Saksanpystykorvien värit
Ruskea: Kauttaaltaan yksivärinen tummanruskea.
Ruskeilla esiintyy joskus harmaata karvaa housuissa, hännässä, silmien ympärillä tai
lapojen seudulla. Tämä katsotaan virheeksi tai vakavaksi virheeksi riippuen siitä kuinka
paljon se häiritsee kokonaisuutta. Tähän ei saa sekoittaa ohimenevää auringon
haalistamaa väriä, jolloin karvan päät saattavat olla kermanvärisiä.

Tumma ruskea

Maitosuklaan ruskea

koiran,, myös pohjavilla on musta.
Musta: Väri on syvä, kiiltävän musta läpi koko koiran
musta.
Joskus harmaata karvoitusta esiintyy hännässä, housukarvoissa, silmien ympärillä ja
lapojen seudulla. Tämä katsotaan virheeksi tai vakavaksi virheeksi riippuen siitä kuinka
paljon se häiritsee kokonaisuutta. Joskus mustassa värissä on myös punertavaa sävyä,
etenkin silloin kun koiran karva ennen vaihtumista alkaa kuoleentumaan, tämä ei ole
painava virhe.

Kiiltomusta

Sävyttynyt musta (tässä laajuudessa vakava virhe)

Valkoinen: Puhtaan valkoinen ilman kellertäviä sävyjä joita usein
usein esiintyy erityisesti
korvien ympärillä.
Mikäli väriä on vain hieman korvien ympärillä, on se vain virhe. Mikäli koirasta on
vaikea määritellä onko se valkoinen vai creme niin kyseessä on jo hyvin vakava virhe.

Puhtaita valkoisia

Oranssi:
Oranssi: Kauttaaltaan yksivärinen, tasainen oranssi. Ei liian tumma eikä liian vaalea.
Oranssi voi olla tummempi tai vaaleampi. Häntä, housukarvat sekä kaulus ja
valjaskuvio saavat erottua. Joskus esiintyy urajiroa ja se katsotaan virheeksi sen
mukaan kuinka häiritsevä on. Värin tulee olla kirkas ja kiiltävä.

Kaunis kirkas oranssi

Vaalea oranssi, pommin väri hieman vaalenee
kun päällikarvaa trimmataan pois.

Tummempi, hieman mattainen oranssi

Vaalea oranssi

OranssiOranssi-soopeli: Oranssi pohjaväri jossa päällikarvassa mustat karvanpäät.
Jos yleisväri on suttuinen ja synkkä tai mustavoittoinen niin se on vakava virhe. Maskia
voi ja saa esiintyä.

Kaunis oranssi-soopeli väri

Maksimimäärä soopelia

Erisävyisiä oranssi-soopeleita

Oranssi-soopeleita joissa niukasti soopelia, aivan hyväksyttyjä

Liian mustavoittoisia ja suttuisia värejä, luetaan jo vakavaksi virheeksi

KermaKerma-soopeli: Kerma pohjaväri jossa mustat karvanpäät.
Joskus esiintyy niin tummia kermasoopeleita että yleisväri on suttuinen ja synkkä tai
mustavoittoinen, tämä on jo vakava virhe (vrt. yllä olevat). Maskia voi ja saa esiintyä.

Tyypillisiä kerma-soopeleita

Kerma-soopeleita, joissa vain vähän mustaa soopeliväriä, aivan hyväksyttyjä

Creme: Tasainen kermanväri, ei liian tumma eikä myöskään liian vaalea.
Osa koirista ei ole kermoja eikä valkoisia, tällöin luetaan vakavaksi virheeksi.
Kermanvärisillä kirsupigmentti on usein haalistunut ja se sallitaan, mutta mustaa
pigmenttiä täytyy kuitenkin löytyä silmäluomista, huulista ja kirsun reunoilta.

Kauniit cremet värit

Tummempi kermanväri, aivan hyväksytty

Harmaa: Hopeanharmaa mustin karvankärjin. Kuono ja korvat ovat tummat,
kummankin silmän ympärillä on selvä vinosti silmän ulkokulmasta korvan uloimpaan
lyhyet,, mutta ilmeikkäät
kiinnityskohtaan kulkeva ohut musta viiva, ns. silmälasit; lyhyet
kulmakarvat saavat aikaan selvästi erottuvan rajauksen ja varjostuksen. Harja ja lapoja
myötäilevät värimerkit ovat vaaleat. Raajat ovat hopeanharmaat ilman mustia merkkejä
kyynärpään tai kintereen alapuolella, lukuunottamatta vaaleampaa juovitusta
varpaissa. Musta hännänpää. Hännän alapuoli ja housukarvat ovat vaalean
hopeanharmaat.
Harmaan saksanpystykorvan mieltää parhaiten vertaamalla sen väriä keeshondin väriin,
sillä värikuvaus tarkoittaa juuri sitä. Jonkin verran esiintyy liian mustavoittoisia
harmaita, liika tummuus tai suttuisuus luetaan virheeksi tai vakavaksi virheeksi sen
mukaan kuinka paljon se häiritsee.

Black&tan: Mustalla
Mustalla koiralla punaruskeat tantan-merkit raajoissa, rinnassa, kaulassa,
hännäntyvessä, suupielissä ja silmien yläpuolella.
Yleisin virhe tässä värissä on, että merkit ovat liian niukat ja nokiset tai vaaleat
(kermanväriset). Vaaleat merkit ovat virhe, mutta puutteelliset tai nokiset merkit ovat
vakavampi virhe.

Sopivankokoiset merkit, riittävän punertavat.

Vaaleat merkit, virhe

Mustat osiot tulisi olla puhtaammat, virhe

Hyvin puutteelliset merkit, jo vakava virhe

Kirjava: Valkoisella pohjalla tasaisesti jakautuneina oransseja, harmaita, mustia tai
suklaanruskeita laikkuja. Valkoisen värin tulee olla hallitseva.
Joskus esiintyy koiria, joilla valkoinen ei ole hallitsevana pohjavärinä tai valkoisessa
osassa on pilkutusta, nämä ovat virheitä sen mukaan miten paljon ne häiritsevät. Jos
koiralla on valkoista vain esim. rinnassa ja raajoissa, ei se tee koirasta kirjavaa.

Kaunis oranssi-valkoinen väri

Pääväri black&tan jota on liikaa, virhe

Alla lueteltuna värivirheitä,
värivirheitä, joita saksanpystykorvissa esiintyy.
esiintyy.
Nämä ovat hyvin vakavia virheitä ja oikea palkintosija on T:
SuklaaSuklaa-soopeli: Oranssi tai kerma pohjaväri, jossa mahdollisesti lisäksi suklaanruskeat
karvanpäät ja suklaanruskea pigmentti.
SuklaaSuklaa-tan: Suklaanruskea pohjaväri, jossa tan-merkit.
SininenSininen-tan: Sininen pohjaväri, jossa tan-merkit
SininenSininen-soopeli: Oranssi tai kerma pohjaväri jossa mahdollisesti lisäksi siniset
karvanpäät ja sininen pigmentti
Sinivalkoinen (kirjava)
Sininen
Brindle
Hylkäävät värivirheet:
Blue merle
Yksivärisellä koiralla selkeät valkoiset laikut

Suklaa-soopeli

Suklaa-tan

Sininen-soopeli (huomaa pigmentti ja silmien väri)

Sininen

Sinivalkoinen tan-merkein

Brindle

