
Ameerika Kennelliit 

Toy foksterjeri ametlik standard 

Üldmulje: toy foksterjer on tõeliselt toy ja terjer, mis mõlemad on mõjutanud tema isiksust ja 

iseloomu. Terjerina iseloomustab toy foksterjerit ülim intelligentsus, vaprus ja liikuvus. Toy’na on ta 

miniatuurne, lõputu ja sügava armastusega oma peremehele pühendunud. Toy foksterjer on 

harmooniline väike koer, kelle sportlik välimus väljendab võrdselt nii elegantsust ja sportlikkust kui 

tugevust ja vastupidavust. Tema nõtke ja lihaseline siluett on elegantne, jättes mulje pingevabast 

liikumisest ja lõputust vastupidavusest. Ta on loomu poolest väga puhas, uhke, liikuv ja erk. 

Iseloomulikeks omadusteks on elegantne pea, lühike ja läikiv, valdavalt valget värvi karvkate, 

enamasti ühevärviline pea ja kõrge asetusega lühike saba. 

Suurus, proportsioonid ja luustik: suurus - 21,59 cm kuni 29,21 cm. Eelistatud on 22,8 cm kuni 27,94 

cm. Aktsepteeritav on 21,59 cm kuni 29,21 cm. Proportsioonid - toy foksterjer on ruutjas, turjakõrgus 

võrdub enam-vähem pikkusega; kõrgus on mõõdetud turjast maapinnani ja pikkus õlanukist 

istmikunukini. Emased võivad olla veidi pikemad. Luustik - peab olema tugev, kuid mitte liigselt. Alati 

proportsioonis suurusega. Oluline on üldine tasakaal. Diskvalifitseerivad vead - turjakõrgus alla 21,59 

cm ja üle 29,21 cm. 

Pea: pea on elegantne, tasakaalus ja väljendusrikas, mitte mingil juhul robustne. 

Ilme intelligentne, erk, innukas, kõigest huvituv. Silmad - selged, erksad ja tumedad, ka silmaümbrus, 

välja arvatud šokolaadivärvil, kelle silmaümbrus on karvkatte värvi. Silmad on täitunud, ümmargused 

ja mõnevõrra esiletungivad, kuid mitte kunagi punnis. Ilme on pehme ja intelligentne. Silmad on 

teineteisest üsna kaugel, ei ole viltu, asetsevad sügavalt silmakoopas. Kõrvad - püstised, ülalt 

teravad, tagurpidi V kujulised, kõrge asetusega ja teineteise lähedal, kuid ei puutu kunagi kokku. 

Suurus proportsioonis pea ja kerega. Diskvalifitseerivad vead - kõrvad, mis ei ole püsti üle 6 kuu 

vanusel koeral. Kolju - mõõduka laiusega, kergelt ümar ja sujuvalt kiilukujuline. Keskmine üleminek 

laubalt koonule, mõnevõrra langev. Eest vaadates laieneb pea sujuvalt ninast kõrvade vahele. Kaugus 

ninapeeglist üleminekuni laubalt koonuni on sama, mis kaugus kuklast üleminekuni laubalt koonuni. 

Põsed on lamedad ja lihaselised, silmaalune piirkond on hästi täidetud. Vead - õunakujuline pea. 

Koon - pigem tugev kui habras, proportsioonis pea kui tervikuga, ja paralleelne kolju ülemise 

tasandiga. Ninapeegel - must, välja arvatud šokolaadivärvi koertel, kelle nina on karvkatte värvi. 

Diskvalifitseeriv viga - pigmendita ninapeegel. Mokad - väikesed ja tihedalt liibuvad. Hambumus - 

täiskomplekt tugevaid valgeid hambaid, eelistatud on käärhambumus. Väljakukkunud hambaid ei 

tohiks karistada eeldusel, et need ei sega korrektse hambumuse tuvastamist. Diskvalifitseeriv viga - 

alahambumus, segahambumus, ülehambumus üle 2,032 cm. 

Kael, ülajoon ja kere: kael on uhkelt püsti, ühildub sujuvalt turjaga, kergelt kaardus, graatsiliselt 

kumer, lihaseline, kurgu all ei ole lahtist nahka. Proportsioonis pea ja kerega, laieneb sujuvalt õlgade 

suunas. Kael on ligikaudu sama pikk kui pea. Ülajoon on tasane seistes ja liikudes. Kere on tasakaalus, 

kitseneb kergelt roietest külje suunas. Rindkere on sügav ja lihaseline, roided on hästi kaardunud. 

Sügav rind ulatub kuni küünarnukini. Selg on sirge, tasane ja lihaseline. Lühike ja tugev lanne 

mõõduka tõusuga väljendamaks graatsilisust ja elegantsust. Laudjas on ülajoonega tasane ja hästi 

ümardunud. Saba on kõrge asetusega, püsti, proportsioonis koera suurusega. Kupeeritakse 

kolmanda või neljanda lüli juures. 



