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cigar box guitar
Jeśli to czytasz to dobrze wiesz, co to jest ten cały cigar box guitar. Tyle tytułem 
wstępu. Wiedz jedno: po przeczytaniu nie zostaniesz lutnikiem. 

Będziesz budować instrument podobny do tego po lewej. Tylko troche prostszy. 
Nie będzie miał potencjometru głośności, tych fajnych mosiężnych wihajstrów 
w otworach rezonansowych i kultowej mosiężnej płytki na główce. Ale to wszyst-
ko będziesz mógł sobie potem samemu dołożyć. Wersja 3 strunowa niczym się 
nie różni, ale możesz zrobić ciut węższy gryf. A może na pierwszy raz zrobić 
wersję bez progów? Radość podobna i efekty szybsze.

M I K U  C I G A R  B O X  G U I T A R S

buduję te instrumenty od kilku lat, ale pierwsza konstrukcja powstała z nu-
dów w latach 80-tych z puszki po mleku w proszku i kija od miotły. To może 
tyle o martyrologii i tradycji. W tej chwili moje cigar boxy grają w Polsce  
i Europie, Kanadzie, USA i Azji.
Słychać je na płytach, widać na scenach i w studiach nagrań. Pokazywali 
je w telewizorze i opowiadali o nich przez radio.
Pojawiły się w 80 minutowym dokumencie na temat tego całwgo za-
mieszania z budowaniem instrumentów z odpadów pt „Strung toge-
ther”

co zrobić żeby się budowa udała

1. nie spiesz się 
wiem, że chcesz już zagrać, ale pośpiech często kończy się tak: 

2. nie spinaj się bez powodu

tu nie ma co tłumaczyć

3. nie bój się
chcesz sprawdzić czy coś zagra? Sprawdź. Najwyżej zepsujesz. 

4. poczucie humoru pomaga

patrz pkt. 2 

5. zawsze jest coś, co można zastąpić czymś innym

no prawie. Dobrze schłodzonego Trybunała nie można  

niczym zastapić.

6. jedyną regułą jest to, że instrument ma stroić  

i to jest jedyna prawda objawiona

1 weekend
1 pudełko

1 klocek
struny

klucze
i czaaad!
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Narzędzia

Co dobrze by było mieć czyli co się przydaje, 

A B S O L U T N E  M I N I M U M
cienkopis lub ostry ołówek
piła do drewna
piłka do drewna precyzyjna do cienkich rzazów (np. modelarska) albo ostatecznie włosowa
płótno ścierne 120 z metra (czyli nie arkusz A4)
płótno ścierne 240 z metra
piłka do metalu
pilnik do metalu płaski bez rękojeści
pilniki iglaki 
młotek
wiertarka może być ręczna ale lepiej stołowa
wiertła do drewna: komplet od 10 do 1,5mm
wiertła do metali: 3, 5 - 2mm
miara
przymiar prostokątny
wkrętaki rożne (np. zupełnie mały krzyżakowy obowiązkowo)
lutownica plus reszta

F A J N I E  B Y  B Y Ł O  M I E Ć
piła taśmowa, włosowa lub ew. dobra wyrzynarka (dobra wyrzynarka nie może kosztować 100 zł)
tarnik
pilnik do drewna
cyklina
papier ścierny 60, 360 i 800 arkusze
cążki do cięcia metalu
pilnik do metalu okrągły (8 mm)
nóż
punktak
młotek gumowy
otwornica do drewna średnica ok. 20 - 30 mm
suwmiarka
liniał metalowy 500 mm
klucze od 8 do 12
szczypce, kombinerki
imadło, ściski
dłuto

F A N A B E R I E
świetnie jak będzie frezarka plus frezy palcowe 3 i 8 mm  
i piła stołowa i szlifierka. Dremel z osprzętem,
Frezarka CNC, Wiertarka stołowa. 

K A P R Y S 
Basen kryty żeby można popływać po pracy,  
własna fabryka cygar (pudełka za darmo),  
Butelka schłodzonego Trybunała.

co zrobić żeby się budowa udała

1. nie spiesz się 
wiem, że chcesz już zagrać, ale pośpiech często kończy się tak: 

2. nie spinaj się bez powodu

tu nie ma co tłumaczyć

3. nie bój się
chcesz sprawdzić czy coś zagra? Sprawdź. Najwyżej zepsujesz. 

4. poczucie humoru pomaga

patrz pkt. 2 

5. zawsze jest coś, co można zastąpić czymś innym

no prawie. Dobrze schłodzonego Trybunała nie można  

niczym zastapić.

6. jedyną regułą jest to, że instrument ma stroić  

i to jest jedyna prawda objawiona

na co uważać
1. na pył  
niektóre gatunki drewna są prawdziwie toksyczne  

gdy wdycha się ich pył. (Cedr też). Ale bez paniki ;) 

2. na oczy
tu nie ma co tłumaczyć, ale żeby nie było, że nie pisałem

3. na palce
wiadomo, bo każdy uważa, ale nie każdy poznał  

sekrety kleju kropelka. 

4. na prąd
prąd będzie towarzyszył ci w trakcie i może zrobić  

kuku jak np. dotkniesz lutownicą kabla 

5. na pomiary
U pielęgniarki wisi na szafce taka kartka:  

„Zanim wydasz lek - 2 razy sprawdź” 

Ty zanim wytniesz - dwa razy zmierz.

