
Brittiläinen lyhyt karva
syntyi 1880-luvulla
Englannissa jalostus -
työstä, jossa käytettiin
maatiais kissojen valio -
yksilöitä. Sodan jälkeen
britti kannan pienuuden
seurauksena joudut tiin
jalostukseen käyttämään
persia laista. Suomeen
ensimmäiset britit
tuotiin 1980-luvun
alku puolella. 
Persialaisen käytön

seurauksena brittipentueisiin syntyi myös pitkä -
karvaisia pentuja. Ajan myötä innostus pitkä -
karvaiseen sisarrotuun on kasvanut siinä määrin,
että pitkäkarvainen brittiläinen on hyväksytty
omana rotunaan eri kattojärjestöissä. Brittiläinen
pitkäkarva on hyväksytty FIFe:ssä loka kuussa 
2017 ja siten myös Suomen Kissaliitossa.

Britti on ystävällinen, sosiaalinen ja luottavainen.
Se on myös leikkisä sekä sopivan itsenäinen. Se on
hyväntuulinen ja soveltuu erinomaisesti sisäkissaksi,
mutta nauttii myös ulkoilusta joko tarhassa,
verkotetulla parvekkeella tai valjaissa. Britti voi
myös olla puhelias. Se tulee hyvin toimeen lasten
kanssa ja sopeutuu hyvin muihin lemmikkeihin.

Britin tasapainoinen ja rauhallinen luonne sekä
nallekarhumainen ulkonäkö on tehnyt siitä
suositun rotukissan.

Rodunomainen britti on pyöreämuotoinen ja
lyhytvartaloinen kissa. Kooltaan se on suurehko tai
keskikokoinen, ruumiinrakenne on lihaksikas ja
vahva. Rintakehä on leveä, jalat lyhyet ja tukevat.
Häntä on lyhyt ja paksu. Britin pää on pyöreä,
kaula on lyhyt ja niska leveä. Silmät ovat suuret,
pyöreät ja avoimet. Britin katse on avoin ja
ystävällinen. Silmien väri on oranssi, vihreä tai
sininen – kissan väristä riippuen. Nenä on lyhyt ja
leveä, korvat ovat pienet, pyöreäkärkiset ja etäällä
toisistaan. Aikuinen brittiuros painaa keskimäärin 
6 kiloa ja aikuinen naaras keskimäärin 4–5 kiloa. 

Lyhytkarvaisen britin turkki on lyhyt ja tiheä
(plyysimäinen), laadultaan pehmeähkö. Pitkä -
karvaisen britin turkki on puolipitkä tai pitkä, 
tiheä ja uhkea.
Britille hyväksytään toista sataa erilaista väriä.

Perus värit ovat valkoinen, musta, sininen, suklaa,
lila, punainen, creme, kilpi konna, sinikilpi konna,
suklaa kilpi konna ja lila kilpi konna. Uusimpia värejä
ovat kaneli, beige, kaneli kilpikonna ja beige kilpi -
konna. Värejä esiintyy myös kuviollisina, valko   -
laikkuina sekä naamio väreinä. Lisäksi on myös
hopean ja kullan värisiä kuviobrittejä.
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