JÄTTIRODUT
(Norjaksi – Ruotsiksi – Tanskaksi – Saksaksi – Englanniksi (UK) – Hollanniksi)

BELGIANJÄTTI
(Belgisk Kjempe - Belgisk Jätte - Belgisk Kæmpe - Deutche Riesen
- Continental Giant - Vlaamse Reu)
on korkea, massiivinen, kaikista painavin kanirotu.
Myös korvien tulee olla yli 16 cm pitkät.
Värivaihtoehtoja on useita.
Ihannepaino yli 7,01 kg.

SAKSANJÄTTISCHECK
(Tysk Kjempeschecke - Tysk Jättescheck - Tysk Kæmpeschecke Deutche Riesenschecken - Giant Papillon - Lotharinger)
on suuri pohjaväriltään valkoinen rotu, jolla on erivärisistä
juovista ja pilkuista koostuva tarkoin määritelty kuvio.
Kuvion väri saa olla musta, sininen, ruskea, isabella tai madagaskar.
Ihannepaino yli 6,01 kg.
(Tunnetaan myös nimityksellä saksanjättiperhonen)

RANSKANLUPPA
(Fransk Vedder - Fransk Vädur - Fransk Vædder –
Deutche Widder - French Lop - Franse Hangoor)
on suurin luppakorvainen rotu. Sillä pitää olla tukeva,
massiivinen, lyhyt runko ja hyvin riippuvat korvat.
Värivaihtoehtoja on useita.
Ihannepaino yli 5,51 kg.

SUURET RODUT
SUURICHINCHILLA
(Stor Chinchilla - Stora Chinchilla - Stor Chinchilla Grosschinchilla - Chinchilla Giganta - Groot Chinchilla)
on chinchillan värinen kanirotu.
Ihannepaino yli 4,61 kg.

SUURIMARBURGINEGERN
(Stor Marburger Ekorn - Stora Marburger Egern Stor Marburger Egern - ei tunneta - ei tunneta - ei tunneta)
on harvinainen ja lähinnä Pohjoismaissa tunnettu rotu.
Se on nimensä mukaisesti väriltään egern.
Ihannepaino yli 4,61 kg.

SUURIHAVANNA
(Stora Havana - Stora Havana - Stor Havana ei tunneta - ei tunneta - ei tunneta)
on lähinnä Pohjoismaissa tunnettu ruskean värinen rotu.
Ihannepaino yli 4,61 kg.

MECKLENBURGINSCHECK
(Mecklenburger Schecke - Mecklenburger Scheck - Mecklenburger Schecke Mecklenburger Schecke - ei tunneta - ei tunneta)
on hyväksytty kuvioväreissä musta, sininen ja ketunpunainen.
Kaninperusväri on valkoinen.
Ihannepaino yli 4,61 kg.
(Tunnetaan myös nimityksellä mecklenburginviitta)

SUURIHOPEA
(Stor Sølv - Stora Silver - Stor Sølv - Helle Grossilber Argente Champagne - Groot Zilver)
on upean värinen kani, missä valkoiset karvankärjet aikaansaavat
ikään kuin hopeisen sävyn kanin turkkiin.
Kanin perusvärinä voi olla musta, sininen, luonnonkeltainen,
ruskea ja luonnonharmaa.
Ihannepaino yli 4,61 kg.

SININENWIENER
(Blå Wiener - Blå Wiener - Blå Wien - Blaue Wiener - Blue Vienna - Vener Blauw)
on suuri tummansininen kanirotu.
Ihannepaino yli 4,61 kg.

BEVEREN
(Beveren - Beveren - Beveren - ei tunneta - Beveren - Blauwe Van Beveren)
on kanirotu, jonka sallitut värit ovat vaaleansininen,
musta ja valkoinen.
Ihannepaino yli 4,01 kg.

KALIFORNIALAINEN
(Californian - Californian - Californian - Kalifornier - Californian - Californian)
on venäläiskuvion omaava kanirotu.
Ihannepaino yli 4,01 kg.

