
Välkomna till vår kurs i  
vardags trimning. 

 

 



Vardags trimning 

• Vi som håller i kursen är  

• Lena Österström 
kennel Miketos 

Monica Johansson 
Kennel Carrottail’s 

• Ewa Söderwall 
Kennel Tribuns 
 

• Vi hälsar er alla 
hjärtligt   välkomna. 



Svenska Kennelklubbens 
skrift om 
Cairnterriers pälsvård. 

Pälsvård  

Pälsen är sträv och oöm. Rätt skött 
hårar den inte mycket. Hunden bör 
trimmas 2–4 gånger om året, 
beroende på pälskvalitet. Trimning 
innebär att man rycker bort gammal 
päls. Klippning är inte att 
rekommendera då det förstör pälsens 
vattenavvisande förmåga. I övrigt är 
kamning ett par gånger i veckan det 
enda som behövs för att hålla pälsen 
fräsch. Genom att plocka öronkanterna 
rena från hår och klippa runt tassarna 
ger den ett välvårdat intryck.  

 



Cairnterrier 1968 till 2022 



Grundregeln för att få en lättplockad päls 

• Ej badad med schampo  
3 veckor innan trimning. 
( bada ej direkt efter trimning) 

 

• Regelbundet borstad eller igenom 
kammad päls. 

 

• Ej klippt med sax eller annat verktyg 
som skär av pälsen. 

 

• Trimmad ca: var 3:e månad  T.e.x.  
Feb.-Maj.-Aug.-Nov. 

 



Skötsel av en valp päls…… 

• En valp med mycket 
valppäls bör man plocka ner 
så fort man känner att 
pälsen börjar lossna och det 
kan vara olika i tid men 
ungefär vid 2-3 månaders 
ålder. 

• Nästa trimning blir när 
valpen är runt 6 månader 
och därefter med ca: 3-4 
månaders mellanrum.  



 
Skötsel av en vuxens päls…… 

 
• Om man plockar sin Cairn var 3:e – 

4:e vecka så kan man hålla den i päls 
hela året. 
 

• Det händer att man ändå behöver 
plocka bort hela pälsen efter t.e.x att 
tiken haft en kull valpar eller att man 
själv inte trimmat i tid. 
 

•   
Pälsen ska helst bestå av under-ull 
och sedan två lager av täckhår i olika 
längder.  

•  
Eftersom man plockar bort gammal 
päls ganska ofta så kommer det en ny 
fräsch päls som gör att vi inte 
behöver bada våra hundar så ofta 
som de raser som man klipper t.e.x. 
 
 
 



Vardags trimning /Utställnings trimning 
Från början …….. 

Den här valpen har en mjuk päls som kallas för Bam-
bam , går ej att plocka med fingrarna utan får klippas. 

Här är en valp med väldigt sträv och lite valp päls, så 
den behöver man sällan plocka på så tidigt som vid 2 
mån. ålder, utan närmare  ½ året brukar vara lagom. 



Vardags trimning /Utställnings trimning 

En nedplockad päls  med ett 
lager kort päls. 

Lagom längd på pälsen och i flera 
lager. 



Huvud 
Öronen ska vara fria från långa hårstrån och ca: halva örat 
plockas väldigt kort. 

Sitter det väldigt  hårt så kan man ta en liten pincett till 
hjälp. 

Huvudet ska vara ”runt” och utfyllt med rikligt av päls och 
tyvärr så är oftast håret på huvudet ganska mjukt så det 
krävs att man plockar ganska ofta, så att det alltid finns nya 
hårstrån på tillväxt. 



Kroppen…. 

Lagom längd på pälsen och i flera 
lager…. 

Lite mer längd på pälsen men 
fortfarande håller den ihop…. 



Framdel…. 
Rikligt med hår på benen och tassar.  

Längden på pälsen skall vara anpassad efter längden på övrig päls.  
Benen ska se raka ut och tassarna ska klippas runda…. 



Bakdel 
Lagom  korta ”byxor” och lagom rund ”rumpa”, inte för mycket päls nedanför svansen.  

Man får absolut inte  klippa kort som man gör på en Westin.  
Svansen ska enligt standaren vara formad som en morot. 



Avslut… 

Nu ska vi övergå till den praktiska övningen, där vi hoppas ni ska 
kunna börja omsätta en del av de vi gått igenom. Friskt vågat 

…hälften vunnet…. och vi har alla varit nybörjare. 

Lycka till….. 
 
 

 
                                             

                                           

Lena * Monica *  Ewa. 


