
VODNA FLAVTA 
Zahtevnost: 4 od 5 

POZOR: Pri rezanju trde plastike in izdelavi lesenega čepka potrebujemo pomoč odraslega! 

POTREBUJEMO: 

• 5 kratkih HTEM cevi za hišno kanalizacijo, premera 40 mm in dolžine 30 cm (lahko 
uporabljamo tudi drugačno število daljših ali krajših cevi, pomembno je le, da s pomočjo 
kolen cevi sestavimo v zaključen lik – štirikotnik, peterokotnik, osmerokotnik, ipd.), 

• 5 kolen za HTEM cevi, s kotom 72˚ in premerom 40 mm (lahko uporabimo tudi drugačno 
število kolen zdrugim naklonom, vendar mora biti skupni seštevel kotov vseh kolen 360˚), 

• deska iz trdega lesa (bukev, sibirski macesen, ipd.), debeline 20-25 mm, 
• kronski sveder, premera 41 mm (premer je odvisen od debeline cevi, ki jih uporabljamo), 
• električni dremel ali sveder za kvadratne luknje (za izdelavo nista nujna), 
• oster olfa nož, 
• majhna ozka pila, 
• brusni papir. 

NAVODILA ZA IZDELAVO: 

1. V eno izmed cevi na sredini v obod vrežemo kvadrat 10 x 10 mm. Ker je plastika zelo trda, 
pazimo, da se pri tem ne urežemo! Kvadrat bomo najlažje izrezali z električnim dremlom ali s 
posebnim svedrom za kvadratne luknje. 

2. Enega od dveh robov kvadrata, ki sta pravokotna glede na potek cevi, s pilo priostrimo pod 
kotom 20˚ glede na površino cevi. Pazimo, da je rob gladek in oster. 

 



3. Iz deske trdega lesa (bukev, sibirski macesen, ipd.) s pomočjo kronskega svedra izrežemo 
lesen čep in ga na poljubnem mesu za približno 3 mm odbrusimo njegov obod. 

 
4. Leseni čep z odbrušenim delom navzgor porinemo v cev do tistega roba kvadrata, ki je ostal 

raven (odbrušeni rob mora biti na nasprotni strani kvadratne luknje, kot je čep). Če v cev 
pogledamo v strani, opazimo špranjo, ki tik pred kvadratno luknjo nastala med čepom in 
obodom cevi. Na ta način smo ustvarili »ustnik« piščali.

 



5. Vseh pet cevi s pomočjo kolen sestavimo v peterokotnik in vanj, preden pa ga dokončno 
sklenemo, v cevi nalijemo približno 1 liter vode.

 

  

Vodno flavto igramo z lahnim zibanjem cevi v roki naprej in nazaj. Zibanje povzroča pretakanje vode 
po ceveh, ta pa potiska zračni stolpec naprej in nazaj prek ustnika. Flavta tako zažvižga, ton pa se 
spreminja glede na hitrost zibanja oziroma hitrost zračnega toka (”pihanja”) prek ustnika. Višina tona 
je odvisna tudi od širine in dolžine cevi, ki smo jih izbrali za izdelavo instrumenta. 

Vodna flavta je aerofon, ki deluje po principu običajnih piščali. 

	


