
Jämförelse västsibirisk lajka och östsibirisk lajka 

 

Västsibirisk lajka Östsibirisk lajka 
Storlek: Hanar  55-62 
               Tikar    51-58 
Något rektangulär. (Hanar 100/103-107%  
Tikar 100/104-108% 
 
Något högbent intryck men inte luftig. 
Benhöjden, mätt från armbåge till marken, skall 
något överstiga halva mankhöjden. 
 
 
Huvudets längd överstiger betydligt dess bredd. 
Huvudet skall vara proportionerligt till hundens 
storlek. 
 
Skallen skall vara långsträckt, tydligt längre än 
bred. 
Både nackknölen och hjässkammen skall vara 
välutvecklade. Partiet runt nackknölen skall vara 
rundat. 
Nospartiets längd är lika med eller något mindre 
än halva huvudets längd. 
Kindbenen skall vara torra. 
 
 
Ögonen skall vara ovala, snedställda och något 
djupare ansatta än hos andra lajkaraser. 
 
Öronen skall vara V-formade och ha spetsiga 
örontippar. 
 
Svansen skal bäras tätt ringlad och buren över 
ryggen eller höften.  Svans som inte nuddar rygg 
eller höft är allvarligt fel. Sabelsvans är 
diskvalificerande. 
 
Skulderblad väl tillbakalagda. 
 
Tassarna skall vara ovala. 
 
Grå med rödbrunt, rött md rödbrunt, grå, röd, 
fawn och rödbrunaktiga i alla nyanser. Även rent 
vit eller vit med fläckar i någon av ovan nämnda 
färger. 

Storlek: Hanar 57-64 
               Tikar   53-60 
Något rektangulär. (Hanar 100/104-109%, 
Tikar 100/106-111%) Kvadratisk kropp är 
allvarligt fel. 
 
Benhöjden, mätt från armbåge till marken, skall 
vara som halva mankhöjden. 
         
 
Huvudet kraftigt, ganska stort i förhållande till 
kroppen. Kraniet skall vara tämligen brett, 
särskilt hos hanhundar.    Grovt huvud är 
allvarligt fel. 
Skallen skall vara något längre än den är bred. 
 
Både nackknölen och hjässkammen skall vara 
välutvecklade. 
 
Nospartiets längd är något mindre än halva 
huvudets längd. 
Kindbenen skall vara uttalade men inte 
överdrivet. 
 
Ögonen skall vara medelstora. Ovala, snedställda 
och varken djupt liggande eller utstående. 
 
Öronen skall vara V-formade med spetsiga eller 
svagt rundade örontippar. 
 
Svansen skall bäras ringlad eller med böjd form 
likt en skära över ryggen. Det är tillåtet att en 
böjd svans inte nuddar ryggen eller är till hälften 
nedhängande. 
 
Skulderblad måttligt tillbakalagda. 
 
Tassarna skall vara runda eller ovala. 
 
De mest typiska färgerna är svart med 
tanteckning, svart, svart och vit, vit och vit md 
fläckar. Svag skimmelteckning i kroppsfärgen är 
tillåtet på benen. 
 
 

 