ENGLANNINLUPPA
(Engelsk Vedder - Engelsk Vädur - Engelsk Vædder Englische Widder - English Lop - Engelse Hangoor)
on rotu, jolla on kaikista luppakorvaisista roduista pisimmät korvat.
Mitä pidemmät korvat kanilla on sen parempi! Rotu on hyväksytty
kaikissa standardin väreissä ja kuvioissa.
Ihannepaino yli 4,01 kg.

HOTOT
(Hotot - Hotot - Hotot - Weisse Hotot - Blanc De Hotot Witte Van Hotot)
on erikoisen värityksen omaava kani, joka on muuten
kokonaan valkoinen, mutta sillä on mustat silmärenkaat.
Ihannepaino yli 4,01 kg.

MEISSNERINLUPPA
(Meissner Vedder - Meissner Vädur - Meissner Vædder Meissner Widder - Meissner Lop - ei tunneta)
on saksalainen upean värinen kani, missä valkoiset karvankärjet
aikaansaavat ikään kuin hopeisen sävyn kanin turkkiin.
Kanin perusvärinä voi olla musta, sininen, luonnonkeltainen, ruskea ja luonnonharmaa.
Ihannepaino yli 4,01 kg.

NEW ZEALAND RED
(New Zealand Red - New Zealand Red - New Zealand Red Rote Neuseeländer - New Zealand Red - Rode Nieuw Zeelander)
on USA:sta lähtöisin oleva ketunpunainen kanirotu.
Ihannepaino yli 4,01 kg.
(Tunnetaan myös nimityksellä uudenseelanninpunainen)

NEW ZEALAND WHITE
(New Zealand White - New Zealand White - New Zealand White Weisse Neuseeländer - New Zealand White - Wit Nieuw Zeelander)
Kaliforniasta peräisin oleva valkoinen punasilmäinen kanirotu.
Ihannepaino yli 4,01 kg.
(Tunnetaan myös nimityksellä uudenseelanninvalkoinen)

TRÖNDER
(Trønder - Trönder - Trønder - ei tunneta - ei tunneta - ei tunneta)
on norjalainen kanirotu, joka tunnetaan lähinnä Pohjoismaissa.
Väritys on musta valkoisilla päistärkarvoilla.
Ihannepaino yli 4,01 kg.

WIENER
(Wiener - Wiener - Wiener - Weisse Wiener - Vienna - Vener Wit)
on muhkeamuotoinen kanirotu. Rotu on hyväksytty väreissä valkoinen ss.,
luonnonharmaa, luonnonsininen, raudanharmaa ja musta.
Ihannepaino yli 4,01 kg.

SUURISOOPELI
(Stor Zobel - Stora Zobel - Stor Zobel - Grosse Marder - ei tunneta - ei tunneta)
tunnetaan väreissä ruskea, sininen, ruskeasiam ja sinisiam.
Ihannepaino yli 4,01 kg.

KESKISUURET RODUT
BOURGOGNE
(Bourgogne - Bourgogne - Bourgogne - ei tunneta Fauve de Bourgogne - Gele Van Bourgondië)
on keltapunainen kanirotu.
Ihannepaino 3,81 - 4,60 kg.

VALKOINENMAATIAINEN
(Hvit Land - Vit Lant - Hvit Land - ei tunneta - ei tunneta - ei tunneta)
on tanskalainen rotu, joka on väriltään aina valkoinen punasilmäinen.
Ihannepaino 3,81 - 4,60 kg.

JAPANILAINEN
(Japaner - Japaner - Japaner - Japaner - Harlequin / Magpie Japaner / Eksterkonijn)
on raidallisen kuvion omaava kanirotu. Kuvio voi olla väreissä
keltamusta, sinikeltainen, musta-valkoinen, sinivalkoinen ja ruskeavalkoinen.
Ihannepaino 3,01 - 4,00 kg.

