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Sidan 75. Teckningar/ Tysk Scheckteckning 

Färg 

Teckningen är godkänd i färgerna: svart, blå, brun och rödbrun 

(madagaskar), guldbrun (isabella), samt som trefärgad svart-

rödgul eller blå-rödgul. Grundfärgen är vit.  

Trefärgad 

Teckningen är tvåfärgad, svart och rödgul eller blå och rödgul. 

Grundfärgen är vit. Alla teckningar skall ha två färger i jämn 

blandning. Således skall ”fjärilen”, ”ögonringen”, öron och 

”ålstreck” vara blandade med någorlunda samma antal fläckar 

i var färg. Sidofläckarna kan vara enfärgade med lika stort 

antal fläckar i var färg, eller kan de enskilda fläckarna vara 

tvåfärgade. Kindfläckarna skall antingen vara tvåfärgade eller 

så skall de två fläckarna ha var sin färg. I stort får ingen av de 

två färgerna dominera över den andra. Grundfärgen är vit. 

Ögonfärg: enligt respektive teckningsfärg. Klofärg: 

färglös 

Kroppens teckning 
Denna består av ålstreck och sidofläckar. 

Ålstrecket börjar vid öronroten och fortsätter över ryggen till 

svansspetsen utan avbrott. Ålstrecket skall vara så jämnt som 

möjligt med samma bredd från skulderbladen till svansroten. 

Sidofläckarna sitter på sidan och på låren. De skall vara 

symmetriskt fördelade på båda sidorna. De enskilda fläckarna 

skall vara fria från varandra och tre till åtta till antalet per sida. 

Enskilda fläckar på buken, svansens undersida och benens 

insida är inget fel. Vit fläck i teckningen vid könsdelen är inget 

fel. 



Vanliga fel som medför poängavdrag 

Utbrett, taggigt, ojämnt ålstreck. Små mörka fläckar på pannan. 

Något taggig fjäril. Pigmentfri köttfärgad läpp. Brott på 

ålstrecket framför skulderbladen eller på svansen. Sammanväxta 

fläckar i sidoteckningen. Vitt i öronens färg vid öronroten. Färre 

än tre eller fler än åtta sidofläckar på en sida. En till två 

fristående kedjefläckar. Flera eller större fläckar på buken, 

svansens undersida eller på benens insida. 

Sidan 102. Tysk Jättescheck 
Färg 

Teckningen är godkänd i färgerna: svart, blå, brun, rödbrun 

(madagaskar), gulbrun (isabella) samt som trefärgad svart-

rödgul eller blå och rödgul. Grundfärgen är vit 

 

Trefärgad 

Teckningen är tvåfärgad, svart och rödgul eller blå och rödgul. 

Grundfärgen är vit. Alla teckningar skall ha två färger i jämn 

blandning. Således skall ”fjärilen”, ”ögonringen”, öron och 

”ålstreck” vara blandade med  

någorlunda samma antal fläckar i var färg. Sidofläckarna kan 

vara enfärgade med lika stort antal fläckar i var färg, eller så 

kan de enskilda fläckarna vara tvåfärgade. Kindfläckarna skall 

antingen vara tvåfärgade eller så skall de två fläckarna ha var 

sin färg. I stort får ingen av de två färgerna dominera över den 

andra.  

Kroppens teckning 

Denna består av ålstreck och sidofläckar. 

Ålstrecket börjar vid öronroten och fortsätter över ryggen till 

svansspetsen utan avbrott. Ålstrecket skall vara så jämnt som 

möjligt med samma bredd från skulderbladen till svansroten. 

Sidofläckarna sitter på sidan och på låren. De skall vara 

symmetriskt fördelade på båda sidorna. De enskilda fläckarna 

skall vara fria från varandra och tre till åtta till antalet per sida. 

Enskilda fläckar på buken, svansens undersida och benens 

insida är inget fel. Vit fläck i teckningen vid könsdelen är inget 

fel. 



Vanliga fel som medför poängavdrag 

Utbrett, taggigt, ojämnt ålstreck. Små mörka fläckar på pannan. 

Något taggig fjäril. Pigmentfri köttfärgad läpp. Brott på 

ålstrecket framför skulderbladen eller på svansen. Sammanväxta 

fläckar i sidoteckningen. Vitt i öronens färg vid öronroten. Färre 

än tre eller fler än åtta sidofläckar på en sida. En till två 

fristående kedjefläckar. Flera eller större fläckar på buken, 

svansens undersida eller på benens insida. 

 

Sidan 124. Mecklenburger Scheck 
Färg 

Teckningens färg är godkänd i svart, blå, madagaskar, viltgrå, 

järngrå och rävröd. Grundfärgen är vit. 

 

Sidan 192:1 från 2016-10-10 Liten Satin/ Ny 

Viktskala  
 

Ungdjur 

ålder i månader                            idealvikt i kg 

4 mån – 5 mån  1,31 - 1,50 kg 

5 intill 7 mån  1,51 - 2,10 kg 

Max vikt            2,40 kg 

 

Vuxen  

           -1,70 kg  0 poäng 

1,71 - 1,80 kg  4 poäng 

1,81 - 2,30 kg   5 poäng 

2,31- 2,40 kg  4 poäng 

2,41 kg och högre 0 poäng 

 

Sidan 220. Lejonhuvad Dvärgvädur  
 

Päls/Lejonman och bröst 

Manen består av tjock, tät minst 5 cm lång päls, på kinderna, i 

pannan, uppe på och utmed var sida om huvudet, i nacken som 

ett V ut på skuldran, samt under hakan ner på bröstet. Den långa 



pälsen ska bilda en obruten krans runt om huvudet och fortsätta 

ner över bröstet. Man som fortsätter från skuldran neröver 

flankerna till svansen betraktas inte som fel. Nosen, nosryggen, 

öronen, benen, ryggen, sidorna, låren, bakpartiet och svansen är 

normalhårade, dock accepteras en något längre päls än 

normalhår. Pälsen är mjukare och faller inte tillbaka med 

samma spänst som hos en normalhårig kanin. 

