
Då var våren på väg får vi hoppas, och vore det inte härligt 
att fira det genom att göra sin vovve vårfin, så säg!? Jag 

beskriver här i bilder och ord hur du går tillväga med ganska 
enkla medel för att trolla fram din röda kamrat som gömt sig 
under vinterskruden.

Det första man gör innan man börjar klippa sin hund är att borsta ut 
den och befria den från eventuella tovor.  Dom värsta tovorna brukar 
bildas i armhålorna, och är de så pass trassliga och hårda att det 
inte går att få ut dem med karda eller kam, så tycker jag att man ska 
klippa bort dem, för hundens skull.

När hunden är urborstad bör den få sig ett bad. Det är mycket lättare 
att klippa en ren päls och saxarna håller mycket, mycket längre än 
om man använder dem i smutsig päls. Innan ni börjar trolla med 
saxarna så låt hunden torka.

Nu kan vi sätta igång!

1. Verktygen från vänster: Enkel effileringssax, rak sax, liten 
karda, stor karda, kam. Det går självklart utmärkt att använda den 
borste man trivs med bäst och har hemma.

2. Denna syn känner vi nog alla igen, vildvuxna tassar.  Många 
tycker nog att det är lite småklurigt att klippa tassar, men övning ger 
färdighet, efter några gånger går det på ett kick.

3. 
Börja med att klippa ur under tassarna, 
mellan trampdynorna med den raka 
saxen. Klipp ganska kort, men inte 
ända ner till skinnet, några millimeter 
päls skyddar tassen.

4. Klipp även kanten runt den 
stora trampdynan, alltså utsidan av 
tassen.

5. Borsta upp pälsen mellan tårna och känn efter så att det inte 
sitter en tova mellan ”mittentårna”. Hittar du en tova så klipp bort 
denne.

6. Använd effileringssaxen och klipp bort den uppborstade 
pälsen. Klipp alltid med- eller mothårs, aldrig tvärs över pälsens rikt-
ning.
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7. Nu kommer det som många 
tycker är lite svårt, att forma tassen. 
Greppa den raka saxen och klipp runt 
alla trampdynor. Håll sen saxen rakt 
upp mellan de främre tårna, precis 
där klon börjar, och klipp. 

Gör samma sak med de andra klorna, 
det vill säga; håll saxen rakt upp och 
klipp. Ansa bort eventuella kanter.

8. När man gjort de 
föregående momenten så 
brukar det återstå två hårt-
estar som ligger på de två 
främre klorna, använd fort-
farande den raka saxen och 
klipp av dessa. 

Voila; tassarna är nu klara.!

9. Bakhasorna: Borsta 
pälsen rakt ut och klipp en 
rak linje medhårs med effile-
ringssaxen.

10. Genast mycket bättre!

11. Klipp klorna! 

12. Halsen:  På bilden visar jag hur långt ner man ska klippa på 
halsens framsida. Drar du fingret nedåt så tar det stopp vid något 
som kallas för bröstbensknappen,  längre ner än så skall inte klippas. 

13. Använd effileringssaxen och klipp halsens framsida med- 
eller mothårs (alltså uppåt eller nedåt).  
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14. När framsidan är klippt så kommer du se två kanter där 
pälsen från sidan och framsidan på halsen möts. Vinkla effileringssax-
en lite åt sidan och utåt och klipp bort kanten. ändå från örats under-
sida ner till bogen.

Nu kommer vi till öronen!
öronen får man klippa efter eget tycket och smak och i den frisyr man 
tycker att sin vovve passar bäst i. Jag visar här den så kallade engelska 
varianten, vilket innebär att man klipper hela örat, till skillnad mot 
den amerikanska; långa behäng på öronen. 

15. oavsett val av frisyr så ska man alltid klippa insidan av örat, 
runt hörselgången. Våra vänner har som bekant ganska hängiga öron. 
Hänget på öronen i kombination med en massa päls innebär att luft-
flödet in i örat begränsas avsevärt och bakterier och svampar kan 
härja fritt. Använd effileringssaxen för att klippa insidan av öronen.

16. Klipp med -eller mothårs på hela öronlappen med effile-
ringssax. På bilden visas mothårs.

17. Medhårs.

18. Använd den raka saxen och klipp jämnt runt öronkanten. 
Var aktsam och se till så att du inte klipper ett jack i örat.

19. så här fin kan en liten Zezza bli.

20. sådärja, nu är vi sn-
art klara! Pricken över i:et blir 
när svansen får den sabelfor-
made båge den förtjänar. samla 
pälsen på svansen från roten 
ända ut till svanstippen i han-
den.

21. Håll tummen och pekfingret som ett 
skydd över svanstippen så att du känner att du 
INtE klipper i den.  Använd valfri rak- eller ef-
fileringsax och klipp av den lilla pälssnutt som 
samlats längst ut efter svanstippen.  

22. släpp och låt pälsen falla i en vack-
er båge, skåda ditt verk och känn dig stolt! 

tips: Har din vovve odlat sin egen mössa un-
der vintern? är det gul/orange flygig päls på 
hjässan?Klipp Inte! tag några strån i taget 
mellan tummen och pekfingret och dra i 
pälsens växtriktning, det vill säga medhårs. 
Detta gör inte ont på hunden, det är död 
päls som sitter mycket, mycket lösare än den 
frisk, röda pälsen runt omkring.


