
Veiledning for stell av Shih Tzu 

 
Bad og stell: 

Alle må vennes til bad og stell fra de er små.   

Bad og stell skal være kos både for deg selv og din hund, så sett av god tid til dette.  Ikke stress, ta heller pauser. 

Vær tålmodig og bestemt, og gi aldri opp. 
 

Det anbefales at valpekjøper er sammen med oppdretteren på bad og stell en gang eller to.  Dette vil være med å 

bidra til å gi deg litt erfaring før du får valpen hjem. Shih Tzu krever en del pelsarbeid. Det anbefales ikke å børste i 

tørr pels og heller ikke hver dag.  Derimot anbefales det at man går igjennom toppen og barter daglig for å ta bort 

eventuelle matrester der og hår ned i øynene. Samtidig kan man da sjekke at det ikke ligger smuss, hår og 

lignende inne på øynene. Her kan man eventuelt bruke øyebadevann.  
 

Når det gjelder innkjøp av shampo og balsam så anbefaler vi at du spør din oppdretter, da den har best kjennskap 

til pelsstrukturen. 

 

Forberedelse til bading og stell:       

Før du starter:  

Balje til badingen. 

Bland ferdig shampo og balsam. 

Plutoduk 

Håndkle 

Bord  

Føner 

Børste 

Kam 

Div. annet utstyr 

 

 

 

Shampo: 

Det anbefales å bruke en mild shampo som ikke gir tørr hud eller skader pelsen. Ved 

veldig skitten pels anbefales en renseshampo som effektivt vasker rent.  

 

Balsam:  

Bruk balsam for lettere å børste pelsen. Bruk gjerne en balsam som gir tyngde. 

Det finnes på markedet produkter som reparerer en solbleket eller kjemisk skadet pels 

som også hjelper mot floker, og kan brukes i stedet for balsam.  

 

Følg bruksanvisningen ang. blandingsforhold både for shampo og balsam som står på etiketten, samt virketiden 

som anbefales fra produsenten.  
 

Benytt et kar til bading.  Væt pelsen før shamponering. Vask med shampo. 

Skyll ut shampoen og gjenta gjerne shamponeringen en gang til.  Unngå å få 

vann i neseborene på hunden ved dusjing. Det finnes mild shampo som kan 

brukes spesielt rundt øyner og ansikt for øvrig.  En kan med fordel bruke en  

øyesalve som legger en hinne på øye for å beskytte mot såperester. Spør 

gjerne din veterinær. 
 

Skyll godt ut etter shamponeringen. 

 

Bruk deretter balsam. Husk virketiden.  Skyll ut all balsam. 



 

Håndkle 

Det anbefales å bruke en Plutoduk eller et mikrofiberhåndkle, begge har god oppsugningsevne.  Bruk gjerne 

deretter et stort håndkle. 

    Plutoduk 

 

 
  

Mikrofiberhåndkle  

Kos gjerne med hunden din i 

håndkledet før føning 

 

Til stell etter bading trenger du: 
 

Bord til å stelle på: Bruk gjerne en Plutoduk, mikrofiberhåndle eller håndkle under hunden på bordet. 

 

Føner: Gjerne en kraftig føner med fønarm, eventuelt en storføner som finnes i forskjellige typer. 

 

Børster og kammer du bør ha:  

En børste med myk pute: (Ikke bruk børste med knopper på tennene). Spør gjerne din oppdretter hvis du er i tvil 

om hvilken børste du kan bruke.  

 

Kam med fine og grove tenner: Fin å bruke til ansiktet og på bena, samt sjekke at pelsen er fri for floker.  

 

Bartekam/liten kam: Fin å bruke til bartene. I tillegg kan denne brukes inn mot øynene hvis det er kommet smuss 

der. 

 

En naturbørste kan brukes med fordel på floker. 

 

 

 

 

Føn og børst lett i våt pels.  

Venn hunden til å ligge på siden. Børst helst 

tuppene først for å unngå slitasje. En måte er å 

begynne fra undersiden å jobbe seg oppover, 

lag for lag. Husk at det skal også være tørt helt 

inn til huden. Det anbefales også å starte føning 

fra bakparten, da denne pelsen lettest krøller 

seg. 

Fortsett til hele hunden er tørr. 

Når hunden er ferdig tørket gå gjennom med 

kam, slik at du ser at alle floker er borte. 
 

Strikk: Brukes til topp og barter. Bruk myke strikk. 
 

Sakser: 

Klosaks, potesaks og saks for lengdeklipping. En får også kjøpt ”Nail Filer” for klør. Til poteklipp kan du også få 

kjøpt en liten klippemaskin som egner seg godt til barbering under potene. 

(Se også flimen: ” Stell av 8 uker gamle shih tzu valper”) 

 



Kloklipp: 

 

 

Klipp av poter: 

 

 

 

Før og  

etter: 

 

Klipp rundt beina: 
 

       
Pelsen bindes opp                  Forfot klippet                    Bakfot klippet 

 

Bind opp pelsen med strikk og evt. hårklyper.  Klipp fra innerst ved foten. 

Slipp ned lag et nytt lag for så å klippe litt utenfor forrige. Dette kan 

gjentas eksempelvis 3-4 ganger, alt etter som hvor mye pels en har på 

bena. Dekkpelsen/overpelsen tar du helt til slutt, da denne skal henge 

over pelsen til føttene. Prøv å få dette jevnt og likt på begge sider. 

 

 

 

Bildet viser forskjellen før og etter klipp (foran) 

 

Tenner 

De første melketennene begynner å komme ved ca 3 ukers alder. Tannfelling kan starte allerede fra 4 måneders 

alder og frem til 8-9 måneders alder. Følg med at melketennene faller ut etterhvert som de varige kommer til. Det 

hender at en må trekke melketenner for å gi plass til de varige tennene og for ikke å ødelegge tannstillingen.  

God tannhygiene er viktig for hunden din, da den kan få plakk/tannstein. Tannstein kan føre til periodontitt som 

er en betennelse i tannkjøttet, som igjen fører til at tennene løsner og faller ut, evt. må trekkes.  

God tannhygiene er dermed viktig.  

Det finnes kvalitetsfôr som kan forebygge plakk/tannstein, men det beste er å pusse tennene. Det er viktig å 
starte med det når hunden din er ung og det må gjøres hver dag, slik at hunden din aksepterer tannpussen. Få 
veterinæren til å sjekke tennene hver gang du er til vaksinasjon (1 gang i året), for evt. å få en vurdering av 
tannhygiene til hunden din. Du vil da evt. få en anbefaling om rensing og polering til forebygging av 
plakk/tannstein.  
 

Det finnes tannbørster og fingertuppkluter som er greie å bruke, samt pasta for hund.  
 

Ørerens 

Shih Tzu har hengende ører og ørerens er viktig for å forebygge betennelse.  

Mange napper hårene i øregangene. Vi anbefaler at du hører med din oppdretter hva denne gjør. Er du i tvil 

anbefales det å ta kontakt med veterinær som kan gi råd og veiledning for nettopp din hund. Det finnes 

forskjellige typer ørerens å få kjøpt, samt også pudder som du har i øregangen før napping for å dempe evt. 

smerte for hunden din.  

Det er viktig at du kommer tidlig i gang med stell av hunden din, slik at den tilvennes til de forskjellige stell.  
 

Lykke til. 


