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Chinese Crested Dog – En gladlynt dvärghund med gamla anor

För flera tusen år sedan uppstod en mutation i Afrika, en hårlös hund som fick namnet Canis
Africanis. Dessa hundar användes i avel och blev grunden till olika nakenhundsraser.

Nakenhundar har funnits i Japan, Västindien, Mexico, Turkiet, Centralamerika och Portugal.

Enligt en del berättelser användes nakenhundar som både värmekälla och föda under svåra tider.
De ansågs även ha en funktion som vakt-, råttfångare och sällskapshundar.

För några tusen år sedan fördes nakna hundar från Afrika till Kina. Redan under Han-Dynastin
200 f Kr – 200 e Kr hade Mandarinerna uppfödning av hårlösa hundar.

Bland Aztekerna i Mellanamerika tillbads de hårlösa hundarna då de ansågs ha magisk kraft på
astmatiska och reumatiska sjukdomar.

Rasen finns beskriven i kinesisk litteratur redan på 1400-talet, därifrån kom de till Amerika och
England. Det finns ingen dokumentation om Chinese Crested Dog från den tidiga perioden i
Amerika, men rasen såsom vi känner den idag härstammar från dessa hundar.

Redan 1870-1904 hämtades nakenhundar från Afrika, Kina, Mexico och Sydamerika för att delta
som kuriosainslag på utställningar i England. Det var först på 1960-talet som Chinese Crested Dog
blev känd som ras i England. Mrs Ruth Harris, kennel Staround, har lagt en stor del av grunden till
dagens Chinese Crested Dog. Hennes linjer ligger bakom mycket av dagens avelsmaterial i
England och Norden. 1969 bildades the Chinese Crested Dog Club i England, med första
rasutställning 1974.  Året efter, 1975 bildades The American Chinese Crested Club. I Sverige
bildades Chinese Crested Club 1991.

Rasen fanns i Sverige redan på 1940-talet men det var först 1972 som Cecilia Holmstedt
importerade hundar från England och började sitt avelsarbete. Den första kullen att födas i Sverige
var den 18/9-72 hos Camilla Corcuera på Ekensbergs slott utanför Södertälje. På den tiden var den
pälsade varianten enbart godkänd för registrering och avel. Inte förrän 1984 fick powder puff
ställas ut på officiella utställningar och fick därmed samma status som den hårlösa varianten.

Ursprungsland/hemland: Kina/Storbritannien
Användningsområde: Sällskapshund
FCI-Klassifikation: Grupp 9, sektion 4
FCI-nummer: 288



Standard för Chinese Crested Dog
(Observera att den svenska översättningen i rasstandarden inte alltid överensstämmer med den engelska ursprungstexten.)
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Bakgrund/ändamål: Chinese Crested Dog förekommer i två varianter – den hårlösa och
powder puff. Den hårlösa varianten har en tofs (”crest”) på huvudet
som sträcker sig ned på nacken, päls som täcker tårna (”socks”) och en
plym på svansen. Resten av kroppen är, som namnet antyder, hårlös.
Hos varianten powder puff är kroppen helt täckt av en slöja av långt
mjukt hår. Det är svårt att fastslå rasens ursprung men det sägs att den
ägdes av familjer från Han-dynastin i Kina. Chinese Crested Dog
utvecklades på den tiden som väktare av byggnader där skatter och
värdeföremål förvarades och, i en större tyngre typ, som jakthundar.
Rasen förekom på hundutställningar i USA från 1885 till 1926 men
syntes därefter knappast till under bortåt 50 år.

Helhetsintryck: Rasen är en liten, rörlig och graciös med medelfin till fin benstomme.
Den har antingen slät, hårlös kropp och päls endast på huvud, tassar
och svans eller är täckt med en slöja av mjuk päls. Två skilda typer av
rasen förekommer: hjorttyp - elegant och finlemmad och “cobby”-typ
med tyngre kropp och benstomme.

Uppförande/Karaktär: Chinese Crested Dog är gladlynt och aldrig ilsken.

