
TRIMMEVEILEDNING 
 
Westien skal ha dobbel pels, dvs. et lag med myk, kort underull og et lag med 
stri, rett overpels. Pelsen skal trimmes (nappes) og må under ingen omstendighet 
klippes. Når pelsen trimmes, fjerner man gamle og døde hår og pelsen fornyes. 
For hvert hår som nappes ut med roten, vokser det ut et nytt hår. Men dersom 
man klipper pelsen blir den ikke fornyet og etterhvert blir pelsen bløt, krøllete 
og silkeaktig og trekker til seg veldig mye støv og smuss. 
En korrekt, stri pels gjør det lettere å holde hunden ren, og en slik type pels 
trenger heller ikke å bades så ofte da den på en måte er selvrensende. Ofte er 
det nok å gre igjennom pelsen for å få hunden ren igjen. 
Det er også viktig at hunden blir trimmet og stelt forholdsvis ofte, noe som også 
gjør det lettere for eieren å holde den hvit og pen. Vanlig hverdagstrimming bør 
gjøres 6 ganger i året, ca. hver 8 uke. Da blir pelsen aldri lang og overmoden, og 
heller aldri helt kort etter trimming. Dersom pelsen blir veldig lang og 
overmoden, vil hunden bli helt ribbet for hår når den trimmes og kanskje virke 
noe komisk for enkelte. Dessuten skal westien både ha litt hår i hodet samt ben- 
og magehår, dette bidrar nemlig til rasens karakteristiske utseende. Pelsen bør 
gres igjennom minst en gang i uken, og helst oftere dersom den er lang eller blir 
utsatt for mye fuktig vær. 
Skal hunden på utstilling må trimmingen foretas langt oftere, og skal man 
begynne helt fra begynnelsen med en pels må man planlegge 
utstillingsaktivitetene nøye. Man må begynne minst 3-4 måneder før første 
utstilling og hunden må trimmes 4-5 ganger i denne perioden før utstillingen, og 
siste gang så tett inn på utstillingen som mulig (helst en av dagene før). Å 
trimme en Westiepels til utstilling er ikke enkelt, og de aller fleste trenger 
hjelp til dette. Ta isåfall kontakt med en kyndig trimmer av rasen og lytt til de 
råd denne kommer med angående trimming. 
 
NB! Hunden må ikke bades de to siste ukene før trimming og heller ikke rett 
etter trimming. Det er bedre å trimme en skitten hund enn en nybadet hund. Et 
bad like før trimming medfører at pelsen ikke slipper så lett når den trimmes 
(nappes). Dette gjør jobben mer tidkrevende for trimmeren, og kan også 
medføre ubehag for hunden. Unngå også å helbade hunden med shampo like 
etter trimming, fordi trimmingen kan gjøre huden sår i enkelte tilfelle og da blir 
jo ikke saken bedre med et bad. 
 
 
TRIMMEUTSTYR 
 
For å trimme en Westie bør man som minimum ha: 
En karde, en god stålkam med en fin del og en litt grovere del, en trimmekniv 
som ikke er skarp og skjærer pelsen (Macknyfe blå), en spiss saks og en 
effileringssaks(tynnesaks) dobbel. Dette er minimum av det man trenger, i 
tillegg kan det være greit å ha en øretrimmer og en ullskarape. Det kan også 
være lurt å bruke løst kritt ved trimmingen, fordi man lettere får grep på 
hårene. Kritt kan kjøpes på apoteket og heter på fint "Kalsiumkarbonat, lett". 
Man kan også få kjøpt en form for kritt i Zoo-forretninger, Ring5 grooming 
powder for harsh coat er et bra produkt(hvit boks med røde og blå striper). Det 



