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Färger
Grundfärgerna i genetiken är brunt (svart) och blått som var de två färger som var godkända när
birmorna började dyka upp.
Enligt samma lära så hör också choklad och lila till denna grupp av grundfärger. I USA
registrerades på 70-talet en del mycket ljusa bruna katter som choklad men senare registrerades
dessa tillbaka som brunmaskade.
I artikeln standard beskrivs hur teckning & kroppsfärger mm. ska se ut.
Brun
Ska vara en jämn mörk brun färg från roten till toppen. Kattungarna har en ljusare nyans i sitt
ansikte.
Blå
Alla skiftningar av blå till grått tillåts. Ska vara jämn i färgen utan markeringar (ränder). En ljusare
nyans av blågrå önskas. Man säger att blått är en dilution av brunt, d.v.s. en utspädningsfärg.
Choklad
Alla toner av varm brun färg ”choklad” önskas. Kattungar är ofta mycket ojämna i färgen. Denna
färg kan komma ganska sent men ska ”breda” ut sig på samma sätt som brunt. Choklad är
resultatet av en mutation som reducerar svart pigment till brunt.
Lila
Det är en mycket svag lila med en rosa skiftning. Tonar gärna åt vit med lite silverlyster på en ung
katt. Lila är en dilution av choklad.
Ras- & färgbeteckning:
SBI n brunmaskad
SBI a blåmaskad
SBI b chokladmaskad
SBI c lilamaskad

Röd och creme
Röd är en könsbunden färg. Den dyker bara upp i när man parar speciella färger med varandra.
Den bärs på hankattens X-kromosom. Denna har den fått från sin mamma och hon måste alltså
bära på rött för att sonen ska bli röd.
Röd
Färgen är djupt varmt röd och skimrande. Ska vara jämn i färgen på hela hårstråets längd. Någon
markering (ränder) i ansiktet och på ben tillåts.
Creme
Mycket blek creme i gråton nyans. Ska vara jämn i färgen på hela hårstråets längd. Någon
markering (ränder) i ansiktet och på ben tillåts. Creme är en dilution av rött.
Ras- & färgbeteckning:
SBI d rödmaskad
SBI e crememaskad

Sköldpaddsfärgad
Detta är en färg som är mixad av två färger. Det finns ingenting som bestämmer hur färgerna ska
fördelas. Färgerna får vara melerade, fläckade i större partier osv. Huvudsaken är att båda
färgerna finns på alla delar av kroppen som ska vara färgade.
Brunsköldpadda
Detta är en blandning av brunt och rött.
Blåsköldpadda
Detta är en blandning av blått och creme.
Chokladsköldpadda
Detta är en blandning av choklad och rött.
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Lilasköldpadda
Detta är en blandning av lila och creme.
Ras- & färgbeteckning:
SBI f brunsköldpaddsmaskad
SBI g blåsköldpaddsmaskad
SBI h chokladsköldpaddsmaskad
SBI j lilasköldpaddsmaskad

Mönster
När birmorna i sin mask är agouti eller ”randiga” som man också kallar dem så heter det tabby.
Det ger en kraftig effekt av ett randmönster. Ett kännetecken är ett M-märke i pannan samt
tummavtryck på öronen. Vi använder beteckningen 21 som står för ospecificerad teckning.
Tabby kan man blanda med alla färger.
Ras & färgbeteckning:
SBI n 21 bruntabbymaskad
osv.

Sköldpaddstabby
När vi kombinerar en katt med sköldpaddsfärg och mönster så erhåller vi denna färgvariant.
Ras & färgbeteckning:
SBI f 21 brunsköldpaddstabbymaskad
osv.

Silver
Hårstrået är tippat i olika grad, d.v.s. toppen på hårstrået är färgat i den aktuella maskfärgen.
Hårstrået har ett smalt silvervitt band i roten. Underpälsen är silvervit. Du ser silverfärgen bäst om
du särar på pälsen.
Silvret kan man blanda med alla färger och mönster men man bör se upp så att man inte får
svårigheter att fastställa kattens grundfärg. Men detta gäller naturligtvis vid all avel.
Ras & färgbeteckning: SBI ns 21 brunsilvertabby osv.
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