Trimmaus
Yleistä
Cairnterrieri on trimmattava rotu. Vaikka koiraa harjaisi ja
kampaisi kuinka usein tahansa, se ei korvaa nyppimällä tehtyä
siistimistä. Kun cairnterrieri on oikein trimmattu, se näyttää
luonnolliselta, mutta hyvin hoidetulta.
Cairnin karvan tulisi olla karheaa ja kaksikerroksista. Tämä
tarkoittaa säänkestävää päällyskarvaa ja tiheää, tarpeeksi
runsasta pohjavillaa.
Ihanteellinen turkki olisi sellainen, josta voisi aika ajoin
nyppiä pitkän kerroksen pois ja alla olisi kasvamassa aina
uutta "tuoretta" karvaa. Kuitenkaan kaikki cairnit eivät ole
turkinlaadultaan tällaisia ja siksi monet kotikoirat nypitään
"alas" eli stripataan pari kertaa vuodessa; keväisin ja
syksyisin.
Cairnterrierikerho ry järjestää trimmauskursseja aina
ajoittain eri puolilla Suomea. Kurssille osallistumalla saat
parhaat opit ja materiaalin trimmausta aloitellessasi!

Ennen trimmausta
•
Ulkoiluta koira, jotta sillä ei ole hätä, eikä liikaa
virtaa rimpuiluun
•
Kampaa koira ja selvitä takut
•
Tarkista, että takamus on puhdas – huomaa, että turkin on
oltava kuiva, ei vasta-pesty, sillä pesu tekee karvan
liukkaaksi
•
Jätä kynnenleikkuu trimmauksen loppuun – terävät
raapaisut eivät ole mukavia

Välineet
Cairnin trimmaus ei vaadi runsasta välineistöä, tarvitset
vain:
•
sormet
•
•

kaksi metallikampaa: harva—ja tiheäpiikkinen
ei-repivä harja

•
sakset intiimialueille sekä tassujen ja polkuanturoiden
väleihin
•
halutessasi voit käyttää myös trimmausveistä –
huomaathan, että tarkoituksena on vetää karva kokonaisena
pois, ei katkaista sitä

Trimmaus – miten se sitten tapahtuu?
Karva nypitään juurineen, sitä ei katkaista – katkominen
muuttaa turkin laadun pehmeäksi, sillä vain karvan kärki on
karkea. Turkista nypitään kaikki ylipitkät, kuolleet ja
hapsottavat karvat.
Näin se käy:
•
Tue ihoa toisella kädellä ja ota pieni karvanippu esiin
•
Tartu karvasta suunnilleen keskikohdasta kiinni ja
nyppäise napakasti myötäkarvaan – älä venytä karvaa irti, se
tuntuu koirasta epämiellyttävältä!
•
Etsi oma tekniikkasi
•
Varaa trimmiin riittävästi aikaa!

Cairnin trimmaus pala palalta
Ennen kuin alat trimmata, tutustu cairnin rotumääritelmään –
trimmi on helpompi suunnitella, kun tiedät miltä koiran
pitäisi näyttää. Mikään sääntö ei kiellä parantamaan koiran

ulkonäköä trimmauksella! Voit myös tulostaa itsellesi hyvin
trimmatun cairnin kuvan trimmauspöytäsi viereen, niin tästä on
hyvä ottaa mallia trimmin aikana.
Pää
•
Pääkarva on hyvä nyppiä suht usein, jopa muutaman viikon
välein – näin päähän on aina tulossa uutta napakkaa karvaa
•
Jätä karvat noin 4-5 sentin
pituiseksi – nypi pois tätä pidemmät
karvat
•
Korvien kärjet nypitään
tasasivuisen kolmion alueelta sekä sisäettä ulkopuolelta
•
Nypi pois pitkä ja paksu
”kauluskarva” kaulan yläosasta
•
Nypi kuono-osasta kaikki kuolleet
karvat, kirsun juuressa olevat karvat
nypitään hieman lyhyemmäksi

