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I början av 1900-talet var english toy terrier en av de mest popu-
lära dvärghundarna i Ryssland. Mellan 1920 och 1950 upphörde 
så gott som all uppfödning av rasen i Sovjetunionen och antalet 
hundar minskade drastiskt. I mitten av 1950-talet började man 
bygga upp rasen igen. Praktiskt taget alla hundar som användes i 
avel var utan stamtavla och många var inte renrasiga. Den standard 
som upptecknades beskrev en dvärgterrier som skiljde sig markant 
från english toy terrier på flera sätt. Utvecklingen av russkiy toy 
fortsatte därefter sin egen väg. Den 12 oktober 1958 gav två 
släthåriga hundar, varav en med något längre päls, upphov till en 
hanhund med iögonfallande långa pälsfransar på öron och ben. 
Man beslutade att avla vidare på dessa egenskaper. Hanhunden 
parades med en tik som också hade något längre päls. På så vis 
uppstod den långhåriga varianten av russkiy toy. Den kallades 
långhårig moskvadvärgterrier. Yevgueniya Fominichna Zharova, 
uppfödare från Moskva, spelade en viktig roll när det gällde att 
skapa denna rasvariant. Russkiy toy utvecklades isolerat ur ett 
starkt selekterat material under en längre tid. Den förekommer i 
två pälsvarianter: lång- och släthårig. 

Russkiy toy skall vara liten och elegant med långa ben, fin benstom-
me och torr muskulatur. Rasen skall vara mycket balanserad med 
goda proportioner. Könsprägeln skall bara vara svagt markerad.

Kroppslängden skall motsvara mankhöjden. Benlängden skall 
bara något överstiga halva mankhöjden. Bröstkorgen skall nå till 
armbågarna. Nospartiet skall vara kortare än skallen.

Russkiy toy skall vara aktiv, mycket gladlynt och varken skygg el-
ler aggressiv. Den är alltid nyfiken på omvärlden och synnerligen 
fäst vid sin ägare.

Huvudet skall vara litet i proportion till kroppen. Det skall vara 
lätt och torrt. Ovanifrån sett skall det vara kilformat. Nackknölen 
skall inte vara framträdande.

Skallpartiet skall vara högt men inte alltför brett (bredden i nivå 
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med okbågarna skall inte överstiga skallens djup). Pannan skall vara 
något rundad. Rundningen skall vara uttalad men inte överdriven.

Stopet skall vara tydligt markerat och medeldjupt.

Nostryffeln skall vara liten och välutvecklad med väl öppna näsbor-
rar. Färgen skall vara svart eller i ton med pälsfärgen. 

Nospartiet skall vara torrt, spetsigt och gradvis smalna av mot 
nostryffeln. Det skall vara något kortare än skallpartiet – från 1/3 
till 2/5 av huvudets längd. Nosryggen skall vara rak.

Läpparna skall vara tunna, torra och åtsmitande. Färgen skall vara 
mörk eller i ton med pälsfärgen.

Tänderna skall vara medelstora och vita. Bettet skall vara saxbett. 
Tångbett för 2–3 par framtänder är tillåtet men inte önskvärt.

Kindbenen skall vara flata och bara något framträdande.

Ögonen skall vara tämligen stora med rundad form, uttrycksfulla 
och så mörka som möjligt. De skall sitta brett isär och vara riktade 
rakt fram. Ögonkanterna skall ligga väl an och vara mörka eller i ton 
med pälsfärgen. Blicken skall vara självmedveten, smart, nyfiken, 
vänlig och intelligent.

Öronen skall vara stora, tunna, högt ansatta och upprättstående. 
De skall vara formade som höga, liksidiga trianglar och vara riktade 
något uppåt. Hos den långhåriga varianten kan de vara riktade 
något åt sidorna.

Halsen skall vara lång, torr och högt buren.

Rygglinjen skall slutta måttligt och gradvis från manken till 
svansroten.

Manken skall vara något markerad. 

Ryggen skall vara stark och rak. 

Ländpartiet skall vara kort, tillräckligt muskulöst och något välvt.

Korset skall slutta ungefär 15 grader mot horisontallinjen, vara 
medelbrett och tillräckligt långt.

Bröstkorgen skall vara något flat och i genomskärning oval. Den 
skall nå till armbågarna.
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Buken och flankerna skall vara uppdragna och bilda en mjuk kurva 
från bröstkorgen till flankerna.

Svansen skall vara medellång, formad som en skära eller sabel 
utan att vara vriden eller ha knyckar. Den skall vara måttligt högt 
ansatt. I rörelse är det önskvärt att svansen varken bärs nedanför 
rygglinjen eller liggande på ryggen.
I hemlandet kuperas svansen kort (endast 2 eller 4 kotor lämnas 
kvar). 

Svanskupering är förbjuden i Sverige.

Sedda framifrån skall frambenen vara raka och parallella. Sedda från 
sidan skall de vara ställda under kroppen. Höjden till armbågarna 
skall bara något överstiga halva mankhöjden.

Skulderbladen skall vara måttligt långa och inte alltför sluttande.

Överarmarna skall vara ungefär lika långa som skulderbladen. 
Vinkeln mellan överarm och skulderblad skall vara 100–110 grader. 

Armbåge: Armbågarna skall vara bakåtriktade.

Underarm: Frambenen skall vara långa och raka.

Handlovarna skall vara torra.

Mellanhänderna skall vara raka framifrån sett och nästan lodräta 
från sidan sett.

Framtassarna skall vara små, ovala och varken riktade utåt eller 
inåt. Tårna skall vara slutna och välvda. Klorna och de elastiska 
trampdynorna skall vara svarta eller i ton med pälsfärgen.

