TRIMNING
Av Cindy Pettersson

Skotten har två typer av hår, det långa sträva täckhåret som skall skydda mot både väta och smuts, och
den mjuka korta "underullen" som fungerar som en yllekofta och håller kroppen varm.
Under årens lopp har jag vintertid många gånger försökt förklara att det är bättre att trimma ned en
hund även om det är kallt för att få en ny päls snabbare än att gå och frysa med den gamla. Det sträva
ytterhåret fungerar som en regnjacka som stöter bort vattnet så att det inte kan tränga ner till den tjocka
värmeisolerande underullen.
Om den sträva pälsen har, vad vi trimmare kallar för "blommat över" då fungerar inte regnkappan
längre som det täta skydd den skall vara, utan resultatet blir, som om jag skulle ta min egen regnjacka,
strimla den och sedan gå ut i det kalla våta höst rusket.
Både det sträva täckhåret och underullen har ett tunt lager av fett som skyddar båda lagren från smuts.
Därför ska du inte bada din hund för ofta, och absolut inte tre veckor före trimning. Vid badningen
tvättas det fettlager bort som gör arbetet för både trimmaren och hunden lättare, dessutom släpper också underullen vid badet och hunden kommer hem från trimmet utan den underull som behövs för att
klara kylan innan det skyddande sträva håret vuxit ut igen.
Skottens sträva päls skulle i det ursprungliga tillståndet inte bara skydda mot väta. Den skulle också
vara ett effektivt skydd mot grävlings- och rävbett nere i gryten, men eftersom vi inte så ofta jagar med
våra vänner så måste vi ansa pälsen så att den inte släpper håret hemma.
Den mjuka underullen släpper periodvis, oftast vid mycket hög värme på sommaren, hösten och fram
på vårkanten. De "dammråttor" som ibland brukar titta fram under bord och stolar består oftast av
underull som släppt.
När en trimmare "drar" bort ett hårstrå dras det ur hårsäcken och där bildas direkt ett nytt strå som
växer ca l cm/mån. Det tar ca tre veckor för det nya strået att titta upp ur hårsäcken och ca åtta veckor
efter en trimning har du en tät päls av ca 1½ - 2 cm längd. Den tjocka underullen har börjat släppa så
att täckhåren kan ta dess plats.
Om du vill heltrimma din hund, bör du göra detta fyra gånger om året. Trimmaren drar då bon det
sträva håret på ryggen. Nackdelen med för långa trimningsintervaller är att det då bara är en kort period som din hund ser ut som en riktig skotte. Den mesta tiden är den då alltför ”stubbad" eller för långhårig. Det är vanligt att många tycker att hunden ser som gulligast ut den sista månaden innan det är
dags för trimning igen. Till dem brukar jag rekommendera någonting som kallas för "rolling coat" och
det innebär att man plockar ur pälsen med en eller två månaders mellanrum vilket gör att hunden ser
prydlig ut hela året.

VERKTYG
När man skall börja trimma sin hund så krävs att man har rätt verktyg. Jag tycker dock att det är onödigt att redan från början gå och köpa massor med verktyg.
Jag förmodar att ni redan av er uppfödare fick instruktioner om all införskaffa en bra kam, karda, borste, sax och klotång. Dessa verktyg är ett måste för den skotteägare som sköter sin vän väl.
Under valptiden klarar man sig med en vanlig nagelklippare och du kan med den klippa klorna varje
vecka utan att klippa för mycket och därigenom skada pulpan. Allteftersom klorna blir kraftigare
kommer du att inse att det krävs bättre redskap och då finns det flera bra modeller i handeln.
När det gäller kammar så skall det vara bra stabila stålkammar. De finns i olika modeller, och en del
personer föredrar kammar med handtag för att de kan greppa dem bättre. Du behöver två stycken: en
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grov för de grova stora tovorna och en fintandad för den sista justeringen. Det finns också kammar
med båda alternativen i ett, något jag personligen föredrar men det kan ta ett tag att få in tekniken att
använda dem.
