
Det finns två grundtyper av päls hos wheaten terriern!
Dominant nedärvda genen F ger ’irländsk’ (tunnare) päls och
recessivt nedärvda genen f ger ’amerikansk’ (tjockare) päls, här
illustrerat hos två kullsyskon.

Båda pälstyperna förekommer i alla länder men frekvensen av
generna varierar. Under 80- och 90-talen baserades svensk
wheaten-avel främst på engelska och amerikanska linjer, då var
ff-hundar mycket vanligare.

Ökad användning av hundar från t.ex. Irland och Tyskland har
medfört en ökning av FF- och Ff-hundar under 2000-talet. Nu
har vi sannolikt 35-40% FF och Ff (’irländska’ pälsar) samt 60-
65% ff (’amerikanska’ pälsar) i Sverige.
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Båda pälstyperna ändrar sig
med åldern

Här visas 2 kullbröder
med ’amerikansk’ t.v.
resp ’irländsk’ päls t.h.
i olika åldrar
(födda i Sverige men
ägda, kuperade ! och
visade i Nordamerika)

4 mån

10 mån 

2 år         3 år

12 mån

4 mån



Tikvalp 6 månader                             Juniortik 9 månader

Samma ’amerikansk’-
pälsade hund i tre olika
pälsstadier.
Pälsens tjocklek, glansighet
och färg kan ändra sig rejält
även under en så kort tidsrymd
som knappt två år.

’Färdig’ championtik, 2,5 år



Helsyskon, båda med ’amerikanska’ pälsar, i
unghundsstadium, 18 månader - då är ofta
pälsarna som sämst

Denna hanhund fick både ck
och rCACIB av en irländsk
domare sex veckor efter att
fotot togs: ’I hate the coat but
I have to award him since
everything else is so good...’

Denna tik fick Cert och
blev 2:a i bästa tikklass
(bland 33 tikar) samma
dag som fotot togs



Vuxna hundar med ’amerikansk’
päls, 8-årig tik ovan, och två
3-åriga avkommor till höger.

Graden av lockighet varierar
mellan olika individer, både för
sådana som har ’amerikansk’ päls
och för sådana som har ’irländsk’.



Valp med ’irländsk’ päls, först en bild vid 6 veckor,
och därunder en vid 5 månader

Valpens mamma, 4 år,
också med ’irländsk’ päls,
av ganska lockig modell



Tre vuxna hundar (2-4 år) med
’irländsk’ päls.

Graden av glansighet och
lockighet kan variera ganska
mycket mellan olika hundar.
Färgen är oftast (men inte
alltid) något blekare än på
hundar med ’amerikansk’ päls.