finnes også andre merker, pass bare på at det er beregnet til strihårete hunder! 
Når det gjelder anskaffelse av utstyret, så ta f.eks. kontakt med en som 
trimmer rasen, for å høre om hvor utstyret kan kjøpes og hvilket merke du skal 
velge. Utstyret er forholdsvis kostbart så det lønner seg å få tak i det rette 
utstyret ved første gangs kjøp. 
For å få en best mulig arbeidssituasjon for den som trimmer lønner det seg å ha 
et bord med korrekt høyde. Det er også ganske vanlig at man må binde fast 
hunden i en stang (galge) som er festet til bordet. Det går også fint å ha en krok 
i taket hvor man kan feste et bånd i.  
Gå aldri fra en hund på trimmebordet som står bundet fast i en galge!  
Det finnes trimmebord m/ galge å få kjøpt, men man kan også lage bord selv 
dersom man ikke er avhengig av å transportere dette (f.eks. på utstillinger). Det 
må imidlertid være en sklisikker overflate på bordet. 
 
VALPENS PELSSTELL 
 
Det er viktig av valpen blir vant til å bli stelt og til å bli holdt i. Sett derfor 
valpen på et bord med sklisikker overflate hver eneste dag i begynnelsen. Selv 
om valpen ikke har noe pels av betydning så gre likevel igjennom pelsen med en 
kam og tren den på å stå når dette blir gjort (det er ingen fordel at valpen 
f.eks. ligger på gulvet når den blir gredd). Ta også en titt på klør og tenner, slik 
at valpen også blir vant til dette. Det er viktig at klørne blir klippet ofte(en gang 
i uken), for da behøver man ikke å klippe så mye og det er derfor større 
mulighet for ikke å klippe nerven i kloa. 
Første trimming bør gjøres ved 3 1/2 - 4 måneders alder. Det er litt forskjell 
fra hund til hund på hvor mye valpepels den har, men jo fortere man får av 
valpepelsen jo fortere kommer den ordentlige pelsen ut. Noen valper må 
trimmes flere ganger for å få av all valpepelsen. Husk også at en valp er litt 
utålmodig og ikke alltid vil stå rolig under en lengre periode. Lær valpen allerede 
fra begynnelsen hvem som bestemmer, og det er forhåpentligvis eieren og ikke 
hunden! 
 
Den enkelte eier kan selv gjøre litt i begynnelsen, slik som f.eks. å trimme ørene, 
halen og klippe under og rundt potene, og klippe rent rundt anus. Dersom ørene 
ikke har reist seg ved 8 ukers alder, bør man holde pelsen på ørene meget kort 
slik at de blir lettest mulig og reiser seg av seg selv. Tar det imidlertid lang tid 
(utover 3 mnd. alder) bør man vurdere om ørene skal tapes, dvs. man bruker tape 
el. flytende plaster for å få ørene til å stå rett opp. Ta isåfall kontakt med din 
egen oppdretter el. en annen oppdretter i rasen for å få hjelp.  
Det skal ikke være "frynser" på ørene. Det som stikker ut kan nappes ut med 
fingrene (bruk tommel og pekefinger og gjerne litt kritt), men vær forsiktig og 
ikke ta for mange hår av gangen. HUSK; håret skal alltid trimmes/nappes med 
vekstretningen. Pelsen på halen er som regel det stedet som blir fortest stri, og 
den strie pelsen er lettere å få tak i enn den myke valpepelsen, som kan sitte 
ganske hardt. Halen skal ikke ha noen fane og alt hår som stikker ut kan nappes 
ut, også dette med fingrene. Man kan også klippe med en saks rundt 
endetarmsåpningen for lettere å holde hunden ren her. På hanhunden bør pelsen 
rundt penis og like foran holdes så kort som mulig, og dette klippes med en spiss 
saks. Pelsen mellom tredeputene klippes og holdes kortest mulig, samtidig jevnes 
kanten rundt potene forsiktig med saks. 



PELSSTELL PÅ EN VOKSEN WESTIE 
 
Før man begynner med selve trimmingen må pelsen være skikkelig gjennomgredd. 
Til dette må det benyttes en stålkam slik at man kommer helt inn til huden og 
får løst opp alle sammen- filtringer (tover) i pelsen. En børste gjør ikke samme 
nytten, den tar som regel bare hårene på overflaten. 
 
