
  Sidontaohje 

Valmistelut: Nahan halkaisu sopivan levyiseksi.  

Kiinnitä musta kanizonker (Eumer) sidontaleukoihin. Varaa saataville laastaria. Pidä nahkaa venytettynä 

tiukasti sormiesi välissä karva alaspäin ja vedä veistä ( kirurgin veitsi apteekista)ihan sormesi vieressä, jotta 

nahka ei kääntyile. Leikkaa nahka noin 3 mm levyiseksi ja 15 cm pituiseksi suikaleeksi.  

 

Alusta koukku ( Cox Rawle Trational streamer down eye #2 )hyvin etenkin  

peräpäästä, jottei nahka pääse kiertymään sitä kierrettäessä.  

 

Kiinnitä taaksepäin osoittava kaninnahan päästä osa  pyrstöksi siten, että pyrstön pituudeksi tulee 1x 

rungon pituus. Nosta sitä ennen nahan  sidontakohdasta karvat pystyyn ja kiinnitä nahka tiukilla samaan 

kohtaa asettuvilla sidoksilla. Leikkaa pyrstön nahan pää kartioksi. Kiinnitä kaksi erittäin ohutta flashabou-

suikaletta keskeltä pyrstön tyveen ja käännä suikaleet taakse molemmin puolin pyrstöä. Suikaleet leikataan 

päättymään pyrstökarvojen tasalle.  Käännä koko nahka suikale taakse.  

 

Tee runkoon päätä kohti leviävä paksunnos valkoisesta villalangasta vast. Oman maun ja oman vatsan  

ympäryksen mukaan. Jätä päälle tilaa 1 cm. Palaa sidontalangalla pyrstön tyveen ja dubbaa ilmavasti 

hopeisesta slf-dubbingista runko. Harjaa runko ilmavaksi pystyyn. Rungon pitää näyttää sähköiskun 

saaneelta oravalta. Kiinnitä 8 cm punainen villalanka keskeltä pääosan taakse ja vedä lanka eteen pois 

sidonnan alta. Kierrä kanizonker kerran sen kiinnityskohdasta ympäri ja sen jälkeen päätä kohti sellaisilla 

kierroksilla, että hopeadubbing  jää hyvin näkyviin. Pään takaosan kohdalla vedä punaisen villalangat taakse 

ja jatka kiertämistä pääosassa kierrokset kiinni toisissaan. Sido nahka tiukasti aivan silmän juureen. Sido 

ohutta hopeaflashabouta 2 säiettä kuten pyrstöön pituuden ollessa pyrstön puoleen väliin. Leikkaa 1 cm 

pätkä zonkerinahkaa ja kiinnitä se 2 mm matkalta silmän juureen otsaksi taakse päin osoittaen lisäämään 

pään ja etuosan korkeutta. Päätä sidontalanka.  

 

Leikkaa rungon kani alta n 5mm lyhyeksi . Pätkäise punaiset villalangat ( =verinorot vai kidukset) sopivan) 

makusi mittaisiksi. Pidemmillä saa pidempiä kaloja. Harjaa runkoa voimakkaasti messinkiharjalla (vast) , 

jotta dubbinki nousee nahkakierteiden välistä näkyviin. Voit nostella sitä neulalla ylös.  

 

Tee pää UV-liimalla n 1 cm pituiseksi. Älä pane kerralla liimaa liian paksusti. Koveta liima UV-lampulla. 

Kiinnitä silmät molemmin puolin. Silmissä on mukana kiinnitystä auttava liima. Liimaa toinen kierros UV-

liimalla siten, että liimaa menee silmien ympärille. Voit kasvattaa pään paksuutta liimalla, jos haluat.  

 

Perho on valmis uittoon heti ja sillä on kalatakuu. Jos tällä ei saa kalaa, on vika kaloissa.  

 