Kommentarer:
Chinese Crested Dog är en liten, aktiv och social hund. Den är medellång till lång, ett måttförhållande
som klubben anser är mycket viktig. Standarden delar in rasen i två typer, hjort och cobby.  Dagens
hund är ofta en blandning mellan dessa typer. Vilken typ hunden än är av, så är det viktigt att den
följer rasstandarden. Båda typerna är likvärdiga. Beakta särskilt rasens särdrag vad gäller päls och
hud.

Stor vikt ska läggas vid temperamentet. En Chinese Crested ska inte vara rädd, visa flykttendenser
eller aggressivitet.

Det behövs inte mycket kyla och blåst för att en kines ska reagera med en lätt hopkrupenhet vid
stillastående. Detta får ej förväxlas med dåligt temperament.
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Huvud
Huvudet skall vara slätt utan överdrivna rynkor.  Avståndet från skallens bas till stopet skall vara
lika med avståndet från stopet till nosspetsen. Huvudet skall ge ett behagfullt intryck. Uttrycket
skall vara alert.

Skallparti

Skalle Hjässan skall vara lätt rundad och långsträckt.

Stop Stopet skall vara endast lätt markerat utan överdrift.

Ansikte

Nostryffel Nostryffeln är ett utmärkande drag. Den skall vara smal och i proportion
till nospartiet. Alla färger är tillåtna.

Nosparti Nospartiet skall vara torrt och lätt avsmalnande men aldrig spetsigt.

Läppar Läpparna skall vara strama och tunna.

Käkar/tänder Käkarna skall vara starka med komplett och regelbundet saxbett.

Kinder Kinderna skall vara väl utmejslade, torra, flata och avsmalna mot
nospartiet.

Ögon Ögonen skall vara medelstora, sitta brett isär och vara så mörka
att de förefaller svarta. Ögonvitorna skall helst inte synas.

Öron Öronen skall vara lågt ansatta, dvs den högsta punkten av örats bas skall
vara i nivå med yttre ögonvrån. De skall vara stora och upprättstående,
med eller utan fransar, utom hos powder puff  där hängande öron är
tillåtet.

Kommentarer:

Huvud
Skallen ska vara långsträckt och lätt rundad med måttförhållande 1:1. Se upp med för kort, köttigt
huvud med breda kinder, tunt och/eller för kort nosparti med runda ögon och dåligt uttryck.
Observera att alla färger är tillåtna på nostryffeln. Det finns inga krav på att hunden ska vara
pigmenterad.
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Kommentarer:

Käkar/Tänder
“Jaws strong, with perfect, regular scissor bite, i.e. the upper teeth closely overlapping the
lower teeth and set square to the jaws”.

Hunden ska ha ett korrekt saxbett. Den pälsade varianten har oftast komplett uppsättning med
tänder medan den nakna varianten ofta kan sakna tänder, detta på grund av den genetiska
kopplingen till hårlösheten. Graden av hårlöshet påverkar inte antal tänder.

Bilderna här ovan visar några exempel på vanliga tandbortfall i den nakna hundens mun. Det är
mer regel än undantag att de saknar tänder, företrädelsevis premolarer, ofta canintänder och
någon incisiv. Observera att canintanden ofta är konformad, ganska rak och framåtriktad hos den
nakna varianten.

Bilderna visar exempel på den pälsade hundens mun. Det är inte ovanligt att även den varianten
saknar någon tand, företrädelsevis en premolar. Observera att canintanden ser ut som hos de flesta
andra raser.



Kommentarer:

Ögon
“So dark as to appear black.  Little or no white showing.  Medium size, almond in shape.

Set wide apart.”
Rasen ska ha mandelformade mörka ögon, runda ögon är inte önskvärt.

Öron
Öronen ska vara lågt ansatta, öronställningen ska vid lystring vara placerade “10 i två”. Fel är för
högt och tätt ansatta. Öronen får vara med eller utan behäng. Det är tillåtet med hängöron på den
pälsade varianten.

Hals

Halsen skall vara lång, elegant, utan löst halsskinn och med vacker välvning övergå i ett starkt
skulderparti. När hunden är i rörelse skall halsen bäras högt och lätt böjd.

Kommentarer:
Korta och grova halsar är inte önskvärt, ej heller hjorthals.
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Kropp

Kropp Kroppen skall vara smidig och medellång till lång.