Så over til selve trimmingen av hunden. Nedenfor følger en beskrivelse av 
hvordan de ulike kroppsdelene skal trimmes. Beskrivelsen kan brukes både for 
hverdagstrimming og utstillingstrimming, med den forskjell at ved utstillings-
trimming må man trimme langt oftere og med en større nøyaktighet. 
 
HODET: Trimmingen av hodet på en Westie er absolutt det vanskeligste og det 
som er mest krevende å lære. Hodet skal være rundt som en ball, uansett om 
det sees forfra eller fra siden. Hodehåret skal begynne fra hakespissen (på 
utsiden av kjevebenet) og skal gå i en V som ender opp under hvert øre. For 
mange er det enklere å trimme og forme hodehåret ved å bruke fingrene i 
stedet for trimmekniv. Begynn uansett med siden av hodet (sett forfra), og 
form hver side i en halvsirkel fra hakespiss til oppunder øret. Deretter må 
hodehåret på skallen tilpasses lengden av pelsen på hver side av hodet. Omtrent 
1/3 av øret skal trimmes kort. Pelsen nederst på ørene skal gå jevnt over i det 
øvrige hodehåret. Ørene skal trimmes og må ikke klippes, og det skal ikke være 
frynser på ørene. Dersom ørene klippes vil man etterhvert få en tykk kant, noe 
som er en feil. Hårene inni ørene kan man derimotenten nappe eller klippe. 
Pelsen oppunder haken og mellom de to benene i underkjeven skal være kort, og 
kan effileres. 
Hodehåret må trimmes ofte (hver tredje uke) slik at ny pels hele tiden kommer 
ut og støtter de litt lengre hårene. Blir pelsen for lang får man den typiske 
"midt-skillen", og hodet vil virke enten avlangt eller for bredt. 
 
 

 
 
 



 
FRONT OG SKULDRE: Pelsen på front og skuldre skal være meget kort og stri 
(1cm lang). For å få dette til må front og skuldre trimmes regelmessig, ellers 
blir det lett "hull" i pelsen og huden vil synes. I fronten er det også virvler på 
hver side og disse må plukkes helt korte slik at det ikke stikker ut hår. Ved å 
trimme frem skuldre og hals får hunden et mer elegant preg. Pelsen på nakken 
skal gradvis gå over i pels på skuldrene, og pelsen på nakken skal være noe 
lengre enn på skuldrene. Skuldrene skal trimmes helt ned til der frambenet 
begynner; husk også å trimme hele skulderbladet bakover fra frambenet. 
Frambenene skal se ut som to rette stolper, sett  
både forfra og fra siden. Dersom de er krokete eller potene er utovervridde 
eller innovervridde, må man trimme slik at det blir mer evt. mindre hår der 
dette behøves for å rette opp benet. På øverste del av frambenet begynner 
overgangen til bryst/skuldre, og hår som stikker ut må trimmes bort.   
 
 
 

 
 
 
 
Mellom frambenene skal begynnelsen     
på magehåret starte. Ikke sett igjen 
for mye slik at dette virker    
forstyrrende på fronten. Lengden  
på pelsen her må være i samsvar med 
magehåret ("skjørtet") forøvrig. Sett  
fra siden skal det ikke stikke fram  
noe hår fra spissen på frambrystet  
og nedover.  



 
 