Ja kiedyś 4 razy ucinałem i ciągle było za krótkie.

6. na syf na stole 

i to jest jedyna prawda objawiona

miejsce gdzie  
łatwo o błąd

jeśli spotkasz w tym poradniku taką czachę, to 
znak, że powinieneś bardzo uważać na pomiary 
lub inne czynności bo można popsuć sobie 
instrument 
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Materiały:
A B S O L U T N E  M I N I M U M
•	 listwa drewniana wyszlifowana na gładko na wymiar 1000 x 40 x 30 

mm - najlepiej klon ale może być np. buk (stolarz spyta: buk parzony 
czy biały? - powiedz mu, żeby nie wciskał nosa w nie swoje sprawy  
i uciął co ma byle suche i bez sęków. Ale parzony lepszy)). Ogólnie 
liściaste, ale łatwe w obróbce i lekkie (Ale bez przesady, ze sosny też 
ludzie robią)

•	 pudełko od cygar lub podobne wysokość minimalna 35mm (ale to już 
kurde minimalna - można niższe ale to bez sensu). Pozostałe wymiary 
im większe tym lepsze  - no... też tutaj bez przesady

•	 klucze gitarowe 2 + 2 olejowe albo nie olejowe ale żeby stroiły na litość 
boską

•	 struny gitarowe komplet (czemu komplet jak robimy 4 strunowca? a to 
się wyjaśni podczas strojenia)

•	 przetwonik piezo (tzw. buzzer 10 -30 mm) - koszt - około 1 zł
•	 przewód 2x0,5 jakies 10-20 cm
•	 gniazdo „jack”
•	 śruby stalowe, różne średnice, z nakrętkami, długość min 60 mm

F A J N I E  B Y  B Y Ł O  M I E ć
•	 progi gitarowe - komplet 12 x 130 mm albo około 70 cm
•	 wkręty, śruby, ogólnie drobnica metalowa - im większa rożnorodność 

tym lepiej
•	 kątownik metalowy  L40 x 20 x 15 mm (najlepiej mosiądz) lub blacha 

1,5mm 40x40 (najlepiej mosiądz)
•	 klej do drewna (najlepiej jakiś szybki)
•	 klej na gorąco
•	 klej kropelka
•	 przetwornik typu Original Flatpup albo Sixtus (patrz linki)
•	 potencjometr 250kOhm lub 500 K  - do głośności (nie do barwy)
•	 gałka do potencjometru
•	 lakier poliuretanowy (w puszce) lub nitrocelulozowy (w sprayu) lub 

zwykły nitro - można, ale nie trzeba. Lub olej do mebli
•	 rozpuszczalnik nitro jeśli mają być farby
•	 filc lub gruba tkanina
•	 małe zawiasy kasetkowe
•	 kawałki drewnienek, na podkładki, podpórki i inne takie

F A N A B E R I E
kawałki palisandru, kościane mostki, bajery gitarowe itd

K A P R Y S
Podczas pracy w twoim warsztacie w kąciku siedzi Tony Iommi i przygry-
wa ci na gitarze balladowe kawałki z pierwszych płyt Black Sabbath

Jak wybrać pudełko:
Powiedzmy sobie uczciwie. Nie wybrzydzaj. Ze wszystkiego można zrobić instru-

ment. Ale są instrumenty lepiej lub gorzej brzmiące. Ogólna zasada jest taka, że im 

bardziej ozdobne pudełko, tym gorzej gra. (jak ze wszystkim w życiu)

A to dlatego, że najtańsze pudełka robione są drewienek oklejonych pięknie wydru-

kowanymi papierowymi etykietami z wybujałą grafiką. Owszem fajnie to wygląda. 

Natomiast najdroższe cygara pakowane są do pudełek z pięknego cedru, i produ-

centowi zależy na tym by ten cedr był widoczny. Więc jeśli wpadnie ci w ręce takie 

„papierowe” pudełko to nie rozpaczaj tylko usuń ze środka wszystkie etykiety i pa-

piery które tlumia dźwięk. (Czasem pudełko po takim zabiegu sie rozpadnie). Z tych 

drogich, cedrowych też usuń wszelki papier ze środka. Ja wklejam wzmocnienia z 

listewek do środka.
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lewel łan:
o b r ó b k a  p u d e ł k a  -  c z ę ś ć  p i e r w s z a
Ponieważ pudełka są zbyt delikatne żeby utrzymały naciąg strun, więc gryf musi przechodzić przez całą 
długość pudełka.

Dlatego musisz w pudełku wyciąć z obu boków 
otwór na gryf o szerokości DOKŁADNIE takiej jak 
szerokośc gryfu, ale o wysokości zależnej od grubo-
ści wieczka pudełka. (o tym za chwilę)

Teraz musisz - używając drobnego pilniczka - dopasować otwór tak, aby gryf mieścił sie w nim 
swobodnie, ale ciasno. Szlifuj z obu stron otworu - w ten sposób otwór pozostanie w osi pu-
dełka. Przymierzaj gryf do otworu często. W ten sposób nie przesadzisz i budowa nie skończy 
się tak.

No i pięknie. Teraz na chwile odłożymy pudełko 
i musimy wziąć gryf do ręki.

