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Cairn Terrier trimming - fra start til slutt
Vi har fått tillatelse fra den amerikanske Cairn terrier klubben (CTCA) til å oversette heftet Cairn
Terrier grooming - start to finish". Det er lagt ned mye arbeid i oversettelsen, men nå føler vi at
dette er den mest komplette og beste trimme-guiden som finnes på norsk! Du finner også en hendig
web-versjon av denne guiden på våre nettsider.

Opphavsrett
Den orginale teksten er ©1990 - Cairn Terrier Club of America. DinCairn™ har opphavsretten til
denne oversettelsen. Kopiering er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra oss.

Forord
Gratulerer med valget av en cairn-terrier som en forøkelse til familien din! Om du har hatt en cairnterrier en stund og ønsker å lære hvordan man trimmer den på en skikkelig måte, eller om du har en
ny valp, vil denne guiden gi deg all basis-informasjonen som er nødvendig for å trimme den
dobbelt-pelsede cairn-terrieren.
Seksjon I vil ta for seg trimming av din cairn fra tidlig valpestadium frem til 10-12 måneders
alderen. Om hunden er et kjæledyr eller en utstillingshund, er stell av valpens pels i prinsippet det
samme.
Seksjon II omhandler mer avansert trimming, som gjør en cairn klar for utstillingsringen. Selv om
du ikke har noen planer om å stille ut hunden din, vil allikevel informasjonen som gis i seksjon II
være til til hjelp for deg.
Komitè-medlemmer (november 1990): Betty E. Marcum (leder), Mildred Bryant, Ken Kauffman,
Lynne Nabors.

Oversetterenes forord
Vi har, så langt det var mulig, forsøkt å holde oss til den orginale teksten (selv der hvor vi kanskje
ikke er helt enige med denne). Imidlertid har det vært nødvendig med noen omskrivinger her og der,
for å gi teksten en god norsk språkdrakt. Åpenbare feil i teksten har også blitt rettet.
I den orginale teksten er begrepene "grooming", "stripping" og "pulling" blitt brukt noe
inkonsekvent. Vi har strammet inn på dette, og bruker disse begrepene gjennom hele teksten:
•
•
•

Trimme (eng. grooming) - prosessen å stelle en hundepels
Strippe (eng. stripping) - fjerne all pels
Nappe (eng. pulling) - fjerne pels ved å nappe ut hårene med roten, kun med bruk av
hendene

Oversettere (juli 2006): Rune Mathisen, Grace Beathe Mathisen.
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Seksjon I
Seksjon I vil ta for seg trimming av din cairn fra tidlig valpestadium frem til 10-12 måneders
alderen. Om hunden er et kjæledyr eller en utstillingshund, er stell av valpens pels i prinsippet det
samme.

Betydningen av napping
Om du har noen som helst tanke om å stille ut din cairn, er hånd-napping helt essensielt - saks eller
maskinklippere må aldri brukes på pelsen til en cairn som skal vises i en rase-konkurranse.
Pelsen til din cairn vil bli mer attraktiv, funksjonell og enklere å holde ren, om du napper dødt hår i
steden for å klippe det. Å nappe betyr å rykke ut hår med roten. Det er lett å forstå hvorfor napping
er bedre enn klipping, hvis du napper ut ett enkelt hår og studerer det. Hvert enkelt hår, slik det gror
fra kroppen, er først kraftig pigmentert og har en grov struktur. Ettersom det blir lengre, vil den
nedre delen av håret bli tynnere og fargeløst. Når du klipper pelsen, fjerner du all den grove
pigmenterte delen av hårene, og sitter igjen med den fargeløse, silkeaktige delen. En klippet pels vil
lettere floke seg, og ikke avvise skitt og vann like godt som en hard pels. Den nedre delen av pelsen
vil alltid være tynn og fargeløs, og det er nødvendig å felle denne før ny, grov pels kommer frem.
Vi håper at du vil bestemme deg for å nappe pelsen til din cairn. Vi har skrevet dette heftet for å
hjelpe deg med å lære hvordan det gjøres.
Om du finner det umulig eller lite givende å nappe pelsen på din cairn selv, er det kanskje mulig å
finne en terrier-oppdretter i ditt nærområde som kan gjøre det mot en rimelig betaling. Husk den
store mengden arbeid og tålmodighet som skal til for en slik jobb! De fleste hunde-trimmere vil
klippe både cairn og andre terriere. Om du velger en hunde-trimmer, gjør noen undersøkelser på
forhånd. Vær klar og tydelig. Spør om de kan napping eller om de kjenner noen som kan dette. Ta
så med deg dette heftet, og vær klar og tydelig igjen. Om du bruker illustrasjonene som rettledning
vil du forhåpentligvis sette trimmeren i stand til å gjøre jobben korrekt. Da vil du få tilbake en hund
som ser ut som en cairn, og ikke en westie, skotte eller en schnauzer.
Ettersom hunden blir eldre, kan huden bli mere sensitiv. Et alternativ til fullstendig stripping, er å
bruke tynnesaks på nedre del av kroppen, bena, halsen og hodet (mange hunder vil tolerere å få
topplinje og hale strippet hele livet).
Et annet alternativ er å trimme overkroppen, med hårene, fra nakke til halefeste med en nr. 7 eller
nr. 8 1/2 trimmekniv. Igjen kan man bruke en tynnesaks på ben, hode, hals, hale og nedre del av
kroppen, for å få det til å likne på illustrasjonene i dette heftet.
Vær oppmerksom på at en klippet cairn ofte får en ekstremt tett underpels som må tynnes med en
tett kam eller en underpels-børste for å unngå hudproblemer. Se også siden for nødvendig trimmeutstyr.

