

LAKSEFLUER

1: Tag og butt indbindes. Et lille
fif som forstærker fluerne: På
dobbelt kroge tørnes tag’en altid
bagud. Slut med at ligge det
sidste tørn mellem krogens ben
og henover tag’en. Da kan den
aldrig glide bagud. Bind altid
butt materialet ind, så den ende
du ellers altid ville klippe af
ligger bagud over krogen som en
hale på 3-5centimeter. Start med
at tørne butt’en forfra og bagud
samt slut forrest igen. Træk nu det
stykke, der ligger bagud, som
hale stramt henover butt’en, og
tørn det fast med tråden. 
Herved kan butt’en heller ikke
glide bagud.

2: Foran butt’en indbindes et
orange indfarvet guldfasan
brystfjer i spidsen og tørnes.

3: Et stykke micro mink zonker
indbindes. Kroppen dubbes af
fluo orange crystal seal dubbing
og mink strimlen strammes hen
over kroppen og bindes ned.

4: Sådan gør du det lettere at
indbinde hacklerne i spidsen.
Træk fibrene du skal bruge
tilbage og klip spidsen af fjeren
med saksen, så der fremkommer
en lille trekant.

5: Hønehacklet indbindes med
spidsen først.

7: I stedet for at lime direkte med
nålen på fluens hoved bruges
nålen til at påføre limen på
tråden. Da er det bare at opbygge
hovedet samtidig med. at det
bliver limet.

6: To stråler rainbow flashabou
indbindes og bukkes bagover. 
Et sort hønehackle tørnes.

BINDEMØSTER: 
VARDE MINKEN

Tag: Oval Guld.
Butt: Fluoro Fire Orange UTC
Tråd.
Bagerste Hackle: Orangefarvet
guldfasan brystfjer.
Fronthackle: Sort høne.
Vinge: Sort Mink strips.
Krop: Crystal Seal Fluo Orange.
Flash: Rainbow Flashabou.

BINDEMØNSTER: 
VARDE MINKEN
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Jimmi Lauridsen svinger flue-
kæppen ved hjemmevandet –

Varde Å.

BINDEMØSTER:
TARMRØRET

Butt: Fluoro Fire Orange UTC
Tråd.
Bagerste + midterste hackle:
Ginger/hønehackle.
Krop: To guldfarvede coneheads.
Vinge: Burnt orange kaninstrips.
Flash: Firefly Guld.
Fronthackle: Sort hønehackle.
Hoved: Sort.

1: Tag et stykke hårdt FITS 1 rør
og brænd en krave. Bind en butt
af fluo fire orange UTC 140 eller
210 tråd. Indbind et ginger farvet
hønehackle i spidsen.

2: Tørn hacklet og sørg for at
lave en så lang bevikling foran

det, at conehead’en standser på
beviklingen frem for at ligge

hacklet ned. Dog skal
conehead’en også dække hackle

tørnene for at forstærke fluen
mod skarpe fisketænder.

Lim beviklingen med sekundlim
før conehead’en skubbes

henover det. 9: Fluen er færdig.

6: Strimlen taperes, så den bevæger sig lettere og bedre.

8: To stråler fire fly flash i
guld bindes ind og bukkes

bagover. Foran dem indbindes
et bundt kanin hår for at styre
flashen, men også for at give

fluen en mere markeret
dråbeform.

7: Kanin strimlen bindes ind.

5: Af et burnt orange kanin skind
klippes en strimmel ud – klip med
hårene.

BINDEMØSTER:
TARMRØRET

3: Nu er conehead’en skubbet ind
mod det første hackle, og et nyt
hønehackle magen til det første
tørnes.

4: Et nyt conehead skubbes foran
det andet gingerfarvet hackle.
Foran det andet conehead tørnes
et sort hønehackle.


