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PREMIÄRFLUGOR

Under perioden precis efter islossningen 
är det fortfarande ganska kallt i vatt-

net, men det hindrar inte att vissa kläckningar 
kommer i gång. Oftast är det f jädermyggor 
som är först ut, men även kläckningar av 
dagssländor börjar ta fart. Ska man fiska fram-
gångsrikt under försäsongen bör man täcka in 
just de insekterna i asken. Här är några av mina 
favoriter för fiske i maj månad. 

I fyra nummer framöver kommer vi presentera aktuella 
flugor som fungerar bra just när tidningen kommer ut. 
Vi börjar med fyra bra mönster för majfisket.
TexT & flugor Zeljko BaBIc  foTo roger olsson

e	PåFåGEL   
 kLÄckaRE
Krok: tmC 2488. 
Stjärt: krystal flash pearl. 
Kropp: strippad påfågelherl. 
Vinge: CDC vit. 
Thorax: svart dubbing eller liknande.
Kommentar: en bra kläckarimitation, 
brukar gå väldigt bra tidigt på säsongen. 
ett säkert kort. Ha gärna flugan om 
utgångspunkt för att hitta på egna modi-
fierade kläckarmönster som passarjust i 
ditt vatten. 

t	IMPERIaL
Krok: tmC 100 stl 14-16. 
Stjärt: tupp ljus ginger eller sandy dun 
Ribb: super floss purple 
Kropp: Häger 4-5 st fiber från vingfjäder 
Thorax: samma som kropp 
Hackel: ginger tupp
Kommentar: en bortglömd fluga hos de 
flesta. ursprungligen kommer den från 
england och uppfanns av oliver kite. en 
perfekt fluga som kan användas i många 
olika situationer, så fort kläckningarna av 
dagsländor kommer igång.

u	ST BUzzER
Krok: tmC 2488. 
Underkropp: olivtråd 
Överkropp: strech tubing micro ge-
nomskinlig 
Thorax: svart super floss (ska lackas) 
Kinden: Röd goosbiots
Kommentar: en liten annorlunda Buz-
zerimitation som jag har testat och fiskat 
ganska mycket med förra säsongen. 
om man önskar, är det är väldigt enkelt 
att variera kroppsfärg om man binder 
kropp med strech tubbing. Det är både 
genomskinligt och ihåligt och lägger 
sig fint på krokskaftet. använd en annan 
färg på underkroppen så får du en helt 
annan Buzzer. 

r	Bz MaRch BROwn VaRIanT
Krok: tmC 100 stl.10-12. 
Stjärt: Djungeltupp fiber 
Kropp: fly Rite Nr. 36  
Ribb: flat koppar tinsel 
Thorax: magic dubb medium brun  
Hackel: grizzly tupp (tvinnas ihop i öglan med thorax materialet) 
Vinge: Natur CDC bunden på dun sätt (delad vinge)
Kommentar: Det är en variant på klassiska march Brown som jag
har fiskat med i flera år. Den är väldigt bra i stillastående vattendrag på
öring och regnbåge i april-maj. fiskas på vakande fisk. med sin îtvinnadeî thorax flyter 
denna fluga väldigt bra och tål ganska många fiskar. en fluga som jag skulle vilja rekom-
mendera för fiske, främst i stillastående vatten under denna period.

InSEkTSLIV I Maj

Mygg / Fjädermygg 50 %

Dagsländor 20 %

Myror 10 %

Övrigt 20 %

Lätt               Medel            Svår

SvårighetSgrad
Hur lätt eller svår är flugan att binda?
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