
Riesenschnauzern har en lättskött päls och fäller inte så mycket men 
det krävs lite skötsel för att den ska hålla sig så.  

Uppfödarna brukar ha många goda råd och hjälper gärna sina valpköpare att komma 
igång. 

Nedan har jag satt ihop lite tips och råd om man vill lära sig att sköta sin 
Riesenschnauzers päls själv. Eftersom jag inte handtrimmar mina så mycket så 
kommer jag att ta upp klippningen. 

Det finns nog lika många sätt som det finns olika verktyg men så här gör i alla fall jag. 

Dagligen: 

Känn igenom din hund så att det inte finns småsår, att klor och trampdynor ser fina 
ut. Det kan även bildas tovor mellan tårna där det sedan samlas grus och pinnar som 
kan irritera huden Fila gärna klorna efter klippning så flisas dom inte så lätt det finns 
både handfilar och elektriska filar anpassade till hund. Riesen kan ibland vara lite 
känsliga när man ska klippa klorna.  

Viktigt är att man alltid använder en vass klotång annars kläms klorna och det 
kan göra riktigt ont!  

På sommaren är det nog så viktigt att titta efter så att inte fästingar suger sig fast. 

Tips! Ta en klädvårdsrulle(med klister på) och dra över pälsen så fastnar en del 
av odjuren. 

Kolla öron, ögon & tänder.  

Lär dej hur just din hund är och beter sig när den är frisk! 

Vänj din hund tidigt med att kunna stå stilla på ett bord med halkfritt underlag.  

Pälsvård: 

För att få en så lättskött päls som möjligt på sin riesen är det lämpligt att kamma ur 
pälsen med en stålkam en gång i veckan. 

 En karda med ”pluppar” på topparna av taggarna. Finns i olika storlekar man väljer 
den som är bekväm att hålla i och som inte är för hård i taggarna och en vass sax. 

Trimverktyget Coat King är en bra investering och den med 19 skär är den mest 
använda till vår ras.  

Coat King tar snabbt och enkelt bort löst hår, och då speciellt tjock underull. De är 
även utmärkta vid tovutredning och uttunning av pälsen.  

 
Gör så här: 



Dra Coat King genom pälsen med lätt tryck och alltid i pälsens riktning. Om du drar 
mothårs så skär du av pälsen och det är inte meningen. Använd varje eller varannan 
vecka - använder du för ofta så blir pälsen väldigt uttunnad. 

Furminator är också ett redskap som om man är försiktig snabbt och enkelt tar bort 
löst, dött underhår. 

Gör Så här: 
1. Försäkra dig om att din hunds päls är helt torr. 

  
2. Sätt kanten och tänderna på verktyget mot djurets päls och drag långsamt 
medhårs genom pälsen. Använd verktyget på samma sätt som en borste och dra 
över, upp och bort från djurets hud. Använd långa mjuka rörelser och undvik 
upprepade drag på samma ställe. 

 Var extra försiktig nära och vid de mest känsliga områden (mage, ben, 
könsorgan och anus). Tryck inte för hårt och lägg inte din tyngd på verktyget 
när du kammar igenom hundens päls.  

Alltför djup och hård borstning kan orsaka rodnader och irritationer i huden 
och hundar med känslig hud kan få skador även vid lätt kamning. Om du ser 
rodnad eller irritation på avbryt omedelbart! 

OBS! Furminatur ska inte användas för ofta! 

Har man en hund som har mycket underull i och lätt blir tovig i skägget kan det vara 
en skonsam lösning att skaffa en tovutredare som skär sönder tovorna och de blir 
då lättare att kamma ur. Detta rekommenderas dock inte om man har planer att åka 
på utställning med sin hund då skägget kan bli lite för tunt.  

Vissa handtrimmar sina riesen (den är egentligen en trim ras och pälsen blir 
finast om den trimmas för hand), andra klipper. Själv brukar jag plocka mina 
som valpar för att sedan gå över till att klippa. 

En Peppar & Saltfärgad riesen ska alltid trimmas om man vill behålla den 
vackra färgen. 

Vill man lära sig att handtrimma kan man ta kontakt med sin uppfödare som 
säkert kan hjälpa till. 

Man kan även hålla pälsen i trim utan att vare sig plocka eller klippa utan använda 
sig enbart av Coat King och Furminatorn. Lite mera jobb än när man klipper ner 
och lite mera hår på golven. Gör även att man kan ställa ut hunden under en längre 
period. Passar även bra om man inte vill klippa kort under vintern.  

