
SABI
KI

PASSO A PASSO ISCA



Texto e fotos: Betinho Oliveira

BETI
NHO
OLI
VEI
RA

Usando materiais brilhantes 
é possível  construir 
pequenos streamers e 
montar o famoso artefato de 
pesca chamado sabiki. 

A quantidade de anzóis 
montado no chicote, �ca por 
conta e gosto de cada 
pescador.

Olá pescadoras e pescadores!

Preparei este material com dicas 
rápidas e simples sobre a arte do 
atado, modalidade da pesca 
esportiva conhecida como �y 
�shing.

Há mais de 20 anos que eu 
desenvolvo diversas técnicas de 
atado, pesquiso novos materiais e 
crio minhas próprias iscas.

Espero que goste do conteúdo.
Um grande abraço.
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ISCA SABIKI
PASSO A PASSO



• Flash-a-bou perolado 4 mm

• Glimmer �ash irizado

• Papel água nacarado (efeito rosa)

• Papel lurex nacarado (efeito perola)

• Papel nacarado (transparente)

• Fita acetato irizado (4,5 mm)

• 25 anzóis nº10 saltwater

MATERIAIS
LISTA DE
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VEJA COMO É
SIMPLES FAZER!
1

Prenda a ponta de do �ash-a-bou 4 
mm e enrole na haste até próximo 
ao olho do anzol e amarre.

2
Separe 5 �os de Glimmer �ash, corte-os 
aos meio e amarre pela metade do tufo, 
dobre para  trás e amarre.

3 4
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Dica
No próximo passo você poderá 
�nalizar o dorso com algumas 
opções de materiais.

1. Acetato
2. Flash-a-bou
3. Papel água
4. Papel nacarado ou perolado.
5. Ou somente aparar e �nalizarcom
o glimmer �ash.



Variações
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Tel.: (11) 3819.8424  •  E-mail: betinhoflyeco@uol.com.br
R. Inácio Pereira da Rocha, 152 - Pinheiro, São Paulo, SP 

BetinhoOliveiraOficial

www.lojadobetinho.com.br

S I G A  N A S  R E D E S  S O C I A I S

Este produto e muitos outros estão disponíveis no meu site.
Acesse agora e faça o seu pedido!

Gostou desta isca?

(11) 99132.6133

Se tiver alguma dúvida, é só
chamar no WhatsApp



Os direitos sobre o conteúdo deste projeto são de titularidade exclusiva do autor Betinho Oliveira, a quem cabe, unicamente, o 

direito de usar, fruir e dispor de sua obra, sendo vedada a reprodução e/ou utilização, divulgação, publicação ou compartilhamento 

total ou parcial deste documento por terceiros por qualquer forma, sem prévia autorização escrita do autor, nos termos da Lei 

9.610/98, sob pena de aplicação das medidas judiciais cabíveis.
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