Dlatego po pierwsze otwórz podełko, poodrywaj 
wewnętrzne etykiety i natnij SAMO WIECZKO na 
szerokość o 1 mm mniejszą niż szerokość gryfu: 
1. dokładnie wyznacz środek pudełka,
2. od tego środka w lewo i prawo odmierz po 20 

mm - pamiętaj, że twój gryf ma 40 mm
3. natnij boki wieczka pudełka aż do pokrywki po 

WEWNĘTRZNEJ stronie wyznaczonych linii 
Obserwuje cię pan generał z etykiety więc tu się 
skup bo wyjdzie z tego obrazka i potem będzie 
trzeba przynosić ci kompot do szpitala. 

Tylko nie natnij wieczka!

Tnij same boki

po
ło

w
a 

sz
er

ok
oś

ci

tnij po wewnętrznej stronie wymiaru
czerwona linia ale tylko do momentu

gdy piła dojdzie do wieczka

lepiej za ciasno niż za luźno
od tego jest szlifowanie

20 mm20 mm

BĘDZIE ZA CIASNO!

wieczko

tak to powinno wyglądać po 
powyższej operacji
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lewel TU: gryf czyli każdy laskę krzepko dzierży w dłoni
O b r ó b k a  G r y f u  -  c z ę ś ć  p i e r w s z a
Obejrzyj obrazki po prawej. Wyjaśniam tam dlaczego gryf musi być obrobiony jak na rys. 4 od góry. Ina-
czej struny leżałyby na pudełku zamiast na mostku.

O b o k  w i d z i s z  p u d e ł k o
W tym pudełku masz już wycięty otwór w pokrywce 
jak i w ściance pudełka. Ty na razie jesteś na etapie 
wycięcia w pokrywce, ale dla celów naukowych poka-
zuję co będzie dalej. Ty na razie niczego nie wycinaj 
w pudełku żeby wsunąć gryf. Zrobiłem ten błąd za 
ciebie wiele razy więc uwierz mi. Siedź i czytaj dalej.

P o  w s u n i ę c i u  g r y f u  w  p u d e ł k o
okazuje się, że podstrunnica jest niżej niż pokrywka 
pudełka.  Czyli, że musisz wyciąć gryf jak na rysunku 
poniżej na długości minimum długości pudełka (no 
bo  wiesz już, że gryf przechodzi przez całe pudełko - 
takie „nektrubadi”) lub dłuższej, jeśli chcesz, żeby coś 
za pudełkiem wystawało np. na przykręcenie struno-
ciągu

I  t e r a z  t a k :
Na poprzedniej stronie wyciąłeś boki pokrywki  
i w ten sposób możesz zmierzyć grubość wieczka. 
Znając te wartość i wiedząc, że fajnie by było mieć 
struny np. 10 mm nad pokrywką musisz obliczyć jak 
głęboko wyciąć gryf. Np. pokrywka ma 3 mm grubo-
ści  czyli musisz w gryfie wyciąć 13 mm - tak jak na 
rysunku. Opisuje to prosty wzór :) 

Jeśli grubość wieczka jest spora (np. na przedwojen-
nych pudełkach lub humidorach) to nacięcie gryfu 
spowoduje, że jego grubość po obróbce będzie mniej-
sza niż 15 mm co spowoduje, że po zalożeniu strun 
gryf będzie się giął. W takim wypadku trzeba pod 
gryfem - na długości wycięcia - dokleić listwę.

J a k o  h u m a n i s t a  i  n a u k o w i e c
muszę tu wskazać na inną metodę podwyższenia 
strun nad pokrywkę, bez wycinanek w gryfie.
Polega ona na naklejeniu na gryf odpowiednio grubej 
listwy, która będzie służyła za podstrunnicę. W na-
szym przypadku powinna ona mieć gruboś 13 mm.  
Na naszych warsztatach nie mamy czasu na czekanie 
aż klej wyschnie więc jedziemy dalej metodą opisaną
powyżej.
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lewel trzeci:
w r a c a m y  d o  p u d e ł k a  c z y l i  p u d e ł k o  c z ę ś ć  d r u g a
To bardzo dobrze, że pamiętasz wymiary drewna na gryf (1000 x 40 x 30 mm)
W tej chwili twój gryf powinien wyglądać tak jak na rysunku (dobra, dobra ten rozdział jest o pudełku)

lewel 4
w r a c a m y  d o  g r y f u
Tu sobie musimy odpowiedzieć na jedno bardzo proste, fundamentalne pytanie.
Jaką menzurę* ma mieć nasz instrument?. No i taką menzurę musimy zrobić. My sobie na warsztatach zrobimy  
647 mm czyli tyle co popularne gitary elektryczne (marki nie wspomnę bo Fender nie chciał płacić za reklamę 
w tym wydawnictwie).
Co robimy: ustalamy sobie, że nasz mostek będzie mniej więcej za połową pudełka (tak na oko, to nie takie ważne 
w tej chwili) i od niego odmierzamy 647 mm w kierunku główki (ale z wsuniętym gryfem do końca!). Zaznaczamy 
to miejsce na gryfie. I tu się będzie siodełko** kończyło. Potem mierząc dalej, dodajemy około 3-5 mm na grubość 
siodełka, potem jeszcze 5-8 mm oraz około 160-170 mm na główkę. Robimy kreskę i tam się kończy nasz gryf. Piła  
w ruch i ucięte.

