A
ABBEY (I)
Canadisk våtflue fra 1913. Er mest kjent som
våtflue til ørret og røye, men er også en glim
rende flue til laks og sjøørret.
Hvor:
Når:
Hva:
Hvordan:

Elv og innsjø, humusfarget vann
Hele sesongen
Laks, sjøørret, ørret, røye
Standard våtflueteknikk

Tag:
Hale:
Kropp:
Ribb:
Hackle:
Ving:
Hode:

Oval gulltinsel
Crest
Rød floss
Gulltinsel
Naturlig rødbrunt
Grå ekornhale
Svart

Abbey (I)

VARIANTER
Red Abbey: Er en variant med rød hale, og
hårversjonen til laks utstyres med tag og ribb
av oval sølvtinsel, hale av fluorescerende rødt
antrongarn (eller en rød fjærseksjon), ving av
lysebrune eller rødbrune hår, sider av Jungle
Cock, og relativt stort og svart hode.
Silver Abbey: Går også under navnet Silver
Betsy, har tag av oval sølvtinsel, rød hale, kropp
av flat sølvtinsel, ribb av oval sølvtinsel, ving av
grå hår, grizzly kragehackle og svart hode.

ABBEY (II)
Gammelt amerikansk våtfluemønster opp
kalt etter utstyrsforhandleren Charles Abbey.

Abbey (II)
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Adams

Admiral

Abbeyflua ble særlig regnet for å være en god
smålaksflue, og kalles også for Abbey Dark.
Var i sin tid blant de 49 fluene Mustad regis
trerte som de mest brukte våtfluene i Norge.

Hvor:
Når:
Hva:
Hvordan:

Elver og innsjøer
Hele sesongen
Ørret, røye, harr
På overflaten, uten å stripe

Hvor:
Når:
Hva:
Hvordan:

Elver og innsjøer
Hele sesongen
Ørret, røye, harr, sjøørret, smålaks
Klassisk våtflue

Hale:
Tag:
Kropp:
Ribb:
Ving:
Hackle:

Tippet
Gulltinsel
Rød ull eller flossilke
Gulltinsel
Grå eller brun mallard
Rødt eller rødbrunt

Krok:
Tråd:
Hale:
Kropp:
Ving:
Hackle:

10–20
Grå eller svart
Hanehacklefibrer, brune og grizzly
Naturlig grå bisamrotte
Grizzly hacklespisser
Blandet grizzly og brunt hanehackle

ADAMS
Skapt i 1922 av amerikaneren Leonard Halla
day for C.A. Adams og fisket i Boardman
River i Michigan. Flua var opprinnelig tiltenkt
flyvemaursverminger, men er etter hvert blitt
den mest brukte tørrflua i amerikansk flue
fiske, primært som attraktorflue, men også
som en generell døgnfluedunimitasjon. Adams
Female bindes med et lite innslag gul dubbing
foran halen. En moderne variant, Parachute
Adams, bindes med hvit hårving og grizzly
fallskjermhackle.

ADMIRAL
Våtflue av amerikansk opprinnelse. Oppkalt
etter admiral Eustace Baron Rogers. Kjent for
å være en god flue til røye i stille vann. Også
kjent som en god sjøørretflue.
Hvor:
Når:
Hva:
Hvordan:
Hale:
Kropp:
Ribb:
Hackle:
Ving:
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Særlig god i innsjøer og vann
Hele sesongen
Røye, ørret, harr, sjøørret, smålaks
Klassisk våtflueteknikk
Kragefjærfibrer av gullfasan,
eventuelt skarlagensrøde fjærfibrer
Skarlagensrød flossilke
Tynn gulltinsel
Skarlagenrøde nakkefjær fra hane
eller høne
Hvit vingefjær fra and eller gås

Adult Damsel

Aglaia

ADULT DAMSEL

AGLAIA

Amerikaneren Andy Burks imitasjon av vann
nymfer. Mønsteret kan bindes i ulike farger,
men brukes oftest i en blå utgave. Vannymfer
er mer vanlig som undervannsføde for fisk
en, men kan i sjeldne tilfeller opptre i store
svermer i kombinasjon med vind, som gjør at
insektene faller ned på vannet.

Klassisk britisk lakseflue som så dagens lys på
første halvdel av 1800-tallet. Flua er oppkalt
etter en gresk gudinne. Aglaiaens beskjedne,
duse farger er kanskje grunnen til at den ikke
har vært blant de mest populære av de klassiske
laksefluene.

