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Trimanje, januar 2017  
 

TRIMANJE 
 
Olga Bizjan Poklukar, Klub ljubiteljev šnavcerjev in pinčev Slovenije, 2017 

 
Na ulicah vedno pogosteje srečujem šnavcerje (ti so pač moja pasma in sem nanje 
še bolj pozorna), ki imajo za pasmo povsem netipično dlako. Predvidevam, da zaradi 
nepravilne nege, zato sem se odločila, da napišem nekaj besed o trimanju. 
 
Kaj sploh je trimanje?  
Trimanje je strokovni izraz za odstranjevanje odmrle dlake pri psih s trdo, žimasto 
dlako. Preden pa obrazložim, kako trimanje poteka, je dobro, da razumemo, kako 
raste dlaka in  njen življenjski cikel. 
 
Folikel pasje dlake je kompleksen, kar pomeni, da iz enega mešička raste več dlak. 
Folikel pasje dlake lahko vsebuje eno do dve osnovni krovni dlaki ter 7-22 
sekundarnih dlak, ki jih poznamo kot podlanka. Pasja dlaka raste v različnih ciklih, od 
aktivne rasti, pa do stopnje odmiranja, ko je pripravljena, da izpade. 
 
Da bi ohranili zdrav in zračen kožuh naših šnavcerjev, moramo starejše dlake 
odstraniti, saj le te ne izpadejo same in tako omogočiti rast novih, zdravih dlak. 
Šnavcerji imajo močno in žimasto zgornjo (primarno) dlako in mehkejšo (sekundarno) 
dlako, ki jo imenujemo podlanka. Trimanje torej pomeni fizično odstranjevanje 
odmrlih dlak.  Odstranitev dlake sproži hitri celični odziv in spodbudi rast nove dlake, 
ki zraste močnejša in bolj svetleča. V tem procesu, črna dlaka postane temnejša, 
bela dlaka dobi intenzivnejšo barvo. S trimanjem poskrbimo tudi za zračnost kožuha 
in s tem preprečimo marsikatero kožno obolenje.  
 
Tehnike trimanja 
Izraz "trimanje" se torej nanaša na odstranjevanje odmrle dlake brez striženja. Klasiki 
trimanja se še vedno poslužujemo tako imenovanega ročnega puljenja (hand 
stripping). S kazalcem in palcem primemo šop dlako in jo potegnemo v smeri dlake. 
Stara, odmrla dlaka zlahka in povsem neboleče zapusti kožuh. V pomoč pa so nam 
lahko tudi posebni nožki z zobmi, ki se imenujemo trimerji. Na trgu je veliko različnih 
izvedb in prozvajalcev. Vendar pozor, dlako moramo s pomočjo trimerja spuliti, ne 
prirezati! Pomembno je, da gostota zobcev odgovarja strukturi dlake ter da vam ročaj 
omogoča dober oprijem. Za začetnike je zelo uporaben tudi kamen za trimanje, s 
katerim preprosto prečešete psa. Posebej se obnese pri odstranjevanju odvečne 
tanke podlanke in se lahko uporablja že za mladičke, takoj ko zapustijo leglo. 
 
Naj omenim, da ima vsak pes edinstveno strukturo dlake. Nekateri imajo zelo bogato 
podlanko in malo krovne dlake, spet drugi so skoraj brez podlanke. Kvaliteta dlake je 
gensko pogojena, vendar pa je pravilna nega ključnega pomena, da bo dlaka ostala 
še naprej žimasta in intenzivne barve. 
  
Lahko bi rekli, da je trimanje neke vrste umetnost, saj zahteva veliko 
potrpljenja, časa in znanja, vendar pa naj bi vsaj osnove vzdrževanja poznal vsak 
lastnik šnavcerja. Vsaj za začetek se je dobro posvetovati s strokovnjakom, ki 
trimanje resnično obvada. To so ponavadi  vzreditelji in ljubitelji pasme, ki imajo 
veliko izkušenj ter tudi dobro poznajo standard pasem. Priporočam, da že mladiča 
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navadite na redno trimanje. Ne dovolite, da ga pasji frizer preprosto postriže s 
strojčkom, saj mu lahko za vedno uniči dlako.  

