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INTRODUKTION

Sanne Wibroe og Karen Jaquet er to af de garvede udstillere i 
Ragdollklubben Danmark. Her har de valgt at dele summen af deres 
erfaringer i forhold til at opnå en vellykket showvask af ragdolls. 

Inden for mange andre mange andre klubber og racer ville det være 
utænkeligt, at man delte denne type informationer med sine 
konkurrencer. Vi skylder derfor Karen og Sanne stor tak, fordi de 
vælger at dele erfaringer, som de har opnået efter mange forsøg og 
afprøvninger med os andre.

Husk, hvis du vælger at følge disse anvisninger, at det er på eget ansvar 
og, at der skal mange forsøg til for at finde den helt rigtige 
fremgangsmåde til den enkelte kat, da hver pels reagerer forskelligt.



SHOWVASK I 5 TRIN

1. Gennemredning

2. Affedtning

3. Vask

4. Texturizer (struktur)

5. Tørring



Trin 1: Gennemredning

• En grundig 
gennemredning før vask 
kan spare dig for en 
masse arbejde. 

• Løse hår filtrer 
sammen, når de bliver 
våde og laver knuder



Gennemredning

• Har du en kat med meget 
underuld, kan du med 
fordel bruge en J-kam.

• Er der filterknuder kan du 
klippe dem væk en efilér-
saks.

• Saksen er også god til 
justeringer omkring ører, 
så hovedet synes bredere 
eller ørerne større.



Trin 2: Affedtning

• For at kunne vaske pelsen skal den først 
affedtes. Det kan gøres på mange måder. 
Nogle bruger grøn Vel opvaskemiddel, og det 
kan gå til en hverdagsvask, men er hårdt for 
pelsen, da det piner alt fedt ud. Sørger man 
ikke for at tilføre fugt via shampoo ved 
efterfølgende vask, vil pelsen filtre let. 



Affedtning

• Anju Beauté Degreaser
er en anden mulighed 
for affedtning.

• Produktet fungerer godt 
til hverdagsvask og til 
killinger, da de ikke 
fedter så meget i 
pelsen, men til show 
kunne man ønske bedre 
resultat, hvad angår 
ører, hale og krave.

• http://www.mysterycoons.dk/mcpetshop/Anju/
mcpetshop-anju.htm

http://www.mysterycoons.dk/mcpetshop/Anju/mcpetshop-anju.htm


SÅDAN BRUGES ANJU DEGREASER

• Gør pelsen våd – resultatet bliver bedst, hvis 
katten er gennemvædet

• Produktet kan bruges ufortyndet men er 
nemmere at fordele, hvis man fortynder det 
med vand. Bland 1 del shampoo til 5 dele 
vand. Brug evt. lidt ufortyndet shampoo i de 
fedtede områder bag ører. Lad det sidde i, 
mens du vasker resten af katten i degrease og 
skyl forsigtigt ud. 



Affedtning

• Sanne anvender Show cleaner
til affedtning som en anden 
løsning. 

• Det er ret dyr, men meget 
effektiv

• Produktet har kunnet købes 
hos Pitstop, men de er 
desværre ophørt med at 
forhandle produktet for 
ganske nylig. De anbefaler i 
stedet Groomer’s Goop, som 
skulle virke på samme måde.

• http://www.pitstoppets.dk/gr
oomer-s-goop-liquid-flydende-
goop-affedter.html

• http://www.pitstoppets.dk/

http://www.pitstoppets.dk/groomer-s-goop-liquid-flydende-goop-affedter.html
http://www.pitstoppets.dk/


SÅDAN BRUGES SHOWCLEANER

• Anvendes i tør pels
• Kommes først i ved problemsteder som krave, ører og hale.
• Brug rigeligt. Pelsen skal være gennemvædet og mættet af 

produktet (ca. 4 kopper pr. kat)
• Lad produktet virke i 10 minutter. Katten pakkes ind i et 

håndklæde imens. 
• Skyl grundigt. Produktet er meget let at bruge, da det er 

hvidt. Det er let at se, at det er ude af pelsen, når vandet er 
klart.

