
Suursnautserin karva koostuu karkeasta peitinkarvasta
ja lyhyestä tiheästä pohjavillasta. Trimmausväli on noin
½ vuotta. Tarkoituksena on poistaa eloton kasvunsa
lopettanut peitinkarva joko käsin nyppimällä tai
trimmausveistä apuna käyttäen.

Karva nypitään trimmausveitsellä siten, että otetaan
kiinni karvasta noin puolivälistä, ettei villa jää väliin ja
vaikeuta irtoamista. Pohjavillaa ei yleensä nypitä.

Nyppiminen aloitetaan niskasta toisella kädellä vas-
taan pitäen, jolloin saadaan napakka ote karvoihin ja
nahka pysyy paikoillaan. Nypitään niska, selkä, lavat,
kyljet, kankut ja reidet ulkopuolelta, ei kuitenkaan ai-
van kintereisiin asti. Kaulan sivut nypitään karvan
kasvusuunnan vaihtumisrajaan asti. Kyljet nypitään
kyynärpää-nivuslinjan yläpuolelta.

Ei nypitä kaulaa, peräpeiliä, reisien sisäpuolia, pää-
lakea eikä korvanlehtiä. Nämä ajellaan koneella. Rei-
den alareunasta nivusiin jätetään kapea reunus ns.
tehostekarvat.

Kun kaikki peitinkarva on poistettu, ajetaan pohjavilla
koneella suhteellisen lyhyellä terällä (2-5 mm), jolloin
saadaan pohjavilla kasvamaan tasaisemmin ja loppu-
tulos siistimmäksi.

Etuosa

Etuosa ajellaan rintalastaan asti, josta jätetään kol-
mio eturaajojen yläosien kanssa. Kolmio muotoillaan
ohennussaksilla, tarkoituksena on jättää täyteläinen
eturinta, ei mikään kapea �intiaanipäähine�.

Vatsa

Vatsa ajellaan sileäksi (ei liian pitkälle), mutta jos
koiran vatsanahka kovasti ärtyy, leikataan saksilla.
Uroksella myös nivuset ja kivesten ympäriltä!

Käpälät

Ensin leikataan pohjasta polkuanturoiden välistä kar-
vat lyhyeksi (varsinkin talvella, ettei lumi tartu
paakuiksi). Keskimmäisten varpaiden väli leikataan
lyhyemmäksi, muut varpaiden välit varovasti lyhentäen,
ettei tehdä hajavarpaita. Tassu pyöristetään
leikkaamalla poikkisuuntaan sileillä saksilla koiran
seistessä; lopputuloksena pitäisi olla pyöreä, korkea,
tiivis kissantassu, jossa ei ole harottavia karvoja. Var-
paiden päältä ei leikata.

Takaraajat

Reiden sisäpuolet ajetaan vähän kintereiden yläpuo-
lelle asti. Kampaa tehostekarvat suoraksi pystyyn ja
tasoita tiheillä saksilla seuraten reiden linjoja nivusiin.
Tasoita kintereestä pitkät karvat, tasoita rajakohdat
ohennussaksilla.

Takajalan sisäpuolelta kammataan karvat pystyyn ja
leikataan sileillä saksilla, ulkopuolelta kintereestä ly-
hennetään. Viimeistellään ohennussaksilla.

Vatsalinja

Vatsalinja leikataan suoraksi nivusista kyynärpään ala-
puolelle. Tasoitetaan rajakohdat kyljestä
ohennussaksilla. Jos koiralla on hyvä alalinja, älä jätä
paljoa karvaa, älä �himoitse� liiallista rintakehää, rin-
nan syvyyden suhde koiran korkeuteen tulisi olla 1:1.

TRIMMAUS



Eturaajat

Kampaa eturaajan karvat pystyyn ja tasoita sileillä
saksilla. Etupuolelta lyhennä sormia apuna käyttäen.
Tasoita myös raajojen sisä- ja ulkopuolet, niin että
raaja näyttää suoralta.

Pää

Päälaki ajellaan kallon ja silmäkuoppien rajakohtaan
asti. Posket ajellaan silmän ulkonurkasta suupielen
taakse kuviteltuun linjaan asti. Korvalehdet ajellaan
päältä ja alta, varo reunoja. Korvien reunat leikataan
sileillä saksilla. Korvakäytävät nypitään tyhjäksi
karvoista.

Kuononselkä otetaan paljaaksi ohennussaksilla. Par-
ta muotoillaan ohennussaksilla, kallo ja kuono yhtä
leveäksi, parta pyöristetään � pukinparta ei ole sallit-
tu. Silmien alla olevia karvoja ei leikata, kuonon sivu-
jen pitää olla täyteläiset.

Kulmakarvat leikataan kolmioksi, joka saa ulottua
kirsuun ja sivuilta silmien ulkonurkkiin. Ohennetaan
silmien ulkonurkasta varovasti ohennussaksilla, jotta
saadaan terävä ilme, eivätkä kulmakarvat paina liian
raskaana �ilmettä alas�. Kulmakarvat voivat olla yhte-
näiset tai kaksi erillistä, riippuen koiran pään muo-
doista. Lyhennetään myös liian pitkät silmäripset.

Häntä

Hännästä nypitään vain pitkät helposti irtoavat karvat,
loput ajellaan koneella. Häntää ei tulisi nyppiä tai ajella
ihan kaljuksi, muuten se vaurioituu helpommin ja
häntärauhasen kohta voi jäädä karvattomaksi.

Trimmauksen jälkeen koira pestään shampoolla, jotta
mahdollinen hilse saadaan pois ja karvatupet
sulkeutuvat.

Trimmauksen jälkeen villa lähtee kasvuun
ensimmäisenä. Jos se on runsasta tai epäpuhtaan
väristä, voidaan sitä raapia pohjavillaveitsellä.

Pennun ensimmäinen kokotrimmaus tapahtuu pennun
ollessa 5-7 kk:n ikäinen, karvalaadusta riippuen. Tätä
ennen on kuitenkin suositeltavaa tehdä 1-2
pentuputsausta, jolloin pentu tottuu olemaan pöydällä
eikä ole isokokoisempana enää hankala käsitellä.

Näyttelyyn valmistautuessa on turkille laskettava
kasvuaikaa n. 8-13 viikkoa karvalaadusta riippuen.
Ennen näyttelyä on vielä tehtävä ns. näyttelyputsaus.

Väliputsaus kokotrimmausten välillä on suositeltavaa
myös arkielämässä, koska se helpottaa huomattavasti
koiran puhtaanapitoa ja onhan siistityn suursnautserin
kanssa huomattavasti mukavampi

Lähde: SSSK:n pentuopas


