
Standard varianter 

 
Rotten skal være stor og velproportioneret uden at være fed, muskuløst buet over skulderne med et 

langt hoved, som dog ikke må blive for smalt eller for spids ved næsen. 

Hunnerne er længere og smallere end hannerne, som skal være større og kraftigere. 

 

Øjnene skal være store og runde, lidt udstående med god afstand imellem. 

OBS! En særlig beskrivelse er gældende for dumbo: Ørerne skal være store og velformende samt 

sidde symmetrisk placeret på siden af hovedet på rotten. 

 

Halen skal være cylinderformet og lige så lang som kroppen, tyk ved roden og derefter smallere ud 

til en fin spids. Ører, tæer og hale skal være dækket af små, fine hårstrå. Pelsen skal være blød og 

glansfuld (for rex - se standart beskrivelsen). Hannerne har dog normalt en grovere pels end 

hunnerne. 

Rotten skal være i god kondition uden skaldede pletter i pelsen, sår eller utøj. Den skal være tam og 

let at håndtere. 

 

Alvorlige fejl: Dårlig kondition (fysisk og psykisk), skaldede pletter, skadede kropsdele, ujævn eller 

for kort hale. 

 

Diskvalificerende fejl: Manglende knurhår eller kropsdele (helt eller delvist), misdannelser, knuder, 

større sår, utøj, tydelige tegn på dårligt helbred samt aggressivitet. 

 

Rex: 

Alle varianter opdeles i glathårede klasser og rex klasser. 

Hos rex skal pelsen være jævn og tæt dog ikke for stiv, og dækhårene er stærk reduceret og skal 

derfor ikke være så tæt som på glathåret. Pelsen skal være let krøllet på hele kroppen, på maven er 

det dog tilladt, at pelsen krøller mindre end på resten af kroppen. 

Knurhårene skal være krøllet. 

For farver og aftegn er samme beskrivelse gældende for både rex og glathåret. 

For silver- eller anden tickede rotter som er rex, skal der tages hensyn til et mindre antal dækhår i 

pelsen end ved almindelig farvevurdering. 

 

Aftegn. 
Aftegnede rotter er farvede rotter med hvide markeringer. Følgende varianter og farver er ikke 

ønskelige som aftegn og kan derfor ikke udstilles: lette varianter som pearl, champagne, cream og 

beige samt skyggede og blegede varianter undtagen black devil. 

 

Irish (ir) 

Hvid ligesidet trekant på brystet, som fylder området mellem forbenene, dog 

uden at gå ud på forbenene eller forsætte i en stribe ned af maven. Trekanten 

skal være af god størrelse og med jævne kanter. Forpoterne skal være hvide og 

bagpoterne hvide til halvdelen af deres længde. 

 

 



Irish rex (irx) 

Berkshire Berkshire er en rotte med hvid mave med to forskellige variationer tilladt. 

Fælles for dem begge er, at det ikke er tilladt med farvede pletter i det hvide. 

Forpoterne skal være hvide til halvt op på benene og bagpoterne op til 

anklerne. 

Halen skal være hvid fra halvdelen af sin længde og ud til halespidsen. 

European 

berkshire 

(eubk) 

Hvid, symmetrisk rektangel på maven med den ene kortside mellem forbenene 

og den anden ved lysken. Det hvide på poterne må ikke være forbundet med 

maven. 

 

 

European 
berkshire rex 

 

(eubkx) 

American 

berkshire 

(ambk) 

Hele undersiden inklusiv indersiden af benene er hvide. Det hvide maveaftegn 

må ikke strække sig op langs siderne. Headspot eller blaze i panden skal være 

til stede. Blazen skal være symmetrisk og dække områder fra knurhårene, 

mellem øjnene og lukke foran ørerne, den må ikke strække sig ned over 

kinderne. 

 

 

American 
berkshire rex 

 

(ambkx) 

 

Husky (hu) 

Rotten skal have en symmetrisk blaze som starter i øjenhøjde og slutter lige 



før eller imellem ørerne. Kropsfarven skal følge standartens anvisning og 

starte i armhulens højde og forsætte ned til haleroden. Farvens kant skal være 

jævn og symmetrisk fordelt. Farven på halen skal også falme. 

Farven ved haleroden kan falme så meget, at pelsen med tiden kan blive helt 

hvid. Mavefarven er hvid. Rottens hvide områder skal være skarpe i kanterne 

og fri for pletter i anden farve. 

Øjenfarven varierer afhængigt af pelsfarve. 

