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Hvordan udfører du en hvalpetrim?

Din cockerhvalp er en trimmerace. Det bety-
der, at du skal holde dens pels i orden og du 
begynder allerede fra første dag du har hen-
tet den med at træne den til at blive ordnet. 
I det daglige skal den på bord – tag et lille 
stykke tæppe med gummivrang – så den 
står sikkert – og du vænner den til at bli-
ve børstet (ikke kun på ryggen – den har 
pels OVERALT) og få efterset ørerne, tæn-
der osv. Dette er noget den SKAL – så pas 
på med at gøre det til en hyggestund fra 
begyndelsen af – det kommer senere, når 
den har lært det.

Udover at den skal lære at blive håndte-
ret på et bord, så skal den også vænne sig 
til at blive klippet med saks og maskine.
Derfor er det meget vigtigt, at du tager din 
hvalp til hvalpetrim i 4-6 måneders alderen.
Det er et rigtigt godt tidspunkt, hvalpen er 
endnu ikke så stor og tung og derfor let 
at håndtere for den sagkyndige trimmer. 
Selve trimningen tager 20-30 minutter.
Du spørger måske; ”Hvorfor skal den trim-
mes så tidligt, den har jo ikke så megen pels 
og i øvrigt har opdrætteren sagt, at hvalpe 
IKKE må trimmes før den er 1 år gammel”?
Det er fejlinformation fra din opdrætters side.
Selvfølgelig må en cocker trimmes før 
den er 1 år gammel – i hvert fald må 
den trimmes/klippes alle de steder som 
den voksne cocker må/skal; det vil sige:

Den må trimmes/klippes på forsiden 
af halsen, inder – og ydersiden af 
ørerne, under halen og poterne. 
Selve kropspelsen må du hverken sæt-
te saks eller maskine i, her er du nødt 
til at vente til pelsen er moden og 
kan trækkes af med fi ngre og kam.
Når hvalpen ikke er ældre, så er den – 
som jeg skrev – lettere at håndtere og 
selve trimningen tager ikke ret lang tid. 
Derfor opleves trimning ikke som ube-
hagelig – og hvalpen får en god ople-
velse og ikke mindst det gør du også.
Denne trimning bør gentages efter et 
par måneder og derefter efter behov.
Alt for mange venter til hvalpepel-

sen er groet dem over hovedet, så 
at sige, og hvalpen sendes til frisør 
når den er 10-12 måneder gammel. 

Der er allerede dømt ”død bold”. Trimmeren 
– uanset hvor dygtig denne er, har sat 2 ti-
mer af til hvalpen og står med en teenager 
som er utrænet og en pels som kræver min. 
6-8 timers arbejde, hvis den skal reddes, 
og dine forventninger om at få en fi nt og 
korrekt trimmet cocker retur, skal indfries. 
Hvis du skal have noget for pengene 
du betaler – vil mange trimmere gribe 
til maskinen og klippe al pelsen af – det 
er en utrolig dårlig løsning, idet det ef-
terlader hvalpen med en ødelagt pels 
– måske for altid – og en pels som krøl-
ler og er uldet. Det er stenhårdt arbej-
de i årevis at rette op på en sådan pels. 

Derudover – vil trimmeren stå med en 
voksen cocker som er utrænet og det kan 
nemt udvikle sig til en kamp mellem trim-
mer og hund. Oplevelsen er ikke én af de 
gode og du vil bebrejde trimmeren for at 
”have ødelagt” din hund på pels og sjæl. 

Jeg kan sige det med det samme. Det er 
ikke hundefrisørens skyld – det er DIN!
Du tager din hund til en anden hundefrisør 
nogle måneder senere og forklarer, hvor-
dan den første har ”mishandlet” din hund. 
Den nye trimmer, vil have langt lettere 
ved at trimme din hund – den første trim-
mer har nemlig taget det ”hårde arbejde” 
med selve tilvænning af saks og maskine.

Du vil naturligvis mene at trimmer nr. 2 er 
en stjerne, men det er dig selv, som har 
forsømt at forberede din hund på dens livs-
lange pelspleje og trimning.

God fornøjelse.          

             Helle Dan
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Sådan udføres en HVALPETRIM:
Jeg har brugt Mine som demo-hund – hun er 4 måneder gammel.

Du skal bruge:
Kam – karte – effi lersaks – lige saks – (coatking) – maskine med skær 10.

Coatking er sat i parentes fordi pelsen måske ikke er moden til at blive trukket af.