Hvor:
Når:
Hva:
Hvordan:

Kropp:
Ving:
Framkropp:
Bein:
Øyne:

Innsjøer
Hele sesongen
Ørret, røye, harr
På overflaten, med eller uten
bevegelse
Blå Z-lon, tvunnet
Blue dun hanehackle
Skarpt blått hjortehår, spunnet
og klippet
Tre lengder av tykk, skarpt blå
bindetråd
Smeltet monofilament

Hvor:
Når:
Hva:
Hvordan:

Elv
Hele sesongen
Laks og sjøørret
Vanlig lakseteknikk

Hale:

Gullfasan topping og en seksjon
svart/hvit stripete fjærfibrer (barred
Wood Duck)
Tag:
Oval gulltinsel
Butt:
Svart strutseherl
Kropp:
Embossed sølvtinsel
Ribb:
Ovaltinsel
Kroppshackle: Svart
Fronthackle: Fjærfibrer fra flankefjær fra krikkand (teal), naturlig perlehøne eller
annen tverrstripet svart/hvit fjær
(grizzly, barred Wood Duck)
Ving:
Kremfargete fjærseksjoner fra
kalkunfjær og trappe, med gull
fasan topping
Sider:
Svart og hvitstripete fjærseksjoner
(barred Wood Duck)
Hode:
Svart
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Air Head

Akreflua

AIR HEAD
Steinflueimitasjon med attraktorpreg fra
Gary La Fontaine. Flua utmerker seg med
sin spesielle bruk av celleplast og sin originale
utforming. Strimlene av celleplast bindes inn
pekende framover, brettes tilbake og bindes
ned slik at det dannes et kulehode og strimler
hengende bakover i krokens lengde.

Hvor:
Når:
Hva:
Hvordan:

Mest brukt i elv
Hele sesongen
Ørret, harr
Standard våtflue. Kan også bindes
i tørr versjon

Hale:

Hvor:
Når:

Kropp:
Hackle:

Tre fibrer av mørk, rødbrun hanefjær
Quill fra påfuglherl
Mørk rødbrun nakkefjær fra hane
eller høne
Ensfarget brun vingefjær fra stokkand

Hva:
Hvordan:

Krok:
Kropp:
Ving:
Hode og
krave:

Elver
Hele sesongen under steinflueklekkinger
Ørret, røye, harr
På overflaten, med eller uten
bevegelse
8–16
Underull
Naturlige hår fra elk
Strimler av lukket celleplast

AKREFLUA
Våtflue med navn fra Akrestrømmen i Ren
dalen, hvor den en periode var svært domine
rende. Flua var også populær i de nærliggende
vassdragene på Østlandet, som for eksempel
Trysilelva. Likner på Mallard Quill, forskjellen
er at Akreflua har ensfarget brun ving, i stedet
for den brunvatrede mallardvingen på M.Q.
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Ving:

AKROYD
Klassisk skotsk lakseflue konstruert av Charles
Akroyd på midten av 1800-tallet. Tilhører
gruppen av strip-vingede fluer som nedstammer fra den kjente skotske lakseelven
Dee. Tilhører også den store gruppen lakse
fluer basert på kombinasjonen gult og oransje,
en kombo som har vist seg dødelig effektiv
opp gjennom historien.
Hvor:
Når:
Hva:
Hvordan:

Elv og innsjø
Hele sesongen
Laks og sjøørret
Synke- eller flytesnøre, enkelteller dobbeltkrok

Akroyd

Alder

ALDER
Hale:

Gullfasan topping og noen tippetfibrer
Tag:
Oval gull eller sølvtinsel
Kropp:
Bakre halvdel oransje eller gul,
fremre svart flossilke eller selull
Ribb: 	
Gull- eller sølvtinsel
Kroppshackle: Lysende gult over den lyse delen,
svart over den svarte delen
Fronthackle: Fjærfibrer fra flankefjær fra krikkand (teal) eller naturlig perlehøne
Vinger:
Kanelfargede eller hvite fjær
seksjoner fra kalkun
Sider:
Jungle Cock. Drooping, dvs.
bundet ned foran hacklet
Hode:
Svart

Hårversjon er identisk med den klassiske
versjonen, bortsett fra at sidene av Jungle
Cock kan sløyfes, og at man lager vingen av
hvite hår fra for eksempel ringtail, bundet ned
og splittet i V-form. Akroyd blir også bundet
som rekeflue.
VARIANTER
Black Dog, Ray Mead.