REININSCHECK
(Rhinsk Schecke - Rhinsk Scheck - Rhinsk Schecke Rheinische Schecken - Rhinelander - Rijnlander)
on saksalainen rotu, joka on perusväriltään aina valkoinen
ja sen kuviointi on keltamusta tai sinikeltainen.
Ihannepaino 3,01 - 4,00 kg.
(Tunnetaan myös nimellä reininperhonen)

PIENISAKSANSCHECK
(Liten Tysk Schecke - Lilla Tysk Scheck - Lille Tysk Schecke Kleinschecken - ei tunneta - Klein Lotharinger)
on perusväriltään aina valkoinen. Kuvioinnin väri voi olla
musta, sininen, ruskea, madagaskar ja isabella.
Ihannepaino 3,01 - 4,00 kg.
(Tunnetaan myös nimellä pienisaksanperhonen)

BELGIANJÄNIS
(Belgisk Hare - Belgisk Hare - Belgisk Hare - Hasen Belgian Hare - Belgische Haas)
Belgianjänis on jänismäisestä ulkonäöstään huolimatta kanirotu.
Se voi olla luonnonpunainen tai valkoinen punasilmäinen väriltään.
Myös tan- kuvio on sallittu.
Ihannepaino 3,01 - 4,00 kg.

ISABELLA
(Isabella - Isabella - Isabella - ei tunneta - ei tunneta - ei tunneta)
on ruotsalainen kauniin kellanruskea rotu, jolla on sininen huntu.
Ihannepaino 3,01 - 4,00 kg.

SALLANDER
(Sallander - Sallander - Sallander - Sallander - Sallander - Sallander)
on hollantilainen rotu, joka on valkoinen kani nokisella hunnulla.
Ihannepaino 3,01 - 4,00 kg.

THYRINGER
(Thyringer - Thyringer - Thyringer - Thüringer - Thuringer - Thüringer)
on lämpimän punaruskea kani, jolla on musta huntu.
Ihannepaino 3,01 - 4,00 kg.

WHITE
(White - White - White - Weissgrannen Kaninchen - Silver Fox - Zilvervos)
White on aina kaksivärinen. Kuvioinnin väri on aina valkoinen ja
perusväri voi olla musta, sininen, ruskea, egern, sinisoopeli tai ruskeasoopeli.
Ihannepaino 3,01 - 4,00 kg.

PIENISAKSANLUPPA
(Liten Tysk Vedder - Lilla Tysk Vädur - Lille Tysk Vædder Deutsche Kleinwidder - German Lop - Duitse Hangoor)
on roturyhmän ainoa luppakorvainen rotu.
Pienisaksanluppa on hyväksytty kaikissa väreissä ja kuvioissa.
Ihannepaino 3,01 - 4,00 kg.

ALASKA
(Alaska - Alaska - Alaska - Alaska - Alaska - Alaska)
Alaska on vanha rotu, joka on kokonaan kiiltävän musta.
Ihannepaino 3,01 - 3,70 kg.

RUOTSINTURKIS
(Svensk Pels - Svensk Päls - Svensk Pels - ei tunneta ei tunneta - ei tunneta)
on nimensä mukaisesti ruotsalainen rotu, joka on
väriltään kiiltävän musta valkoisilla päistärkarvoilla.
Ihannepaino 3,01 - 3,70 kg.

PIENET RODUT
BEIGE
(Beige - Beige - Beige - Separator - Beige - Beige)
on hollantilainen rotu. Se on väriltään kauniin lämpimän keltainen siniharmailla
karvankärjillä. Siniharmaa sävy korostuu päässä, jaloissa, korvissa ja vatsassa,
jossa karva on lyhyempää.
Ihannepaino 2,51 - 3,20 kg.

PIENICHINCHILLA
(Liten Chinchilla - Lilla Chinchilla - Lille Chinchilla Kleinchinchilla - Chinchilla - Klein Chinchilla)
on kaunis chinchillan värinen kanirotu.
Ihannepaino on 2,51 - 3,20 kg.

