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S,

Ordbok
Pala (paloina), stycke, bit.
Poikki, adv. af; postp. med

genit, öfver, tvärsöfver.
Kas, se.
Tavoitelen, griper efter.
Menetän (-ttävä), förlorar.
Pivo, näfve.
Sammakko, groda.
Puro, bäok.
Keuna, (-noina), kant.
Yhtä, lika.
Sisilisko, ödla.
Yarma (-oina), säker; -maan,

säkert.
Ehkä, kanske.
Hengitän (-ttävä), inandas.
Pullistun, sväller,
Taaskin, äterigen.
Kumpi (-mpana), hvilkendera.
Voitan (-ttava), vinner.
Koetan (-ttava), försöker.
Kaukka (-oina), staokars,

stackare.
Pakahdun (-htuva), spricker.
Kuolen, dör.
Kuusi (-sena,-sta, -sinä), grau.
Kurkotan (-ttava), sträokersig.
Kataja (-ina 1. -oina), en, en-

risbuske.
Kapsahdan (-htava), faller ned.
Hiiri (-renä, -rtä, -rinä), möss,

råtta.
Komea(-einal.-eoina), ståtlig.
Jalopeura (-roina), lejon.
Luola (-lina), håla.
Vapisen, darrar.
Kuitenkin, likväl.
Lehti (-htenä, -hteä, -Minä).

blad, löf.
Sääliväinen (-senä, -stä, -sinä),

medlidsam.

Joudun (-tuva), hinner, råkar.
Henki (-nkenä, -nkeä, -nkinä),

auda, lif.
Kerran, engång.
Metsästäjä (-inä), jägare.
Oma (-ina), egen.
Kiitollinen (-sena, -sta, -sinä),

tacksam.
Muistan, minnes.
Lanka (-oina), tråd.
Nakerran (-rtava), -rtelen,

gnagar.
Vapaus (-utena, -utta), frihet.

4. Kuolema, död.
Puu, träd, ved.
Olka (-kina), axel.
Matka (-oina), väg.
Takka (-oina), börda.
Painan, väger, -nava (-ina),

tung.
Väsyn, tröttnar.
Suinkin, någonsin, blott.
Kivi (-enä, -eä, -inä), Sten.
Ajattelen, tänker.
Vanhuus (-tena, -tta), ålder-

dom.
Köyhyys (-tenä, -ttä), fattig-

dom.
Onni (-nenä), lyeka.
Kovasti, hårdt (högt).
Huudan (-tava), ropar.
Suutun (-ttuva), blir ledsen.
Jaksan, orkar.
Onnettomuus (-tena, -tta),

olycka.
Kutsumus (-uksena, -usta, -uk-

sina), kalleise, uppmaning.
Kuulen, hör.
Luo, postp. m. gen., tili.
Vaivaan, plågar (farttas).
Vaan, endast, blott.
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5.

G.

7

Hartia (-oina), skuldra.
Elo, lii'.'
Elän, lefver.
Mieli (-enä, -Itä, -lina), sinne.
Hauta (-oina), graf.
Vieri (-enä, -rtä, -rinä), rancl.
Susi(-tena, -sutta, -sinä), varg.
Nälkäinen (-senä, -stä, -sinä),

hungrig.
Kuljen (-Ikeva -ikekoon, i.

-Iki), kuljeskelen (-levä,
-Ikoon, i. -li), yandrar.

Vihdoin, slutligen.
Mökki, kqja, stuga.
Koko (oböjl.), hei.
Leppyisä (-inä), försonlig (för-

souad).
Mutisen (-skoon), mumlar.
Kieli (-enä, -Itä, -lina), språk,

tunga.
Toinen (-sena, -sta, -sinä),

en annan.
Mehiläinen (-senä. -stä, -sinä),

hi.
Kärpänen (-senä, -stä, -sinä),

fluga.
Kankainen (-sena, -sta, -sinä),

aflägsen.
Seura (-oina), sällskap.
Muuttolintu, flyttfogel.
Ihminen (-senä, -stä, -sinä),

mäuniska.
Hämmähäkki, spindel.
Ahdistan, förföljer.
Sillä, ty.
Lausun, yttrar.
Rakastan, älskar.
Hunaja, honung.
Tähden, för—skidi, för, postp.

med gen.
Hyödytön (-ttömänä, -töntä,

-ttöminä), onyttig.
Hyöty, nytta.
Ei -—kaan, ej heller.
Vastoin, postp. 1. prep. med

part., emot.
Talonpoika (gen. -pojan),

bonde.
Haikara (-oina, -ina), stork.
Kurki (-rkena), trana.
Hanhi (-hena), gås.

Pyydän(-tävä, i. pjr ysi),fångar.
Rukoilen (-Ikoon, -Ha), beder.
Aimo, näd.
Vika, fel; viaton (-ttoinana,

-tonta, -ttomina), oskyldig.
Vahinko, skada.
Paitse, prep. 1. postp. med

part., utom.
Elätän (-ttäyä), föder.
Tosi (-tena, -tta, -sinä) sann.
Miksi, hvarför.
Oleskelen (-Ikoon), vistas.
Näin, sä, sä här.

8. Kana (-oina), höna.
Munin, värper.
Muna (-ina), ägg.
Kupu, kräfva.
Yksi (yhtenä, yhtä, yksinä), en.
Minun tarvitsee (med inf.), jag;

hehöfver.
Ruokin (-kkiva), föder.
Tavallinen (-sena, -sta, sinä),

vanlig.
Parka (-oina), stackars.
Petän (-ttävä, i. -tti), hedrager,,

petyn (-ttyvä) hedrager sig.
Ahneus (-utena, -utta) snålhet.
Viisas (-Saana), klok, vis.

9. Heinäsirkka (-oina), gräs-
hoppa.

Kuorma (-minä), lass.
Teen (tekevä, tehköön), gör;

t. heinää, bärgar hö.
Sotken, trampar.
Luja, fast.
Loppu, slut.
Vedän (-tävä, i. -ti), drager.
Kevennän (-ntävä, i. -nsi), lät-

tar.
Aivan, alldeles.
Samantekevä, likgiltig.
Moni (-nenä, -uta), måugen..
Tuhma (-ina), dum.
Tärkeä (-einä), vigtig.
Enemmän-arvoinen, mera be-

tydande.
10.Pihlaja i-iua -oma) rönn.

Syksyinen, höstlig, höst-.
Syksy, höst.
Pitkin, postp. 1. prep. med

part., längs.
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11,

12.

Ohitse, postp. med gen., förbi.
Punainen, röd.
Siis, altså, således,
Kypsä (-sinä), mogen.
Keksin, upptäcker.
Hedelmä (-inä), frukt.
Mairittelen (-telkoon) smilar,

smickrar.
Tuttavuus (-tena, -tta), be-

kantskap.
Tuttu, tuttava (-vina), bekant.
Muutama, någon.
Terttu, klase.
Toisten, en annan gång.
Takaisin, tillbaka.
Moninkertainen, mångdubbel;

-sesti, mångdubbelt.
Tee hyvin, var god.
Virkan (-kkava, i. -kkoi), säga.
Hypin (-ppivä), hoppa.
Ulotun (-ttuva), räckes.
Ihnahyppy, luftsprång.
Näytän (-itävä, i. -tti), visar.
Viha (-oina) vrede.
Viitsin, ids, hryr sig om.
Hapan (-ppamena, -panta,

-ppamina), sur.
Sirkka, syrsa.
Muurahainen, myra.
Vuoksi, postp. med gen., for

skull.
Moitin (-ttiva), klandrar.
Yksitoikkoinen, enformig.
Häiritsen, stör.
Yolepo, nattro.
Tuotan (-ttava, i. -tti),bringar.
Huvi, nöje.
Ahkeruus (-tena, -tta), flit.
Sekä että, både ■— och.
Puutarhanhoitaja (-ina), träd-

gårdsmästare.
Hoidan (-tava, i. -ti), sköter,

vårdar.
Huone’ (huoneena, huonetta,

huoneina), rum, hus.
Liki, prep. med part., närä.
Herrastalo, herrgård.
Veräjä (-inä), grind.
Lapio, spade.
Rauta (-oina), järn.
Harava (-ina, -oina), räfsa.

