
Steg för steg 
 
En liten hjälpreda vid klippning i klippstol 
 
Se till att djuren är torra. Dra aldrig i ullen. Det gör ont på tackan.  
Andra viktiga kom ihåg är: Bra ljus och slätt golv där klippstolen ska stå. Sax och skär ska 
ses över i god tid innan. Olja, bytesskär, klövsax inom räckhåll.  
Anteckningsblock, sorteringsbord, papperssäckar, tidningar som mellanlägg, och 
spritpenna att skriva med underlättar ullhanteringen.  
Ha gärna en medhjälpare som hjälper till med djur – och ullhantering.  
 
 
 

   
Låt tackan kliva på klippstolen i nerfällt läge. Lås fast hennes huvud med nackremmen och 
justera huvudhållaren i lågt läge.  
 

   
Doppa saxen i smörjmedel när motorn är igång med jämna mellanrum under klippningen för att 
rengöra och kyla. Använd en plastbytta så skadas inte skären. Låt djuret nosa på saxen för att 
vänja sig vid lukten och ljudet. Börja med att klippa huvudet och halsen. 
 
 
 



 
 

    
 Håll örat med den ena handen så undviker du lättare att klippa i det av misstag. Klipp alltid 
kinden neråt aldrig uppåt mot ögat. När du klipper halsen, håll om tackans underkäke för att 
sträcka huden så mycket som möjligt. För saxen från huvudet och snett nedåt och fortsätt nedåt 
bogen. 
 

    
När du klippt klart runt huvudet justera halsrem och justera huvudhållare uppåt för att få en bättre 
och bekvämare fixering av tackans huvud. Dra i huden för att släta ut veck. Halsen har ofta 
mycket veck. 
 

   
Klipp ett öppningsklipp över tackans rygg från huvud till svans och ytterligare ett drag på var 
sida Sedan är det dags att lyfta upp tackan i nästa nivå. Fjädern under gör att du inte behöver ta i 
så mycket för att lyfta. Var dock beredd på att ett lätt djur kan få för mycket fart upp så att stolen 
tippar framåt.  
 
 
 
 
 



 
 
 

   
Klipp ena sidan i taget med långa drag. Sträck huden där det behövs. Sortera ullen efter hand.  
 

     
Dags att klippa lår och ben. Klipp låret i sidled. Sträck huden. Tänk på att alltid klippa nerifrån 
och uppåt när du klipper hasen. Håll handen på insidan benet och tryck ut skinnet vid hasen så 
går det lättare att klippa rent. 
 

   
När du klipper på lårets framkant är greppet i ljumsken bra för att hålla undan spenen. Liksom att 
lyfta på tackans framben Kom ihåg att sträcka skinnet när du klipper under buken. Lång ull här 
töjer ner skinnet extra mycket så risken att klippa tackan i skinnet ökar. När du klipper runt 
juvret, håll ena handen för tackans spenar så du inte råkar skada dem med saxen när du klipper 
buken. Om du klipper bagge så ska du ha koll på var penisen sitter så du inte råkar klippa av den 
eller förhud. Försäkra dig om vilket kön djuret har innan du börjar klippa. 
 
 



 
 

   
Glöm inte vecken runt svansen. Det är viktigt att få bort all ull för hygienens skull. Du sträcker 
huden genom att växelvis föra svansen åt höger respektive vänster.  Känn efter var svanstippen 
är. Den är känslig och blöder kraftigt. Nu är tackan färdigklippt.  
 

   
De flesta som klipper tackorna passar på att verka klövarna samtidigt. Här ser du några tips på 
hur du kan nyttja klippstolen för att få en bra arbetsställning. Om tackan är mycket orolig är det 
bäst att fälla ner stolen i lågtläge innan du börjar verka klövarna. 
 
Vill du lära mer om ull och ullsortering rekommenderas häftet ”Göra klipp! Råd för bättre 
ullförtjänster i svensk fårskötsel” som du kan köpa från JiLU 063-14 73 70 
 
Denna broschyr är framtagen av projektet Rikare odlingslandskap  
Agneta Andersson 063-14 60 48, text och foto, i samarbete med  
fårklipparen Carina Jälkentalo 070-584 92 06 och fårägaren Elisabeth Grenholm, Dvärsätt.  
 

 

 


