MONTAGEM DE DAVE´S HOPPER

Olá companheiros
Mais uma vez vi na Net um gafanhoto, feito em materiais naturais, como nos lagos da serra da
estrela, são muito frequentes assim resolvi partilhar convosco mais esta montagem.
Materiais
Anzol – TMC 100BL 10
Linha – Uni thread 6 de cor neutra
Cauda – antron de cor vermelho
Corpo – foam de cor amarelo
Brinca – uma pena de galo
Abdómen – dubbing de cor amarelo
Asas – de faisão envernizado
Patas – de faisão
Cabeça – de pelo de veado verde oliva
Obs. : Esta mosca derivado aos materiais empregues torna-se óptima como seca, pois flutua bem e é
bem visível

Coloca-se o anzol no torno e começa-se a enrolar o fio de montagem

Ata-se o antron vermelho junto a curvatura do anzol, de seguida ata-se a tira de foam, e uma pena
de galo, depois enrola-se o dubbing como na foto

Brinca-se com a pena de galo e de seguida corta-se o excesso

Pega-se num bocado de pena de faisão enverniza-se, depois ata-se como umas asas de acordo com a
foto

A parte dá-se um nó em duas fibras de faisão, como na foto para imitar as patas

Atadas as patas de cada lado da mosca , pode-se atar o pelo de veado e sempre a empurrar para trás
deixando que a medida que vamos atar ele se enrole como na foto

Com uma tesoura apara-se os pelos de forma a formar um capacete, deixando alguns pelos para trás
e por cima das asas.
Agora que temos a mosca finalizada, não devemos de esquecer, que sempre que damos um passo
devemos colocar head cement para solidificar as várias etapas da construção.
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

