Pälsvård och klippning av Curly Coated Retriever
av Hannie Warendorf (översättning Millan Ericsson)

Hur ska de se ut?
För Curly Coated Retriever är pälsen en mycket viktig del. Pälsen är ju t.o.m.
omnämnd i namnet för rasen, vilket innebär att den är viktig. En Curly Coated
Retriever utan en lockig päls lever inte upp till sitt namn.
Rasstandarden talar om för oss hur den ska se ut: Hela kroppen från huvudknöl till
svanstipp, skall vara täckt med massor av små, fasta lockar. Övriga delar av hunden
skall ha kort, slät päls. Underull skall inte finnas, inte heller hårlösa fläckar.
Det säger inte oss att pälsen ska bli klippt då och då, men om vi läser mer i
rasstandarden kan vi läsa att öronen skall vara täckta med små lockar. Är ett
otrimmat öra täckt med små lockar, eller långa korkskruvar? En otrimmad svans ser
väldigt ovårdad ut och har inte små täta lockar utan långa korkskruvar.
Vi har med detta lärt oss att vi behöver klippa en Curly för att han ska närma sig
rasstandarden i utseendet.
Pälsvården
Daglig pälsvård och klippning är inte detsamma, men de går hand i hand. Jag vill
först förklara vad daglig pälsvård är.
En Curly fäller normalt två gånger om året. Den gamla pälsen dör och släpper då.
Eftersom en Curlies päls är lockig kommer det gamla döda håret att bli fångat i en
lock. Fett och smuts håller allt samman, se bild nedan.

Om den vuxna hunden har en mycket tjock päls och ägaren inte gjort någon pälsvård
ser det ut som om hunden inte fäller något alls. Skulle du däremot känna på pälsen
känner du att lockarna är fulla med döda hårstrån. Jag har haft Curlies på mitt
trimbord som varit så fulla av dött hår så jag har fått reda ut hela pälsen.

För att inte råka ut för detta är en regelbunden pälsvård något man måste ägna sig
åt. Det kan gå till på följande sätt:
• Se till att väta hunden så pälsen är genomblöt ända in till huden. Sedan
masserar du med fingertopparna hela hunden så att dött hår och smuts
kommer ut vilket är lätt att skölja av från händerna.
Om din hund inte fäller, kommer endast en mindre mängd hår ut, men behandlingen
är fortfarande ett måste för att hålla pälsen i god kondition. INGEN BORSTE eller
KAM ska användas, bara vatten och dina fingertoppar.
Om din hund fäller kommer du att märka det, för då blir händerna fulla med hår när
du går igenom pälsen. Hanar och tikar fäller olika. Normalt så behåller hanarna mer
päls och kan se bra ut, medan tikarna ibland kan fälla av sig all päls och se väldigt
nakna ut. Särskilt tikar som kanske just har haft en kull valpar. Deras päls släpper
oavsett, men hanar och tikar som inte fäller så mycket (tikar som är kastrerade)
måste vi kanske hjälpa till lite mer för att det ska lossna. Som jag nämnt här ovan så
kommer fett och smuts att hålla det döda håret kvar. Om du märker att din hund fäller
kommer det att hjälpa till att schamponera pälsen, fettet lossnar och så gör också de
döda hårstråna.
• Duscha igenom pälsen så den blir ordentligt genomblöt. Arbeta sedan in
schampot med fingertopparna för att därefter skölja ur pälsen. Under tiden
som du sköljer pälsen så fortsätt att massera pälsen och du kommer att känna
och se att mängder av päls fortsätter att släppa. Om det är en väldigt tjock
päls kanske du behöver upprepa detta två gånger.
• Nu kan du använda en kam för att kamma ur det döda håret (detta får endast
göras när hunden är i sin höjdpunkt av fällningen). Efter att du har kammat ur
pälsen, skölj pälsen igen och massera pälsen så att lockarna kommer tillbaks.
• Efter detta kommer du till den sista sköljningen, som görs genom att du
blandar 1 liter vatten, (lagom tempererat) samt en matsked havssalt som
sedan masseras in i pälsen. Därefter torka pälsen genom att använda en
handduk och krama ur så mycket av vattnet du kan. Låt också hunden skaka
ur vattnet ur pälsen för att sedan ta hunden på en promenad (om vädret är
gott) så att den blir riktigt torr. Du får ALDRIG föna en Curly torr! Det fördärvar
lockarna!
De första dagarna efter denna behandling kommer det fortfarande att lossna päls,
men snart kommer det att upphöra och din hund kommer i full päls igen.
Klippning
För att klippa en Curly Coated Retriever behöver man inte vara någon expert, det är
så enkelt att lära, så alla som kan hantera en vanlig sax klarar av detta.
Tanken med att klippa är att ta bort hår som kan störa hunden och att ge hunden ett
nobelt och elegant uttryck, vilket varje Curly har.
Det du behöver är endast ett par normala saxar med trubbig spets av bra kvalitet.
Börja först med att titta på din hund innan du börjar och du kan se vad som behöver
göras. Rent generellt kan man säga att allt som sticker ut skall tas bort för att få fram
”en mängd av små krispiga lockar som ligger tätt intill huden”.
Se till att din valp blir van vid saxen i unga år. Få dem till att bli vana vid ljudet nära
öronen, även om du inte klipper så låtsas bara och din valp vill snart lära sig att det
inte är farligt. Detta kommer att hjälpa dig längre fram. Att ha en vuxen hund som inte
tycker om att bli klippt är inget nöje. Samma gäller naturligtvis för svansen och resten
av hunden.

