
  
  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

Robin før han ble stelt                                    Robin etter stell. 

Legg merke til hvordan pelsen har fått igjen sin flotte glans og farge etter bad, føn og klipp. 

Stell av hund. 

  

Etter flere forespørsler skriver jeg her litt grunnleggende om det å stelle en hund. Mange vil sikkert 

synes at mye av det jeg skriver her er en selvfølge. Men dette er beregnet som tips til dere som er 

helt ferske hundeeiere. 
  

Skulle noen har synspunkter positive og negative på det jeg skriver her, så er jeg bare glad for 

tilbakemeldinger. 
  

TIPS TIL BAD AV HUND. 
  

Hvor ofte bader man en hund? 

Du kan bade de fleste hunder så ofte du vil. Med visse unntak av enkelte hunderaser. Du må sette 

deg inn i hvordan det er med din hunderase. 

Når det gjelder puddel vil jeg si rundt hver 3. uke til en gang i måneden er passe. 

Skitt fra turer kan normalt spyles av føtter og mage uten såpe. 
  

En puddel i tove alder ville jeg ha badet 

oftere gjerne annen hver uke, i verste 

floke tid. 

Mer om tovealder finner du lenger ned 

på siden. 

Praktiske tips. 
Den enkleste måten å bade en hund på er 

å ta den rett i badekar eller inn i dusjen. 

Jeg foretrekker badekar. 
  

Det er lurt å ha en anti skli matte i 

bunden av badekaret, så ikke hunden 

sklir. 

Det hindrer også at klørne skraper opp 

badekaret. 
  

En bøtte opp ned i den ene enden av 

karet, hindrer at hunden henger med 

hodet utfor kanten og at det drypper 



vann på gulvet. 
  

En tom Zalo flaske er utmerket til å blande hundesjampo og vann. De fleste merkene med 

hundesjampo skal blandes ut. Blandings forhold står på flasken. 
  

Mennesker og hunder har forskjellig ph verdi i huden. Derfor skal du ikke bruke menneske 

sjampo på hund. Det vil lett forårsake kløe. 
  

Vatt dott eller bomull i ørene kan beskytte øre gangene mot vete. Unngå like vel å spyle vann 

mot øregangene. Vete i øret kan føre til soppvekst og irritasjon. 
  

Pass på at vannet ikke er for varmt. Brenner hunden seg, blir den lite villig til å ta flere bad. 
  

Når du såper inn hodet, og spyler av såpen, kan det være lurt å holde en våt vaskehanske over 

øynene for å unngå at hunden får såpe i øynene. 
  

Ikke såp inn nesen. Er den skitten kan du tørke nesen med en fuktig vaskehanske. 
  

Husk å såpe inn rundt anal åpning. Der samler det seg ofte skitt, særlig om hunden har løs mage. 
  

Husk å spyle alle såperester ut av pelsen, før du tørker hunden. 
  

Ikke tørk mer enn at det ikke renner av pelsen, hvis du har planer om å føne hunden,. 

Jeg anbefaler alle som har puddel med litt lenger pels, om å føne hunden etter et bad, for å unngå 

krus og tover i pelsen når den tørker. En kruset pels er også vanskeligere å børste og klippe. 
  

Husk å ta ut bomullen av ørene. 
  

Hjelp hunden ut av badekarret. Våte, såpete poter og vått badekarr, kan lett føre til fall. 
  

Ta hunden rett opp på et klargjort bord for føning. 
  

   

Tove alder. 
For dere som er ukjent med tove alder, så er det den tiden da en puddel skifter fra valpe pels til 

voksen pels. Etter som puddelen ikke røyter, får vi en periode hvor hunden har både valpe og 

voksen pels på kroppen. De to pelstypene har lett for å floke i lag, og danner sammen filtrede tover, 

om en ikke er nøye med å børste hunden ofte, og grundig. 
  

Hvordan tove alderen arter seg varierer litt fra individ til individ. Noen hunder tover på hele 

kroppen og har derfor en ganske kort tovetid. Mens andre har skiftevis enkelte partier som har lett 

for å tove, og tove tiden trekker ut i lang drag. Tove alderen starter vanligvis fra 7- 8 måneders 

alder og varer gjerne til 1 år til 1,5 års alder. 
  

Har du din puddel i kort pels i denne tiden, så vil du naturligvis merke lite til dette problemet. 

Mens de som har lang pels og planer om utstiling har en stri jobb. 
  