Esijäsemed: väga head esinurgad. Õlad liibuvad tihedalt vastu keret, on piisavalt lihaselised, kuid 

mitte ülearenenud. Õlad on kaldus asetusega. Ligikaudu sama pikkusega, kui labaluud. Lähevad 

sujuvalt üle kaelalt seljale. Esirind on hästi arenenud. Küünarnukid hoiavad tihkelt vastu keret ja on 

kerega risti. Jalad on paralleelsed ja sirged kuni pöidadeni, mis on tugevad ja sirged, samas 

painduvad.  Käpad on väikesed ja ovaalsed, ette suunatud, ei vaata sisse ega välja. Varbad on 

tugevad, hästi kaardus ja hoiavad sügavate padjanditega tihkelt kokku.  

Tagajäsemed: tagajäsemed on heade nurkadega, tugevad ja lihaselised. Ülemine ja alumine reis on 

tugev, hästi lihaselised ja hea pikkusega. Põlved on selgelt määratletud ja hästi nurgitunud. 

Hüppeliigesed on lühikesed ja tugevad. Tagumised pöiad on sirged. Jalad on tagant vaadates 

paralleelsed, ei pöördu sisse ega välja. Kui tagajalgadel on lisavarbad, tuleb need eemaldada. 

Karvkate: karv on läikiv, siidine, peene tekstuuriga ja puudutades sile. Kaelapiirkonnas on karv veidi 

pikem, karv katab ühtlaselt kogu kere.  

Värvus: kolmevärviline: valdavalt musta värvi pea selgelt määratletud pruunide märgistega põskedel 

ja mokkadel, silmade kohal täpid. Üle 50% kerest on valge, musta värvi kerelaikudega või ilma. Valge, 

šokolaadivärvi pruunide märgistega: valdavalt šokolaadivärvi pea selgelt määratletud pruunide 

märgistega põskedel ja mokkadel, silmade kohal täpid. Üle 50% kerest on valge, šokolaadivärvi 

kerelaikudega või ilma. Valge ja pruun: valdavalt pruuni värvi pea. Üle 50% kerest on valge pruuni 

värvi kerelaikudega või ilma. Valge ja must: valdavalt musta värvi pea. Üle 50% kerest on valge, 

musta värvi kerelaikudega või ilma. Värv peab olema kirgas ja selge. Peal võib olla valge laik, kuid see 

ei tohi ulatuda silmade ega kõrvadeni. Eelistatud on puhas valge, kuid vähest täpilisust ei tohi 

karistada. Musta peaga kolmevärviliste kerelaigud peavad olema mustad; šokolaadivärvi peaga 

kolmevärviliste kerelaigud peavad olema šokolaadivärvi; mõlema puhul võib, kuid ei pruugi olla 

kerelaikude juures aimatav pruuni värvi serv rinna juures ja saba all, nagu see on tavalise 

kahevärvilise mustri puhul. Vead - värv, välja arvatud täpilisus, mis ulatub allapoole küünarnükki või 

hüppeliigest. Diskvalifitseerivad vead - valge laik, mis ulatub silmade või kõrvadeni. Kõik eespool 

nimetamata värvikombinatsioonid. Koer, kelle pea valge värvus moodustab üle 50%. Koer, kelle kere 

ei ole üle 50% valge. Koer, kelle peal ja kerel olevad laigud on eri värvi. 

Liikumine: liikumine on sujuv ja voogav, hea ulatuse ja tugeva tõukega. Liikudes peab ülajoon olema 

sirge ning pea- ja sabahoid püsti. Viga - Hackney-kõnnak. 

Käitumine/iseloom: toy foksterjer on intelligentne, valvas ja sõbralik, lojaalne omanikele. Ta õpib 

kiiresti uusi käsklusi, tahab meeldida, kohandub enamike olukordadega. Toy foksterjer, nagu ka 

teised terjerid, on iseseisev, heatujuline, sihikindel ja teda pole kerge hirmutada. Ta on väga liikuv toy 

koer, kes on koomiline, lõbus ja mänguline kogu oma elu. Isendeid, kellel puudub terjeri olemus ja 

isiksus, tuleb karistada. 

Diskvalifitseerivad vead: turjakõrgus alla 21,59 cm ja üle 29,21 cm; kõrvad, mis ei ole püsti üle 6 kuu 

vanusel koeral; pigmendita nina; alahambumus, segahambumus, ülehambumus üle 2,032 cm; valge 

laik, mis ulatub silmade või kõrvadeni; kõik eespool nimetamata värvikombinatsioonid. koer, kelle pea 

valge värvus moodustab üle 50%; koer, kelle kere ei ole üle 50% valge; koer, kelle peal ja kerel olevad 

laigud on eri värvi. 
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