 

Husky rex 
 

(hux) 

Variegated 
 

(var) 

Hoved- og skulderområde skal være en tydelig farve med f.eks. headspot eller 

blaze. Resten af oversiden af kroppen skal være dækket med jævne pletter. 

Undersiden af rotten samt poter og ben skal være hvide. 

Pletter på halen ønskes. 

 

 

Variegated rex 
 

(varx) 

Hooded (hd) 

Hele forkroppen til lige bag forbenene skal være dækket af en ensartet farvet 

hætte, der strækker sig ned til haleroden i en stribe på 2-4 cm brede, afhængig 

af rottens størrelse. Striben skal være jævn og ubrudt. Kanterne skal være 

skarpe og jævnt afgrænsede. De hvide områder skal være rene og fri for pletter 

og misfarvninger. 

Halen skal have samme farve som striben på ryggen og helst så farvet som 

muligt. 

 

 

Hooded rex 

 

(hdx) 

Striped (str) 

Rotten skal have en symmetrisk blaze, der starter ved øjnene og slutter lige før 

eller mellem ørerne. Farven i ansigtet skal starte i øjenhøjde og forsætte ned 

over ryggen til halen. Halen skal ikke være farvet, og farven ved haleroden bør 

falme så meget, at den vil blive helt hvid i voksenalderen. Farvelinjen, der 



løber fra ørerne langs ryggen, bør være 4-6 cm bred på en fuldvoksen rotte, 

afhængig af rottens størrelse. Farvelinjen skal være jævn og ubrudt, og bør 

ikke strække sig ned over skulderne. De hvide områder skal være rene og fri 

for pletter og misfarvninger. 

Bemærk: Farven kan falme med alderen. Øjenfarven varierer afhængig af 

pelsfarven (dvs. kan være sort, rubin eller rød) 

 

 

Striped rex 
 

(strx) 

Bareback 
 

(bb) 

Hele forkroppen til lige bag forbenene skal være dækket af en jævnt farvet 

hætte. Resten af kroppen skal være helt hvid og uden pletter. 

 

 

Bareback rex 
 

(bbx) 

Capped (ca) 

Hovedet skal være dækket af en farvet hætte, som ikke må gå længere tilbage 

end til ørerne og følge kæbelinjen i bunden. Farven må ikke falde ned under 

hagen. Headspot eller blaze, som ikke må være åben mellem ørerne. Resten af 

kroppen skal være helt hvid og uden pletter. 

 

 

Capped rex 
 

(cax) 

Pointed (po) 

Rotten skal være helt hvid bortset fra, at næsen er farvet op til øjnene i en 

godkendt farvestandart. 

 

 

 



Pointed rex 
 

(pox) 

Pointede varianter 

Siamese seal 

point 

(sm sp) 

Lys/mellembeige kropsfarve, som gradvis bliver til en mørk sepia over ryggen 

og ned over maven. Fra ansigtet og ned mod næsen skal den mørke skygge 

også være fremtrædende. Sepia farven skal være jævn ved haleroden og næsen 

samt fri fra hvide hår eller pletter. Poter, ører og hale skal være mørk sepia. 

Øjnene er rubin med en blå ring. 

Bemærk: Hos ungerne er pelsen mørk sølvgrå, men lysner gradvist og de 

mørke sepia skygger begynder at fremtræde omkring 4-ugers alderen. 

 

Siamese seal 

point rex 
 

(sm spx) 

Siamese 
chocolate point 

(sm ccp) 

Kropsfarven skal være en varm cremefarve med antydningen af en varm mørk 

chokoladefarve hen over ryggen. Punkterne skal være en varm 

chokoladefarve, så tæt på en self chokolade som muligt. Der kan ikke ses en 

klar afgrænsning mellem punkterne og kropsfarven. Farverne skal være jævne, 

harmoniske og fri for hvide hår og pletter. Maven skal være samme farve som 

kroppen uden mørke skygger. 

Poterne er blågrå 

Øjnene er rubin med en blå ring. 

 

Siamese 
chocolate point 

rex 
 

(sm ccpx) 

Siamese blue 
point 

 

(sm blp) 

Kropsfarven skal være elfenbenshvid med en blå farvetone, jævnt blandet med 

en koldblå farve, så farven er tonet og bliver mørkere mod haleroden og op 

mod hovedet. Punktfarven (næse, ører, fødder, hale og halerod) skal være en 

kold blågrå farve. Der ses ingen klar afgrænsning mellem punkterne og 

kropsfarven. Farven skal være jævn og uden hvide hår, pletter eller andre 

uregelmæssigheder.   