*     menzura to taka duża menzurka.
**   siodełko to takie małe siodło

Po poprzednim etapie  ubyło nam w tym miejscu 13 mm drewna.
Gryf miał w oryginale 30 mm więc zostało 17 mm

I to jest ten wymiar na który czekaliśmy z resztą pudełka.
 Pamiętajcie, że te 13 mm to nie liczba magiczna, ona wychodzi nam  

z grubości wieczka i z odległości w jakiej chcemy mieć struny nad  
pudełkiem. Jeśli kiedyś traficie na pudełko z wieczkiem innej grubości to 

sobie obliczycie ile ma wyjść. Wzór już macie na poprzedniej stronie. 

No i te 17 mm musimy teraz wsunąć w zamknięte pudełko. Więc trzeba nacięte 
już wieczko zamknąć, pomierzyć, zaznaczyć i te nasze 17 mm uzyskać wycinająć 

w ściance pudełka „resztę” otworu. Ta reszta wyjdzie wam z wysokości boków 
wieczka. Biała, przerywana linia pokazuje czego się musimy pozbyć, a rysunek 

poniżej pokazuje przed (Fig. 1) oraz po operacji (Fig. 2)
Oczywiście ten zabieg wykonujemy identycznie na  przeciwnej stronie pudełka.

�g. 1 �g. 2
13 

mm

647 mm170 + 5 + 3 mm
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Lewel hard
Główka (kopf, glans, uepetine) i wykończenie gryfu
Trzeba zrobić po prostu miejsce na klucze. 
Tak są one zbudowane (te klucze, które na tych warsztatach używamy), że potrzebują ok. 15-16 mm grubości żeby się 
ładnie zamontowały. A i struny muszą biec w dół względem siodełka aby go mocno naciskać i dawać pozytywne 
wibracje. Czyli, że gryf będziesz ciąć z góry do tej grubości na długości ok 15 - 16 cm. (obrazek poniżej robi za 
prezentację). 
Tnij po przerwywanej linii, pod kątem lub po łuku tak aby po wyszlifowaniu i wygładzeniu zostało wam 15-16 mm gryfu.

Główka  w tym momencie jest już gotowa więc zostało jeszcze obrobienie gryfu od spodu żeby cię rączka nie bolała 
jak będziesz coś tam grał. 
Są dwie (lub więcej) szkół. Możesz po prostu zaokrąglić krawędzie spodniej (ręcznej) części gryfu albo go nieco 
uczynić cieńszym (gór. pocienkować, wlkp. ścieńciejszyć itd.) i dopiero wtedy zaokrąglić krawędzie. Ponieważ nie 
lubisz łatwizny, to od spodu spiłowujesz 5 mm między główką a miejscem oddalonym o ok. 5 cm od pudełka 
i taki gryf dopiero profilujesz tak długo aż gryf będzie leżał wygodnie. (narzędzie: tarnik, ośnik, płótno ścierne) 
Gotowy gryf powinien mniej więcej wyglądać tak jak poniżej. To jaka długa ma być część o grubości 17 mm 
zależy też od wymiarów pudełka i strunociągu. Miej to na uwadze.

Klucze potrzebują otworów o średnicy 10 mm.
Ważne, żeby były prostopadłe do gryfu.
Poniższe wymiary są przykładowe.  
Wynikają z prób i błędów które popełniłem,
ale zachęcam do własnego zagospodarowania
tego tematu

Pamiętaj, że ten poradnik to nie jedyna prawda objawiona.
Jest mnóstwo innych sposobów budowy. Eksperymentuj.

res
zta

 git
ary

 
jes

t ta
m

wersja alternatywna (wcale nie gorsza)Dziury na klucze

A zamiast powyższego
rozwiązania główkę
można zrobić pod 
skosem jak na rysunku 
obok. Tniesz i sklejasz tak 
jak D lub E
Wady:
- bez dobrego sprzętu takie 
  cięcie może sprawić kłopot
- czas klejenia

twóje zaznaczone miejsce siodełka

twóje zaznaczone miejsce siodełka

16 m
m

Przód Przekrój

25

Przekrój

40

16

170 ok. 480

zależy od pudełka

30

bok 25

17

A

B

C

D

E
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lewel: PROGI 
c z y l i  „ L a s c i a t e  o g n i  s p e r a n z a ,  v o i  c h ’ e n t r a t e ”
Teraz zjedz kanapkę, sprawdź czy trybunał się chłodzi (ale nie otwieraj!), posprzątaj na stole paproszki,
załatw co trzeba i popraw motywację. Wszystko się uda, ale trzeba się troche skupić.

C i ę c i e  -  j a k ? C i ę c i e  -   g d z i e ?
Instrument może wygladać źle, ale musi stroić. Dlatego 
kluczową sprawą jest dokładne nacięcie gryfu pod pro-
gi. Najpierw o nacinaniu.
Musisz ciąć piłką zostawiającą rzaz (tak, ten rowek po 
pile się nazywa rzaz) o szerokości około 0,5 - 0,8 mm
Najtańszym sposobem na taki rzaz jest użycie piłki wło-
sowej, ale trudno jej używać precyzyjnie. Polecam uży-
cie piłki modelarskiej OLFA CS-3 albo innych japońskich 
pił do precyzyjnego cięcia (to już droższa sprawa szukaj 
na dluta.pl). Do tego potrzebne jest korytko drewniane 
z  nacięciem prowadzącym ostrze pod kątem prostym 
do gryfu znajdującego się w takim korytku.
Możesz takie korytko kupić, ale one wszytkie mają za 
szerokie rowki prowadzące więc te rowki trzeba zwęzić 
np. dokręcając po obu bokach listewki i w nich wycinając 
tą wąską piłką nowy rowek prowadzący.

