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zbyt długa sierść w tym miejscu,
sprawia że szyja wygląda na zbyt długą

wąsy:
obfite

broda:
8-10 cm

od gardła do mostka:
krótko. 2-3 cm

przedpiersie: 
dłuższa sierść ale nie 
pełnej  długości

przedpiersie/przednia kończyna: 
podkreślone kątowanie

przód kończyny: 
krótka sierść

dłuższy włos na
tyle kończyny

"sierść z klatki":
sięga do łokcia

łapy: okrągłe i duże

zbierz włos od nasady ucha przytrzymaj 
jak do "irokeza" i przytnij do 8-10 cm,  
zbliżając się do nasady ucha, stopniowo 
włos powinien byc coraz dłuższy.
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kiedy pies stoi bokiem przednie łapy powinny tworzyć pion.

udo:
sierść trochę dłuższa

Swedish Barbet Club - SBBK

Poradnik jak trymować i podcinać sierść by twój Barbet miał długi włos - możesz tak wystawiać psa na wystawie.
 - To jest tylko propozycja z naciskiem na zachowanie odpowiednich proporcji a nie precyzyjnych wymiarów, pamiętaj Barbet ma mieć naturalny a nie przegroomowany wygląd -

Na początek dokładnie wyczesz psa. Sierść nie może być splątana i nie może mieć żadnych kołtunów, 
powinieneś móc z łatwością przeczesać czysty włos palcami.

Tułow:
Podetnij włos na całym ciele od łopatki do lędźwi ale nie krócej niż na 6 cm. Włos musi 
mieć wystarczającą długość by można było ocenić jego jakość i nadać psu jego naturalny wyraz
Klatka piersiowa:
Nadaj jej okrągły kształt..
Pod klatką piersiową:
Sierść powinna sięgać do łokcia.
Grzbiet:
Linia grzbietu powinna być prosta, z zaokrąglonymi biodrami,
przechodząca płynnie i harmonijnie w osadzenie ogona 

Kończyny tylne:
Dobre kątowanie można uwydatnić (zobacz X), 
staw skokowy powinien być nisko a sama łapa powinna być okrągła i duża.
Kończyny przednie:
Proste ramię z widocznym kątowaniem w kierunku klatki 
piersiowej, z dużą okrągłą łapą, z tyłu kończyn zostaw dłuższy 
włos dla uwydatnienia mocnej budowy. 
Ogon:
Jeśli ogon jest zbyt gruby, to skróć sierść wzdłuż górnej linii.
Od dołu jedynie lekko przetrymuj.

Głowa:
Nie obcinaj zbyt krótko. Grzywka powinna sięgać połowy kufy. 
Możesz obciąć włosy między oczami - np. Zostaw długie włosy na 
uszach i brodzie. Uszy z sierscią powinny sięgać 5 cm poza nosa, 
wiszące w dół powinny mieć taką długosć jak broda. Wąsy powinny 
być bardzo obfite i zakrywać cały pysk. Długość brody 8-10cm.
Kark:
Podetnij do łopatek i stwórz ładną linię szyji.
Szyja:
Do początku mostka;  podetnij sierść do 2-3 cm.
Od przedpiersia do łap zachowaj dłuższy włos, by zaakcentować przedpiersie.
Jeżeli włos pod uszami (policzki) jest zbyt gęsty, podetnij  go.

Kiedy skończysz, zmocz całego psa dokładnie i pozwól mu wyschnąć by nabrał naturalnego wyglądu.


