Enkel fremdrift i klippinga
Vi viser her endel skisser som er utarbeidet av ullmiljøene i New Zealand og Storbritannia
som kort repetisjon og huskeliste av strøk-rekkefølgen
Tallene som angir strøk, er for dyktige saueklippere.lkke

1 a Søyelam

i samarbeid. De kan brukes

i klippingen.
bli lei deg om du trenger flere.

1 bVærlam

2 Strøk 7 kan gjentas for å sikre
komplett klipp rundt bakparten. Har
sauen hale, holdes den ut og ta 2 strøk
ned langs siden og la siste overstrøk gå
over i strøk 9. Pass forøvrig på spener
eller pung, beskytt med venstrehånden.

3 Strøkene 10,11 og 12 må slutte i

4 Ryggraden er merket med stiplet

5 Strekk sauens hode bakover

lik linje på din side av ryggraden.

linje. Under all klipping må det gå et

med venstrehånden

Ditt høyre kne skal være over

strøk over ryggraden og for langulla

strøk 17 unden kjeven.

brystbenet og foten trukket tilbake.

dyr må du utføre strøk 16.

for å avslutte med
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6 Legg merke til viktig fotplassering

7 Strøk 21 skal ta bort ull fram til ytterste

8 Press ditt høyre kne inn mot sauens

av venstre fot.

øre. Rull sauens hode rundt kneet ditt.

brystben for å gi større kontroll. Skyv
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høyre fot under halen.

9 La sauen gradvis

10 Strøkene 28 og 29 må være

11 Kontroller hodet med knærne

gli ned mens du bøyer deg

parallelle med ryggraden.

mens du holder sauen under

stadig lavere ned og holder

Len deg tilbake på venstre ben.

kjeven og får den gradvis opp.

12 Skyv sauens skulder godt ut

13 Disse strøkene er vinklet for

14 Hold og stram det løse flankeskinnet,

ved å skyve med kneet.

å gå på tvers av rynkene i skinnet.

og bruk knyttneven til å støtte den faste

Rett bena dine.

delen av benet.

høyre skulder langt nede.

Skol slik klipping være mulig, må du igjen og igjen kontrollere benstillingen.
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DETALJER OM SAUEKLIPPINGAS
POSISJONER.
1. START.
Grip en sau som står med bakenden mot deg når du skal ha en
sau på klippeplassen. Prøv å ikke rive i ulla, men bruk hendene
mot kroppen eller med et tak rundt forbeina. Få sauen over i
en sittestilling ved å presse nesen mot siden og rull den over
så den sitter på lårene. Trekk den så forsiktig baklengs
til klippeplassen.
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Plassering
Du inntar første stilling bak sauen og kontrollerer den med
din benstilling.
La sauen sitte, mens den har:
• hovedvekten på høyre hofte
• bakbena opp fro gulvet
• magen buet mot maskinen
Bøy knærne lett. Hold sauen forsiktig.
La sauens høyre forbein bli bøyet. og hold inn mot kroppen
sammen med knærne. (Noen er vant med å la høyre forbein
komme ut bak klipperens høyre bein.)
Nå er du i startposisjon. Husk nå at under klippingen skal dine
bein holde og kontrollere sauens hovedposisjon.
hånden holder du klippehåndtaket
arbeider du aktivt for å tilrettelegge

Med den ene

og med den andre hånden
klippinga, enten ved å

stramme felter på sauen eller manipulere sauens kroppsdeler.
Du arbeider altså aktivt med begge bein og begge hender!

Sjekk:
• at din skulder er ved siden av motoren
• at sauens kropp ligger i håndstykkets
naturlige lengderetning.
• at ditt venstre kne hindrer sauen fro å falle mot venstre.
• at ditt høyre kne presser lett mot sauens høyre skulder.