Øjnene er mørk rubin med en blå ring 

 

Siamese blue 

point rex 
 

(sm blpx) 

Himalaya 
 

Bemærk: 
Klasserne er 

opdelt på samme 
måde som hver 

siamese point 
varianterne. 

(hi) 

Hvid jævn grundfarve uden undvigelser. Punkterne skal være klare (se 

respektive farvebetegnelse på punktfarver i siameser beskrivelsen) samt helt 

dækket uden hvide eller meget lyse hår eller pletter, de skal være placeret som 

følgende: Ansigtet mørk op mod næsen, men ikke over øjnene. Ørerne er 

mørke, men KUN ørerne intet mere end dem. Poterne er mørke, farven går 

ikke op over leddene på benene, forbenene op til albuen og bagbenene op til 

anklerne. 



 Halen er mørk og farven må ikke strække sig længere op i kroppen end 

omkring selve haleroden 

Bemærk: Farven på ungerne er hvid. Punkterne begynder at fremtræde, når 

ungerne er omkring 3-4 uger 

 

Himalaya rex 

 

(hix) 

Black-eyed siamese respektive black-eyed himalaya 
 
Alle siamese og himalaya varianter, der er godkendte med røde øjne, er også godkendt med sorte 

øjne. (Bemærk: øjenfarven for blue point er mørk rubin, som synes næsten sort). De andre farver 

har samme standart. Disse varianter forkortes på samme måde som dem med røde øjne, dog med b-

e (f.eks. b-e sm sp, b-e hi ccp osv.) 

 

Farver 
Tickede (agouti-baserede) rotter har pels, der har forskellige farvelag. Disse farvelag beskrives som 

bundfarve (eller undercoat), båndfarve og farvetone på spidserne af pelsen. Derudover er pelsen 

markeret med ensfarvede dækhår. 

Afgrænsningslinjen er mellem mavefarven og kropsfarven. 

Bemærk: Silvering er ikke tilladt på tickede farver. Nogen tickede varianter (f.eks. Ci p og amb) har 

hvide dækhår, som kan ligne en silvering. 

 

Agouti 

 

(ag) 

Rig rødbrun farve jævnt nuanceret med sorte dækhår. 

Bundfarven er mørkegrå til sort. 

Maven er sølvgrå. Afgrænsningslinje skal være til stede og synes skarp. 

Poterne er gråbrune. 

Øjnene er sorte. 

 

Agouti rex 
 

(agx) 

Chocolate agouti 
 

(ccag) 

Rødbrun farve med chokoladefarvede dækhår. Bundfarve skal være 

chokolade. 

Afgrænsningslinje skal være til stede og synes skarp. Farven på poterne skal 

ligne kropsfarven. Farven på maven er chokolade og sølvgrå. 

Øjnene er sorte. 

 

Chocolate agouti 

rex 
 

(ccagx) 

Blue agouti 
 

(bl ag) 

En rig, rødlig brun, jævnt nuanceret med blå dækhår. Bundfarven er blågrå. 

Maven er lys sølvgrå og poterne blå. 

Øjnene er mørke rubin, næsten sorte. 

 

Blue agouti  rex 

 

(bl agx) 



Cinnamon 
 

(ci) 

En varm kanelbrun farve med jævnt lag af chokoladefarvede dækhår. 

Bundfarven er mellemgrå. Pelsen på maven er lys sølvgrå. 

Poterne er gråbrune. 

Øjnene er sorte. 

 

Cinnamon rex 
 

(cix) 

Curry (cu) 

En varm orangebrun farve med mørkere dækhår. Bundfarven er mørk beige 

med en let grågrøn farvetone, 

Afgrænsningslinjen skal være til stede, men den vil ikke være så skarp som på 

agouti og cinnamon. 

Maven er lys sølvbeige, som bliver cremefarvet tættest inde mod huden. 

Poterne er lys sølvbeige. Øjnene er mørk rubin, næsten sorte. 

Bemærk: Ungernes pels er en mørk gul beige farve, som bliver mørkere med 

alderen. Den orange tone bliver mere intens med alderen. 

 

Curry rex 
 

(cux) 

Fawn (fa) 

En varm gyldenbrun orange farve med mørkere dækhår. Bundfarven er lys 

creme og maven gråbeige. Afgrænsningslinje skal være til stede. 

Poterne er gråbeige og øjnene mørk rubin, næsten sorte. 