Ystävä, van; -Uinen, vänlig.
Katson, katselen (-Ikoon), be-

traktar.
Kaunis (kauniina, kaunista,

kauniina 1. känneinä), vak-
ker.

Kasvi, växt.
Oppilas (-laana, -lasta, -laita),

elev.
Neito, neitonen, jungfm,

tärna.
Pidän jonkun hyvänä, jaghål-

ler af någon.
Lapsi (-psena, -lasta), hara.
Selvä, klar, tydlig; adv. -sti.
Menestyn, trifves.
Hoito, vård.
Rikkaus (-utena, -utta), rike-

dom.
Palkitsen (-tkoon), belönar.
Yaiva (-oina), hesvär.
Käsitän (-sittävä), begriper.
Miten, burn.
Kevyt (-yenä, -yttä, -yinä), lätt.
Kevytmielinen, lättsinnig, o-

betänksam.
Hennon (-ntova), bar hjärta.
Vahingoitan (-ttava), skadar.
Kuori (-rena, -rta), skal, bark.
Kaunistus (-uksena, -usta),

prydnad.
Kaunistan, pryder.
Varjo, skugga.
Tienoo (-oona, -oota, -oina),

näjd, omgifning.
Eläin, (-menä, -ntä), djur.

13.Kukka (-ina), blomma.
Hohdan (-btava, i. -bti) giänser.
Komea, (-eata I. -eaa, -eina,

1. -oina), ståtlig.
Taivas (-vaana, -vasta, -vaina),

himmel.
Loistan (i. -sti), giänser.
Loiste’ (-eena, -että, -eina),

glans.
Välkyn (-kkyvä), skimrar.
Haju, lukt, doft.
Tuoksun, doftar, sprider sig.
Suloinen 1. mieluinen, behag-

lig.
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14.

Ah! ack!
Eakas (rakkaana, rakasta, rak-

kaina), kär.
Silmä (-inä), öga,
Paikka (-oina), ställe.
Kasvan (i. -voi), växer.
Sovelias (-aana, -asta, -aina),

läraplig.
Kuraa (-ina), M.
Kolkko, dyster.
Tuuli (-lena, -Itä', vind.
Myrsky, storm.
Kaadan (-tava, i. kaatoi 1.

kaasi), fäller, stjälper.
Terä, egg, hett; kukan t.

blomkrona.
Helle’ (helteenä, hellettä, hel-

teinä), hetta.
Poltan (-ttava, i.-tti), bränner.
Lakastun, förvissnar.
Lakastutau (-ttava), bringar

att förvissna.
Muutan (i. -tti), flyttar.
Lauhkea (-eata 1. -eaa, -eina

1. eoina), mild.
Henki (-nkenä), fläkt.
Suutelen (-delkoon), kysser.
Aurinko, soi.
Säde’ (säteenä, sädettä, sä-

teinä), stråle.
Lempi (-penä), kärlek.
Lemmellinen,kärleksfull, mild.
Huoli (-lena, -Itä), omsorg.
Juuri (-rena, -rta), rot.
Kannan (-ntava, i. -ntoi), bär.
Paremmin, adv. bättre.
Ennen, förut.
Jälkeen, postp. med gen., efter.
Jään, blir kvar.
Suren (-rkoon) sörjer.
Pääsen (-sköön), slipper, kom-

mer.
Kumppani, kamrat.
Tykö, postp. med gen., tili;

tykönä, hos; tyköä, från.
Perin, ärfver.
Perintö, arf.
Kauvan, länge.
Tunnnen (-nteva, i. -nsi), kän-

ner.
Läsnä, adv. närä.

Pian, snart.
Tavara (-oina), vara, egendom.
Viinitarha (-oina), vingärd.
Jätän (-ttävä), lämnar.
Neuvo, råd.
Kehotan (-ttava), uppmanar.
Tyydyn (-tyvä), ätnöjas; tyy-

tyväinen, nöjd.
Uni (-nenä, -nta, -nina), sömn,

dröm.
Kätken, gömmer.
Kaivan (i. -voi) gräfver.
Aarre’ (aarteena, aarretta,

aarteina) skatt.
Laiho, gröda, växande säd.
Kuollut (-lleena, -Uutta,-Hei-

nä), död.
Tarkoitan (-ttava), syftar; tar-

koitus (-uksena, -usta, -uk-
sina), syfte, afsigt.

Kuokin (-kkiva), gräftar, hak-
kar upp mark.

Kuokka (-ina), gräfta, åker-
hacka.

15. Mieletön (-ttömänä, -töntä,
ttöminä), en som ej kan
tanka.

Totuus, (-uutena, -uutta, -uuk-
sina)_, sanning.

Puntari, besman.
Ulkona, ute; ulkoa, utifrän;

ulos, ut.
Parta (-oina), skägg.
Pirtti, stuga, pörte.
Tai, eller.
Navetta, (part. plur. -vettoja

1. -vetoita).
Luinen, benig, af ben; luu,

ben.
Pikku, oböjl. adj., liten.
Liinahäntä, linsvans, en med

linsvans.
Läpi, postp. 1. prep. med gen.,

genom.
Lennän (-ntävä, i. -nsi), fly-

ger; lentelen (-nnelköön) fly-
ger af och an.

Lanka (-oina), träd.
Hukun (-kkuva), drunknar.
Palan (i. -oi), brinner.
Tuli (-lena, -Itä), eld.



5

Mahdun (-htuva), rymmes.
Eako, springa, spricka.
Nimi (-menä), namu.
Käsi (-tenä, -ttä, -sinä), hand.
Nousen (-skoon), stiger. klif-

ver.
Kiuas (-kaana, -asta -kaina),

ugn, rie- 1. badstuugu.
Taikina (-oina), deg.
Kaukalo, träg.
Alla, under; postp. med gen.
Päällä, öfver, oivan;postp. med

gen.
Tihku, tät.J.J.IIJVU, tai.

Viita (-oina), småskog, busk-
snår.

Hius (-uksena, -usta), hårstrå;
hiukset 1. tukka, hår.

Id.Nahka (-oina, gen. -hanl. hkan),
hud, skinn, läder.

Metsästäjä, jägare.
Likeinen, närbelägen.
Oleskelen (-Ikoon), vistas, up-

pehåller sig.
Päätän (-ttävä), besluter.
Ammun (-nipuva), skjnter.
Eiemuitsen (-tkoon), fröjdas.
Edeltäkäsin, på förhand.
Teetän (-ttävä), låter göra.
Lämmin (-mpimänä, -mmintä,

-mpiminä), värin.
Turkki, päls.
Kukkaro, börs.
Helisen (-sköön), klingar.
Tyhjä (-inä), tom.
Askel (-lena, -Itä), steg.
Ääni (-nenä, -ntä), röst ljud.
Pelko, fruktan.
Vapistus (-uksena,-usta), bäf-

van.
Kinta (-oina) bröst.
Likellä, närä.
Hirmuinen, faslig, förfärlig.
Kaljun, vrålar, brummar.
Eiennän (-ntävä, i. -nsi), skyn-

dar.
Pako, flykt.
Liian, altför.
Ehdin (-htivä), hinner.
Kosken, vidrör.

Pidätän (-ttävä), tillbakahål-
ler, återhåller.