Stripping av valpe-pelsen
På en ung valp blir strippingen vanligvis først gjort på ørene. Det kan hende at dette allerede er gjort
av oppdretteren før du hentet valpen. Om det ikke er gjort, napper du de lange hårene forsiktig ut fra
den øverste 1/3 av øret. Ta noen få hår av gangen. Om det stikker lange, sprikende hår ut fra den 2/3
av øret, kan disse trimmes med en fin trimmekniv.
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Som et alternativ, kan man (svært forsiktig) nappe ut disse hårene slik at det passer med lengden på
pelsen ellers på hodet. Vær oppmerksom på at mange oppdrettere mener at denne pelsen aldri vil
komme tilbake når den først er nappet ut. Vær forsiktig med å nappe pels som gror fra ørefestet!
Det er ikke sikkert at valpen din setter spesielt pris på dine forsøk på å forbedre utseendet, og det
kan til og med hende at den biter etter deg. Ikke la valpen få lov til dette. Vær rolig, og forsøk å få
valpen til å slappe av. Fortsett deretter å nappe pelsen av ørene. Vær vennlig og bestemt. Det er
viktig å huske at valpen ikke forstår hva du gjør, eller hvorfor. Gjør det til en vane å snakke med
valpen din, gi skryt for god oppførsel og oppmuntre den til å stå stille. Det er fort gjort å bli
oppslukt av arbeidet du holder på med, og arbeide i stillhet (med unntak av nødvendige
korrigeringer). Valpen din vil få en mye mere positiv holdning i forhold til trimmingen, om tiden
fylles med positiv prating og ros.
De fleste cairn-valper er dekket av mørkt hår som bør fjernes mellom 8 og 16 ukers alder, for å
lettere slippe frem den harde pelsen som er underveis. Hos noen valper løsner pelsen raskere enn
hos andre. Grip noen få hår fast mellom tommel og pekefinger. Ikke rykk - hold hårene godt fast og
dra dem forsiktig ut i vokseretningen. Om hårene ikke kommer lett ut, og valpen protesterer mye,
vent en uke eller to før du prøver igjen. Så snart denne pelsen går lett av, fjern all den tynne
overpelsen fra nakke, skuldre, rygg, ben, sider og hale.
En valp med svært hard pels kan allerede ha felt den tynne, mørke overpelsen, og ha en fin, hard
pels på vei gjennom underpelsen. Ikke forsøk å nappe denne nye korte pelsen - napp kun den lange
mørke pelsen. På hode og ben må du ta spesielt godt vare på den nye pelsen, fordi den vokser sent
og har lett for å brekke. Generelt vil myke overpelser være luftigere og vanskeligere å nappe enn
harde overpelser - både for valp og voksen hund. Men det er enda viktigere å fjerne en slik myk
overpels, for å forbedre pels-teksturen.
Jobb med valpen stående på et teppe eller et trimmebord. Vær bestemt men kjærlig, og ikke la disse
øktene bli for lange. Forsøk å gjøre hele jobben ferdig i løpet av en dag eller to, men ikke gjør alt på
en gang om valpen blir trøtt eller lei. Noen blir søvnige eller kjeder seg, og dette gjør jobben enklere
for deg. Det kan være lurt å starte etter å ha lekt en stund.
Ben, bryst og rumpe er vanskeligst å strippe. Det hjelper å ha noen til å holde valpen, slik at du kan
ha begge hender fri. Bruk en hånd til å holde igjen huden, mens du drar med den andre. Du må
regne med å bruke mer tid på bena. Ta litt av gangen og ikke gi opp, det vil komme etter hvert.
Napp noe pels fra hodet, slik at det blir kortere og hodet får en rund form. Napp noe pels fra snuten.
Vær forsiktig, da dette området er sensitivt. Ta veldig lite av gangen. Når all overpelsen er fjernet,
er det kun underpels igjen. Om denne er veldig tykk, eller om den røyter, hjelp til med en fin-tannet
kam.

Den eldre valpen
Strippearbeidet ditt er nå over - i alle fall for noen få måneder. Hold valpen din ren og huden sunn
mens du danner gode vaner med ukentlige sesjoner med børsting, greing, negleklipp, og sjekker at
tennene kommer som de skal. Snart vil den nye pelsen til valpen din komme frem gjennom
underpelsen, og valpen vil se sunn og flott ut. Hold overflødig hår rundt føttene ordentlig trimmet,
ørene rene, og forme halen så den vokser til å bli lik en tykk gulrot med en spiss tipp, en anelse
lengre enn selve haletippen (se Seksjon II for flere detaljer).
Når valpen er 8 -10 måneder vil den nye pelsen trenge mer oppmerksomhet. Den vil ha vokst i
lengde inntil pelsen deler seg på ryggen og se ganske slitt ut. Denne pelsen er død og må strippes
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vekk. Når du stripper kan du imidlertid finne ny pels som gror på ben og hode. Fjern kun de lange
hårene i disse områdene. Pelsen på selve kroppen må antakelig fjernes helt.
Noe som gjør det lettere å fjerne hårene, er å bruke kritt. Ved å gni fingrene over en krittblokk eller
gni krittblokken over pelsen, vil det gi et bedre grep på pelsen. Latexhansker på tommel og
pekefinger gjør også strippingen lettere, og beskytter samtidig fingertuppene. Når du har lært
kunsten å fingerstrippe, vil du bli svært fornøyd med deg selv og belønnet ved at din cairn får en
flott ny bekledning!
Det er mulig å slippe å fullstendig strippe din cairn hvis du er villig til å bruke noen minutter hver
uke til å rulle pelsen. Å rulle pelsen er en prosess som gjør at nye lag med hår kommer hele tiden,
slik at hunden aldri har pels som må strippes helt ned. Begynn å rulle pelsen når den er ca. 2 cm
lang, så snart du kan få et tak i enden av hårene. Du bør børste endene av hårene mot teksturen, og
så begynne å nappe de lengre hårene som er løsere enn de korte.
Hvis du gjør dette hver uke, og alltid fjerner de lengste hårene, så vil ny pels vokse hele tiden. Noen
uker vil det være mer å nappe enn andre uker. Børst ut død underpels i løpet av denne tiden, og sørg
for at hele pelsen er fri for floker. Klipp negler og finpuss ører og hale, trim rundt bena når det
trengs. Hvis du blir for travelt opptatt, og ikke greier å følge opp pelsen, gjør da en total stripping av
hunden og prøv igjen å rulle pelsen når den vokser ut. Hvis hunden ikke skal stilles, foretrekker
mange å strippe pelsen helt ned ca. hver 6-8 måneder når den er helt død, istedenfor å rulle den.
Dette er fordi de liker de forskjellige stadiene som pelsen passerer når den vokser ut igjen, noe man
ikke får når man ruller pelsen.