Våtfluemønster som er ment å imitere
mudderfluer (alder er mudderflue på engelsk),
oppfunnet rundt 1850, trolig av Charles
Kingsley. Mange mener at varianter av denne
flua har et enda eldre opphav, og at de har vært
i bruk i mer enn 300 år. Gikk tidligere under
navnet Orl Fly. Kan også benyttes som tørr
flue.
Hvor:
Når:

Hva:
Hvordan:
Kropp:

Hackle:
Ving:

Elver og innsjøer
Hele sesongen, gjerne når
mudderfluer/vårfluer svermer
eller klekker
Ørret, røye, harr, smålaks
Våtflue, tørrflue
Bronsefargede eller rødfiolette
påfuglherl. Kan utstyres med en
ribb av klar monofilament for å
gjøre flua mer holdbar
Svarte fjær fra hane eller høne
Brunspraglet fjær fra høne, bundet
lavt over kroppen, som et tak
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Argentine Blonde

Ribb:
Ving:

Sølvtinsel, tette surringer
Svarte hår, ganske lang

Artful Dodger

Ving:

Svart ekornhale eller Fiery Brown
revehår
Jungle Cock
To tørn rød strutseherl, resten
svartlakkert, eventuelt rødt

Honey Blonde

Sider:
Hode:

Hale:
Kropp:
Ribb:
Ving:

ARTFUL DODGER

To-tre cm lange, gule hår
Svart flossilke
Sølvtinsel
Gule hår som skråner sterkt ved
halespissen

ARNDILLY FANCY
Hårvingeflue til laks av britisk opphav.
Hvor:
Når:
Hva:
Hvordan:

Tag:
Hale:

Klar sommerelv
Midtsommers
Laks og sjøørret
Flytesnøre, fiskes høyt i vannet,
enkelt- eller dobbeltkrok

Oval sølvtinsel
Crest eller fluorescerende oransje
antrongarn
Kropp:
Gul floss
Ribb:
Oval sølvtinsel
Kragehackle: Lyseblått eller mellomblått

Arndilly Fancy

Klassisk engelsk lakseflue som første gang ble
nevnt i Frederic Tolfreys bok Jone’s guide to
Norway fra 1848. Vingeseksjonene skal ikke
heftes sammen, men fremstå som enkeltfibrer.
Ifølge originalmønsteret utstyres flua med et
øye laget av en løkke av gulfarget silkegut.
Hvor:
Når:
Hva:
Hvordan:

Elv
Hele sesongen
Laks
Tradisjonell lakseteknikk

Bindetråd:
Tag:

(Primrose) Gul
Ekstra tynn oval sølvtinsel og
oransje silke
Hale:
Topping
Butt:
Svart strutseherl
Kropp:
Grønn flossilke
Ribb:
Flat sølvtinsel
Kroppshackle: Svart hane
Fronthackle: Blå hane
Ving:
Tippet og halefjær fra gullfasan,
spraglet trappefjær med topping
Horn:
Blå og gul
Hode:
Svart lakk, med krage av svart ull
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Arve Tangens Steinsmett

Assasine

ARVE TANGENS STEINSMETT
God imitasjon av steinsmett konstruert av
Arve Tangen. Har mye til felles med Muddler
Minnow, og kan gjerne fortynges.
Hvor:
Når:
Hva:
Hvordan:

Elv og stille vann
Hele sesongen
Ørret og andre rovfisk
Nær bunnen i varierende hastighet

Underkropp:
Overkropp:
Ving og
kragehackle:
Øyne:
Hode/bryst:

Flat Mylartinsel i sølv
Gordon Griffiths Nymph Rib
Brun grizzly Marabou
Kulekjede
Brun haredubbing el.l.

