
Rumpa

Skuldra

För långt hår här
gör att nacken ser för lång ut

Mustasch
riklig.

Skägg
8-10 cm

kort päls 
på hals, 2-3 cm

Förbröst 
lite längre päls, men 
inte för långt då det 
ger för lång kropp

vinkel/  tydligt möte 
med förbröstet

kortare päls
på framsida ben

längre päls
hela baksidan

av benet

längd bröstpäls,
ner till armbåge

runda och stora tassar

Samla håret fr.o.m början av öronen
uppåt som en "mohawk". 
Håll om toppen och klipp till 8-10 cm, 
gradvis längre mot örat.

längre päls
ner till knä 

kortare päls

längre päls
på hasor

X
kort päls 
"knäveck"

sittbenet
lite längre päls

X

När hunden står "rätt"
ska frambenen upplevas raka.

"to
pline"

Förslag till klippning av barbet - klippningen passar för lång vardagspäls, och till utställningsringen 
- detta är ett förslag med tonvikt på proportioner, inte exakta längder - kom ihåg att barbeten ska ge ett rustikt och inte ett fluffigt eller friserat intryck -

Börja med att borsta och kamma igenom hundens päls noggrant. 
Den ska vara fri från tovor och du ska med lätthet kunna föra fingrarna genom pälsen.

Kropp:
Klipp hela kroppens päls, från skuldror till rumpa, men spara minst c:a 6 cm längd. 
Pälsen måste ha tillräcklig längd för att dess kvalitet ska kunna bedömas, 
och för att ge barbeten sitt rastypiska uttryck. 

Bröstkorg:
Ge den en rundad form.
Under bröst:
Hår ner till armbåge.
Rygg:
Ryggen ska vara rak med rundade höfter, 
och med en fint, ej för högt ansatt svans 
Bakben:
Fina vinklar förstärks (se X på bilden), hasorna 
ska vara låga, och tassarna bör vara rundade och stora.
Framben:
Raka, med stora runda tassar, och med en tydlig 
vinkel mot förbröstet. Spara längre päls på baksidan 
för stadigt och kompakt helhetsintryck.

Svans:
Om svansen är för tjock kan det kortas på ovansidan. 
På undersidan kan det trimmas en aning, men inte för mycket. 

Huvud:
Klipp inte håret för kort. Luggen skall nå till mitt på nosen. 
Man kan ta bort håret från ögonvrå till ögonvrå (inre).
Lämna hår på öron och skägg långt. Öronen bör om möjligt kunna dras fram
c:a 5 cm förbi nosen, eller hänga ungefär jämlångt med skägget, förutsatt att skägget är långt.
Mustaschen ska vara mycket riklig och täcka hela nospartiet. Skägget c:a 8-10cm.
Nacke:
Klipp till skuldrorna, och skapa en fin sk  "topline"
Hals:
Ner till förbröst - klipp kort, 2-3 cm.
Från förbröst ner till framben låt det vara längre för att framhäva förbröstet.
När håret på kinderna (under öron) är för tjockt så kan det gärna tunnas ut (effileringssax), eller klippas ner.

När du är klar; blöt hunden ordentligt och låt den självtorka för att få ett "naturligt" utseende.


