
Tillåtna färger och mönster på Tax* 
 

Korthårig 
Färg och mönster  

a) Enfärgade: Röd, (svarta stickelhår är tillåtet). Dock skall en ren mörkt röd färg föredras. En liten vit fläck, upp 

till 3 cm i diameter, är endast tillåten på bringan. 

Nostryffel, klor och trampdynor skall vara svarta, rödbrun färg är tillåtet men inte önskvärt. 

b) Tvåfärgade: Djupt svart eller brunt med till grundfärgen passande tantecken (ju mörkare desto bättre och så 

rena som möjligt) över ögonen, på nospartiets sidor och underläppen, på insidan av öronen, på förbröstet, in- och 

baksidan av benen, på tassarna, runt anus och därifrån till en tredjedel eller halva undersidan av svansen. 

Nostryffel. Klor och trampdynor ska vara svarta på hundar med svart grundfärg och bruna hos hundar med brun 

grundfärg. En liten vit fläck, upp till 3 cm i diameter, är endast tillåten på bringan. Alltför utbredda eller 

otillräckliga tantecken är inte önskvärt. 

c) Fläckiga/merle: Grundfärgen är alltid den mörka färgen (svart eller brun), undantaget röd merle (röd med 

mörka fläckar). Önskvärt är oregelbundna grå eller beige fläckar (det är inte önskvärt med stora sammanhängande 

fläckar). Varken den mörka eller den ljusa färgen skall överväga. Nostryffel och klor skall vara pigmenterade som 

hos en- och tvåfärgade. 

d) Strimmiga/brindle: Röd med svarta strimmor. Nostryffel och klor skall vara svarta. 

Alla färger och mönster som inte är nämnda ovan under a) -d) är diskvalificerande. Bristande pigmentering är högst 

oönskat. 

 

Strävhårig 
Färg och mönster  

a) Enfärgade: Röd, (svarta stickelhår är tillåtet). Dock skall en ren röd mörkt röd färg föredras. En liten vit fläck, 

upp till 3 cm i diameter, är endast tillåten på bringan. Nostryffel, klor och trampdynor skall vara svarta, rödbrun 

färg är tillåtet men inte önskvärt. 

b) Flerfärgade: Viltfärgad, brunt viltfärgad, svart med tanteckning, brun med tanteckning. Tantecken (ju mörkare 

desto bättre och så rena som möjligt) skall finnas över ögonen, på nospartiets sidor och underläppen, på insidan av 

öronen, på förbröstet, in- och baksidan av benen, på tassarna, runt anus och därifrån till en tredjedel eller halva 

undersidan av svansen. Nostryffel, klor och trampdynor skall vara svarta hos viltfärgade hundar och hos svarta 

hundar med tanteckning och bruna hos brunt viltfärgade hundar och hos bruna hundar med tanteckning. En liten 

vit fläck, upp till 3 cm i diameter, är endast tillåten på bringan. Alltför utbredda eller otillräckliga tantecken är inte 

önskvärt.  

c) Fläckiga/merle: Färg som beskrivet under a) och b). Grundfärgen är alltid den mörka färgen (viltfärgad, svart 

eller brun), undantaget rödmerle (rött med mörka fläckar). Önskvärt är oregelbundna grå eller beige fläckar (det är 

inte önskvärt med stora sammanhängande fläckar). Varken den mörka eller den ljusa färgen skall överväga. 

Nostryffel och klor skall vara pigmenterade som hos en- och flerfärgade. 

d) Strimmiga/brindle: Röd med svarta strimmor. Nostryffel, klor och trampdynor skall vara svarta. Alla färger och 

mönster som inte är nämnda ovan under a) -d) är diskvalificerande. Bristande pigmentering är högst oönskat. 

 

Långhårig  
Färg och mönster  

a) Enfärgade: Röd, med eller utan svarta stickelhår. Dock skall en ren mörkt röd färg föredras. En liten vit fläck, 

upp till 3 cm i diameter, är endast tillåten på bringan. Nostryffel, klor och trampdynor skall vara svarta, rödbrun 

färg är tillåtet men ej önskvärt. 

b) Tvåfärgade: Djupt svart eller brunt med tantecken (ju mörkare desto bättre och så rena som möjligt) över 

ögonen, på nospartiets sidor och underläppen, på insidan av öronen, på förbröstet, in- och baksidan av benen, på 

tassarna, runt anus och därifrån till en tredjedel eller halva undersidan av svansen. En liten vit fläck, upp till 3 cm i 

diameter, är endast tillåten på bringan. Alltför utbredda eller otillräckliga tantecken är inte önskvärt. Nostryffel, 

Klor och trampdynor ska vara svarta hos svarta hundar, bruna hos bruna hundar.  

c) Fläckiga/merle: Grundfärgen är alltid den mörka färgen (svart, eller brun), undantaget röd merle (rött med 

mörka fläckar). Önskvärt är oregelbundna grå eller beige fläckar (det är inte önskvärt med stora sammanhängande 

fläckar). Varken den mörka eller den ljusa färgen skall överväga. Nostryffel och klor skall vara pigmenterade som 

hos en-och tvåfärgade. 

d) Strimmiga/brindle: Röd med svarta strimmor. Nostryffel och klor och trampdynor skall vara svarta. Alla färger 

och mönster som inte är nämnda ovan under a) -d) är diskvalificerande. Bristande pigmentering är högst oönskat. 

 

 

*Utdrag ur exteriördomarkompendium 2020 



 

Strimmig/Brindle är ett mönster 

- här på en röd hund.  
Foto: Lotta Karlsson 

Viltfärgad.  
Foto: Lotta Karlsson 

Brun med tanteckning. 
Foto: Lotta Karlsson 

Röd och svart med tanteckning. 

Vackert varmt röd färg och korrekt 

utbredning av tantecken. 
Foto: Anna Shvets 

Fläckig/Merle är en teckning, där bottenfärgen kan variera. 
Foto: Victor Eremeev   Foto: Tatiana Chuchakina 


