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RASEBESKRIVELSE FOR PUDDEL (CANICHE)
OPPRINNELSESLAND
/HJEMLAND: Frankrike
BRUK: Selskapshund
KORT HISTORIKK: Det franske rasenavnet «caniche» kommer fra cane, fransk for hunand. I andre land brukes puddel, som forbindes med å plaske rundt i vann. Opprinnelig
brukt på jakt på vannfugl. Stammer fra barbet og har beholdt mange av dens karaktertrekk.
I 1743 ble barbet-tisper kalt caniche og etter det har de to rasene gradvis blitt adskilt.
Oppdrettere har arbeidet hardt for å få fram den originale typen med ensfarget pels.
Puddelen ble svært populær som selskapshund pga dens vennlige, glade og lojale vesen og
også fordi den fins i 4 størrelser og mange ulike farger, så alle kan finne noe som passer
dem.
HELHETSINNTRYKK: Middels proporsjoner med en karakteristisk krøllet pels som
enten danner krøller eller snorer. Intelligent uttrykk, alltid våken og aktiv, harmonisk
bygget og gir inntrykk av eleganse og stolthet.
VIKTIGE PROPORSJONER:
-snuteparti 9/10 av skallelengden
-kroppslengden litt mer enn mankehøyden
-mankehøyden omtrent lik høyden ved krysset
-høyden ved albuene 5/9 av mankehøyden
ADFERD/
TEMPERAMENT: Kjent for trofasthet; er lærevillig og lett-trent, noe som gjør rasen
spesielt velegnet som familiehund.
HODE:
Elegant med rette linjer. Størrelsen står i forhold til kroppen. Godt meislet, ikke tungt eller
for lett.
Skalle: Bredden mindre enn halvparten av hodets lengde. Hele skallen sett ovenfra oval, fra
siden lett konveks. Profillinjene i skalle og snute er lett divergerende. Moderat
fremtredende øyenbrynsbuer dekket av langt hår. Den brede pannefuren mellom øynene
avtar mot nakkeknølen som er meget fremtredende. (mindre fremtredende hos dvergpuddel)
Stopp: Lite markert. Må aldri mangle.
NESEBRUSK: Velutviklet, loddrett i profil. Åpne nesebor. Sort hos sorte, hvite og grå,
brun hos brune. Mørk brun eller sort avhengig av intensiteten i fargen hos aprikos/røde. Så
mørk som mulig hos lys aprikos/røde.

SNUTEPARTI: Velutviklet, loddrett profil med rett neserygg. Lengden ca 9/10 av
skallelengden. Underkjevens sider nesten parallelle. Den nedre profil dannes av
underkjeven og ikke av overleppen.
LEPPER: Moderat utviklet. Stramme, middels tykke. Overleppen hviler på underleppen
uten å henge over den. Sort hos sorte, hvite og grå, brune hos brune, alle nyanser fra mørk
brun til helt sort hos aprikos og røde. Ikke fremtredende munnvik.
KJEVER/TENNER: Kraftige tenner. Komplett saksebitt.
KINN: Ikke fremtredende, følger knokkelbygningen. Partiet under øynene finmeislet og
bare lett utfylt. Kinnbensbuene lite framtredende.
ØYNE: Våkent uttrykk. Plassert i høyde med stoppen, svakt skråstilte. Mandelformede.
Sorte eller mørk brune, kan være mørk ravfargede hos brune hunder. Sorte øyelokksrender
hos sorte, hvite og grå hunder, brune hos brune hunder, hos lys aprikos/rød så mørk som
mulig.
ØRER: Relativt lange, faller langs kinnene. Ansatt i forlengelse av en tenkt linje fra
nesebruskens underkant forbi underkanten av ytre øyekrok. Flate, bredere nedover,
avrundet i spissen. Dekket med meget langt og bølget hårlag. Selve ørelappen bør rekke
fram til munnviken eller forbi den.
HALS: Kraftig, middels lang, velproporsjonert, lett nakkebue. Hodet bæres høyt og stolt..
Ovalt tverrsnitt, uten løs halshud, litt kortere enn hodets lengde.
KROPP:
OVERLINJE: Harmonisk og stram.
MANKE: Moderat utviklet, mankehøyden omtrent lik høyden fra bakken til krysset.
RYGG: Kort.
LEND: Fast og muskuløs.
KRYSS: Avrundet, men ikke avfallende.
BRYST: Rekker til albuene, bredden 2/3 av dybden. Hos stor puddel er omkretsen målt
bak skuldrene minst 10 cm mer enn mankehøyden. Oval brystkasse, bredest ved ryggen.
Brystbensspissen lett fremtredende og forholdsvis høyt plassert.
UNDERLINJE/BUK: Lett opptrukket, men ikke overdrevent.
HALE: Ganske høyt ansatt, i linje med lenden (ideelt båret ”kl ti over ni” i forhold til
overlinjen).