Teraz wystarczy dokładnie ustawić gryf pod ostrzem  
i ciąć na głebokość ok 2 - 3 mm w zalezności od tego jaki 
masz drut progowy. Zawsze upewnij się że gryf jest za-
bezpieczony przed przesuwaniem się w korytku. (ścisk 
stolarski, kliny itd). A  jak wyznaczyć miejsca cięcia to 
czytaj obok.

Wujek Google stoi przed tobą otworem.
Kalkulatorów do obliczania odległości między progami 
jest sporo.
Jeśli nie chcesz szukać to podaje poniżej dla menzury 
647 mm i 18 progów

Próg  od siodełka Od poprzedniego  
 1     36,313 mm   36,313 mm (0-1) 
 2     70,589 mm   34,275 mm (1-2) 
 3   102,940 mm   32,351 mm (2-3) 
 4   133,476 mm   30,536 mm (3-4) 
 5   162,298 mm   28,822 mm (4-5) 
 6   189,502 mm   27,204 mm (5-6) 
 7   215,179 mm   25,677 mm (6-7) 
 8   239,416 mm   24,236 mm (7-8) 
 9   262,291 mm   22,876 mm (8-9) 
 10 283,884 mm   21,592 mm (9-10) 
 11 304,264 mm   20,380 mm (10-11) 
 12 323,500 mm   19,236 mm (11-12) 
 13 341,657 mm   18,157 mm (12-13) 
 14 358,794 mm   17,138 mm (13-14) 
 15 374,970 mm   16,176 mm (14-15) 
 16 390,238 mm   15,268 mm (15-16) 
 17 404,649 mm   14,411 mm (16-17) 
 18 418,251 mm   13,602 mm (17-18

No to teraz musisz jeszcze to wyznaczyć na gryfie.
Linijka odpada. Suwmiarka - to rozkaz. 
Są jeszcze inne metody - z użyciem cyrkla czy innych 
wzorników, szablonów, nacinarek lub frezarek CNC.  
Ja polecam prostą i dokładną.
1. wchodzisz na:
http://www.ekips.org/tools/guitar/fretfind2d/
2. podajesz parametry (40 mm, ilość strun, progów itd.)
    [fretboard overhang [?] - wpisz equal i 0]
3. zapisujesz plik jako PDF (single page)
4. drukujesz na arkuszu papieru A3plus albo dajesz do 
wydruku w punkcie ksero czy jakimś tam. Najlepiej na 
papierze samoprzylepnym. Każda drukarnia cyfrowa za 
kilka złotych wydrukuje bez łaski. Oczywiście całość się 
na wydruku A3plus nie zmieści ale tobie zależy tylko na 
fragmencie od progu 0 do 18. Dopilnuj żeby wydryko-
wali 1:1 a nie „zmieść na arkuszu”
5. wycinasz z tego arkusza wydruk i przyklejasz go do-
kładnie na gryfie tadaaaa! Teraz piłę w dłoń i tniesz po 
liniach. Gotowe szablony do pobrania na stronie www.
cigarboxguitar.pl

PROGI 
p r r r r r !  a  s i o d e ł k o ? 
Rowek pod siodełko w warunkach garażowych najpro-
ściej zrobić wykonując nacięcie piłką do progów 3 - 5 mm 
przed pierwszym nacięciem na progi i wydłubując środek 
dłutkiem wąskim i szlifując gniazdo, uważając aby nie 
poszerzać go, a tylko szlifować „dno” rowka. Najlepsza jest 
jednak frezarka. Samo siodełko to albo zrobisz,
albo kupisz gotowe, bez rowków 
i szlifując ciasno wpasujesz 
w gniazdo. Ale dopiero po nabiciu 
i wyszlifowaniu  progów.
Klej kropelka? Może być.
A co z siodełkiem ze śruby?
Może być, ale pamiętaj że śruba może
spowodować, że instrument nie będzie stroił.
Bo na okrągłym siodełku struny leżą bliżej główki.

Nacięty gryf

Rowek pod siodełko ma być po lewej stronie pierwszego nacięcia patrząc na ten rysunek

albo całkiem odetnij
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PROGI 
N a b i j a n i e  n a  g r y f 
Najlepiej mieć jakąś praskę, ale można ręcznie. Niech cię ręka Boska i sam Bosek broni przed używaniem do tego celu 
zwykłego młotka. Jeśli już młotek to gumowy, ale lepiej młotek stalowy i przez klocek z twardego drewna (dąb, grocho-
drzew o szerokości ok 10 mm i długości 45 mm). Albo młotek z tworzywa specjalistyczny/
Potnij drut progowy na kawałki ok 45 mm, wciśnij w nacięcie i używająć młotka (+klocek) czy prasy, równo nabij próg 
na gryf. Ważne żeby zrobić to równo i tak samo dla wszystkich progów. I podłóż pod gryf od spodu filc no bo uszko-
dzisz. Niech sobie te nadmiary za długich progów wystaja poza gryf. Tym się zajmiesz później.