Variasjoner i pels-type
Noen ganger vil en valp ha en svært myk pels, som mangler den ønskelige strie teksturen. Denne
pelsen kan kreve flere strippinger før pelsteksturen blir bedre. Disse valpene kan også ha litt seig
underpels, lengre enn den korrekte pelsen. Dette er en vanskelig pels å strippe. Disse valpene krever
mer tid, iherdighet og tålmodighet. Men pelsen blir bedre, så det er verdt strevet.
En valp med veldig stri pels vil ikke by på problemer hvis eieren ikke ønsker å stille den (faktisk vil
valpen være en fornøyelse å vedlikeholde pelsen på!). Hvis utstilling er valpens mål, så kan noe
ekstra omsorg være nødvendig for å beskytte pelsen på bena og hode mot mye brekkasje. En god
balsam rundhåndet smurt på bena vil gjøre at pelsen blir mindre skjør (Bio Groom Super Cream er
utmerket for dette). Vask en gang i uken for å fjerne balsamen.
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Stell av tenner
En av de viktigste rutinene du kan innarbeide i denne alderen, er regelmessig rengjøring av valpens
tenner. Tannpleie er kritisk for din cairns fremtidige helse. Likevel er det ofte totalt neglisjert, selv
av ellers samvittighetsfulle eiere. Diskuter dette med din veterinær. Han kan gi deg en god
beskrivelse av hva neglisjert tannpleie kan føre til.
I mellomtiden bør du undersøke valpens munn daglig for å se etter korrekt tannvekst. Dette vil
forberede valpen på din begynnende tannpleie. Når alle permanente tenner er på plass, begynn
tannpleien ved å bruke en liten stripe gasbind rundt fingeren din. Fukt gasbindet i vann, og puss alle
tenner og tannkjøtt forsiktig. Vær bestemt, men ikke bruk unødvendig mye tid i munnen. Valpen vil
bli mer tålmodig etter hvert som den blir vant til denne ukentlige rutinen.
Vær spesielt oppmerksom på hvor hver tann treffer tannkjøttet, da dette er stedet hvor plakk
forkalker til tannstein. Når valpen har akseptert din gasbind-finger, kan du bytte over til en myk
babytannbørste eller skaffe både en hundetannbørste og tannkrem fra din veterinær. Ukentlig
tannpleie ser ut til å være tilstrekkelig for de fleste hunder, hvis det blir gjort grundig. Hyppigere
tannpleie er også bra!
I bytte for dine anstrengelser vil hunden din beholde alle sine tenner gjennom hele livet sitt, og du
vil bli spart de utgifter og risiko en bedøvelse hos en hundetannlege innebærer. I tillegg vil din cairn
ikke ha den dårlige ånden som er forbundet med dårlig tannkjøtt.

Å bade eller ikke bade
De fleste cairn-eiere finner ut at deres hunder har liten eller ingen kroppslukt hvis den blir børstet
regelmessig. Bading tørker ut huden, medfører ofte at hunden klør og klorer seg, og leder til
hudproblemer. Bading medfører også at pelsen løsner, og kan gi mer løs pels fra hunden.
Hvis overpelsen på din cairn føles skitten å ta på, prøv et "enkelt bad". Fukt et frotté håndkle i
varmt vann med litt shampo tilsatt i vannet. Vri håndkleet og gni hunden med dette. Ta ansiktet og
ørene først, underkropp og bena til slutt. Skyll håndkleet i rent vann, vri det og gjenta gniingen.
Avslutt med å tørke hunden med et rent håndkle. Dette vil fjerne skitt på overflaten, og samtidig
holde underpels og huden tørr. Siden overpelsen beskytter, blir underpelsen og huden sjeldent
skitten. Dette er enda en grunn til å nappe, ikke klippe, pelsen.
Hvis du av en eller annen grunn må bade cairn, vil følgende tips gi
best resultat.
Bruk en shampo av god kvalitet spesielt beregnet for terriere med
stri pels. Bad i temperert vann, skum bare en gang, og skyll godt,
med samme tempererte vann. Flekk-tørk med flere håndkleer, og
bruk så en hårføner stilt inn på kald luft. Føn i pelsens
vokseretning, ikke den veien hårene ligger, bortsett fra bena. Bena
kan blåses fra alle retninger, noe som vil øke det fyldige utseende.
Hvis din cairn har en iherdig kroppslukt som ikke forsvinner
etter et bad, vil ikke flere bad hjelpe. Ta kontakt med
veterinær for å finne mulige årsaker til kroppslukten.
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Klipping av valpens negler
Du bør begynne å klippe negler så fort du har fått valpen. Hunder liker ikke å få neglene klippet,
akkurat som en liten gutt ikke liker å få ørene sine vasket - men det er ingen grunn til å unngå dette!
Noen valper oppfører seg best når de står på et bord mens neglene blir klippet, mens andre liker best
å bli holdt trygt i fanget ditt eller under en arm mens du klipper. Få veterinæren til å demonstrere
den rette metoden, og vise hvordan man bruker Kwik-Stop hvis du klipper for nært nerven.
Det er umulig å klippe neglene regelmessig uten å klippe for nært nerven en eller annen gang!
Mange hunder ser ikke ut til å bry seg - andre kan skrike, spesielt hvis de skjønner at dette stresser
deg. Hunden kan til og med lære å hyle før du begynner å klippe!
Trim valpens negler så ofte at de ikke rører bordet når den står i en avslappet posisjon. Filing av
negler, istedenfor klipping, fungerer bra hvis du har tid til det. Å file for å runde av neglene, er også
en god ide. Viktigheten av å holde neglene korte kan ikke understrekes sterkt nok. Føttene til valpen
kan bli forvrengt og forkrøplet av negler som får lov til å vokse for lange. Klipp vekk overflødig hår
på undersiden av potene for å hindre valpen i å skli på glatte gulv.
De følgende utdragene gir en mer detaljert beskrivelse av negleklipping (bidrag fra Kennelwood
Village, 2000 Kratky Rd., St. Louis, Missouri 63114).