LEMMER:
FORPART:
HELHETSINNTRYKK: Helt rette og parallelle forben. Muskuløse med god benstamme.
Høyden til albuene litt mer enn halve mankehøyden.
SKULDER: Skråstilt, muskuløs. Danner en vinkel mot overarmen på ca. 110 grader.
OVERARM: Like lang som skulderbladet.
HÅNDLEDD: Fortsetter underarmens linje.
MELLOMHÅND: Kraftig. Nesten rett i profil.
FORPOTER: Ganske små, sluttede, kort oval form. Tærne godt hvelvede, kompakte.
Harde og tykke tredeputer. Sorte klør hos sorte og grå, brune hos brune, alle nyanser fra lyst
til sort hos hvite, så mørke som mulig i forhold til pelsfargen hos aprikos/røde.
BAKPART:
HELHETSINNTRYKK: Parallelle sett bakfra. Godt utviklet og synlig muskulatur.
LÅR: Sterke og muskuløse. Vinkel mellom hofteben og overlår (coxo-femoral vinkling)
skal være tydelig.
KNÆR: Vinkelen mellom overlår og underlår skal være tydelig (femoro-tibial vinkling).
HASELEDD: Ganske godt vinklet (tibio-tarsal vinkling).
HASER: Ganske kort og rettstilt. Bør være født uten sporer.
BAKPOTER: Som forpotene
BEVEGELSER: Lette og fjærende.
HUD: Smidig, ikke løs, pigmentert. Sorte, brune, grå, aprikos og rød skal ha pigment
tilsvarende pelsfargen. Sølvaktig hud ønskelig hos hvite.
PELS:
HÅRLAG:
Ullpuddel: Rikelig, fin, ullaktig og godt kruset pels, elastisk og som gjør motstand mot
håndens trykk. Tykk, fyldig, ensartet lengde, danner regelmessige og ensartede krøller.
Snorpuddel: Rikelig pels av fin, ullaktig, tett struktur. Danner karakteristiske snorer av lik
lengde som bør være minst 20 cm lange.
FARGE: Ensfarget pels: sort, hvit, brun, grå, aprikos/rød.
Brun: fargen skal være dyp, ganske mørk, jevn og varm. Beige eller lysere farger ikke
tillatt.
Grå: Fargen skal være jevn og ren. Verken sort- eller hvitaktig.
Aprikos/rød: Jevn, fra blekt aprikos/rød til aprikos/rød.

Godt pigmenterte øyelokksrender, nesebrusk, lepper, gummer, slimhinner og poter. Så
mørkt som mulig hos lys aprikos/rød.
STØRRELSE OG VEKT: Tydelige kjønnsforskjeller i alle størrelser.
MANKEHØYDE.
Stor puddel: 45 – 60 cm med toleranse på + 2 cm. Skal være en forstørret og velutviklet
utgave av mellompuddelen med samme karakteristiske trekk.
Mellompuddel: 35 – 45 cm.
Dvergpuddel: 28 – 35 cm. Skal fremstå som en forminsket mellompuddel. Må så nøye som
mulig ha de samme proporsjoner uten å vise tegn på dvergpreg.
Toy puddel: Over 24 cm (-1 cm aksepteres) til 28 cm. (ønsket idealhøyde 25 cm) Skal
fremstå som en forminsket dvergpuddel med proporsjoner tilsvarende standardens krav.
Alle tegn på dvergpreg er uakseptabelt, dog kan nakkeknølen være mindre fremtredende.
FEIL:
Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. Hvor alvorlig feilen er skal
graderes etter hvor stort avviket er i forhold til rasebeskrivelsen og effekten på hundens
helse og velferd.
ALVORLIGE FEIL:
-Øyne for store, for runde, for dyptliggende eller ikke mørke nok.
-Ører for korte (rekker ikke til munnviken).
-Snutepartiet for snipet
-Konveks neserygg.
-Karpelend eller salrygget.
-Halen for lavt ansatt.
-Avfallende kryss.
-For åpne bakbensvinkler eller overvinklet.
-Flytende og for langstrakte bevegelser.
-Tynn, stri eller myk pels.
-Uren eller ikke ensfarget pels.
-Ufullstendig pigmentert nese.
-Mangel av 2 x PM2.
DISKVALIFISERENDE FEIL:
-Aggressiv eller meget sky
-Tydelige tegn på fysiske eller psykiske defekter.
-Manglende type, spesielt i hodet, noe som antyder krysning med annen rase.
-Mankehøyde over 62 cm hos storpuddel eller mindre enn 23 cm hos toy.
-Manglende hale eller stumphale.
-Enhver antydning til dvergvekst; eplehode, manglende nakkeknøl, for markert stopp,
utstående øyne, for kort snuteparti og konkav neserygg.
-Pannefure for ubetydelig.
-For spinkel benstamme hos toy.
-Fullstendig ringlet hale.
-Ikke ensfarget pels.

