
 

 

 

 

  

 

     

 
 

AIREDALETERRIER 

TRIMMEVEILEDNING 
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Airedale terrieren har en såkalt dobbelpels, et tett, hardt og stritt overlag og et kortere mykere lag med underull. 

Hunden skal trimmes, noe som betyr at dekkhårene skal nappes ut. Når overpelsen blir gammel og holder på å dø, 

blir den grå inne ved roten, hårene løsner og den gamle pelsen lar seg lett fjerne. Vi sier at pelsen er trimmemoden. 

en Airedale bør trimmes ned minst to ganger i året, noen også treganger, da må hele pelsen fjernes. Allerede på 

valpestadiet legger man grunnlaget for den voksne pelsen. Man forbereder valpen på trimming og stell som for alltid 

vil være en del av dens liv.  

Etter bare noen dager i nytt hjem, setter man valpen opp på et stødig. sklisikkert bord, og steller, grer og børster 

hunden. En stålkam og en karde er nødvendig redskap. Kikk på tenner, ører, øyne og poter. Se på klørne om de 

trenger klipp. Man må allerede nå gjøre helt klart for valpen hvem som er sjefen, og lære den til å stå stille. Hyl og 

høylytte protester må ikke ettergis - da vil man alltid få problemer på trimmebordet. Valpen bør på bordet en kort 

stund hver dag, så den blir vant til denne behandlingen. Valpepelsen må fjernes så den riktige pelsen får komme 

frem, den plukkes vekk med fingrene. Det er lett å skille valpepelsen fra den nye pelsen, hårene er myke og lange. 

Ta få hår om gangen, napp alltid med vekstretningen. Ørene skal også holdes rene for hår, både utenpå og inni. 

Håret rundt og inni potene klippes med saks, mellom tredeputene skal det alltid være rent for hår. Om man er flink 

og jevnlig plukker på pelsen kan man faktisk holde hunden hele tiden, og man slipper den store jobben det er å 

trimme en Airedale. Har hunden først grodd ned i hår er det på tide med en heltrim, dette anbefales 3-4 ganger/år.  

Følgende utstyr kan anbefales  
* En karde.  
* En grov stålkam, ikke skarpe tenner 
* En børste med naturbust.  
* En trimmekniv - denne MÅ IKKE være skarp slik at den kutter hårene.  Kjøp spesialkniv for terriere - spør fagfolk.  
* En ullkniv - denne må heller ikke være skarp.  
* En lang, smal saks, helst butt ytterst.  
* Kritt, brukes for å få bedre tak i hårene 
* En god hjelp kan være en tupp av en gummihanske til å tre over  tommelen 
* Ha for hånden plaster til småkutt o.l.  
 

  

MacKnyfe Standard, disse trimmeknivene blir av de profesjonelle 
regnet som "VERDENS BESTE". Knivene gjør trimmingen lett da 
de er meget gode å holde i (ergometrisk formet) og lette i vekt..Mac 
standard har fargekode etter finhets graden på kniven og alle typer 
leveres for høyre eller venstrehendte. Trimmeknivene leveres i x 
stra fin= BLÅ.,fin =GUL Medium =ORANGE, Grov= HVIT.  

Gummismokk til tommel og pekefinger anbefales, man får mye 
bedre tak på pelsen og trimmingen går både fortere og enklere 

 

   

Trimmesten, mange liker å bruke trimmesten framfor trimmekniv. 
Trimmestenen med håndtak er særlig effektiv på områdene der 
pelsen skal holdes helt kort. Her er to varianter, med og uten 
håndtak.  
 
Kam, fin og litt grovere (denne er to-delt) til å kamme pels, hode og 
beinhår 

   

 
Mars 328 underullskniv, til å kamme pelsen med for å få av gammel 
underull.  
 
Potesaks med butte ender til å klippe inni tredeputene. 
Vanlig saks til å klippe rundt potene 
 
Mars King Coat ekstra fin,  til å kamme ut underull. 
 
En vanlig børste med naturbust til å børste over hunden 

http://www.tempohundogkatt.no/var/ezwebin_site/storage/images/hund/pelspleie/trimmekniver/macknyfe-standard/11971-13-nor-NO/MacKnyfe-Standard.jpg


TRIMMING AV VOKSEN AIREDALE:  
Hunden løftes opp på et egnet bord. Man kan få kjøpt spesielle trimmebord med galge, men et vanlig stødig bord 
kan gjøre samme nytten.  Legger man en badematte eller en teppebit på bordet, sikrer man seg at hunden ikke glir. 
Istedenfor galge, kan man skru opp en krok i tak eller vegg og binde hunden fast i denne. Det kan også være en 
god hjelp å binde hunden opp med en lett, bred rem under buken når man skal trimme bakparten.  
 
HUSK: GÅ ALDRI FRA HUNDEN MENS DEN STÅR BUNDET!  

 
 
Så over til selve trimmingen. Man begynner gjerne ved nakken og arbeider seg bakover og nedover. Med venstre 

hånd strammer man til huden og med høyre griper man en liten hårtust mellom tommelen og trimmekniven, holder 

fast og napper fort ut MED VEKSTRETNINGEN! Fall ikke for fristelsen til å ta for mye hår av gangen, og pass på at 

hårene rykkes ut ved roten og ikke kuttes av, da får man samme effekt som ved klipping. Det lønner seg å arbeide 

systematisk, og ikke trimme litt hist og pist. Plukk først av alt det mørke, også på halen. Pass på å få det så jevn 

som mulig. Når dette arbeidet er gjort, kan man gå noen skritt tilbake og beundre sitt verk. hvis det stikker frem noen 

tuster her og der, så ta det bort. Den litt myke underullen kan sitte igjen til den nye pelsen er kommet frem, dvs.. 

etter 6 uker. Da kan denne tynnes ut med en ullkniv. 