ASSAM DRAGON
Imitasjon av øyenstikkerlarve (libelle) utviklet
av Charles Brooks. Den fyldige og voluminøse
kroppen av selpels pulserer livlig i vannet, noe
som utvilsomt bidrar til å øke effektiviteten.
Det er mye luft i kroppsmaterialet, så flua må

Assam Dragon
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fortynges kraftig dersom den skal brukes som
larveimitasjon.
Hvor:
Når:
Hva:
Hvordan:

Elv og stille vann
Hele sesongen
Ørret, harr, røye, karpefisker
Sakte langs bunnen

Kropp:
Hackle:

Brun pelsremse fra sel
Brun grizzly eller annen spraglete
fjær, mykt og relativt langfibret

ASSASINE
Palmerflue utviklet av den franske fluefiskeren
J. P. Pequegnot i 1964 som en allroundflue
uten spesielle naturlige forbilder. Fronthacklet
skal bindes inn først, med den konkave siden
framover. Kroppshacklet bindes på samme
måten og de første tørnene skal bidra til å
støtte opp fronthacklet.
Hvor:
Når:
Hva:
Hvordan:

Elver og innsjøer
Hele sesongen
Ørret, røye, harr
På overflaten, dead drift eller med
små rykk

Krok:
12–16
Kropp:
Oliven eller lys gul bindetråd
Kroppshackle: Blue dun hanehackle
Fronthackle: Grått eller brunt rapphønehackle,
lengre enn kroppshacklet

Assassin var. 1

August Dun

ASSASSIN

AUGUST DUN

Variant 1: Flue opprinnelig beregnet på Steel
head, utviklet av Dale Lackey i 1985. Er også
mye brukt til laks.

Denne flua er, som navnet antyder, ment å
være en imitasjon av en døgnflue som opptrer
på sensommeren. Den er nok mest brukt som
tørrflue, men bindes også som våtflue.

Hvor:
Når:
Hva:
Hvordan:

Elv
Hele sesongen
Steelhead og laks
Skrått nedstrøms, flyt eller synk

VARIANT 1:

Hale:
Kropp:
Ribb:
Hackle:
Ving:

Kropp:
Mørk oliven dubbing
Ribb:
Oval gulltinsel
Kroppshackle: Brunt
Ving:
En bunt perlemor flashfibrer

AURORA BOREALIS

VARIANT 2:
Tag:
Hale:

Oval sølvtinsel
Fluorescerende oransje antrongarn
Kropp:
Flat sølvtinsel
Kroppshackle: Gult over bakre halvdel, badger
over fremre halvdel
Ribb:
Oval sølvtinsel
Ving:
Dekkhår fra vaskebjørn
Kragehackle: Blå perlehøne
Hode:
Svart

Svarte fjærfibrer
Lys brun, glinsende flossilke
Gul silke
Brunt
Brunspraglet seksjon fra fasan
hanens vingefjær

Moderne hårvingeflue til laks utviklet av
svenske Petru Dima. Dette er original
versjonen i blått og svart, flua bindes også
som Aurora Borealis Green og Aurora
Borealis Red.
Hvor:
Når:
Hva:
Hvordan:

Elv
Hele sesongen
Laks, sjøørret
Tradisjonell lakseteknikk

Tag:
Hale:
Butt:
Kropp:

Sølvtinsel og lys blå flossilke
Crest
Svart strutseherl
Åtte strå lyst blå og hvit flossilke
tvunnet sammen. Dette produserer
en kropp som er både vakker og
solid
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Austins Gold

Aurora Borealis

Ving:
Lys blå under svarte hår
Strupehackle: Svart og lyst blått blandet
Hode:
Svart

VARIANTER
Petru Dima har også laget en annen flue med
samme bindeteknikk; Green Erling; med tag
av lys grønn flossilke og sølvtinsel, kropp av
hvit og lys grønn floss tvunnet sammen, og
grønn og svart hackle og ving.

AUSTINS GOLD
Et gammelt våtfluemønster av engelsk opphav,
men relativt lite kjent her til vanns. Er ment å
bindes i relativt store størrelser for bruk under
nattfiske etter stor ørret. Derfor er dette også
en utmerket sjøørretflue.
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Hvor:
Når:
Hva:
Hvordan:

Elver og innsjøer
Mørke sensommernetter
Ørret, sjøørret
Klassisk våtflue, fiskes sakte

Kropp:
Hackle:

Gulltinsel
Rødbrunt palmerhackle. Lengst og
fyldigst foran ved hodet
Brun mallard

Ving:

VARIANTER
Kan også utstyres med tag av oval gull- eller
sølvtinsel. På originalmønsteret er det ingen
ribbing, men flua blir mer holdbar dersom den
utstyres med en ribb, for eksempel av gullwire
eller klar monofilament.

