
     

 

En klarinett er veldig skjørt instrument som ved for hardhendt behandling kan få stag til å bøye seg og skruer til å løsne. En 
klarinett koster fra 5500 og oppover. En overhalling av en Klarinett koster 3900 

Generelt: 
Klarinetten er et tre-instrument. De finnes også i plast. Uansett er vedlikeholdet det omtrent det samme. Under klaffene 
finner du puter, som er med og tetter hullene. Klarinetten tåler ikke å bli våt. Hvis du skal spille ute i regnvær, skal du ha 
regntrekk på klarinetten. La aldri klarinetten bli liggende i direkte sollys f.eks. i bilen, og heller ikke ute i kulda om vinteren. 
Den er veldig påvirkelig for temperatursvingninger. Det skal ikke brukes makt når du setter sammen klarinetten 
 

SAMMENSETTING 
Sammensetting av instrumentet krever forsiktighet. Mange klaffer kan bli 
skadet ved for hardhendt behandling. Spesielt viktig er det å få 
overføringsklaffen mellom øvre og nedre klaviaturdel riktig på plass. 

Begynn gjerne med klokkestykket og nedre klaviaturdel. Hold så de 
sammensatte deler i venstre hånd og øvre klaviaturdel i høyre. Hold rundt 
de bevegelige ringene på øvre del, slik at overføringsklaffen løftes. Sett de 
to delene sammen mens du holder øye med overføringsklaffen.  

Sett så på de to siste deler, pærestykke og munnstykke. Fukt flisa/røret og 
fest den på munnstykket med rørklemmen/ligaturet. 

FLISER/RØR 
Fliser er dyre i innkjøp og må behandles forsiktig. Når det oppstår en skade i den tynneste delen av flisa, er det oftest 
bare å kaste den. Det er nødvendig å ha flere fliser som man veksler mellom å spille på.  
 
Daglig vedlikehold  

x Putene på klarinetten er sårbare, og for at levetiden skal bli lengre, må det tørkes innvendig hver gang 
instrumentet har vært i bruk. Benytt egen pussefille som er tilpasset dette.  

x Tørk også av klaviaturet med ei egnet pussefille slik at fettflekker og svette fra fingrene blir fjernet. Munnstykket og 
skjøtene tørkes godt etter hver gang klarinetten har vært i bruk.  

x Legg alltid rørene (flisene) i et rørete. Dette forlenger levetiden.  
x Benytt en myk børste til å fjerne støv og skitt fra klaviaturet.  
x Unngå inntak av sukkerholdig føde, da dette går ekstra hardt utover putene.  

 

Vedlikehold: 
x Må smøre jevnlig med korkfett så korken ikke blir tørr og tørker ut. 
x Må olje innvendig 1-2 ganger pr år, det gjøres eter et korpseminar sammen med materialforvalter. 
x Munnstykke kan vaskes i mildt lunkent såpevann (Sunlight) 
x Putene kan tørkes av med sigarettpapir eller egnet papir som kan kjøpes i musikkforretninger. 
x Stramme skruer og akslinger. Gjøres sammen med materialforvalter. 
x Støvsuge kassen. 

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

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

 