Kardor används på stora otrevliga tovor som oftast sätter sig i ljumskar och armhålor där den ulliga
pälsen gnuggas ihop av friktionen när hunden är i rörelse. Det finns inte något effektivare verktyg att
arbeta med än kardor när det gäller ihopmattade tovor. Vad sen är viktigt att tänka på vid användandet
av kardor är att alltid dra medhårs, och så länge som det finns ihoptovat hår, så ger kardan ifrån sig ett
mycket lätt klickande ljud som när allt är utrett genast upphör. Det gäller att inte ha för bråttom och att
lyssna noga.
Borsten du skall använda är en sk. "piggborste" med stålpiggar och när du har gjort de ovanstående
procedurerna så borstar du igenom pälsen med den.
Saxen du väljer bör vara trubbig i änden, men vass i eggen och hur tråkigt det än är att lägga ut pengar,
så vinner man i längden på att köpa kvalitetsverktyg redan från början. Saxen bör vara rätt så kort, för
du måste kunna klippa mellan trampdynorna, för där samlas både småsten och tovor och i kombination
kan det ligga och skava så att hunden får problem med tassarna. Fötterna är också en grogrund för
svampinfektioner och därav ytterligare en anledning varför dessa bör hällas rena frän hår och smuts.
Detta om de verktyg du bör ha för att sköta den dagliga vården på din hund.
Skulle du sedan bli intresserad av att trimma själv så kan du till en början använda fingrarna, en gammal smörkniv eller en tesked, men även en fingertuta av plast, sådan som används vid räkning av
pengar. Det kanske låter underligt, men en trimkniv är inte till för att skära av pälsen med, utan för att
ge ett bra stöd för fingrarna. Ni kommer själva att märka att fingrarna blir väldigt trötta efter ett tag.
Om de får stöd aven trimkniv går det genast lättare.
Tycker ni sedan att det är så roligt att ni vill fortsätta att trimma själva så finns det många redskap i
handeln som jag kan rekommendera. Det viktigaste är att verktyget passar er hand bra och att trimkniven inte skär av håret.
Det finns ett bra sätt att testa en trimkniv och dess skärpa. Du tar några hårstrån från din hund och
lägger den runt trimkniven och trycker uppåt. Skär den då igenom håren så kan du räkna med att den
kommer att göra det även när du trimmar och avskuren päls ger samma resultat som en klippt päls. Det
tar bara lita längre tid att nå dit utan klippning. Skall du trimma själv behöver du även en hauptner-sax
för att klippa huvud och bröst med och en bra effilersax att jämna till övergångarna med mellan det
långa håret och det kortklippta. Effilersaxen bör ha en rak sida och vara tätt taggig.

UNDERLAG
Till en början med behöver du inte alls gå och köpa dig ett trimbord. Det går alldeles utmärkt att använda ett vanligt stabilt bord i en bra arbetshöjd. Men du behöver ett stadigt underlag så att inte hunden halkar runt på bordet och uppfattar detta som ett obehagligt moment. Som underlag går det utmärkt med en dörrmatta med gummerad undersida, bilmatta eller en matta som man har i badkaret
som halkskydd.

HÖJDRÄDSLA
Tyvärr så har jag många gånger upplevt att hundar kan vara höjdrädda. Det gäller alltså att du börjar i
tid att träna din valp att stå på ett bord och bli omskött, så att den får lära sig att det inte är farligt. Efter
en genomkamning på bordet, ger du den något gott all äta på och ge den det på bordet så att den lär sig
att det även görs trevliga saker där uppe, inte bara tråkig kamning och kloklippning.