Vanliga fel som medför poängavdrag  

Vuxna djur med långhår inom de partier där de skall vara 

normalhårade. Avbrott med kort hår i de långhåriga partierna. 

Om pälsen i de långhåriga partierna till största delen är kortare 

än 5 cm.   

Diskvalificerande fel 

Lejonmanen saknas. Om kaninen har övervägande långhår över 

hela kroppen. Örontofsar.  Samtliga långhårsområden har en 

hårlängd mindre än 4 cm. Pälslängd på ryggen över 5,0 cm. 

Sidan 225. Lejonhuvad Kanin 

 
Päls/Lejonman och bröst 

Manen består av tjock, tät minst 5 cm lång päls, på kinderna, i 

pannan, uppe på och utmed var sida om huvudet, i nacken som 

ett V ut på skuldran, samt under hakan ner på bröstet. Den långa 

pälsen ska bilda en obruten krans runt om huvudet och fortsätta 

ner över bröstet. Man som fortsätter från skuldran neröver 

flankerna till svansen betraktas inte som fel. Nosen, nosryggen, 

öronen, benen, ryggen, sidorna, låren, bakpartiet och svansen är 

normalhårade, dock accepteras en något längre päls än 

normalhår. Pälsen är mjukare och faller inte tillbaka med 

samma spänst som hos en normalhårig kanin. 

Vanliga fel som medför poängavdrag  

Vuxna djur med långhår inom de partier där de skall vara 

normalhårade. Avbrott med kort hår i de långhåriga partierna. 

Om pälsen i de långhåriga partierna till största delen är kortare 

än 5 cm.   



Diskvalificerande fel 

Lejonmanen saknas. Om kaninen har övervägande långhår över 

hela kroppen. Örontofsar.  Samtliga långhårsområden har en 

hårlängd mindre än 4 cm. Pälslängd på ryggen över 5,0 cm. 

  



Sidan 375. Dvärgscheck 

Ändrad viktskala 
 

Ungdjur 

ålder i månader                    idealvikt i kg 

4 intill 5 mån  1,3 kg 

5 intill 6 mån  1,5 kg 

6 intill 7 mån  1,7 kg 

Max vikt  2,30 kg 

 

Vuxen  

          - 1,10 kg  0 poäng 

1,11 - 1,40 kg  4 poäng 

1,41 - 2,00 kg   5 poäng 

2,01 - 2,10 kg  4 poäng 

2,11 - 2,30 kg  3 poäng 

2,31 kg och högre 0 poäng 

 
Öron 

Öronen är jämnt behårade, bäres styvt upprättstående och skall 

ha avrundad överkant. Öronlängden skall harmoniera med 

kroppsstorleken. Öronlängden ska vara mellan 5,5 – 8 cm, 

idealiskt är 6,5 cm. 

 

Huvud 

Huvudets storlek skall hos såväl hanar som honor harmoniera 

med kroppsstorleken. Näspartiet ska vara kort. 

 

Färg 

Teckningen är godkänd i färgerna: svart, blå, brun, rödbrun 

(madagaskar), gulbrun (isabella) samt som trefärgad svart-

rödgul eller blå och rödgul. Grundfärgen är vit  

 

Trefärgad 

Teckningen är tvåfärgad, svart och rödgul eller blå och rödgul. 

Grundfärgen är vit. Alla teckningar skall ha två färger i jämn 



blandning. Således skall ”fjärilen”, ”ögonringen”, öron och 

”ålstreck” vara blandade med  

någorlunda samma antal fläckar i var färg. Sidofläckarna kan 

vara enfärgade med lika stort antal fläckar i var färg, eller kan 

de enskilda fläckarna vara tvåfärgade. Kindfläckarna skall 

antingen vara tvåfärgade eller så skall de två fläckarna ha var 

sin färg. I stort får ingen av de två färgerna dominera över den 

andra.  

Kroppens teckning 

Denna består av ålstreck och sidofläckar. 

Ålstrecket börjar vid öronroten och fortsätter över ryggen till 

svansspetsen utan avbrott. Ålstrecket skall vara så jämnt som 

möjligt med samma bredd från skulderbladen till svansroten. 

Sidofläckarna sitter på sidan och på låren. De skall vara 

symmetriskt fördelade på båda sidorna. De enskilda fläckarna 

skall vara fria från varandra och tre till åtta till antalet per sida. 

Enskilda fläckar på buken, svansens undersida och benens 

insida är inget fel. Vit fläck i teckningen vid könsdelen är inget 

fel. 

Vanliga fel som medför poängavdrag 

Utbrett, taggigt, ojämnt ålstreck. Små mörka fläckar på pannan. 

Något taggig fjäril. Pigmentfri köttfärgad läpp. Brott på 

ålstrecket framför skulderbladen eller på svansen. Sammanväxta 

fläckar i sidoteckningen. Vitt i öronens färg vid öronroten. Färre 

än tre eller fler än åtta sidofläckar på en sida. En till två 

fristående kedjefläckar. Flera eller större fläckar på buken, 

svansens undersida eller på benens insida. 

 
 