 Fortsett så nedover lårenes utside. Her skal det være en jevn overgang til benhåret, men ikke spar på gammel pels. 

Det skal ikke stå igjen noen «ridebukse». Gre alt benhåret oppover, trim så bort hårene som lager kant i 

overgangen. gjør dette flere ganger til overgangen er jevn. I baken vokser hårene i virvler fra analåpningen og 

nedover på hver side. Trim mot virvlene fra utsiden og jevn ut ved å nappe noen få hår om gangen. Innsiden av 

lårene trimmes kort fra skrittet og ca 8 - 10 cm nedover, jevn pent til videre ned til benhåret. Ta godt vekk midt bak 

på bakbeinet ned til hasen. Fjern overflødig hår på selve hasen. Hele bakparten skal være kraftig og ha en jevn og 

pen overgang. Trim bort alle lange hår og tufser som forstyrrer. På fremsiden av lårene skal hårene være fyldige og 

gå i en jevn bue opp mot buken. Halens bakside trimmes kort, rundt analåpningen og kjønnsorganer klipper man. 

Trim vekk lange hår under buken, bruk gjerne fingrene, eller klipp forsiktig. Skuldrene trimmes ned til albuene. På 

selve albuen er håret ofte tykt og krøllete. Trim godt vekk her. Trim litt nedover på forsidebeinet og lag en jevn 

overgang til benhåret. Bruk kam og gre opp opp og trim vekk hår som står ut. Selve bena trimmes ikke ned, men gre 

opp og fjern alle hår som er for lange eller lyse. Napp bare ytterst i hårene. Her kan det være en fordel bare å bruke 

fingrene - en trimmekniv vil lett ta for mye. Gre opp og trim ned. Gjenta mange ganger til bena er jevne og rette. 

Forbena skal være parallelle og rette fra alle sider. 

 
 



 

Rundt potene klipper man pent til. Hold saksen mot bordet og klikk helt inn til tredeputene. Tærne skal ikke synes, 

bare neglene. bøy benet bakover og klipp bort alt håret mellom tredeputene. Klipp neglene. Rundt potene klipper 

man pent til.  

Med saks former man så til en pen, skrå linje fra den snaue buken til under  brystet, hvor hårene skal gå litt under 
albuene. Dette underlinjen skal IKKE bue opp under buken, men danne en rett linje hele veien. På halsen, et stykke 
under ørene, vokser hårene i virvler. Prøv å følge vokseretningen. Ta et godt tak i skjegget, løft hodet opp så halsen 
blir stram.  
Trim fra munnvikene og ned brystkulen. Fra denne trimmer man ned mellom forbena, her vokser også håret i virvler. 
Spar igjen hår så det fyller godt ut mellom forbena, men, det skal ikke gå så høyt opp så det synes fra siden. Her er 
det viktig at hunden står.  
 
Og så står det aller vanskeligste igjen, nemlig hodet!  
 
Det riktige trimmede Airedalehodet er den detalj som mer enn noe annet bidrar til å gi hunden det rette uttrykk og 
det typiske rasepreg. Ørene trimmes helt korte, både utvendig og innvendig. Ta få hår av gangen og trim også 
ørenes ytterkant jevn og pen. Inne i selve øret skal det også være fritt for hår. Her kan man bruke en pinsett med 
butte ender til å få ut alt håret i øregangene. Hele partiet omkring ørene trimmes også meget kort. Pannen skal 
være meget korttrimmet og man går frem til en linje ca. 1 cm bak øynene. Gre øyenbrynene fremover og form den til 
ved å plukke vekk hårene helt snaut ved øyets ytterkant og la hårene være lengst innerst ved nesen slik at brynene 
danner en slags skjerm over øynene. Mellom øynene trimmer man forsiktig vekk de lengste hårene. Gre håret over 
snuten og mellom øynene rett opp. Plukk vekk – meget forsiktig – ikke ta for mye! – de lengste hårene, slik at man 
får en absolutt rett linje mellom øynene og nesetippen. Kinnene trimmes meget korte bak en linje fra ytre øyekrok og 
til munnviken, denne skal synes. Pass på at det ikke blir stående igjen en tust langs kanten av munnviken, denne 
må trimmes vekk. Skjegget tynnes forsiktig og jevnes. Pass på ikke å ta for mye under øynene, hodet skal være 
godt utfylt. Det endelige resultatet skal ha form som en murstein. Gre flere ganger, se hodet på avstand, plukk vekk 
de hårene som virker forstyrrende, gre og betrakt igjen. Man må ha litt «blikk» for hvordan hodet skal se ut. Det er 
ikke lett de første gangene, men med trening blir resultatet bedre for hver gang. Studer gjerne et godt bilde av et 
Airedalehode og sammenlign med ditt eget resultat. Ligner det? Hvis noen trodde at trimming var en enkel sak, er 
vel de fleste nå overbevist  om det motsatte. Det er tung jobbing å trimme en Airedale, men vit at det går bedre for 
hver gang! Det er heller ikke nødvendig å ta hele hunden på en gang, men fordel gjerne jobben over flere dager.  
 

 



 
 
 

LYKKE TIL ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
Når man har trimmet av gammel 
død pels kan man starte med 
finjobben. Bildet viser hvordan 
lengden på pelsen skal være på 
de forskjellige områdene på 
kroppen.  
 
 
L=langt  
H=halvlangt 
 K=kort 
MK= meget kort 

 


