
Trimmeveileder
2021 revidert utgave

«Å trimme en airedale er hardt arbeid, men 
resultatet er verdt det…» 

Det finnes noen gode råd, tips og triks, men 
ingen snarveier…..

Her er noe gammel, noe nytt og noe «lånt»! 
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Grunnleggende teknikk
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Videre innspirasjon, bilder, lenker til videoer og bokforslag



Utstyrsguide – Hva er et 
must å ha om skal 
trimme egen hund? 

Trimmebord (varer i 
flere generasjoner) 

En god saks med 
butt ende (poter)

En god kam, med 
grov og fine tagger

En karde/børste
En god 

trimmekniv/stein

En 
underullsrake/kniv 
eller equigroomer

Klotang «Blodstopp»



Mye utstyr er kjekt å ha, 
men man kommer langt 
med en god trimmekniv, 
eller stein, en god kam , 
ullkniv/karde og børste 
og en saks 



Pinne børster. 3/4" pinner. Brukes til børsting av 
skjegg og furnishing»/beinhår, før kamming. 

Sko pusse typen” som fungerer også utmerket
og er rimelige: 

Bilde lånt av Dale Burrier, FB

KJEKKE BØRSTER

Myk børste børste til 
venstre, brukes til å glatte 
pelsen og få den til å 
skinne. 

Stive børster til høyre, fjern 
små mengder underull og få 
pelsen til å ligge flatt

Et annet triks, var at man 
brukte hvetekimsolje og 
masserte hud/pels på rygg 
etter er nytrimmet med en 
slik myk børste… da vokser 
det fortere ut igjen



Ulike trimmeknivhoder og bruksområde

Bilder lånt av Dale Burrier, FB Tommelkniv for detaljer og for 
eksempel ører, og steder man skal ha 
det kort kort…..



MACKNYFE TRIMMEKNIVER

Blå ekstra fin – til kort kort pels og fintrim

Gul – fin – til overall trim av pels, kan egentlig trimme 
hele hunden med denne. Hvis du skal ha en kniv, er 
denne den meste allsidige

Orange – medium eller Mocker – for grovtrim eller mye 
pels

Grønn – for å rullere pels/rygg, tynne ut, eller ta litt og 
litt + lage pene overganger



“TRIMMESTEIN ”
  
1) ENKLE Å 
BRUKE
2) RIMELIGE
3) EFFEKTIVE 



Airedale kan komme i ulike pelsvarianter, men det er 
ønskelig at de er strihåret (Wire Coat) 

Lånt fra Linda McVey

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. 



DET ER LITT FORSKJELL 
PÅ TRIMME VALP OG 
VOKSEN….ENTEN ER 
GROVTRIM, FINTRIM 
ELLER TIL UTSTILLING

På bildet er en hverdagstrimmet 
Cox og valpen Kasja



Hvordan 
starte?

Først børster 
og grer man 
dem godt

• 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 en 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. 

• Før grovtrim, anbefaler vi ikke å bade/vaske 
hunden (Hvorfor? For å få bedre grep på pelsen 
når den er litt skitten)

• Børst gjennom, og gre hunden godt  - så er man 
klar til å starte

• NB! Beinhårene kan vente – de vasker man 
gjerne før man trimmer dem/evt bruker en 
balsamspray/vannspray før man børster og grer



Teknikk med trimmekniv eller stein

Bruk en hånd til å holde 
hundens hud stram, og den 

andre til å trimme med

Hold kniv mellom pekefing 
og tommel, bruk tommel til 

å «få» tak i håret 

Dra medhårs dvs kniven 
skal ikke kutte, men hjelpe 

løsne hårene

Holde håndleddet rett, 
bruke armen ikke vri 

hånden, men dra 

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, 

kutting gir samme effekt 
som ved klipping. 

Gjør ferdig et område av 
gangen,  og ikke trimme litt 
hist og pist.  (Systematikk) 

Sheila Radcliffe viser her rett og gal teknikk : 

https://www.youtube.com/watch?v=rM301my3n2M

https://www.youtube.com/watch?v=rM301my3n2M


Valper og 
unghundperioden

• Jobben starter hos oppdretteren, tilvenning til håndtering og kloklipp

• Etter bare noen dager i nytt hjem, setter man valpen opp på et stødig. sklisikkert bord, og steller, grer og børster hunden. Øv litt hver dag i starten, siden en gang i 
uken.