Hvorfor hundens negler må klippes
1. Hunder skal gå på tredeputene. Når neglene er for lange, går de på neglene istedenfor, og mister
feste.
2. Etterhvert som neglene vokser lengre tvinger neglene frontsiden av poten opp, og baksiden ned.
3. En hunds normale gange er å lange ut med frambena. Hvis hunden blir stukket av for lange
negler hver gang den langer ut, vil den begynne å løfte bena opp og sette de ned igjen veldig
forsiktig. Du har nå ødelagt hundens naturlige gange fordi du ikke klippet neglene på hunden. Når
neglene ikke blir klipt, bøyer de seg og de kan vokse rundt hele poten og inn i tredeputen. Dette er
spesielt tilfelle når det gjelder ulveklørne. En utrimmet ulveklo kan lett hekte seg fast i noe, og
forårsake skader i hundens bein.
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Hvordan man klipper negler
1. Gjør først hunden vant med at bena dens blir håndert, tærne spredd og neglene forsiktig trukket
frem. Vis hunden neglesaksen, ta saksen forsiktig borti benet, og la hunden bli vant til saksen før du
begynner å klippe.
2. Det er to varianter av negleklippere tilgjengelige - giljotin og tang. Begge gjør en god jobb, men
det er noen faktorer å ta i betraktning før du kjøper. Giljotinen er designet slik at det er lett å se hvor
mye du har kuttet av neglen, og har i tillegg den fordelen at man kan skifte knivblader (ikke alle
merker - Resco merket har utskiftbare kniver). Når knivbladet blir sløvt trenger du bare å erstatte
kniven, og ikke hele klipperen. Tangen har den fordelen at den har kniver på begge sider, slik at du
klipper neglen fra begge sider samtidig.
3. Kjenn på undersiden av neglen. Den kjennes solid ut til du kommer nær enden. Da vil det være
en lett bøy på neglen og bak der vil det være en innfallen buet spiss. Nerven i neglen vokser til
krumningen i neglen. Spissen er bak nerven, og kan trygt klippes av uten at valpen føler noe
ubehag.
4. Hold negleklipperen i riktig posisjon - oppreist med knivbladene mot deg hvis det er en giljotin,
sidelengs med knivbladene hvis det er en tang.
5. Ikke hold et stramt grep om benet før du begynner å klippe. Du
må holde benet stødig, men for mye trykk på benet vil gjøre at
valpen trekker benet vekk fra deg. Hold benet til valpen mykt men
fast, bruk din tommel og fingrene på hver tå for å få neglen i best
mulig posisjon for klipping. Når du er klar til å klippe en negl, skyv
hårene vekk fra neglen med tommelen din og press forsiktig på
toppen av neglen. Dette vil tvinge neglen mot deg, slik at den er
synlig og i god posisjon for å klippes.
6. Klipp neglene ned i en lett vinkel vekk fra deg, men under
området hvor neglen bøyer seg. Kjenn på undersiden av neglen.
Plasser negleklipperen på neglen akkurat nedenfor der den bøyer
seg, stram knivbladene rundt neglen og kutt med et raskt klipp.
7. Hvis neglene til valpen din allerede er for lange (det skal være luft
mellom enden på neglen og gulvet når valpen står naturlig), så er det en måte å få neglene i
passende form. Få tak i en neglefil for dyr eller et elektrisk sliperedskap, og slip en liten bit av
valpens negl hver dag. Etterhvert som du filer, vil neglene gradvis gå tilbake i løpet av en måned
eller mer, avhengig av hvor lang neglene er. Når neglene er så korte som de skal være, trenger du
kun å klippe av spissene hver uke.
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Seksjon II
Seksjon II omhandler mer avansert trimming, som gjør en cairn klar for utstillingsringen. Selv om
du ikke har noen planer om å stille ut hunden din, vil allikevel informasjonen som gis i seksjon II
være til hjelp for deg.

Introduksjon
Å trimme en cairn for utstilling er relativt enkelt, sammenliknet med forberedelsene som kreves for
de fleste andre terriere. Det tar langt mindre tid å tilegne seg tilstrekkelige trimme-kunnskaper for
vinne med en cairn, enn for eksempel en fox terrier. Dette er tilfelle fordi en cairn ikke skal se ut
som en "jålebukk", med hvert eneste hår på rett plass.
Vi kan ikke understreke sterkt nok at en cairn ikke skal se ut som sine slektninger, west highland
white og skotsk terrier, når du tar den med inn i utstillingsringen. En cairn må ikke ha kort pels i
nakken og på ryggen, ikke ha "skjørt", ikke en nedstrippet hale og ikke et "stilisert" hode, slik man
ser det hos slektningene. En kopi av "Interpretation, Clarification and Amplification of the Cairn
Terrier Standard" er nødvendig å ha for alle som ønsker å stille sin cairn. Bruk denne som en
retningslinje når du trimmer, som en hjelp for å ha cairn-standarden i tankene hele tiden.

Utstillings-trim
I denne seksjonen vil trimming for utstillingsringen bli diskutert, og mange nyttige tips vil bli gitt.
Imidlertid er basisen for utstillings-trim den samme som for godt generelt vedlikehold.
Som det ble fremhevet i den forrige seksjonen, bør alle cairn bli børstet regelmessig med en god
"pin-børste" eller "bust-børste", og så gredd med en tett kam for å sikre at alle floker fjernes. Dette
vil fjerne all død pels, og stimulere til ny pelsvekst.
Børst alltid pelsen grundig før du går gjennom med kam, ellers vil store mengder frisk pels bli revet
ut. En karde kan også brukes, men siden den har en tendens til å fjerne mye pels bør den kun brukes
på gammel pels som allikevel skal fjernes. Hvis en karde brukes på en frisk pels, bør den brukes
med lett hånd.
Klør bør holdes så korte som mulig ved å klippe eller file dem. Som diskutert i Seksjon I, er dette
viktig for både kjæledyr og utstillingshunder. Om du har planer om å vise hunden din på utstilling,
må du være oppmerksom på at klør som er for lange vil ha en negativ effekt på bevegelsene til
hunden din. Det vil forårsake at potene spriker og hælene ødelegges.
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Bading sliter på den doble cairn-pelsen, og forårsaker at underpelsen røyter og overpelsen blir åpen.
Men en skitten cairn i utstillingsringen er utilgivelig. For å fjerne overflate-skitt uten å bade, kan
man spraye en blanding av alkohol eller eddik og vann på pelsen, og børste i vekst-retningen (vær
svært forsiktig med å spraye mot øyne, og pass på at hunden ikke inhalerer blandingen). Dette vil
ikke gjøre pelsen mykere eller løsne underpelsen, slik shamponering vil gjøre. Men det tørker ut
pelsen, og bør brukes svært sparsomt.
Ben og mage kan vaskes om det er skittent. Hanner kan ha spesielt behov for vask i dette området.
Rens med en vannfri shampo om det er behov for vasking på ben og underkropp. Shamponér og
føn, slik at hunden ikke blir nedkjølt. Vask ikke pelsen på resten av kroppen. Det er ikke dermed
sagt at man må shamponere og føne mage og ben på en cairn som skal vises i utstillingsringen.
Dette er smak og behag. Men en cairn som er "overpyntet" er ikke ønskelig. Oftest er det nok å gni
hunden med et fuktig håndkle, slik som beskrevet i Seksjon I.