Če želimo imeti vedno urejenega psa, se priporoča trimanje opravljati vsaj enkrat na 
mesec, pri čemer odstranimo samo najdaljše dlake in odvečno podlako in tako 
vzdržujemo tako imenovani »rolling coat« . Če psa zamenarimo in ne poskrbimo 
pravočasno za redno trimanje, se njegova dlaka ne bo obnavljala sproti, po trimanju 
pa bo kožuh močno razredčen. Včasih je toliko mrtve dlake, da moramo psa strimati 
do golega in traja kar nekaj tednov, da se obnovi. Pasjii frizerji, ki ne poznajo pasme,  
se v takih primerih odločijo za striženje, kar pa še dodatno poslabša stanje dlake saj 
dolgoročno zgubi na teksturi in barvi.  

Zakaj trimanje in ne striženje? 
Pasme s trdo, žimasto dlako (šnavcerji, terierji,…) le-te ne menjajo. Zato je nujno, da 
mrtvo dlako fizično odstranimo s trimanjem. Tako omogočimo rast novi žimasti dlaki, 
hkrati pa vzdržujemo barvo in pravilno teksturo dlake. Pigment v dlaki se s starostjo 
dlake izgublja. Če torej dlako strižemo, bo ta še naprej rastla, izgubljala pa bo 
pigment. Zato črn kožuh postane železno siv, rjav obledi, bela barva pa izgubi 
intenziteto.  Stara dlaka z rastjo tudi postaja vedno bolj tanka in mehka, ter s pomočjo 
prstov zlahka zapusti kožuh. Življenjski cikel žimaste dlake je približno 6 mesecev.  

Pravilna tekstura dlake pa nima zgolj lepotnega pomena, pač pa ima tudi 
funkcionalen pomen. Šnavcerji so delovni psi, pravilna vzdrževan, torej triman 
kožuh, jih varuje pred vremenskimi neprilikami. Zgornja trda žimasta dlaka ne 
prepušča vode, pes ostane suh. Mehka podlaka pa v prezračenem kožuhu nudi 
odlično izolacijo pred mrazom in vročino. 
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KAKO VZDRŽEVATI DLAKO ŠNAVCERJA 

Lučka Žabkar, Klub ljubiteljev šnavcerjev in pinčev Slovenije, 2017 
 

Da bi vaš šnavcer imel dlako, kot je predpisana v standardu (barva, trdota, dolžina, minimalno izpadanje), 
je treba spoštovati naslednja dejstva: 

1. DLAKA SE NE PRIREZUJE AMPAK TRIMA! 
2. DLAKA SE NE NAREDI (npr. ob enkratnem obisku pasjega frizerja) AMPAK DELA (sistematični 

proces)! 

Odločitev vsakega lastnika je, kako bo skrbel za dlako (ga bo urejal sam, ga bo vodil v pasji salon). V Klubu 
ljubiteljev šnavcerjev in pinčev Slovenije se zavzemamo za redno trimanje in nikakor za prirezovanje s 
škarjami ali strojčkom za striženje. Z napačno nego dlake bodo namreč tudi psi, ki imajo že gensko zasnovo 
za boljšo dlako, izgubljali na njeni kakovosti, barva kožuha bo bledela in dlake bodo same od sebe mnogo 
bolj izpadale, kar je sicer netipično za šnavcerje. Šnavcer bo izgubljal na svojem sicer plemenitem in zelo 
posebnem izgledu ter tudi ne bo več primeren za tiste, ki ne marajo dlak v svojem domu oziroma so morda 
nanje alergični. 

Ker urejanje šnavcerja ni enostavno, kar nekateri zmotno zatrjujejo, in ker zahteva sistematičnost ter ostro 
oko, neizkušenim lastnikom svetujemo, da poiščejo dobrega pasjega frizerja in mu bodo znali postaviti 
zahteve glede urejanja. To pa je: PULJENJE IN NE BRITJE OZ. STRIŽENJE DLAKE! Strojček je dovoljen 
izključno za krajšanje dlake na licih, na podgrlini, v notranjosti uhljev, okoli anusa in na spodnjem delu 
trebuščka (okoli spolovila). Morda še na zunanjosti uhljev, a tudi tam je mogoče dlako trimati (to je 
pomembno predvsem pri psih poper sol, saj zaradi striženja s strojčkom barva dlake na uhljih temni, kar ni 
zaželeno). S trimanjem se bo s časom razvila trša dlaka in barva bo intenzivnejša ter, kar je še posebej 
pomembno pri poper sol dlaki, bolj enakomerna.  

