MONTAGEM DE UMA COPPER JOHN

Olá Companheiros
Aqui estou com uma nova mosca, a COPPER JOHN, esta mosca tem gerado alguma controvérsia noutros
fóruns a propósito da competição, mas eu fiquei curioso e como não tinha nenhuma na minha caixa toca
de fazer umas 12 pelo menos.
É uma ninfa muito útil e semi-lastrada
Material
Anzol – TMC 100 nº14
Cabeça – cabeça dourada
Cauda – dois biots de cor oliva
Abdómen – fio de cobre
Tórax – um filamento de pena de pavão
Asas – em cdc de cor natural
Saco alar – látex de cor castanha escura
Obs.: eu usei os biots de cor oliva pois gostei mais, embora na original se use de cor castanho-escuro.
Nas asas eu usei o CDC embora na original se use quatro filamentos da pena de faisão para cada asa.
Bom, isto se deve ao facto de eu gostar de variar e experimentar novas cores, como exemplo montei
também com arame de cor vermelha e verde.

Coloca-se o anzol, depois de retirar a barbela, e colocada a cabeça dourada de 3.30

Com a linha amarrada ao anzol, começa-se por atar o primeiro biots como na foto, um truque que me
ensinaram para fixar o biots na posição que queremos basta meter uma pequena gota de super cola, e
assenta-se o segundo biots na posição que queremos, espera-se um pouco para secar

Amarra-se o segundo biots e não vão esquecer de colocar como na foto umas 5 voltas de fio de chumbo,
junto da cabeça

Prende-se o fio de cobre e com o fio de montagem procura-se formar o corpo como na foto

Nesta fase eu costumo dar um no final na linha de montagem e depois corto, agora com muita paciência
vai-se enrolando o fio de cobre

Este fio de cobre que utilizei é um pouco fino, portanto é preciso muita pressão e uma dose de
paciência para tentar obter bons resultados

Agora é chegada a hora de prender uma tira de látex com cerca de 3 ou 4 mm de largura, e um fibra de
pavão

Depois de enrolar a fibra de pavão até a cabeça e presa com alinha de montagem.
Retira-se de uma pena de CDC os filamentos e ata-se um bocado de cada lado, para formar as asas, não
se preocupem se ficar muito grandes, visto que depois de pronta a mosca, podemos com as unhas partir
o excesso, atenção com as unhas pois a tesoura corta muito certo e portanto tira o efeito natural

Puxa-se o látex para a frente e ata-se dando o nó final.

Para finalizar basta como já disse partir o excesso das asas, depois eu coloquei um verniz com
brilhantes na parte superior (encima do látex), as camadas necessárias.
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@clx.pt

