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Råttan ska vara stor och välväxt men ej fet, välvd över skuldrorna och fast i hullet med ett långt 

huvud, som dock ej får vara för spetsigt vid nosen eller annars snipigt. Honan är längre och smäckrare 

i typen än hanen, som ska vara större och kraftigare.  

Ögonen ska vara stora, runda och något utstående samt sitta brett isär. OBS! En särskild beskrivning 

gäller för Dumbo. Öronen ska vara stora, välformade och sitta symmetrisk placerade på huvud brett 

ifrån varandra. Svansen ska vara cylindrisk och lika lång som kroppen, väl ansatt, tjock vid roten och 

avsmalnande till en fin spets. Öron, tassar och svans ska vara täckta med fina hårstrån. Pälsen ska 

vara mjuk och glänsande (beträffande rex, se speciell standard). Hanarna har dock vanligen strävare 

päls än honorna. Råttan ska vara i god kondition, ren och utan kala fläckar i pälsen, sår eller ohyra. 

Den ska dessutom vara tam och lätt att handskas med.  

Allvarliga fel: Dålig kondition (fysisk som psykisk), kala fläckar, skadade kroppsdelar, krokig eller för 

kort svans.  

Diskvalificerande fel: Avsaknad av morrhår eller kroppsdelar (helt eller delvis) samt missbildningar, 

knöl, större sår, ohyra, uppenbar ohälsa och aggressivitet.  

REX 

Samtliga varianter indelas i släthårigklasser och rexklasser. Vad gäller rex ska pälsen vara jämn, tät 

och inte för sträv, med så få täckhår som möjligt, och jämnt lockig över hela djuret; på magen är dock 

lockigheten tillåten att vara något mindre utpräglad. Lockiga morrhår. Färg och teckning ska 

motsvara ovan upptagna varianters. För Silver eller tickade råttor som är rexade ska hänsyn tas till 

det mindre antalet täckhår i pälsen än normalt vid färgbedömning. 

 

TECKNADE 

Tecknad råttor är färgade råttor med vita markeringar. Följande varianter och färgar är ej 

önskvärda som tecknad och får inte ställas ut: ljusa varianter såsom pearl, champagne, cream och 

beige, skuggade varianter och blekta varianter, förutom black marten. 

Irish (ir)  

Vit, liksidig triangel på bröstet upptagande hela området mellan frambenen, dock utan 

att gå upp på dem eller gå ned i en strimma mot magen. Triangeln ska vara av god 

storlek och med jämna kanter 

Framtassar vita 

Baktassar vita till halva sin längd. 



  

Irish rex (irx)  

 

Berkshire Berkshire är en vitmagad råtta med två olika variationer tillåtna. Gemensamt för de 

bägge är dock att 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.  

European 

berkshire 

(eubk)  

Vit, symmetrisk rektangel på magen med ena kortsidan mellan frambenen, den andra 

vid ljumskarna. Det vita på tassarna får ej ha förbindelse med magteckningen. 

 

European 

berkshire 

rex 

(eubkx) 

American 

berkshire 

(ambk)  

Hela undersidan inklusive insidan av benen vit. Den vita magteckningen får ej sträcka 

sig upp på sidorna. Vit pannfläck eller bläs ska finnas. Bläs ska vara symmetrisk. Bläs ska 

täcka området från morrhårskudde, mellan ögonen och avslutas innan öronen. Den vita 

teckningen får inte sträcka sig ut till kinderna. 

 

 

 



American 

berkshire 

rex 

(ambkx) 

Husky (hu) 

Råttan ska ha en symmetrisk bläs som skabörja vid ögonhöjd och avslutas strax innan 

eller mellan öronen. Ryggfärgen ska vara av en standard färgvariant och börja vid 

armhålans höjd och fortsätta ner till svansroten. Färgens kantlinje ska vara jämn och 

färgen ska vara symmetriskt fördelad. Färg på svansen ska också blekas. Färgen vid 

svansroten kan får blekas så mycket att pälsen blir helt vit där med åldern. Magfärg vit. 

Råttans vita områden ska vara rena och utan skiftningar eller fläckar.  

Ögonfärgen varierar beroende på pälsfärgen. 

Husky rex (hux) 

Variegated (var)  

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

fördelade fläckar. Undersidan samt tassar/ ben vita. Vit pannfläck eller bläs ska finnas.. 

Fläckig svans önskvärt. 