 
KROPP: Linjen fra nakken til halefestet kalles top-line. Denne linjen skal være 
jevn og det ideelle er å trimme fram en lang hals og kort rygg. Hvis man 
begynner bak halefestet, begynner man her med ganske kort pels og øker 
lengden gradvis jo lenger fram mot skuldrene man kommer. Fra toppen av 
skulderbladene og opp nakken blir pelsen gradvis kortere igjen. Hvis det blir 
noen "bulker" i pelsen i halsgropen må pelsen trimmes mer her. Men vær 
forsiktig for dette er et avgjørende punkt for hundens top-line. Pelsen på 
ryggen skal gradvis gå over i pelsen på hver side av kroppen. Det kan være 
praktisk å begynne med sidene for deretter å trimme top-linene til slutt. Pelsen 
på sidene skal gradvis gå over i magehåret, i det som kalles overganger (dvs. 
områder som skifter fra kort til lang pels eller omvendt). En vanlig feil er å 
begynne overgangen for høyt opp på siden, noe som medfører et altfor langt og 
tynt "skjørt" og som også kan medføre at hunden virker rund i kroppen (sett 
ovenfra). Westien skal ha flate ribber så det er derfor en feil om kroppen er 
rund. Ryggen skal være helt rett, og dersom den ikke er dette, må man sette 
igjen hår slik at ryggen virker rett. Er f.eks. hunden nedsunket bak skuldrene 
må man sette igjen ekstra hår her for å rette opp rygglinjen. Og dersom hunden 
har en "kul" på ryggen settes det igjen hår like foran og like bak, mens pelsen på 
kulen trimmes kort. 
I følge rasestandarden skal pelsen være ca. 5 cm. lang, men vanligvis er en 
Westie i topp utstillingskondisjon endel kortere i pelsen. Lengden på magehåret 
må stå i forhold til lengden på pelsen forøvrig. Et veldig langt magehår gjør 
imidlertid at hunden virker veldig tung, og er dessuten vanskelig både å gre og å 
holde rent. 
 



 
 
 
BAKPART OG HALE: Halen skal være kort og tykk og formet som en gulrot. 
Halen skal trimmes, men kan om nødvendig effileres på undersiden. Bakparten 
skal trimmes etter de samme prinsipper som resten av kroppen. Pelsen på 
øverste del av låret danner overgang mellom rygglinje/kropp og bakbenet. På 
siden av lårene skal pelsen være ganske lang og skal stå i forhold til magehåret. 
Pelsen på undersiden av låret og innsiden av benet skal gå jevnt over i 
magehåret. Pelsen på lårene skal imidlertid ikke være så lang at hunden får 
"cowboy-bukser". Dersom pelsen slenger når hunden går, er dette et tegn på at 
pelsen er for lang.  
 
 

 
 
Hasevinklene trimmes og formes etter benets bygning. Dvs. at en god vinkling 
fremheves enda mer, mens en dårlig hasevinkel forsøkes forbedret ved å sette 
igjen pels slik som hasevinkelen egentlig burde være fra naturens side. 



 
 
Rundt endetarmsåpningen kan man 
klippe bort pelsen med en spiss  
saks. Virvlene bak i "speilet"  
trekant fra haleroten og nedover)  
kan effilieres da dette for de fleste  
er et ømtålig punkt og trimming her  
kan være vondt for hunden. 
  
 
 
POTER: Pelsen på potene skal være kort, dvs. at pelsen ikke skal henge ned og 
berøre underlaget når hunden står rolig på benet. Potene skal også være så små 
som mulig, og kort pels bidrar til at potene virker små. Pelsen mellom 
tredeputene klippes med en spiss saks. Rundt potene kan man jevne håret 
forsiktig med saks, men vær forsiktig for potene skal ikke virke som de er 
klippet. 
Hold også klørne korte. Lange klør forlenger potenes utseende og gjør det 
vanskelig å få potene pene. Dersom hunden har sorte klør, bør man vise fram 
dette ved å holde pelsen ekstra kort. 
 
 
 
Forannevnte beskrivelse kan kanskje virke noe detaljert for hverdagstrimming, 
men om du klarer å få pelsen i noenlunde "fasong" (se skjemaet på neste side) er 
mye av hensikten egentlig oppnådd. Trim ofte i begynnelsen, ellers blir jobben 
både slitsom og tidkrevende for deg som trimmer. Oppstår det problemer eller 
ting du lurer på underveis, så ta kontakt med en erfaren trimmer for å få hjelp. 
Evt. kan også klubben bistå med å skaffe en trimmer som kan hjelpe. 
LYKKE TIL MED TRIMMINGEN ! 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TRIMMEUTSTYR   
 

 
trimmekniv Macknyfe 

           
effilerings saks     spiss saks 
 

            
karde       stålkam 

 
øretrimmer mars 320  ullskrape mars 328                    kritt 

 
trimmebord lite   galge 
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