
Chihuahuaen stammer fra Mexico og er opkaldt 
efter den mexicanske provins Chihuahua; den 
landsdel som talte flest eksemplarer. Racens hi-

storie kan ikke fortælles med vished, men man mener, 
at chihuahuaen som type kan føres helt tilbage til det 
toltekiske folkeslag, der levede i Mexico ca. år 650-1250. 
Afbildninger af deres hunde ligner til forveksling vore 
dages chihuahua.
Umiddelbart inden år 1900 faldt nogle amerikanske 
turister i Mexico for racen og bragte den med sig til 
USA. Siden er racen blevet udbredt over det meste af 
verden og er i dag en meget populær selskabshund.

En af de ”store” racer
Chihuahuaen findes i to pelsvarianter. Den oprinde-
lige er den korthårede variant; den langhårede kom 
til senere via indkrydsning af dværgspaniels. I dag ses 
den langhårede variant hyppigst. Sidste år registrerede 
DKK næsten 400 hvalpe – heraf ca. dobbelt så mange 
langhårede som korthårede. Dermed er chihuahuaen 
en af de pænt store racer antalsmæssigt her til lands. 
Var de to pelsvarianter slået sammen og talte som én 
race, ville chihuahuaen have ligget ca. midt på ”Hun-
deracernes top 20” i 2009.

Hund med stort H
Verdens mindste hunderace lægger ikke selv så meget i 
sin lille størrelse, og dens ego fejler bestemt ikke noget. 
Mange mennesker bliver overraskede over, hvor me-
get hund, der faktisk er i den lille krop. Chihuahuaen 
er trofast, modig og vagtsom og beskytter gerne sin 
familie, så den kan godt være lidt ”fremme i poterne” 
i mødet med fremmede. Og det er ikke en hund, der 
uden videre bryder sig om alle mennesker. Den er me-
get selektiv, og ofte må man gøre sig fortjent til dens 
venskab.
Over for andre hunde kan chihuahuaen optræde noget 
dominerende, så man skal være opmærksom i mødet 
med artsfæller – også selvom de er langt større end 
chihuahuaen.
Den måde, en lille hund kan klare sig på, er typisk ved 
at lave spektakel, og især chihuahuaer i flok kan være 
noget gøende. Ønsker man ikke en gøende hund, er det 
vigtigt at være obs på dette under opdragelsen.
Hvad mange ikke ved er, at chihuahuaen virkelig har 
velbevarede instinkter og forstår at tage vare på sig selv. 
Således er det ikke ualmindeligt, at de fanger f.eks. mus 
og regnorm, som de fortærer, ligesom de kan ses i køk-
kenhaven på rov efter eksempelvis gulerødder.

Med på spas
Nok er chihuahuaen lille, men den er lige så meget 
hund som andre racer. At holde den i en lejlighed og 
lade den besørge på en kattebakke, som man fra tid 
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Chihuahuaen er med 
sine 1,5-3 kg verdens 
mindste hunderace. 
Den lille, modige hund 
virker dog ikke til at 
være bevidst om sin 
ringe størrelse
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Vigtigt for chihuahuaen: 

at få og give masser af kærlighed
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BEHOV

Tæt kontakt til familien, rigelig opmærksomhed og leg.

TEMPERAMENT

Kvik og opmærksom, livlig og meget modig.

STØRRELSE

Chihuahuaens størrelse vurderes ikke i dens højde men i dens 

vægt. Idealvægt: 1,5-3 kg (hunde mellem 500 gram og 1,5 kg 

accepteres dog).

PELS

Hos den korthårede variant ligger pelsen tæt til kroppen og er 

lidt længere på halsen og halen, kort i ansigtet og på ørerne. 

Pelsen er blank og blød. 

Hos den langhårede variant er pelsen fin og silkeagtig, glat eller 

let bølget med en ikke for tyk underuld. Pelsen er længere på 

ører og hals, bag på benene samt på poter og hale.

Chihuahuaen fælder to gange årligt. Ingen af varianterne kræ-

ver særlig megen pelspleje.