Å strippe pelsen
Hvis din voksne cairn har blitt klippet tidligere, eller pelsen har vokst for lang og deler seg langs
topplinjen, må du strippe (fjerne) overpelsen helt. Før hunden din kan gjøre suksess i
utstillingsringen, må pelsen på topplinjen være minimum 4 - 5 cm for å ha det rette utseendet. Dette
vil ta fra 12 til 16 uker eller mer, avhengig av hvordan pelsen til hunden din vokser, hvilket
tidspunkt på året det er, og til en viss grad størrelsen på hunden din (det ser ut til at mindre,
kortbente hunder ser raskere "klare" ut, enn større langbente hunder). Planlegg i henhold til dette.
For å strippe hele pelsen, er det bare å sette i gang. Med unntak av hodet og bena, skal du strippe
hele pelsen - alle de lange strie hårene - slik at kun underpelsen blir igjen. Dette kan være en
langtekkelig prosess, så du og hunden din kan trenge pauser underveis. Imidlertid bør hele
prosessen være unnagjort innen ca. 72 timer, slik at den nye pelsen vil komme i samme lengde. For
å friske opp basiskunnskapene, se instruksjonene for å fjerne valpepelsen i Seksjon I.
Når du stripper pelsen på brystet og magen, vil du antagelig oppleve at hunden protesterer kraftig.
Hunden oppfører seg ikke ufin, men nappingen kan være veldig ubehagelig. Veksle mellom
topplinjen, da det her ikke gjør så vondt, og de mer sensitive områdene. Napp bare noen få hår av
gangen i de sensitive områdene. Hvis hunden protesterer kraftig, ta en pause, og fortsett neste dag.
Bruk alltid saks (veldig forsiktig) på de lange hårene på enden av penis og vulva. Dette håret kan
skape problemer hvis det ikke blir klippet.
Pelsen i nakken og på halsen må også nappes i samme tidsrom, men du trenger ikke å fjerne alle de
strie hårene siden det ser ut til at pelsen her vokser senere enn på resten av kroppen. Når du er
ferdig med å strippe hunden din helt ned, vil det ikke være noen strie hår igjen på kroppen. Kun den
korte, tette underpelsen er igjen.
Hvis det er noen få flekker igjen med stritt hår under overpelsen som du har strippet (som følge av
din rutinemessige napping), så skal dette håret i de fleste tilfeller også fjernes. Dette vil gi den nye
pelsen den beste tettheten, og det beste grunnlag for å "rulle" den nye pelsen for en lengre
tidsperiode. Om du imidlertid finner en nokså tykk ny vekst, bør du kanskje la den være. Jevn
pelsen ut tre eller fire uker senere, for å bruke den som et grunnlag for "rulle"-prosessen.
Hvis du er så heldig at du finner mer enn en hårlengde på bena, napp de lengste hårene, og la de
kortere lagene være. Hele benet skal kun strippes ned dersom alle hårene på bena er like lange og
helt dødt. Det er bedre å fortsette å nappe vekk lagene etter hvert mens den nye pelsen kommer. På
den måten vil hunden alltid ha noe hår på bena som vokser lengre, og er tykk som pelsen på resten
av kroppen. Hvis hårene på bena må nappes helt vekk, gjør det noen måneder før du begynner å
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nappe vekk overpelsen.
Hodet gjøres på samme måte. Omtrent halvparten av hårene lar man være igjen etter en stripping,
for på den måten å tilføre den lagvise pelsen som er nødvendig for å få et riktig cairn-utseende.

Seksjons-stripping
Hvis du ønsker å korrigere en fordypning bak ryggkammen, kan du bruke et triks brukt av
profesjonelle terrier-trimmere: seksjon-stripping.
Gjør pelsarbeidet som du ble instruert om i tidligere kapitler - hode, ben, osv. Napp de lengste
hårene på hode, ben og hale som beskrevet i kapitlet om stripping av pelsen. Så er du klar for å
begynne seksjons-stripping. Begynn først rett bak ørene. Napp en trekant ned nakken, som gradvis
blir videre ettersom du nærmer deg hundens kropp. Trekanten skal ikke være mer enn 5 til 8 cm i
vidde, avhengig av størrelsen på hunden. Trekanten skal ikke lenger ned enn at vinkelen krysser
skulderbladene. Fortsett å strippe langs topplinjen inntil du har strippet alle hårene i overgangen
mellom nakke og rygg. Når du er ferdig vil du ha strippet en lang trekant med en firkant i bunnen.
Etter ti dager stripper du kroppen slik illustrasjonsbildet viser, bortsett fra en liten firkant rett foran
halen, omtrentlig 5 cm stor. Stripp dette området ti dager senere. Denne type stripping vil også korte
inn ryggen på en lang hund.
Hvis du stripper på denne måten, må du begynne å rulle det første området, ellers vil pelsen vokse
fra deg.
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Rulling av pelsen
For å rulle pelsen må du sette i gang med å trimme så snart pelsen begynner å komme, og du kan få
et grep rundt hårene. Hvis ikke du begynner med en gang pelsen kommer, vil den bli for lang til å
rulles.
På regelmessig basis (minst en gang i uken), løfter du pelsen med fingrene eller en børste, og
napper ut de løse og lengste hårene. Napp forsiktig med kun noen få hår hver gang. Napping på
regelmessig basis har to hensikter: Det utjevner og gir et bra generelt utseende, og det gir rom for
ny pelsvekst.
På hode, ben og hale vil man ha en ekstra fordel av å ha forskjellige lengder på hårene. Pelsen vil få
mere fylde, ved at kortere hår støtter de lengre hårene.
Denne nappingen må gjøres hele tiden. Jo flere lag på hode, ben og hale, jo bedre. Den mye mer
tette pelsen vil følgelig stå av seg selv, og fjerne behovet for å bruke hårspray.
Rulling av pelsen er noe vanskeligere på rødlig eller hvetefarget pels, enn på brindlet pels. De
individuelle hårene blir lysere etterhvert som pelsen blir lengre, og lager en tydelig linje der hårene
er kortere. Oftere napping er den eneste løsningen på dette problemet.
Det må bemerkes at noen cairn ikke har tilstrekkelig volum, tetthet eller tekstur til å rulle pelsen.
Enkelt sagt, så trenger disse cairn hvert eneste hår som vokser for å bli suksessfullt vist i ringen. De
vil ha fordelen av at hode, bena, og hale blir "bearbeidet", dersom det ikke er veldig sparsomt med
hår i disse områdene. Hvis din cairn faller inn i denne kategorien, så vil det være ekstra viktig å
tidsbestemme strippingen, slik at pelsen kommer akkurat når du har planlagt å stille hunden. Pelsen
vil være på det beste i kun to, tre måneder før den blir for lang og ujevn til at hunden kan vises i
ringen.