Legg merke til hvordan klipperen holder sauen med knærne,
mens han med føttene under sauen får bakbena i været.
Ved å bevege seg from og tilbake kan han bestemme beste
presentasjonsvinkei

på magen. Denne vil endre seg sterkt fro

små til store dyr.
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2. VI KLIPPER BUKEN
• Løft sauens høyre forben slik at det holdes parallelt på
innsiden av ditt høyre lår. (Er dyret gjenstridig kan du prøve
å legge benet på baksiden av låret ditt)
• Mens du holder håndstykket med høyre hånd, strekker du
venstre hånd under høyrearmen for å starte maskinen.
Nå bøyer du sauens venstre forben mot kroppen slik at den
ikke kommer i veien for klipping av buken. Venstrehånden
din legger du på sauens hals og strekker opp for å stramme
skinnet oppover.
Gjør et strøk ned den venstre siden av brystet og buken og
avslutt strøket når du kommer til det åpne feltet til venstre
for spenene.
Gjør to strøk til, rett ned over buken og vær helt sikker på
du stopper før du treffer spenene. Det fjerde strøket skal gå
til høyre for spenene fram til det bare området. (Klipper du
helårsull eller arbeider med spesielt storvommete
du bedre fremgangsmåten

dyr, kan

ved først å ta to lange strøk ned

hver side fram til de bare feltene og løsne ulla med venstre
hånd. Deretter fjerner du det mellomliggende

med en serie

nedadgående eller litt skråstilte strøk)

3. VI KLIPPER SKRin

OG INNSIDER AV LÅR

Det første strøket er langs oversiden av høyre bakben Neste
strøket er i en lang bue på innsiden av høyrefoten og opp
langs skrittet og ut på venstre foten.
Fortsett med så mange strøk som er nødvendig for å fjerne
ulla pent rundt skritt og analåpning mens du passer på med
venstre hånd å beskytte spener eller pung.
Når du arbeider deg over til venstresiden må du først legge
venstre hånd hardt mot sauens venstre side for å sikre deg
at sauen retter ut venstrebeinet
på utsiden av venstrebeinet
av bensanen.
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godt. Gjør et strøk oppover

for å markere avslutning
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4. VI KLIPPER LÅRENE
For de som ikke klipper profesjonelt. kon dyret nå legges
over mot venstre, slik at høyre lår er klart til klipping. Husk nå
skillelinjen for ullsortering som du skal klippe etter. Den går fra
svangen og fram til overkant av haleroten. Lo gjerne første
strøket gå langs grenselinjen og klipp låret med parallelle strøk
Rett opp dyret litt og sving over mot høyre, mens du endrer
fotstilling slik at høyrefoten din kommer mellom forbeina på
sauen. Støtt brystet mot ditt høyre kne og skyv din venstre
knyttneve inn mot souens venstre side for å rette ut beinet.
• Klipp venstre lår fra haseleddet og opp til skillelinjen. Ta
deretter tre strøk opp mot ryggen.

,

Det er viktig å ho et mykt og følsomt håndledd i denne
operasjonen da håndstykket skal rotere korrekt rundt de
runde lårene.
• Klipp holen. To et strøk på undersiden, og et kort strøk på
oversiden. To av resten med korte halvkamsstrøk.
NB: Før du går videre i klippingen, skal du nå påse at den
ulla du har klippet blir sortert for seg og overhodet ikke blir
sammenblandet

med den ulla du klipper videre.
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s. VI KLIPPER

HALSEN

Nå må du flytte sauen litt.
• La venstrehånden

gli ned mellom bena mot sau ens

brystside og ta et godt grep.
• Sett fram venstrebeinet

et lite trinn. Venstre kne

holder mot ryggraden.
• Løft sauen opp.
• Bring høyrebeinet forover mellom sauens bakben.
• Påse at din armstilling er rett med albue utover.
• Påse at sauen sitter lent bakover med bena lent over gulvet.
• Påse at høyre kneet presser inn mot sauens høyre forbein
og brystkasse.
• Venstre kne holdes på venstre side av ryggraden.
I