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URBORSTNING
Personligen borstar jag alltid ut mina hundar medan de ligger på rygg. För det första kan jag komma åt
alla tovor mycket bättre om de ligger på rygg i mitt knä. Jag har båda händerna fria att arbeta med och
slipper kämpa med en envis skotte som inte vill stå upp när jag kammar insidan av benen. På det sättet
kan jag reda ut all päls under magen och insidan av benen lugnt och behagligt både för hunden och
mig själv.
Jag arbetar sedan lugnt stycke för stycke tills det inte finns några tovor kvar. Sedan ställer jag upp
hunden på bordet och ger den mycket beröm och lite godis. Det blir då en trevlig upplevelse att kammas. När hunden nu står uppe så kammar jag igenom hela pälsen på kroppen, skägg och mustascher.
En hund som ligger på rygg är lättare att tillrättavisa på ett korrekt sätt. Hundens egen mamma lägger
ner valpen på rygg när hon anser att valpen gått för långt. Att klappa till hunden som straff för att den
försökt att bita är rent förkastligt eftersom hundens naturliga försvarsmekanism i jaktsammanhang är
att vid smärta försöka bita tillbaka så hårt som möjligt. Därför bör man när man vill tala om för sin
hund att den gått över gränsen för det tillåtna, snabbt lägga ner den på rygg och skälla ut den precis så
som hans egen flockledare skulle ha gjort i en liknande situation. Det gäller att verkligen låta arg i den
situationen. Om du använder en mjuk röst ger du hunden dubbla budskap. Om du använder en vänlig
röst men elaka ord så lyssnar hunden bara på din röst inte på dina ord.
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TRIMNING
När du nu skall börja trimma så börjar du bakifrån och arbetar framåt mot nackknölen. Jag vet att det
finns flera olika sätt att arbeta. En del börjar vid nackknölen och arbetar bakåt mot svansen, men jag
har funnit att för att underlätta för hunden i själva ryckandet så bör man hålla emot huden. Börjar jag
framifrån så måste jag nypa hunden i huden som jag just trimmat, för att stödja den päls som jag skall
rycka bort. Om jag startar bakifrån så har jag alltid en lager av päls framför trimstället och därigenom
slipper jag greppa i skinnet utan håller emot i den gamla pälsen. Om du skall använda dig av dina fingrar så kammar du fram en liten bit päls och tar ett stadigt grepp med vänster hand i pälsen framför,
medan du med höger hands tumme och pekfinger tar en liten tuss hår och drar bort. Använd hela armen när du drar bort håret. Det är mycket viktigt att det är armen och inte handleden som skall arbeta.
Om du vill använda en trimkniv eller ett annat verktyg, då skall du ha trimkniven i handen så att hela
tummens yta kan pressas ner mot bladet. Denna ger stöd och då kan du dra några fler hårstrån på en
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gång. Ä ven nu är det viktigt att det är hela armen som drar. Handleden måste du hålla i ett fast läge.
Styrkan sitter i tummuskeln som pressas mot bladet.

TRIMFÖRLOPP
Det är mycket viktigt att man är metodisk när man trimmar och alltid arbetar efter ett schema. Annars
är det län att glömma bort att trimma på ett ställe, och det straffar sig. Tyvärr inte den dagen det är
gjort, utan 2-4 månader senare och då har man givetvis glömt det man gjorde eller inte gjorde tidigare.
Om man är metodisk och arbetar sig fram från ena sida till den andra så får man ett jämnt och slätt
resultat och inte en slutprodukt som ser ojämn och tofsig ut. Metodik, noggrannhet och tålamod är
alltså A och O vid trimning.
Vi börjar med det jag kallar för ryggplattan och arbetar oss från svansen upp emot nackknölen. Ryggplattan sträcker sig från det ena höftbenet till det andra och är ungefär lika bred som en något utspärrad
hand. Denna bredd håller du nu hela vägen fram mot skuldrorna. Det är alltid svårt att säga en exakt
mån i centimeter när det gäller ryggplattans bredd men om du tar dina händer och lägger dem på var
sida om ryggraden så känner du var den bredaste punkten på bröstkorgen är någonstans och innan
bröstkorgen börjar falla av ner emot insidorna.