Överlinje Rygglinjen skall vara plan.

Ländparti Ländpartiet skall vara stramt.

Kors Korset skall vara väl rundat och muskulöst.

Bröstkorg Bröstkorgen skall vara ganska bred och djup, inte tunnformad,
och utan framträdande bröstben. Bringan skall nå ned till armbågen.

Underlinje och buk Buklinjen skall vara måttligt uppdragen.

Kommentarer:
Rasen ska vara medellång till lång.  Kvadratiska hundar är ej önskvärt.

Ryggen ska vara horisontell i både stillastående och rörelse. Se upp med sluttande, svaga eller
överbyggda överlinjer. Här måste domaren vara uppmärksam på att den hårlösa varianten är
känslig för regn, kyla och blåst. Den har en tendens att i sådana lägen kröka ryggen och dra
bakdelen under sig. Det betyder att domaren vid sådana tillfällen måste lägga mer vikt vid hunden
i rörelse än i stillastående.

Bröstkorgen ska vara bred och djup och nå ner till armbågarna. Se upp med för tunna och
outvecklade bröstkorgar.

Svans
Svansen skall vara högt ansatt och bäras uppåt eller bakåt då hunden är i rörelse. Den skall vara
lång och avsmalnande, tämligen rak, inte ringlad eller böjd åt sidan, utan naturligt hängande i vila.
Hos den hårlösa varianten skall svansplymen vara lång och ymnig. Den skall vara begränsad till
de nedre två tredjedelarna av svansen. Gles plym kan accepteras.

Kommentarer:
Svansen ska vara naturligt hängande i vila, i rörelse ska den bäras uppåt eller rakt bakåt.
Rullad svans, knorrsvans eller svans som bärs över ryggen är ej önskvärt.
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Chinese Crested Dog av utmärkt typ
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Extremiteter

Framställ:

Helhet Frambenen skall vara långa och slanka samt väl placerade under
kroppen.

Skulderblad Skulderpartiet skall vara torrt och smalt. Skulderbladen skall vara
väl tillbakalagda.

Armbåge Armbågarna skall ligga tätt intill kroppen.

Mellanhand Mellanhänderna skall vara tunna, starka och nästan lodräta.

Framtassar Långa och smala hartassar. Klorna skall vara måttligt långa och får
ha vilken färg som helst. Hos den hårlösa varianten skall pälsen
helst begränsas till tårna (”socks”) och inte sträcka sig högre upp än
handlovarna. Framtassarna får varken var inåt- eller utåtvridna.

Bakställ:

Helhet Bakbenen skall vara brett ställda. De skall vara så vinklade att de
ger en plan rygg.

Knäled Knälederna skall vara starka.

Underben Underbenen skall vara långa och harmoniskt övergå i hasorna.

Has/hasled Hasorna skall vara lågt ansatta.

Baktassar Långa och smala hartassar. Klorna skall vara måttligt långa och får
ha vilken färg som helst. Hos den hårlösa varianten skall pälsen
helst begränsas till tårna (”socks”) och inte sträcka sig högre upp än
handlovarna. Baktassarna får varken var inåt- eller utåtvridna.

Kommentarer:
Se upp med framstället, många hundar tenderar till att vara alldeles för framskjutna/dåligt
vinklade i sina skuldror. (Pälsen kan ibland “skymma sikten”).  Skuldran ska vara väl tillbakalagd.
En dåligt vinklad skuldra är oftast skuld i en sämre horisontell rygglinje och de ej önskvärda
“Hackney” rörelserna.

Rasen ska vara en sund hund med starka och fria rörelser som främjar den plana rygglinjen. Brett
ställda, välvinklade bakben med fasta knäleder främjar denna bild. Se upp med både för mycket
eller för lite vinklar i bakstället.
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Rörelser
Rörelserna skall vara långa, flytande och eleganta med god räckvidd och bra påskjut.

Kommentarer:
Rasen ska kunna röra sig lätt och elegant med stor räckvidd och ett bra påskjut. Korrekta rörelser
kännetecknas av drive i steget och parallella rörelser fram och bakifrån, samt en plan stark rygg.

