
PULI 
 

 

 

ulin är en medelstor hund med stark 

konstitution, kvadratiskt byggd och 

lagom benstomme. Mankhöjden 

varierar mellan 36 och 45 cm och vikt 

mellan 10 och 15 kilo. Pälsen formar sig i 

långa filtade band eller snören över hela 

kroppen, även på huvudet. Många som ser 

en puli tror att pälsen kräver mycket 

arbete, men det stämmer inte. Den fäller 

inte och man behöver varken borsta eller 

kamma den. Pulin föds med lockig eller 

vågig päls som vid 7-9 månaders ålder 

börjar sno ihop sig till band eller snören. 

Det är förhållandet mellan täckhår och 

underull som ger pälsen dess rätta struktur. 

När snörbildningen börjar får man på vissa 

pälsar hjälpa till att dela pälsen genom att 

med fingrarna ”dra isär” pälsen i lagom 

breda snören. Pulin är fullpälsad när den 

är 4-5 år. Pälsen över ögonen ska inte 

klippas bort.  

 

En fullpälsad puli kräver på sin höjd ett par 

timmars pälsvård i månaden. En puli ska 

naturligtvis badas när den är smutsig. En 

pulipäls tar ganska lång tid att torka, så en 

fön är bra att ta till hjälp. 

 

Den vanligaste färgen är svart. Pulin 

finns också helt vit, grå och alla nyanser av 

fawn/fako, alltid med tydlig svart mask. 

 

 

 

Rasen har ett livligt temperament och är 

mycket läraktig intelligent och lojal vilket 

gör att den passar till många områden inom 

hundsport. Pulin används framgångsrikt 

inom exempelvis lydnad, agility och bruks.  

Den första ungerska ras som i Sverige 

erövrade lydnadschampionat var en puli. 

 

Pulin är en mycket gammal fårhund med 

asiatiskt ursprung. Den har arbetat på 

ungerska Pusztan sedan 1000-talet. 

Fåraherden behövde en liten, flitig, snabb 

och vaken hund som hjälpte till i arbetet på 

gården. Till det passade pulin utmärkt. På 

1960-talet kom de första till 

Sverige och det var också då, redan på 

1960-talet som den första kullen föddes 

här. 2015 fanns strax under 500 puli 

registrerade hos Jordbruksverket. 

 

 

Svenska Klubben för Ungerska Rashundar (Svk FUR) 

är specialklubb för komondor, mudi, puli och pumi. 

Klubben grundades 1973 och är numera direkt associerad 

under Svenska Kennelklubben, SKK. Klubben anordnar 

två officiella utställningar varje år och ger ut 

klubbtidningen Furien med 4 nummer per år. Aktiva 

medlemmar anordnar träffar med olika aktiviteter runt om 

i landet. 

Besök gärna klubbens hemsida svkfur.com och SvkFUR på Facebook. 
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