Koiran ruumiinosien nimistö sekä näyttelysanastoa
SUOMI – ENGLANTI

suomeksi

englanniksi

1. kuono
2. sieraimet
3. kirsu
4. kuononselkä
5. yläleuka
6. ylähuuli
7. alaleuka
8. alahuuli
9. suupieli
10. poski
11. poskiluut
12. otsapenger
13. otsa
14. kulmakaaret
15. päälaki
16. niskakyhmy
17. korva
18. silmä
19. kulmakarvat
20. kaulanahka
21. kaula
22. niska
23. kaulanalus
24. säkä
25. lapa
26. rintalasta
27. rintalastan kärki
28. eturinta
29. rintakehä
30. selkä
31. lanne
32. lantio
33. sarvennaiset
34. hännäntyvi
35. häntä
36. kuve
37. vatsa
38. nivus
39. vatsaviiva, alalinja
40. rintaviiva
41. ylälinja
42. olkapää
43. olkavarsi
44. kyynärpää
45. kyynärvarsi
46. ranne
47. välikämmen
48. etukäpälä varpaineen

muzzle, foreface
nostrils
nose
nosebridge
upperjaw
top lip
lower jaw
bottom lip
corner of the mouth
cheek
cheek bones
stop
forehead
superciliary arches
skull
occiput
ear
eye
eyebrows
dewlap
neck
crest of neck
throatline
withers
shoulder
sternum, breastbone
prosternum
forechest
brisket, ribcage
back
loin
croup
hip bones
set on of tail
tail
flank
belly
groin
underline
chestline
topline
shoulder joint
upper arm
elbow
forearm
wrist
pastern
forefoot with toes

49. päkiä
50. kynnet
51. reisi
52. polvi
53. polvinivel
54. sääri
55. kinner
56. kinnernivel
57. välijalka
58. takakäpälä varpaineen
59. kannukset

paw
nails
upper thigh
stifle
stifle joint
lower thigh
hock
hock joint
metatarsus
hindfoot with toes
dewclaws

NÄYTTELYSANASTOA
tyyppi
urosmainen
narttumainen
pentumainen
koko
korkeus
pituus
vahvuus
kevytluustoinen
ryhdikäs
mittasuhteet
korkearaajainen
matalaraajainen
ilmava
ilme
pää
kallo
omenapää
ikenet
rypyt, poimut
hampaat
leikkaava purenta
tasapurenta
yläpurenta
alapurenta
ristipurenta
kapea alaleuka
pysty korva
riippuva korva
ruusukorva
kevyet korvat
raskaat korvat
herasilmä
notkoselkä
karpinselkä
lonkka
iloinen häntä
koukkuhäntä
saukonhäntä
korkea hännänkiinnitys

type
masculine
feminine
puppyish
size
height
length
strength
light boned
good head carriage
proportions
high on legs
low on legs
leggy
expression
head
skull
apple head
gum
wrinkles
teeth
scissors bite
pincer bite
overshot
undershot
wry mouth
narrow underjaw
prick ear
drop ear
rose ear
light ears
heavy ears
ring-eyes, watch eye, walleye
sway back
roach back
hip
gay tail
kinky tail, hook on the tail
otter tail
high tailset

matala hännänkiinnitys
runko
ruumiinrakenne
kylkiluut
eturaaja
takaraaja
pihtikintut
kulmaukset
tassu, käpälä
löysät käpälät
kissankäpälä
jäniksenkäpälä
iho, nahka
karvapeite
sileäkarvainen
karkeakarvainen
lyhytkarvainen
pitkäkarvainen
polvinivel
maski
värimerkit
töyhtö, tupsu, hapsu
liikunta
peitsaus
maata peittävät liikkeet
hyvä draivi (takaraajan työntö)
siitosuros
siitosnarttu
pystyt lavat
palveluskoira
kääpiökoira
rotu
sekarotuinen
metsästyskoira
kasvattaja
pentu
ROP, VSP

low tailset
body
comformation
ribs
fore(front)leg
hind leg
cow-hocked
angulation
foot
splay foot
cat-foot
harefoot
skin
coat
smooth-coated
wire-coated
short-coated
long-coated
stifle joint
mask
markings
feathering, feather
movement, gait
pace
good reach
good drive
stud dog
brood bitch
straight shoulders, upright shoulders
working dog
toy dog
breed
mongrel, bastard, cross breed
hunting-dog
breeder
puppy
BOB, BOS

