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EN LUN VESTENVIND blæser ind i
den lille vig, men selv om vinden
er lun i forhold til den isnende
kulde, som den lange vinter har
budt på, er vandet stadig temme-
lig koldt. Det er ikke mere end et
par uger siden, at isen har sluttet
sit sidste tag på fjorden.

Det er ved at være børsteorme-
tid – og for enden af mit bombar-
datakel har jegmonteret en besyn-
derlig kreation frembragt i vinte-
rens mulm og mørke: En
pallietorm. Fluen – hvis man kan

kalde den det – er frembragt i
samarbejde med min datter Ka-
linka, som er helt vild med at lave
prinsesseperlekæder: En interesse
der kan kombineres til den per-
fekte fluebindingssymbiose, hvor
både far og datter kan udfolde
kreativiteten, uden at det bliver
for svært.

50 METER UDE ser jeg pludselig
den karakteristiske hvirvel fra en
ørred, der er på vej ind langs
skrænten til det lave vand. Lyn-
hurtigt får jeg sendt bombarda-
flåddet af sted – og i det samme
taklet passerer stedet, hvor jeg så
fisken, mærker jeg et par gode ryk
fra en ilter ørred, der har taget pal-
lietormen uden bekymringer. Det
er en klassisk stimefisk i omegnen
af de 40, så inden længe kan jeg

PALLIETORMEN
Med perler og pallietter
kan man få en unik
lokkeeffekt med et
kalejdoskopisk spil at
transparens og
iridiserende reflekser,
der minder om det
farvespil, man ser i
mange af havørredens
byttedyr – fx børsteorme
og fisk. Følg med og få
opskriften på en helt ny
fluetype, der er så
legende let at lave – at
selv ungerne kan være
med.
Af Jens Bursell

� MED FLUESTANG OG BOMBARDA:

Pallietormen kan enten fiskes med materialerne trådet
direkte på forfanget eller på leddelte varianter, der
sammenføjes med to små rapalaløkker. Nederst ses en
tobisimitation – øverst en mere børstormslignende variant. Princippet
fungerer også fint til at imitiere fiskeyngel på blot 2-4 centimeter, hvor
en kombination af fx facetperler og reflekser fra palietterne skaber en
visuel effekt der minner om farvespillet i fiskeskæl.

Når man anvender fletline som
kerne for at få en blødere og mere
bevægelig flue, er det lettest at

montere fluen til forfanget med en
lille rig-ring fra fx Kevin Nash.

Endnu en fjordørred faldt for palliet-
ormen – her fisket på et reloose-takel.
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forsigtigt afkroge fisken og sætte
den tilbage i det kolde fjordvand.

Allerede i næste kast er der hug
igen – og denne gang kryber fi-
sken op omkring de 45. Sådan bli-
ver det ved, indtil jeg har fanget
fem fisk og stimen trækker uden-
for rækkevidde. Lidt til højre for
mig står en anden fyr, der også når
at få tre fisk på en traditionel bør-
stormsflue, inden ballet er forbi,
så der er ingen tvivl om at man
kan fange fisk på både perler og
pallietter.

Siden den dag har jeg fået en
del fisk på varianter over palliet-
ormen, og der er masser af variati-
onsmuligheder at gå i gang med
alt fra facetperler, sølv og perle-
morsbelægninger til varierende
grad af gennemsigtighed og di-
verse nærmest holografiske effek-
ter.

IMITATIONER af børsteorm er nok
det aller mest oplagte, men også
fiskeyngel eller tobis er der rige
muligheder for at lave sine egne
velfangede efterligninger af med
et varieret udvalg af perler og pal-
lietter, som du kan købe i over-
dådige mænger både på nettet, i
butikker som Panduro Hobby –
samt i diverse legetøjsforretnin-
ger.

PALLIETORMEN kan laves på
mange forskellige måder, men
fælles for dem alle er, at det er
pærelet: Tråd skiftevis perler og

pallietter på enten selve forfanget
– eller noget line der kun sidder
som en kerne i selve fluen, så man
kan skifte fluen på normal vis.
Hvad angår synkehastighed er der
rig mulighed for at eksperimenter
med forskellige materialer – ek-
sempelvis kan vægtfylden juste-
res med en vekselvirkning mel-
lem fx flydende træperler og syn-
kende plasticperler. Eller hvad
med hule plastperler – og rasle-
perler – kun fantasien sætter
grænser. Skal fluen kastes med
fluestang er der dog en begræns-
ning – pas på fluen ikke bliver for
tung.

Varianten, hvor fluematerialer
og frontkrog trådes direkte på for-
fanget, har den fordel at man lyn-

hurtigt kan korte fluen ned, for-
længe den eller omplacere front-
krogens placering efter forhol-
dene. Tilsvarende kan man hurtigt
skyde perler og pallietter af og på
– så man kan variere farverne lige
efter dagens recept. Lettere kan
det ikke blive. Ulempen er, at selv
om det er legende let, er det ikke
helt lige så hurtigt, som at binde
en færdiglavet flue af og på.