Ne pustite se zavesti frizerju, ki vam bo morda pričel naštevati prednosti urejanja s strojčkom češ, da je to 
hitreje, pes ne trpi, videz tako urejenega psa je ravno tako dober in vse skupaj je seveda toliko in toliko 
ceneje. NE! Zahtevajte trimanje. 

Ko boste našli zaupanja vrednega pasjega frizerja, vam svetujem, da se ob vsakem obisku dogovorite za 
naslednjega, ki naj ne bo oddaljen več kot 6 tednov. V tem času pa se potrudite in sami enkrat tedensko 
prečesujte dlako psa z namenom odstranjevanja podlanke in odmrle krovne dlake. Tudi redni obiski 
dobrega pasjega frizerja po mojem mnenju ne morejo »narediti« res dobre dlake, če tudi sami ne storite 
nekaj za to z rednim sistematičnim delom doma.  

Različni posamezniki lahko različno urejajo psa in imajo drugačne metode, kot jih opisujem v nadaljevanju, 
vsem pa je zanesljivo skupno, da dobre dlake ni mogoče narediti brez odstranjevanja podlanke in puljenja 
stare krovne dlake. Morda se komu način, kot ga predlagam v tem prispevku, ne bo zdel primeren in bo 
raje uporabil druge tehnike in prijeme. Seveda je to odločitev vsakega posameznika. Verjemite pa mi, da 
se vsak trud slej ko prej poplača z dobro ali vsaj boljšo dlako in na koncu z vašim zadovoljstvom. Prepričana 
sem namreč, da si vsak lastnik šnavcerja želi, da bi imel njegov ljubljenček dober, lep in tipično šnavcerski 
kožuh ne glede na to, ali gre zgolj za družinskega ljubljenčka ali tudi za razstavnega psa. 
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DOBILI STE MLADIČKA 
 

Mladički pridejo v vaš dom običajno stari 8 tednov, nekateri tudi kasneje (npr. zaradi omejitve potovanj 
mladičkov, ki še niso cepljeni proti steklini, med nekaterimi državami EU ali ob uvozu iz tretje države). 
Vestni in dobri vzreditelji bodo že pred oddajo navadili mladička na glavnik, morda celo na trimer in na 
brnenje strojčka za striženje. Marsikdaj mladička dobite že z njegovi starosti primerno urejeno dlako. Ni pa 
to pravilo. Vsekakor morate mladička šnavcerja takoj, ko ga dobite, pričeti privajati na stanje na mizi, na 
glavnik in drugo orodje za urejanje, kar se bo vse zelo obrestovalo kasneje, saj bo celo svoje življenje 
občasno moral kar se da mirno in brez stresa prenašati urejanje. 

Mladička takoj navajajte poleg stanja na mizi tudi na ležanje na boku, saj je v tem položaju mnogo laže 
puliti dlako iz bokov in po trebuščku, pa tudi po stegnih. 

Mladiček ima sprva še netipično dlako. Običajno je precej mehka a s časom jo bo zamenjal pravi šnavcerski 
kožuh. Ne glede na to vam polagam na srce, da takoj, ko pride k vam, pričnete »delati dlako«. Potrebovali 
boste 2 osnovni orodji: 

1. glavnik za razčesavanje (detangler) in 
2. kamen za trimanje (grooming stone) 

 

 
 
 
Odlika glavnika za razčesavanje (detangler 
comb) je, da ima vrtljive kovinske zobe, ki 
cukajo manj kot klasičen glavnik.  
 

