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- De hårløse hunde kan spores helt tilbage til 
1000 år f.kr., fortæller Conny Rasmussen, 
Kennel Caprioso. - De opstod som en mu-
tation i Afrika og blev kaldt canis africanis. 
Denne race er uddød, men ligger højst sand-
synligt bag de hårløse racer, vi kender i dag: 
chinese crested (kinesisk hårløs), mexikansk 
hårløs og peruviansk hårløs.

- Hårløse hunde fra Afrika blev spredt ud 
i verden via handelsmænd, der brugte dem 
som varmedunke på deres skibe. Således kom 
der også hårløse hunde til Kina, og manda-
rinerne opdrættede racen under Handynas-
tiet. Der opstod den race, vi i dag betegner 
chinese crested.

- Racen blev dog spredt til andre lande, og 
de hunde, vi har nu, stammer fra Latiname-
rika. Her blev chinese crested avlet målret-
tet, og de første hunde her fra blev udstillet 
i 1885. Vi skulle dog helt frem til 1975, før-

end der blev etableret en raceklub; dette skete 
også i Latinamerika.

Blev pludselig modehund i Danmark

- Vi ved, at der blev observeret en enkelt chi-
nese crested i København i 1910, men ra-
cen kom reelt først til Danmark langt senere, 
og i 1979 påbegyndtes en egentlig avl her-
hjemme, fortæller Conny Rasmusen. - Det 
skulle imidlertid vare mange år, før racen blev 
rigtig populær her, men for 5-6 år siden blev 
det desværre lidt af en modehund, især blandt 
unge piger, der ynder at klæde hundene ud 
med tøj og smykker og bære dem rundt i ta-
sker. Det kan selvfølgelig være fint at have 
hunden i en taske, hvis man f.eks. skal have 
den med i bussen, men den har jo fire ben, 
som er beregnet til at gå på. Desværre har 
dette modefænomen også betydet, at mange 
chinese crested må skifte hjem gang på gang, 
når ejerne finder ud af, at det ikke var så sjovt 

eller nemt at have hund alligevel. Og det er 
virkelig synd for en race som vores; den er 
ikke velegnet til omplacering, eftersom den 
knytter sig meget til ejeren og er reserveret 
over for fremmede.

Med og uden hår

- Chinese crested findes i to varianter: den 
hårløse, der kun har hår på halen, nederst på 
benene (manchetterne) og på hovedet (top-
pen), samt varianten med et blødt slør af lange 
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hår over hele kroppen. Sidstnævnte variant 
har ”efternavnet” powder puff og blev først 
godkendt af FCI i 1984.

- Begge varianter forekommer i samme 
kuld, og man parrer hundene på kryds af va-
rianterne, fortsætter Conny Rasmussen. - To 
powder puff kan dog ikke give hårløse hvalpe. 
Det er fint at parre de hårløse med powder 
puff indimellem, fordi disse har intakte tand-
sæt. De fleste hårløse mangler nemlig tæn-
der; et fænomen der hænger sammen med 
det hårløses gen. Desuden er powder puff 
med til at give de hårløse mere top, hvilket 
er eftertragtet.

En rigtig varmedunk

- De hårløse hundes fortid som varmedunk på 
verdenshavene er ikke tilfældig. Rører man 
ved huden på en hårløs hund, mærker man 
straks, at den er ganske varm – flere grader 
varmere end andre hunde. Dette særpræg 
gør, at man ikke behøver give hunden tøj 
på i tide og utide. Gør man det, bliver den 
helt fugtig af sved. Selvfølgelig tåler en hårløs 
hund ikke at stå stille udenfor midt om vinte-
ren, men er den i bevægelse på f.eks. en gåtur, 
klarer den sig fint uden frakke, selvom det er 

Chinese crested bliver 
typisk 12-14 år gamle.

