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Nye tobokstavsord

YI substantiv folkegruppe i Kina, medlemmer av denne

Nye trebokstavsord

BÆD imperativ av BÆDE miste besinnelsen
EHM interjeksjon uttrykker nøling
GER substantiv mongolsk telt
KAB substantiv kabriolet
KEG substantiv ølfat med ekstra kullsyre slik at gasstrykket driver ølet ut
KOA substantiv underfamilie av gjøker som lever på Madagaskar
MOB substantiv mobiltelefon
OFF adverb utafor; på utsiden; i utakt
ULO substantiv eskimokniv
UZI substantiv israelsk maskinpistol
YAO substantiv bantuspråk, snakkes primært i Malawi, Tanzania og Mosambik
YES interjeksjon ja; hurra

Nye firebokstavsord

ACAI substantiv assaipalme – søramerikansk tre; bær av dette treet
ACID substantiv musikksjanger (acid house)
AKAN substantiv ghanesisk språk
AMUR substantiv navn på flere velluktende planter, for eksempel myske (Galium odoratum)
BEEF substantiv krangel; uenighet
BIGA substantiv tohjulet vogn trukket av to hester i det gamle Roma
BIMA substantiv plattform i synagoge, der Toraen leses
BOLS substantiv alkoholholdig drikk fra Nederland
BÆDA fortid av BÆDE miste besinnelsen
BÆDE verb miste besinnelsen
CIAO interjeksjon (it.) hei, ha det
DANG interjeksjon lydord, gjengir lyden av en stor klokke
DOKU substantiv dokumentar
EHUS substantiv ærfuglbolig
ERHU substantiv kinesisk strengeinstrument
FØKK interjeksjon (interj.) fuck, faen
GOET entall, bestemt form av GO strategisk brettspill fra Asia
GOSE substantiv syrlig øl tilsatt salt
GRIT substantiv småstein i kråsen hos (større) fugl
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GRÅA fortid av GRÅE gjøre eller bli grå
GUPP substantiv i rally: søkk i veien
HENS pronomen eieform av «hen»
ISBO substantiv gammelt ord for eskimo
KEEF substantiv hasj
LANA flertall, bestemt form av LAN (IT) lokalnett; datatreff med maskiner knyttet sammen i et slikt nett
LANE verb delta i et lan
LECA substantiv porøs betongblokk
LEGO substantiv leketøy; byggeklosser av plast
LUBA substantiv bantufolk og språk i Kongo
MIAO substantiv folkegruppe i Kina
OMBY verb sende rundt mat eller drikke i festlig lag
PERF imperativ av PERFE kortord for perforere
PIDE substantiv tyrkisk pitabrød
RIKN imperativ av RIKNE bli eller gjøre rik
SIMR imperativ av SIMRE småkoke; boble
SØRI adverb lengre sør; mot og inn i sør
TULU substantiv dravidisk språk i India
UDYP adjektiv ikke dyp
UFYS adjektiv vemmelig, ufyselig
UTLÅ preteritum av UTLIGGE ligge ute, tilgjengelig
UTØK imperativ av UTØKE forlenge, utvide
UVIS adjektiv uklok
UÆRA entall, bestemt form av UÆRE skjensel, vanære
UÆRE substantiv skjensel, vanære
VEIS substantiv plante i soleiefamilien
VIVE substantiv (fr.) leve!
YIEN entall, bestemt form av YI folkegruppe i Kina, medlemmer av denne
YIER flertall, ubestemt form av YI folkegruppe i Kina, medlemmer av denne
ÅLØP substantiv elveløp