PROGI 
S z l i f o w a n i e 
Przyda sie teraz pilnik do metalu, bez rękojeści (złam, utnij, pozbądź się).
Napierw pozbywamy się nadmiaru progów po bokach gryfu.

Możesz całość podstrunnicy 
zabezpieczyć grubą taśmą samo-
przylepną. Gdyb coś się miało 
uszkodzić. 
Połóż go na tych wystających 
progach tak jak na rysunku 
i tak długo szlifuj wzdłuż gryfu 
aż progi przestaną wystawać 
z drewna. Potem to samo od 
drugiej strony. Zaczynaj szlifo-
wanie delikatnie. Nie naciskaj 
zbytnio.

Tym samym pilnikiem, ale tym 
razem pod kątem ok. 35 stopni 
względem podstrunnicy szlifuj 
progi tak długo aż usyskasz skos 
bez wystającego metalu.

Teraz używając pilniczka - iglaka, najlepiej takiego, którego jedna krawędź jest bez 
ząbków, (ja żonie zwędziłem kiedyś do paznokci) zaokrąglij fazowanie powstałe po 
obu powyższych szlifach. Robota żmudna, wymaga nieco wprawy ale do opano-
wania. Często sprawdzaj palcami czy jest O.K.
Jeśli się boisz, że uszkodzisz drewno zabezpiecz je kawałkiem blaszki po puszce od 
piwa (piwo wylej, puszkowane piwo to syf) 
Po wszystkim możesz krawędź gryfu (a tym samym i progów) przeszlifować pa-
pierem ściernym o gradacji jakieś 800 a potem wyższej. Na końcu, po e.w. malo-
waniu możesz jeszcze polerować.
Prawdziwi lutnicy robią to inaczej i czytając powyższe pewnie łapaliby się za gło-
wę. I słusznie. Ich wiedza i umiętności zdobywane latami to prawdziwa sztuka.
Ja jednak pokazuję jak zbudować coś grającego w weekend, w garażu, tanio, korzy-
stając z ogólnodostępnych narzędzi.
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PROGI 
c z y  b ę d z i e  b r z ę c z e ć  n a  p r o g a c h ? 
Zobaczy czy progi są równo nabite kładąc na nich stalową listwę o długości obejmującej cały ich rozstaw (linijka, po-
ziomica) i patrz pod światło. Albo połóż gryf progami do dołu na równiutkim stole i patrz pod światło na szparę. Jeśli 
gdzieś progi nie dotykają takiej listwy to znaczy, że coś jest nie tak i niektóre są niedobite (niedobitki) a niektóre są 
wbite zbyt mocno.. Używając młotka, klocka i logiki tak popoprawiaj wystające miejsca, żeby było w miarę równo. 
Możesz całość gryfu z progami przeszlifować na płasko używając specjalnego płaskiego pilnika albo na papierze ścier-
nym rozpiętym na płaskiej powierzchni (wtedy papier jest nieruchomo a poruszasz gryfem, progami do dołu).
Zachęcam do przeglądania YOUTUBE gdzie jest mnóstwo fajnych filmów pod hasłem „fret leveling” albo „fret dres-
sing” 
Do progów jeszcze wrócimy po założeniu strun bo wtedy wyjdzie co jeszcze trzeba poszlifować.

lewel: z górki
d o  z r o b i e n i a :  s t r u n o c i ą g ,  m o s t e k , 
Tak ogólnie: wieczko pudełka jest zbyt liche żeby samo utrzymało strunociąg. Dlatego musisz go przykręcić do gryfu 
wychodzącego z pudełka lub przez wieczko ale w miejscu gdzie pod nim jest gryf. Strunociąg możesz zrobić ze 
wszystkiego.
A mostek: zrób z czegokolwiek. Najlepsze są stalowe śruby bo mają od razu nacięcia pod struny. Tak pokombinuj, 
żeby struny były w sam raz nad progami. Jak masz za wysoko, to znajdź śrubę mniejszej średnicy. Jak za nisko - 
podłóż pod śrubę drewienko. Nie musisz go przykręcać do pudełka bo struny go same docisną a będzie możliwość 
precyzyjnego ustawienia menzury.

S t r u n o c i ą g
Tu nie ma co pisać. Obejrzyj obrazki i zrób taki strunociąg jaki chcesz.
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Mostek 
Tu nie ma co pisać. Obejrzyj obrazki i zrób taki mostek jaki chcesz.

Elektryka
To jest całkiem proste. Potrzebujesz gniazdo gitarowe, ok 15 cm kabelka (cieniutki, taki np. z zesputych słuchawek)  
i przetwornik piezo (np. o średnicy 15 lub 30 mm). Przetwornik piezo kupisz w sklepie z częściami elektronicznymi 
(koszt oko 0,80 zł - 1,20) albo kup kartkę pocztową na ślub czy komunię, taką co wygrywa melodyjki i sobie ze środ-
ka wydłub taki krążek z dwoma kabelkami. Już nie musisz lutować ale wydłub delikatnie ten krążek z plastikowej 
obudowy a baterię i resztę układu odetnij. Albo zrób najlepszą rzecz jaką możesz dla swego sprzętu. Zainwestuj w 
humbucker Original Flatpub Sixtus. Absolutnie najlepsze rozwiązanie bo jest tak cienki, (5 mm), że mieści się pod 
strunami nad pudełkiem i nie trzeba niczego frezować a brzmi jak cholera. (Link na ostatniej stronie)

