
PASTIRSKI ROG



- Ti je dolgčas in ne veš kam bi se dal?
- Rad ustvarjaš, si spreten, radoveden?
- Imaš v bližini gozd, v katerem je tudi leska?
Nikoli ne uporabi mladih dreves!
Pastirski rog in druge izdelke iz lubja
lahko izdelujemo v času, ko je pod 
lubjem dovolj „soka“, da lahko lubje
odluščimo; (konec aprila, v maju, 
juniju in še juliju).

LESKA



ORODJE:
- sekira ali vrtnarska žaga
- vrtnarske škarje
- žepni nož (oster)

VARNOST:
- Za mlajše je primernejša vrtnarska žaga kot sekira.
- Pri nožu je pomembno, da ga nikoli ne vlečeš proti

sebi – proti telesu.
- Poišči takšen grm, da bo delo ob njem varno.



Leskova veja je lahko debela
od 4 do 6 cm. Dolžina veje naj bo 
najmanj 1 m in do 2 m. Tudi ravna naj 

bo in brez grč in vej. Od dimenzij veje je 
odvisna velikost roga.



POSTOPEK
1. Na vsaki strani vejo dvakrat zarežemo okoli nje in 

odluščimo kolobar lubja.
2. Na debelejši konec veje postavimo nož poševno 

na vejo, z drugo roko pa sučemo vejo proti nožu.
Tako zarežemo spiralo do drugega odluščenega 

obročka. (NOŽ MIRUJE; PALICO VRTIMO)!



3. Pričneš z luščenjem lubja tako,
da z eno roko držiš lubje, z drugo pa      
vrtiš palico proti sebi – proti roki. 
Če sta dva, lahko eden vrti vejo, drugi 
pa lušči lubje. Luščenje lubja z obema 
rokama je lažje.



4.  Z nožem ali vrtnimi 
škarjami si odreži gladko
tanko vejico, ki jo boš
potreboval na koncu.

5.  Rog začneš zvijati z lubjem
iz tanjšega konca veje.
Najprej na koncu odtrgaš
en del – kot kaže slika; To  
narediš  zaradi lažjega 
začetka, ker je pomembno, 
da je luknjica – odprtina
na vrhu  roga, cca 6-8 mm. 

https://youtu.be/jMDAkmXO2uM

https://youtu.be/jMDAkmXO2uM


Luknjica približno 6-8 mm

6.   Z eno roko navijaš,
z drugo zateguješ.
Razmik pri  navijanju 
naj bo približno 1 cm.



7. S konico noža previdno 
zareži v rog ter v zarezo  
vstavi pripravljeno palčko.

Zareži tudi na drugi strani in potisni palčko skozi.

https://youtu.be/wq0yHN2h1nU

https://youtu.be/wq0yHN2h1nU


8. Da bo rog trobil, 
potrebuješ še ustnik.
Najboljši je iz gladke javorjeve vejice, ki ima debelejše
lubje. Vejica mora bit tako debela, da bo šel ustnik na 
čvrsto v luknjico na rogu. Dolžina ustnika naj bo 4 - 5 cm.
Dolžino določimo z „obročkanjem“, kot vidiš na sliki.

https://youtu.be/4SadvqUlWFc

https://youtu.be/4SadvqUlWFc


9. Da lahko lubje za 
ustnik „stakneš“, moraš najprej lubje po vsej površini 
potolči; glej sliko. Pri tem pazi, da ga ne poškoduješ. 
Če delaš z nožem, ga moraš pravilno držati; glej sliko. 
Lahko uporabiš nož iz jedilnega pribora, je manj nevaren. 



10. Stakneš ustnik in mu na eni strani z nožem odstraniš
zunanji del lubja, to narediš na obeh straneh.

Tako pripravljen ustnik vstavi v rog.



ZA KONEC
Da bo rog zatrobil, boš
potreboval nekoliko vaje.
Ustnik vstavi med ustnici,
ga rahlo stisni, ne
premočno, pa tudi ne 
prerahlo ter pihaj v rog.
Ustnik se s časom posuši,
da bo rog še uporaben, 
naredi le nov ustnik.
PA VELIKO VESELJA!

Anton Verderber, CŠOD Lipa

https://youtu.be/-Kyj_LXhGPQ

https://youtu.be/-Kyj_LXhGPQ