Her er Mine ca. 4 måneder gammel

 Hun er aldrig trimmet før  og har helt naturlig 
hvalpepels, som så småt er begyndt at vokse.
Hun skal klippes under halen, foran på hal-
sen, yder/inderside af ørerne og alle 4 poter. 
Jeg vælger også at rette halespidsen til.

Først kartes pelsen godt igennem, derefter 
begynder jeg altid bagfra. Min erfaring har 
lært mig, at hvalpen accepterer straks ly-
den af maskinen, når man begynder længst 
borte fra hovedet – og det er nemmere at 
klippe bagpoterne først.

Hvalpen når at vænne sig til at blive be-
rørt, inden jeg kommer til hals, hoved og 
forpoter. 
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Pelsen maskinklippes i en trekant fra 
anus til ned i den naturlige hvirvel. 

Jeg klipper en anelse ud på siden, 
men stadig så det ser naturligt ud.

Du ser her tydeligt, hvor langt ned 
du skal klippe.

Hvirvlen giver dig facit.

Bagdelen
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Jeg løfter bagpoten bagud og klipper 
med den lige saks langs potens kant 
og pels som stikker ud mellem træde-
puderne. Jeg klipper så tæt som muligt.

Bagpoter

Jeg gør det samme med forpoterne 
– vær opmærksom på at du skal løf-
te benet ligefrem og ikke ud til siden. 

Hunde kan ikke svinge forbenene ud til 
siden og det gør ondt på den, hvis du for-
søger det.

Forpoter
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Jeg klipper så tæt rundt om poten som mu-
ligt og nedefra i en ret vinkel. 

Forpoter

Bryst og hals

Jeg fi nder brystbenet – det er det knogle-
udspring, som fi ndes nederst på halsen. 
Det mærkes tydeligt og fi ndes, hvor min 
pegefi nger viser.

Efterfølgende studses kanterne når poten 
står på bordet.



hvalp 7
Derefter begynder jeg på fronten. Hal-
sen skal klippes med maskinen og det-
te gøres fra brystbenet og op til hagen. 

Jeg kan også vælge at effi lere, det giver 
et lidt mere naturligt look, men tager 10 
gange så lang tid. Jeg fortrækker at bru-
ge kortest mulig tid for hvalpens skyld.

Jeg klipper nedefra og op. Det giver tættest 
klipning og du kan sagtens klippe oppefra 
og ned. På den måde efterlader du lidt 
længere hår.   

Halsen klippes ud til hvirvlen hvor pelsen 
fra halsen og nakken mødes.
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Jeg begynder med at klippe med 
hårene fra kinderne mod øret og 
ca. 1 cm. over øreansætningen.

Derefter klipper jeg ydersiden på øret 
oppefra og ned ca. 3- 4 cm. og helt ud 
til kanten både foran og bagpå øret.

Så skal jeg klippe øret 
og fjerne al pels om-
kring øret så det kan 
hænge frit. 

Husk der er både en 
yderside og en inder-
side som skal klippes.

Ørerne

Jeg gør det med maskinen. Du kan 
også bruge den lige saks til at klippe 
omkring indgangen til øret og effi -
lersaksen til ydersiden.
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Dernæst klippes indersiden, så tæt som 
muligt på øregangen hele vejen rundt og 
kanterne bliver klippet ned i samme højde 
som ydersiden ca.  3-4 cm.

For at give et mere naturligt look, så effi -
lerer jeg overgangen fra den klippede hals 
til siderne. Begynd oppe bag ved øret og 
effi ler nedefter mod spidsen af skulderen.

Her ser du det færdige resultat.
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Jeg gør det samme med overgangen 
fra øret til siden af skallen. 

Jeg er forsigtig med ikke at effi lere 
for tæt på hovedet – idet pelsen på 
selve hovedet vil tage skade af en 
tæt klipning.

Det færdige resultat.

HovedetHovedet
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Jeg vælger at klippe halespidsen. Jeg 
følger halens længde til spidsen og 
har samlet pelsen undervejs – hvor-
efter jeg klipper så tæt på selve hale-
spidsen som muligt

Denne trim er basis og din cocker bør trimmes de viste steder ca. 
hver 3.-4. måned. Du kan sagtens lære det selv, men de første 
gange bør du alliere dig med en kyndig person, som kan lære dig 
teknikken og hvordan du håndterer din cocker korrekt, så du ikke 
gør skade på den.

Held og lykke og husk din cocker er ikke lavet af glas og hvis du 
klipper forkert – så gror det ud igen… 

Det værste du kan gøre – er ingenting at gøre!

Halespidsen
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