Pälsvård
En guide för trimning av Norfolkterrier

Norfolkterrier med överblommad päls,
redo för trimning

Mycket bekvämare
och tillfreds med sig själv

.

PÄLSVÅRD

Handtrimning av Norfolkterrierns päls
Norfolkterrierns standard beskriver pälsen som ‘hård, sträv, rak och tätt åtliggande. Den skall vara
längre och raggigare på hals och skuldror, kort och slät på huvud och öron med undantag för
smärre mustascher och ögonbryn. Överdriven trimning är inte önskvärd.’
Norfolkpälsar är ganska lätta att hantera men måste handtrimmas ca två gånger om året för att den
gamla överblommade pälsen ska kunna ersättas med ny vattenavvisande päls. En överblommad päls
är lång och raggig och delar sig mellan testarna – den måste ryckas loss för hand eller med hjälp av
en speciell trimkniv. Pälsen lämnas längre på benen och under magen. Handtrimning är illustrerad i
detalj här nedan – som du kan se så behövs ibland en hjälpande hand för att få hunden att stå still.
Små tussar av ”död” päls kan lätt ryckas loss med början uppe på huvudet och vidare nerför halsen,
men pälsen nedanför öronen lämnas kvar för att ”rama in” huvudet. Arbeta dig sedan bakåt till
svansen, nerför skuldrorna och sidorna – alltid i pälsens riktning. Tassarna trimmas runt- och under
trampdynorna med saxen jäms med trampdynan för att skapa städat utseende. Ryck bort långa
spretiga hår från benen. Speciellt vid armbågen ska pälsen kortas av, men lämna kvar päls på benen
för att ge ett fylligare intryck. Pälsen på bröstet och magen kortas lite med effileringssax för att ge
en snyggare och renare kontur.
Pälsen runt anus klipps mycket kort för att förhindra att diverse ”avskräde” samlas under svansen.
Själva svansen trimmas på ovansidan. Så mycket som möjligt av de långa håren på svansens sidor
avlägsnas försiktigt för hand. Resterande päls på sidorna, undersidan och toppen klipps med
effileringssax så att ”fanan” försvinner.
Tillbaka till huvudet: ryck för hand gradvis bort all blek och spretig päls från både in- och utsida av
öronen för att få kvar ett mörkt sammetslent utseende. Bekymra dig inte om öronen får ett
lätt ”skalligt” utseende – pälsen växer snart ut igen. Sax får användas runt hörselgången för att få
bort det som sticker ut. Ryck bort de spretiga långa håren som sticker ut ovanför ögonbrynen och
forma dem för hand. På samma sätt avlägsnas försiktigt de hår som petar in i ögonen. Mustasch och
skägg kan snyggas till och formas med effileringssax.
En norfolk fäller inte sin päls på naturlig väg. Om den lämnas åt sitt öde kommer pälsen bara att
växa tills hunden ser ut som en levande ryamatta. Den typen av päls är varken varm eller
vattenavvisande utan ohälsosam och obekväm i både hett och vått väder. I snö är den ”rena rama
döden” eftersom snön fastnar i den mjuka pälsen och bygger upp stora bollar på ben och under
mage. I värsta fall leder detta till att hunden inte kan röra sig.
En total strippning kan bli nödvändig ett par gånger per år men pälsen kan också bevaras under lång
tid genom regelbunden skötsel och frekvent ”rullning”. Detta innebär att man för hand rycker alla
blekare, något längre strån från kroppen varje vecka eller att man snabbt drar över halsen och
kroppen med en trimkniv för att bevara den sträva vattenavvisande pälsen. Spara dock alltid längre
päls på ben och under mage.
De norfolk som har korrekt päls ska normalt ALDRIG klippas eftersom detta gör den rastypiskt
sträva pälsen mjukare. Medan den riktigt sträva pälsen är idealet finns det norfolkterrier som har
mjukare och ymnigare päls och dessa behöver tätare trimning och tillsyn för att hållas snygga.
Ibland kan en norfolk ha en mycket mjuk och fluffig päls vilket har sitt ursprung från en ras tillbaka