DEILENAAR
(Deilenaar - Deilenaar - Deilenaar - Deilenaar - Deilenaar - Deilenaar)
on hollantilainen upean syvän luonnonpunaisen värinen kani.
Ihannepaino on 2,51 - 3,20 kg.

PIENIEGERN
(Liten Ekorn - Lilla Egern - Lille Egern - ei tunneta Lilac - Parelgrijze van Halle)
on egernin värinen pieni kani.
Ihannepaino on 2,51 - 3,20 kg.

MARBURGINEGERN
(Marburger Ekorn - Marburger Egern - Marburger Egern Marburger Feh - ei tunneta - Marburger Feh)
on rusehtavan harmaansininen rotu saksasta.
Ihannepaino 2,51 - 3,20 kg.

PERLE-EGERN
(Perle Ekorn - Perle Egern - Perle Egern - Perlfeh - Perlfee - Parelfeh)
on aina luonnonsinisen värinen kanirotu.
Ihannepaino 2,51 - 3,20 kg.

ENGLANNINSCHECK
(Engelsk Schecke - Engelsk Scheck - Engelsk Schecke Englische Schecken - English - Papillon)
on perusväriltään valkoinen. Kuvioinnin väri voi olla
luonnonharmaa, musta, sininen, ruskea, madagaskar, isabella tai kolmivärinen.
Ihannepaino 2,51 - 3,20 kg.
(Tunnetaan myös nimellä englanninperhonen)

GOUWENAAR
(Gouwenaar - Gouwenaar - Gouwenaar ei tunneta - ei tunneta - Gouwenaar)
on kauniin vaalean harmaansinisen värinen
hollannista kotoisin oleva rotu.
Ihannepaino 2,51 - 3,20 kg.

PIENIHAVANNA
(Liten Havana - Lilla Havana - Lille Havana - Havana - Havana - Havana)
on upean tummanruskean värinen rotu.
Ihannepaino 2,51 - 3,20 kg.

HOLLANTILAINEN
(Hollender - Holländsk Kanin - Hollænder Hollander - Dutch - Hollander)
on perusväriltään valkoinen. Kuvioinnin väri voi olla mikä
tahansa standardin väri, lisäksi sallitaan yhdistelmä japanilaisen kuvioinnin kanssa.
Ihannepaino 2,51 - 3,20 kg.

LUX
(Lux - Lux - Lux - Luchskaninche - Wheaten Lynx - Luchs)
Luxin karvankärki on vaaleansiniharmaa ja väliväri on punaruskea. Väliväri nousee
karvassa niin ylös, että se paistaa peitinvärin läpi. Peitinväri on tällöin punaruskea, jossa
on vaaleansiniharmaa hohde.
Ihannepaino 2,51 - 3,20 kg.

ORANGE
(Orange - Orange - Orange - ei tunneta - ei tunneta - ei tunneta)
on ruotsalainen upean keltapunainen rotu.
Ihannepaino 2,51 - 3,20 kg.

SACHSENGOLD
(Sachsengold - Sachsengold - Sachsengold - Sachsengold - Thrianta - Thrianta)
Sachsengold on upea punaoranssin värinen kani.
Ihannepaino 2,51 - 3,20 kg.

SCHWARTZGRANNEN
(Schwartzgrannen - Schwartzgrannen - Schwartzgrannen Schwartzgrannen – Schwartzgrannen - ei tunneta)
on saksalainen rotu. Väri on valkoinen, jota hallitsee
tasaisesti jakautuneet mustat karvankärjet.
Ihannepaino 2,51 - 3,20 kg.

PIENIHOPEA
(Liten Sølv - Lilla Silver - Lille Sølv - Kleinsilber - Silver - Klein Zilver)
on kauniin kaksivärinen turkiltaan. Sen perusväri voi olla musta, sininen, ruskea,
luonnonkeltainen tai luonnonharmaa. Perusväriin on sekoittunut karvoja, missä on
valkoinen karvankärki, joten kanissa on hieno hopean sävy.
Ihannepaino 2,51 - 3,20 kg.