Hårløse hunde er populære blandt  
allergikere, og faktisk tåler en del  

mennesker med allergi også powder 
puff-varianten, der ses her.
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selv, hvem den vil snakke med. - Eftersom ra-
cen gerne vil have den tætte kontakt til men-
nesker, er den nem at opdrage og lærer hur-
tigt de basale ting, en familiehund skal kunne. 
Mentalt er det en blød hund, som man ikke 
skal råbe og skrige af. Opdragelsen skal være 
venlig. Hvis den føler sig uretfærdigt behand-
let, trækker den sig fra dig, og du kan nærmest 
ikke komme til at røre den, fordi den hele tiden 
smutter nogle skridt væk.

Masser af liv

- I chinese crested bor en livlig hund, forsikrer 
Conny Rasmussen. - Den er meget legesyg 
og trives fint i børnefamilier. Bliver børnene 
for frembrusende, trækker hunden sig stille 
og roligt væk.

- Selvom det er en livlig hund, er motions-
behovet moderat. Den kræver ikke milelange 
gåture, men trives fint med små ture og leg i 
haven. Har man flere hunde, er de fantastisk 
gode til at motionere hinanden. De forhol-
der sig stort set ikke i ro, når de bliver luk-
ket ud sammen. Og de er nemme at have i 
flok – selv flokke af hanner kan gå sammen 
uden problemer.

- Ønsker man at dyrke sport med sin 
chinese crested, er agility en oplagt mu-
lighed. Racen er adræt, livlig og med på 
oplevelser. I Norge og Sverige er den gan-
ske udbredt som agilityhund, men i Dan-
mark bruges den kun her til i begrænset 
omfang.

- For øvrigt siges det, at powder puff 
har tendens til at være roligere end den 
hårløse, slutter Conny Rasmussen. n

Se mere på www.canis-minor.dk

- Eftersom chinese crested har flade poter, 
slider de ikke selv kløerne, så de skal klippes 
ca. en gang om ugen.

Tæt følgesvend

- En chinese crested følger sin ejer tæt, fastslår 
Conny Rasmussen. - Den knytter sig meget til 
familien og vil helst ikke være for meget alene. 
Fysisk kontakt er i høj kurs, og den vil meget 
gerne sidde på skødet. Derimod kan den være 
temmelig reserveret over for fremmede. Folk 
skal lige ses an, og så vælger hunden 

koldt. Men blæser eller regner det, er dens fore-
trukne sted afgjort indendørs – gerne i sofaen. 
Så skal den skubbes ud for at tisse.

- At en chinese crested ikke bare er særlig 
varm, men også elsker fysisk kontakt gør den 
til en rigtig varmedunk.

Skal plejes nænsomt

- En chinese crested kræver nænsom pleje. 
Powder puffen skal friseres, og hos den hårløse 
variant må man have fokus på huden. Den skal 
bades jævnligt og smøres ind i f.eks. babyolie 
for ikke at udtørre. Hårløse hunde kan blive 
solskoldet, så det er en god idé at undgå den 
stærke sol midt på dagen. I øvrigt kan man 
tydeligt se, at hundene bliver solbrændte om 
sommeren.

- Af hensyn til huden bør man ikke give en 
hårløs hund for protein- og fedtholdigt foder, 
for det afstedkommer bumser. Af samme år-
sag skal man holde lidt tilbage med tyggeben 
lavet af oksehud.

- En del af de hårløse hunde har lidt spredt 
hårvækst på kroppen. Det kan fjernes ved bar-
bering, der jo ikke volder hunden smerte eller 
ubehag. Ansigtet klippes også – bortset fra top-
pen. Det er vigtigt at undgå at klippe for tæt på 
huden, for det kan give en form for skægpest. 
Bedst er det at klippe med en maskine i håre-
nes groretning. Manchetter og halehår klippes 
ikke.
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Alle farver og farvekom-
binationer er tilladt, både 
hvad hud og hår angår hos 

chinese crested.
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