 

Fawn rex 

 

(fax) 

Amber 

 

(amb) 

Rig gulorange farve med hvide dækhår. Farven skal være jævn og uden 

forstyrrelse. Bundfarven er lys. 

Maven og poterne har samme farve som bundfarven. 

Afgrænsningslinje skal være skarp og jævn. 

Øjnene er røde. 

Bemærk: Tidligere kaldt silver fawn. 

 

Amber rex 

 

(ambx) 

Cinnamon pearl 

 

(cp) 

Bundfarven af pelsen har fire farvelag. Den starter med at være cremefarvet, 

der går til lys blågrøn, orange og hvid. Dækhårene er hvide. 

Pelsen på maven er lys sølvgrå. Poterne matcher bundfarven, 

afgrænsningslinje skal være til stede. 

Øjnene er sorte. 

 

Cinnamon pearl 
rex 

 

(cpx) 

Pearl (p) 



 Lys sølvgrå med en cremefarvet bundfarve. Hvert hår skal være grå i 

spidserne. Et mørkere gråt aftegn skal være til stede. 

Maven og poterne er lys sølvgrå. 

Øjnene er sorte. 

 

Pearl rex 

 

(px) 

Ensfarvede 

 
Hvert enkelt hårstrå skal være monokromatiske uden krydsning af andre farver. 

 

Self Black 
 

(s-ba) 

Dyb sort farve uden forandringer, hvide hår eller pletter. Farven skal være 

gennemtrængende helt ned til rødderne. 

Mave, poter og øjne er sorte. 

 

Self Black rex 

 

(s-bax) 

Self Chocolate 

 

(s-cc) 

Varm chokoladebrun farve uden forandringer, hvide hår eller pletter, farven 

skal være gennemtrængende helt ned til rødderne. 

Mave, poter og øjne er brune. 

Self Chocolate 

rex 
 

(s-ccx) 

Self Mink 
 

(s-mi) 

Jævn gråbrun farve med en let blålig tone uden forandringer, hvide hår eller 

pletter, farven skal være gennemtrængende helt ned til rødderne. 

Maven og poterne er lidt lysere end kropsfarven. 

Øjnene er sorte. 

 

Self Mink rex 
 

(s-mix) 

Self Blue 
 

(s-bl) 

Mørk pastelblå farve uden forandringer, hvide hår eller pletter, farven skal 

være gennemtrængende helt ned til rødderne. 

Mave og poter er lys gråblå. 

Øjnene er mørk rubin, kan synes sorte. 

 

Self Blue rex 
 

(s-blx) 

Self Lilac 
 

(s-li) 

Jævn lysegrå pels med et skær af lilla uden forandringer, hvide hår eller 

pletter, farven skal være gennemtrængende helt ned til rødderne. 

Maven og poterne er lys grå 

Øjnene er mørk rubin næsten sorte eller rent sorte. 

 



Self Lilac rex 
 

(s-lix) 

Self Beige (s-be) 

Jævn beige farve uden forandringer, hvide hår eller pletter, farven skal være 

gennemtrængende helt ned til rødderne. 

Maven og poterne er beige 

Øjnene er mørk rubin, kan synes sorte. 

 

Self Beige rex 
 

(s-bex) 

Self Cream (s-cr) 

Jævn beige farve uden forandringer, hvide hår eller pletter, farven skal være 

gennemtrængende helt ned til rødderne. Farven må ikke forveksles med 

Champagne eller pink-eyed white, da cream farven er en tone mørkere. 

Maven og poterne skal have samme farve som kropsfarven 

Øjnene er røde. 

 

Self Cream rex (s-crx) 

 

Self Champange (s-ch) 

En jævn varm lys beige uden forandringer, hvide hår eller pletter, farven skal 

være gennemtrængende helt ned til rødderne. Farven må ikke forveksles med 

Pink-eyed white. 

Maven og poterne skal have samme farve som kroppen. 

Øjnene er røde. 

 

Self Champange 
rex 

 

(s-chx) 

Self Ivory (s-iv) 

Farven skal være elfenbenshvid uden forandringer, hvide hår eller andre 

farvetoner. 

Øjnene er mørke. 

 

Black Eyed 
White 

(bew) 

Hele rotten skal være så hvid som muligt uden nogen former for anden farve i 

pelsen. 

Øjnene er mørk rubin næsten sorte eller rent sorte. 

 

Black Eyed 

White rex 
 

(bewx) 

Self Pink Eyed 
White 

 

(s-pew) 

Hele rotten skal være så hvid som muligt uden nogen former for anden farve i 

pelsen. 