 
  
 
Zelo uporabna je tudi gumasta krtača za 
razčesavanje (prav tako se imenuje 
detangler), ki s svojimi mehkimi zobci nežno 
razčeše dlako do korena. Stane nekaj evrov 
in jo lahko kupite preko interneta, mislim pa 
tudi, da sem jo videla v Drogerie Marktu. 
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Druga stvar, ki jo MORATE imeti, je kamen za trimanje (grooming stone). Grooming stone lahko kupite v 
specializiranih prodajalnah za urejanje psov (predvsem preko internetne prodaje) ali na pasjih razstavah, 
vendar vam bom tu izdala odlično »skrivnost«. Enako dober ali še boljši je kamen za odstranjevanje kože 
na petah (naših), a mora biti črne barve zaradi svoje bolj grobe strukture. Kupite ga lahko v Drogerie Markt 
za nekaj centov. Njegova prednost je, da ga boste uporabljali tudi, če se bo zlomil. Manjše koščke boste 
uporabili za drgnjenje dlake na ušeskih, nad obrvmi ipd, večji kosi bodo prišli prav pri delu na glavi, vratu, 
hrbtu. 

 

  
 

 

Mladička prvih 4 ali 5 mesecev, dokler se dlaka ne »spremeni v odraslo«, vsak dan ali pa vsaj vsak drugi 
dan temeljito prečešite. Zelo pazite zlasti, da nežno razčešete vozličke, ki se radi delajo tam, kjer je dlaka 
najmehkejša – pod pazduho in na trebuščku). Češite VSELEJ v smeri rasti dlak, razen po nogah, kjer dlakice 
potem, ko so temeljito razčesane navzdol, lahko začešete spet navzgor, da dobite večji volumen, kar je 
všečno. Po razčesavanju sledi enakomerno drgnjenje s kamnom po celem telesu. Delajte ne premočne, 
kratke ter enakomerne potege v smeri rasti dlak. Mehka dlakica bo izpadala brez težav in se nabirala na 
kamnu kot nekakšen filc. To je »dojenčkova« dlaka, ki mora proč, da se počasi naredi prostor za tisto pravo. 
To tehniko boste uporabljali tudi kasneje na odraslem psu, če boste hoteli tudi sami malce pripomoči k 
vzdrževanju dlake, ki vam bo v ponos.  
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VZDRŽEVANJE DLAKE MED POSAMEZNIMI OBISKI PASJEGA FRIZERJA 
 

Obisk pasjega frizerja naj bo reden, v enakih časovnih intervalih. Interval naj ne bo daljši od 6 tednov. Ne 
verjemite nekaterim, ki govorijo, da je urejanje šnavcerja enostavno ter poceni in zadoščajo trije ali štirje 
obiski frizerja na leto. To ni res, kakor tudi ni res, da ima šnavcer poleti poletno in pozimi zimsko »frizurco«.  

Potrebovali boste glavnik za razčesavanje, kamen (oboje je opisano v prejšnjem poglavju), trimer z daljšimi 
in trimer s krajšimi zobmi, sliker krtačo (slicker), krtačo iz ščetin, priporočam pa vam tudi uporabo lateks 
rokavic za enkratno uporabo.  

 

 

 

 

Potrebovali boste seveda tudi delovno površino. Če nimate namenske mize za psa, lahko uporabite 
katerokoli drugo, ki je primerno visoka in velika ter nanjo položite nedrsen tepih (tak za kopalnice je čisto 
dober pa še poceni je). 
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Med posameznim urejanjem pri frizerju lahko ogromno sami postorite za kakovost dlake. Predlagam vam, 
da vsak teden, največ pa na vsakih 10 dni, poskrbite za dlako vašega šnavcerja, kot je opisano v 
nadaljevanju. Namen je sproti izčesavati podlanko, da se naredi prostor za novo krovno dlako. Dlaka bo 
tako postopno postajala gostejša in predvsem trša pa tudi na barvi bo pridobila. Frizer bo tako dobil v 
»delo« vzdrževano dlako in bo samo iztrimal oziroma ročno izpulil staro krovno dlako ter uredil dokončni 
tipični videz šnavcerja. Uredil bo obrvi in brado, obrezal predolgo dlako na uhljih, s strojčkom skrajšal dlako 
na licih, podgrlini, ob anusu in na spodnjem delu trebuščka, morda še prikrajšal dlako na uhljih. Uredil bo 
dlako na nogah, lepo oblikoval tačke, uredil dlako med blazinicami ter skrajšal kremplje. Urejanje pri 
pasjem frizerju bo zaradi vašega vložka v vzdrževanje dlake krajše in cenejše, rezultat pa gostejša in trša 
dlaka. 
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POSTOPEK: 

