Fløjter af pil og hyld
Aktivitet nummer 9, marts 2004

Når foråret for alvor sætter ind, og saften
stiger op i træerne, er det tid til at skære
pile- og hyldefløjter. Både pil og hyld er
almindelige træer i Danmark, og de tager
ikke skade af, at I skærer nogle brugbare
skud af. Husk alligevel at spørge ejeren af
træerne.
Pilefløjte

Det er først rigtigt godt at lave pilefløjter fra
maj måned, hvor barken er fyldt med saft
og derfor lettere kan løsnes. Find et piletræ
og en lige gren, der er cirka 1 - 1,5 centimeter tyk. Skær et stykke på cirka 15
centimeter af. Det er vigtigt, at det er et
stykke, hvor barken er fin og uden knaster
på de øverste 10 centimeter. Læg et snit
gennem barken cirka 10 centimeter nede og
skær et lille trekantet hul, som markeret på
tegningen. Lav ikke hullet for stort. Det kan
altid skæres lidt større, hvis fløjten ikke
virker. Husk altid at skære væk fra jer selv,
når I snitter, så I undgår at skære jer.
Nu skal barken løsnes og trækkes af i et
stykke uden at gå i stykker. Det kan være
lidt svært, men det kan hjælpe at slå let på
barken med skæftet af kniven hele vejen
rundt. Forsøg forsigtigt at dreje barken og
resten af pinden hver sin vej.
Når barken er kommet af, skæres et stykke
på cirka to centimeter af pinden (B). Der
skæres et tyndt lodret snit gennem den lille
pind. Det bliver til det hul, der skal blæses
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gennem, når pinden sættes tilbage i den
hule bark (C).
Dyp eventuelt barken i vand, inden I trækker den tilbage på pinden. Så glider den lidt
lettere.
Ved at trække barken frem og tilbage, mens
man puster gennem enden af fløjten, kan
man ændre på tonen. Hvis fløjten ikke
virker, så prøv at gøre pustehullet eller det
trekantede hul lidt større. I kan eventuelt
også skære lidt af pinden inde i fløjten som
vist på (D). Det er ikke sikkert, at dette er
nødvendigt. Pilefløjten tørrer ud efter et par
dage. Ved at lægge fløjten i vand i et par
timer, kan I nogen gange "genoplive" den.
Hyldefløjte
En hyldefløjte holder længere end
pilefløjten, og den kan I lave hele året. Skær
cirka 15 centimeter af en ung hyldegren.
Vælg en gren, der er lige og cirka 1,5 centimeter tyk. Fjern eventuelt barken fra grenen, så I får en fin hvid fløjte. Fjern der-efter
den bløde hyldemarv fra midten af grenen
cirka 8-9 centimeter ind, så fløjten stadig er
lukket i den ene ende. I kan bruge en
hæklenål eller lignende. Skær et trekantet
hul cirka to centimeter, fra enden, som på
pilefløjten. Lav en træprop af en anden gren
og snit proppen som på pilefløjten (B + C).
Pusterør
Når I er trætte af at fløjte, kan I lave et
pusterør. Tag en ny lige hyldegren og skub
marven ud, så der er hul hele vejen
igennem grenen. De grønne hyldebær er
glimrende ammunition.
Få jeres egne træer
Hvis I gerne vil have en hyld eller en pil
derhjemme, kan begge træer formeres ved
hjælp af stiklinger. Skær et par grene på
cirka 30 centimeter af og stik dem i fugtig
muldjord. Det er bedst sent på foråret. Lad
5 - 10 centimeter rage op over jorden. Så er
det bare at vente — pludselig har grenene
fået små grønne blade, og et nyt træ er på
vej.