Hodet
Å trimme hodet er ekstremt viktig, fordi cairn "uttrykket" er så vesentlig for rasen. Cairn-standarden
sier "et hode kortere og mer vidt enn noen andre terriere, og med masse hår". Når hodet har den
riktige strukturen, vil tenkte linjer fra sentrum av nesen gjennom øynene til øretippene forme en 90
graders vinkel.
Uttrykket til en hund som ikke har en perfekt hodestruktur, kan bli mye bedre ved hjelp av riktig
trimming (en perfekt hodestruktur kan bli skjult av hår på feil steder, også!).
Når du ser på hodet til hunden din forfra, jobb i sirkler og napp hår fra konturen slik at hodet
begynner å få et rundt utseende. Dette skal ikke være så fremtredende som den rene sirkelformen
man har på et trimmet westie-hode.
Bruk kun fingrene dine til å nappe hår på hodet, aldri trimmekniv. Den ønskelige effekten av at du
napper rundt omkretsen på hodet, vil være at du får et hode hvor ytterkanten vil være dekket av hår
med samme lengde.
Napp de lange hårene over øynene, slik at det barske utseende blir forbedret. Legg spesielt merke til
området mellom hjørnet av øyet og sentrum av øret. Hvis hårene får vokse lange i dette området, vil
det skape en optisk illusjon av at toppen av skallen ser lengre ut.
Det samme gjelder for håret som vokser i hjørnet av munnen til enden av kjevebeinet. Ifølge cairnstandarden, er snutepartiet sterkt men ikke langt eller tungt. Napping i begge disse områdene vil
balansere hodets proposjoner.
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For å korte utseende på snutepartiet, bør lengre hår nappes vekk. Dette hjelper også på å få frem
mørkere hår. Husk at en cairn har ikke "skjegg" slik mange langhårete terriere har. Ansiktet og
snutepartiet er følsomme områder, så napp forsiktig og ros hunden.

Hvis håret foran øynene er for tykt, forstyrrer det uttrykket. Det kan hende du må nappe noen hår
rett foran øynene, på toppen av snutepartiet. Vær forsiktig, dette bør gjøres flere uker før en
utstilling, da et bart eller tynt område kan bli resultatet ved at man har nappet for mye hår. Det tar
tid før håret vokser ut igjen.
Om nødvendig, napp noen få hår i hjørnet av hvert øye, slik at uttrykket kommer frem. Vurder
øyefarge først. Hvis øyefargen grenser til hasselbrun, og mange av utstillingene du skal på holdes
utendørs, vil du ønske litt mer hår. Sollyset kan gi lysere øyefarge.
Ørene kan rengjøres forsiktig, hvis dette er nødvendig. Bruk en q-tip eller fuktet klut, men ikke
fjern hår som vokser i øret. Ikke napp hår som vokser i ørekanalen. Dette håret var ment som
beskyttelse for den jaktende cairn, mot tornebusker osv. Ører med hår i vil også virke større enn de
egentlig er.
Omtrentlig 10 dager før en utstilling, napp vekk håret fra den øverste 1/3 av øret. Vanligvis vil det
være nok tid for å få det nye korte, mørke fløyelsaktige håret til å dekke øretippene. Jevnlig napping
ser ut til å gjøre håret mørkere på ørene, noe som er nevnt i cairn-standarden som ønskelig. Om
nødvendig, napp noen hår kortere foran øret, slik at den napppete øretippen vises.
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Hvis ørene er plassert litt for nær hverandre, fjern grundig all overflødig hår langs innsiden av
kanten på øvre 1/3 del av øret, og la hårene på den ytterste kanten være litt ekstra lang. Dette hjelper
på å gi en illusjon om at ørene ikke sitter så tett. Hvis hunden har korrekt øreplassering, men ikke
bærer ørene rett opp, så kan du la det være igjen litt ekstra hår på innsiden av ørekanten og la den
ytre kanten være så kort som mulig, men fremdeles beholde den sirkulære formen.

Kroppen
Begynn bak på hodet, smalne av ved skuldrene, napp akkurat nok pels for å jevne og flate ut
oppbygningen i buen av nakken. I fronten av hunden, kort ned pelsen i halsen, under kjeven, og
smalne av til brystpelsen. Fjern pelsen på topplinjen der hvor det er nødvendig for å jevne ut denne,
og harmoniser med sidene. Napp akkurat nok pels fra magen for å lage en lett oppsving bakerst.
Fjern lange hår på underlinjen, harmoniser med brystet. Fjern alle lange hår fra bakparten, gradvis
avtagende ned til hasen, og napp pelsen kortest akkurat under halen. Når pelsen fjernes skal de
gjenværende hårene være stort sett av samme lengde, og nå til toppen på hasen. Hvis dette området
har for mye hår, vil det svaie fra side til side når hunden beveger seg og være distraherende for øye
til den som ser. Tynn forsiktig, napp ut veldig få hår av gangen, arbeid fra analåpningen og nedover.
Klipp lange hår helt inntil anus for hygienes skyld. Klipp ikke i områdene rundt anus.
Håret i nakken og skuldrene, og topplinjen akkurat foran halen, ser ut til å vokse raskere enn resten
av pelsen. Disse områdene trenger spesielt oppmerksomhet. Hvis pelsen får anledning til å bli for
tykk, kan det få hunden til å se høy ut i bakenden eller at nakken nesten forsvinner. Følg også med
etter bulende eller klumpete områder. Alle disse områdene har for tykk pels. De kan tynnes for å se
jevne ut ved å løfte pelsen og fjerne noen få hår av gangen med tommel og pekefinger. Pass på å
nappe hårene som forårsaker bulene. Disse hårene trenger ikke å være i selve bulen, men foran den,
så gå veldig sakte frem. Børst hårene jevnlig på plass og se etter hva du har gjort, før du napper
flere hår. Du kan alltid nappe flere hår, men du kan ikke sette hårene på plass igjen.

Bena
Etter hvert som du rutinemessig ruller pelsen på din cairn, bør du arbeide med bena også. Som
nevnt under rulling av pelsen, er det fordelaktig å ha mange ulike hårlengder på ben, hode og hale
for å gi inntrykk av fylde. Når man har mange hårlengder på bena, vil dette også gi en dypere farge
på lyse hunder. Ben og poter skal være dekket med rikelig av hår, men ha en elegant fremtoning
(ikke tovete eller pistrete).
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Forbena
Forsikre deg om at hår ved albuen ikke stikker frem.
Noen hunder har mykere hår i dette området, ofte i
"dårelokk-fasong". Fjern forsiktig disse hårene, slik at
hunden ikke er "ut" i albuene når den beveger seg. Når
du arbeider, vær nøye med å stoppe opp og kjemme
hår på skuldre og arm på plass i området hvor du
napper, for å forsikre deg om at det ikke er noen hull.
Når du har gjort denne korreksjonen, må du sjekke
forut for hver utstilling. Disse hårene gror raskt, og
problemet vil oppstå på nytt igjen.
Bruk kun fingrene, og napp lange hår langs med benet.
Forsøk å få benet til å se så rett ut som mulig, og lag
en gradvis overgang mot poten.