Her ser vi i praksis hvordan man åpner brystet og fortsetter
strøket opp mot hodet og vrir over på kinnet. Legg merke til
fotstillingen og hvor viktig håndarbeidet med sauens hode er.
Du starter nå å klippe med strøk fra brystet opp mot nakken.
Når det er mye ull, børst ulla litt opp med venstrehånda slik
at du lettere ser hvor første strøk skal gå.
Med venstrehånden

holder du sauens hode slik at det hviler

rett over kneet og peker vekk fro deg. Hold hodet fast over
kneet men ikke press, for da vil dyret prøve å sprelle. Snu
hodet mot deg når du klipper under kjeven.
Bruk også hodegrepet til å stramme nokkeskinnet ved
klippinga. Ta sauens venstre kinn med et strøk som ender
under øret. Gjør et nytt strøk fro brystet opp til haken.
Hold sauens nese med venstrehånden

og la hode gå parallelt

med armen og låret ditt. Ta et strøk til, - fra brystsiden og opp
til bakom ørene.
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6. VI KLIPPER VENSTRE SKULDER
Len kroppen din mot venstre. Press med høyre kne mot
sauens brystkasse for å oppnå best mulig kontroll.
Skyv høyre tåparti innover mot sauens hale (Hvis foten
peker utover vil dette låse kneet og hindre deg i å skyve
sammen knærne).
Løft og stram skinnet på nedre halsparti mens du holder
albuen over sauens ansikt.
• Ta to strøk opp langs bogen over skulderen. Start med full
kambredde og avslutt med halv kambredde.
• Løft opp sauens venstre forben med venstrehånden

og løft

rett opp mens du kontrollerer hodet med albuen .
• Ta et nytt strøk nedover for å ta ulla på innsiden av benet.
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7. VI KLIPPER VENSTRE SIDE
La sauen ligge på ryggraden med bena i været. Ditt høyre kne
skal hvile lett på sauens mage. Din venstre fot er skjøvet godt
under sauens høyre skulder. Sauens høyre forbein stikkes på
innsiden av ditt venstrebein etter det første strøket.
• Ta et par fulle strøk fra flanken mot forben et.
Sjekk:
• at du starter med klipperetning helt parallelt med ryggraden
• at sauen ligger med ryggen ned på dine venstre tær.
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8. VI KLIPPER RYGGEN
Så fortsetter du med de lange strøkene som går over
ryggraden. Hold kammen godt nede hele tiden.
Trå over med høyrefoten og plasser helen mot
sauens halefeste. Din venstrehånd holder nå sau ens
hode nede mot gulvet.
• Ta et fullt kamstrøk og avslutt ved skulderen.
• Pass på at du klipper parallelt med ryggraden.
Viktig:
• Nå beveger du venstre fot litt bakover, akkurat nok til å la
sauens brystkasse gli ned fra leggen din og ned på foten.
• Med din høyre fot, rull sauen lett mot deg.
• Ta et nytt strøk.
• Start med full kambredde, men avslutt over sauens ryggrad
med halvkam fra skulderen opp til nakken.
• Løft sauens hode opp fra gulvet til utsiden av ditt
venstre bein.
• Rull igjen sauen litt mere mot deg med høyre foten, - nå
kan du rekke over sauens rygg for å ta resten av de lange
ryggstrøkene, - du skal hvertfall ta minst ett strøk på den
andre siden av ryggraden.
• Avslutt med et halvkamstrøk fra skulder til nakke.
• Trå framover med din høyre fot.
• Løft opp sauens hode mot innsiden av ditt høyre bein.
• Press mot skallen, mens du tar to strøk fra øre til nese for
å klippe kinnet.
Legg merke til, på illustrasjoner og foto, hvor viktig
venstrehånden er til å styre sauens hode. Det kreves ikke stor
styrke, et par fingre er nok.
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9. VI KLIPPER HØVRE SKULDER
Overfør venstre hånden til kinnet, hold sauens hode
mot innsiden av ditt høyre ben med fingrene bøyd
innunder sauens kjeveben. La sauens nederste forben
slippe ut, snu tærne dine innover og krok dem under
sauens skuldre. Gjør noen strøk ned fra nakken mot
skulderen.
Sjekk at:
• Sauens hode hviler mot ditt høyre bein.
Rotering rundt skulder:
• Trå bakover mellom sauens ben med ditt venstreben, løft
sauens hode opp og plasser mellom bena dine.
• Hold sauens skulder bøyet ut med knærne.
• Følg konturene av skuldrene og klipp ulla med nedadgående
strøk over bog og utover forbena.
• Trekk opp skinnet med din venstrehånd slik at du blottlegget
området rundet bogfestet. og klipp.
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10. SISTE SIDEN
Trå bak sauen med venstrebenet.
Sauen skal nå lenes bakover mot din høyre fot.
• To et strøk nedover langs flanken, etterfulgt av et
parallellstrøk. Hvis du klipper etter full New Zealand-metode,
drar du strøk to helt ned langs beinet, og resten av klippinga
vil da ta lårulla.
• Press på sauens høyre svange for å rette benet.
• Trå litt tilbake med venstrefoten.
• Tillat sauen å rulle mot deg og falle litt utover mot høyre.
• Fortsett med parallelle strøk inntil du har fullført den siste
siden over baken.

