ATT VARDAGSTRIMMA
SIN IRLÄNDARE
är ett roligt, skapande om än tungt arbete, men när man efter många
långa timmar äntligen kan överskåda sin slutprodukt i form av högar av hår på golvet och en
fräck irländare i underkläderna, då är det värt mödan, blåsorna på fingrarna och de ömma
musklerna.

AT T T R I M MA H U N DAR

Det finns lite olika verktyg som du alltid måste ha till din hund:
• Stålkam med glesa resp. täta tänder
• Sax för att klippa runt om tassarna och mellan trampdynorna
• Klotång
Därefter kan du välja om du vill trimma med hjälp av trimkniv, sedeltuta på fingrarna eller
enbart fingrarna. Om du väljer trimkniv, prata då med din uppfödare så att du får rätt trimkniv.
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Bara för att det heter kniv så innebär det ej att den skall vara vass utan tvärtom, den skall vara
som ett stöd för fingrarna ej ett verktyg att skära av pälsen med. Då kan du lika gärna klippa din
hund och förlora både färg och pälsstruktur.
Sedeltutor finns i bokhandeln och gör att du får ett fint grepp om du vill trimma mer för hand,
men ändå få stöd. Att använda endast fingrarna är givetvis det billigaste alternativet och helt ok
om du endast trimmar dina egna hundar. Man blir mycket trött i fingrarna, men har man bara en
hund och mycket envishet och tålamod som en äkta irländare, ger det ett bra resultat.
När du börjar trimma börjar du bak vid svansroten. Detta för att du ska kunna använda håret
framför det partiet som du trimmar och hålla emot så att håret släpper lättare och ej följer med
i själva ryckandet. Lyft upp den gamla döda pälsen som skall bort och dra den emot dig i växtriktningen. Det är mycket viktigt att du drar all päls medhårs för att underlätta ryckandet, plus
att det ej skall göra ont på hunden.
Fortsätt nu från svansroten fram till nackknölen samt ner på sidorna av bröstkorg och mage.
Dra bort all päls enligt
1. På alla andra högbenta terrier sparar man en rand under magen för att synmässigt korta av
dem, men irländare skall vara svagt rektangulär och därför vill vi förlänga den snarare än förkorta synintrycket. Därför dras allt maghår bort så att de får snygga, rena klassiska linjer.Ta därefter bort pälsen på sidan av halsen och skuldran.
2. Nu har du bakpartiet, benen och huvudet kvar. Fortsätt nu med bakpartiet.Ta bort all päls på
svansen. Om håret sitter hårt på baksidan av svansen kan du klippa bort det, men försök att
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trimma även där. Klipp precis runt analöppningen, ty där är de mycket känsliga av förståliga
skäl. Trimma bakpartiet och baksidan av bakbenen kort ner till underullen.
3. Därefter ger du dig i kast med benhåret, som du formar efter hundens egna anatomiska förutsättningar, genom att plocka ur pälsen underifrån.
4. Börja nere vid foten och arbeta dig upp mot ljumsken. Det som är viktigt att förstå när det gäller urplockning kontra nertrimning är att vid nertrimning (strippning) tas all den långa tråkiga
döda pälsen bort, men vid urplockning plockar man endast av de längsta stråna och lämnar
kvar så att det bildas benhår. Titta på din hund både bakifrån, framifrån och från sidan när du
formar bakbenen.
5. Använd sedan samma princip när det gäller frambenen, men där formar du dom som raka
vackra stoder. Även här är det viktigt att du tittar på benen från alla håll, så att de verkligen blir
raka. Forma pälsen något kortare mot tassens baksida för att framhäva dess naturliga form
samt att din hund står på välformade och knutna tassar. Trimma nu huvudet.
6. Ta dessa partier så kort som möjligt, även öronens in och utsida. En viktig och rasavgörande
detalj i trimningen är själva huvudets form, det skall vara kilformat! Ej rakt som på de övriga terrierna. Trimmar du det rakt så tar du bort en mycket viktig rasdetalj och din irländare får ett felaktigt och främmande uttryck.
7. Forma till skägget och mustascherna så att huvudet får det riktiga kilformade utseendet. Forma sedan till ögonbrynen genom att kamma ögonbrynets hår från inre ögonvrån och rätt ut från
huvudet åt sidan. Plocka de längsta stråna från ögats yttre kant och framåt. Forma till lagom
långa ögonbryn, som ej är längre än din hunds kinds bredaste punkt.

HUVUD

Plocka ur ögonbryn och skägg
för att få den korrekta formen.

Skägget för stort plockas bort.
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Det är inte lätt att trimma sin hund efter en trimbeskrivning, men med fingerfärdighet, studerande av andras arbeten och trimkurser i klubbens regi kan du vara på väg mot perfektionism i
din egen trimning snabbare än du tror. Glöm dock ej, att om du delar upp arbetet på flera gånger, gör då färdigt din hund i samma vecka. Annars växer pälsen olika på olika ställen och kommer då alltså även att mogna olika snabbt. Förutom att det blir svårt nästa gång du skall trimma, så kommer din hund att se ojämn ut.
Ge inte upp ! Alla har vi varit nybörjare och alla våra hundar har någon gång haft en nybörjares frisyr.
Lycka till !
Sammanfattning:
A – Nertrimning till underull.
B – Plocka ur benhåren
C – Plocka ur skägg, mustascher och ögonbryn KILFORMAT.
CINDY PETTERSSON
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