Du skall aldrig trimma av mer än just själva plattan för sedan är du nere på sidorna och då får du fel
linjer. Alla hundar har ju olika bredd, kropp och hull och därför varierar dina linjer från hund till hund.
Med tid och erfarenhet kommer du att hitta dessa linjer utan problem. Det är alltid början som är svårast.
Från skuldrorna arbetar du dig sedan upp emot nackknölen och stannar strax innan du når dit, så att du
inte trimmar bort hättan mellan öronen. Om du har arbetat lugnt och metodiskt skall du nu ha kvar en
bred matta av underull och ett långt strävt täckhår som sticker ut på sidorna, av kroppen.
Nästa etapp är skuldrorna. Arbeta dig fram mot fronten, som skall klippas, rakt ned tills du kommer till
armbågen. Vid armbågen stannar du för att senare göra en övergång mellan skuldra och ben kontra
kroppspälsen.
När nu alla korthåriga partier är färdigtrimmade, är det dags att ge sig i kast med det svåraste, och det
är att göra det vi kallar för övergångar.
Övergångarna eller urplockningen längs sidorna går till på det sättet att man plockar bort pälsen underifrån. Om jag har en bubbla eller valk av päls så kan jag inte plocka min i valken för att få bort valken.
Pälsen som bildar valken växer under bubblan men slutar mycket längre ner. Det är därför förkastligt
att plocka direkt eller t.o.m ovanför en valk, eftersom den bubblande linjen då endast förflyttas längre
ner efter hundens sida, i stället för att plattas ut till ett jämnt fall, vilket är den egentliga meningen.
Du kammar pälsen utåt på sidorna längs kroppen och på det sättet kan du se var den tjockaste punkten
är någonstans. Plocka försiktigt i den pälsen, kamma ned och börja sedan om från början igen, tills du
har arbetat dig sakta upp emot den hårt av trimmade kanten och pälsen hänger slätt och fint utefter
sidorna. Detta gör du passé för passé tills du når baken.
Det tar ju ett par timmar att trimma sin skotte själv och vid detta laget har de flesta skottar tröttnat på
att stå still. Ett bra handgrepp när du håller på med övergångarna är att sticka in armen mellan bakbenen och ta ett stadigt tag i den ännu otrimmade sidan. Om du gör på detta sätt, sätter sig skotten ner på
din arm om han vill vila, men du får ändå chansen att komma åt och trimma utan att behöva ägna onödig tid till att bråka med din hund.
Medan din hund nu sitter ner, så kan du trimma svansen. Du drar bort all päls från framsidan och sidor
medan baksidan klipps med en effilersax. När du använder din effilersax är det mycket viktigt att du
tänker på att inte hålla kvar saxen på ett och samma ställe när du klipper. Resultatet i sådana fall blir
lika hårt avklippt som med en vanlig sax, tanken bakom att använda sig av effilersaxen är just att det
skall se naturligt ut. Du klipper alltså med saxen på ett hårparti men för saxen utåt mot stråets slut och
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klipper oavbrutet. Detta ger en klippning som ter sig naturlig. Svansen på en skotte skall vara formad
till en spets i toppen. En rundad eller tvärt avklippt topp ger ej det alerta uttrycket som en spetsig gör.
Efter svansen klipper du med vanlig sax runt anus. Detta är något som jag tycker skall ingå i den åtminstone månatliga putsen. Alla hundar har virvlar under anus och dessa är (om man har lite fantasi)
formade till ett upp och nedvänt hjärta. Även detta parti klipps med en effilersax till en längd av ca en
halv centimeter. Därefter plockar vi försiktigt i pälsen bak så att det blendas in mellan det klippta partiet och det trimmade på sidorna.