Vihainen, arg.
Liikutan (-ttava), rör.
Jäsen (-nenä, -ntä), lem.
Uskon, tror.
Kuiskutan (-ttava), hviskar.
Kuiskaan, impf. kuiskasi, hvi-

skar.
Oikea, höger, rätt.
Vasen (-inpana, -piua), vänster.
Hätä, nöd.
Suurentelen (-nnelkoon), yfves.
Kunto, dnglighet, förmåga.
Kykenen (kyetköön), fönnår,

mäktar.
17.Lammas (-mpaana, -mmasta,

-mpaina), far.
Kumma (-ina), under, adj. be-

synnerlig.
Murisen (-skoon), knota.
Syötän (-ttävä) 1. syöttelen

(-telköön), mata, föda.
Villa (-oina), ull.
Lypsän (i. -si), mjölkar.
Nurina (-oina), knot.
Varjelen (-Ikoon), skyddar.
Kauha, ro.
Menehdyn (-htyvä), förgäs, af-

tynar.
Jälkeen,postp. med gen., efter.

18. Laidun (-tumena, -dunta), be-
tesmark.

Väittelen (-telköön), tvistar.
Keskenänsä, med hvarandra.
Maukas (-kkaana, -kasta, -kkai-

na), smaklig.
Juusto, ost.
Kaskas (-kaana, -kasta, -kai-

na), tung.
Kiidän (-tävä, i. -ti), ilar.
Keki (-kenä), släde.
Kepeä, lätt.
Vauhti, fart.
Katsumies (-henä, -stä), ryt-

tare.
Katsastan, rider.
Paljas (-jaana, -jasta, -jaina),

bar.
Alaston (-tomana, -tonta, -to-

rnina), nakeu.
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19.

52.

Jotta, för att.
Vaatetan,kläder; vaatetetttu,

klädd.
Karsas (-saana, -sasta, -saina),

sned, skef.
Hyväilen (-Iköön), smeker.
Silitän (-ttävä) 1. silittelen

(-telköön), slätar, smeker.
Uskallan (-Itävä, i. -Isi), vågar.
Ansaitsen (-tkoon), fdrtjänar.
Kakkana (-tena, -tta), kärlek.
Sivelen (-Iköön), berör lätt,

smeker.
Hempeä, mjuk, öm.
Urhoollinen, tapper.
Uskollinen, trogen.
Ainoa, ende.
Raivoisa (-sinä), rasande, vild.
Tulva (-ina) flödvatten, öfver-

svämning.
Valta, våld, välde, makt.
Miten, mitenkäs, burn.
Unhotan (-ttava), glömmer.

I. Ruumis (-miina, -mistä, -mii-
na 1. -meina), kropp.

Palvelen (-Ikoon), tjänar.
Yksinäni (-si o. s. v.), (jag du

o. s. v.) ensam.
Hankin (-nkkiva), skaffar.
Valmistan, bereder.
Sulatan (-ttava), sraälter.
Valvon, vakar, håller vakt.
Puolesta, postp. med gen., för.
Vähitellen, sra&ningom.
Riudun (-tuva), aftynar.
Huomaan, impf. B;dje pers.

plur. huomasivat, märker,
inser.

Ymmärtämätön, oförnuftig, o-
förståndig.

Ryhdyn (-htyvä), griper an, bör-
jar.

Terve’ (-veenä, -vettä, -veinä),
frisk.

Vahva (-oina) stark.
Vaihdan (-htava, i. -htoi 1.-hti),

byter.
Ihana (-ina 1. -oina), skön.
Leipä (-inä), bröd.
Vieras (-aana, -asta, -aina),

främmande, främling.

Karvas (böj. somföreg.), bitter.
Ois = olisi.
Karkea, grof.
Loistoton, utan glans.
Sydän (-menä, -ntä, -minä),

hjärta.
Outo, främmande, obekant.
Loistokas (-kkaana -kasta

-kkaina), glänsando.
Yeet = vedet.
Maineikas (-kkaana, -kasta,

-kkaina), ryktbar.
Maine’ (-neena, -netta, -neina),

rykte.
Kirkas (-kkaana, -kasta, -kkai-

na), klar, ljus.
Lämpöinen, varm.
Tnhattähtinen, med tusen

stjärnor.
Tähti (-htenä), stjärna.
Armas (-maana, -sta, -aina),

kär.
Ainiaan aina, alltid.
Elämä, lif.
Muualla, annorstädes.
Ei ollenkaan, alls ioke.
Synnyinmaa, fosterland.

20. Tuomari, domare.
Kuolijaaksi, ihjäl.
Oikeus (-tena, -tta, -ksina),

rätt, rättighet.
Varten, postp. medpart., för.
Puren (puikoon), biter.
Varsi (-rtena, -rtta, -rsina),

skaft.
Rankaisen (-kaiskoon), straf-

far, agar.
21. Avaruus (-tena, -tta, -ksina),

rymd.
Mäki (-kenä), backe.
Odotan (-ttava), väntar.
Vitsa (-oina), ris.
Sarvi (-ena), horn.
Härkä, oxe.
Ennen, hällre.
Syödä sanansa, äterkaäla sitt

ord.
Kunnia, ära.
Kierrän (-rtävä i. -rsi), gå om-

kring ngt.
Kiroan, bannar.
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22,

23.

Kynnän (ntävä, i. kynti), plö-
jer, -ntäjä, plöjare.

Laki, lag.
Märkä, vät.
Huuto, rop.
Aasi, äsna.
Hullu, tokig.
Tulen jotakuta vastaan, möter

ngn, kommer ngn tili mötes.
Väsytän (-ttävä), tröttar.
Väsyn, tröttnav.
Käveleminen, gående, van-

driug.
Selkä (-inä), rygg.
Eräs ( äänä, -ästä, -äinä), en

viss.
Veitikka (part. plur.-tikoita),

skälm, skalk, klippare.
(Minun) sopii, det passar.
Jalkaisin, tili fots.
Soimaus (-uksena, -usta), före-

bråelse.
Kostan (i. -sti), lyfter.
Kolmas (-ntena, -tta, -nsina),

tredje.
Tuskin, knapt.
Väsynyt (-neenä, -nyttä, -nei-

nä), trött.
Taakse, hakom, postp. medgen.
Nöyrä (-inä), ödrajnk.
Ennemmin, hällre.
Mieliksi, tili viljes.
Sidon (-tova), binder.
Yhteen, tillsammans.
Seiväs (-päänä, -västä, -päinä),

stör.
Kummallinen, underlig.
Käkö, syn.
Joukottain, hoptals, i massa.
Perässä,postp. med gen., efter.
Pilkka (-oina), skämt, föremål

för skämt.
Kansa (-oina), folk.
Huora (-ina), rep.
Keikahdan (-htava), svänger

sig.
Miellytän (-Itävä), hehagar.
Menetän (-ttävä), förlorar.
Lisäksi, ännu, „tillpåköpet“.
Kallis (-iina, -ista, -iina 1.

-eina), dyr, dyrbar.

Yrtti, ört, kryddväxt.
Kaskas (-aana, -asta, -aina),

tung.
Yasu, korg.
Huokailen (-kailkoon), suckar.
Valitan (-ttava), klagar.
Kantamus (-uksena, -usta),

börda.
Raskaus (-tena, -tta), tyngd.
-lian, -hän, anhangspart., (ju).
Tunnun (-ntuva), kännes.
Arvelen (-Ikoon), menar.
Kärsivällisyys (-tenä, -ttä),

tälamod.
24. Pääskynen, svala.

Varpunen, sparf.
Talli, stall.
Kohdalle, postp. m. gen. of-

vanför.
Havaitsen (-tkoon), märker.
Pesä (-sinä), bo.
Ajan (i. -oi), jagar.
Yritän (-ttävä), försöker.
Tapahtuu, händer.
Apu, hjälp; autan (-ttava, i.

