
Trimning av  

Welsh springer spaniel 

 -till vardags och utställning 



Kom igång 

Detta häfte är framtaget som ett komplement till det material som finns på 

hemsidan. Syftet är att detta ska vara en steg för steg guide som visar hur du 

trimmar din Welsh springer spaniel.  

Det är individuellt hur ofta man väljer att trimma sin hund, men det är viktigt 

att trimma hundens öron för att undvika infektioner eftersom det ibland blir 

instängt. Tassarna behövs trimmas 1 gång i månaden. 

Lycka till! 

 

 

Sportklippt Welsh 



1. 

5. 

2. 

3. 

4. 

 

6. 

9. 8. 

7. 

10. 

 

1. Spetsig sax 

2. Trubbig Tassax 

3. Effilersax  

4. Trimmaskin 

5. Karda 

6. Kam 

7. Furminator 

8. Gummipluttar 

9. Trimsten 

10. Klotång  

11. Trimkniv 

 

Kom ihåg: att ha rätt verktyg är A och O 

när det gäller trimningen och resultat.  

Till höger syns de verktyg som kan an-

vändas för att trimma din hund.  

Anvä nd rä tt verktyg!  

11. 



Klipp rent under  

trampdynan 

Tassarna 

Finputs under tass 

På tassarna klipps  

pälsen bort en bit upp på 

klon, så tassen får en fin 

rundad form 



Dag försiktigt upp pälsen 

mellan tårna 

Klipp den uppdragna  

pälsen mothårs med  

effileringssax 



Färdigtrimmad tass 

Öron 

Otrimmat öra 

Fortsätt på samma 

sätt mellan varje tå 



Ryck öronhåret med-

hårs uppifrån och ned, 

här används trimsten. 

Närbild på användandet 

av trimsten 

Här används gummi-

pluttar istället för trims-

ten 



Raka örats insida  

medhårs 

Man kan även använda 

trimmaskin, kör då alltid 

medhårs och var lätt på 

handen och vinkla ma-

skinen något uppåt. 

Ryck helst bort den löst 

sittande pälsen innan 

maskinen används  

Öra trimmat med trims-

ten och gummipluttar 



Vinkla maskinen något 

uppåt för jämn över-

gång in mot örat 

Klipp öronkanterna med 

effilersax 

Färdigtrimmat maskin-

klippt öra 



Vissa hundar får en 

”tofs” på huvudet. 

Dessa tas enkelt bort 

med en trimsten. 

Dra bort pälsen med-

hårs. Använd ej sax. 

Huvud 

Nu är huvudet klart 



Håll ut benet och klipp 

nerifrån och upp så 

fanan blir kilformad 

Klipp och jämna till när 

hunden står upp 

Framben 

Hasen klipps uppifrån 

och ner med effilersax 

Bäkben 



Fänor bäk 

Putsa till ”byxhåret” 

så det inte är för 

yvigt, här används  

en effilersax 

Klipp av pälsen en 

liten bit under häl-

benet 

Klipp fram ett 

upp och nervänt 

V 



Raka halsen uppifrån och 

ner i hårets riktning med 

en lätt hand  

 

Otrimmade halsar 

Hals och bröst 



Klipp önskad längd på 

brösthåret . 

Raka ner till överkan-

ten på bröstbenet 

Klipp med effilersaxen 

ner på sidorna i fall  

hunden har päls där som 

går ut över frambenen  



Gör likadan på andra 

sidan 

Efter trim av hals 

Jämna till halshåret med 

effilersaxen efter  

maskinklippningen  



Klipp av svanshåret strax 

nedanför svanstippen 

Klipp svanshåret till  

önskad längd 

Svans före trimning 

Svans 



Färdigtrimmad svans 



Vid trimning av kastrerad 

hund med mycket  

underull, är det till stor 

hjälp att använda en un-

derullskniv av typ King 

Coat, Karle mfl. Drag 

med lätt hand medhårs 

Samma hund några tim-

mar senare 

Underull 



Färdigtrimmad Welsh, på bilden utställningsklippt. Om man önskar en kortare 

”frisyr” klipper man ner fanor och undertill efter önskad längd. 