När jag börjar klippa börjar jag när pälsen fortfarande är någorlunda våt.
Jag börjar alltid med att klippa från en ända till den andra. Så jag börjar med att
klippa öronen.
Öronen
Öronen skall vara täckta med små lockar, håret på öronen växer och blir långa om du
inte gör något med dem och vill bilda långa korkskruvar. Klipp inte öronlockarna för
korta. Det ska finnas en liten lock kvar. Valpar och unga hundar har inte lockar på
deras öron, ta bara och korta ner de hårstrån som sticker ut för mycket.
Håret under örat skall du bara korta ner så att det inte sticker ut under örat.

Framdelen
Efter att ha gjort klart öronen kan du fortsätta ner över halsen och nacken och
frampartiet. Pälsen över hela kroppen ska vara, som nämnts tidigare: bestå av en
mängd med små täta krispiga lockar som ligger nära huden, från toppen på skallen
till slutet på svansen.
Med detta menas att allt hår som sticker ut ska klippas, om du gör så kommer du att
se att det inte är så svårt och hela pälsen kommer att se snygg och trevlig ut efter
klippningen. Bara följ linjerna av kroppen på din hund.

Frambenen
Frambenen skall också klippas, som visas på fotona. Allt långt hår ska tas bort. Om
din hund har en bra benstomme, kan du klippa det kort, om den har lite klen
benstomme kan du lämna lite mer hår kvar.

Kropp och lår
Toppa allt hår som sticker ut. Du kommer att finna ut att så snart som du väter pälsen
igen (du kan använda dig av en sprayflaska fylld med vatten) och när du arbetat med
dina fingertoppar igenom pälsen, mer hår kommer att sticka ut. Jag rekommenderar
att när du klipper din hund spraya pälsen lite grann och arbeta med dina fingertoppar
igenom pälsen många gånger och klipp igen för att nå ett bra resultat.

Bakpartiet
Pälsen på baksidan av bakbenen vill gärna växa långt, så klipp ner detta för att ge
din Curly ett naturligt utseende.

Svansen
Tyvärr så nämner inte den Engelska standarden att svansen skall vara avsmalnande
mot svanstoppen. Detta har varit i standarden sedan 1890, så vi får anta att svansen
fortfarande skall vara avsmalnande mot svanstoppen. Svansbenet är alltid så, men vi
vill också att den skall se ut som det och en svans som inte är klippt ser inte sådan
ut.
Börja med att klippa från svansroten, klipp håren väldigt korta. Börja från roten och
jobba dig fram till toppen av svansen. Håren under svansen blir aldrig krulliga som på
ovansidan. Sedan klipper du sidorna och toppen av svansen och kom ihåg att den
ska vara täckt med korta krulliga lockar. Börja från roten av svansen och jobba dig till
toppen. Håll alltid svansen horisontellt när du klipper svansen och klipp alltid från
svansroten till toppen.

Slutresultatet
Efter att du har klippt din hund, ta och titta på honom igen. Om du inte ser några
störande hår sticka ut, då är ditt jobb klart.
Ihop med klippningen, passa då på att kontrollera din hunds öron och se om de är
rena, om tänderna är OK och om några klor behöver klippas.
Skulle du se några hår sticka ut mellan tårna på tassarna kan du plocka bort dem
med dina fingrar.
Tänk på att om din Curly tycker att det gör ont när du klipper honom, tro inte på det,
det gör inte ont!
Han kommer att vänja sig förr eller senare, men börja tidigt med din nästa Curly.
Många tack till Ineke van Beekum för att hon lät Sams päls växa till den längd vi
behövde för att ta dessa foton!
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