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FÖTTERNA
Kamma pälsen på bakbenet nedåt tag ett mjukt grepp uppe vid låret och låt handen glida ner emot
foten så att du har all päls samlad inuti din hand som nu håller om hasen. Lyft försiktigt upp foten,
lägg nu saxen plant emot hela foten och utan att vinkla den klipper du nu av den pälsen som finns på
utsidan av trampdynan. Du skall inte vinkla saxen åt något håll, för då klipper du av för mycket päls
och foten får ett för rasen icke karaktäristiskt utseende. Skottens päls ska hänga ned runt foten för att
accentuera den låga profil vi vill framhäva. Medan på t ex en Westie framhävs foten för att visa mer
höjd och flexibilitet. När du har klippt fotens yttersidor är det dags för själva foten. Sätt nu ned foten
och kamma till pälsen och plocka bort hår som sticker ut för mycket och ger en oren siluett. Till sist,
klipp den eventuella päls som hänger ner på bordet.
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Nu ger vi oss i kast med frambenen. Granska din hund rakt framifrån. Du ser då hur benhåret riktigt
bullar ut sig på sidorna. Denna päls skall du nu plocka ur så att siluetten ger ett rakt intryck.
Börja även här underifrån men var försiktig. En skottes framben skall vara rikligt behårade, för att
framhäva den kraft och substans som skotten innehåller. Här kan skotten åter igen jämföras med Westisen som skall ha klart markerade ben, medan skottens mag- och benhår skall flyta in i en kjol runt
hela hunden. Men absolut inte en volangkjol utan en lagom formad kjol som inte slänger runt benen.
När du nu plockat ur benen framifrån ger vi oss i kast med framsidan som skall ge ett rakt intryck. Där
har vi oftast lång päls så du får vara försiktig. Baksidan däremot plockar du ur genom att kamma pälsen bakåt och formar till linjen så att den bildar en jämn båge som rundar sig något mot foten. Klippningen utförs på samma sätt fram och bak dvs. håll saxen plant mot trampdynan när du klipper. Sätt
sedan ned foten och ställ saxen upp och klipp nu av pälsen som ligger mot bordet med saxen stående
så får du det snyggaste och jämnaste resultatet.
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HUVUD OCH FRONT
Nu är äntligen din skotte genomtrimmad och vi har bara kvar att klippa front och huvudet.
Tag din hauptner-sax och känn efter var du har bröstbensknölen. Där börjar du att klippa upp mot huvudet, samtidigt som du håller ett stadigt tag i skägget. Du fortsätter sakta framåt och avslutar själva
klippandet framme vid skäggvårtan ca 7-8 cm från hakspetsen. Alla hundar har 3 stycken skäggvårtor
på ganska exakt samma ställe därför är de mycket bra riktmärken att gå efter vid klippande av huvudet, så att du inte klipper för mycket. Skäggvårtan sitter som jag redan tidigare nämnt under hakan 7-8
cm från hakspetsen de andra sitter på var sin sida av kinden ungefär i jämnhöjd vid örats botten ca 4
cm under själva ögat. Om du tänker dig att du skall klippa en linje som går från skäggvårtan under
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hakan mot vårtan på kinden rakt upp till ca 1 cm bakom ögat så har du inte gröpt ur huvudet utan fått
en fin grund att forma till efter.
Klipp nu resterande fronten. Här finns det olika sätt att klippa och lite av det beror på hur roligt man
tycker att det är att trimma. En del personer klipper endast det partiet som kan kallas för en haklapp,
och trimmar resten, medan andra föredrar att klippa hela bröstpartiet. Valet är helt ditt och mycket
beror nu på hur dina fingrar känner sig efter att ha arbetat hårt med det övriga.