-ttoi 1. -tti), hjälper.
Olki (-Ikena), halin.
Savi (-vena), lera.
Tukin (-kkiva), tiUmurar, tili-

stoppar, täpper.
Suu, mun, öppning.
Ummessa, umpeen, fast.
Muudan, någon, en.
Rakennan (-ntava, i. -nsi),

bygger.
25. Pisara (-roina 1. -rina), droppe.

Sade’ (-teenä, -detta, -teinä),
regn.

Pilvi (-Ivenä), sky, moln.
Huokaan (huoatkoon, i. -kasi),

suckar.
Putoan (-dotkoon, i. -tosi), fal-

ler.
Avara(-roina, -rina), vi d, omät-

lig.
Valtameri, väiidshaf, ooean.
Raiska (-oina), grand, smolk.
Hukun (-kkuva, förgås.
Katoan 1. -toon (kadotkoon,
i. -tosi), försvinner.

Aalto, väg, bölja.
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26,

27.

Simpsukka (part.plur. -koita),
snäcka.

Viivyn (-pyyä), dröjer; viivy-
tän (-itävä), fördröjer.

Arvoisa (-ina), vördnadsvärd.
Huomaan (huomatkoon, i. -isä-

si), märker.
Asetan (-ttava), ställer, läggeiy

sätter.
Eteen, postp. med gen., för-

framför.

Avaan (-vatkoon, i. -vasi),
öppnar.

Nielen (-Iköön), sväljer; nielai-
sen (-skoon), sväljer hastigt,
slukar, uppfångar.

Siivo,_ anständig, anspråkslös.
Helmi (-Imenä), paria.
Kultainen, gyllene.
Ylen, altför, ganska.
Kipinä (-öinä), gnista.
Sytyn (-ttyvä), tändes.

i. Ahti, sjögud, ueckeu.
Joki (-ena), bäck, ä.
Veistän, veistelen (-Iköön), täl-

jer.
Tapaturmasta, af en händelse,

oförvarandes.

Luja (-ina), stark.
Kimppu, knippa, hundt.
Murran (-rtava, i. -rsi), bryter.
Ponnistan, anstränger.
Voima (-ina), kraft; voin, mäiy

orkar.
Turha (-ina). fäfäng; -rhaan,,

förgäfves.
Helppo, lätt.
Taitan (-ttava, i. -ttoi 1.-tti),

hryter.
Vaiva (-oina), möda.
Tapa (-oina), sätt.
Esikuva (-ina), förebild, exem-

pel.
Yksimielinen, enig.
Vihollinen, flende.
Kukistan, omstörtar, kufvar.
Hölmöläinen, Hölmöläbo.
Metsästys (-yksenä, -ystä) L

ajo, jagt.
Talvi i-vena), vinter.
Pesä, bo, ide.
Koottaan (kontatkoon), kryper..
Varmuus (-tena, -tta), säker-

het.
Köysi (-tenä, -ttä, -sinä), rep-
Potkaisen (-haiskoon), spar-

kar.

Veitsi (-tsenä, -stä), kuif.
Pohja (-ina), hotten.
Katkera (-rina 1. -roina), bitter.
Itku, grät.
Syy, orsak.
Sukellan (-Itävä, i. -Isi), dyker.
Yhä, alt fortfarande.
Tarjoan (-tarjotkoon, i. -josi),

bjuder.
Omistan, tillegnar sig, emot-

tager.
Rehellisyys (-tenä, -ttä), red-

lighet.
Rehellinen, redlig.
Tapaus (-uksena, usta, uksina),

händelse.

28.

Onnellinen, lyoklig.
Oikaisen (-skoon), sträcker.
Kammoksun, afskräckes. af-

skyr.
Petollinen, bedräglig.
Petollisuus (-tena, -tta), he-

dräglighet.
Petos (-toksena, -tosta), bedrä-

geri.
Petän (-ttävä), bedrager.
Myötä, postp. m. gen., med.
Sauva (-oina), käpp, staf.
Eripurainen, oenig, oense;

-isuus (-uutena, -uutta,
-uuksina), oenighet.

Riita (-oina), strid, guabb.

Hiukan, adv. litet.
Sätkyttelen (-telköön), skakar,,

sprattlar.
Koipi (-pena), ben.
Hauska (-oina), treflig.
Päätön (-ttömänä 1. -tönuä,.

-töntä, -ttöminä), en som är
rrtan hufvud.

Totinen, värklig, sann.
Neuvottelen (-telkoon), häller

råd.
Merkitsen (-tköön), betyder.
Väitän (-ttävä), pastår.
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29.

30.

Vissi, viss, säker.
Toki, dock.
Herne’ (-neenä, -nettä, -neinä),

ärt.
Suurus (-uksena, -usta), 1.

aamiainen, frukost.
Päivällinen, middag.
Illallinen, kvällsvard.
Kuja (-ina)l. kujainen, tanhua

1. tauhuainen, gränd, tåg.
Omistaja (-ina), egare.
Loukko, vrå.
Täytän (-ttävä), fyller.
Siipi (-penä), vinge.
Möykky, kaka.
Haudon (-tova), liggerpå(ägg).
Tiainen, talgoxe.
Ruikutan (-ttaya), kvider.
Siemen (-menenä, -mentä), frö.
Uuvun (-puva), blir trött.
Janostun, blir törstig.
Näen (nälkää), lider.
Päivänpaiste’ (-eena, -että, -ei-

na), solsken.
Kuulaina (-minä), månsken.
Kartta (-oina), ullkarda.
Häkilä (-öinä), häckla.
Riivirauta, rifjärn.
Sanoma (-ina), budskap.
Muurain (-mena, -uta, -minä),

hjortrou.
Lakka (-oina), mogethjortron.
Lakka, takkvist.
Päre’ (-eenä, -että, -einä),parta.
Muste’ (-eena, -että, -eina),

svarta, bläok.
Kirjoittaminen, skrifning.
Vapahtaja, Frälsare.
Vapahdan (-htava), frälsar.
Saviastia, kruka.
Astia (-oina), kari.
Rusina (-oina), rnssin.
Lämmin (-mpimänä, -mmintä,

-mpiminä), vanne.
Ahne’ (-neena, -netta, -neina),

snå.l.
Pistän (i. -sti), sticker.
Puristan, trycker, kramar.
Täysi (-tenä, -tta, -sinä), full.
Ahdas (-taana, -dasta, -taina),

trång.

Saalis (-liina, -lista, -liina),.,
rof, byte, fängst.

Muassa, mukaan, postp. m.
gen., med.

Herään (-rätköön, i. -räsi),,
yaknar.

Ahneus (-tena, -tta), snälhet.,
Mietin (-ttivä), tänker.
Saapas (-ppaaua, -pasta, -ppai-

na), stöfvel.
Hiisiin, drager af.
Kappale’ (-eena, -että, -eina),.

stycke.
Matkin, härmar.
Mielin, vill, ämnar.
Este’ (-eenä, -että, -einä), hin-

der.
Kompastun, snafvar.
Halu, begär; matkimahalu,.

härmningsbegär.
31. Kujerran (-tava), kvider; -rrus

(-uksena, -usta), kyidan.
Viettelen (-telköön), lockar;

-lys(-yksenä, -ystä), lockelse.
Vaihtokauppa (-oina), bytes-

handel.
Suostun, bifaller.
Kadun (-tuva), ängrar sig.
Kosken, vidrör, uppnår.
Murhe’ (-eena, -että, -eina),.

sorg.
Vaivainen, stackare.

32. Kunnia (-oina), ära.
Keihäs (-hääuä, -hästä, -häi-

nä), spjut.
Pyytökeino. sätt att fånga.
Kouristan, kramar.
Taidan (-tava, i. taisi), kan..
Keino, konst.
Peijaiset, graföl.
Runo, sång.

