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VEDLIKEHOLD AV STRYKEINSTRUMENTER

Ikke stramme hakebrett for mye, dette kan deformere sargen.
Ved ekstrem kulde, la instrumentet ligge i kassen når du kommer inn i et temperert rom. Åpne deretter kassen og
la det ligge å akklimatisere i noen minutter før du spiller på det.
Oppbevar alltid instrumentet i kassen sin når det ikke spilles på, både av hensyn til å forbygge uhell og i forhold
til temperatur og luftfuktighetsendringer.
Ikke oppbevar instrumentet nær varmekilder; radiatorer, ovner og direkte sollys. Dette kan gi store skader på
instrumentet.
Tørk av instrumentet med en tørr og myk klut etter hver gang det er blitt spilt på.
Vask alltid fingrene før du tar i instrumentet.
Unngå å ta unødig mye på instrumentets lakkerte overflater.
Husk sikker oppbevaring av skulderstøtte og liknende, ikke la det ligge fritt inne i kassen, dette kan skade
instrumentet.
Pass på stolens stilling og vinkling. Vær spesielt oppmerksom ved skifte av strenger. Hvis du er usikker, ta den
med til en fagmann for å få sjekket dette.
Bruk blyant 5B, i sporene på oversadelen, på denne måten glir strengene lettere.
Ha alltid smurte stemmeskruer. Bruk spesialsåpe.
Sjekk instrumentet jevnlig for skader, sprekker o.l.
Skulderstøtte, sjekk at alle deler som berører instrumentet er dekket av gummi eller annet mykt materiale. Skift
slitt gummi ved behov.
Bruk gjerne en Stretto luftfukter, denne skal fuktes jevnlig og man skal sørge for å ha en luftfuktighet på 40-60%
i kassen. Hvis man holder kassen lukket, er det lettere å opprettholde et ”mikroklima” og riktig luftfuktighet i
kassen.

Lykke til !
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