Ulligt & gulligt
Det mesta du behöver veta för att kunna
sköta din dvärgschnauzers päls, tänder och
klor till vardags.
Av Caroline Brodd Björklund & Yvonne Broberg
Idé, text, foto och filmer 2020

Vårt mål med denna guide är att ge
alla, som är intresserade av dvärgschnauzern information om vad som
krävs för att kunna sköta päls, tänder
och klor till vardags. Vi vänder oss till
dig som är nybliven eller befintlig
ägare av en. Men även till dig som är
nyfiken på rasen och kanske står i
begrepp att köpa en dvärgschnauzer.
På Svenska Kennelklubbens
hemsida beskriver man pälsvården
så här. “Dvärgschnauzer är en
trimras som kräver sin tid. Den
sträva pälsen ska trimmas för att
kunna stöta ifrån sig smuts och väta.
Detta bör ske minst 4 gånger per år,
och dessemellan ska den ullkammas
(gärna varje vecka). Utställningshundar trimmas oftare. Det är inte en
klippras. Trimning är inte smärtsamt
för hunden utan det är död päls som
plockas av.”

Det här är något alla måste
förstå och acceptera, som är
fodervärd till en hund som ska gå i
avel eller om man är intresserad av
att ställa ut och meritera sin hund.
Oavsett om hunden trimmas
eller klipps är ett visst mått av
kontinuerlig pälsskötsel nödvändig
för att hunden ska må bra och se bra
ut. Om vardagsskötseln jämförs med
underarbetet vid tapetsering och
själva tapetseringen med hundfrisörens arbete, så blir det lättare att
förstå. Resultatet blir bra endast om
vardagsskötseln gjorts fortlöpande.
Förhoppningen är att med ökad
kunskap så kommer vi se fler välmående och välskötta dvärgschnauzrar.
Varmt lycka till!
Caroline & Yvonne
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Att äga en dvärgschnauzer innebär
som tidigare nämnts regelbunden
pälsvård och hantering, eftersom
rasen är en så kallad trimras.
Pälsen består av två lager, ett
lager underull som värmer hunden
och ett lager sträva täckhår som
håller smuts och väta borta. Ullen är
mjuk, luddig och matt medan täckhåren är grova, hårda och glansiga.
Pälsen ska trimmas (ryckas) fyra
till sex gånger per år beroende på
pälskvalitet och hur fort pälsen växer.
Däremellan måste du kamma
bort ullen varje vecka. Om ullen inte
kammas bort kontinuerligt ”kvävs”
tillväxten av de sträva täckhåren och
hunden blir ullig, vilket inte är
önskvärt
Pälsen på ben, skägg och mage
är av ett mjukare slag och tovar sig
lätt. Den måste därför kammas
igenom varje vecka med karda och
kam och även tvättas med schampo

var fjortonde dag till en gång i
månaden beroende på årstid.
Första trimningen av valpen bör
göras vid fyra månaders ålder. Från
allra första dagen du fått hem din valp
börjar du förbereda valpen på
hanteringen så att den senare klarar
att bli trimmad. Träna valpen att både
ligga avslappnat på sidan och stå på

bord, bli hanterad och kammad, titta
på tänder och börja träna på tandborstning, lukta i öron och ta i tassar
och klor.
Belöna med lugn och vänlig röst
och ge en godbit när valpen beter sig
på ett önskvärt sätt. Ledord i hela
träningen är trygghet och harmoni!

Verktygen
Detta är vad du behöver för att
lyckas med vardagsskötseln
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klotång
burk med blodstopp
ullkammar (blå & röd)

karda
kam
sax
tandborste

Börja med kardan
Borsta hela kroppen med kardan i
pälsens riktning och borsta sen håret på
benen nerifrån och upp. Var noga med
att hela tiden borsta ända ner i botten på
pälsen.

I armhålor, ljumskar och under
magen bildas det lätt tovor. Borsta
försiktigt och vid behov använd
balsamspray.

Pälsen mellan framben och under
magen borstas lättast om du lyfter
hunden genom att hålla i frambenen.
Här är det viktigt att få bort smuts och
tovor.
Dela skägget i över- och
underskägg. Borsta tills kardan glider
lätt igenom.
Gör likadant med ögonbrynen och
gör rent ögonvrån från smuts med en
fuktig bomullsrondell

Fortsätt med
kammen
Med kammen kontrollerar du
ditt arbete så du inte missat
någon tova.
Kammen ska kunna glida
igenom utan något motstånd.
Först då är du klar!

Avsluta med
ullkammen
Underullskammar finns i två grovlekar och de flesta är konstruerade
för höger hand.

Börja med den grövre (blå) och
kamma till du fått bort all ull. Fortsätt
sedan med den fina (röd) tills du
uppnår samma resultat.
Den fina kan du inte använda om
pälsen börjar bli lång. Då skär den av
pälsen istället.
Ullkammen ska inte ligga helt
platt mot hunden utan ha en liten
vinkling (se höger bild).

