
Träning av Sheltieöron med Sheltie Ear Training Tape
Rekommenderas av ledande uppfödare i USA

Beskrivning för endast örontipp
Det är bra om du har en medhjälpare som kan hålla hunden stilla medan du klipper och som sedan kan 

hålla det nypreparerade örat ihop vikt medan du gör nästa öra.

1. Klipp försiktigt bort så mycket hår som möjligt där tejpen ska sitta.

2. Rengör noga med T-röd eller annan alkohol på en bomullstuss för att få bort smuts och hudfett, 

annars fäster inte tejpen. Det kan bli lite rött i örat efter tvätten men det är inte farligt.

3. Tvätta händerna med diskmedel så att dom är rena, fettfria och torra innan du hanterar tejpen. 

Försök att ta så lite som möjligt på klisterytan.

4. Klipp 2 st bitar tejp på 2 cm och placera dom på bordskanten, lätt åtkomliga.

5. Klipp 2 st bitar tejp på 3 cm. Varje bit vänds omlott  till en rulle med klistret utåt så att dom blir

som dubbelhäftande tejp. Dessa bitar placerar du också lätt åtkomliga. Eventuellt behöver du klippa av

rullen så att den passar just din hunds örontipp.

6. Gör ett öra i taget.

7. Placera den plana tejpbiten på örats nedre halva. Hållfast en stund så att tejpen fäster ordentligt.

8. Placera tejprullen på örats övre tredjedel på mycket envisa öron, eller övre fjärdedel på valpar och 

unghundar.

9. Vik över och tryck ihop rullen med den plana biten. Håll örat i denna position en liten stund, ca 1 

minut. Handens och örats värme gör att tejpen fäster bättre.

10. Kontrollera att inga pälsstrån har råkat hamna emellan, det kan irritera hunden om det drar och 

nyper i pälsen.

Plan tejpbit

Tejprulle

Vik över örontippen

Kontrollera dagligen din tejpning, att den sitter som den ska, att örat ser fint ut och känns bra.
Massera gärna örat lite försiktigt det gör att tejpen håller ännu bättre.

Tejpen sitter i minst 2 veckor. Tejpen dras bort försiktigt. Tejplimsrester tas bort med Gripens kemiskt 
ren Bensin (finns i alla livsmedelsbutiker), torka efter med vattenfuktad trasa.

För att undvika dålig 
blodcirkulation lämnas ca 7-
10 mm mellanrum mellan 
tejpbitarna så att det blir ett 
mjukt veck då örontippen 
viks över. 
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Beskrivning för position och örontipp - alternativ 1
Det är bra om du har en medhjälpare som kan hålla hunden stilla medan du klipper och som sedan

kan hålla det nypreparerade örat ihop vikt medan du gör nästa öra.

1. Klipp försiktigt bort så mycket hår som möjligt där tejpen ska sitta.

2. Rengör noga med T-röd eller annan alkohol på en bomullstuss för att få bort smuts och hudfett,

annars fäster inte tejpen. Det kan bli lite rött i örat efter tvätten men det är inte farligt.

3. Tvätta händerna med diskmedel så att dom är rena, fettfria och torra innan du hanterar tejpen. 

Försök att ta så lite som möjligt på klisterytan.

4. Klipp en tejpbit på ca 6-7 cm beroende på hur stor din hund är samt hur tätt du vill tejpa öronen. Vid 2 

cm in från vardera sida på den långa tejpbiten, klipper du ett snitt på ca 1 cm och viker över så att 

klisterytorna nyps ihop och en brygga är skapad. Placera den på bordskanten, lätt åtkomlig.

5. Klipp 2 st bitar tejp på 3 cm. Varje bit vänds omlott  till en rulle med klistret utåt så att dom blir som 

dubbelhäftande tejp. Dessa bitar placerar du också lätt åtkomliga. Eventuellt behöver du klippa av

rullen så att den passar just din hunds örontipp.

6. Placera den plana tejpbiten på örats nedre halva. Hållfast en stund så att tejpen fäster ordentligt.

7. Placera tejprullen på örats övre tredjedel på mycket envisa öron, eller övre fjärdedel på valpar och 

unghundar.

8. Vik över och tryck ihop rullen med den plana biten. Håll örat i denna position en liten stund, ca 1 

minut. Handens och örats värme gör att tejpen fäster bättre.

9. Kontrollera att inga pälsstrån har råkat hamna emellan,

det kan irritera hunden om det drar och nyper i pälsen.

Plan tejpbit

Tejprulle

Vik över örontippen

Kontrollera dagligen din tejpning, att den sitter som den ska, att örat ser fint ut och känns bra.
Massera gärna örat lite försiktigt det gör att tejpen håller ännu bättre.

Tejpen sitter i minst 2 veckor. Tejpen dras bort försiktigt. Tejplimsrester tas bort med Gripens kemiskt 
ren Bensin (finns i alla livsmedelsbutiker), torka efter med vattenfuktad trasa.

För att undvika dålig 
blodcirkulation lämnas ca 7-
10 mm mellanrum mellan 
tejpbitarna så att det blir ett 
mjukt veck då örontippen 
viks över. 

