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Liten Satin 
Danska: Lille Satin  Norska: Liten Satin             
Finska: pieni satiini  

 
Viktskala 
Allmänna bestämmelser sidan 34. 
 

Ungdjur 
För ungdjur anges en idealvikt i förhållande till åldern som ger 5 poäng. 
 
Ålder i månader              Idealvikt i kg 
4 intill 5 mån  1,10 - 1,40 kg 
5 intill 7 mån  1,41 - 1,70 kg  
Max vikt           2,20 kg   

 
Vuxen 
        - 1,00 kg  0 poäng 
1,01 - 1,40 kg 4 poäng 
1,41 - 1,90 kg  5 poäng 
1,91 - 2,00 kg  4 poäng 
2,01 - 2,20 kg  3 poäng 
2,21 och högre  0 poäng 

 
Poängskala 
  A                 B               C 
                                                      färgade      tecknade      elfenben 
Vikt  5    5    5 
Rasprägel och presentation  10  10  10 
Kroppsform  20  20  20 
Pälsens täthet  20  20  10 
Pälsens kvalitet  20  20  40 
Färg  20  10  10 
Teckning    10 
Kondition, vård och sundhet   5    5    5 
Summa poäng                               100               100                100 
 
 

Rasprägel och presentation 
Allmänna bestämmelser sidan 35. 

 
Öron 
Öronen skall vara jämnt behårade, bäras styvt upprättstående och skall ha avrundad 
överkant. Öronen skall harmoniera med kroppsstorleken. 

 
Huvud 
Huvudets storlek skall hos såväl hanar som honor harmoniera med kroppsstorleken. 
Hanens huvud är kraftigt med bred panna och nos. Käkarna fylliga och nosprofilen 
lätt böjd. Honans huvud är smalare än hanens. 

 
Hals 
Kort, huvudet sitter tätt an på kroppen. 

 
Hakpåse 
Hanar får ej ha hakpåse. Det får förekomma så kallat hakskägg. Detta är ett 
smalt hudveck. 
Honor får ha en liten hakpåse. Vid bedömning av hakpåse skall djuren sitta i 
upprätt ställning. 
 
Vanliga fel som medför poängavdrag 
Mindre avvikelser från rasprägeln, idealtypen. Smalt huvud och panna hos hanar 
och grovt huvud hos honor, spetsig nos och ojämn nosprofil. Huvud och öron 
som ej harmonierar i storlek med kroppsstorleken. 
Tunna öron, dålig avrundning, felaktig öronställning eller böjda öronspetsar.  
Stor hakpåse hos honor. Dålig presentation. 
 
Diskvalificerande fel 
Stora avvikelser från rasprägeln. Svaga (svajande) öron. Starkt hängande, dubbel 
eller skev hakpåse hos honor. Kraftiga hudveck på bröstet eller benen. Hakpåse 
eller antydan därtill hos hanar. 

 
Kroppsform 
Allmänna bestämmelser sidan 40. 
Kroppsformen är medellång till kort och med förhållandevis god bredd. Den är 
harmoniskt byggd utan framträdande partier. 

 



Bröst 
Bröstet är förhållandevis brett och kraftigt. 
 

Rygg 
Bred med god muskelansättning. 

 
Rygglinje 
Rygglinjen går från nacken till korset i en mycket svag båge (konvex). Därifrån i 
en jämn båge (kvartscirkel) som slutar vid svansroten. 

 
Ben 
Kraftiga, raka och åtskilda, de bär upp kroppen fritt från underlaget. Skulderbladen 
sitter tätt intill kroppen. Kaninen skall stå på tassen. Bakbenen är kraftiga 
och skall bäras parallellt med kroppen. 

 
Lår 
Låren har god muskulatur utan framträdande ben och med insidorna tätt intill 
kroppen. 

 
Svans 
Normalt utvecklad, rikligt behårad och skall ligga an mot kroppen. 
 
Vanliga fel som medför poängavdrag 
Mindre avvikelser från idealstorleken. En vek och finare kroppsbyggnad hos hanar. 
Smalt bröst. Svag ryggmuskulatur, ojämn rygglinje. Framträdande skulderblad, 
svaga och tunna framben, lätt genomtramp, bakbenen ej parallella med 
kroppen, högt markerat kors. Plant, eller brant sluttande kors. Utskjutande lår. 
 
