Vachtverzorging bij de Toller
Deel 2: Oren en pootjes
De oren: plukken van de wafeltjes
Bij heel veel Tollers ontstaan er na verloop van tijd overtollige, dode haren bovenop en
achter de oren. Deze zijn herkenbaar aan de iets lichtere kleur en meestal krullen zich in
zogenoemde 'wafeltjes'. Het weghalen van deze haren is eigenlijk simpel. Door het
voorzichtig plukken komen deze haren heel gemakkelijk los. Veel honden vinden dit niet de
leukste bezigheid, dus is enige voorzichtigheid en vooral geduld hier wel noodzakelijk.
Het afknippen van de haren met een schaar zal uiteraard iets sneller gaan, maar dit geeft
veelal geen natuurlijke 'look' meer en zoals reeds in het eerste deel aangehaald maak je bij
het knippen enkel de haren korter en blijft een stuk van het dode haar gewoon zitten.

Het trimmen van de voetjes
Voor het trimmen van de voetjes maken we gebruik van een gewone knipschaar en een
effileerschaar. Een knipschaar kan je vinden in de betere dierenzaak en hebben meestal
ronde punten wat voorkomt dat je in je hond zijn vel kan gaan knippen. Ook een effileer- of
uitdunschaar is onmisbaar bij het trimmen van voetjes.
stap 1: het uitdunnen van de haren tussen de tenen
Hiervoor nemen we de uitdunschaar en knippen het overtollige haar op de voetjes, tussen
de tenen weg.

stap 2: het wegknippen van de haren tussen de voetzolen
We nemen de gewone knipschaar en knippen voorzichtig de haren tussen de zolen weg.

stap 3: finishing touch, de randjes
De pootjes van je Toller zullen er intussen al een heel stuk beter uitzien. Om alles netjes af te
werken kijken we even de randjes na om eventueel hier en daar nog een plukje bij te
knippen.

Bij de voorpoten wordt ook het randje tot aan het binnenste kussentje mooi bijgeknipt.

Bij de achterpoten knippen we ook even het haar achteraan de hakken bij.

Ziezo, intussen ziet je Toller er helemaal als nieuw uit! De weinige vachtverzorging die een
Toller nodig heeft is mits enige oefening bij het knippen van de pootjes heel gemakkelijk zelf
te doen.

achterpootjes voor & na
Lindsay Savels