Øjnene er lys røde. 

 



Self Pink Eyed 
White rex 

 

(s-pewx) 

Russian Blue 

 

(ru bl) 

Pelsen skal have en mørk stålgrå/sølvblå nuance med en næsten metallisk 

glans. Pelsen skal være solid blå, men hårene skal være lysere i bunden og 

mørkest på toppen. Dette kan give rotten et mærkeligt prikket udseende, derfor 

skal farven være jævn. 

Pelsen skal være tæt, kompakt og lidt overdådig. En brun nuance er ikke 

tilladt. 

Poterne skal være farvede helt ud til tæerne og maven skal have samme farve 

som resten af kroppen. 

Øjnene er sorte. 

  

Russian Blue rex 
 

(ru blx) 

Silvererende effekt 

 
Enkelte farvevarianter ba, cc, mi, bl, li og ru bl er også godkendt at have en silvererende effekt i 

pelsen. Pelsen skal indeholde det samme antal sølvhår som dens standart farve. Hvert sølvhår skal 

være hvid af så meget af sin længde som muligt med en tilladt farvet spids. 

Silvereringen skal give et skinnede udtryk. Man må ikke forveksle en silverering med Pearl eller en 

standart farve. Sølv kommer i samme klasse eller opdeles efter grundfarven – i en sølvklasse. 

Aftegn sølv går sammen med de normalfarvede uden forskel i de respektive aftegnede klasser. 

Silverering forkortes s / f.eks. s / ba, s / bax, s / cc, s / ccx, s / mi, s / mix, s / ru bl, s / ru blx osv. 

 

Falmede/blegede varianter 

 
Farvevarianter, som falmer med alderen, fødes mørke og falmer så med alderen. Der er tre varianter 

som gør dette er devil, essex og husky. 

 

Black Marten (devil) (ba-mar) 

 
Farven skal være dyb blyantgrå uden antydning af brun, med en et let affarvning hvor pelsfarven er 

lidt lysere i toppen. Pelsfarven i ansigtet skal være karakterisk lysere over knurhårene, over øjnene 

og bag ørerne. Poterne skal have samme farve som kroppen. Ungerne er mørke og falmer derefter 

gradvist til en jævn og lidt lysere nuance. Mørke eller lyse pletter er ikke ønskelige. 

Øjnene er røde. 

   

Dumbo 

 
Dumbo godkendes som en genvariant i standarten, men alle dumboer er i en dumbo-klasse, fordi 

det er ørernes form, der er det vigtigste. Dumbo rotter skal ellers overholde den allerede 

eksisterende standart med hensyn til farver, aftegn osv. 

 

Dumbo (du) 

Ørerne skal være symmetrisk placerede på siden af hovedet med bunden af 

ørekanten ved kindernes kant. Ørerne skal være bredere og mere åbne end ved 

en normal standardiseret rotte. Øret skal have et afrundet form, let rullet på 

toppen, men fri for folder og rynker. 



Hovedformen skal være som på en standart rotte med topøre, endskønt 

udtrykket kan fremstå anderledes grundet ørernes placering. 

Nakkemuskulaturen vil være mere udviklet end i en normal rotte. En mere 

fremtrædende kraniumbase er normal, men må ikke give udtryk af, at rotten er 

pukkelrygget. 

Et dumboøre kan have samme form som et rosenblad, men hvis du forsigtigt 

trykker på bagsiden af øret, vil det gøre øret perfekt afrundet. 

Direkte fejl: Krøllet, plisseret, bøjet, klemt eller rynket øre er en alvorlig fejl. 

Ører, der er for smalle eller toppede, i stedet for runde skal ses som en grov 

fejl. 

Rottens farve skal være i overensstemmelse med farven eller aftegningen på 

den pågældende variant. 

 

Godkendte øreformer: 

Disse velformede øre er flade, runde og åbne. 

 

Disse øre er let tulipanformede, men hvis du trykker forsigtigt på bagsiden af 

øret, skal de være runde og lige så åbne som velformede dumbo øre. 

 

Uønskede øreformer: 

Disse øre er fejlformede. De har en uønsket fold i midten af øret. Det er ikke 

ualmindeligt, at en rotte kun har et fejlformet øre, dette skal ses som en fejl 

hos dumbo. Det sidste øre på billedet har også en fold på toppen af øret, dette 

er også en fejl. 

  

Oversat fra SRS standardvarianter 2015, som billederne også venligst er udlånt af.   