33. Laituri, släde.
Keskellä, prep.med part., midt

på.
Satun (-ttuva), träffar, råkar.
Tarve’ (-rpeena, -vettä, -rpei-

na), behof.
Takapuolella(-lta, -lie), bakpä..
Etupuolella (-Itä, -lie), frampå-
Ilkeäjuoninen, illparig.
Ilkeä, elak.
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34.

Juoni (-nenä, -nta), intrig.
Veijari, skalk.
Kakkelen (-kelkoon), kastar.
Säästän, spar.
Syö suuhunsa, äter upp.
Ateria (-oina), måltid.
Pidot (pitoina), kai as.
Laitan (-ttava, i. -ttoi 1. -tti),

ställer, lagar.
Kamaan (-rratkoon, i. -rrasi),

narras.
Aika (ohöjl.), duktig.
Kolttonen, spratt.r. Kummi, -nen. guffar, kamrat.
Ongin (-nkiva), metar.
Oiva, -Uinen, ypperlig.
Käy laatuun, går tili 1. an.
Laatu, beskaffenhet.
Avanto (part. -ntojal. -nnoita),

vak.
Kiilun, glimmar; -vaiset, (fä-

stets) bloss.
Asti, ända (tili 1. frän).
Tartun (-rttuva), fastnar.
Pakkanen, köld.
Paistan (i. -stoi 1. -sti), skiner.
Opetus (-uksena, -usta), un-

dervisning, lärdom.
Jäädyn (-tyvä), fryser.
■Onnistun, lyokas."
Surkea (-keina 1. -keoina), be-

dröflig.
Tila (-Joina), ställning, till-

stånd.
Kalastaja (-ina 1.-oina), Askare.
Kiipeäu (-vetköön, i. -pesi),

klifver.
Uuninpiippu, skorsten.
.Kirnuan (-nutkoon), tjärnar.
Korento, såstång.
Ryökäle' (-leenä, -lettä, -leinä),

skojare.
Pilaan (-latkoon, i. -lasi),

skämmer.
Pieksen (-sköön) 1. pieksän,

slår.
Irti (adv.), lös.
Katkean (-ketkoon, i. -kesi),

brister af.
Kirnu, kama.
Keino, medel, upptäg.

Kadotan (-ttava), förlorar.
35. Varas (-rkaana, -rasta, -rkaina),

tjuf.
Varkaus (-ntena, -utta, -uksi-

na). tjufnad, stöld.
Viattomuus (-tena, -tta), o-

skuld.
Hyppelen (-pelkoon), hoppar

omkring.
Kankaisen (-nkaiskoon), straf-

far.
Eankaistus (-uksena, -usta),

straff.
Kätkö (gen. -tkön), gömma,

gömställe,
Lakka, vind, loft.
Kurkihirsi (-rtenä, -rttä, -rsi-

nä), takäs.
36. Hauki (-kena), gädda.

Syötti, hete.
Ahven (-venena, -venta,), ah-

orre.
Salakka (part. pl. -koita), löja.
Väkevä (-vinä), stark.
Kiillän (-Itävä, i. -Isi), blänker.
Ilmansuunta (-ina), väders-

treck.
Etelä, _ söder; pohjonen, norr;

länsi (-ntenä, -nttä), väster;
itä. Öster; lomia, sydväst;
koillinen, nordost; kaakko,
sydost; luode’(-teenä, -detta),
nordväst.

Uppoan (upotkoon, i. -pposi),
sjunker, drunknar.

Pesuvesi, diskvatten.
37. Rakennus (-uksena, -usta),

byggnad.
Perinpohjainen, grundlig.
Joksikin, något, tämligen.
Muka, nämligen, kantänka.
Pingotan (-ttava), utspänner.
Erehdyn (-tyvä), misstager sig;

-hdys (-hdyksenä,-stä), miss-
tag.

Huolestun, blirbekymrad; -stu-
tan (-ttava), bekymrar.

Huoli (-lena, -Itä), bekymmer.
Huokea'(-eina 1. -eoina), billig.Ehdotan' (-ttava), föreslår, be-

tingar.
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38.

Keksintö, upptäkt, uppiin-
ning.

Rj r sähdän (-htävä), ramlär.
Lapsukainen, litet barn.
Kuuntelen (-nuolkoon), hör

på, lyssnar.
Raitis (-ttiina, -tista, -ttiina),

frisk.

Oikea (-eina 1. -eoina), riktig.
Rukous (-uksena, -usta) bön.
Virsi (-rtenä, -rttä, -rsinä),

psalm.
Ylistän, prisar.
Sielu, själ.
Multa i -ina), muki.
Järki, (-rkenä, gen. -rjen) för-

nuft.
Halkaisen (-skoon), spränger.
Tyvi (-venä), rotända.
Latva (-oina), topp.
Eksyn, förvillas.
Jälki (-kenä, gen. -Ijen), spär.
Ehto, vilkor; ehdon valta, fritt

vai.

39.
Kiusaus (-uksena, -usta), fre-

stelse.
Kiusaan (-satkoon, i. -sasi),

frestas.
Turmelen (-Ikoon), fördärfvar.
.Pahuus (-uutena, -uutta), ond-

ska.
Sairas (-raana, -rasta, -raina),

sjuk.
Sairastun, insjuknar.
Ennätän (-ttävä), hinner.
Hamppuvarpunen, hämpling.
Häkki, bur.
Puisto, trädgård.
Vapaa (-paina), M.
Vapaus (-utena, -utta, -uksina),

frihet.

40, Tikapuut, steg.
Pystytän (-ttävä), reser.
Katonräystäs (-täänä, -tästä,

-täinä), takröste.
Noja, stöd: -lie, mot.
Taho, hali.
Etäällä (-Itä, -Ile), pä afstånd.
Syöttömaa, beteshage.
Juolahdan (-htava), rinner.
Kapuan (-vutkoon, i. -pusi),

klifver.
Lento, flygt.
Sävel (-lenä, -Itä), ton.
Viserrän (-rtävä, i. -rsi), kvitt- Kerin, klipper.

Porras (-rtaana, -rrasta,- rtai-
na), trappa.

Edusta (-oina), stället fram-
för ngt.

Erotan (-ttava), -ttelen (-tel-
koon), skiljer.

Esi-isät, förtäder.
Iloitsen (-tkoon), fröjdas.
Leivätön, brödlös.
Erämaa, ödemark.
Vaellan,(-Itävä, i.-si),vandrar.
Kasvatan, (-ttava), uppfostrar.
Tunto, kansia; kännedom.
Pakana (-oina), hedning.
Tietämätön, okunnig.
Metsä-ihminen, vilde.

rar.
Viserrys (-yksenä, -ystä), kvit-

ter.
Taputan (-ttava), -ttelen (-tel-

koon), klappar.
Vaalea (-eina 1. -eoina), blek.
Ruskea (-keina I. -keoina),

brun.
Näkymätön, osynlig.
Vuode (-teenä, -detta, -teinä),

hädd.
Painun, sjunker,
Huuli (-lena, -Itä), läpp.
Ikuinen, iankaikkinen, evig.
Lempeä (-peinä 1. -peöinä),

mild.
Hjuny, leende; hymyilen

(-Iköön), ler.
Autuas (-aana, -asta, -aina),

salig; autuus (uutena, -uut-
ta), salighet.

Pyyhin (-hkivä), aftorkar.
Luon, kastar, skapar.

Väkivalta, väki.
Suojelen (-Ikoon), skyddar,för-

svarar.
Tuska (-ina), plåga.
Ilman-ala, luftstreck.
Uhraan (-ratkoen, i. -rasi),

offrar.
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41.

