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1. Kampaa ensin koira kauttaaltaan takuttomaksi. 
2. Aja korvalehdet sekä sisä että ulkopuolelta. 
3. Aja koneella vastakarvaan (terä 10) posket melkein silmän ulkonurkkaan asti. 
4. Leikkaa korvien reunat tasaiseksi. 
5. Aja kaulaan “V” vastakarvaan. Aloita “V:n” kärjestä ylöspäin. “V:n” kärki tulee kohtaan, 

jossa kaula yhdistyy rintaan ja tunnet rintalastan kärjen. Terän ulkosyrjä kulkee “V” kärjestä 
korvan takasyrjään. 

6. Ylimeno ajetusta ajamattomaan käydään läpi joko terällä 7F, ohennussaksin tai pohjavilla 
veitsen kanssa käsitellen karvaa myötäsuuntaan. 

7. Aseta sakset kohtisuoraan pöytään nähden koiran silmän ulkonurkasta ja leikkaa 
ylimenevät karvat pois. 

8. Aja kaulaan jääneet karvat vastakarvaan sekä leuanalus. 
9. Kampaa kulmakarvat keskeltä eteen ja reunoilta sivulle. 
10. Leikkaa kallon/posken yhdistymiskohdasta karvat pois (ohennussakset). 
11. Leikkaa “lippa” silmän ulkosyrjästä “V” muotoon kirsua kohti kaventuvaksi. 
12. Kampaa parta sivusta katsoen alaspäin ja tarkista edestä katsottuna, että pää on 

suorakaiteenmuotoinen. Leikkaa ylitulevat karvat. Tarkista sivusta katsoen, ettei koiralle jää 
“pukinpartaa”. 

13. Leikkaa etuosan karvat mukaillen pyöreää muotoa(sivusta katsoen). Leikkaa 
karvankasvusuuntaan ylhäältä ensin alaspäin sen jälkeen sivustakatsottuna ylimenevät 
karvat. 

14. Kampaa jalkakarvat alaspäin ja leikkaa tassunväleistä ylitulevat karvat. 
15. Laikkaa tassun reunan ympärillä kasvavat ylitulevat karvat pois. Tarkista tassukarvat koiran 

seisoessa: Kampaa alaspäin ja leikkaa liian pitkät pois sekä tasoita reunat. Älä kuitenkaan 
leikkaa karvoja niin lyhyeksi, että kynnet näkyvät. 

16. Kampaa eturaajan karvat ensin taaksepäin jalan keskiviivasta katsottuna. Suorista linja 
kohtisuoraan maata vasten. Harjaa karvat karstalla ja “ravista” jalkaa. Katso edestäpäin 
suora linja maata kohti ja leikkaa ylimenevät karvat pois. 

17. Sama sivusta katsottuna jalan edestä sekä edestä katsottuna etujalkojen välistä. 
18. Leikkaa takaraajoista kinnerkarvat kohtisuoraan maahan nähden. Muotoile raajan etuosa 

luonnollista jalan muotoa vastaavaksi. Harjaa karstalla ja ravista. 
19. Tarkista takaapäin katsottuna sisäsyrjän suorat linjat ja samoin ulkopuolelta. Leikkaa 

ylimenevät pois. 
20. Aja peräpeili sekä hännän takaosa (10 terä). 
21. Aja reiden sisäsyrjältä teränleveydeltä vatsaa kohti. 
22. Nosta koira seisomaan takajaloilleen ja siisti vatsanpuoli. Uroksilta peniksen sivut, pää ja 

peniksen etupuolelta likaantuvat karvat. 
23. Siisti saksin (joko tav. tai ohennus) reiden takaosa jalan luonnollista muotoa seuraten. 
24. Kampaa välillä karvoja taaksepäin, jotta näet ylitulevat karvat. 
25. Kampaa vatsaviivan karvat alaspäin. 
26. Leikkaa saksenkärki kohdistaen etujalkojen väliin suora linja.  
27. Tarkista rintaviiva edestäpäin. Tasoita karvat saman mittaisiksi. 
28. Koeta mukailla luontaista rintakehän ja vatsaviivan muotoa ja vältä liian “koverrettua” 

vatsaviivaa sekä pussille jäävää vatsaviivaa. 
29. Nypi korvakarvat korvakäytävistä. 
 
VALMIS! 

 


