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Silkyterrier är en nära släkting till australisk terrier och
yorkshireterrier. Den kan sägas vara en något mindre och mjuk-
hårigare variant av australisk terrier och en något större och inte
fullt så långhårig variant av yorkshireterrier. De britter som
koloniserade Australien förde med sig sina hundar, bl.a. små
terrier av den gamla engelska terriertypen: med svart eller blågrå
rygg och en päls med antingen strävt täckhår och mjuk underull
eller en alltigenom silkeslen struktur. Hundar av den sistnämnda
typen föddes främst upp i Sydney, en av anledningarna att rasen
tidigare kallades Sydney Silky Terrier. Den första standarden skrevs
1904.

Silkyterrier skall vara kompakt, måttligt lågställd med medellång
kropp och finlemmad, men med tillräcklig substans för att kunna
klara av att jaga och döda smågnagare. Den benade raka silkiga
pälsen skall ge ett välborstat intryck.

Rasen skall visa terrierkaraktär som omfattar skarpsinnig
vakenhet, aktivitet och sundhet.

Huvudet skall vara av måttlig längd. Avståndet från nosspetsen till
mellan ögonen skall vara något mindre än avståndet från mellan
ögonen till nackknölen. Huvudet skall vara starkt och av terriertyp
med måttlig bredd mellan öronen.

Hjässan skall vara flat och utrymmet mellan ögonen skall inte
vara utfyllt. Hjässan skall ha en tofs med fint silkigt hår som inte
skall falla ner framför ögonen. (Lång, fallande päls i ansiktet och
på kinderna är absolut inte önskvärt.)

Nostryffeln skall vara svart.

Läpparna skall vara strama och torra.

Standard för

SILKYTERRIER



Käkarna skall vara starka med jämna tänder som inte sitter trångt.
Saxbett.

Ögonen skall vara små och ovala, aldrig runda eller framträ-
dande. De skall vara så mörka som möjligt med ett intensivt,
intelligent uttryck.

Öronen skall vara små, V-formade, tunna, högt ansatta och upp-
rättstående och helt befriade från långt hår.

Halsen skall vara medellång, ädel, något välvd och vackert övergå
i skulderpartiet. Den skall vara väl täckt med lång, silkig päls.

Kroppen skall vara måttligt lång i förhållande till mankhöjden.

Överlinjen skall alltid vara plan, både när hunden står och går.
Välvd eller sänkt rygglinje är ett allvarligt fel.

Ländpartiet skall vara starkt.

Bröstkorgen skall vara måttligt djup och bred. Revbenen skall
vara väl välvda och nå ända fram till den starka länden.

Svansen kuperas i hemlandet.
Kuperad svans: Svansen skall vara högt ansatt och bäras upprätt
men inte för glatt. Den skall vara fri från pälsfana.
Okuperad svans: De tre första svanskotorna av svansen skall bäras
upprätt eller något böjd, men inte böjd över ryggen. Svansen får
inte vara ringlad. Dess längd ska bidra till intrycket av god helhets-
balans. Svansen skall vara fri från pälsfana.

SVANSKUPERING ÄR FÖRBJUDEN I SVERIGE.

Frambenen skall vara raka, väl ställda under kroppen och ha ädel,
rundad benstomme utan någon svaghet i handlederna.

Skuldrorna skall vara finmejslade, väl tillbakalagda med väl vink-
lade överarmar som skall ligga väl an mot bröstkorgen.

Armbågarna får varken vara inåt- eller utåtvridna.

Framtassarna skall vara små, tätt slutna, s.k. kattassar, med tjocka
trampdynor. Klorna skall vara svarta eller mycket mörka.

Käkar/Tänder

Ögon

Öron

Hals:

Kropp:

Överlinje

Ländparti

Bröstkorg

Svans

Extremiteter:

Framställ:

Skuldror

Armbågar

Framtassar



Låren skall vara välutvecklade.

Knälederna skall vara väl vinklade.

Haslederna skall vara välvinklade. Sedda bakifrån skall hasorna
vara korta och parallellt ställda.

Baktassar, som framtassar.

Rörelserna skall vara fria och effektiva utan slapphet i skuldror
eller armbågar. Rörelserna skall varken vara in- eller utåtvridna i
handleder eller tassar. Bakbensrörelserna skall vara kraftfulla med
ordentlig drivkraft och med mycket stor elasticitet i has- och
knäleder. Bakifrån sett skall rörelserna varken vara för täta eller
för breda.

Pälsen skall ligga slätt, vara fin och glänsande med silkig struktur.
Pälslängden får inte menligt inverka på hundens rörelser. Pälsen
får aldrig nå ner till marken. Fram- och baktassarna skall vara fria
från lång päls.

Alla nyanser av blått och tan accepteras, ju mer mättade och klart
definierade färger desto bättre. Silver och vitt accepteras inte.
Den blå färgen på svansen skall vara mycket mörk. Silverblå eller
fawnfärgad hjässtofs är önskvärd. Den blå färgen på kroppen
måste vara utan tan eller bronsfärg. Tantecknen får inte vara sotiga.
Hos valpar är svart kroppsfärg tillåten, utvecklingen av den blå
färgen måste ha påbörjats vid 18 månaders ålder.
Fördelningen av blått och tan skall vara: Tan skall finnas runt
öronbasen, på nospartiet och kindernas sidor. Tan skall även fin-
nas på frambenen upp till mellanhänderna och på bakbenen i en
linje från knäna ner till de likaså tanfärgade hasorna och tassarna
samt runt anus. Blå färg skall finnas från nackkammen ända till
svansspetsen, längs frambenen nästan till mellanhänderna och
längs bakbenen över låren ned till hasorna.

Hanhund ca 23-26 cm, tik kan vara något lägre.

Vikten skall stå i proportion till mankhöjden.

Bakställ:

Lår

Knäled

Has

Baktassar

Rörelser:

Päls:

Pälsstruktur

Färg

Storlek/vikt:

Mankhöjd

Vikt



Fel:

Nota bene:

Testiklar:

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhål-
lande till graden av avvikelse.

Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller extremt skygg
eller om den har anatomiska defekter som menligt kan påverka
dess hälsa och sundhet.

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och
normalt belägna i pungen.
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