 

Variegated 

rex 

(varx) 

Hooded (hd)  

Hela framkroppen till strax bakom frambenen ska vara täckt av en jämnt färgad huva, 

vilken förlängs ned över ryggen till svansroten i en s.k. sadel, 2-4 cm bred (beroende på 

råttans storlek)., Sadeln ska vara jämn och obruten. Kanterna på huva och sadel ska 

vara skarpa och jämnt avgränsade. De vita områdena ska vara rena och utan skiftningar 

eller fläckar. Sadeln färg ska fortsätta ut på svansen, som ska vara så mycket färgad 

som möjligt. 

 

Hooded 

rex 

(hdx) 

Striped (str) 



Råttan ska ha en symmetrisk bläs som börjar vid ögon och avslutas strax innan eller 

mellan öronen.. Färg på ansiktet skulle börja vid ögonhöjd och fortsätter ner over 

ryggen till svansen. Svansen ska inte vara färgad och färgen vid svansroten ska blekas 

så mycket att dem är helt vita där vid vuxen ålder. Färglinjen som löper från öronen 

längs med ryggen ska på en fullvuxen råtta vara 4-6 cm bred (beroende på råttans 

storlek). Färglinjen ska vara jämn och obruten och får ej sträcka sig ner över skuldrorna. 

De vita områdena ska vara rena och utan skiftningar och fläckar.  

Not: Färgen kan blekna med åldern. Ögonfärgen varierar beroende på pälsfärgen (dvs. 

kan vara svart, rubin eller röd). 

 

Striped rex (strx) 

Bareback (bb)  

Hela framkroppen till strax bakom frambenen täcks av en jämnt färgad huva. Resten av 

kroppen rent vit utan skiftningar eller fläckar. 

 

Bareback 

rex 

(bbx) 

Capped (ca)  

Huvudet ska täckas av en färgad hätta, som ej får gå längre bak än till öronen och 

nedtill följa käklinjen. Färgen får ej gå ned under hakan. Vit pannfläck eller bläs, som ej 

får vara öppen mellan öronen. Resten av kroppen rent vit utan skiftningar eller fläckar. 

 

Capped rex (cax) 

Pointed (po)  

Råttan ska vara helt vit förutom att nosen är färgad upp till ögonen i en godkänd 

standard färg. 

 



Pointed 

rex 

(pox)  

SKUGGADE 

Siamese 

seal point 

(sm sp)  

Mellanbeige grundfärg gradvis tonande till mörk sepia över rygg och bakdel ned mot 

magen samt i ansiktet ned mot nosen. Toningen, dvs. skuggningen, ska vara jämn och 

som mörkast vid svansrot och nos. Färgen ska vara ren och utan ojämnheter, vita 

pälsstrån eller fläckar. 

Magpäls ljust beige. 

Tassar, öron och svans mörkt sepia.  

Ögon bordeaux med en blå ring. 

Not. Den första pälsen är mörkt silvergrå, men ljusnar gradvis och skuggningen börjar 

synas runt 4 veckors ålder. 

Siamese 

seal point 

rex  

(sm spx)  

 

Siamese 

chocolate 

point 

(sm ccp) 

Kroppsfärgen ska vara varmt cremefärgad, skuggad med varm mörk chocolate färg upp 

över ryggen. Pointerna ska vara varmt chocolate, så nära self chocolate färgen som 

möjligt. Ingen tydlig gräns mellan pointerna och grundfärgen ska kunna urskiljas. 

Färgen ska vara ren och utan ojämnheter, vita pälsstrån eller fläckar. 

Tassar blågråa. 

Mage som kroppen fast utan skuggning. 

Ögon bordeaux med en blå ring. 

Siamese 

chocolate 

point rex 

(sm ccpx) 

 

Siamese 

blue point 

(sm blp)  

Kroppen ska vara elfenbensvit med en blå nyans, jämt skuggad med kallt blåa så att 

färgen tonas och blir mörkare blå mot svansroten och mot huvudet. Pointfärgen (nos, 

öron, fötter, svans och svansrot) ska vara kallt blågråa. Ingen tydlig gräns mellan 

pointerna och grundfärgen ska kunna urskiljas 

Färgen ska vara ren och utan ojämnheter, vita pälsstrån eller fläckar. 

Ögon ljus bordeaux röda med en blå ring. 