 

Klippning 



Klippmaskinen hör till den dyrare investeringen när det gäller trimverktyg men 
här bör man inte pruta på kvaliteten för de billigaste maskinerna håller oftast 
inte för den kraftiga päls som våra riesen har. Det finns en del olika märken att 
välja bland. Hör gärna med er uppfödare och kanske kan ni få prova. Lämpliga 
skär är nr 10 som klipper 10mm och A5 skär nr 7 som klipper 3,2mm som jag 
har vid putsning, har även ett tass skär som underlättar när man ska putsa i 
och under tassarna.  

Vill man klippa sin riesen gör man det med ca fyra månaders mellanrum. Har man 
planer på att ställa ut hunden får man försöka beräkna när pälsen är som bäst på sin 
hund vilket kan skifta för den växer inte lika fort på alla hundar. 

En hel nedklippning tar ungefär en timme om man har vana och har en hund 
som står stilla. Hunden bör vara badad inför klippningen för att skona 
trimverktygen och resultatet blir även bättre. Var försiktig vid och på öronen så 
att hunden inte skadas om den rycker till då man lätt kan få problem i framtiden 
med detta.  

Använd skär 10 och klipp mothårs spara päls enligt foto. Jämna sedan 
övergångarna försiktigt med skär 7.  

Tips! Har man en hund som lätt slår sönder svansen när den är nyklippt kan 
man spara en tofs längst ut som sedan kan putsas bort när pälsen blivit lite 
längre. 

 Klipp skallen ner mot ögonbrynen och kinderna fram till skäggvårtan bakom 
mungipan.  

Effilera med sax så huvudet ser rektangulärt ut framifrån.  

Klipp med sax ögonbrynen från yttre ögonvrån ner mot nosryggen som i ett V. 
Klipp öronen med maskin och jämna sedan kanterna med sax. Klipp med sax 
runt tassarna så den ser ut som en kattfot. 

 



Jag putsar/klipper även mina hundars huvud-kinder-öron-hals samt baken ca 1gg 
varannan månad! I samband med detta badas dom. Använd ett milt hundschampo. 
Inför utställning finns det specialschampo som torkar ur pälsen så att den känns extra 
sträv, detta schampo ska inte användas vid den vanliga rengöringen. Balsam 
rekommenderas till benhår & skägg för att skydda lite mot slitage men inte när dom 
ska ställas ut. 

Putsningen tycker jag personligen är den roligaste delen och den gör att en 
riesen ser ut som just en riesen. 

 

Klipp med maskin skär 10 mothårs från strax över bröstknappen (A) upp under 
hakan (se bild ovan) Klipp även halsen mothårs som en sväng upp under 
öronen. Klipp med sax en rak linje från armbågen till ljumsken(B) jämna 
benhåren baksida in och utsida med sax (B+C). Putsa till brösthåren så att det 
blir en snygg ”bulle”(D) Putsa även baken så att virvlarna blir korta (se bild 
nedan). Putsa även testiklarna eller vulvan så det ser snyggt ut. Byt till skär 7 
och jämna alla kanterna så dom blir ”osynliga”. 

 



 

 



 

Klipp öron och kinder som vid nerklippningen se bild ovan. Klipp medhårs 
uppe på skallen (hur mycket som sparas på huvudet är en smaksak). Jämna 
alla kanter. Putsa även svansen så den ser snygg ut ev. med skär 7. Glöm inte 
tassarna. 

 

Bilden ovan visar en nyputsad riesen med bra pälslängd som är klar för 
utställning. 

 

 



Sammanfattningsvis gör jag en lista på ovan beskrivna verktyg: 

En vass klotång 

Klo fil  (vanlig lämpad för hund eller en elektrisk) 

Stålkam 

Vanlig Sax 

Effilerings sax enkel 

Klädvårdsrulle 

Karda mjuk med ”pluppar” 

Coat King 

Furminator 

Hundschampo 

Balsam 

Underullskniv Mars 330 

Klippmaskin  

Skär nummer 10 (1,5mm) för helklippning & putsning av öron hals + baken. 

Skär nummer 7 (3,2mm) för övergångarna vid putsning & finish. 

Tass/Nos skär 7/8 för att putsa under tassarna.	   

Detta var ett av säker många sätt att klippa en riesen på ni får prova er fram. 

Lycka t i l l!  

Ylva Jonasson & Helen Jerling 

 

 

	  


