
Farger på hårlag 

Denne finske oversikten viser farger på dachshund og hvilke kombinasjoner man må unngå. 

 

Färg 
 

Kombinering rekommenderas 
med 

Kombinering rekommenderas 
inte med 

Röd Röd Svart-, brun-, röd-. och vilt tiger 

 Röd med svarta täckhår Röd med brun näspigment 

 Svart med röda tecken Brun med gula tecken 

 Viltfärg (bara strävhåriga)) Brun viltfärg 

 Brindle(randig)  

   

Röd med mörka täckhår Röd Alla ovannämnda tigerfärger 

 Röd med mörka täckhår Röd med brun näspigment 

 Svart med röda tecken Brun med gula tecken 

 Viltfärg (bara strävhåriga) Brun viltfärg 

 Brindle(randig)  

   

Rödgul (vid födseln ljusgul, 
färgen mörknar till röd med 
åldern; förekommer närmast i 
långhåriga, särskilt dvärgtaxar) 

Röd Alla tigerfärger (ee-genparet 
hindrar/minskar fläckarnas 
synlighet)  

 Röd med mörka täckhår Röd med brun näspigment 

 Svart med röda tecken Brun med gula tecken 

 Brindle   

   

   

Röd med brun näspigment 
(tillåten men inte önskvärd färg) 

Svart med röda tecken Röd 

 Viltfärg Röd  

  Brun med gula tecken 

  Alla tigerfärger 

   

Svart med röda tecken Röd Brindle 

 Röd med mörka täckhår  

 Röd med brun näspigment  

 Svart med röda tecken  

 Viltfärg (strävhår)  

 Brun viltfärg  

 Gul med bruna tecken  

 Alla tigerfärger  

   

Viltfärg (ej tillåten i kort- och 
långhåriga) 

Svart med röda tecken Rödtiger 

 Röd Brindle 

 Viltfärg  

 Brun viltfärg  

 Brun med gula tecken  

 Bruntiger  

 Svarttiger  

 Viltfargad tiger  

   

Brun viltfärg (bara strävhåriga) Viltfärg Punainen 

 Svart med röda tecken Brun med gula tecken 

 Svarttiger Viltfärgad tiger 

 Viltfärgad tiger Brindle 

   

Brun med gula tecken Svart med röda tecken Röd 

 Viltfärg Rödgul(pigment försvagas) 

 Svarttiger Röd med mörka täckhår 

  Röd med brun näspigment 

  Rödtiger 



  Brun med gula tecken(pigment 
försvagas) 

  Bruntiger (pigment försvagas) 

  Brindle 

   

Svarttiger Svart med röda tecken Röd 

 Brun med gula tecken Röd med mörka täckhår 

 Brun viltfärg Rödgul 

 Viltfärg Brindle 

  Punainen ruskealla kirsulla 

  FÖRBJUDET:ALLA TIGERFÄRGER 

   

Bruntiger Svart med röda tecken Röd 

 Viltfärg Röd med mörka täckhår 

  Rödgul (pigment) 

  Röd med brun näspigment 

  Brun med gula tecken (pigment) 

  Brindle 

  FÖRBJUDET: ALLA TIGERFÄRGER 

  Ei suositella 

   

Viltfärgad tiger (bara strävhår) Viltfärg Röd 

 Svart med röda tecken Brindle 

 Brun viltfärg FÖRBJUDET: ALLA TIGERFÄRGER 

   

Rödtiger Svart med röda tecken Röd 

  Röd med svarta täckhår 

  Röd med brun näspigment 

  Rödgul 

  Brun med gula tecken 

  Brindle 

   

Brindle Röd Svart med röda tecken 

   

Cream Ej tillåten i FCI-länder  

   

piebald Ej tillåten i FCI-länder  

 Får inte kombineras med de 
ovannämnda färger 

 

 