FØNING. 
Det å føne hunden er noe av det viktigste og mest arbeids krevende i hele stelle prosessen. Føner 

du hunden riktig, så blir pelsen mye lettere å jobbe med i flere dager framover. Særlig for de som 



har valp og unghund i tove alder er dette en utrolig viktig prosess. Under føningen får du ut alle 

tover og får starte med blanke ark. 
  

Det et er også et viktig grunnlag 

når du skal klippe hunden. Er 

hunden dårlig fønet, vil klippe 

resultatet også bli dårlig. Så her 

må en ta den tid som kreves. 

Har du ikke blåser, så er dette en 

tidkrevende prosess. Men jeg 

lover det er virkelig verd 

arbeidet. 
  

Jeg har selv ikke blåser, så jeg 

regner vanligvis mellom 3 og 6 

timer på å føne en storpuddel. Alt 

etter som hvor lang pels hunden 

har i øyeblikket. 
  

Med blåser kan tiden med føning 

kortes ned betraktelig. 
  

Tips til føning av hund: 
  

Hvis du ikke har et stellebord, 

bruk et stødig bord, stort nok til 

at hunden kan ligge på siden oppå 

bordet. 
  

Legg et handkle på bordet, gjerne med et tynt ligge underlag under. Sørg for at hunden ligger 

behagelig. Gjerne med en hodepute, om hunden foretrekker det. 

Hunden skal ligge lenge, så det er viktig at den ligger godt. 
  

Hvis hunden fryser legg gjerne et teppe over hunden. 
  

Du selv vil ha en fordel av å bruke en stol med hjul, for ikke å bli helt gåen i beina, og ryggen. 
  

En føne holder, (Et stativ som skrues fast i bordet og holder føneren) er helt nødvendig, synes 

jeg. Ellers må du få en annen til å holde føneren for deg. 
  

Du trenger begge hendene når du føner hunden. 
  

Begynn med venstre side hvis hunden skal på utstilling. Det er hundens venstre side som skal 

vises for dommeren, og den første siden som fønes blir vanligvis best. 
  

Bruk en karde og løft opp pelsen mot føneren. Den andre hånden holder resten av pelsen av 

veien. (Se bildet for å se hva jeg mener.) 

  

Pass på at kardens skarpe tenner ikke skraper i huden. 
  



Hvis noe av pelsen begynner å tørke av seg selv, bruker du en dusj flaske og dusjer litt lunket 

vann på pelsen. Så du unngår at pelsen kruser seg. Og føn området tørt, mens du fjerner krøller og 

tover. 
  

Føneren må ikke blåse så nærme huden at den svir i huden. 

Du arbeider hele tiden der føneren blåser. Blåseren skal blåse på pelsen du holder opp, ikke på 

huden til hunden. 

Når det blir ubehagelig varmt for hendene dine er det også for varmt for hunden. 
  

Sørg for at all pels der du jobber er helt tørr, før du går over til et nytt område. 

Børst i gjennom med en grov kam, på det 

tørre partiet du har fønet, og sjekk at det 

ikke er noen tover eller floker. 
  

Tover og floker kan løses på mange måter. 

Noen maserer inn balsam i floken og løsner 

forsiktig med børste. 

Jeg bruker en sløv saks. Jeg klipper ikke, 

men bruker den som en sag, og sager meg 

forsiktig i gjennom toven, mens jeg holder 

igjen med den andre hånden, så det ikke 

lugger. Men denne metoden sliter litt på 

pelsen. Men du kommer fortere i gjennom 

tovene på den måten, og med et minimum 

av ubehag for hunden. 
  

Hvis hunden fryser, er det lurt og føne 

pelsen på magen først. Det pleier å hjelpe. 

Ellers begynner jeg vanligvis med halen og 

jobber meg framover. 
  

Når du jobber med pelsen på hodet, vær nøye på at føneren ikke blåser mot øynene til hunden. 

Trekk kan lett gi øye betennelse, og er også ubehagelig. 
  

Poter og nese fønes ikke. 
  

Tips til klipp av puddel. 
  

Klipp av snute. 
Her trenger du en klippe maskin. Jeg har en Oster maskin, og den har funket bra i mange år. Men 

har en tendens til å bli litt varm etter ganske kort tid. Det må en være klar over, så en ikke lar 

klippebladet bli så varmt at det skaper ubehag for hunden. 
  

Hvilket klippe blad du skal bruke, varierer ut fra hvor kort pels hunden din tåler uten å bli rød i 

huden. 

Zanto klarer fint et 30 skjær, mens Robin kan ikke ha et klippe skjær som klipper tettere enn et 15 

skjær, før han blir rød og irritert i huden. 
  



