
HAUKIPERHO 16.3.2022 

 

KOUKKU: Haukikoukku Eumer koko 4/0 

LANKA: Valkoinen vahva 

RUOHOSUOJA: 0.70MM monofiili 2X n 20 sm. Sido siimat ristiin rungon suoran osan 

päähän osoittaen sivulle ja taakse n 45 asteen kulmissa. Polta siiman päähän kaulus ja 

vedä siima sidokseen asti. Kiinnitä lujasti. Vahvista sidos pikaliimalla 

PYRSTÖ: Valkoinen craft fur nippu väh 2x koukun mitta. Poista hieman pohjavillaa. 

Kiinnitä nippu ympäri koukkua äsken sidotun sidoksen päälle niin, että nipun kärki osoittaa 

koukun kärkeen ja paksumpaa nipun päätä jää n 1 cm sidontalangan taakse. Kiinnitä lujilla 

kierroksilla. Työnnä holkilla pitkä osa osoittamaan taakse ja kiinnitä nippu lujilla kierroksilla 

karvanipun  päältä. Lujita sidos pikaliimalla. Sido pyrstön mittaisia ohuita hopeisia 

kimalteita ( Angel hair vast) karvanipun ympärille( ei liikaa)+ 4 kpl hieman leveämpiä 

hopeisia Eumer flash silver kuituja. 

Kiinnitä valkoiset  2x koukun mittaiset slappenit molemmille sivuille äskeisen sidoksen 

päälle kovera puoli ulospäin, jotta ne pyrkivät aukeamaan vedessä. Sido näiden päälle 

grizzle häkiläruodot hieman lyhyempinä kupera puoli sitojaan päin. Sido vielä 2 kpl Eumer 

flash silver kuituja ko kohtaan. Lujita sidos pikaliimalla. 

RUNKO: Siirrä lanka n 1 cm eteenpäin tyhjälle koukulle. Sido siihen 2 kimppua valkoista 

kettua kuten pyrstön craf fur väärin päin isompi kimppu yläpuolelle ja pienempi alapuolelle.  

Poista hieman pohjavillaa molemmista nipuista ennen kiinnitystä. Kiinnitä holkin avulla 

kuten edellä pyrstön kohdalla. Vahvistus pikaliimalla. Toista äskeinen, mutta älä poista 

pohjavillaa kimpuista. Sido toisen kimpun ympärille hopeista ohutta kimalletta. Kiinnitä 

kolmas kimppu kuten toinen. Jos haluat runkoon paksumman hahmon, käytä bucktailia 

ketun sijaan. Sen kääntötekniikka on kuitenkin haasteellisempaa. Paljasta koukun runkoa 

olisi hyvä olla jäljellä n 2 cm. Harjaa runkokimput auki messinkiharjalla vast.  

Kiinnitä monofiilisiiman pätkät kolmannen kimpun sidokseen niin että koukku on suojattu 

ruohoilta edestä sekä sivulta. Edessä törmäyssuojana isompi rako. Kiinnityskohdassa lujat 

kierrokset.  Katkaise siimat noin 1 cm päästä ja polta päihin ”stopparit”. Sido päät lujasti 

koukun runkoon. Vaihda lanka punaiseksi ja lujita sidos pikaliimalla. 

PÄÄ: Punaisesta craf furista ylös pidempi nippu ja alapuolelle lyhyt nippu pohja villaa 

poistamatta kääntötekniikalla aivan valkoisen sidoksen juureen. Nippuja kolme, jotta 

päästä saadaan riittävän paksu. Pitkät karvat voi poistaa ennen sitomista nipuista 2. ja 

kolme.  Jos käytit valkoista lankaa, värjää lanka punaisella tussilla. Päätä sidos ja lujita 

pikaliimalla. Harhaa päätä messinkiharjalla.  



Liimaa isot valmiit kaupalliset silmät. Levitä pikaliimaa silmän keskelle runsaasti ja paina 

paikoilleen. Sen jälkeen lujita sekä pääsidos että silmän reunat edestäpäin UV-liimalla.  

PERUKE: Käytän perinteistä kaupallista haukiperuketta vetolujuudelta 12 kg, jossa on 

leikari. Leikarin paino saa perhon sukeltamaan vedon lopussa. Perukkeen ja heittosiiman 

väliin ei liian paksua monofiiliä 1,5 metriä, joka on ” sulake” , jottei heittosiima katkea 

pohjavedossa.  

 

LOPUKSI: HAUKI ON KALA JOKA PUREE UIMARINKIN JALKAAN JA SYÖ SORSAN 

POIKASIA. SE SYÖ MIELUUMMIN YHDEN 10-20% OMASTA PAINOSTA OLEVAN 

SAALIIN KUIN RIEHUU MUIKKUPARVESSA. 15 CM ON HYVÄ UNIVERSAALI PITUUS 

EIKÄ LIIAN RASKAS HEITTÄÄ.  


