NINFA ORELHA-DE-LEBRE ATRACTORA
Olá companheiros
Esta mosca é uma versão da clássica orelha-de-lebre, só que desta forma torna-se mais atractora,
utiliza-se cada vez mais o aspecto do reflexo atractor pois as trutas estão cada vez mais
selectivas
Material
Anzol - Partridge nº14
Linha - Uni thread de cor castanha escura
Cabeça - Cabeça dourada
Cauda - Orelha de lebre
Abdómen - Fio de cobre e dubbing de lebre
Tórax - Dubbing de coelho
Saco alar - Película de flash e ráfia
Patas - Elásticos tipo patas de centopeia
Obs.: eu não lastrei por querer uma ninfa mais leve no entanto é possível colocar umas duas voltas
de fio de chumbo muito fino

Coloca-se o anzol no torno com uma cabeça dourada de 2.80

Enrola-se o fio de montagem

Amarra-se um pequeno tufo de pelos da cara da lebre, para formar a cauda

Coloca-se um arame de cobre para a brinca

Enrola-se dubbing de lebre para formar o abdómen

Com o fio de cobre enrola-se de forma a criar a segmentação do abdómen

Ata-se a película de flash, para formar o saco alar

Coloca-se por cima uma tira de ráfia de cor castanho-escura

Enrola-se dubbing de coelho no tórax

Coloca-se dois elásticos de lado para formar as patas, e no meio destas passa-se um pouco de
dubbing para as manter afastadas

Puxa-se a ráfia para a frente e ata-se

Agora puxa-se a tira de flash e ata-se, dando o no final

Coloca-se um pouco de verniz por de cima do saco alar

Vista de baixo

Como podem ver tratei de fabricar umas quantas para que não se sentissem sozinhas.
Agora é só ir para o rio e experimentá-las.
Espero que tenham gostado, eu por mim gostei muito dela e de montar, assim foi mais um desafio
superado.
Até a próxima
Um abraço

Luís Valadas
lvaladas@clix.pt

