Vad behöver jag till min hund?
Att läsa runt på olika hemsidor kan nog göra de flesta nyblivna hundägare smått snurriga i huvudet av vad
man kan tänkas behöva till sin nya familjemedlem. Givetvis skiljer det sig åt från ras till ras och säkert från
person till person också. Många köper nog saker för att man tycker att det är fint eller för att man själv
skapar ett behov av det fast varken man själv eller hunden egentligen har något behov av det. På
marknaden idag finns ju en uppsjö av saker för våra husdjur och det är inte alltid så lätt att veta vad som är
bra eller inte.
Även på en del hemsidor finns att läsa om diverse borstar, kammar, leksaker, bäddar och hur man badar
sin hund. En del frågar om det verkligen är så besvärligt att bada en eurasier som det framställs på en del
ställen. Inget är besvärligare än vad man gör det till och det är absolut inte besvärligt eller tar lång tid att
bada en eurasier. Som utbildad frisör vet jag också hur ett hårstrå är uppbyggt och vad som behövs och
egentligen handlar det mesta om vad som kommer inifrån och vad vi stoppar i oss och våra djur och inte
vad vi tillför utifrån.
Men givetvis finns det hjälpmedel som förenklar vardagen med att sköta sin hund men det behövs
verkligen inte en hel djurshop för det. Jag har haft eurasier i över 20 år nu och mitt behov av saker har inte
ökat och jag klarar mig fint på ett mindre grundutbud av bra saker för att sköta mina hundar.
1. En bra karda som inte är för hård och absolut inte med små plastpluttar längst ut på
piggarna. Man ska kunna lägga kardan i sin handflata med piggarna nedåt och trycka utan att det
gör ont. Piggarna ska ha en böj och inte vara helt raka. Kardan använder du för att fixa täckhåren på
din hund och för att borsta bort skräp som fastnat i pälsen. Eurogroom har en som heter Karda
Lifetime medium.
2. En bra stålkam, gärna med träskaft och lagom långa pinnar.
Pinnarna ska ha en längd av minst 2,8 cm och glesheten ska vara medium. Den kam som visas på
bilden finns oftast i tre olika glesheter, tät, medium och gles. Kan även finnas med två olika
glesheter, med en kam åt vardera håll (köp inte den). Piggarna ska vara lika långa. Kammen
använder du för att ev. reda ut någon tova och för att få ur underullen när den börjar lossna. Att
använda en karda på underull som släpper är värdelöst.

3. En bra klotång, jag föredrar den sorten som bilden visar. Köp absolut inte en klotång som säger sig
kunna tala om var pulpan är, de fungerar inte. På valparna använder jag alltid en s.k. katt/kanintång
eller en vanlig nagelklippare går också bra.

4. Bädd till sin eurasier, ja det är nog en smaksak för både hund och ägare och många eurasier ligger
inte gärna på något då de blir för varmt och andra ligger gärna i en bädd. Flera av våra eurasier
ligger i plastbäddar men vill inte ha något mjukt och varmt i den utan det är nog kanterna som är
sköna. Biabädd/madrass är annars ett bra alternativ. Även en vetbed, ventapad, fäll (kärt barn har
många namn) är toppen att ha, framför allt i bilen. Kyler när det är varmt, värmer när det är kallt,
släpper igenom fukt och känns inte blöt även om en blöt hund har legat på den.
5. Stop Bleeding. Pulver på burk som är bra att ha till hands om man någon gång råkar klippa lite för
långt in på klon så att det börjar blöda. Finns i de flesta välsorterade djuraffärer eller på
Granngården. Man torkar bort blodet och snabbt trycker man dit lite pulver och blödningen slutar
omedelbart.

