
BYGGEOPGAVE

KUGLEFLØJTE

LYDEN AF OLDTIDEN 
KUGLEFLØJTE

Den keramiske kuglefløjte kendes fra 
Makedonien, et fund fra ca. 6500 år 
siden. Fra ca. samme periode findes 
også de tidligste keramiske okarinaer fra 
Europa. Denne type fløjter er ikke fundet i 
Danmark.... endnu.

Fløjten er lavet af ler, men den kan også 
laves af selvtørrende fimo-ler, som ikke skal 
brændes. Der er forskellige måder at lave en 
hul kugle:

Byggevejledning (1)

1. Tag et stykke fimo-ler og form det til en 
kugle. Stykket skal være ca. lige så stort 
som den fløjte du vil lave.

2. Tryk en fordybning ned midt i lerklumpen 
med en tommelfinger. 

3. Læg lerklumpen i den ene hånd, og tryk 
hulrummet større og større med den 
anden hånds tommelfinger. 

4. Skift mellem at gøre hulrummet større og 
større, og trykke åbningen sammen, så 
det ikke bliver en skål, men en kugle.

5. Klem (et stykke af) kanten helt jævn og 
skarp, så du kan puste hen over den.

6. Nu er det tid til at spille. Når du skal 
blæse i denne fløjte, skal du puste hen 
over kuglens overside – modsat en 
panfløjte, hvor du puster over den side 
som vender nedad/hen mod dig. Det er 
lidt svært at ramme kanten til at begynde 
med, så du skal nok øve dig lidt…  
Men det er ikke umuligt.

7. Når fløjten er tør kan du evt. lave et eller 
to fingerhuller i siden.
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Keramisk kuglefløjte fra Makedonien,  
ca. 6500 år gammel.
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Byggevejledning (2)

8. Hvis du laver fløjten af rigtigt ler, starter 
du også med at trille en kugle.  

9. Skær kuglen midt over med ståltråd.

10. Udhul hver halvdel. Rids kanten, og stil 
det til tørring.

11. Når det er lædertørt gøres kanten våd og 
de to halvdeles sættes sammen.

12. Skær et hul i toppen. Bor evt. et par 
fingerhuller på siden. 

13. Ret kanten til, så den bliver helt jævn.

14. Nu er det tid til at spille. Når du skal 
blæse i denne fløjte, skal du puste hen 
over kuglens overside – modsat en 
panfløjte, hvor du puster over den side 
som vender nedad/hen mod dig.  
Det er lidt svært at ramme kanten til at 
begynde med, så du skal nok øve dig 
lidt… Men det er ikke umuligt.

9

12

14

LYDEN AF OLDTIDEN 
KUGLEFLØJTE

EARS WIDE OPEN 2/2