Ajallinen, timlig.
Kunnioitan (-ttava), hedrar.
Kelvollinen, duglig.
Kelvoton, oduglig.
Kuolematon, odödlig.
Häpy, blygsel.
Viljelen (-Iköön), odlar.
Kaunistan, -stelen(-stelkoon),

förskönar.
Puolustan, försvarar.
Määrään (-rätköön, i. -räsi),

bestämmer.
Välttämätön, nödvändig.
Tarpeellinen, nödig.
Turva (-ina), skydd, stöd.
Inhimillinen, mänsklig.
Avu, dygd.
Hallitsen (-tkoon), styr, re-

gerar.
Hallitus (-uksena, -usta), öf-

verhet, regering; hallitsija
1. haltia, förvaltare.

Vääryys (-yytenä, -ttä, -ksinä),
orätt.

Elin-aika, lifstid.
Kuolo, död.
Omaisuus (-uutena, -uutta,

-uuksina), egendom.
Tarkoitus (-uksena, -usta), be-

stämmelse, ändamål.
Tili, räkenskap.
Käytän (-ttävä), använder.
Vanhurskas (-kaana, -kasta,

-kaina), rättfärdig.
Tuomio, dom.
Julistan, förkunnar.
Puute’ (-tteena, -tetta, tteina),

brist.
Kaikkivaltias (-aana, -asta,

-aina), allsmäktig.
Sukupolvi (-Ivena), slägte.
Suoja (-jina), beskärm."
Kiitos Otoksena, tosta), lof,

tack.
Kohtaan (-hdatkoon, i. -htasi),

möter.
Veto, vad; panna 1. lyödä v.,

hälla vad.
Lammaslauma(-oina), fårskock.
Eepeän (-vetköön, i. -pesi,

klyfves.

Halki, adv., klufven.
Mahdoton, omöjlig, ofantlig.

51. Kelkka (-oina), kalke.
Puran (-rkava, i. -rkl), aflossar.
Aidas (-ksena, -sta), gärdsle.
Särjen (-rkevä), bryter, spjäl-

kar.
Entä, inen om.
Näppäsen (-ppäsköön), kniper.
Kuorunen, skal.
Turviin (-rpuva), sväller.
Vuotasen (-skoon), rinner ha-

stigt, strittar.
Kivistelen (-stelköön), svider.
Voidan (-tava, i. -ti), smörjer..
Sulka (-ina), fjäder.
Vakka (-oina), ask, dosa.
Nänni, -nen, jufver, spene.
Heleä, prydlig, bjärt lysande..
Keltainen, gul.
Kanerva (-rvina 1. -rvoina),

ljung.
42. Tarina (-oina), saga.

Muinais-aika, forntid.
Jättiläinen, jätte.
Valkea 1. tulehma (-ina), brasa.
Sytytän (-ttävä), tänder.
Saapasvarsi (-rtena, -rtta, -rsi-

na), stöfvelskaft.
Kahdareisin, grensle.
Harja (-oina), takäs.
Paikkaan (-katkoon, i. -kkasi),

lappar.
Pikilanka. becktråd.
Piki (-kenä), beck.
Ratas (-ttaana, -tästä, -ttaina),

hjul; rattaat, kärra.
Tartun (-rttuva), fastnar.
Silmns (■ uksena, -usta), slinga..
Ommel (-mpelena, -nimeltä,

mpelina), 1. ompele, (-leena,
-letta, -leina), söm.

Naputtelen (-telkoon),knackar.
Matkustaja (-ina 1. -oina), re-

sande.
Esteetön, obehindrad.
Kummastelen (-stelkoon), för-

våuar sig.
-vuotias, -årig.
Kivenheitto, stenkastning.
Alainen, utsatt för.
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53,

43,

Makso, betalning.
Soin, ringer, klingar; soimi-

nenringning; soitan (-ttava),
ringer på, spelar; soitto,
ringning, spel.

Rasitus (-uksena, -usta), plåga.
Välistä, stundom.
Peninkulma (-ina), mil.
Lohkare’ (-reena, -retta, -rei-

ua), stycke, blook.
Osaan (-satkoon, i. -sasi), träf-

far; kan.
Viskaan (-katkoon, i. -kasi),

kastar.
Raisio, Reso.
Kolminaisuus (-suutena, -suut-

ta), trefaldighet.
Tähkä (gen. -hkän L -hän), ax.
Noita (-tina), trollkarl, häxa.
Rääkyn (-kkyvä), skriar.
Rusennan (-ntava, i. -nsi)

krossa.
Ruissalo, Runsala.
Kukkaro, påse, börs.
Pohjantähti, Nordstjärnan.
Loppumaton, oändlig.
Kantele’ (-leena, -letta, -leina).
Valitan (-ttava), klagar.
Varaton, öfvergifven.
Mahala, saft, björklake.
Lehvä (-inä), löf.
Leikkelen (-kelkööu), klipper,

bryter.
Hame’ (-eeua, että, -eina),

klädning.
Värisen (-sköön), darrar.
Vihanta, grön.
Oleva, oförgänglig.
Kukun (-kkuva) 1. kukahdan

(-htava), galar (göken).
Kumpuan (-mmutkoon,i. -rapu-

si), droppar.
Naula, skruf.
Kunnas (-naana, -nasta, -näi-

nä), kiille.
Aho, svedjelund.
Ilman, adv. annars.
Kulu, fördrifvande, ajan k.

tidsfördrif.
Hapsi (-psena, -psea 1. liasta),

hårstrå.

Kieli (-lenä, -Itä), sträng.
Loukun (-kknva), skakar;

genljuder.
Paasi (-tena, -tta, -sinä), sten-

häll, stenskifya.
Paukun (-kkuva), brakar.
Kanto, stubbe.
Kangas (-nkaana, -ngasta,

-nkaina), mo, hed.
Otus (-uksena, -usta), vild-

bräd, djur.
Mato, -nen, mask.
Maan-alainen, underj ordisk.
Samoan (-motkoon, i. -mosi),

löper; lunkar.
Pentu, unge.
Kokko = kotka (-ina), örn.
Sorea, yälljudande, klingande.
Alli, alfägel.
Peippo, -nen, bofink.
Sirkku, siska.
Leivo, lärka.
Haastan (i. -stoi 1. -sti), -ste-

len (-stelkoon), talar, kvitt-
rar.

Tajuan (-jutkoon), förnimmer.
Paula (-oina) band.
Impi (-mpenä)l. immyt (-mpye-

nä, -mmyttä, -mpyinä), tärna.
Kaari (-rena, -rta), bäge.
Rusoreuna, purpurrand.
Kuutar (-ttarena, -tarta), må-

nens dotter: kuu, måne.
Päivätär (-ttärenä, -tärtä), so-

lens dotter.
Neiti (-tenä, -ttä, -tina), tärna.
Par’aikaa, soin bäst.
Suistun, faller.
Sukkula (-oina), väfspole, väf-

skyttel.
Rihma (-oina), band, träd.
Niisi (niitenä, -ttä, -sinä), solf.
Helkähdän (-htävä), klingar,

pinglar.
Ruohoparta, med skägg af

gräs.
Luikahdan (-htava), dyker upp.
Lumme (-mpeena, -mmetta,

-mpeina) neckros.
Kari, grund.
Ruoko, vasstrå; ruoisto, vass;
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ruokoinen, rörbevuxen, den
som vistas i vass.

Sotkotar (-ttarena, -tarta), en
vattennymf; sotka (-ina),
knipa.

.Kälykset (gen. pl. -ysten), svä-
gerskor.

Hiivon (-pova), borstar, slätar.
Ihastus (-uksena, -usta), be-

undran.
Ihastun, förtjuses.
Tunkeudun(-tuva), tränger sig.
Kajahtelen (-ladelkoon), gen-

Ijuder.
Patsas (-saana, -sasta, -saina),

pelare, ugnstolpe.
Pajahdan (-htaya), sjunger.
Uljas (-jaana, -jasta, -jaina),

stolt.
Kesken, adv., oafslutad.
Ilmeinen, i yärlden yarande,

världens.
Ikä (-inä), älder.
Soitanto, musik.
Vyö (vöinä), bälte.
Vieren (-rköön), rinner.
Kyynel (-lenä, -Itä) 1.kyynele’

(-leenä, -lettä, -leinä), tår.
Helistyn, förvandlas.
Valta (-oina), den mäktige.
Iki-ilo, evärdelig fröjd.