• En stålkam og en karde er nødvendig redskap. Kikk på tenner, ører, øyne og poter.

• Se på klørne om de trenger klipp. Kloklipp er noe av det viktigste man lærer hunden takle. 

• Valper anbefales ikke å bindes fast i starten, men gjerne avlede med noe å tygge på, eller få en til holde

• 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. Mot de litt senere dekkhårene, som er stivere. 

• Ta få hår om gangen og nappe alltid med vekstretningen. Ørene skal også holdes rene for hår, både utenpå og inni. Fine linjer på ørene, fåes ved å nappe vekk de 
lange hårene fra begge sider. 

• Hår rundt og inni potene kan 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 overmoden, nedgrodd 
Airedale. 

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



«Hverdagstrim» – nedtrim av hele hund

• Start med å plukke av alt det mørke, også på halen. Pass på å få det så jevn som mulig. Gå over igjen og ta 
bort tuster om stikker noe opp her og der. 

• Den litt myke underullen kan sitte igjen til den nye pelsen er kommet frem, dvs man tar en ny runde etter 
5-6 uker. Underullen kan da tynnes ut med en ullkniv 

• Fortsett nedover lårenes utside. Her skal det være en jevn overgang til beinhåret, 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 (følg 
hårretning) 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 helhetsbildet.



MK = MEGET 
KORT
K = KORT
H = HALVLANGT
L= LANGT



• 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 (noen tåler trimmes) 

• Trim vekk lange hår under buken, bruk gjerne fingrene, eller klipp 
forsiktig. 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. 

•  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. 



Front og hals

• 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. Se bilder videre.



Poter
• 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. 

• Når man klipper man rent mellom tredeputene kan det 
brukes en barbermaskin med spesialskjær, men det er greit 
å bruke en saks med butt ende.

• Noen hunder som går mye på grus/asfalt kan få floker med 
støv/skit i mellom potene «asfalt klumper», som man må 
klippe bort. Steller man potene jevnlig unngår man dette. 

•
Er man man uheldig og får en slik knute/floke, kan man løse 
opp litt ved å ha poten 5 min i grønnsåpevann, før man 
forsøker klippe/knipe den fra hverandre  og klippe rent. Er 
de sår, bruk en sinkspray (salve) eller pH optima gel/spray et par dager til å tørke det ut. 

• God rutine; Gre, ta ull, og sjekk poter og klør minst 
en gang i uken! Vi har søndagskos på bordet 
hjemme. Tar en liten time eller halvtime hver 
søndag. 

Bilder fra boken: 



HODET  - det vanskeligste å mestre 
 «MURSTEIN»formet profil

• 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. 
(Fingertupper evt med gummitupp eller ørekniv/tommelkniv)

• 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. 

• 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. 



Forming av den rette 
fasongen på hodet 

Med og uten trimme kalk 



Hvordan få frem vakre 
hoder? Video tips 
• https://youtu.be/BUSwLdZcnns

• https://www.youtube.com/watc
h?v=1lxSEeTioU8

Ører spesielt

• https://www.youtube.com/watc
h?v=DRp3J2zydPA

https://youtu.be/BUSwLdZcnns
https://www.youtube.com/watch?v=1lxSEeTioU8
https://www.youtube.com/watch?v=1lxSEeTioU8
https://www.youtube.com/watch?v=DRp3J2zydPA
https://www.youtube.com/watch?v=DRp3J2zydPA


Utstillingstrimming 
–Her handler det om 
å få hunden din sin 
pels trmmet slik at 
hunden presenteres 
fra sin beste side 

Det betyr at ingen 
hund trimmes helt 
likt…dog er 
prinsippene like



Tannpuss
• Tidligere sa man at når hundene fikk bein, så trengte de ikke tannpuss

• Vel det er slik for noen, mens for andre, er det ikke så lett å unngå at får litt 
tannstein, karies og noen har også tannkjøtt utfordringer

• God rutine er å sjekke tenner hver dag (Da lærer de seg også bli håndtert)

• Tannpuss gjøres hos noen hver dag, andre et par ganger i uken

• De av oss som har hatt hund en stund, har kanskje hatt flere som ikke pusset? 

• Anbefaling: Det kan spare deg for mye veterinærkroner og ta en liten tannsjekk 
og puss innimellom om ikke hver dag….Eventuelt kan slike tyggeflak/bein gjøre 
nytten

• Her viser Wendy tannpuss på Rock : 
https://www.youtube.com/watch?v=0qH4fJBFnao

https://www.youtube.com/watch?v=0qH4fJBFnao


Å TRIMME SLIK AT 
MAN FÅR EN SLIK 
PELS KREVER MYE 
TRENING!

