
Nu när försommarvärmen är här är det kanske dags att se över pälsen på din varghund.
Artikeln beskriver hur du går till väga och ger lite tips om verktyg.
Samt ger en påminnelse om att aldrig klippa eller raka en varghund. 
 

Allmant
Att trimma sin irländska varghund behöver inte vara ett 
jätteprojekt om man håller efter med plockning av risig/död 
päls och borstning. Borstar du med en tät stålkam 2 gånger 
i veckan så har du redan där halva jobbet gjort. Även att 
börja tidigt med sin valp underlättar mycket då den vänjer 
sig och märker att det kanske inte är så obehagligt ändå. Det 
blir en mysstund istället.

Varghunden är en strävhårig ras
Irländsk varghund är en strävhårig ras med både underull 
och täckhår. Underullen skyddar mot värme och kyla och 
täckhåren skyddar mot väta och smuts. Man ska aldrig 
plocka bort allt täckhår utan det bästa är om man kan få en 
”rullande” päls som betyder att det hela tiden växer ut nytt 
täckhår och att man bara plockar de längsta stråna. Gärna 
då att man är i pälsen och plockar varannan vecka.

Håll efter där det kan bli bakteriehärdar
Även om man inte trimmar hela sin hund så ofta så se till 
att hålla rent på de viktigaste ställena: vulva, penis, analöpp-
ning, öron och skägg. Här samlas det mycket bakterier om 
man inte rengör och tar bort smuts, vilket man tyvärr ser 
alltför ofta.

Kom ihåg!
En sista viktig grej innan vi går in på detaljer är att du ska 
ALDRIG ska klippa eller raka din hund. Pälsen blir mjuk 
och tappar sin funktion med att skydda mot väder och vind. 

Förberedelser
Bada helst inte hunden innan du ska trimma. Då blir pälsen 
mjuk och glansig och den blir svårare att plocka bort

Bra redskap att ha när man trimmar är en karda, kam, liten 
vanlig sax, effileringsax och klotång. Ett väldigt bra hjälp-
medel är fingertutor eller trimkondomer som dom kall-
las. De hjälper till att få ett bra grepp när du plockar med 
fingrarna, vilket är det allra enklaste sättet att få bort päls 
på. Trimkniv finns också, men har du ej använt det förut så 
börja inte med det direkt för är lätt att göra fel och istället 
skär man sönder pälsen och den blir förstörd. Ett bättre 
alternativ är att använda en trimsten om man inte känner 
sig säker med en trimkniv. Ett annat hjälpmedel som många 
använder är trimtalk som gör pälsen sträv och ger ett bra 
fäste.

Från det här vinterlurvet.......                                           (Gaius)           

....till den här vältrimmade sommarkostymen.                     (Cuinni)      

Lämpliga verktyg karda, kam, liten vanlig sax, effileringssax, 
trimkondomer och trimsten.

Dags för trimning!



Trimguide
Dags att sätta igång
Börja och kamma igenom pälsen ordentligt. Gärna 
med en karda och/eller en stålkam. Då får du bort 
eventuella lösa hårstrån.

Huvudet:
Plocka kinderna och bakom pannluggen. Plocka 
försiktigt uppe på huvudet, de ska inte bli helt kala. 
Skägget ansas ur likaså ögonbrynen. Ta bort de längsta 
stråna hela tiden.

Öronen:
Plockas kort, även inuti örat ska pälsen plockas bort. 
Vissa hundar kan ha päls som växer ner i örongången, 
även det ska tas bort. 
Plocka försiktigt precis framför örat, då det lätt blir en 
kal fläck där annars. 
Precis under örat blir det ofta mycket hår. Det ska 
plockas ur, det kan vara lite krångligt då det växer i 
virvlar. Tänk på att plocka allt medhårs.

Nacken:
Plocka de längsta stråna, kamma och plocka. Lyft upp 
pälsen med handen och då ser man de längsta stråna 
och de är de som ska bort.

Halsen (framsida hals):
Här ska man plocka ganska rent ända ner till bröst-
knappen. Dock ej så kort att enbart underullen är kvar.

Även kragen ska plockas ner. Börja bakom öronen och 
plocka ner mot bröstknappen (bröstbenet).

Förbröstet:
Här plockar man bort det längsta. Pälsen ska vara lite 
längre här, så kamma och plocka till det går över i har-
moni med den övriga pälsen.

Ryggen och sidorna:
Samma sak här, plocka de längsta stråna, kamma och 
plocka. Börja alltid framifrån och arbeta dig bakåt.

Även under magen ska det trimmas, så underlinjen blir 
snygg och jämn. Men ta inte för mycket. En varghund 
ska inte se alltför uppdragen ut i midjan.

Huvudet och öronen

Nacke, hals och förbröst.

Ryggen, sidorna och underlinjen.



Låren:
Plocka ur det längsta. Det ska vara harmoni mellan 
rygg, kors och lår. Plocka även ur baksidan av låren 
och mellan benen. Ta gärna längst upp i ljumsken med 
effileringsax. De brukar vara så ömma där och där blir 
pälsen ofta lång och tovig om man ej håller efter.

Benen:
Plockas ur, kamma uppåt så ser du de längsta stråna. 
Bort med dem.

Armbågen:
Där blir det en tofs av päls. Det ska plockas bort.

Svansen:
Ska trimmas runt svansfästet och ta bort långt och 
spretigt hår på svansen. Undersidan av svansen ska 
man plocka bort så det inte blir en fana.

Tassarna:
Klipp bort pälsen mellan trampdynorna. Jämna även 
till med en effileringsax runt tassarna.

Övrigt
Klipp runt penis och vulva, även runt analöppning 
med effileringsax.

Klor klipps 1 gång i veckan.

Håller man efter med trimning och inte låter pälsen 
”gro” igen, blir allt så mycket lättare. Man gör både sig 
själv och hunden en tjänst genom hålla den i ordning.

Lycka till!
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Låren och benen.

Tassarna formas runda.

Hår under tassarna klipps bort. Klorna klipps en gång i 
veckan.


