
     

 

Fløyte er et instrument du må være forsiktig med. Den har klaffer og 
stenger som ikke tåler hard behandling. Under klaffene finner du puter, 
som er med på å tette hullene. Disse tåler ikke å bli våte. Hvis du skal spille 
ute i regnvær, skal du ha regnfrakk på fløyta. En fløyte koster fra kr. 6500 
og en foll overhalling koster kr. 7000,- 

Når du setter sammen fløyta, må du være forsiktig med klavaturet. 
Fløyte For at det til enhver tid skal være behagelig å spille på fløyten, og for 
at den skal holde en god stand, trengs godt vedlikehold. Her følger tips på hvordan dette gjøres.   

Daglig vedlikehold  
Syre fra spytt er skadelig for fløyta og syre fra svette fingre tærer på klaviaturet. Fuktighet kan 
skade putene. 

x Putene på fløyta er sårbare og for at levetiden skal bli lengre må det tørkes innvendig hver gang instrumentet har 
vært i bruk, ved at den innvendige pussekluten trekkes gjennom hodet i rensestangen som følger med fløyta. Med 
denne tørker du instrumentet innvendig. Stangen må dekkes slik at den ikke lager riper inne i fløyta.  

x Tørk også av fløyta utvendig med ei pussefille slik at fettflekker og svette fra fingrene blir fjernet.  
x Unngå inntak av sukkerholdig føde, da dette går ekstra hardt utover putene.  

Vedlikehold av og til 
x Av og til rengjøres blåsehullet innvendig med en ullklut dyppet i rensesprit 
x Støv som samler seg under/rundt klaviaturet fjernes med kosten, samtidig som du blåser 

støvet vekk. 
x Putene kontrolleres jevnlig om de dekker perfekt. Ved klebing eller lekkasje må fløyten 

leveres til reparasjon. Lekkasje kan skyldes dårlig/skjev pute eller dårlig fjær. Lekkasje 
påvises ved å ta fløyten fra hverandre. Det settes en kork i den ene enden og blåses i den 
andre samtidig som alle tonehullene dekkes. 

x Av og til kontrolleres om skruer og akslinger sitter løst. 
x Kofferten støvsuges. 

Oppbevaring av instrumentet 
x Instrumentet skal alltid oppbevares i kofferten. Dette beskytter instrumentet mot støv og 

skader. 
x Ikke legg noe i kofferten som kan trykke på instrumentet. 
x  Fløyta må ikke oppbevares på steder med meget høy temperatur eller temperatur under 

frysepunktet 

Oppstår det problemer som lekkasjer og skader på klaviatur eller instrumentkroppen, bør dette sjekkes av fagmann.    

Ta kontakt med materialforvalterne hvis du oppdager at noe er galt. 

Det er mulig å få kjøpt pussesett til fløyte i musikkforretninger, med munnstykkebørste. 


