
Showvask af Maine Coon 
 

Denne artikel er lavet som en vejledning til showvask af Maine Coon katte. Det er vigtigt at huske på, at 
ikke alle pelse er ens, og at man bør prøve sig frem for hver eneste ny kat, man ønsker at gå på show med.  

En meget fedtet kat kan som oftes heller ikke nøjes med en enkelt vask. En meget fedtet fertil hankat skal 
som oftest bades 3 gange inden et show, fx 3 uger før, 2 uger før og lige op til showet. Hvorvidt katten skal 
vaskes 3 dage før et show eller dagen før, er også forskelligt. Der er stor forskel på, hvor hurtigt en pels 
”ligger” sig rigtigt på katten, så man er nødt til at prøve sig frem for det bedste resultat. Prøvevask gerne 
katten imellem shows, så man kan rette til, inden man laver den egentlige showvask. 

Der er naturligvis også stor forskel på de forskellige shampoo’er men som udgangspunkt er der min. 3 faser. 
Affedtning, farveforstærker og texturforstærker.  

Vejledningen er som følger: 

Hvor? Hvis man har en stor håndvask med et udtræks-amatur, kan katten vaskes der. Vær dog opmærksom 
at katten ikke kommer til at sidde fast med en tå i risten. Lig evt. et håndklæde i bunden af vasken. Ellers er 
brusekabinen et udmærket valg. Man kan enten sidde på gulvet, på en skammel eller hvis muligt stille 
katten et bord af plast eller af et andet materiale, der kan tåle vand i brusekabinen. 

Klip negle på katten – fordi det er et krav på udstillinger, og ikke mindst for din egen skyld!  

Børst katten igennem – Brug en god stålkam til at få alle filtre ud af kattens pels. 

Affedt – Lad affedteren sidde, gerne op til 10 min. Skyl ud. 

Shampoo – De fleste pelse bliver rigtig smukke i farven med en farveforstærkende shampoo som boost. 
Lad shampooen sidde som med affedteren. Skyl ud 

Texture – For at opnå en lækker blød og volumen fyldt pels. Gerne 10 min. Skyl ud. 

Skyl rigeligt -  Når du syntes, at du er færdigmed at skylle, kan det anbefales at sætte et stopur på 10 min. 
og skylle den tid ud. Det er ved skylningen de fleste fejler. Hvis ikke katten skylles ordentligt, kan man lige 
så godt lade være med at vaske den. En pels med shampoorester ser ofte værre ud end en almindelig 
fedtet pels. 

De kritiske punkter, hvor man oftest ser at katten ikke er skyllet ordentligt, er omkring ørene, på benene på 
hofterne, under maven og ved haleroden. 

Frisèr igen – for at fjerne alle filt knuder, ingen dommer kan lide knuder! 

Nemt Ikke  



Hvorvidt der skal ét eller flere ekstra trin ind i vasken afhænger af pelsen, nogen kan have brug for en 
ekstra plejende shampoo, nogen en balsam hvis pelsen krøller meget og nogen har god brug af en 
skælshampoo.  

Det kan være en idé at søge råd og vejledning hos andre Maine Coon ejere. Både i forhold til vask men også 
i forhold til produkter. Man skal dog huske, at alle har deres eget favoritmærke eller favorit måde at vaske 
på. Man behøver ikke at kopiere direkte, men selv blande de gode råd, så de passer til ens egen kat. 

OBS! Hvis katten aldrig har været badet før, anbefales det IKKE, at sæbe den ind som det første. Tjek lige at 
katten ikke panikker totalt, når bruseren tændes. Det er noget møg at sidde med en kat, der har pelsen fuld 
af sæbe, hvis den bliver bange, når bruseren tændes. Det kan for nogen være en god idé, at skrue 
brusehovedet af inden man tænder for vandet. Lyden af vandet er anderledes og gør ofte ikke katten så 
bange. 

Når en pels er korrekt vasket, skal den, når du kører en finger mod hårene falde tilbage med det sammen, 
den må ikke blive stående eller skille. Dette gælder over hele kattens krop også på ben og mave. Pelsen skal 
føles silkeblød og være skinnende.  

 


