Plej pelsen rigtigt
En god pels kræver en god pelspleje. I dette afsnit får du en grundlæggende
introduktion til pelspleje.
Nederst på siden kan du hente vores pelsplejefolder, der giver dig en mere grundig
indføring i, hvordan du skal pleje pelsen på din dværgschnauzer.
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Pelsplejens elementer

Dværgschnauzerens pels består af 2 hårlag: Den bløde underuld og den stride
dækpels. Underulden kan betragtes som hundens undertøj, der isolerer mod varme og
kulde. Dækpelsen er overtøjet, der søger for at holde hunden varm og tør.
Gennem hele sit liv producerer hunden underuld og dækpelsen vokser til en vis
længde, hvorefter den dør og afstødes. Derfor er der behov for en løbende pelspleje,
der består af flere elementer:




At få hunden jævnligt trimmet
At rede uld af hunden
At børste pelsen og rede hårfiltre ud

Hvis man lader stå til og ikke foretager sig noget, vil hunden begynde at fælde
voldsomt og konstant, den vil komme til at se usoigneret ud, pelsen vil filtre og vil
ikke beskytte hunden optimalt.
Hvad er trimning?

En trimning bør foretages hos en uddannet trimmer, der er vant til at trimme
dværgschnauzere. Ved trimningen rykkes eller trækkes de døde dækhår af og hunden
bliver soigneret.
Trimning er hårdt arbejde og består af flere rutiner:





At fjerne de døde dækhår ved at rykke eller trække dem
af (Det gør ikke ondt på hunden, hvis det bliver gjort
korrekt og på det rigtige tidspunkt.)
At rede underuld af
At klippe kinder, bryst, ører, mave og rumpe





At klippe faner (benhår), skæg og bryn i facon
At klippe negle
At fjerne hår i ørene hvis nødvendigt.

Benhår, hovedhår, brysthår og mavehår vokser hurtigere end dækpelsen. Derfor bør
du ca. hver 2. måned få hunden pyntet eller eftertrimmet. Ved pyntningen gennemgår
trimmeren de samme rutiner som ved trimningen - blot fjernes der ikke dækhår.
Imellem trimningerne er der 2 ting, du selv skal gøre for at sikre den hund en god og
sund pels:



Børste pelsen og rede filtre ud
Rede underuld af

Hvad skal du selv gøre?

Dværgschnauzerklubben afholder jævnligt pelsplejekurser, hvor du bl.a. kan lære at
rede underuld ud. Ellers er din trimmer altid villig til at vise dig, hvordan man gør.
Læs mere om pelspleje i vores børstefolder som du kan hente nederst på siden.
Klipning eller trimning

Hvis din hund har en meget blød pels med megen underuld, skal underulden redes
grundigt ud mindst et par gange om måneden.
Hvis du ikke har tid eller lyst til selv at rede underuld ud, så kan den eneste løsning
være, at din dværgschnauzer bliver klippet. Den kan klippes hver anden eller tredje
måned alt efter hvad man lyster, og man behøver ikke at rede underuld af mellem
klipningerne.
Når man klipper pelsen vil pelsen miste noget af sin farve og blive mere blød. Nogle
hunde får en lidt mere krøllet og tyndere pels. Pelsens isoleringsevne bliver dårligere
og pelsen suger mere vand.
Hvis du vælger at få den dværgschnauzer klippet i stedet for trimmet, skal du være
opmærksom på, at en klippet dværgschnauzer kan ikke udstilles.
Hvalpens pelspleje

En god og sund pels, der er nem at vedligeholde, grundlægges i hvalpestadiet. Du gør
derfor både dig selv og din hund en stor tjeneste ved at yde den nødvendige indsats
omkring pleje af hvalpens pels.

Hvis din hvalp har en meget blød pels, skal den have redt
underuld ud én gang om ugen allerede fra du får den hjem. Din
opdrætter bør informere og instruere dig i dette.
Hvalpen skal hvalpetrimmes første gang, når den er 4 måneder
gammel. Afhængigt af pelsens tilstand, skal den hvalpetrimmes
igen i 6 måneders alderen. Den første rigtige trimning skal ske
mellem 7og 9 måneders alderen.
Hvor tit din dværgschnauzer herefter skal komme til trim, kan din trimmer vejlede dig
i. Får du trimmet hos en erfaren dværgschnauzertrimmer, kan du trygt rette dig efter
de anbefalinger, du modtager.
Imellem trimningerne skal du børste pelsen igennem og rede ulden af præcis som på
en voksen hund.