TAN
(Tan - Tan - Tan - Lohkaninchen - Tan - Tan)
on kaunis kaksivärinen kani. Sen perusväri voi olla musta, sininen, ruskea tai egern.
Kuvioinnin väri on aina loistava ketunpunainen.
Ihannepaino 2,51 - 3,20 kg.

PIENIWIENER
(Liten Wiener - Lilla Wiener - Lille Wiener ei tunneta - Hulstlander - Hulstlander)
voi olla väriltään valkoinen sinisilmäinen, luonnonharmaa, luonnonsininen,
tummanharmaa, sininen ja musta.
Ihannepaino 2,51 - 3,20 kg.

SOOPELI
(Zobel - Zobel - Zobel - Marder - Sable - Marter)
voi olla väriltään ruskea, sininen, ruskeasiam tai sinisiam.
Soopelikuvio on kaikilla väreillä samanlainen.
Ihannepaino 2,51 - 3,20 kg.

ÖRESTAD
(Ørestad - Örestad - Ørestad - ei tunneta - ei tunneta - ei tunneta)
on ruotsalainen rotu, jolla on puhtaan
valkoinen turkki ja punaiset silmät.
Ihannepaino 2,51 - 3,20 kg.

RHÖN
(Rhøn - Rhön - Rhøn - Rhönkaninchen - ei tunneta - ei tunneta)
on uusi hyväksytty rotu, jonka kuvio koostuu pilkuista, raidoista ja laikuista,
jotka ovat jakautuneet tasaisesti koko runkoon. Kuvioinnin väri vaihtelee
harmaasta mustanharmaaseen.
Ihannepaino 2,51 - 3,20 kg.

VENÄLÄINEN
(Russer - Rysk Kanin - Russer - Russen - Himalayan - Rus)
on pienistä kaniroduista pienin. Venäläisen perusväri on aina valkoinen.
Sen kuvioinnin väri voi olla musta, ruskea tai sininen.
Ihannepaino 2,21 - 3,00 kg.

POIKKEAVATURKKISET RODUT
ANGORA
(Angora - Angora - Angora - Angora - Angora - Angora)
Angora on villantuottaja, jonka karvaa täytyy leikata säännöllisin väliajoin. Angoralla
vaaditaan korvatupsut, otsa- ja poskitupsut. 90 päivän kasvun jälkeen villan tulee olla
vähintään 7 cm pitkää. Värivaihtoehtoja on useita. Kuviot hotot ja venäläinen ovat
hyväksytyt.
Ihannepaino yli 3,51 kg.

SATIINIANGORA
(Satinangora - Satinangora - Satinangora - ei tunneta - ei tunneta - ei tunneta)
on angorarotu USA:sta, jolla on karvassa upea satiinille tyypillinen kiilto. Karvanpaksuus
on huomattavasti ohuempi kuin normaalilla angoralla lähes silkkinen. Värivaihtoehtoja
on useita ja kuvioista hyväksytyt ovat hotot ja venäläinen.
Ihannepaino oli 3,51 kg.

FUCHS
(Fuchs - Fuchs - Fuchs - Fuchskaninchen - Swiss Fox - Vosskonijn)
Fuchs on villiangoran muoto, jonka karva on 5-6 cm pitkää ja karkeaa eikä se vaadi
leikkaamista. Väri- ja kuviovaihtoehtoja on useita.
Ihannepaino yli 3,01 kg.

SATIINI
(Satin - Satin - Satin - Satin - Satin - Satinjn)
Satiini on kiiltävän silkkikarvainen rotu. Väreinä on
hyväksytty kaikki standardin värit ja kuviot.
Ihannepaino 3,01 - 3,7 kg.

REX
(Rex - Rex - Rex - Rex - Rex - Rex - Rex)
Rex on kuin sametilla päällystetty kani. Sen turkki on todella
lyhyt ja pehmeä. Väri- ja kuviovaihtoehtoja on useita.
Ihannepaino yli 2,5 kg.