Pallietormen kan også fiskes
som en fastmonteret »færdig« flue,

hvor materialerne sidder perma-
nent på fluen.Her binder du blot en
svejset stålring eller såkaldt rig-
ring i forenden af fluen, så den til
enhver tid kan skiftes lige så hur-
tigt som en hvilken som helst an-
den flue. Når man gør dette, bør
man for at kompensere for de to
ekstra knuder anvende et noget
stærkere materiale som kerne i
fluen – fx 0,35-0,45.

GANGEN på fluen kan varieres på
flere måder. Nogle gange fisker
en helt stiv imitation, der går som
en pind igennem vandet, bedst –
og her er det oplagt at anvende va-
rianten, hvor alle delene trådes di-
rekte på forfanget. Omvendt – på
dage hvor der skal mere bevæ-
gelse til, kan det være bedre med
varianter, hvor fluen bindes til
forfanget med en løst hængslet ra-
palaknude – eller versioner der er
leddelte. En anden oplagt mulig-
hed er at tråde en actiondisc på
forfanget, hvorved varianten med

Udvalget af farver, former og
diverse effkter på perler og

pallietter er så enormt, at det er
muligt at kreere en hvilken som
helst farvekombination, der

matcher dagens aktuelle behov.
Er man stærk tilhæger af at

booste eksempelvis børsteorms-
imitationer med duft – er der

også den mulighed at tråde små
kugler af skumplast på fluen, som

kan suge og sikre en gradvis
afgivelse af duftstoffer på fx

sprayform.

Med varianter over pallietormen
er der rige muligheder for at
variere mellem forskellige

farver og effekter på dage, hvor
fiskene kan være svære at lokke til

hugget.

�
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gennemgående forfang, kan få en
nærmest vibrerende gang. Selve
blødheden af den gennemgående
kerne i pallietormen kan også bru-
ges til at justere gangen – eksem-
pelvis kan der anvendes fletline-
kerne til hele ormen, hvorvedman
får mere bevægelse i kroppen –
eller en stiv titaniumskerne til
frontdelen og fletline til enden af
fluen.

KROGENE der anvendes kan varie-
res efter egne favoritter. Jeg fore-
trækker helt klart at anvende små,
stærke str. 16-18 kroge som fx
Owner ST36 BCX, der kroger
eminent også i den hårde del af
havørredens kæft. For at kroge or-
dentligt, skal frontkrogen sidde
asymmetrisk i forhold til længde-
aksen. Dette kan fint gøres ved at
placere krogen i en fluehægte,
som trådes på forfanget eller ker-
nen af fluen. Det giver både den
rette eksponering – samt gør det
let at skifte kroge. Fisker du et
sted med gode chancer for virke-
lig store fisk er det dog en stær-
kere løsning at montere frontkro-
gen i en ophængerløkke af samme
slags som anvendes til L-rig og
releasefluer.

Den bagerste krog skal hænge
lidt væk fra bagenden af kroppen
– og en god fri eksponering kan
enten sikres ved at have 1-2 centi-
meter helt fri line – eller ved blot
at have bittesmå perler helt ude i
bagenden, så de tre små kroggab
ikke maskeres.

PALLIETORMEN

Fisker du et sted med god
chancer for meget store fisk, er

det en god idé at montere
frontkrogen i en fast løkke som

denne ophængerknude.

En lille enkeltkrog som fx denne
str. 12 kan også anvendes som
frontkrog – husk at kroggabet

skal vende fremad for at give den
bedst mulige krogning.

Kamagan B982 X-strong er et
godt valg her.

Hvis man vil have maksimalt liv i
fluen kan man vælge at hængsle

den løst til forfanget med en
rapalaknude. Her er kerne af
fluen lavet af kraftig fluoro-

carbon eller nylon.

RØRFLUE SEGMENTER kan også
kombineres med perler og palliet-
ter – eksempelvis kan man frem-
stille små 3-4 mm lange rør med
hackelkraver, som sidder imellem
perler og pallietter for at illudere
fimrehår eller lignende. En anden
idé kunne være at binde en mara-
bouhale på et 3-4 mm rør og mon-
tere det i enden. Der er nærmest
uendelige variationsmuligheder –
det er baremed at komme igang, så
du er klar når isen bryder i fjorden.

“PALLIETORMEN
ER SÅ LEGENDE
LET AT LAVE,
AT SELV
UNGERNE KAN
VÆRE MED”.

Pallietormen giver mulighed
for utallige variations
muligheder med fx actiondiscs,
propeller, flyde- og rasleperler.

�

Kalinka Bursell i fuld gang med
sin yndligsorm – Prinsesse-

ormen.


