
Silkehøns – Type og størrelse
Vægt hane og høne: Store: 1,4 – 1,7 kg og 1,1 – 1,4 kg. Dværg 600 gr. og 500 gr.

Typen skal være afrundet i alle dele. Dyrene må ikke virke smalle og langstrakte. 
Fjerstrukturen er vigtig for typen, da selve kroppen er gennemsnitligt, som høns 
er flest. 

Fejl er bl.a. strittende halefjer, forkert halestilling og manglende fylde i haleparti 
og bryst.

Standarden taler om terningeform ved dværgene. Dette ikke forståeligt med 
mindre man mener højde, bredde og længde ens. Typen skal være præget af 
runde former.

Silkehøns – Type og størrelse

Silkehøns – Kam
Silkehøns – Kam

Silkehøns – Fjerstruktur
Silkehøns – Tæer og løb

Grove fejl er anden 

farve end mørkeblå

(ved fjerfarver, som ikke 

medfører affarvning). 

Mindre end eller mere 

end 5 tæer (og negle) 

må ikke accepteres. 

Mindre fejl er 

manglende adskillelse 

af bagtæer helt ind til 

løbet.



Silkehøns – Andre forhold

Vinger: Silkehøns har tendens til løse 

vinger. Det straffes efter 

forekomstgraden. Splitvinger eller 

kløftede vinger er grove fejl.

Fodbefjering: Skal være middel. Må ikke 

mangle og må ikke blive for stor.  

Toppen: Skal være pænt placeret og 

afrundet og i størrelse passe til dyrets 

fremtoning. Middelstørrelse – ikke for 

lille og ikke for stor.

Skæg hos varieteten med skæg: Så

kraftig at hagelapper ikke er synlige. 

Dyrene skal helst have frit udsyn 

hvorfor toppe ikke må hænge og top 

og skæg ikke lukke sammen foran 

øjne.

Silkehøns - Hvid

Silkehøns - Sort Silkehøns - Blå

Silkehøns - Gul Silkehøns - Rød



Silkehøns - Perlegrå Silkehøns – Vildtfarvet (guld)

Silkehøns – Vildtfarvet sølv Silkehøns – Hvid sortfjeret

Silkehøns – Isabell Silkehøns – Andre farver



Silkehøns – Andre 

varieteter
Silkehøns – Forskelle gul, citron og isabell

Perlegrå

, isabell 

og hvid

Gul

Citronfarvet

Forskellige perlegrå/isabella-farver

Isabell perlegrå båndet, perlegrå orangetegnet, perlegrå orangehalset, perlegrå isabellhalset, isabell ??????

Silkehøns – spørgsmål