Begynn med å putt bomull i ørene. Det hindrer at avkuttet pels kommer ned i øregangene. Det kan 

skape irritasjon og ørebetennelse. (Bomull i ørene demper også litt på den høye lyden på 

klippemaskinen.) 
  

Når du klipper ansiktet kan det være en fordel å hekte sammen ørene bak på nakken med en hår 

strikk, så ikke noen av selve øre pelsen kommer med i dragsuget. 

 

Klipp på nedsiden av øret, for å få så god lufting til øret som mulig. 
  

Klipp en rett strek fra øre til øyet. 

På halsen skal du klippe slik et halsband ville ha ligget rundt halsen. En lett bue til omtrent mitt 

på halsen, godt ovenfor bryst beinet. 
  

Dra litt i leppen for å få ut alle folder, når du klipper over og under leppe, så unngår du både å 

klippe i huden , og å få pels parti rundt leppen som er uklippet.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

Ved klipp rundt anal åpning vær ytterst forsiktig og før klippe maskinen fra analåpning og ut til 

siden. Det er viktig å få vekk hår rundt åpningen, for å unngå at avføring setter seg fast i hårene, 

det i seg selv kan skape sårhet i huden. 

Men vær forsiktig, så du ikke klipper hull i huden her. En liten rift kan lett bli betent etter som det 

er et utsatt område for bakterier. Er uhellet ute, så vær nøye med å rense riften jevnlig til den er helt 

grodd. 
  



Haler rot og poter klippes også med maskin. 

Resten av kroppen kan med fordel klippes med saks. 

Men jeg pleier ofte å klippe også mage og på innsiden av lår og albu med maskin, når jeg ikke har 

planer om å stille ut hunden. 
  

Bruk saks og jevn til overgangene. 

Mange puddel folk sverger til dyre flotte sakser, men det fungerer bra med vanlige god stoff saks 

også. De blir fortere slitt enn de dyre saksene, men til gjengjeld kan du kjøpe svært mange vanlige 

sakser for prisen av en dyr. 
  

Klipp av kropp 

Her er det viktig å ofte løfte opp pelsen med en grov kam, så ikke noe av pelsen har lagt seg 

mens du jobber med den, og dermed gir deg et feilt bilde av hvordan hunden ser ut.   Det blir også 

lettere å klippe hunden når du børster gjevnlig opp pelsen. 
  

Bruk god tid, og ikke ha for mye hår om gangen i saksen. Det skal nesten føles som du klipper 

luft når du fin klipper. 
  

Pene myke overganger er nøkkelen til et godt resultat. 

  

Øvelse gjør mester. Når en skal klippe en puddel er det nesten som å være skulptør. Her får vi 

virkelig øve oss på å forme, og skape et nytt utseende. 

Det er vel de færreste hunderaser, som kan endre slik utseende som en puddel, ut i fra hvilken 

frisyre vi gir den. 
  

Flere detaljene om frisyrer og selve klippen finner du bedre beskrevet på nettsider som jeg linker til 

lenger nede på siden. 
  

STRIKK 

Et siste tips når det gjelder strikk, er godt å ta med. De med hund i utstillings pels. Trenger å 

strikke opp hunden både til hverdags og til utstilling. Blant annet for at pelsen ikke skal falle fram 

foran øynene. 

Strikk som fåes kjøpt i dyrebutikk til hund, er rå dyrt, og det er bare 20 –30 strikker i posen. 

Men kjøper du strikk til hest får du et par hundrede strikk til en brøkdel av prisen. Strikk til hest er 

også litt kraftigere enn hundestrikken og sliter mindre på pelsen. 

Strikk til hest kan utmerket brukes også i utstilings ringen og jeg har sett at den blir brukt av pudler 

i alle størrelser. 
  

  

Her er noen eksempler på frisyrer som er godkjent på utstilling. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Løveklipp.                                                    Continental Frisyre. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Engelsk løve                                                 Toilett 60 frisyren. 
  

  

  

Ønsker alle lykke til med stell av sine hunder. 
  

----------------------------------------------- 

Her linker jeg til sider hvor det står mye mer om stell og klipp av 
puddel. 
 
Cafu & Charlie\s hjemmeside.  

http://pudel.dk/index.htm


Dansk puddel side. En virkelig informativ side. Her får du flott beskrevet hvordan du skal 

sette opp en hverdags topp på puddel i utstillings frisyre.  + Mye mye mer. 

______________ 
Ridgewood Standard Poodles. Engelske side. Under Grooming, finner du mange tips 

til klipp og strikk oppsatser, på puddel. Rikelig ilustrert med bilder. 
 

 
 

http://www.ridgewoodpoodles.com/index.htm

