
Slik syr du burpynt. 
 
Dette er stoff til et enkeltbur: 
Kjøp 1,70 meter med det stoffet som passer best til fargen på din katt. På tegningen er det regnet 
med stoff som er 1,20 meter bredt, men du kan godt bruke et bredere stoff. Del det midt på lengden, 
slik at hvert stykke blir 1,20 m. (eller bredere) og 0,85 m. høyt. 
Se Figur 1. 
 
Beskrivelse av hvordan du syr burpynt til et enkeltbur: 
Ta de to delene og sy dem sammen slik at stykket blir 2,40 m. bredt (eller bredere) og 0,85 m. høyt. 
Se Figur 2. 
 

 
 
Nå kan du legge opp nederst ca. 5 cm., og brette inn og sy kantene på høyden. Øverst på burpynten 
syr du en ganske bred fald, ca. 5-6 cm. Sy på et rynkebånd nederst på denne falden slik at det blir et 
stort rynkehode (ca. 2 cm.). 
 
Dobbeltbur. 
Kjøp dobbelt opp av stoffet du har tatt ut og sy to like burpynter. Da kan du bruke dem både til to 
enkle bur, og sette dem sammen til bruk i dobbeltbur. 
 
Norske utstillinger. 
På norske utstillinger brukes det bur fra Burpoolen. Disse burene er konstruert slik at burpynten 
henges opp på en wire. Og det er her rynkehode brukes. 
Når du kommer på utstillingen klipper du to hull der wiren må ut av løpegangen (rynkehodet). Sy 
gjerne noen knapphullsting rundt disse hullene til wiren, slik at ikke stoffet frynser seg. Disse to 
hullene må være plassert slik at de passer til de bakre hjørnene på buret, slik at wirene blir festet der. 
 
Du får ofte kjøpt ferdig wire på norske utstillinger. Tar du med wire selv, må du ha 2 stk. à 55 cm. (til 
sidene) og to stk. til à 65 cm. (til baksiden). Har du dobbeltbur må du ha 2 stk. à 55 cm. (til sidene), og 
2 stk. til à 65 cm. (til baksiden). 
 



Hvert bur har en bunnflate på 60 x 70 cm. Høyden er ca. 60 cm. 
Grunnen til at wiren er kortere enn burmålet er fordi wiren bør være litt stram. Det må være 
øyekroker på hver side av wiren, og det forlenger med ca. 2 cm. 
 
Svenske utstillinger. 
Svenske utstillinger har ikke samme slags bur som oss. Hvis du skal bruke burpynten på svenske 
utstillinger, kan du også sy på knytebånd som du legger under rynkebåndet når du syr de to 
sømmene som trengs for å feste det på burpynten. Husk å ikke sy det slik at det stenger passasjen i 
rykehodet. 
 
Man kan også bruke hvite plasthekter i rynkebåndet for å henge det opp, så husk å kjøpe dette. Det 
er lurt å knytte sammen trådene i rynkebåndet i den ene siden av burpynten, slik at du ikke glemmer 
deg og drar ut hele tråden når du kommer på utstilling og skal rynke sammen burpynten. 
 
Alle typer utstillinger. 
Det er lurt at burpynten er litt for stor slik at den er fleksibel for bruk til alle slags bur. Og har man 
både rynkehode (til wiren), knytebånd påsydd, og rynkebånd til plasthekter, så burde man være 
ganske sikker på på å kunne bruke burpynkten til alle slag bur. 
 
På Burpoolens bur er det ikke så mange steder du klarer å få knyttet på bånd uten at taket på buret 
må tas helt av, og det kan være vanskelig å få gjort om du er litt sent ute og nabokatten(e) allerede er 
på plass i sitt bur. 
 
Burpynten vil i de fleste bur bli litt for lang, men det er en fordel slik at du kan putte det under 
underlaget du legger i buret. Da vil ikke kattene så lett kunne krype bak. Husk at du kjøper mer stoff 
om du skal ha det samme stoffet som bunnteppe eller puter. 
 
Det er en fordel at man lager bunnteppet fleksibelt slik at det kan passe til flere burstørrelser. Man 
kan for eksempel ha et stort ensfarget teppe, håndkle eller lignende som man legger i bunnen, og ta 
et bunnteppe i samme stoff som burpynten og legge oppå det ensfargede. Da er det ikke så farglig 
om det øverste bunnteppet er mindre enn bunnen på buret. 
 