Bakbena
Overflødig lang og stor pels på øvre del av låret vil flagre når hunden beveger seg. Tynn ut og kort
ned ved forsiktig napping, lag en gradvis overgang mot topplinjen. Form til kne-hår for å fremheve
vinklingen, ved å forsiktig nappe vekk lange hår fra området hvor kneet går inn mot den nedre delen
av benet. Napp de lengste hårene fra fronten
av kneet for å gi et elegant inntrykk og for å
fremheve kurvaturen. Lag en gradvis
overgang mot skrittet. Ikke forsøk å lage en
overdreven oppsving på underlinjen.
Lag en gradvis overgang fra bakparten ned
mot hasen, slik at hårene akkurat berører
hase-leddet. Om hunden din er litt "vid" bak,
fjern alt overflødig hår på utsiden av benet
for å minimere dette inntrykket. Om hunden
er for "trang" bak, fjern mer hår fra innsiden
av den nedre delen av benet (fra øverst på
hasen og nedover).
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Potene
For å trimme poten, hold den opp ned under hunden eller bak hunden. Bruk en skarp saks og klipp
alt hår som gror mellom tredeputene, slik at det ikke stikker ut. Pass på å ikke klippe i selve
tredeputene. Hold så poten inne i hånden, og rund av pelsen ved kanten av poten slik at hårene
akkurat dekker neglene.

Klipp aldri oversiden av poten. Napp eller bruk en tynnesaks på bakre del av poten - fjern kun de
hårene som berører gulvet når hunden står. Om du ikke fjerner disse hårene, vil det gi inntrykk av at
hunden er "lav i sporene". Vær svært forsiktig, og fjern kun hår som berører gulvet. Lag en gradvis
overgang mot hårene på benet. Også bena drar fordel av å få noen hår plukket vekk, for å holde
pelsen stri og fyldig. Gjør det til en vane å nappe noen få hår hele tiden, og du vil bli belønnet med
en fyldig og pent utseende pote.

Halen
Halen er spesielt viktig. Cairn-standarden krever en hale som er velutstyrt med pels, men uten fane.
Halen skal ikke strippes helt ned. Den må balanseres med resten av hunden. Halen skal være
tykkere mot kroppen og smalne av mot tippen. Halen må ikke ligne trimmingen av de mer stiliserte
terrierene.
Hvis du stripper ned hunden, kan halen nappes samtidig. Hvis mulig, bruk fingrene dine. Om du må
bruke kniv, bruk en grov kniv og smalne hårene fra bunnen av halen til et punkt akkurat overfor
haletippen. Halen kan vanligvis vedlikeholdes ved å huske å jevnlig nappe hår fra hele halen, ikke
bare på undersiden av den. Når du gjør klar hunden din for en utstilling, kan det være nødvendig å
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bruke en kniv på tippen av halen for å oppnå et fint punkt da disse hårene ofte er korte og friske. Før
du bruker kniven, napper du vekk alle lange hår. Hvis halen har fane, vil det å nappe alle lange hår
forårsake at halen virker "møllspist" eller naken. Du kan jevne halen ved å trimme noen av de
lengre hårene med en fin tynnesaks eller en skarp strippekniv. Dette vil korte halehårene uten å
måtte nappe alt, og gi noe tetthet.
Husk at du kun bruker en tynnesaks eller en trimmekniv hvis det er absolutt nødvendig, og det må
brukes med den største diskresjon. Husk at pels som har blitt klippet, ikke gror ut tykt og stridt
igjen. Dette er en midlertidig løsning som vil resultere i en enda tynnere pels på halen, om den ikke
blir nappet skikkelig så snart som mulig etter klippingen.
Haletippen til en cairn skal være omtrent på samme høyde som øretippene. Hvis halen er for kort,
kan du la hårene på enden vokse litt lengre og forme nedover fra disse lange hårene som illustrert
nedenfor.

Det fullstendige bildet
Når en cairn skal trimmes for utstillingsringen, bør du ha et mentalt bilde av den "ideelle cairn" i
hodet ditt. Sammenlign hunden du ser foran deg med bildet i hodet, og lær å trimme din hund slik at
den ligner på din "ideelle cairn" så mye som mulig.
Et speil bak trimmebordet er nyttig, det er også bilder av trimmede hunder som du beundrer. For å
få det mest mulig fullstendige bildet av din hund, er det en god ide å la noen andre gå med hunden
din. Se på den når kommer mot deg, går fra deg og fra siden. Tren blikket ditt, slik at du ser på
hunden slik en dommer vil gjøre. Er topplinjen jevn? Trenger skuldrene og nakken tynning? Blafrer
hundens pels seg når den beveger seg, er pelsen for lang eller for tykk eller begge deler? Kort ned
eller tynn forsiktig, se på hunden i bevegelse flere ganger underveis i denne prosessen.
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Når du gjør disse avsluttende grep på det helhetlige utseende på hunden din, pass på at du gjør det
sakte. Napp bare noen få hår, gre hårene tilbake på plass, og igjen se på hunden før du eventuelt
napper mer. Dette er ikke tidspunktet for å nappe hull i pelsen!
Hvis topplinjen ikke er jevn, forsøk å jevne den ved å løfte pelsen og forsiktig nappe noen hår der
pelsen virker for tykk.
Hvis hundens nakke virker kort, prøv å kjemme den med en veldig fin kam eller underpels-børste
siden det ofte er mengder av underpels på nakken. Hvis dette ikke er nok, napp noe av overpelsen.
Vær forsiktig slik at du ikke napper hull i pelsen, eller at hunden ser for mye trimmet ut. Likhet med
westie er her ekstremt uakseptabelt. Siluetten til en cairn og siluetten til en westie er ganske så
forskjellig, og reflekterer forskjellen i trimming og oppbygning av disse to rasene.
Hvis hunden har for utovervridde poter kan du fjerne pels på utsiden av poten, så nær som mulig,
uten å fjerne mye på innsiden. Hvis hundens poter vrir seg innover, gjør det motsatte.
Ved den siste finpussen på din cairn før utstillingen, bør du studere hunden fra åtte forskjellige
vinkler, ikke de fire som virker opplagt. Hvis du bare ser hunden forfra, bakfra og sidene, vil du
ikke se ujevne områder og hår som stikker ut og som bare er synlig fra en skrånende vinkel.
Stå ved din hunds høyre skulder, gå litt tilbake i en vinkel og mot fronten. Studer det du ser når du
kikker langs siden av hunden fra denne vinkelen. Gjenta fra venstre skulder, og vinklene bak. Er
hunden bra vinklet foran og bak? Buer nakken seg og glir inn i skulderhellingen? Du kan tynne
hårene på skuldrene for å få dem til å se bra ut. Hvis hunden har en ujevn underpels som gjør at den
ser mindre bra ut, bruk en underpels-børste eller fintannet kam for å finpusse på utseendet.

