PÄLSVÅRDS OCH
TRIMNINGSHÄFTE FÖR
NORFOLKTERRIER

Sammanställt av Marita Eliasson och Henry Forsberg

De verktyg som behövs för hundens skötsel är framförallt kam,
karda, klotång, trimkniv, vanlig sax och en effilersax.

Bilden nedan visar ett urval av de verktyg som fungerar utmärkt

.

Lyft upp hunden på ett stadigt bord med en halkfri yta.
Det är viktigt att hunden känner sig trygg på bordet och inte
halkar.
Lär hunden redan som valp att stå på sina fyra ben. Vänj den vid
att ni får gå över den med händerna, titta i öronen, lyft på
tassarna (underlättar vid t ex kloklippning). Lyft försiktigt på
läpparna och titta på tänderna.
Detta är något hunden måste tillåta. Allt detta underlättar både för
er och för hunden t ex vid tandborstning, veterinärbesök och
eventuell utställning.
När man gått igenom dessa procedurer börja försiktigt att kamma
igenom pälsen med kardan och var hela tiden noga med att ge
beröm när hunden är samarbetsvillig och ge den gärna en liten
godis när ni är färdiga. Håll inte på för länge, några minuter åt
gången är tillräckligt, så inte hunden tröttnar. Att stå på bordet
skall förknippas med något trevligt.

Denna bild visar en helt okammad och otrimmad Norfolkterrier

Börja att med kardan borsta igenom pälsen, därefter samma
procedur med kammen för att kontrollera att alla eventuella tovor
försvunnit.
Borsta och kamma alltid pälsen medhårs.

Nästa bild visar en väl genomkammad päls och som synes efter
denna inledande behandling ser hunden genast mer välvårdad ut.

Så till själva trimningen.
En norfolkterrier päls består av en kort tät underull samt hårda
sträva täckhår. När dessa täckhår nått en viss längd börjar dessa att
släppa och hunden börjar fälla. Det är då dags att trimma bort
täckhåren så att en ny fräsch päls skall kunna växa fram.

Börja med att trimma ryggen. Ta en liten tuss päls mellan tummen
och pekfingret och drag medhårs. Trimma aldrig mothårs, då detta
innebär stort obehag för hunden.

Man kan ta hjälp av trimkniven och då håller man tummen på
trimknivens blad och fattar en liten tuss päls mellan bladet och
tummen och drar bort tussen. Vid användande av trimkniv är det
viktigt att man inte skär av pälsen, utan täckhåren måste alltid
trimmas bort med rötterna. Om täckhåren istället skärs av förlorar
pälsen sin strävhet och blir mjuk och silkig. Detta blir även
resultatet om man använder saxen. En mjuk och silkig päls drar åt
sig smuts och vatten och hunden blir följaktligen mycket svårare
att hålla ren.
Att dra bort päls på hunden låter kanske inte så trevligt och ser
ofta lite värre ut än det är.
Om pälsen är mogen för trimning släpper täckhåren lätt och då
förorsakar denna behandling inte hunden något obehag.

När ryggen är färdigtrimmad fortsätt ner på sidorna och under
bröstkorgen.
Även på bakbenens utsidor trimmas all den övermogna pälsen bort.
När man trimmat ner till hasen plocka endast ur dom längst håren.
På insidan av bakbenen är de flesta hundar ganska hårömma, men
försök ändå försiktigt att trimma bort det mesta av pälsen.
Pälsen runt analöppningen klipps med sax.
På frambenen plocka bort de längsta håren och låt resten vara
kvar. Om all päls på frambenen skulle vara lika långt måste alla
täckhåren plockas bort.

Tassarna skall enligt standarden vara små, runda och väl knutna.
Trimma därför som tidigare beskrivits bort de längsta täckhåren,,
putsa därefter med saxen runt tassens ytterkanter så att den
färdiggjorda tassen ger just detta intryck. När man formar tassen är
det viktigt att hunden står stadigt på benen,

Svansen
Svansen på bilden är helt otrimmad och endast kammad. Den
trimmas likadant som övrig päls. Försök forma svansen som en
morot,tjockare
vid svansfästet och avsmalnande mot svanstippen. Pälsen på
svanstippen skall vara kort eftersom det är önskvärt att svansen
skall ge ett så kort intryck som möjligt.

Slutligen till huvudets trimning.

Bilden till höger visar ett helt otrimmat
huvud.

Pannan och öronen trimmas släta. Lämna lite ögonbryn samt lite
päls mellan ögonen, På kinder och nosparti plockas all lång päls
bort. Under den lite längre pälsen finns det i regel små korta sträva
hår som man låter vara kvar. Dessa hjälper till att fylla ut
nospartiet lite och bidrager till att det blir ett trevligare uttryck.

Någon månad efter att man trimmat ner sin norfolk kan man börja
skönja den nya sträva pälsen som snart växer igenom underullen.
För att en Norfolkterrier alltid ska se välvårdad och putsad ut kan
man hålla efter pälsen på öron, svans och tassar.
Öronen släta som sammet, tassarna runda och fina samt se till att
det inte blir fanor på svansen undersida så har man alltid en
välvårdad norfolk till glädje för både er själva och hunden.
Känner ni er osäker på trimningen så fråga alltid er uppfödare om
råd.
Lycka till!
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