• Hvis man har mange shows lige efter hinanden, skal man 
ikke bruge show cleaner hver gang, da det tørrer pelsen ud. 
Man kan evt. veksle mellem Showcleaner og Anju
Degreaser. 



FEDTHALE

• Fedthale er overproduktion af fedt på huden 
på halen. Det ses ofte ved haleroden.

• Det ses oftest hos fertile hanner, men kan 
også almindeligt hos ungdyr og kan ses hos 
hunner.

• Fedthale skal behandles, da fedtet lukker 
huden til og kan forårsage hårtab. Halehår er 
længe om at gro ud, så det er ikke så godt, 
hvis en showkat mister sine halehår.



BEHANDLING AF FEDTHALE

• Man skal for det første undgå at rede og 
manipulere for meget med stedet, der fedter, 
da det stimulerer fedtproduktionen. 

• Man kan behandle på mange måder:

1. Kaolinpulver

2. Tørshampoo

3. Specialshampoo og vask



BEHANDLING AF FEDTHALE

1. Kaolinpulver

• Man behandler et par dage før show. 

• Man laver en skilning i halen, så Kaolinpulver 
kommer i berøring med huden og trykker 
halen let sammen

• Børstes ud. 

• Kan også anvendes på show



BEHANDLING AF FEDTHALE

2. Tørshampoo

• Anvendes på samme 
måde som Kaolinpulver

• Kan også bruges på 
show

• http://www.mysterycoons.dk/mcpetshop/Balde
cchi/mcpetshop-baldecchi.htm

http://www.mysterycoons.dk/mcpetshop/Baldecchi/mcpetshop-baldecchi.htm


BEHANDLING AF FEDTHALE
3. Behandling med specialshampoo
Masseres forsigtigt ind i halen og trækker et antal minutter, 
hvorefter det skylles ud. 
Følg produktanvisning

http://www.mysterycoons.dk/mcpetshop/Baldecchi/mcpetshop-baldecchi.htm

http://www.pitstoppets.dk/pre-cleaning-creme-for-rense-creme.html

http://www.mysterycoons.dk/mcpetshop/Baldecchi/mcpetshop-baldecchi.htm
http://www.pitstoppets.dk/pre-cleaning-creme-for-rense-creme.html


Trin 3: Vask

• Hvad angår vask, er der mange muligheder, 
som afhænger af kattens farve, mønster og 
kontrast. Vi har generelt meget hvidt på vores 
ragdolls, så vi starter med vask af hvid pels. 

• Mange vasker med Anju Beauté Diamant, som 
er god til alle pelsfarver eller Anju Beauté
Blancheur som er god til hvide pelse. 



VASK AF HVID PELS

• Anju beauté Blancheur

er en mulighed til hvide 
pelse

• Nogle anvender den 
ufortyndet

• Andre fortynder med 
vand. Bland 1 del 
shampoo til 5 dele vand

• http://www.mysterycoons.dk/mcpetshop/Anju/
mcpetshop-anju.htm

http://www.mysterycoons.dk/mcpetshop/Anju/mcpetshop-anju.htm


VASK AF HVID PELS

• Hvis man har svært ved 
at få den hvide pels ren, 
kan man anvende #1 all 
systems White 
Lightning, som super 
effektivt fjerner gule 
pletter. 

• Hvis katten har for mørk 
ryg, vil denne shampoo 
lysne ryggen.

• http://www.pitstoppets.dk/1-all-systems-pure-
white-lightening-shampoo.html

http://www.pitstoppets.dk/1-all-systems-pure-white-lightening-shampoo.html


VASK AF HVID PELS

• Sanne putter #1 all 
systems white
lightening i den hvide 
pels og anvender Anju
Beauté Vital Force i de 
farvede dele. 

• Pak katten i håndklæde 
i ca. 10 minutter og skyl 
grundigt. 

http://www.mysterycoons.dk/mcpetshop/A
nju/mcpetshop-anju.htm

http://www.mysterycoons.dk/mcpetshop/Anju/mcpetshop-anju.htm


VASK AF HVID PELS

• Hvis pelsen er gul 
vaskes med blå 
shampoo f. eks. 