Alla hundar har fram, precis som bak en uppsättning virvlar, men i det här fallet är det format som ett
uppånervänt V istället för ett hjärta (bild 1, fronter). Vad som är viktigast är nu att du inte klipper bort
den pälsen som växer nedåt utan att du bara klipper bort det som växer uppåt. Hela detta parti klipps
rent helt upp emot örat. Bakom örat finns det också virvlar och det är viktigt att du inte klipper utanför
dessa virvlar eftersom du då är inne på halslinjen.
Därefter tar vi och klipper örats baksida. Lägg hauptnern mot hela örats baksida (toppen av örat) klipp
nu detta partiet kort halvvägs ned på örat, men bara halvvägs! Tag sedan och gör likadant på yttersidan
av hela örats längd. Men glöm inte att bara klippa hälften. Gör samma sak med insidan, var dock försiktig med flikarna i nedre kanten mot hörselgången så att ni inte klipper hunden i örat Avsluta det
hela med att klippa eventuella tofsar med vanlig sax. Vi klipper nu biten mellan örats insida och ögonbrynet. Lägg hauptnern i öronkantens nedre del och klipp ut emot ögonbrynet, vilket bör börja ca 1-1½
cm från ögonvrån;
Klipp nu huvudets platta del, skallen fram mot ögonbrynen, där har du riktlinjen lagd ifrån sidan och
du skall nu försiktigt klippa en tidning mellan ögonbrynen. Som du märker är hauptnern alldeles för
bred för att användas rakt ned, därför vinklar du den så att endast hälften klipps bort och upprepar
proceduren på andra sidan. Om du känner dig lite osäker de första gångerna så kan du använda effilersaxen även mellan ögonen. Efter att ha klippt allt som skall klippas bort är det dags att med hjälp av
effilersaxen jämna ut kanterna på huvudet. Vi börjar med halsen och lägger effilersaxen i en lodrät
linje och effilerar en jämn övergång precis som när vi gjorde baken och denna linje sträcker sig fram
från örats baksida ner till att den långa pälsen på frambenen börjar. Därefter effilerar vi baksidan av
örat och klipper till örontofsarna.
Lägg den vanliga saxen i botten på örats framsida och vinkla den upp mot det parti där du slutade
klippa med hauptnern. Tag sedan tofsen mellan fingrarna och effilera en rak linje så att inte tofsen blir
för stor. Problemet med örontofsar är att inte få dem vare sig för små eller för stora. Kamma sedan
fram skägget. Som du ser så blir det en bubbla där det klippta möter den långa pälsen. Detta parti skall
vi nu effilera med samma metod som vi använde på sidan av halsen dvs. effilersaxen ligger jäms med
linjen mellan det långa och det korta håret. Här är det viktigt att vi endast effilerar 1 cm päls som en
övergång mellan det långa och det korta håret och att komma ihåg att föra saxen utåt för varje klipptag. Du skall efter detta toppa till ögonbrynen. Lägg effilersaxen i ögonvrån med spetsen pekande rakt
fram mot näsan. För att få ett korrekt resultat, effilera igenom genom att föra saxen utåt och du har fått
fin avslutning på ditt huvud.
Tänk på att aldrig vinkla saxen in emot mitten av näsryggen. Det ger ett öppet öga och därigenom ett
främmande uttryck.
Jag hoppas att när du nu ser din hund framför dig känner dig nöjd, och om inte ännu kanske riktigt
tillfreds med ditt resultat så åtminstone en bra bit på väg.
"Rom byggdes inte på en dag". Träning ger färdighet! De hundar du ser på en utställning eller på bild,
är trimmade av personer som också de har varit nybörjare en gång, och själva stått med en trimbok i
handen och studerat, fast det kanske är både 10-20 år sedan. Så ge inte up! Behöver du mer hjälp eller
förtydliganden gå då fram till dem som ställer ut eller fråga din uppfödare om råd och om du tycker att
det är extra roligt gå en trimkurs under god ledning av rasklubben. Du kanske t o m själv vill utveckla
dig och börja arbeta med trimning nu när intresset väckts.
Lycka till!
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