Diskvalificerande fel 
Total avvikelse från de föreskrivna proportionerna. Spetsig rygg, starkt genomtramp/ 
björntramp på frambenen. O- eller X-ben. Svansen skev i svansroten, bruten eller 
krokig. Mycket kort, svagt utvecklad 
svans. 

 
Päls 
Allmänna bestämmelser sidan 48. 
Godkänd i pälsstrukturen silkeshårig. 
Pälslängden skall vara ca 3 – 3,5 cm. Förhållandet mellan ullhår och täckhår 
skall generellt vara 20:1. 
Pälsens täthet är till största delen betingad av antalet ullhår. Man bör eftersträva 
 
 

en så tät päls som möjligt. Så tät att man svårligen ser huden om man blåser i 
pälsen. Pälsen skall ge en fyllig känsla när man stryker den mothårs med handen. 
Tätheten bedöms utan hänsyn till hårslagens kvalitet. 
Pälsens kvalitet bestämmes av förhållandet mellan ull och täckhår, av hårens 
tjocklek samt av pälsens längd. Många täckhår ger en grov päls, medan litet 
antal täckhår ger en mjuk päls. Om de olika hårtyperna är genomgående tunnare 
ger det en vek, mjuk päls. Den grova pälsen känns sträv och hård när man stryker 
den mothårs med handen. Håren består av ullhår och tunna genomskinliga täckhår  
med mycket glansfull, silkesliknande struktur. Vid bedömningen av pälsens täthet  
tas hänsyn till, att den mycket täta pälsen inte kan förväntas ha samma elasticitet  
som den tunna pälsen. Detta beroende på att håren dröjer längre med att falla  
tillbaka till sitt naturliga läge hos den täta pälsen än hos den tunna. Den tunna pälsen 
är glansfull medan den täta pälsen är mera matt i ytan. 
 
Fel som medför poängavdrag 
För mjuk eller grov päls. För lång eller kort päls. Små kala fläckar. Svag behå- 
ring, även på öronen. Ojämnheter i längd och kvalitet (fällning).  
Filtningstendens vid svansroten. Svag silkesglans. 
 
Diskvalificerande fel 
Kala fläckar som inte täcks av omgivande hår. Långhårstendens. Stark fällning 
(då bedömning ej är möjlig). Filtad päls. För grov päls. Ingen silkesglans. 

 
Färg 
Allmänna bestämmelser sidan 54. 
Liten Satin är godkänd i alla i denna standard beskrivna pälsfärger, samt varianten  
elfenben. Elfenben är en vit albino men på grund av pälsens struktur får håren en  
gulaktig ton som blir mest framträdande på partier med kort hårlag; huvud och tassar. 
 
Ögonfärg: röd och blå samt som respektive pälsfärg. 
Klofärg: färglös samt som respektive pälsfärg. 

 
Teckning 
Allmänna bestämmelser sidan 74. 
Liten satin är godkänd i samtliga i denna standard godkända teckningar. 

 
Kondition, vård och sundhet 
Allmänna bestämmelser sidan 46.  
 
 
 



Liten Rex 
Danska: Lille Rex Norska: Liten Rex 

Finska: pieni rex 

 
Viktskala 
Allmänna bestämmelser sidan 34. 

 

Ungdjur 
För ungdjur anges en idealvikt i förhållande till åldern som ger 5 
poäng. 

 

Ålder i månader Idealvikt i kg 
4 intill 5 månader 1,30 
5 intill 7 månader 1,70 
max vikt 2,20 

 

Vuxen 
– 1,60 kg 0 poäng 

1,61 – 1,70 kg 4 poäng 
1,71 – 2,10 kg 5 poäng 
2,11 – 2,20 kg 4 poäng 
2,21 och högre 0 poäng 

 

Poängskala 
A  

färgade och tecknade  
Vikt 5  
Rasprägel och presentation 10  
Kroppsform 20  
Pälsens täthet 20  
Pälsens kvalitet 20  
Färg och teckning                              20  
Kondition och vård 5  
Summa poäng 100  