i tiden. Dessa hundar måste klippas p.g.a. att det är både omöjligt och grymt att försöka trimma en
sådan päls. Om en mycket gammal hund tar illa vid sig av trimningen är det ok att klippa de mera
känsliga partierna, men betänk att norfolkterrier är långlivade så ge inte upp förrän det är
nödvändigt.
Den dagliga skötseln består av att hålla päls borta från hundens ögon, klippa rent runt och under
tassarna samt hålla pälsen kort under svansen av hygieniska skäl. Sköt pälsen med en vanlig borste
och kam. Den mjuka underullen sköter normalt sig själv – en del lossnar vid vanlig skötsel – försök
aldrig att ta bort den. Öronen behåller sitt mjuka sammetslena utseende om alla bleka spretiga hår
rycks bort så fort de uppträder. Det är viktigt att hålla hundens päls fri från loppor och annan ohyra.
“The Norfolk Terrier Club of GB” håller ibland skötsel-/trimningskurser där du kan lära dig trimma
din egen hund. En video innehållande en demonstration av Martin Phillips finns också tillgänglig
i ”The Norfolk Terrier Club Shop”. Annars kan du gå till en professionell trimmare och KRÄVA
trimning FÖR HAND.

VARNING
Lämna aldrig hunden i galgen utan tillsyn!

1. En illustration av de verktyg som används för att trimma en norfolk. Notera handen – tumme och
finger är ett absolut nödvändigt verktyg – stålborste, kammar, trimknivar – en grövre (gul) och
en finare (röd), sax, effileringssax – dubbelsidig med finast möjliga tandning. Borste, tumme och
finger samt pimpsten (som kan användas för bättre grepp om pälsen).

2. Med överblommad päls som är lång, mjuk och raggig och som delar sig mellan tussarna är denna
norfolk mogen för trimning.

3. Med trimkniv eller tumme och finger trimmas huvudet i ett omvänt ”V”, från pannan mellan
ögonen till öronen så att ögonbrynen lämnas orörda.

4. Trimma halsen och ryggen längs ryggraden mot svansen, fortsätt gradvis nedåt på varje sida övre
skuldrorna och låren. Följ alltid pälsens riktning.

5. Trimma nedåt mot frambenen i linje med armbågen. Spara päls på ben och under mage.

6. Stöd bakbenet med vänster hand och trimma fram ett ”V” som följer muskelkanten. (Se bilden
nedan) Borsta ut behänget och ryck för hand bort alla långa spretiga hår som du kan ”se igenom”
för att forma benets kontur.

7. Trimma under svansen runt anus med effileringssax och snygga till i pälsens riktning.

8. Gallra ut den ”döda” pälsen från roten till toppen på svansens ovansida med en trimkniv. Håll
svansen uppåt och trimma längs baksidan, sidorna och tvärs över toppen med effileringssax för
att få bort ”fanan”.

9. Använd handen för att snygga till kragen genom att avlägsna alla långa spretiga strån. Kragen
ramar in huvudet och står omnämnd i norfolkterrierns standard.
10. Trimma med kniv från hakan till bröstbenet så att formen av ett ”U” bildas.

11. Med tumme och finger rycks den långa bleka pälsen från öronens in- och utsidor, runt
kanterna, kvarlämnandes ett snyggt mörkt sammetsaktigt utseende. Sax kan användas innanför
örat, speciellt runt hörselgången.
12. Ryck bort de spretiga långa håren som sticker ut ovanför ögonbrynen och forma dem för hand.

13. Håll upp örat och rensa halsen (kinden) under örat.

14. Kamma ut hakans päls och klipp med effileringssax bakifrån och framåt. (stå bakom huvudet
för att göra detta).

15. Kamma ner pälsen under magen, håll effileringssaxen i vinkel och klipp nedåt efter varje sida.
Om det är en hanhund klipps pälsen bort från änden på penis för att hålla rent.

16. Klipp pälsen på undersidan av trampdynorna och jäms med desamma. Borsta pälsen mot
tassen, vinkla saxen och klipp runt tassen.

17. Kamma ut ”vingarna” från armbågarna och klipp nedåt med effileringssax – lämna det vidare
vid tassarna.
18. Klipp klorna.

Färdig.

Fotografierna togs under en trimningsdemonstration för hand utförd av Martin Phillips.
Våra tack till Martin och till klubbmedlemmarna vilkas författande angående pälsvård de senaste
åren ligger till grund för denna guide.
Enligt uppdrag Cherry Howard & Sally Willbie.
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