
OSTANDARDISERADE VARIANTERNA  

OBS! Om en variant från OS ska föras över till standarden så måste den ha visats i OS minst 

två gånger under ett år, under en tvåårsperiod och av två olika närbesläktade individer. Kan 

inte varianten uppvisas enligt detta påbörjas två års period på nytt. 

 

BURMESE (bu) 

Pälsen ska vara jämt rikt mellanbrun utan fläckar och silvrering och ska ha mörkare pointer i 

samma färg nyans. Det ska vara tydlig skillnad mellan pointerna och kroppsfärgen. 

Ögon svarta. 

 

CHINCHILLA (chi)  

Pälsen är ljusgrå med mörkare grå bas. Jämt tickad med svarta täckhår. 

Öron och tassar ska matcha resten av kroppen. 

Mage okänd; endast vitmagade varianter förekommer. 

Ögon svarta.  

 

SELF COFFEE (?) 

En kall ljusbrun färg; liknar kaffe med mjölk. Färgen skall vara jämn utan ljusa eller vita hår. 

Öron och tassar rosa till ljusbruna för att matcha kroppsfärgen. 

Magfärg ljust brun för att matcha kroppsfärgen. 

Ögon mörkt rubin eller svarta.  

 

 

ENGLISH LILAC (eng li) 

Hela råttan ska vara mellangrå. Färgen ska tydlig kunna skiljas från blue.  

Ögon mörkt rubin eller svarta. OBS! Kan även förekommer som silvrerade. 

 

GRAPHITE (gr) 

Mörkt skifferblå utan skiftningar, vita pälsstrån eller fläckar. Färgen ska gå ordentligt ned till 

rötterna och ska ej kunna förväxlas med en dålig svart 

Magpäls skifferblå 

Tassar skifferblå 

Ögon svarta  

 

LAVENDER (la) 

En mycket ljus pastell-lila färg med svagt rosa i, som mycket bleka syrener. 

Magpäls  

Tassar  

Ögon rubin  

 

LILAC AGOUTI (li ag) 

Ljust guldbrun tickad med duvgråa strån. Pälsbotten och mage ljusgråa. Tassar duvgråa.  

Ögon mörkt rubin eller svarta. 

 

LYNX (ly) OBS! I england är lynx Lilac agouti 

Gråbrun med en ljus silvergrå färg i botten. Pälsen ska vara jämnt tickad med ljust 

chokladbruna täckhår 

Magpäls ljust silvergråbrun 

Tassar ljust silvergråbrun 

Ögon mörkt rubin  



 

OPAL (op) OBS! I england är Opal Blue agouti SV: Blue cinnamon 

Guldgrå, jämt tickad med stålblå täckhår. Basen på pälsstrået ska var silverblågrå. 

Magpäls silvergrå 

Tassar blågrå 

Ögon svarta  

 

RUSSIAN BLUE AGOUTI (rbl ag) 

Päls brun-orange, jämt tickad med stålblå täckhår.  

Underpäls ska vara stålblå ner till rötterna. 

Magpäls ljust silvergrå. 

Tassar ljust stålblåa. 

Ögon svarta. 

 

SIAMESE RUSSIAN BLUE POINT (sm rbl pt) 

Kroppsfärgen ska vara ljust silverbeige/elfenbensfärgad med en djupt grå ton, gradvis tonad 

över rygg och bakdel ned mot magen samt i ansiktet ned mot nosen. Pointerna (nos, öron, 

tassar, svans och svansrot) ska vara mörkt stålgrå-silverblå. Ingen tydlig gräns mellan 

pointerna och grundfärg ska kunna urskiljas. Färgen ska vara ren …ta från cc sm.  

Russian blue point påminner mycket om vanlig blue point siames, men en russian blues 

pointer är mycket mörkare och djupare, samt med en kylig grå bakgrund istället för en varm. 

Magpäls: Ljust silverbeige/elfenben 

Tassar, öron och svans: så stålgrå/mörkblå som möjligt. 

Ögon: Röda eller Rubinröda 

 

GOLDEN HIMALAYAN (g hi) 

Kroppsfärgen ska vara en jämn tickad gyllene/blekaprikos med en jämn fördelning av 

silvrering p.g.a. silverfärgade täckhår. Pointfärgen på nos, tassar/ben och svansrot ska vara 

choklad med chokladpigmentering även på svansen och öronen. Magpälsen ska vara 

gräddfärgad (ej vit) och det ska finnas en tydlig avgränsning mellan magfärg och kroppsfärg 

(samma demarkeringslinje/gränslinje som för andra agoutibaserade varianter). Svarta ögon. 