Przylutuj teraz te kabelki do gniazda jack (bez znaczenia który kabel do czego).
I koniec. Przystawka gitarowa gotowa. Możesz oczywiście dodać potencjometr 
głośności.
Jak co lutować to z braku miejsca opuszczam. Googluj

przylutuj kabelki jak na obrazku (bez znaczenia jaki 
kolor gdzie). Ważne: lutowanie musi być szybkie bo 
inaczej przegrzejesz piezo i się ceramika odklei
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Montujemy wszystko do kupy
Ustalmy fakty. Do tego momentu powinieneś mieć gotowe:
•	 pudełko z otworami do montażu gryfu
•	 gryf z nabitymi progami i założonymi kluczami i siodełkiem
•	 strunociąg
•	 mostek
•	 przystawkę z gniazdem
Montaż wygląda tak:
Wsuwasz gryf do pudełka i zamykasz je (jeśli trzeba do-
daj dodatkowe zamknięcia np. z blaszek. Nie może być nic 
luźnego - pokrywka musi zdecydowanie dociskać gryf a ten 
nie może luźno w nim się ruszać. Ja czasem przykręcam 
wieczko do gryfu - szczegolnie w elektrykach

Przykręcasz strunociąg, stawiasz mostek i zakładasz struny 
(nastrój na razie byle jak). Teraz trochę zabawy z ustawie-
niem wysokości strun. Teraz lub przed założeniem strun 
natnij siodełko tak aby struny były równomiernie na nim 
ułożone, głębokość nacięcia zależy od wysokości siodełka 
i mostka więc reguluj wysokość mostka i głębokość nacięć 
tak, aby struny nad pierwszym progiem miały ok 1 mm 
przestrzeni a nad 12-tym około 3 - 5 mm (jak będziesz grał 
slidem to więcej a jak palcami to mniej).
Teraz pograj trochę,  sprawdź każdą strunę na każdym 
progu jeśli coś brzęczy to albo delikatnie zeszlifuj następ-
ny próg wsuwając pod struny np. ołówek - co je podniesie 
i pozwoli pilnikowi swobodnie pracować, albo zaznacz to 
miejsce markerem i sprawdzaj dalej. Jak już masz cały gryf 
tak oznaczony, zdejmij struny i zeszlifuj płaskim pilnikiem 
zaznaczone miejsca wzdłuż gryfu. Uważaj żeby nie przesa-
dzić bo łatwo zeszlifować za dużo.

W tym miejscu zachęcam do przeglądania sieci - poradników jak się pozbyć brzęczących strun jest na każdym gita-
rowym forum wiele, o Youtube nie wspominając.

Dobra. Zakładam, że struny grają i nie brzęczą. W pokrywce 
pudełka (najlepiej w pokrywce, bo ścianki są grube) wywierć 
otwór pod gniazdo (tam gdzie chcesz, żeby nie przeszkadza-
ło w grze) i zamontuj je od wewnątrz.
Przetwornik piezo przyklej w okolicach mostka (pod samym 
mostkiem jest gryf więc tam nie mimo, że to wydaje się 
nielogiczne).
Czym kleić? Otóż jeśli przykleisz na kropelkę to instrument 
będzie grał ale też będzie szybko sprzęgał i zbierał wszelkie 
stuki, puki. Trzeba go wytłumić. Dobra będzie gruba warstwa 
kleju na gorąco, kawałek karimaty (natnij i włóż do środka 
jak do kopertki), jakaś guma może być do żucia - nie żartuję.
AAA... przed wklejeniem sprawdź czy piezo działa - podłącz 
do pieca i popukaj.
Pora na drobiazg jakim są otwory rezonansowe. Uważając 
na przyklejone już piezo rżnij jak chcesz i gdzie chcesz.

Teraz zmontuj wszystko razem - jeśli chcesz malować gryf to oczywiście przed montażem. Lakier poliuretan, nitro, 
nitroceluloza, olej do mebli, bejca. Dowolność jest. To samo z markerami na progach. Zdobnictwo, bajery, amelinium, 
skaczące pudelki i inne złoto dowolne. Zniszcz system. Anarchia. Arachnofobia. Rokokokoko. 
A zaczepy na pasek też do gryfu a nie do pudełka.

Teraz możesz otworzyć trybunała, usiąść z gitarą na werandzie i patrząc na zachodzące słońce zagrać bluesa o gru-
bych murzynkach.  Warto by było jeszcze coś może się z lekka nastroić bo na razie to coś jest nie tak chyba.
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Strój zdobi 
Masz 4 struny i może je nastroić dowolnie, jak ci pasuje pod jednym warunkiem. Będziesz zawsze stroił w dół.
To znaczy jeśli chcesz mieć najgrubszą strunę pustą jako G to nie naciągaj grubej E o 3 półtony tylko lepiej załóż 
A i poluzuj o 1 ton. Twój cigar box zniesie to o wiele lepiej. A jak stroić?
Możesz zrobić sobie jak w gitarze ale odrzucając 2 struny czyli EADG lub ADGB albo DGBE. No i tu mała uwaga. B to 
B a nie H, bo H nie istnieje. Pomyłka zamroczonego winem mnicha przy przepisywaniu nutek spowodowała już zbyt 
wiele konfuzji.  
Ale wracając do sprawy to proponuję strój otwarty np. Open G czyli GDGB lub GDBG
Albo inny strój otwarty pasujący do wokalu lub innego instrumentu jaki będzie z tobą grał. Ludzie grający na takich 
instrumentach stroją je tak dziwnie, że nie bójcie się eksperymentować (a czemu nie np. EBEB - wiecie jaki to daje 
czad?)
Zakładam, że nastroiłeś w open G (GDGB). W nagrodę podaję kilka akordów na taki strój oraz skalę bluesową.