Tassar

“Extended hare-foot, narrow and long.”
En rasspecifik egenskap är långa och smala hartassar.  Rasen ska absolut inte ha runda tassar.
Tassarna ska inte heller vara inåt eller utåtvridna. På den hårlösa varianten syns den utpräglade
hartassen mer frekvent än på den pälsade varianten.
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Hud
Huden skall vara tunn, slät och kännas varm vid beröring.

Päls
Pälsstruktur: Hos den hårlösa varianten får inga större hårförsedda fläckar förekomma

någonstans på kroppen. Hos den hårlösa varianten skall den typiska
huvudtofsen (“crest”) helst börja vid stopet och smalna av mot nacken.
En  lång och ymnig huvudtofs är att föredra, men en gles kan accepteras.
Hos  powder puff består pälsen av underull och en slöja av långt hår,
vilket är karakteristiskt.

Färg: Alla färger och färgkombinationer är tillåtna.

Kommentarer:
“Fine-grained, smooth, warm to the touch.”
Huden ska kännas mjuk och varm, ingenstans står det att den ska vara tunn och slät i den engelska
standarden.

En naturlig hud ändras under livets gång (födelse, uppväxt, pubertet, fertilitet, ålderdom). En hund
som lever ett aktivt liv utan päls på kroppen blir utsatt för väder och vind, solstrålar och natur som
förstås påverkar hudens kvalitet, vilket är naturligt. Alla färger är tillåtna. Ofta kan den på vintern
bleka hunden få den läckraste färg på sommaren, färgen får inte vara avgörande vid bedömning.

På den hårlösa varianten ska underull ej förekomma. Önskvärt är crest som börjar vid stopet och blir
glesare från nacken och nedåt. Två tredjedelar av svansen är behårad. Sockorna bör inte sträcka sig
högre än till handlovarna.

Den gen som ger hårlöshet hos den nakna varianten påverkar inte antal hår på kroppen.  Hårlösheten
har definierats av rasklubben enligt en femgradig skala. Utseendet på en Chinese Crested i
utställningsfrisyr kan skilja sig från en hund i vardagen.

Rasklubben värnar om alla individer inom rasen. Både de mycket nakna, hundar med så kallad grad
1-2 behåring, och de med lägre nakengrad, så kallade 3-5 hundar som ofta också har bättre anatomi.

Den pälsade varianten, så kallad powder puff, ska ha underull som är täckt av en lång, mjuk och
böljande slöja. Slöjan är karakteristisk för rasen och ska varken vara för tung eller för tjock,
överpälsade är inte önskvärda. Det är inte önskvärt att de ska vara formklippta.

Grad 1 Grad 1 Pälsad



Fel
Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse och
dess påverkan på hundens hälsa och välbefinnande.

Diskvalificerande fel
• Aggressiv eller extremt skygg.
• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga abnormiteter skall diskvalificeras.

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

Rasen förekommer i SRD – Särskilda rasspecifika domaranvisningar, fastställda av NKU och SKK,
gäller från 2014.

Chinese crested dog – den hårlösa varianten

Problemområdet är relaterat till utställningspreparation:

1. Hudskador orsakade av etiskt oacceptabel hårborttagning (epilering och kemisk
hårborttagning) i avsikt att presentera hunden i enlighet med standardens formulering.
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Storlek
Mankhöjd: Idealmankhöjd för hanhund 28-33 cm

Idealmankhöjd för tik 23-30 cm

Kommentarer:
Rasstandarden föreskriver endast idealhöjd. Observera att det finns ett stort spann i angiven
idealstorlek. Både hundar vid högsta och lägsta gräns har samma värde.

Några bilder från rasens vardag
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Diverse bilder
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Från valp till vuxen
Naken Puff
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Från valp till vuxen
Naken Puff
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De som arbetat med kompendiumet:

Susie Anger-Söderberg
Ammi Aro

Jeanett Lemmeke
Maria Ryrbäck

Agnes Thorlaksdottir

På uppdrag av Chinese Crested Club

Bilderna är publicerade med fotografernas tillstånd.

Chinese Crested Club
tackar för visat intresse för vår ras.

 Väl mött i och utanför ringen!