Klipp

Viköver

4.
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Beskrivning för position och örontipp - alternativ 2
Det är bra om du har en medhjälpare som kan hålla hunden stilla medan du klipper och som sedan

kan hålla det nypreparerade örat ihop vikt medan du gör nästa öra.

1. Klipp försiktigt bort så mycket hår som möjligt där tejpen ska sitta.

2. Rengör noga med T-röd eller annan alkohol på en bomullstuss för att få bort smuts och hudfett,

annars fäster inte tejpen. Det kan bli lite rött i örat efter tvätten men det är inte farligt.

3. Tvätta händerna med diskmedel så att dom är rena, fettfria och torra innan du hanterar tejpen. 

Försök att ta så lite som möjligt på klisterytan.

4. Klipp 4 tejpbitar på 2 cm. 

5. Gör 2 st garnbitar på 10 cm med en rejäl knut i ena änden.

6. Tag den ena tjepbiten och klistra fast på den andra med garnet emellan. Gör 2 likadana med 

garnkuten på motsatt sida. Se bilden nedan. Placera dessa lätt åtkomliga på bordskanten.

7. Klipp 2 st bitar tejp på 3 cm. Varje bit vänds omlott  till en rulle med klistret utåt så att dom blir som 

dubbelhäftande tejp. Dessa bitar placerar du också lätt åtkomliga. Eventuellt behöver du klippa av

rullen så att den passar just din hunds örontipp.

8. Gör ett öra i taget.

9. Placera en av de plana tejpbitarna på örats nedre halva. Hållfast en stund så att tejpen fäster 

ordentligt.

10. Placera tejprullen på örats övre tredjedel på mycket envisa öron, eller övre fjärdedel på valpar och 

unghundar.

11. Vik över och tryck ihop rullen med den plana biten. Håll örat i denna position en liten

stund, ca 1 minut. Handens och örats värme gör att tejpen fäster bättre.

12. Kontrollera att inga pälsstrån har råkat hamna emellan, det kan irritera hunden om det drar och 

nyper i pälsen.

2 plana tejpbitar ovanpå
varandra med garn emellan

Tejprulle

Vik över örontippen

Kontrollera dagligen din tejpning, att den sitter som den ska, att örat ser fint ut och känns bra.
Massera gärna örat lite försiktigt det gör att tejpen håller ännu bättre.

Tejpen sitter i minst 2 veckor. Tejpen dras bort försiktigt. Tejplimsrester tas bort med
Gripens kemiskt ren Bensin (finns i alla livsmedelsbutiker), torka efter med vattenfuktad trasa.

För att undvika dålig 
blodcirkulation lämnas ca 7-
10 mm mellanrum mellan 
tejpbitarna så att det blir ett 
mjukt veck då örontippen 
viks över. 
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13. När allt är klart 
knyter du samman 
öronen med garnet.



Beskrivning för tunga öron

Det är bra om du har en medhjälpare som kan hålla hunden stilla medan du klipper och som sedan

kan hålla det nypreparerade örat ihop vikt medan du gör nästa öra.

1. Klipp försiktigt bort så mycket hår som möjligt där tejpen ska sitta.

2. Rengör noga med T-röd eller annan alkohol på en bomullstuss för att få bort smuts och hudfett,

annars fäster inte tejpen. Det kan bli lite rött i örat efter tvätten men det är inte farligt.

3. Tvätta händerna med diskmedel så att dom är rena, fettfria och torra innan du hanterar tejpen. 

Försök att ta så lite som möjligt på klisterytan.

4. Klipp en tejpbit på ca 6-7 cm beroende på hur stor din hund är samt hur tätt du vill tejpa öronen. Vid 2 

cm in från vardera sida på den långa tejpbiten, klipper du ett snitt på ca 1 cm och viker över så att 

klisterytorna nyps ihop och en brygga är skapad. Placera den på bordskanten, lätt åtkomlig.

5. Klipp flera bitar tejp på den längd som passar din hunds öra. 

6. Placera den plana tejpbiten med brygga på örats nedre halva. Hållfast en stund så att tejpen fäster 

ordentligt.

7. Placera de övriga tejpbitarna flera på varandra för att stödja örat. Håll örat i denna position en liten 

stund, ca 1 minut. Handens och örats värme gör att tejpen fäster bättre.

8. Kontrollera att inga pälsstrån har råkat hamna emellan,

det kan irritera hunden om det drar och nyper i pälsen.

Plan tejpbit med brygga

Kontrollera dagligen din tejpning, att den sitter som den ska, att örat ser fint ut och känns bra.
Massera gärna örat lite försiktigt det gör att tejpen håller ännu bättre.

Tejpen sitter i minst 2 veckor. Tejpen dras bort försiktigt. Tejplimsrester tas bort med Gripens kemiskt 
ren Bensin (finns i alla livsmedelsbutiker), torka efter med vattenfuktad trasa.

Klipp

Viköver

4.

Plan tejpbit
flera på varandra

OBS! Bryggan kan uteslutas
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