Ten taki pochodzik tu masz co to się nim zawsze kończy zwrotkę.

Tak naprawdę bardzo szybko sam opanujesz grę na tym instrumencie. Widać to po dzieciach, które wolą grać na 4 
strunach niż na sześciu bo tak po prostu jest łatwiej

4

5 10

9

4

5 5

3
0

3 2
0

2 1
0

1 0
0

5
5
5
5

6
6
6
6

7
7
7
7



15

 www.cigarboxguitar.pl

Inspiracje 
Masz chwilę czasu to zobacz jak to robią inni. Wiele można się nauczyć z samych obserwacji.

Absolutną kopalnią darmowej wiedzy, źródłem przebogatym w inspiracje, plany, poradniki, gale-
rie, sztuczki, zagrywki, patenty i inne perełki jest portal skupiający takich właśnie maniaków jak ty.
www.cigarboxnation.com - kto tam raz wlezie to przepadnie.

Keni Lee Burgess  
Gość z Nowego Yorku,  - uczy jak grać na gitarze z 3 
i 4 strunami, Googlujcie go. Warto.

Justin Johnson
Czarodziej z USA, a skąd to nie wiem bo mieszka 
w przyczepie. Robi show grając na cigar boxie z loope-
rem. Polecam na YTube jego wykonanie Rooster Blues 
z 15 lipca 2012 z jakiegoś tam festiwalu.

Shane Speal
Samozwańczy King of cigar box guitar. Ale faktem jest 
że jest skurczybyk dobry.

Stewart MacDonald
Miły, starszy pan prowadzący sklep internetowy dla 
lutników. Oprócz tego, że trzepie niezłą kasę na tym 
- i bardzo dobrze - to udostępnia za darmo mnóstwo 
informacji

Pinterest
chyba najpiękniejsze okazy cigar boxów jakie świat 
widział zgromadzone pod jednym tagiem. 

Seasick Steve
Seasick Steva wszyscy znają

Samantha Fish
Uwielbia grać na cigar boxie w swoim power trio 
ubrana w mini. Ciekawe czemu zawsze jest tłok pod 
sceną? 

Moreland & Arbuckle
Dobre są. Cigar box to hybryda gitary basowej i bary-
tonowej.  Gość podłącza ją pod piec basowy a drugim 
kablem pod gitarowy. Krew się leje.

Purgatory Hill  
„FANTASTICALLY TWISTED... GORGEOUSLY DARK... 
A HARSH YET BEAUTIFUL MAIN-LINE INJECTION 
FROM THE DARKEST SIDE OF THE BLUES AS IT 
EXISTS TODAY”
-Steve Sharp, Living Blues Magazine

Chickenbone John
facet z UK, buduje, gra i uczy jednego i drugiego. La-
tem można go na festiwalach spotkać.

Olek Blues
Człowiek napędzany nieznaną dotąd energią. Na cigar 
boxie nagrał już dwie płyty. Występuje również pod 
hasłem Bluesferajna.

Dawid Korbaczyński
Kompozytor muzyki filmowej i gitarzysta w zespole 
Mikromusic. Ale obejrzyjcie jego kanał na YT - udo-
wadnia, że 3 struny nie są żadnym ograniczeniem i 
można zagrać co się chce korzystając  tylko z 3 strun 
(gdzie dwie są nastrojone identycznie)

iVee Guitars
to instrumenty z Indonezji. Level Asian. Luksus jak 
cholera. Nie do wykonania dla przeciętnego człowieka. 

Czacz
zjawisko socjologiczne występujące w malowniczej, 
wielkopolskiej wsi. Z całej Europy przywożone są 
tam odpadki AGD, meble po powodziach, kradzione 
rowery, zupełnie nowe antyki oraz wszelkiego rodzaju 
szmelc. Można tam wygrzebać cuda.

Strung together
80 minutowy film dokumentalny o historii i ewolucji 
cigar box guitar. Niestety jeszcze płatny, ale warto 
poczekać na wersję darmową na vimeo



Wszystkie części gitarowe i narzędzia do budowy własnego instrumentu są do 
zdobycia w:

Wstęp na zakończenie.
Włożyłem w ten podręcznik mnóstwo pracy. Nie korzystałem z metody Kopiuj/Wklej bo prostu po pierwsze nie ma 
z czego KOPIOWAĆ - to pierwsze w Polsce wydawnictwo na ten temat, a po drugie, nie kradnę. Wszystkie zdjęcia i ry-
sunki są mojego autorstwa oprócz projektów etykiet od cygar, rzeźby „Caïn” Henri Vidala i mema internetowego. Jeśli 
znajdziesz literówki, ortografy czy cokolwiek to przyjmij moje przeprosiny. Podręcznik jest darmowy i można go udo-
stępniać. Zastrzegam jedynie uznanie autorstwa i nie zgadzam się na rozpowszechnianie komercyjne lub wymagające 
rejestracji w innych serwisach. Bawcie się dobrze!
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