-Hvite tegninger på kroppen og/eller potene for alle farger unntatt hvitt.
-Helt upigmentert nesebrusk.
-Over- eller underbitt.
-Feilplasserte tenner som er til skade for hunden (f.eks. hjørnetenner som går opp i ganen)
-Mangel av en fortann, en hjørnetann, en rovtann.
-Mangel av en P3 eller en P4.
-Mangel av tre eller flere premolarer (unntatt P1).
NB!:
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass i pungen.
TILLEGG TIL STANDARDEN:
Å dømme puddel vil ikke si det samme som å dømme beste klipp. ”Overgrooming” skal
ikke stimuleres.
FCI-godkjente utstillingsfrisyrer:
Løveklipp:
Både ull- og snorpuddel klippes på bakparten fram til ribbeina. Likeledes klippes:
snutepartiet, fra nedre øyenrand, kinnene, for- og bakben unntatt mansjetter eller bånd,
valgfrie motiv på bakparten, halen unntatt en avsluttende rund eller avlang pompong.
Mustasje er obligatorisk for alle. Tillatt å bevare pelsen som ”bukser” på forbena.
Moderne klipp:
Pelsen på bena kan beholdes forutsatt at nedenstående respekteres:
Følgende partier skal klippes:
1: Nederste del av forbena fra klørne til spissen av sporene, nederste del av bakbena til
samme høyde. Maskinklipping kun tillatt på tærne.
2: Hode og hale som ovenfor beskrevet. Spesielt tillates ved denne klipping:
-på underkjeven en kort pels. Høyst 1 cm lang, der underlinjen er parallell med
underkjeven. Såkalt ”bukkeskjegg” tillates ikke.
-utelatelse av pompong på halen.
Kortere klippet pels:
På kroppen for å få en småbølget (plysjaktig) utseende på ryggen med mer eller mindre lang
pels, dog minst 1 cm lang. Pelslengden økes gradvis på sidene og øverst på bena.
Full pels:
1: På hodet en kalott av rimelig høyde, likeså pels langs nakken til manken, og
sammenhengende ned på forsiden til det klippede partiet på potene, idet pelsen følger en
linje som skråner lett fra øverst del av forbrystet. På ørene kan høyst den øverste tredjedelen
klippes med saks eller maskin i pelsens retning. Den nederste delen dekket av pels med
jevnt økende lengde og avsluttes med frynser som kan jevnes.
2: på bena marker ”bukser” overgang til klippede poter. Pelslengden øker gradvis oppover
slik at den på skuldre og lår er 4-7 cm (utstrukket) avpasset eller størrelse, men uten at den
virker struttende. Bakbenas bukser skal fremheve vinklingen.
Enhver fantasi-avvikelse fra disse standardnormer er diskvalifiserende. Uansett hvilken
standardklipp som benyttes må den ikke ha noen innflytelse på premieringen på utstilling.
Alle hunder i samme klasse bedømmes samlet.

Engelsk klipp:
Som løveklipp, i tillegg pomponger og mansjetter på bakparten. På hodet ”top knot”
(valgfritt) Mustasje valgfritt. Ikke nødvendig med pomponger på bakbena. Det er forbudt å
bruke lakk eller annet for å holde ”top knot”en på plass.
Valpeklipp:
Erstatter de maskinklipte områdene typisk for ”Moderne Klipp”. På hodet ”top knot” av
rimelig høyde. Pelsen på forparten som en ball, eller som et egg sett fra forbrystet opp til
”top knot”. Buksene på forbena beholdes og understreker den typiske puddel-vinklingen.
Gjem noe pels på halen til pompong, men klippes oval eller avlang, lengre enn bred med
avrundede sider.
Skandinavisk eller terrier klipp:
Som ”Moderne klipp”, forskjellen er at ører og hale kan maskinklippes.