FARVER

Alle farver og farvekombinationer – undtagen merle – er tilladt.

Hundens kropsform er kompakt. 

Meget væsentlige træk er, at dens hoved skal have æble-

form, og at den bærer sin moderat lange hale meget højt, 

enten i en bue eller en halvcirkel med spidsen pegende mod 

lændepartiet. (Foto: Wiegaarden/Jørgen Bak Rasmusen)
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til anden hører om, er ikke noget hunde-
liv. En chihuahua har brug for at komme 
ud og ”læse avisen” nøjagtig som alle an-
dre hunde, ligesom den har brug for mo-
tion. Motionsbehovet er moderat, men 
den sætter pris på daglige gåture og kan 
sagtens gå mange km, blot den er i form 
til det. I øvrigt er chihuahuaen ganske til-
pasningsdygtig og indretter sig nemt efter 
familiens aktivitetsniveau. Og på grund 
af sin størrelse er den meget nem at have 
med overalt.
Ud over de daglige gåture er leg også en 
glimrende måde at motionere og stimu-
lere chihuahuaen på. Det er generelt en 
legesyg race, som gerne er med på spas 
sammen med sin ejer.

Sidder gerne på armen – MEN…
Chihuahuaen er en kontaktsøgende og 
kærlig selskabshund, og tæt kontakt til 
ejeren er et fundamentalt behov hos den. 
Den elsker opmærksomhed og sidder 
gerne på armen, noget vi igen og igen 
har set i pressens skildringer af de mange 
kendisser, der har taget racen til sig. Som 
følge heraf har en del desværre fundet det 
trendy at anskaffe sig en chihuahua uden 
helt at sætte sig ind i, hvad det kræver at 
have hund. En chihuahua er ikke noget 
tøjdyr; med en chihuahua følger et lige så 
stort ansvar som med en større hund, og 

der er også arbejde i at give en chihuahua 
et godt liv.
Chihuahuaen skal selvfølgelig have sit be-
hov for nærkontakt dækket, men den skal 
ikke hænge konstant på armen og blive 
bekræftet i, at verden er farlig. Den skal 
også ned på egne ben og undersøge tin-
gene selv, så den bliver dus med omgivel-
serne. Det gælder som for alle andre racer, 
at mangelfuld socialisering giver sky og 
bange hunde.
På grund af sin spinkelhed er chihuahu-
aen ikke det bedste bud på en race til fa-
milier med helt små børn

Kæk og lærenem
Den typiske chihuahua er en glad, nysger-
rig og fantastisk kvik hund. Desuden er 
den ganske lærenem, så man kan virkelig 
lære den meget. Det er en blød hund, så 
det er vigtigt, at man bruger de moderne, 
positive opdragelses- og træningsmetoder 
og med masser af ros og 
anden belønning. 
Hårdhændet 
håndtering 
fungerer 
slet og ret 
ikke – det 
får chihua-
huaen til at 
slå bak, og så 

kan man ikke få den til noget som helst.
Beskæftigelsesmulighederne for en chi-
huahua er store, og den kan bruges til vidt 
forskellige hundesportsgrene. Næsen fejler 
ikke noget, så spor er en mulighed, og har 
man lyst til f.eks. agility for små hunde 
eller lydighed, er det også oplagte mulig-
heder. Jo, det lille bitte væsen er en spek-
takulær race, der har meget mere at byde 
på end blot at være skødehund. n
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En chihuahua har, lige som 

andre hunde, brug for motion 

og skal derfor ud og have frisk 

luft hver dag. Den er sejere, 

end man umiddelbart kunne 

forestille sig, og kan sagtens 

være ude både sommer og 

vinter. (Foto: Wiegaarden/

Erik Petersen)

Chihuahuaen er en livlig, intel-
ligent, trofast og sund lille hund

Chihuahuaen er en 

ægte selskabshund! Den 

knytter sig meget tæt til 

familien og kaster ofte en 

særlig kærlighed på en enkelt 

person. (Foto: Peter  

Bonde Poulsen) G
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