Siamese 

blue point 

rex  

(sm blpx)  

 



 

Himalayan 

OBS! 

Klasser 

delas upp 

på samma 

sätt som 

respektive 

Siamese 

point färg 

(hi)  

Vit grundfärg, jämn och ren utan skiftningar. Pointerna ska vara tydliga (se respektive 

pointfärg på Siamese), helt täckande utan vita eller mycket ljusa inslag, och placerade 

enligt följande:  

Ansikte mörk nos upp mot, men ej över ögonen 

Öron mörka, dock inget mer än själva öronen 

Tassar mörka, färgen ej övergående leden (f.ö. se siames) 

Svans mörk, färgen får ej sträcka sig längre upp på kroppen än kring själva svansroten 

Ögon röda.  

Not. Den första pälsen är vit. Pointerna börjar komma fram vid 3-4 veckors ålder. 

Himalayan 

rex 

(hix) 

Black-eyed Siamese respektive black-eyed himalayan 

Alla siamese/himalayan varianter som är godkända med röda ögon är även godkända med svart 

ögon. (OBS! Ögon färg för blue point är mörk rubin, nästan svart.) Övrigt samma standard. Dessa 

varianter förkortas på samma sätt som för de med röda ögon med prefix b-e (dvs. b-e sm sp, b-e hi 

ccp, osv.). 

TICKADE 

Tickade råttor har hårstrån som har olika färglager. Dessa färglager beskrivs som bottenfärg (eller 

underpäls), bandfärg och tippfärg. Dessutom är pälsen tickad med enfärgade täckhår. 

Demarkeringslinje finns mellan magfärg och kroppsfärg. 

OBS! Silvrering är ej tillåtet på tickade varianter. Några tickade varianter (t.ex. ci p och amb) har 

vita täckhår som kan se ut som silvrering men är faktiskt tickning. 

Agouti (ag) 

Rikt rödbrun jämnt tickad med svarta täckhår. 

Underpäls mörkt grå till svart. 

Magpäls silvergrå. Demarkeringslinje ska finnas, och framträder skarpt.  

Tassar gråbruna 

Ögon svarta. 

Agouti rex (agx) 

Chocolate 

agouti 

(ccag) 

Rödbrun med djup brun tippning. Chocolate tickning. Bottenfärg chocolate, bandfärg 

rödbrun, och tippfärg chocolate. Demarkeringslinje ska finnas, och framträder skarpt. 

Tassar som kroppsfärg. 



Magfärg choklad och silvergrå. 

Ögon svarta. 

Chocolat 

agouti rex 

(ccagx) 

Blue 

agouti 

(bl ag) 

Päls rikt brun-orange jämnt tickad med blåa täckhår. Bottenfärg blågrå, bandfärg brun-

orange, tippfärg blågrå. 

Tassar ljust blåa. 

Mage ljust silvergrå. 

Ögon mörkt rubin, nästan svarta. 

 

Blue 

agouti rex 

(bl agx) 

Cinnamon (ci)  

Varmt kanelbrun jämnt tickad med chokladbruna täckhår. Underpäls mellangrå. 

Magpäls ljust silvergrå. Tassar ljust gråbruna. 

Ögon svarta  

Cinnamon 

rex 

(cix) 

Curry (Cu) 

Varm brun-orange jämt tickad med aningen mörkare täckhår. Underpäls mörkbeige 

med aningen grågrön nyans. Magpäls ljust silverbeige med en ton av gräddkola i 

underpälsen närmaste huden. Demarkeringslinje ska finnas, dock framträder den ej lika 

skarpt som på agouti och cinnamon. Tassar ljust silverbeige. 

Ögon mörkt rubin, nästan svarta. 

Not: Den första pälsen hos ungarna är mörkt gulbeige och mörknar med åldern. Orange 

ton blir mer intensiv med åldern. 

Curry rex (Cux) 

Fawn (fa) 

Varm guldbrunorange jämnt tickad med aningen mörkare täckhår. Underpäls crème. 

Magpäls gråbeige. Demarkeringslinje ska finnas. Tassar gråbeige. 

Ögon mörkt rubin, nästan svarta. 

Fawn rex (fax) 



Amber (amb) 

Rikt gulorange jämnt tickad med vita täckhår. Färgen ska vara jämn, utan skiftningar. 

Underpäls ljus. Magpäls och tassar ska matcha underpäls. Demarkeringslinje ska finnas 

och ska vara skarp. 