 

 

1.  Redno nego vselej pričnite s 
temeljitim česanjem. Dlako razčešite 
v celoti, torej do kože ter dobesedno 
od smrčka do blazinic na nogah. Ne 
izpuščajte »zoprnih predelov« kot so 
pazduhe in trebuh (tam se zaradi 
mehkejše dlake radi delajo dredi in 
vozli). 
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2.  Sledi izčesavanje podlanke z dlake na 
glavi. Delamo s trimerjem z nekoliko 
krajšimi a gostimi zobmi. Trimer ne 
sme biti oster oziroma mora biti top, 
zato ga, da ne bo rezal krovne dlake, 
večkrat rahlo nekajkrat povlecite po 
kamnu ali asfaltu. Trimer držite tako, 
da bo nožek povsem vzporeden s 
površino, ki jo obdelujete. Predno 
pričnete vleči podlanko ven, s 
krtačno pogladite dlake v smeri rasti, 
sicer se vam lahko zgodi, da boste 
nehote porezali krovno dlako, tega 
pa nočete. Delajte potrpežljivo a 
natančno z enakomernimi in ne 
premočnimi gibi (da ne poškodujete 
kože!) ter rahlo izčesujte podlanko. 
Obdelajte tudi predel  senc (med 
očmi in uhlji)! Z istim trimerjem 
obdelajte tudi dlako na zunanjosti 
uhljev. Bodite zelo natančni, da vam 
ne uide kakšen kvadraten 
centimeter. 
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3.  Sledi enak postopek po telesu. Tokrat 
bomo rabili trimer z daljšimi zobmi, 
ki mora biti prav tako top, da ne reže 
krovne dlake, temveč samo puli 
podlanko. Postopek je enak kot pri 
glavi. Ne pozabite pred delom s 
trimerjem predel, ki ga boste 
obdelovali, z glavnikom počesati v 
smeri rasti dlak! 
 
Po telesu delamo dlako v celoti, do 
trebuha in po celi zadnjici in stegnih 
do skočnega sklepa. Tudi rep! 
Nekateri ne trimajo nog, vendar 
sama svetujem, da se trima tudi 
zgornji del prednjih nog, s čimer 
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dlaka tam postaja s časom močnejša 
in gostejša, barva bo enakomernejša 
in ne bo izgubila intenzivnosti, 
predvsem pa ne bo razbarvana (pri 
stari dlaki se pogosto pojavljajo 
rjavkasti in rdečkasti odtenki, pri črni 
pa barva tudi bledi). 
 
 
Ves čas bodite pozorni, da kožo nad 
predelom, ki ga delate, držite 
nategnjeno! 
 
Ne bojte se puliti podlanke do 
trebuha. Tako bo dlaka tudi tam s 
časom močnejša in lepo 
pigmentirana. 
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4.  Če boste redno doma »delali dlako«, 
kot je opisano v predhodnih 3 
točkah, boste storili ogromno. Kljub 
temu vam priporočam, da postopek 
nadaljujete s kamnom. S kamnom naj 
bi zaključili vsako redno urejanje. Z 
njim boste potegnili ven še nekaj 
podlanke prav tako pa kar nekaj 
krovne dlake, ki bi sicer odpadla v 
kratkem. Delamo celo telo. Pričnemo 
nad obrvmi in končamo z repom. 
Podrgnemo tudi lica in podgrlino pa 
tudi trebuh, na katerem so sicer 
daljše dlake a je zaradi njihove 
kvalitete dobro, da se podlanka 
odstranjuje. 
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5.  Delček »rezultata«  

 
 
 
 
 

6.  Glavno delo je opravljeno. Sedaj 
pozorno preglejte dlako, male 
pramene vzemite med kazalec in 
sredinec ter najdaljše dlake populite 
s prsti. V veliko pomoč so lateks 
rokavice, ki omogočijo boljši oprijem. 
Naenkrat izpulite le 3, 4 najdaljše 
dlake. Vedno pulite v smeri rasti. 
Dlakice se izpulijo, ne da bi pes to 
čutil. Če ob potegu trzne, pomeni, da 
ste potegnili ven tudi dlake, ki še 
rastejo in še niso zrele! 
 