54.Huurre’ (-rteena, rretta, -rtei-
na), rimfrost; huurteinen,
frusen.

Lehto, -nen, lund.
Vihannoin, grönskar.
Purpuroin, prunkar i purpur.
Soudan (-tava, i. -til.-si),-te-

len (-delkoon), ror.
Kiiruhdan, (-htava), skyndar

sig.
Lysti, rolig.
Pauhuisa (-ina), dånande.
Tiuku, bjällra.
Suksi (-ksena, -ksea 1. -susta),

skida.
Liuvun (liukuva), slinter.
Kinos (-ksena, -sta), drifva.
Leimuan (-utkoon, i.-usi),flam-

mar.

Kyynelehdin (-htivä), brister
i tärar.

Suojaan (-jatkoon, i. -jasi),.
skyddar.

44. Synnyn (-utyvä), födes; -nty-
mä, födelse.

Kyläläinen, byfolk, byaman.
Ihmetytän (-ttävä), förvånar.
Kiihotan (-ttava), uppäggar.
Utelijas (-aana, -asta, -aina),

nyiiken; -aisuus (-uutena,-
-uutta, -uuksina),nyflkenhet.

Virsu, näfversko, näfversandal.
Aivina, lin lärft; aiyinainen,

gjord af —.
Paita (-oina), skjorta.
Siankarvainen, gjord af syin-

hår.
Säärys (-yksenä, -ystä), fotlös

smalbenstrumpa.
Patalakki, rund mössa med

skärm.
Kaista (-oina), kil, Hik.
Navetontakuinen, hemvuxen

tobak.
Tulukset (-ksina, gen. -Sten),

elddon.
Keppu, ränsel.
Kyrsä, bröd, kaka.
Kuttu, get.
Käpäle, (-leenä -lettä, -leinä),

1. käpälä (-lina), tass, bog.
Kupari, koppar.
Piimä, surmjölk.
Äyri, öre.
Varhain, tidigt.
Painava (-vina), vigtig.
Lähtö, afresa.
Merkillinen, märkvärdig.
Päämaali, mål.
Hiki (-keuä) svett.
Höyryn, ångar, afdunstar.
Tulli, tuli.
Aikomus (-ksena, -sta), afsigt-
Kuvaileu (-Ikoon), föreställer

sig.
Kummastus (-uksena, -usta),,

förvåning.
Kivi, rad.
Mokoma, sådan där.
Kasva (-oina), fett, späck, isteiv
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45.

Lakaisen (-haiskoon), sopar.
Puhdistan, städar.
Sija (-oina);

bädd.
Mahtava (-ina), mäktig.
Hiljakseen, sakta.
Hoikka (-ina) smal.
Sääri (-renä, -rtä), beu.
Pahaksun, misstycker, tager

illa upp.
Raippa (-oina) spö.
Kukaties, 1. kenties, kanske.
Alinen, undertill belägen,

nedre.
Alus (-uksena, -usta), fartyg.
Kistu, kista.
Pakka (-oina), packa.
Hännystakki, frack.
Pikainen, hastig.
Vertainen, jämnlik, make.
Kalu, vara, gods.
Visu, noga.
Voitto, vinst.
Pohatta (part. pl. -töitä), en

rik man.
Kehtaan (-hdatkoon), täokes.
Pöllö, tölp, stolle.
Kade’ (-teenä, -detta, -teinä),

afundsjnk.
Julkean (-lj etkoon, i. -Ikesi),

täckes.
Loikkaan (-katkoon, i. -kkasi),

skär.
Yhfäkkiä, plötsligt.
Harja (-oina), man, kam.
Kummitus (uksena, -usta), un-

dersyu, spökelse.
Lähenen (-hetköön), nalkas.
Arkku, kista.
Varis (-ksena, -sta), kräka.
Kääsi, schäs.
Pelätys(-ykseuä ,-ystä), skräm-

ma, åkerspöke.
Seassa, -sta, -sekaan, ibland,

fr&n.
Toivotan (-ttava), önskar.
Kylläksi I. kylliksi, tillräok-

ligt.
Pötkin, paltar af.
Makuu, liggande tillständ.
Autuaallinen, sali, lyoksalig.
Salo, skog.

Yellotan (-ttava), upprör.
Peite’ (-tteenä, -tettä, -tteinä),.

täcke, gardin.
Tirkistän!. tirkistelen( -Ikööu),-

tittar.
Paitasillaan, i hara skjortan,

i blotta linnet.
Hehkun, glöder.
Ryytimaa, kryddgård.
Rikkaruoho, ogräs.
Kitken 1. kitkelen (-lköön)r

upprycker, rensar.
Lava (-oina), bänk.
Iltapuoli (-lena, -Itä), efter-

middag.
Kykin (-kkivä), nedhukar sig,
Uutnkainen; uuden n., split-

terny.
Kimallan (-Itävä, i. -Isi) I. -Ite-

len (-Pelkoon), skimrar.
Panen maata, lägger sig.
Valveilla, -lie, adv., vaken.
Silmäluomi (-mena) ögonlook.
Himmenen (-nimetköön), för-

dunklas.
Tyyny, dyna.
Luovun (-puva), afstår.
Ryöstän, röfvar, beröfvar.
Se’ pl. sekää, se där, tag emot.
Turmeltumaton, ofdrdärfvad.
Antelijas (-aana, -asta, -aina)r

frikostig.
Ihmis-ystävä, människovän.
Ropo, styfver, skärf.

55. Valtias (-aana, -asta, -aina),-
herskare.

Runsas (-saana, -saasta, -säi-
liä), riklig.

Arvoton, värdelös.
Tonni, stoft.
Viittaan (-tatkoon, i. -ttasi),.

vinkar.
Alenen (-letkoon), sänkes.
Ylenen (-letköön), höjes.
Välisen (Pitkoon), väljer.
Ase’ (-seena, -setta, -seinä),

vapen, redskap.
Alhainen, ringa.
Suuruus (-uutena, -uutta, -iirik-

sinä), storhet.
Pienuus, ringhet.
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46.

47.

Valistan, upplyser, -stnn, blir
upplyst.

!. Palo, svedjeland.
Vilja (-oina), säd, spannmål.
Apulainen, biträde.
Huolikaan (-katkoon, i. -kka-

si), uppmjukar, upparbetar.
Kahtia, i tn.
Nauris (-riina, -rista, -riina 1.

-reina), rofva.
Vehnä, hvete.
Kylvös (-öksenä, -östä,), ut-

utsäde.
Ylimmäinen, öfverst.
Alimmainen, nederst.
Naatti, blast.
Sänki (-nkeuä), stubb.
Paistikas (-kkaana, -kasta,

-kkaina), stekt rofva.
Maakas (-kkaana, -kasta, -kkai-

na), som bar jordsmak.
Keitän (-ttävä) L -ttelen (-tel-

köön), kokar.
Kostan (i. -sti), hämuas.
Myöten, postp. medpart. längs-

med, enligt.
Uhkaan (-katkoon, i. -likasin),

hotar;uhkaus(-uksena, -usta,
-uksina), hotelse.