11.AVSLUTNINGEN
• Slå av motoren ved å trekke i snoren med venstrehånd
under høyre arm.
• Legg håndstykket flatt ned pekende mot bingen
• La sauen reise seg mellom beina dine.
• Pass på at ulla ikke henger fast på sauen.
• Følg sauen til bingeinngang.
• Kontroller at du selv eller medhjelper pokker og merker
ulla korrekt.
Så er du klar til neste sau!
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KVALITETSSIKRING VED SAUEKLIPPING:
1) Før klippingen:
a) Sjekk at dyra er tørre, og ikke har fulle mager.
Ta ut fremmedlegemer

i ulla.

b) Sjekk klippeplassen og utstyret.
Ren klippeplass, gjennomtenkt

ullhåndtering, rene

sekker, godt merkeutstyr. Godt lys. Førstehjelpsskrin.
e) Sjekk klippemaskin.
Riktig valg av kam. Skarpe kniver og kammer.
2) Under klippingen:
a) Ha riktig stilling på deg selv, på dyret og på
klippestrøkene.
b) Klipp først magen og venstre lår (og eventuelt begge lår
fra svange til halerot), og påse at denne ulla fjernes i en
egen haug før videre klipping.
e) Klipp etter korrekt mønster.
d) Unngå dobbeltklipp! Klipp med kammen nede på
skinnet. Husk bruk av bunntann og topptann. Der hvor
sauen presenterer runde kroppsdeler skal dette klippes
med vridde strøk slik at kammen fortsatt hviler på hele
skinnet. Husk at klipp med flat kam på langs av rund
kroppsdel vil virke som en tangent og nesten automatisk
gi dobbelt klipp'
e) Ta pent vare på fellen. Få ikke sorte hår fra annen
klipping opp i hvit ull.
3) Etter klippingen:
a) Kontroller sauen. Den skal presentere seg vel, uten
tuster og klippeskader i skinnet. Merk deg eventuelle feil,
og arbeid nøye med neste sau, til den viser seg klipt uten
lyte.
b) Kontroller ulla. Påse at fellene legges hver for seg i
rene sekker med et papirlag imellom. Legg lår/mageull
sammen i sekk. Eventuell urinbrent eller sterkt tilskitnet
ull legges også i egen sekk. Merk tydelig. Skill mellom
hvit og farget ull. Studer klasser og mengdefordeling
oppgjøret for ulla.
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