 
 
 

 

7.  Preglejte dlako med blazinicami. Tam 
se lahko zaradi umazanije naredijo 
celi cmoki in psa to boli. Če so kepice, 
jih skušajte izprati z vodo, če pa ne 
gre, bo treba to dlako izrezat. Bodite 
previdni. Če si ne upate, raje prosite, 
naj to stori veterinar ali vaš pasji 
frizer. 
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8.  Sedaj ste skoraj pri kraju. Počešite 
psa s sliker krtačo, da ga očistite in 
dlako uredite.  
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9.  Postavite psa pred sebe, da boste 
lahko kritično ocenili, če ste vse 
naredili, kot ste želeli. Če se vam zdi, 
da ste ga kaj polomili, se ne jezite 
nase. Vaja dela mojstra 

 
 

 
 

VAU, KONEC!!! 
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Upam, da vam bodo ti napotki, ki vsekakor niso zavezujoči niti niso edini pravilni, v pomoč. Še enkrat pa 

vam polagam na srce, da za dlako svojega šnavcerja skrbite vztrajno in sistematično ter ne podležete včasih 

mamljivim bližnjicam, ker boste s tem samo škodili lepoti svojega psa.  

Tisti, ki se boste s časom mogoče odločili, da bi sami urejali svojega šnavcerja v celoti, zagotovo ne boste 
rabili posebnih napotkov, saj boste točno vedeli kako in kaj. Vseeno pa naštejmo še kar nekaj orodij, ki jih 
boste v tem primeru potrebovali: 

 

 STROJČEK ZA STRIŽENJE – Ne škrtarite pri nakupu. Kupite, če je le mogoče, akumulatorskega in čim 
tišjega (znamk je veliko, zelo priznane so Oster, Andis, Arco idr.). 
 

 TRIMERJI – Na tržišču jih je veliko, vendar boste  v resnici potrebovali predvsem 3 – enega s krajšimi 
in enega z daljšimi zobmi in seveda enega s čisto kratkimi zobki - z žagico, s katerim boste trimali 
dele s kratko dlako (npr čelo, sence ali ušesa). Nekateri uporabljajo za izčesavanje podlanke king-
coat (to so posebne grabljice), običajno s 16 zobmi. Sama ga že dolgo ne uporabljam več, ker poleg 
čiščenja podlanke tudi dokaj »uspešno« prirezuje krovno dlako, česar pa si ne želimo. Furminator, 
ki ga mnogi hvalijo, za šnavcerja ni primeren! 
 

Trimerje najlaže dobite na pasjih razstavah, kjer vam bodo prodajalci znali tudi svetovati. 
Pomembno je, da vam v dlani leži udobno. 

 

 

 

 

 KAMEN V OBLIKI PALČK (lahko je tudi kovinski, ki je praktičen, ker se ne lomi) – Je odličen 
pripomoček za fino oblikovanje dlake npr. okoli ušes, na glavi ali v pregibu trebuha in stegen. 
Vendar delo z njim zahteva natančnost in nekaj izkušenj, da se po nesreči ne naredi več škode kot 
korist. Delo olajšajo gumasti naprstniki za boljši oprijem, odlično pa so se izkazale tudi lateks 
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rokavice. Te pripomočke boste najlaže našli na pasjih razstavah. V običajnih trgovinah z opremo za 
male živali jih najverjetneje ne boste našli, jih pa zato ponujajo tudi številne internetne trgovine.  

 

 

 

 ŠKARJE – Potrebovali boste dolge ravne škarje in dolge ukrivljene škarje. Slednje se uporabljajo za 
urejanje šapic. Škarje morajo biti ostre in so običajno zelo drage. Tu dobesedno velja: malo denarja 
malo muzike. Po možnosti naj bodo samobrusilne. Škarje za tanjšanje dlake (efilerke) se pri 
urejanju šnavcerjev ne uporabljajo! 

 

 

+++++++++++++ 
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