Sedda bakifrån skall bakbenen vara raka och parallella. De skall vara 
något bredare ställda än frambenen. Från sidan sett skall de vara 
något bakåtriktade. Knän och hasor skall vara tillräckligt vinklade 
och harmoniera med frambensvinklarna.

Låren skall vara medellånga och ha torra och utvecklade muskler.

Underbenen skall vara ungefär lika långa som låren.

Hasorna skall vara måttligt vinklade.
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Mellanfötterna skall vara lodrätt och parallellt ställda.

Baktassarna skall vara slutna, välvda och lite smalare än framtas-
sarna. Tårna skall vara slutna och varken vara utåt- eller inåtvridna. 
Klor och trampdynor skall vara svarta eller i ton med pälsfärgen.

Rörelserna skall vara fria, lätta, parallella och energiska med måttligt 
långt steg. Rygglinjen skall vara rak, fast och utan förändring under 
rörelse. Något hög manke är tillåtet. Huvudet skall bäras stolt och 
högt och svansen skall föras tillräckligt högt.

Huden skall vara tunn och tätt åtliggande.

Det finns två varianter av päls: släthårig och långhårig. 
Släthårig: kort, tätt åtliggande, glänsande päls utan underull eller 
kala fläckar. 
Långhårig: kroppen och halsen skall vara täckta med måttligt lång 
(3–5 cm), rak eller aningen vågig päls som skall ligga tätt. Pälsen 
på huvudet och framsidan av benen skall vara kort och åtliggande. 
Det skall finnas markanta behäng på baksidan av benen och på 
svansen. Öronen skall vara täckta med tät, lång päls som bildar 
fransar. Hos vuxna hundar skall fransarna vara så utvecklade att de 
fullständigt döljer öronens utsidor och spetsar. Pälsen på kroppen 
får inte se rufsig eller luddig ut. 

Färgen kan vara svart, brun, blå, även den ljusast uttunnade, alla 
med tanteckning; rött i alla nyanser med eller utan svarta eller 
olikfärgade hårspetsar; creme; fawn. Nostryffelns färg skall har-
moniera med pälsens basfärg.

Hanhundar och tikar: 22–27 cm. Önskvärd höjd är 25 cm.

Hanhundar och tikar: upp till 3 kg. Önskvärd vikt är 2,3 kg.

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhål-
lande till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa 
och välbefinnande.
• Blygt uppträdande.
• Mankhöjd under 22 cm eller över 27 cm.
• Lång kropp; för välvt ländparti; brant kors.
• Avsaknad av 1–2 framtänder i över- eller underkäken.
• Halvresta öron hos långhåriga hundar om detta inte beror på 

tunga fransar. 
• Mjuka öron hos den släthåriga varianten.
• Klen underkäke.



Diskvalificerande fel

Nota bene

Testiklar

• Mycket spetsigt nosparti; tungt nosparti; uppåt- eller 
nedåtriktat nosparti.

• Knipta armbågar; utåtriktade tassar.
• Raka vinklar fram och bak.
• Överdrivna vinklar i knän och hasor.
• Svans som är lågt ansatt, ringlad eller spiralformat vriden. 

Svans som ligger på ryggen.
• Små kala fläckar hos släthåriga hundar.
• Alltför lång, lös eller något vågig päls på kroppen hos 

långhåriga hundar. Päls som är rufsig eller luddig. Avsaknad 
av fransar på svansen.

• Små vita tecken på bringa och tår.
• Tanteckning som är för utbredd eller som är sotig. 

• Aggressiv eller extremt skygg.
• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga 

abnormiteter.
• Överbett, tångbett för alla framtänder, underbett; sneda 

käkar; avsaknad av någon hörntand; avsaknad av mer än 2 
framtänder i endera käke.

• Hörntänder i underkäken som trycker upp i gommen.
• Tunga som är permanent synlig när munnen är stängd.
• Öppen fontanell hos hundar över 9 månader.
• Kortbenta hundar.
• Överdrivet utvecklad och massiv bröstkorg.
• Halvresta öron hos den släthåriga varianten.
• Hängöron hos den långhåriga varianten.
• Hos släthåriga varianten: många kala fläckar (fler än 25 %); 

mycket mjuk, rufsig eller lös päls; alltför lång päls med 
uttalade fransar på ben och svans; trimmad päls.

• Hos den långhåriga varianten: avsaknad av fransar på 
öronen; trimmad päls på kroppen; lockig päls; halvresta öron 
utan fransar.

• Svans som är vriden eller har svansknyck.
• Vita tecken på huvud, strupe, ovanför mellanhänder eller 

mellanfötter; stora vita fläckar i bringan; brindling; färg som 
inte anges i standarden.

• Mankhöjd över 29 cm eller under 18 cm.
• Vikt över 3 kg eller under 1,5 kg.

Endast funktionellt och kliniskt friska hundar med rastypisk 
konstruktion skall användas till avel.

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och 
normalt belägna i pungen.
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Svenska Kennelklubben är hundägarnas riksorganisation och 
företräder alla hundar och hundägare i Sverige. Med cirka 300 000 

medlemmar är vi en av landets största intresseorganisationer. Vi 
sprider information, utbildar och väcker debatt – och visar på den 

stora glädjen och nyttan med hund!

POSTADRESS  Box 771, 191 27 Sollentuna
BESÖKSADRESS  Rotebergsvägen 3, Sollentuna

TELEFONNUMMER  08-795 30 00
MEJLADRESS  kansli@skk.se
WEBBPLATS  www.skk.se

Stolt samarbetspartner sedan 1964