 

GOLDEN SIAMESE (g sm) 

Grundfärgen ska vara en jämn tickad gyllene/aprikos (grundfärgen ska uppfattas som 

tämligen mörkare än Golden Himalayan) med en jämn fördelning av silvrering p.g.a. 

silverfärgade täckhår. Pointfärgen på nos, tassar/ben och svansrot ska vara choklad med 

chokladpigmentering även på svansen och öronen. Skuggningen ska också vara chokladfärgad 

och ska ge en jämn gradvis toningseffekt som är mörkast vid svansrot och nos. Magpälsen ska 

vara gräddfärgad (ej vit) och det ska finnas en tydlig avgränsning mellan magfärg och 

kroppsfärg (samma demarkeringslinje/gränslinje som för andra agoutibaserade varianter). 

Svarta ögon. 

 

Skuggade varianter som är agoutibaserade men vars underliggande genetik ej är kartlagd. 

 

(OBS: Rexvarianter förväntas ha mindre silvrering p.g.a. färre täckhår) 

 

 

SELF POWDER BLUE (s-pwbl) Ljust blå, mycket ljusare än self blue. Färgen skall vara solid 

och jämn utan bruna eller vita hår. 



Öron och tassar ljust grå till rosa för att matcha kroppsfärgen. 

Mage ljust blå. 

Ögon mörkt rubin. 

 

STEEL BLUE (stbl) 

Jämnt stålblå utan skiftningar, vita pälsstrån eller fläckar. Färgen ska gå ordentligt ned till 

rötterna och ska ej kunna förväxlas med en dålig svart 

Magpäls (finns f.n. bara i tecknade varianter) 

Tassar (finns f.n. bara i tecknade varianter) 

Ögon mörkt rubin, nästan svarta. 

 

WHEATEN BURMESE 

Beskrivning under bearbetning. 

 

 

OSTANDARDISERADE TECKNINGAR 
 

Där variantens namn i standardbeskrivningen är länkad går det att klicka för bild. Vi 

reserverar oss för att färgerna kan variera på olika skärmar; detta pga olika 

skärminställningar. 
 

COLLARED (co) 

En amerikansk berkshire enligt standard med en vit krage runt halsen, mellan nacken och 

skulderbladen. Kragen ska vara jämn och den ska vara minst 0,5 cm och max 2,0 cm bred.  

 
 

COLLARED DOWNUNDER 

Hela undersidan inklusive insidan av benen vit. med undantag av magteckningen. den ska 

vare en jämn rand från käken till området bakom bakbenen. Vit pannfläck eller bläs ska 

finnas. med en vit krage runt halsen, mellan nacken och skulderbladen. Kragen ska vara jämn 

och den ska vara minst 0,5 cm och max 2,0 cm bred. Inga färgade fläckar i det vita är tillåtet. 

Framtassar/ben vita upp till halva benets längd. 

Baktassar vita till ankeln. 

Svans vit från halva längden ut till svansspetsen. 

 

ESSEX 

Råttan får vara Svart, Chocolate, Blue eller Russian Blue-baserad men observera att Essex-

genen påverkar färgen så att den bleknas ner. Pälsfärgen ska vara som mest intensiv på ryggen 

med det mörkaste området längs ryggraden, vartefter färgen blir gradvis mindre intensiv 

längre ned på råttans sidor. Den gradvisa blekningen sker hela vägen ner från ryggraden till 

magen, tills själva magen blir nästan vit, utan någon fläck eller tydligt mörkare färgområde. 

Sett från ovan ska blekningen/toningseffekten vara symmetrisk på båda sidor och ska inte ha 

någon klar avgränsning. Det ska inte finnas några tydliga fläckar av avvikande färg. Den 

gradvisa blekningen ska också vara synlig på benen. 

Ansiktsmärkning: Pannfläck krävs och måste vara väl synlig och symmetrisk. En lång 

bläs/blixt är ej tillåtet men råttan är tillåten att ha en vit nästipp. 

 



PHANTOME MASKED (ph) 

Råttan ska vara helt vit förutom en färgad mask över ögonen. Masken ska gå från den ena 

övre käklinjen till den andra och bilda ett band över ögonen.  

 
 

SPOTTED (sp) 

Råttan täckes av fläckar som ska vara jämnt fördelade över hela kroppen. Resten av kroppen 

rent vit utan skiftningar eller fläckar  

 
 

VARIGATED DOWNUNDER 

Huvud och skulderparti täckta av en färgad huva, resten av ovansidan täckt med jämnt 

fördelade fläckar. Undersidan samt tassar/ ben vita (färgad hals/bringa är dock tillåtet). med 

undantag av magteckningen. den ska vara fläckig o vara mellan fram o bakben. Vit bläs ska 

finnas, pannfläck är acceptabelt. Fläckig svans önskvärt. 

 

ÖVRIGA OSTANDARDISERADE 
 

ODD-EYED 

Färg: Se respektive variant. 

Öron och tassar: Se respektive variant. 

Mage: Se respektive variant. 

Ögon: Kontrasten mellan ögonen ska vara så stor att tvekan inte kan uppstå. Ju större kontrast 

desto bättre.  