Utstyr for trimming av valpen
Metallkammer av god kvalitet, fin og medium, eller kombinasjon (Greyhound og Lambert-Kay er
gode merker).
Resco negleklipper (kjøp med et ekstra blad slik at du kan skifte når bladet på negleklipperen blir
sløvt).
Kwik-stop (blodstopp-pulver i tilfelle du klipper neglene for korte).
Pin-børste av god kvalitet, ikke for stor.
Sakser av god kvalitet, kort og medium lengde.
Fin tynnesaks, enkelt blad, 46-tenner (valgfritt, men kjekt å ha).
Krittblokker (hjelper deg å få et bedre grep på pelsen når du skal strippe).
Et trimmebord er kjekt, men en gummimatte plassert oppå vaskemaskinen vil også fungere. Om du
imidlertid bestemmer deg for å stille hunden din, er det nødvendig med trimmebord og galge. Nå er
det viktig at stedet der du trimmer valpen gir den gode følelser, at den føler seg trygg, og at den er
trygg. Forlat aldri hunden din uten oppsyn på høye flater.
ADVARSEL: Hvis du anskaffer deg en galge, ikke trim en valp i den. Selv med en mer voksen
hund, husk å aldri la den være uten oppsyn, ikke en gang hvis du f.eks. skal ta telefonen. Ulykker
kan skje alle.

DinCairn.no

20 (26)

Cairn Terrier trimming - fra start til slutt - Seksjon II

Ekstra utstyr som er nødvendig for utstillings-trimming
Ren bust-børste med nylon (den lille Mason-Pearson er veldig bra, men det kan hende du ønsker å
begynne med en billigere børste).
Fin tynnesaks er en nødvendighet. Få tak i 46-tann enkelt blad griffel, eller tilsvarende med kortere
griffel.
Miller´s Forge negletrimmer, foretrukket av noen pga. dens mulighet til å trimme små mengder
negler i et sirkulært mønster rundt ytterkanten av nerven, og følgelig påskynder nerven å gå tilbake
(valgfritt, men kjekt å ha).
Neglefil til å forme og korte, så vel som å pusse klippekanter. En Dr. Scholl´s fil fra apoteket
fungerer fint og er også billig.
Strippekniv - bør være grov og ikke skarp! Gode merker er Gately, MacKnife og Twinco.
Underpels-børste (eller en fintannet kam) Muck raker, Mars (#99M329).
Trimmebord og galge - standard høyde. Et toy/terrier bord er spesielt fint for høye personer, men
trimmeoverflaten er mindre enn på standard trimmebord.

Andre gode råd
All verdens trimming vil ikke hjelpe hunden din i ringen, om den ikke vet hva som er forventet av
den i ringen. Du må bruke tid og anstrengelser på å stille opp hunden på bordet, få fremmede til å gå
over den, undersøke munnen på den, og lære den gangarten i ringen, både innendørs og utendørs.
Gå på kurs for å venne hunden til tilstedeværelse av andre hunder og til lyder og akustikk fra
innendørs utstillinger. Hvis utstillingen pågår ute, vær sikker på at din hund er vant til å gå ustilling
i gress. Noen hunder hopper som kaniner i høyt gress.
Noen kloke utstillere tar med seg en opptaker, tar opp lydene på bråkete innendørs utstillinger, og
spiller dette regelmessig som bakgrunnslyder hjemme for valper og voksne.
Hvis du har et speil på veggen bak trimmebordet ditt, still opp hunden din foran speilet og vurder
dine anstrengelser. Får du hunden din til å se bedre eller dårligere ut når du stiller den opp?
Cairn skal alltid være glade i ringen, og gå i en livlig gange. Dette oppnår du ved å gjøre
treningsstundene så morsomme at hunden din ser frem til å få på kobbelet og gå ved siden din.
Godbiter og interessante severdigheter bør være inkludert i alle turene, og du må ikke bli sint på
hunden. Ros hunden når den gjør det bra, og dens minner av morsomme turer vil være med den når
alvoret gjelder...vel alvoret, i det minste en høflig, stolt og kontrollert utstillingshund.
Pass på at hundens øyne, ører og tenner er rene. Øyekrokene bør bli sjekket daglig for opphopning
av øyerusk, og ører vasket rene med en myk, fuktig klut når de er skitne. Se Seksjon I om
viktigheten av å pusse tenner regelmessig.
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Bilder
Hundene som er vist i denne seksjonen har ikke nødvendigvis blitt trimmet eksakt slik som
beskrevet i guiden, men de vil gi deg ypperlige eksempler på cairn som du kan studere når du følger
instruksjonene. Noen er pensjonister og gårsdagens champions, og illustrerer at cairn-trimmingen
ikke har endret seg mye med årene (slik det bør være). Bildene er utlånt fra Kennel Kramer.
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Etterord
Vi håper at dette heftet vil hjelpe deg å lære hvordan du trimmer din cairn terrier, uansett om du
skal stille den ut eller ei. De fleste av oss som har bidratt i dette arbeidet, har lært oss å trimme på en
helt annen måte og med mye mindre hjelp enn det vi kan tilby deg. Vi har lært ved prøving og
feiling, ved å se på bilder og å se på andres hunder. Og om vi var heldige, ved å se på noen med mer
erfaring enn oss mens de gjorde klar hunden for ringen. Vi har gjort alle mulige feil, men vi har hatt
det gøy! Og vi vil at du skal ha det gøy, kose deg med din cairn, og vær stolt av utseendet til hunden
din. Vi vil at du skal være stolt av din stadig økende kunnskap om hvordan du forbedrer utseendet
til din cairn, etter som dine kunnskaper om trimming øker. Og mest av alt: vi vil at du skal elske
din cairn, og aldri glemme hvorfor du elsker den.
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