MONTAGEM DE UM VER-DE-VASE (BUZZER)
Olá companheiros
Esta mosca publico em honra ao meu grande amigo PEPE (Já Falecido), que conheci á dois anos em
Navevalperal, ele numa sessão de montagem conjunta me ensinou pois resultava bastante bem em
Espanha, depois disso utilizei para a Serra da Estrela e acho que bastante útil para as águas paradas
e mesmo para ciprinídeos.
Material
Anzol TMC2488 nº 14 a 16
Corpo em linha de montagem de seda ou outra de cor vermelho
Brinca de arame de cobre
Cabeça de linha de montagem de cor Preto

Coloca-se o anzol no torno, depois de se retirar a barbela

Começa-se a enrolar a linha de montagem de cor vermelha

Prende-se a brinca de cobre

Enrola-se a brinca com espaçamento e prende-se na futura cabeça, o espaçamento pretende simular
os segmentos do corpo

Uma vez abandonada a linha de cor vermelho e claro fazer um nó final, passa-se a enrolar a linha de
cor preta

Tenta-se enrolar camada após camada de linha de forma a criar uma cabeça de como uma bola
achada, aqui é a vez de realizar o nó final

Aplica-se uma camada de verniz, aqui um truque que é importante vai-se rodando o torno para que o
verniz não escorra só para um lado

Como podem ver esta foi a que o falecido PEPE me ensinou, com a variante de trocar de posição as
cores, mas eu gosto de inventar e por isso aqui esta uma montada em cor de carne e cabeça
vermelha.

Como podem verificar é uma mosca muito fácil de montar, colocada em tandem com um tricoptero de
pelo de veado, como sinalizador, funciona nas lagoas
Espero que tenham gostado, por mim foi muito bom recordar o PEPE, esteja onde ele esteja.
Até a próxima
Um abraço

Luís Valadas
lvaladas@clix.pt

