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   GRUPPE:   9 
   FCIs RASENR.: 65 
   av 27.11.89 
 
 
RASEBESKRIVELSE FOR MALTESER 
 
 
Opprinnelsesland/ 
hjemland:  
 

Sentrale middelhavsområdet. 

Helhetsinntrykk: 
 

Liten med langstrakt kropp med en meget lang, hvit pels. 
Meget elegant med stolt og fornem hodeholdning. 
 

Viktige 
proporsjoner: 

Kroppslengden overstiger mankehøyden med ca. 38%. 
Hodelengden drøyt halvparten av mankehøyden. 
 

Adferd/ 
temperament: 

Livlig, hengiven, meget rolig og meget intelligent.  
 
 

Hode: Hodelengde:mankehøyde = 6:11. Forholdsvis bredt, noe 
bredere enn halve hodelengden.  
 

 Skalle: Noe lengre enn snutepartiet. Bredden ved kinnbensbuene lik 
skallelengden og derved mer enn halvparten av hodets totale 
lengde. Sett ovenfra svakt eggeformet. Øvre skalledel flat, 
nakkeknølen bare svakt markert. Velutviklete øyebrynsbuer. 
Pannefuren så svakt markert at den er usynlig. Svakt 
markerte skallesider. 
 

 Stopp: Meget godt markert, 90°.  
 

Nesebrusk: Sort. Sett i profil i forlengelse av neseryggen, avslutter tvert 
snutepartiet. Stor med åpne nesebor, rund. 
 

Snuteparti: Snutelengde:hodelengde = 4:11, dvs. noe kortere enn halve 
hodelengden. Dybden mindre enn lengden (ca. 20%). Godt 
utmeislet under øynene. Sidene parallelle, men sett forfra 
skal snutepartiet ikke virke skvært da det gradvis går over i 
skallen. Rett neserygg med godt markert midtfure.  
 

Lepper: Sorte. Sett forfra danner overleppen formen til en meget åpen 
bue. Stramme, munnviken skal ikke synes. Overleppen 
dekker underleppen slik at underkjeven er snutepartiets 
synlige underlinje. 
 

Kjever/tenner: Velutviklete og finmeislete. Undekjeven rette sider, verken for 
lang eller for kort. Komplett tannsett, saksebitt. Hvite, kraftige 
tenner. 
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Øyne: Mørk okerfarget, sorte øyelokksrender. Noe runde, større enn 
forventet med et livlig og oppmerksomt uttrykk. Stramme 
øyelokk, ikke dyptliggende, men lett fremtredende og i nivå 
med skallen, fremoverrettede. Det hvite i øynene må ikke 
synes. 
 

Ører: Nesten trekantede, bredden ca. 1/3 av lengden. Høyt 
ansatte. Henger tett inntil siden uten å være stive. 
 

Hals: Selv om halsen er dekket av rikelig pels er nakkebuen 
tydelig. Lengden omtrent halvparten av mankehøyden. Hodet 
bæres høyreist, ikke halshud. 
 

Forlemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Ligger godt inntil kroppen, rette og parallelle. 
 

Skulder: Skulderbladets lengde 1/3 av mankehøyden, skråstilt (60-
65%).  
 

Overarm: Lengre enn skulderbladet. ca. 40-45% av mankehøyden. 
Velvinklet. Godt tilliggende, nesten parallell til midtplanet.  
 

Albue: Parallell til kroppens midtplan. 
 

Underarm: Tørre med lite synlig muskulatur, men med ganske kraftig 
benstamme i forhold til størrelsen. 
 

Håndrot: Direkte fortsettelse av underarmen, bevegelig, med fin hud. 
 

Mellomhånd: Kort, rett og i direkte forlengelse av underarmen. 
 

Poter: Runde, tettsluttede og velvete. Sorte tredeputer, sorte eller 
mørke klør. 
 

Kropp: Rektangulær. (Lengden fra brystbenspissen til sittebens-
knuten er 38% mer enn mankehøyden.) 
 

Overlinje: Rett. 
 

Manke: Svakt markert over rygglinjen. 
 