Ullkamma hela kroppen och
skallen, viktigt att strama upp huden
så att den inte följer med i processen.
Kamma med korta tag över hela
kroppen, även bröstet, mellan

frambenen fram till naveln.

Det viktiga är att ta bort underull
utan att skära av täckhåret.
Kontrollera därför att du bara får
med dig underullen med kammen.
Om täckhåren är för långa för att
använda ullkam så kan du trä en
gummisnodd mellan piggarna
på den vanliga kammen istället.

Använd endast den grövre (blå)
ullkammen till ullkamning av
benhåren.
Benhåren ska inte ullkammas
riktigt lika hårt som kroppen men
dra igenom ett par gånger för att få
bättre strävhet i benhåren.
Detta resulterar i mindre tovor
och lättare att underhålla. Speciellt
när det gäller snö i benhåren på
vintern.
Ullkamma även svansen
försiktigt så den håller både sin
form, struktur och korrekta färg.
Tänk på att en hund som
ullkammas intensivt veckan innan
besöket hos hundfrisören, sannolikt
kommer se naken ut efter
trimningen. Ullkamningen måste ske
kontinuerligt.

Tassar (och klor)
För att undvika tovbildning
kan du, med en trubbnosig sax, klippa
bort håret mellan trampdynor och tår.
Känn med fingret så att det inte
sitter skräp eller tovor längst in.
Använd djuprengörande
schampo och se till att du verkligen
kommer ner mellan trampdynor och in
mellan tårna när du schamponerar.
Klipp även håren runt tassen så
att pälsen inte hänger nedanför
tassarna.
Klorna bör klippas en till två
gånger per månad beroende på
tillväxttakt. Känner du dig osäker,
klipper du lite i taget varje vecka.
Klipp små snitt runt spetsen av
klon, inte rakt av! Sluta klipp när du
ser början av pulpan i mitten av
klosnittet. Om du klipper i pulpan så
att det börjar blöda, blöt fingret,

doppa det i blodstoppulver och tryck
det mot klon.
Tycker din hund (eller du själv)
att det är obehagligt att klippa klor
finns både klofil och kloslip.

Tandvård
Att borsta tänderna gör att du skjuter
eventuella tandproblem på framtiden.
Du bör borsta minst en gång om dagen.
Använd en liten barntandborste
eller ännu hellre en elektrisk tandborste.
och endast vatten.
Ibland syns inte problemen utan
ligger dolda under tandköttet, som ska
vara lätt rosa. Tänderna ska vara vita och
det ska inte finnas en obehaglig odör
från munnen.
Även om du sköter tandvården
dagligen kan det vara bra att göra en
årlig tandrengöring hos veterinär.

Om du känner dig osäker, rådgör
med din veterinär eller hundens
uppfödare eller frisör!

Tänk då bara på att hunden kommer
få en mjuk päls som fäller och att den
inte kan ställas ut. Även om man
väljer att klippa hunden så krävs
noggrann pälsvård för att hunden ska
Som beskrivs inledningsvis måste
må bra.
utställningshundar vara trimmade
Till sist, det finns många olika
(inte klippta), där de längre döda
vägar att söka information om
håren successivt plockas bort för
pälsskötsel. Prata gärna med din
hand. Det gör att pälsen blir tät och
uppfödare eller ta kontakt med en
sträv och att trimmade hundar inte
hundfrisör som har god kunskap om
fäller päls. Normalt gör det inte ont
att trimma en hund, men det kräver
just dvärgschnauzer. På rasklubbens
givetvis invänjning vid hantering.
hemsida finns en trimlista över
Dvärgschnauzrar kan ha olika
hundfrisörer som är medlemmar i
pälskvalitet och i vissa fall kan
klubben. Är du själv intresserad av
pälsen tyvärr vara olämplig för
att lära dig trimma så anmäl dig till
trimning. Det spelar ingen roll hur
en kurs som i många fall anordnas av
man trimmar för pälsen blir ändå
uppfödare. Titta gärna på filmer på
aldrig sträv. Vidare kan äldre hundar
Youtube.com och gå med i grupper
bli mer ömma och i båda dessa fall är
det definitivt önskvärt att man klipper på sociala medier för att lära dig mer.
hunden. Ingen hund ska behöva lida! Där hittar du garanterat svar på de

Trimma eller
klippa?

frågor du funderar över och alla är
väldigt hjälpsamma med att besvara
inlägg.
Sammanfattning
Vardagsskötseln av dvärgschnauzern
består av:
Varje dag
Tandborstning
Flera gånger/vecka
Borsta med karda avsluta med
kam
1-2 ggr/månad
Klippa klor
Flera gånger/månad
Ullkamma
Minst fyra gånger/år
Trimma