“PERFEKSJON” 

MEN ØVING GJØR 
MESTER…

SÅ NÅ ER DET BARE 
Å TRENE…



Bilder og 
videoer til 
inspirasjon 

Trimming er hardt arbeid, men 
tilfredstillende når man ser at 
man får resultater og så gavner 
det hundens ve og vel…



Kilder utover de som er referert

• Facebook sider – søk på airedale trimming, handstripping, grooming 
(vær obs at det kan bety klipping) 

Beste tips er kanskje facebooksidene: airedale grooming & 
trimming (Dale Burrier side) og handstripping education. Er også 
en del andre Airedale sider på facebook  som deler bilder fra 
Show, som Montgomery og Devon, med inspirerende bilder

• Vår egen plakat og trimmeguide på nettet (RG AIREDALE)

• Svenskenes trimme plakat og guide (AIREDALETERRIERGILLET)

• Bøkene som bildet viser er noen favoritter  -det finnes mange flere, 

Blant annet er en av de eldste bøkene om trimming øverst til venstre et 
funn! Den har enkle illustrasjoner, med gode tips til det meste. 



Fra årets Open Show

• Legge til noen fra norske oppdrettere og utstillere, som 
inspirasjon?

OPEN SHOW 
2021 



Noen gode 
videoer/linker 
om noen vil 
lære mer

• Øyebryn – shaping https://youtu.be/5jU3vHgvUyo

• Flat work/de kort korte områdene: 
https://youtu.be/mNo9Wv1NS6Y

•  Skulturering av beinhår – vakre føtter 
https://www.youtube.com/watch?v=EhehvpnUezg

• Strippe ned en hund med «pels på overtid» eller for 
eksempel en tispe etter et valpekull

https://www.youtube.com/watch?v=Z5a4qOYeDmI

• Hodetrim 1 og 2 av Sheila Radcliff : 
https://www.youtube.com/watch?v=BUSwLdZcnns

https://www.youtube.com/watch?v=1lxSEeTioU8

• Trimming på golvet, over 3 dager: 
https://www.youtube.com/watch?v=hm-fYIm0MQI

https://youtu.be/5jU3vHgvUyo
https://youtu.be/mNo9Wv1NS6Y
https://www.youtube.com/watch?v=EhehvpnUezg
https://www.youtube.com/watch?v=Z5a4qOYeDmI
https://www.youtube.com/watch?v=BUSwLdZcnns
https://www.youtube.com/watch?v=1lxSEeTioU8
https://www.youtube.com/watch?v=hm-fYIm0MQI


EN TRANSFORMASJON 
SOM DENNE KREVER 
ERFARING OG BLIR TIL 
GJENNOM FLERE ØKTER 
OVER TID – MEN SJEKK 
DET VAKRE RESULTATET !

BILDE OG TRIM AV 
DEVON ALLAN



STILTON



Inspirasjon til trimming av «bakspeilet»



Inspirasjon til 
linjer/overganger

• Denne linjen er bare synlig fra forsiden eller 
baksiden av hunden. På grunn av kroppens 
muskler og anatomi, vil en liten bøy innover 
(dalen) være synlig hvis hunden ble strippet skallet 
= den naturlige konturen av hundens omriss. Alle 
velger å trimme Airedales slik de foretrekker, men 
også med tanke på riktig timing for å rulle nok lag 
eller mangelen på det, vil disse påvirke hvordan 
hunden vil se ut på show dagen. 

• For eksempel, hvis jeg lar hunden min gå for lenge 
uten å rulle nok pelslag der i tide til showet, kan 
jeg oppdage ulykkelig dagen for showet at jeg ikke 
vokste nok lag, og nå er det en slik bukt som vises, 
og dermed bryter min glatte linje. Så vi ønsker å 
"fylle ut" den bukten med noen lag med hår for å 
skape en jevn linje ned. Jeg har lagt ved bilder her 
for å vise kontrasten mellom dips og no-dips. 

• Nå, for estetikkens skyld, er det bare vakrere om 
denne linjen å være rett og bukten borte som skal 
fylles. 



Inspirasjon til korrekt trim av beinhår

Sheila Radcliffe foto + kommentarer fra 
Heather Rooze




