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Buzzer på tafsen

Lätt               Medel            Svår

SVÅRIGHETSGRAD
Hur lätt eller svår är flugan att binda?

Buzzers är flugor som är oftast underskat-
tade, men det är en fluga som är ett måste 

i min flugask, speciellt för fiske i P&T-sjöar 
hela året.

Fiskas oförtyngda och förtyngda beroende 
av situationer.

Glaspärlor eller guldhuvud kan användas på 
visa imitationer.

De har tunna kroppar, var försiktigt när du 
binder kroppar på dem. Många binder Buzzers 
med tjocka och klumpiga kroppar för syns 
skull. Gör inte det, fisken ser dem ändå.

Krokstorleken varierar från 10 upp till 
krokstorlek 20. Tumregel är att på sommaren 
och vid varmt väder används flugor i storleken 
18–20, resten av året krokstorleken brukar ligga 
mellan 10-16 oftast 12-16.

Fjädermyggor imiteras inte bara i under-
vattensstadium, det finns massor med bra 
imitationer på fjädermyggor som kläcks i ytan. 
Underskatta inte dessa imitationer. Fisken kan 
vara väldigt selektiv om den är ute efter kläck-
ande fjädermyggor.

Deras habitat är or oftast i stillastående vat-
tendrag med mjuk och lerig botten med djupet 
upp till 3–5 meter. A
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2 P&P-Buzzer
Krok: TMC 103 BL stl.13.
Tråd: TMC 16/0, svart.
Kropp: Pearl flash.
Ribb: Stripped påfågelherl.
Thorax: Bindtråd.
Cheeks: Orange/röd holografisk  
tinsel.
Huvud: Bindtråd.
Kommentar: Denna fluga använder 
jag för fiske i P&T-sjöar. Både oför-
tyngda och förtyngda varianter bero-
ende på situation. När jag fiskar med 
2 eller 3 flugor på tafsen (washing line 
method) fiskar denna fluga djupast. 
Tack vare dess slanka kropp och kon-
struktion kan man också använda den 
ensam på tafsen. Sjunkhastigheten 
kan styras med tjockleken på tafsen. 
Rekommenderas varmt.

1 Bow-Tie-Buzzer
Krok: TMC 103 BL st.15.
Tråd: TMC 16/0 brun.
Stjärt: Fasanfibrer.
Kropp: Pearl-flash.
Ribb: Tvinnade fasanfibrer.
Thorax: Fasanfibrer.
Rygg: Fasanfibrer.
Huvud: Bindtråd.
OBS! Knyt inte denna fluga på tafsen, 
trä i stället tafsspetsen från undersidan 
och knyt en liten rosett av vit garn i 
änden (antron eller liknande). På detta 
sätt fiskar flugan mer naturligt. Risken 
att rosetten ska glida tillbaks igenom 
kroköglan är obetydlig.
Kommentar: Frank Sawyer är mannen 
bakom denna fluga. Som alla andra 
Sawyers-imitationer är den väldigt 
enkelt att binda, men detta påverkar 
inte flugans fiskbarhet. Enligt min erfa-
renhet fungerar den väldigt bra i både 
rinnande och stillastående vatten. 
Jag själv använder denna imitation i 
rinnande vatten för att fiska harr. För 
denna typ av fiske binder jag den på 
krokar i storleken 14–18.

TIPSET! 
För att ge P&P-Buzzern ett trans-
parent utseende kan du applicera 
Bug-Bond på hela flugan. Samtidigt 
gör det att flugan håller för fler fiskar 
utan att gå sönder.
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