Huhta, svedjemark.
Ruis (rukiina, -ista, -kiina), råg.
Totun (-ttuva), vänjer sig.
Viritän (-ttävä), uppspänner,

utsätter.
Ansa, snara.
Tavallinen, vanlig.
Vara: on varoillaan, aktar sig.
Kiljuu, skriker.
Ruoja, slyngel.
Päälliseksi, på köpet.
Tuumaan (-matkoon, i. -ma-

si), begrundar, menar.
Ratkaisen (-skoon), afgör;

-tkaisija, skiljemau.
Hevoskulu, hästkrake.
Vastus (-uksena, -usta), förtret.
Lykkään (-kätköön, i. -kkä-

sin), hänskjuter, uppskjuter.
Koen (-keva), erfar; -kenut,

erfareu.
Hirtän (-ttävä), hänger.

Perustus (-uksena, -usta)
grund.

Näätä, märd.
Saukko, utter.
Kunnollinen, duglig.
Ripustan, hänger.
Myönnyn (-ntyvä), bifaller.
Repo, räf.
Juttu, tvistemål.
Tiedustan 1. -stelen (-Ikoon),

efterfrägar, förfrägar sig,
forskar.

Hätäydyn (-ytyvä), råkar i
ängsla.

Välipuhe’ (-eena, -että, -eina),
öfverenskommelse.

Viekastelen (-Ikoon), hete sig
slngt.

Viekas (-kkaana, -kasta, -kkai-
na), slug, falsk.

Kohtuullisuus(-suutena, -suut-
ta), billighet.

Mutkainen, krånglig.
Sekava(-viira), oredig,trasslig.
Asian-omaineu, vederbörande,

part.
Mätäs (-ttäänä, -tästä, -ttäi-

nä), tufva.
Ilmaisen (-skoon), tillkänna-

gifver.
Päätös (-öksenä, -östä, -ök-

sinä), utslag.
Aprikoin, begrundar.
Tarkastan, afsynar.
Pudistan, -stelen (-Ikoon), ska-

kar.
Surmapaikka, baneställe.
Tutkin, undersöker.
Pakko, tvång.
On vireessä, är spänd; panen

vireesen, spänner.
Pohja, grund, ständpunkt.
Joutava, onödig.
Hyvillään, vid godt lynne,
Katkatan (-ttava), kaoklar.
Ilve’ (-veenä, -vettä, -veinä),

gyekelspel, oljud.
Halko, vedträ.
Paalikoin, slår medkäflingar.
Karku, flykt, rymning.

48. Peikko, spöke, tönit.
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49,

Panen lahdelle, lägger i för-
var, lägger på minnet.

Yuoro, tur.
Karja, boskap, hjord.
Kerällä 1. kera, postp. med

gen., med.
Puhuttelen (-telkoon), tilltalar.
Lämmittelen (-telköön), vär-

mer sig.
Kynnys (-ksenä, -ystä),tröskel.
Ovipieli (-enä, -Itä), dörrpost.
Perä, fond.
Orsi (-rtena, -rtta, -rsina),

sparre, äs, spett.
Aukaisen (-kaiskoon), öppnar.
Puraisen (-aiskoon), biter ba-

stigt.
Nujakka (part. pl. -koita), ovä-

sende, stoj.
Toivun (-puva), hemtar sig.
Töytään (-dätköön, -täsi), ru-

sar.
Kiireimmiten, i största hast.
Ladon (-tova), sätter, radar;

latelen (-delkoon), pratar, be-
rättar.

Lesti, skoläst.
Oppipoika, lärling.
Kinnas (-ntaana, -nnasta,

-ntaina), lädervante, läder-
handske; dim. kinnabainen.

Ystävykset, vänner.
Rapakko, vattenpöl.
Löytö 1. löydös (-öksenä, -ös-

tä), fynd,
Ihmestyn, blir förvånad.
Kali, se.
Houkuttelen (-telkoon), lockar.
Metsästäminen, jagt.
Seuraan (-ratko on, i. -rasi),

följer.
Tervaskanto, tjärvedstubbe.
Milfei, närä nog.
Suotta, utan orsak, förgäfves.
Tuumin, ämnar.
Tuonpäiväinen, „detbittersta“_
Ankea, öppen, flack.
Ympäristö, omgifning.
Pistäydyn (-ytyvä), sticker

sig.
Sukkela, kviok.

Korte' (-rtteena, -rtetta, rttei-
na), fräken.

Hirvi (-enä), älg.
Ehtimiseen, oafbrutet.
Siedän (-tävä, i. -ti), tål.
Vaivun (-puva), sjunker.
Kellellä(-nsä, -än) -lle(-nsä,

-en), omkull.
Pujottaudun (-tuva), slingrar

sig, sticker sig.
Osoitelen (-telkoon), pekar.
Pilkon (-kkova), styckar.

50. Hukka, varg.
Kuoma, -nen, guffar, kam rat.
Pakinoin, språkar.
Äskettäin, nyss.
Sievä, kviok.
Kappera (-rina, 1. -roina), pigg.
Saapuvilla, tillstädes.
Hiivin (-pivä), smyger, kryper.
Turpa 1. kuono, uos, mule,

tryn.
Pahanpäiväinen, faslig.
Seikka (-oina), äfventyr.
Kolo, håla.
Raapaisen (-paiskoen), skra-

par, klöser.
Vihavoin, svider.
Ilman, utan skäl.
Varoitan (-ttava), varnar.
Kinttu, knäveck, bakdel af

foten.
Hämmästys (-yksenä, -ystä),

häpnad.
Vasta ikään, nu just.
Vilahdus (-uksena, -usta, -uk-

sina), skymt.
Joudan (-tava, i. -ti), hiuner.
Asioin, bestyr.
Kartan (-ttava, i. -rttoi 1. -rtti),

undviker, aktar sig.
Varon, aktar sig; -va, varsam.
Likenen, nalkas.
Täytän (-ttävä), rnsar upp.
Puolestaan, för sin del.
Tuuma, pian.
Pitoruoka, kalasmat.
Rupean (-vetkoon, -pesin), bör-

jar.
Piilo, gömställe.
Syrjä, sida.
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Haaska, död kropp.
Murto, brytning, vindfälle.
Peittäydyn (-ytyyä), gömmer

sig.
Asetun (-ttuva), ställer sig.
Nykäsen (-käsköön), knyoker.
Rusabtelen (-hdelkoon), prass-

lar
Risu, ris, ruska.

Kesken, prep. med. genit.,
midt i.

Syönti, ätning.
Toraahdan (-htava), bullrar,

dänar.
Kylkiluu, refben.
Taitan (-ttava; impf. taittoi

1. taitti), bryter.

Helsingfors, Tidnings- & Tryckeri - aktiebolagets tryckeri 1885.





AI ku sananen.

Tämä, oikeastaan vain yksityistä ja väliai-
kaista tarvetta varten valmistettu sanasto, joka
useiden kellotuksesta julkaistaan, edellyttää taval-
lisimpain sanojen, konsonanttien pehmenemisen
ja tärkeimpien alkeismuotojen tuntemisen. Tar-
koituksena on, että oppilaan annettaisiin jokaker-
ta sanan „teemana“ lausua ne muodot, joissa var-
talot esiintyvät puhtaina. Nomineista lueteltaisiin
yks. nominatiivi, essiivi ja partitiivi sekä mon. es-
siivi; esim. vesi, vete- nä (typistymätön vrtlo vete-),
vet-iä, (typistynyt vrtlo vei-), vesi-nä (mon. vrtlo vesi-).
Verbeistä taas mainittaisiin preesensin yks. 1 pers.i
I partisiippi, imperatiivin yks. 3 pers. ja imper-
fektin yks. 3 pers.; esim. näen, näJce-vä, (typistymä-
tön vrtlo näke-), noh-köön (typistynyt vrtlo näh-),
näki (impf. vrtlo näki-). Näiden muotojen löytämi-
seen antaa sanasto johdatusta, missä ne eivät
suorastaan tai aivan helppojen muutosten kautta
oppilaalle tarjoudu.

Helsingissä 25 p. Syysk. 1885.

E, N, Setälä',

Hinta: 50 p:iä.


