MONTAGEM DE UM STIMULATOR
Olá companheiros
Estava eu no meu torno a montar mais umas moscas para a época que se avizinha e reparei que
não tinha um único stimulator, esta mosca e muito efectiva nos lagos da Serra da Estrela, como
este ano vou pescar lá, pelo menos duas vezes.
Então comecei a montar umas 10 como e meu hábito, no entanto esta está em anzol nº 10, para o
rio em correntes mais fortes recomendo fazerem em 14 ou mesmo em 16.
Material
Anzol - tmc 200r nº10
Linha de montagem - vermelho da uni 8
Na cauda - pelo de veado de cor natural
No abdómen - dubbing fino de cor amarelo tabaco
Brinca - Uma pena de galo de cor amarela em palmer
Asa - em pelo de veado de cor natural
Tórax - de dubbing antron laranja
Obs: É uma mosca fácil e penso que todos os pescadores a conhecem e utilizam, no entanto
nunca e demais este registo.

Coloca-se o anzol no torno depois de retirar a devida barbela para que fique sem morte

Enrola-se o fio de montagem, eu costumo por um pouco de head cement para fixar melhor

Ata-se um pouco de pelo de veado a formar a cauda

Ata-se uma pena de galo de cor amarelo, no entanto alguns montadores colocam aqui uma brinca
de cor metálica e deixam a pena para ser colocada no fim do segmento do abdómen e depois
enrolam a pena em palmer para a cauda e travam com a brinca no sentido oposto

Enrola-se o dubbing de cor amarela tabaco a formar o abdómen

Enrola-se a pena em estilo de palmer e ata-se

Ata-se um molho de pelo de veado de cor natural, deve-se ter cuidado para que fique em cima e
não rode entorno do anzol, para isso, começa-se a atar com pouca força e depois ata-se com
mais força, como se faz nos tricopteros de pelo de veado

Ata-se uma pena de galo mais escura, tipo castanha ou mesmo grissy

Enrola-se dubbing de antron ou outro, de cor laranja ou mesmo avermelhada de forma a fazer o
tórax

Enrola-se a pena em palmer ate a cabeça e dá-se o nó final, coloca-se um pouco de head cement

Se reparem a forma que ficou no fim dá a impressão que está partida, normalmente quando se
faz esta mosca procura-se fazer de modo a que o corpo tenha uma continuidade, mas eu prefiro
assim pois a mosca fica meio curvada na água.

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

