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Täckhår, skyddshår och känselhår

 Ulrika Pernler 

Skyddshår: Man 
svans och hovskägg 

Täckhår: Hästens 
hårrem 

Känselhår: Sitter runt 
nos och ögon. Hjälper 
hästen att undersöka 
föremål 

Hästens hårrem består av täckhåren som utgör den största delen av hästens hårbeklädda 
kropp. 
Skyddshåren som utgörs av man, svans och hovskägg. Hovskägget är till för att förhindra 
smuts och grus från att skava i hästens känsliga karled där huden är tunn. 
Känselhåren sitter runt hästens nos (mule) och runt ögonen. De hjälper hästen att 
undersöka föremål. Hästen undersöker även genom att lukta och krafsa med frambenet. 
Man borstar och ryktar hästen varje dag för att hålla hårremmen ren och få bra 
blodcirkulation men även för att ge hästens muskler massage. Ryktborsten ska hållas i 
handen närmast hästens huvud. När man ryktar hästen så ska man hålla på tills stövet i 
skrapan blir ljust i färgen. Då vet man att hästen är välryktad. 
När man borstar hästens svans ska man alltid stå vid sidan för att inte bli sparkad. 
Hästen ”fäller” varje höst och vår. Det betyder att den får en tunnare hårrem till sommaren 
och till vintern blir den låndhårig och varmt klädd. 
Föl och gamla hästar kan ha en lång och ullig hårrem. Det kallas för ullhår. 
Det är också viktigt att kratsa hovarna varje dag så att inte gammalt smuts eller stenar 
ligger kvar i hoven och irriterar hästen.  
 
 



BROKIGA FÄRGER:  
Täckhåren har flera färger i stora tydligt avgränsade fält. Till dessa hör:  

Skäck: Stora oregelbundna fält. Skarpt avgränsade från den  
egentliga grundfärgen. 

Tigrerad:  Runda fläckar på vit botten. 
 

BLANDADE FÄRGER:  
Täckhåren har en grundfärg blandade med vita hår. Till dessa hör:  
Skimmel: Vit färg överväger. En konstant skimmel har samma färg livet ut.  

En avblekbar skimmel blir ljusare för varje håravfällning. 
Stickelhårig: Vita hår inblandade i någon av de hela färgerna. 

 

HELA FÄRGER:  
Täckhåren har en färg. Till dessa hör:  
Svart: Täckhår och skyddshår är helt svarta. (Rapp) 
Brun: Täckhåren är bruna. Skyddshåren är svarta. 
Fux: Täckhår i röda nyanser. Skyddshår i samma färg som täckhåren eller 

 ljusare. 

HÄSTENS FÄRGER 

 Ulrika Pernler 
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RYKT 

Börja rykta vid huvudet. 
Fortsätt bakåt - nedåt 
i hårremmens riktning. 

KIU\'l'SA HOVAR 

Hovarna ska kratsas i 
den riktning pilarna 
visc1r. 