JAMORA
(Jamora - Jamora - Jamora - ei tunneta - ei tunneta - ei tunneta)
Jamora on villakarvainen kani, jolla on normaalikarvaa päässä, korvissa ja jaloissa.
Muutoin villan tulee olla 90 kasvupäivän jälkeen 5-6 cm pitkää.
Rotu on aina keltamusta japanilainen.
Ihannepaino 1,91 - 2,4 kg.

KASMIRLUPPA
(Cashmere Vedder - Cashmere Vädur - Cashmere Vædder Cashmere Widder - Cashmere Miniature Lop - ei tunneta)
on hyväksytty kaikissa väreissä ja kuvioissa. Rotu
on turkkityypiltään villiangora, jota ei tarvitse keriä.
Ihannepaino 1,71 - 2,30 kg.

PIENIREX
(Liten Rex - Liten Rex - Lille Rex - ei tunneta - Mini Rex - ei tunneta)
on pehmeän rex-turkkinen kanirotu. Rotu on
hyväksytty monissa väreissä ja kuviossa.
Ihannepaino 1,71 - 2,10 kg.

LEIJONALUPPA
(Løvehode Dverg Vedder - Lejonhuvad Dvärgvädur Løvehoved Dværg Vædder - ei tunneta - ei tunneta - ei tunneta)
Leijonaluppa on luppakorvainen kani, jolla on pään ympärillä
5-8 cm:n pituinen harjas. Värimahdollisuuksia on useita.
Ihannepaino 1,41 - 1,90 kg.

PIENISATIINI
(Liten Satin - Liten Satin - Lille Satin ei tunneta - Satin Miniature - ei tunneta)
Pieni satiini on amerikkalainen rotu, jolla on kauniin silkinhohtava karva. Se on
hyväksytty kaikissa standardin väreissä ja kuvioissa. Ihannepaino 1,41 – 1,90 kg.

LEIJONANHARJAS
(Løvehode - Lejonhuvad Kanin - Løvehoved Kanin - Löwen Lionhead - Leeuwenkop Dwerghangoor)
Leijonanharjas on pieni pystykorvainen kani, jolla on pään
ympärillä 5-8cm:n pituinen harjas. Värimahdollisuuksia on useita.
Ihannepaino 1,31 - 1,70 kg.

KÄÄPIÖRODUT

KÄÄPIÖJÄNIS
(Dverghare - Dvärghare - Dværghare - ei tunneta - Polish - Haasdwerg)
on pienin kaikista kaniroduista. Se on nimensä mukaisesti jänismäinen,
kevytrakenteinen ja vikkelä. Värimahdollisuuksia on useita.
Ihannepaino on 0,71 - 1,30 kg.

HERMELIINI
(Hermelin - Hermelin - Hermelin - Hermelin / Farbezwerge Netherland Dwarf - Pool Wit / Kleurdwerg)
Hermeliini on profiililtaan pieni ja pyöreä kani, jolla on lyhyet korvat.
Hermeliinin tulee erottua selvästi kääpiöjäniksestä muhkeammalla
olemuksellaan. Värimahdollisuuksia on useita.
Ihannepaino 0,81 - 1,30 kg.

KÄÄPIÖSCHECK
(Dvergschecke - Dvärgscheck - Dværgscheck - Zwergschecken Mini Papillon - Zwerg Lotharinger)
on pienin scheck-kuvioinen kani. Kuvio on sallittu väreissä musta, sininen, ruskea,
madagaskar, isabella, keltamusta ja sinikeltainen.
Ihannepaino 1,21 - 1,80 kg.
(Tunnetaan myös nimellä kääpiöperhonen)

KÄÄPIÖLUPPA
(Dverg Vedder - Dvärgvädur - Dværg Vædder - Zwergwidder - Miniature Lop Nederlandse Hangoor Dwarf)
on pienin luppakorvainen rotu. Sillä on hyvin laskeutuvat korvat,
lyhyt ja leveä runko sekä pyöreä pää. Väri- ja kuviomahdollisuuksia on useita.
Ihannepaino 1,41 - 1,90 kg.