• Anju beauté Blacheur

• Chris Christensen White 
on white

• http://galaksi.dk/produkt/white-on-white-
shampoo/

http://galaksi.dk/produkt/white-on-white-shampoo/


FARVEFORSTÆRKENDE SHAMPOO

• Anju Beauté Ebène

• Sort shampoo, der 
fremhæver kontraster og 
trækker det røde frem i 
flerfavede pelse. God til 
tortie hunkatte, 

• http://www.mysterycoons.dk/mcpetshop/Anju/
mcpetshop-anju.htm

http://www.mysterycoons.dk/mcpetshop/Anju/mcpetshop-anju.htm


FARVEFORSTÆRKENDE SHAMPOO

• Jerob black-in
• Farver sort
• Kan anvendes til haler, 

der mangler farve i 
forhold til kroppen. 

• Brug handsker for at 
undgå sorte hænder

• Afgræns de områder, som 
den sorte shampoo skal 
bruges ved at putte white
lightening shampoo i 
først. 

• http://www.pitstoppets.dk/black-in-shampoo-sort-
shampoo.html

http://www.pitstoppets.dk/black-in-shampoo-sort-shampoo.html


TRIN 4: TEXTURIZER

• Texturiser preparerer pelsen, så den lettere 
kan reddes, hvis man har et uheld – man kan 
redde meget med texturizer spray på showet, 
hvis man har brugt texturizer under vask

• Texturizer skal fortyndes med vand før brug



TEXTURIZER

• Anju Beauté Texture

• Fortyndes 1 del shampoo til 16 dele 
vand. 

• http://www.mysterycoons.dk/mcpetshop/Anju/mcpetsh
op-anju.htm

• Jerob Texturizing
Shampoo

• Fortyndes 2 dele shampoo til 3 dele 
vand.

• Er lettere at skylle ud
• http://www.pitstoppets.dk/texturizing-

shampoo-struktur-shampoo.html

http://www.mysterycoons.dk/mcpetshop/Anju/mcpetshop-anju.htm
http://www.pitstoppets.dk/texturizing-shampoo-struktur-shampoo.html


BALSAM

• Sanne slutter sin vask med texturizer. 

• Mange bruger derudover balsam f.eks. Christ
Christensen After Bath

• http://www.pitstoppets.dk/after-bath-skylning-let-balsam-5729.html

http://www.pitstoppets.dk/after-bath-skylning-let-balsam-5729.html




TRIN 5: TØRRING

• Vrid så meget vand som muligt af katten

• Brug micro-fiber håndklæder og tør katten 
grundigt i 10 minutter. 

• Tabita anvender Texturizer spray i krave, buks 
og på mave i våd pels inden tørring. 



LUFTTØRRING

• Du kan lufttørre din kat, men det kræver, at 
katten går i et varmt rum 

• Red katten jævnligt mens den tørrer, så pelsen 
ikke krøller. 



TØRRING MED FØNTØRRER

• Man kan bruge føntørrer, hvis katten ikke er for 
bange for lyden. 

• Man kan vænne katten til lyden af føntørreren 
ved at lade den køre i god tid, før den bruges 
f.eks. under vasken.

• Pas på luften ikke er for varm
• Hold ikke føntørreren for tæt på katten
• Red med kam og børste mens du tørrer
• Tør ikke pelsen helt tør – pelsen kan blive tør og 

virke strid



TØRRING MED VARMEBLÆSER

• Mange sætter katten i en stor transportkasse 
med en lille varmeblæser foran til at tørring af 
katten.

• Check ca. hver 10. minut og red katten 
igennem

• Bruges maks. 1 time



HVORNÅR SKAL MAN VASKE FØR 
SHOW?

• Det afhænger af kattens pels lige som føntørring 
kan give en mere fluffy pels, som skal have tid til 
at falde til igen.

• Det almindeligste er at vaske voksne katte et par 
dage før og killinger dagen før. 

• Lav en prøvevask på et tidspunkt, hvor du ikke 
skal til show og observér pelsen – hvordan er den 
på dag 1, dag 2 osv. 

• Når du skifter produkt , er det også en god idé at 
lave en prøvevask og observere pelsen. 