6. Schampo och balsam för badet. Idag finns det en uppsjö av detta till våra djur och i alla prisklasser,
oftast bra mycket dyrare än det vi använder på oss själva. Nu ska man inte använda
människoschampo på sina hundar då vi har lite andra ph-värden än våra fyrbenta vänner. Men man
behöver absolut inte köpa det dyraste schampot i tron om att hunden kommer att få en toppenpäls, oavsett vad reklamen säger. Som jag skrev tidigare så handlar det mest om vad vi tillför genom
munnen. Jag inhandlar oftast mina schampon på utställningar för där kan man hitta större
flaskor/dunkar till bra priser. Idag använder jag Eurogroom schampo och balsam som jag köpt för
under 100 kr/liter och strax under 200 kr för 5 liter, fungerar alldeles utmärkt. Schampo sköljs alltid
med ljummet vatten och man kan gärna schamponera hunden två gånger, lite beroende på hur
skitig den är. Balsam använder jag endast på fanor, byxor, svans, hals och lite på ryggen. Jag
fördelar balsamet i handen och stryker det på pälsen och låter det sitta i några minuter, sköljer sen
med ljummet vatten och avslutar med kallt. Kallt vatten gör att fjällen på hårstrået drar ihop sig och

hårstrået blir mer slätt. Balsam motverkar också statisk elektricitet. Balsam ska absolut inte gnuggas
ner i pälsen.

7. Flaska med sprutkork för schampot är bra att ha. Om man har i 1 del schampo 4 delar vatten i
denna flaska och blandar så går det åt betydligt mindre med schampo och du kan lättare fördela
det i pälsen. Man kan göra samma sak med balsam om man tycker att det är bättre än att stryka ut
det med händerna.

8. Så kallad pluto-duk är också bra att ha, den suger vätska som en disktrasa och är superbra när man
ska torka ur en blöt päls. Då går det åt betydligt färre handdukar. Bara att krama pälsen, vrida ur
och krama pälsen igen. De jag har är måtten 68x52 cm.

9. Hårfön. Ja inte behöver man ha något avancerat där inte. Klart det underlättar om det finns lite
olika lägen för värmen och att den inte är allt för klen i fläkten. Men man behöver definitivit inte
någon proffsmodell för golvet som finns att köpa för ett antal tusenlappar, spar dessa slantar till

något annat. När jag badar mina hundar får de självtorka tills de är i stort sett torra med lite
fuktighet sedan sätter jag mig och blåser igenom pälsen för att få ur eventuellt löst hår och för att
få pälsen torr.
10. Så kom vi till frågan om en eurasier behöver ha täcke ute? Nej och åter nej. Om din eurasier fryser
så föreslår jag ett besök hos veterinären istället för då är den nog sjuk. En frisk eurasier fryser inte
även fast den har tappat ur ullen. Idag ser man allt oftare folk som klär på sina pälshundar täcke och
regnkläder och det är nog mer för att man i så fall är frusen själv eller för att man har ett stort
köpbehov. Jag bor i ett kallhål, här kan det vara mellan -25/-30 grader i perioder vintertid och jag
skulle inte komma på tanken att klä på mina hundar täcken. När det är så kallt så trivs varken jag
eller hunden ute några längre stunder och då går vi in. Tyvärr har det också dykt upp en del reklam
där man ser välpälsade hundar med täcken, ja allt för att få sälja till oss konsumenter och inte för
att hunden har något behov av det. Det konstiga är att de som tydligen fryser mest är de som bor i
södra/mellersta Sverige och inte de hundar som bor där det är riktigt kallt. Skapar vi ett behov eller
finns det något behov, jag kan kort säga att det är vi människor som skapar behov.
11. Kyltäcke är heller inte något en eurasier behöver, en bra eurasierpäls håller värmen utanför. En
eurasierpäls både kyler och värmer, en naturlig egenskap som vi ska vara rädd om. Det finns
enstaka individer som tycker att värmen kan vara jobbig men det beror inte på deras päls utan hur
de är som individ, precis som det finns människor som inte gillar värme och föredrar vintern och
vise versa.
Att köra med maskin och klippa ner sin eurasier är det dummaste man kan göra, då förstör man
pälsens ypperliga egenskap att hålla värme och kyla från kroppen. Ullen blir dubbel och kan inte
ventilera sig och hunden kommer att uppleva värmen ännu värre. Har man en gång rakat så är det
stora chanser att den aldrig kommer att få tillbaks sin riktiga eurasierpäls.
12. Vattenskålar för bil. Superbra att ha med sig i bilen är s.k. non-spill-skål. Finns i både plast och
rostfritt. Den i plast finns på Biltema till mycket bra pris, den i rostfritt hittar man hos en mer
välsorterad djuraffär.

Det mesta finns att köpa på någon av de större Internetbutikerna för djurartiklar, jag rekommenderar
www.eurogroom.se eller www.haromi.se
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