Ögon röda. 

OBS! Tidigare benämnd silverfawn 

Amber rex (ambx) 

Cinnamon 

pearl 

(cp) 

Från pälsbotten räknat fyra färgskikt: bottenfärg crème som går över till ljust blågrön 

bandfärg orange, tippfärg vit, jämnt tickad med vita täckhår. Magpäls ljust silvergrå. 

Tassar matchar ryggfärgen. Demarkeringslinjen ska finnas. 

Ögon svarta. 

Cinnamon 

pearl rex 

(cpx) 

Pearl (p) 

Ljust silvergrå, tonande till crèmeaktig underpäls. Varje hårstrå ska vara lätt tippad med 

grått. En mörkt grå tickning ska vara svag framträdande. Magpäls ljust silvergrå. Tassar 

ljust silvergrå. 

Ögon svarta. 

Pearl rex (px) 

ENFÄRGADE 

Varje enskilt hårstrå ska vara enfärgat, utan tickning. 

Self Black (s-ba) 

Djup, jämn svart utan skiftningar, vita pälsstrån eller fläckar. Färgen ska gå ordentligt 

ned till rötterna. Magpäls svart. Tassar svarta. 

Ögon svarta. 

Self Black 

rex 

(s-bax) 

Self 

Chocolate 

(s-cc) 



Varm, jämn mörk chokladbrun, utan skiftningar, vita pälsstrån eller fläckar. Färgen ska 

gå ordentligt ned till rötterna. Underpäls chokladbrun. Magpäls chokladbrun. Tassar 

chokladbruna. 

Ögon svarta. 

Self 

Chocolate 

rex 

(s-ccx) 

Self Mink (s-mi) 

Jämn gråbrun med en svagt blåaktig ton, utan övriga skiftningar, vita pälsstrån eller 

fläckar. Färgen ska gå ordentligt ned till rötterna. Magpäls och tassar något ljusare än 

grundfärgen. 

Ögon svarta. 

Self Mink 

rex 

(s-mix) 

Self Blue (s-bl) 

Mörkt pastellblå utan skiftningar, vita pälsstrån eller fläckar. Färgen ska gå ordentligt 

ned till rötterna. 

Magpäls ljust gråblå. 

Tassar ljust gråblå 

Ögon mörkt rubin, nästan svart. 

Self Blue rex (s-blx) 

Self Lilac (s-li) 

Jämn, ljus grå med dragning åt syrénlila, utan övriga skiftningar, vita pälsstrån eller 

fläckar. Färgen ska gå ordentligt ned till rötterna 

Magpäls ljusgrå 

Tassar ljusgrå 

Ögon mörkt rubin, nästan svarta eller rent svarta. 

Self Lilac rex (s-lix) 

Self Beige (s-be) 

Jämn beige färg utan skiftningar, vita pälsstrån eller fläckar. Färgen ska gå ordentligt 

ned till rötterna 

Magpäls beige 

Tassar beige 

Ögon mörkt rubin, nästan svarta. 



Self Beige 

rex 

(s-bex) 

Self Cream (s-cr) 

Jämn djup ljusbeige färg utan skiftningar, vita pälsstrån eller fläckar. Ej att förväxla 

med Champagne eller pink-eyed white, då Cream är en mörkare färg. Färgen ska gå 

ordentligt ned till rötterna. 

Magpäls och tassar som kroppsfärg 

 

Ögon röda. 

Self Cream 

Rex 

(s-cr) 

Self 

Champagne 

(s-ch) 

Jämn varm ljusbeige färg utan skiftningar, vita pälsstrån eller fläckar. Ej att förväxla 

med pink-eyed white. Färgen ska gå ordentligt ned till rötterna. 

Magpäls och tassar som kroppsfärgÖgon röda. 

Self 

Champagne 

rex 

(s-chx) 

Self Ivory (s-iv)  

Färgen ska vara elfenbensvit utan fläckar eller andra färgtoner.  

Ögon mörka. 

 Black Eyed 

White 

(bew) 

Hela råttan ska vara så vit som möjligt, utan färgade pälsstrån eller skiftningar och 

helt ren i färgen 

Ögon mörkt rubin, nästan svarta eller rent svarta. 

Black Eyed 

White rex 

(bewx) 

Self Pink 

Eyed White 

(s-pew) 

Hela råttan ska vara så vit som möjligt, utan skiftningar och helt ren i färgen 

Ögon ljus röda. 

