
Hästens färger
Det finns 4 olika standardfärger. Alla hästar har en standardfärg i 
grunden. Dessa är:
 - brun
 - svart
 - svartbrun
 - fux
Standardfärgen, eller grundfärgen som den också kallas, kan sedan 
blandas ut, blekas eller på annat sätt ändras.

brun mörkbrun
Brun. En brun häst har bruna täckhår och svarta skyddshår. Den har svarta ben. Det finns ljusbrun, brun 
och mörkbrun.

Fux. En fux har rödaktiga till bruna täckhår. Oftast har de samma färg på skyddshåren, men ibland kan de 
vara lite mörkare eller ljusare. De har inga svarta hår alls, inte ens på benen.

Svart. En svart häst  har bara 
svarta hår på hela kroppen, förutom 
vita tecken på ben eller huvud.

Svartbrun. En svartbrun häst är svart på kroppen, men är gulbrun 
eller brun i ljumsken, mellan frambenen och vid ögon och mule. 
De kan vara lite svåra att skilja från mörkbruna hästar, men ska till 
skillnad från dem vara helt svarta på kroppen med ljusare detaljer.

Håret delas in i olika sorter:
Täckhår = håret på hela kroppen

Skyddshår = man, pannlugg, 
svans, hovskägg

Känselhår = långa hår runt ögon 
och näsa

Standardfäger:

ljusbrun (bild: www.elpre.com)

fux mörkfux ljusfux

svart svartbrun



De fyra standarfärgerna kan sedan blandas ut eller blekas med olika anlag. 
Man delar in det i 
 - skimmelanlag (konstant eller avblekbar)
 - utspädda färger (gulanlag och silveranlag)
 - brokiga färger (skäck och tigrering) 
 - black
När man ska namnge färgerna har man alltid standardfärgen med i namnet. Till exempel kallas 
standardfärgen brun tillsammans med skäckanlag för brunskäck. Men man byter bort ordet fux 
mot röd, till exempel kallas en fux blandat med skimmelanlag för rödskimmel.

Avblekbar skimmel. En avblekbar skimmel föds med sin standardfärg, till exempel brun. Sedan när den 
fäller fölpälsen ser man att de börjar få vita hår, först på huvudet. Sedan kommer de att få fler vita hår för 
varje år, tills de är helt vita. Ibland kan de även få bruna små prickar på kroppen och huvudet som ser ut 
som små flugor. Det kallas flugskimmel.

avblekbar skimmel avblekbar skimmel avblekbar skimmel

mörkbrunskimmel rödskimmel brunskimmel
Konstantskimmel. En konstandskimmel har vita hår tillsammans med sin standardfärg och har alltid 
minst vita hår på huvudet. Konstantskimmeln har samma färg hela livet och bleks alltså inte med åldern. 
De får fägen antingen som föl eller när de fällt fölpälsen. Ibland kan de bli lite ljusare eller mörkare be-
roende på årstiden.

Gulanlag. Gulanlaget bleker färgen hästen har till en gulare variant. En gulbrun häst är en brun häst som 
är gulare än en vanlig häst. En fux med gulanlag borde heta “gulröd” men man kallar det isabell.

gulbrun isabell isabell

Utblandningar



svartbrunskäck rödskäck svartskäck
Skäck. En skäck har vita fläckar i sin standardfärg. Ibland kan fläckarna vara så stora att de nästan täcker 
hela kroppen, ibland kan de vara mindre. I USA delar man in skäckarna i olika sorter, men det gör vi inte 
här i Sverige än. Det är inte många raser som tillåter att hästarna är skäckfärgade, men den finns bland 
annat hos shetlandsponnyer och islandshästar. Skäck tillhör de brokiga färgerna, tillsammans med tigre-
ring.

Tigrerad. En tigrerad häst kan se ut på många sett. Sammanhängande för alla är att de har pringar eller 
små fläckar som är mycket mindre än de skäckfärgade hästarna. Ibland har de stora vita fält, men då är 
kanterna ofta oregelbundna och spräckliga och fälten har prickar. Det finns dels leopardtigrerade, som är 
prickiga på hela kroppen, och schabraktigrerade som har ett stort vitt fält på rumpan med prickar i.

tigrerad muleschabraktigreradleopardtigrerad

Black. Black är ett anlag som finns hos vilhästar och som bleker standardfärgen som hästen har så att den 
blir ljusare. En svart häst som har anlaget black kallas musblack. Blacka hästar får en del tecken. Ål är ett 
av dem och det är en rand längs ryggraden i en mörkare färg. Ibland, som på fjordingar, går den genom 
manen till pannluggen och heter då mittsol. Ibland sprider den ut sig i svansen och kallas på solfjäder. På 
benen kan de få zebrastrimmor som är vågräta ränder vid framknäna (karpalleden) och hasorna bak. Även 
hästar som inte är blacka kan få dessa tecken, men det är ovanligt.

brunblack musblack zebrastrimmor

Det finns fler utblandningar och utspädningar, bland annat något som kallas silveranlag, men det är så 
ovanligt att vi inte tar upp det här. Det finns inga hästar som är albino. De hästar som föds helt vita är 

antingen en häst som har dubbelt upp av gulanlaget och därför blivit vita (kallas cremello eller perlino), 
eller en mycket ovanlig färg som kallas dominantvit, eller skäckar med extremt stort vitt fält.


