
HUR MAN SKÖTER EN COLLIEPÄLS 
Bortsar och saxar 

På bilden nedan syns följande: 
 - olika vanliga saxar  
 - en effileringssax (som även syns på egen bild)  
 - liten karda för hasor och öron 
 - stor karda för kroppen 
 - rund borste med längre piggar för den längre 
pälsen på bringa, svans, fanor 
 - klotång 
 - bredtandad kam för att redan ut knutor t.ex. 
bakom öronen, fanorna 
 - sprayflaska med vatten 
 - sprayflaska med spraybalsam för utredning av 
knutor i ullen 
 - ev. annan spray med t.ex. minkolja i 

 
Saxar kan kosta allt från under 100 kr till flera 
hundra kronor. Det man bör veta är att sandig 
och/eller smutsig päls gör saxen slö, så om man 
köper en riktigt dyr sax bör man även ha en 
billigare som man använder i vardagen. Den dyra 
bör bara användas i nytvättad päls. 

Förutom en vanlig sax behövs en effileringssax.  

 
En effileringssax fungerar uttunnande då den är 
tandad. Det är viktigt att saxen inte är för 
grovtandad för då syns ”klippen”. Den finns även 

som dubbeltandad men det brukar räcka med en 
enkeltandad.  

Det man oftast klipper på en collie är tassarna och 
det finns speciella saxar för tassar för de som är 
osäkra på handen, som har trubbig spets.  
 

Framtassar och fanor 

Tassarna klipps undertill mellan trampdynorna och 
runt om. En välklippt collietass drar in mindre 
sand och grus och torkar fortare. 

 

 
Därefter skall man även snygga till tassen på 
sidorna och ovanpå. En collie kan ha olika mycket 
päls på tassarna inkl. ovanpå. Fanornas fyllighet 
varierar också kraftigt. Pälsen på en collie 
förändras då den blir vuxen vid 2-3 årsåldern och 
brukar bli mer fyllig just på fanor och hasor.  

När fanorna nertill övergår i tassen bör man klippa 
så att det blir en mjuk övergång.  

 
På frambenen har collien sporrar som brukar ha en 
extra tuss päls kring sig. Tunna bort pälsen runt 
sporren med en effileringssax, se bilderna här 
nedan. 



 

 

 
När man har klippt klart undersidan och runt 
sporrarna och fixat övergången från fana till tass så 
skall man fixa ovansidan av tassen. Ta den lilla 
kardan och borsta upp pälsen på ovansidan tassen. 
Därefter använder man effileringssaxen för att 
forma tassen som man vill ha den.  

 

Baktassar och hasor 

Baktassarna genomgår samma friklippning som 
framtassarna… 

 
men sen är det dags för en av de lite svårare 
sakerna att klippa på en collie – en korrekt och bra 
hasklippning.  

Börja med att reda ut haspälsen med den lilla 
kardan samt med den bredtandade kammen. Se till 
att pälsen är jämn och fin rakt ut innan du börjar 
klippa. Här lönar det sig att inför en utställning 
använda den dyra saxen. Man klipper uppifrån ner 
och skapar en mjuk båge likt bilden här nedan. Sen 
kan man få hålla på och trimma mer eller mindre 
beroende på hur tjock pälsen är på hasen.  

 



 
Ett bakben är klart… skillnad? 

 

Front och bakdel 

Här måste man vara noga med att fukta pälsen 
speciellt om pälsen är torr och sträv. På unga 
hundar över året som håller på och byter ut sin 
päls kan man behöva använda sig av spraybalsam. 

Fronten borstar du bäst stående med hunden 
mellan dina ben så du kan få tag i hela pälsen på 
fronten. Arbeta dig igenom lager efter lager, 
nerifrån upp. Kragen kan framtill vara väldigt tät 
så gå inte för fort fram. 

 

 
När du tar bakdelen bör hanhundsägare tänka på 
att hålla för ”kulorna” när du far fram med borste 
och sax. Använd aldrig, aldrig en kam här utan 
bara bortsar och kardor. Här är det en ung hane 
som håller på och byta päls och han har lite knutar 
i pälsen som måste redas ut. Använd effilerings-
saxen för att få bort den gamla pälsen. Glöm inte 
sprayen.  
 
 
Kastratpäls 

Vissa kastrater kan få en tunnare och finare päls 
som i den längre strävare pälsen lätt filtrar ihop sig.  
Dessutom slutar inte ullen att växa vilket medför 
en enorm päls efter ett tag. Ullen har även svårt att 
släppa. Här får man använda sig av spraybalsam 
som är superbra att använda, samt tunna med 
effileringssax. Ibland får man ta till en grövre 
hårdare borste för att få bort den gamla täta ullen.     
 

och till sist  - öronen… 

Här ser du en helt ofixad collie – FÖRE 

 
Börja med att effilera bort lång hårstrån som 
liksom hänger ut över ovansidan av öronen. Den 
här hunden har långa testar runt öronen, både på 
ovansidan samt framför och i öronen. 



 

 

 
Få bort eventuella knutar bakom öronen med 
bredtandad kam och eventuellt även med 
effileringssax. 

 
Kolla av ditt arbete så du inte tar för mycket. Här 
är ovansidan fixad samt även insidan på höger sida 

 
Sen tunnar du med effileringssaxen på insidan och 
runt örat framtill.  

 
Här är höger öra helt fixat – EFTER. 

 

Avslutningsvis… 

Ta för vana att klippa klorna en gång i veckan t.ex. 
på lördagarna. Klipp tassarna i första hand 
undertill men även gärna på ovansidan då tassarna 
blir så mycket snyggare då. Det behöver man inte 
göra varje vecka men varannan eller var tredje. Då 
kan man även borsta igenom pälsen och snygga till 
hasorna lite. Om du skall ställa ut så klipp inte 
hasorna för korta innan, utan spara dessa den sista 
månaden.  

Använd aldrig annat än borstar i pälsen till att 
borsta med – kammar är svartlistade. Även den på 
senare tid populära furminatorn passar inte för 
colliepäls. 

En collie har en dubbel päls med kraftigare täckhår 
som skyddar mot väta samt en tät kortare ull som 
både värmer när det är kallt och isolerar mot 
värmen när det är varmt. Klipp därför aldrig en 
collie. Vissa individer är precis om vi människor 
känsligare mot värme.  

Bada din collie vid behov. Vi fällning som inträffat 
1-2 ggr per år kan man skynda på fällningen med 
ett bad. Använd ett schampo för hundar.  

 


