
 

 

Haltiline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Hvordan bruges Haltilinen  

 

 

o Stroppet trækkes godt tilbage, så 

grimen er løs og let at give på.  

 

 

o Haltilinens halsstykke lægges let over 

hovedet på hunden.  
 

 

 

 

o Næsebåndet placere på næserygge, 

så det sidder uden at genere øjnene  
 

 

 

 

o Hele Haltilinen tilpasses hundens 

hoved, således at denne sidder til. Det 

er meningen at grimen skal sidde til, 

men ikke stramme 

 

 

o Det er vigtigt at man i tilpasningen 

sørger for at Haltilinen sidder lige, så 

samlingen sidder midt i nakken.  

 



 

 

Haltilinen kan bruges på 3 måder 

1. Haltilinens håndtag benyttes 

 

2. Karabinhagen fastgøres i halsbåndet og 

hundesnoren sættes fast midt på 

snoren. På denne måde har man en 

god styring af hunden og Haltilinen.  

 

 

3. Karabinhagen fra grimen sætte 

sammen med karabinhagen fra snoren. 

Denne måde synes man at have en 

bedre styring med hunden og brugen af 

Haltilinen  

 

 

o Når Haltilinen skal af, er det vigtigt at 

man husker at løsne op for stroppet. Så 

kan grimen let fjerne uden gene for 

hunden 

 

Husk: 

Haltilinen bruges som et redskab til at træne hunden i at gå pænt 

i snor, uden at trække. 

Haltilinen er ikke hele løsningen i sig selv, men det er et 

skånsomt hjælpemiddel til at kunne træne hunden i at gå pænt.  



Træning med Grimen 

o Hunden skal vænne sig til at have Haltilinen på, på 

samme måde som den lille hvalp skal vænne sig til at 

have halsbånd på 

 

o Det er godt at træne med at få Haltilinen af og på flere 

gange, inden den tages i brug på gåturen. 

 

o Når Haltilinen tages i brug under gåturen er det vigtigt, at 

man konsekvent træner, at hunden skal gå pænt. 

 

o Ros altid hunden når den går rigtigt. 
 

o Ignorer hunden fuldstændigt, hvis den forsøger på at 

kommer af med Haltilinen 

 

Aldrig 

Træk ALDRIG hårdt i snoren eller Haltilinen. 

Husk på at man nu styrer hunden i nakke og hoved, og hårde 

træk er unødvendige og kan give skader. 

Skæld aldrig hunden ud når den skal have Haltilinen på. Det 

giver dårlige associationer, og det bliver hermed en dårlig 

oplevelse for den at få Haltilinen på. 

Hjælp 

Har du brug for hjælp eller har spørgsmål så kontakt din 

dyreklinik. De kan hjælpe dig. 

 

Teksten er skrevet af Veterinærsygeplejerske  

Louise T. Nielsen, Ringe Dyrehospital, Klinik for mindre husdyr. 