Self Pink 

Eyed White 

rex 

(s-pewx) 



Russian Blue (ru bl)  

Pälsen ska ha en mörk stålgrå/silverblå nyans med en nästan metallisk glans. Pälsen 

ska vara enfärgad blå men hårstråna ska vara ljusare vid pälsbotten och mörkare vid 

pälstoppen. Detta ger råttan ett något säreget, melerat utseende, men färgen ska 

vara jämn. Pälsen ska vara tät och kompakt och lite plyschaktig. En brun nyans i 

pälsen är inte tillåtet. 

Ögon svarta. Tassarna ska vara färgade ända ut på tårna. Magfärg samma som 

ryggfärg. 

Russian Blue 

rex 

(ru blx) 

SILVRERADE 

Enfärgade färgvarianter ba, cc, mi, bl, li, och ru bl godkännas även som silvrerade. Pälsen av en 

silvrerade råtta ska innehålla lika antal silver- respektive normaltfärgade täckhår. Varje silverstrå ska 

vara vitt till så mycket av sin längd som möjligt, med en färgad spets tillåten. Silvreringen ska ge ett 

glänsande intryck. Det ska inte gå att förväxla en Silver med en Pearl eller enfärgad. Enfärgade Silver 

går tillsammans eller uppdelade efter grundfärg - i Silverklass. Tecknade Silver går tillsammans med 

normalt färgade utan åtskillnad i respektive teckningsklass. Silvrering förkortas som s/ exempelvis. 

s/ba, s/bax, s/cc, s/ccx, s/mi, s/mix, s/ru bl, s/ru blx osv. 

BLEKTA 

Blekta varianter föds mörka och bleknar med åldern. Tre olika bleckningsvarianter förekommer, 

Marten, Essex och Roan 

BLACK MARTEN (ba-mrt) 

Färgen ska vara djupt blyertsgrå, utan antydan till brunt, med lätt heathering, där pälsfärg är något 

ljusare på topparna. Pälsfärg i ansiktet ska vara karaktäristiskt ljusare över morrhårskuddar, ovanför 

ögon och bakom öron. Tassfärg ska matcha kroppsfärg. Första pälsen är mörkare och därefter 

bleknar gradvis till en jämn och något ljusare nyans. Mörkare eller ljusare fläckar ej önskvart. 

Ögon röda. 

 

DUMBO 

Dumbo godkänns som gen variant i standarden, men alla Dumbo ingår i ett dumboklass eftersom det 

är öronens form som är det viktigaste. Dumbo råttor ska för övrigt följa den befintliga standarden 

vad gäller färg/teckning osv. 

Dumbo (du) 



Öronen skall vara symmetriskt placerade lågt på sidorna av huvudet med basen vid 

kindernas kant. Öronen skall även vara bredare och mer öppna än hos en vanlig 

standardiserad råtta. Örat ska ha en rundad form, något ihoprullat på toppen men vara 

fri från veck och rynkor. Huvudformen ska vara som på en toppörad råtta, även om 

uttrycket kan framstå som annorlunda pga. öronens placering. Nackmuskulaturen får 

vara mera utvecklad än hos en vanlig råtta. En mer framträdande skallbas är normalt 

men får inte ge uttrycket av att råttan är puckelryggig. 

Ett dumboöra kan se ut att vara format som ett rosblad, men om man försiktigt trycker 

med ett finger på baksidan av örat gör det att örat blir perfekt rundat. 

Direkta fel: Skrynkligt, veckat, böjt, hoptryckt eller rynkigt öra är allvarliga fel. Även öron 

som är för smala och snipiga istället för runda ska ses som grova fel.  

Färgen på råttan ska överensstämma med färgen eller teckningen på varianten i fråga. 

 

Godkända öronformer: 

 

 

Dessa välformade öron är platta, runda och öppna. 

 

 

Dessa öron är något tulpanformade men om man försiktigt trycker på baksidan av örat 

ska det vara runt och jämt precis som de öppna  

öronen.  

 

Icke önskvärda öronformer: 

 



 

Dessa öron är felformade. De har ett icke önskvärt veck på mitten av örat. Det är inte 

ovanligt att en råtta endast har ett felformat öra, detta ska ses som fel för dumbon. Det 

sista örat på raden har ett veck på toppen av örat och detta är också ett fel. 

 