Etuosa
•
Siisti kaula niin, että kaulan kaari tulee hyvin esiin –
kaula ei kuitenkaan saa olla kalju
•
Nypi niskapuoli tarkasti ja suht usein, jotta niska ja
päänkarvat yhtyvät kauniisti korvien takana
•
Jätä rintaan riittävästi karvaa, mutta poista kaikki
pitkät ja häiritsevät karvat – rintakarvojen täytyy alkaa
runsaina, mutta siisteinä kaulan alaosasta ja jatkua kaarevana
linjana vatsaan asti
Jalat

•
Eturaajojen on tarkoitus näyttää mahdollisimman suorilta
edestä katsottuna – poista karva ulkonevista kohdista ja jätä
karvaa ”syvennyksiin”
•
Etutassujen karvojen ei ole tarkoitus olla yhtä pitkät,
vaan karvojen pitäisi sivusta katsottuna reunustaa raajaa
alkaen tassusta lyhyempänä ja päätyen pidempänä kyynärpään
kohdalle
•
Kyynärpäiden tulisi liittyä runkoon tiiviisti
•
Reisiosan on tarkoitus olla kehittynyt ja leveä
•
Nypi takajaloista kaikki pisimmät karvat pois kintereestä
alaspäin
•
Polvien kohdalta nypitään pois pitkät karvat niin, että
polvikulma näyttää kauniin pyöreältä
•
Jatka linjaa liittäen se ilman näkyviä rajoja kyljen ja
vatsan linjaan. Vatsalinja nypitään kevyesti ylöspäin
nousevaksi
•
Älä poista cairnin housuja kokonaan, vaan nypi kevyesti
hännänjuuresta alkaen siten, että sivusta katsottuna ei
ulospäin pistä esiin linjaa rikkovia
karvoja
•
Takaapäin katsoen takaraajojen
väliin tulisi jäädä siisti nurinpäin
oleva pieni V-kirjain
•
Käpälien tulee olla tiiviit ja
pyöreät

Häntä
•
Hännän tulisi olla tukeva porkkana, joka alkaa
paksuhkosta tyvestä ja kapenee ylös kärkeä kohden
Runko-osa

•
Selkälinjan on tarkoitus olla suora, joten poista karva
kohoavista kohdista
•
Älä jätä kylkiin pitkiä ”koristehapsuja”

Loppuun muutama hyvä vinkki
•

Hanki itsellesi mallikuva kauniisti trimmatusta cairnista

ja yritä jäljitellä trimmausjälkeä.
•
Jos mahdollista, käytä trimmatessa apunasi peiliä. Voit
katsoa trimmausjälkeä peilin kautta "ulkopuolisin" silmin.
•
Huolehdi siitä, että trimmaustilassasi on hyvä valaistus.
Hämärässä tulee helposti otettua liikaa karvoja irti.
•
Ohuet kumihanskat ovat hyvä apuväline trimmatessa. Saat
karvasta paremman otteen ja säästät sormiasi.
•
Jos aiot trimmata koiraasi jatkossakin, hanki itsellesi
kunnon trimmauspöytä ja teline. Sijoitus todella kannattaa,
sillä se helpottaa työskentelyä huomattavasti.
•
Älä koskaan ryhdy trimmaamaan ärtyneenä tai väsyneenä.
•
Trimmaamaan oppii vain tekemällä. Anna itsellesi siis
lupa tehdä virheitä ja ota niistä opiksesi.
•
Opettele perustrimmaustekniikka hyvin ennen kuin hankit
trimmaukseen apuvälineitä. Cairnin trimmaus perustuu aina
sormin tehtävään työhön.
•
Jotta voit trimmauksella parantaa koirasi ulkonäköä, on
sinun tiedettävä koirasi "virheet". Rotumääritelmän tunteminen
antaa tähän hyvän perustan.
(koottu Marjut Fromin, Taru Rannikkon ja Mervi Kyrjen teksteistä)