Rygg og lend: Lengden ca. 65% av mankehøyden. 
 

Kryss: Bredt og langt, vinkelen mot horisontalplanet 10°.  
 

Bryst: Langt, rekker nedenfor albuene. Romslig, ikke for velvede 
ribben. Omkretsen ca. 2/3 mer enn mankehøyden.  
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Hale: Ansatt i plan med krysset, tykk ved roten og smal i spissen. 
Lengden noe mer enn halve mankehøyden (ca. 60%). 
Danner en enkel stor bue hvor spissen når ned mellom 
hoftekammene og berører krysset. Hale som ligger til en av 
sidene tolereres. 
 

Baklemmer:  
 

Helhetsinntrykk: Kraftig benstamme, parallelle og loddrette sett bakfra. 
 

Lår: Hard muskulatur, lengden noe mindre enn mankehøyden (ca. 
40%), bredden litt mindre enn lengden.  
 

Knær: Velvinklede. 
 

Underlår: Noe lengre enn låret. Knapp merkbar fordypning mellom 
sener og skjelett.  
 

Haseledd: Velvinklete (140%).  
 

Mellomfot: Lengden fra bakken til haseleddet litt mer enn 1/3 av 
mankehøyden. Loddrett mot bakken. 
 

Poter: Runde, tettsluttede og velvete. Sorte tredeputer, sorte eller 
mørke klør. 
 

Bevegelser: 
 

Flytende, frie, trav med kort og meget hurtig steg. 

Hud: 
 

Stram og tilliggende, pigmentert med mørke eller mørk 
rødbrune flekker, spesielt på ryggen. Sorte øyelokksrender, 
blinkhinner og lepper. 
 

Pels: 
 

 

Hårlag: 
 

Tett, skinnende og blank. Ikke underull. Faller tungt og 
silkeaktig. På hele kroppen meget lang og rett uten bølger 
eller krøller, lenger enn mankehøyden, faller tungt til bakken 
som en kappe uten åpning eller ullenhet. Ullen pels tillatt på 
forben fra albu til pote, og på bakbena fra kneet til pote. 
Meget lang pels på hodet, ansiktsdelen hvor det blandes med 
skjegget, og på skallen hvor det blandes med pelsen som 
dekker ørene. På halen faller pelsen til en side av kroppen, 
på flankene og låret når pelsen til hasene.  
 

Farge: 
 

Rent hvit. Blek elfenbenshvit sjattering er tillatt. Spor av 
svake orange skygger tolereres, men er uønsket. 
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Størrelse og vekt: 
 

 

Mankehøyde: Hannhunder: 21-25 cm 
Tisper: 20-23 cm 
 

Vekt: 3-4 kg 
 

Feil: Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. 
Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er 
i relasjon til rasebeskrivelsen. 
− Skjeløydhet 
− Kroppslengde mer enn 43% av mankehøyden 
 

Grove feil: − Romernese 
− Utpreget underbitt som ødelegger snutepartiets utseende 
− Overbitt 
− Mankehøyde hannhunder over 26 cm eller under 19 cm 
− Mankehøyde tisper over 25 cm eller under 18 cm 
− For store avvikelser i hodets linjer 
− Totalt mangel på pigment eller annen farge enn sort på 

nesebrusken 
− Glassøyne, total manglende pigment på øyelokkskantene 
− Manglende hale, for kort hale (medfødt eller operativt) 
− Kruset pels 
− Annen farge enn hvit bortsett fra blek elfenbensfarge 
− Flekker av annen farge uansett størrelse 
 

Diskvalifiserende 
feil: 

− Aggressivitet 

 
OBS 
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass. 
 

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard. 
 
 

Norsk Kennel Klub, 24. september 1998 
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TENNER OG BITT 

 

 
 
 
 
Overkjeve: 
6 fortenner (incisiver), 2 hjørnetenner (canintenner), 8 forjeksler 
(premolarer),  
4 jeksler (molarer) 
Underkjeve: 
6 fortenner (incisiver), 2 hjørnetenner (canintenner), 8 forjeksler 
(premolarer),  
6 jeksler (molarer) 
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Notater: 
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Notater: 
 


