
LESENA RAGLJA

CŠOD Škorpijon



Kaj bomo izdelovali danes?

• Izrezljali bomo preprosto leseno glasbilo-RAGLJO. 
Glasbilo bomo izrezljali iz leskinega lesa. 



Kaj potrebujemo?

• kos leskine veje debeline 1.5 cm in 
35 cm dolgo;

• kos leskine veje debeline 1 cm  
dolžine 20

• nožiček,

• žago,

• svinčik,

• barvico.



Preden se lotiš dela……
• Varnostni napotki:

• Sprehodite se starši  do najbližjega 
gozda. Veje leske odžagaj skupaj s starši. 
Bo varneje.

• Uporabljaj oster nožiček. Večja možnost, 
da se urežeš je z nožičkom, ki ni oster,

• Vejo vedno reži z rezilom proč od sebe.

• Reži tako, da nožiček pritiskaš z obema 
palcema roke od sebe proč.

• Ker se lahko urežeš, imej pri sebi  obliže, 

• Pri delu sedi in nikar ne hiti.



Začnimo…

Tanjša palčka najprej…..

• Najprej vzameš tanko palčko in z 
nožičem olupiš lubje.

• Palčko lupi od sredine navzgor. Ko je 
olupljena polovica, jo obrni in olupi še 
z druge strani.

• Vedno reži z rezilo proč od sebe.



• Ko si tanjšo palčko olupil in 
očistil, lepo obreži robove in 
zaokroži zgornji in spodnji 
rob palčke .

Prvi del Raglje si tako končal.

Tanjša palčka najprej…..



• Najprej z nožičem odstrani 
lubje po celotni debelejši 
palici. Uporabi enak 
postopek odstranjevanja 
lubja kot pri tanjši palčki…..

Debelejša palica…..



• Odmeri na palici 15 cm in s svinčnikom 
okrog in okrog zariši črto s svinčnikom. Ta 
del bo ročaj raglje

• Od ročaja proti vrhi palice zariši črte v 
razmaku 2 cm okrog in okrog palice. Dobil 
boš nekje 7 ali osem črt.

• Nato pa vmes med temi sivimi črtami na 
sredini z rdečo barvico zariši črte. Od 
rdečih črt proti sivim črtam boš kasneje 
izrezoval vdolbine.

Debelejša palica…..



• Zdaj imaš palico pripravljeno za rezljanje.

• Poišči si primeren prostor in pripravi 
nožiček….

• Zdaj pa…….

Debelejša palica…..



• Debelejšo palico položi na tla.

• Vzemi nožiček in čim globje zareži 
navpično v palico na sivo označene črte. 
Rezi naj bodo samo na eni stani palice 
(zgornji strani)

• Zarezo narediš tako, da čvrsto držiš nožič, 
ga nastaviš na sivo črto nato pa močno 
pritisni rezilo v les.

• Rdeče označena črta ne sme imeti zareze! 
Zelo pomembno!!

• Zarezo boš še večkrat moral ponoviti zato 
se ne trudi s preveč z globoko zarezo.

• Zaj pa…….čuj….

Drugi del raglje…..



Gremo rezljat zareze….

• Zarez se loti rezljanja od rdečih črt proti 
sivim črtam. Rdeča črta je sredinska črta. 
Od te črte naprej zarežeš poševno proti 
zarezam na sivih črtah. Tako postopoma 
izrezljaš globok utor.

• Delaj zareze najprej v eno smer. Ko vse 
zareze izrežeš  v eni smeri obrneš palico in 
izrežeš zareze še v drugo smer. Ker si 
predhodno naredil zareze na sive črte, se 
bo tvoj rez ustavil v zarezi sive črte.

• Da bo utor globlji, po potrebi ponavljaj 
zarezo ob sivih črtah.

Drugi del raglje…..



Tako….

Z nekaj potrpežljivosti si skoraj pri koncu….

Ko si končal vse utore, si dobil nekaj takega 
kot je prikazano na fotografiji……

Če se ti ljubi, lahko potem palico še 
natančneje očistiš lubja in jo likovno okrasiš 
po svojem okusu.

S tanjšo palčko potem drgneš po teh zobeh 
raglje in to ustvarja svojevrstno….regljanje.

Pred sabo imaš svoj prvi, s svojimi rokami 
narejen glasbeni inštrument…….

Drugi del raglje…..



…Raglja
https://www.youtube.com/watch?v=8zQfQhUyh9I
&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=8zQfQhUyh9I&feature=youtu.be


Veliko zabave!



Izdelal in pripravil: 

Benjamin Kuster, CŠOD Škorpijon
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