Nye fembokstavsord

ABACA substantiv manilahamp; plante slik hamp fremstilles av
ACIDA flertall, bestemt form av ACID syre
AFTER flertall, ubestemt form av AFTE munnskåld
AGYNI substantiv ugift sivilstand hos menn; (bot.) manglende hunnkjønn
AMBER substantiv rav
AMELI substantiv medfødt misdannelse der armer eller bein mangler
ARGUS substantiv kontrollerende menneske; en som har argusøyne
ARMGÅ verb bevege seg langs bom e.l. med armene (armgang)
AVLID imperativ av AVLIDE dø
AVTON imperativ av AVTONE mildne farger (i bilde)
BADGE substantiv uniformsmerke; button med slagord, symbol e.l.
BAKIS adjektiv fyllesyk
BAKRO verb ro med ryggen mot målet, det motsatte av å skåte
BAOSJ substantiv slangord for politi
BEACH imperativ av BEACHE trekke skip på land for (miljøskadelig) opphugging
BELIV imperativ av BELIVE gi (nytt) liv; skape liv og røre
BIBOK substantiv (bokf.) hjelpebok
BISSE substantiv (barnespråk) hund; tann
BOIER substantiv medlem av keltisk folkestamme
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BONDA fortid av BONDE få nær kontakt med; knytte bånd til
BROCH substantiv rundt tørrmurt tårn, kjent fra Skottland og omkringliggende øyer
BUNGE substantiv strandplante
BÆDER presens av BÆDE miste besinnelsen
BÆDES passiv av BÆDE miste besinnelsen
BÆDET fortid av BÆDE miste besinnelsen
BØLES passiv av BØLE (om smågnagere) lage bol
CENTO substantiv diktform i antikken
COMFY adjektiv (eng.) bekvem
CUVEE substantiv (fr.) fatblanding av ulike viner for å skape ny vin av høy kvalitet
DALOM substantiv gokk, hutaheiti
DHOLE substantiv rødhund; vill asiatisk hundeart
DOHOL substantiv dohull
DRUGS flertall, ubestemt form av DRUG narkotika
EHUSA flertall, bestemt form av EHUS ærfuglbolig
EKKOE verb lage ekko, gjenlyd
ERROR substantiv (lat.) feil
FEIEN adjektiv i godt humør; velstelt
FEINE flertall av FEIEN i godt humør; velstelt
FEMÅR substantiv periode på fem år
FJAGG substantiv kjæreste av hankjønn, fjegg
FJEGG substantiv kjæreste av hankjønn, fjagg
FLYIL substantiv liten fly, vidde
FRILA preteritum av FRILEGGE avdekke, gjøre synlig; isolere fotomotiv
FUNDI flertall, ubestemt form av FUNDUS den øverste delen av et hulorgan
FØKKA adjektiv fucka, mislykka
FØKKE verb (ofte «føkke opp») rote til, ødelegge; norvagisering av «fucke»
GEREN entall, bestemt form av GER mongolsk telt
GIGOT substantiv (fr.) lår eller stek av lam og får
GLOSS substantiv sminke som gir glinsende overflate, særlig på lepper
GNURP imperativ av GNURPE tygge med svak gnisselyd, knurpe
GOSEN entall, bestemt form av GOSE syrlig øl tilsatt salt
GOSER flertall, ubestemt form av GOSE syrlig øl tilsatt salt
GRELE verb mase; småkjefte
GRITA flertall, bestemt form av GRIT småstein i kråsen hos (større) fugl
GRYUG adjektiv (dial.) veldig tidlig oppe eller i gang
GRØTT perfektum partisipp av GRØTE (dial.) gjøre trist, ulykkelig
GRÅER presens av GRÅE gjøre eller bli grå
GRÅES passiv av GRÅE gjøre eller bli grå
GRÅET fortid av GRÅE gjøre eller bli grå
GUPPA flertall, bestemt form av GUPP i rally: søkk i veien
GYOZA substantiv japansk dumplingvariant
HELAN substantiv snaps; særlig om det første akevittglasset
HMONG substantiv folkegruppe i Vietnam, Laos, Kina og Thailand
HOKUS interjeksjon i uttrykket «hokus pokus»
HUNCH substantiv fornemmelse, følelse
HYERE flertall, ubestemt form av HYER person fra Hyen
ILDHU substantiv (poet.) voldsom, lidenskapelig begeistring
ILEUM substantiv (lat.) krumtarmen
INNOS substantiv os der elv eller bekk går ut i innsjø, samme som innfallsos
ISLYN substantiv (poet.) glimtende fargespill i is
ISSUA flertall, bestemt form av ISSUE vanskelighet; personlig utfordring
ISSUE substantiv vanskelighet; personlig utfordring
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ISSØL substantiv iskremsøl
JALEO substantiv spansk dans; musikken som akkompagnerer denne
JAPSE substantiv japs
JOBBY substantiv noe midt mellom jobb og hobby; fritidsinteresse som opptar veldig mye

tid eller et arbeid man stortrives med
KABEN entall, bestemt form av KAB kabriolet
KABER flertall, ubestemt form av KAB kabriolet
KEEFA fortid av KEEFE røyke hasj
KEEFE verb røyke hasj
KEGEN entall, bestemt form av KEG ølfat med ekstra kullsyre slik at gasstrykket driver ølet ut
KEGER flertall, ubestemt form av KEG ølfat med ekstra kullsyre slik at gasstrykket driver ølet ut
KLADE substantiv genetikkbegrep relatert til kromosomer
KOAEN entall, bestemt form av KOA underfamilie av gjøker som lever på Madagaskar
KOAER flertall, ubestemt form av KOA underfamilie av gjøker som lever på Madagaskar
KODEK substantiv programvare/elektronisk komponent som bl.a. konverterer lyd

og video
KOLBY substantiv kullby
KOMFY adjektiv (eng.) bekvem
KUFIS substantiv kvegpromp
KUHÅR substantiv behåring på ku
KUOST substantiv ost av kumelk
KUTRØ substantiv innhegnet område for kyr
KUØYD adjektiv som har øyne som minner om øynene til en ku
LABIA flertall, ubestemt form av LABIUM leppe
LANER substantiv en som deltar i et lan
LANES passiv av LANE delta i et lan
LANET entall, bestemt form av LAN (IT) lokalnett; datatreff med maskiner knyttet sammen i et slikt nett
LEHUS substantiv leskur
LIKLA preteritum av LIKLEGGE (litt., poet.) ta livet av
METOO substantiv (eng. «me too») etter emneknagg brukt i kamp mot seksuell trakassering
MIKKA fortid av MIKKE sette mikrofon på noe
MOBEN entall, bestemt form av MOB mobiltelefon
MOBER flertall, ubestemt form av MOB mobiltelefon
MOHET substantiv å være mo, sliten
MOMSA fortid av MOMSE momslegge; betale moms
MOMSE verb momslegge; betale moms
MUNDA substantiv indisk språkfamilie
OMBYR presens av OMBY sende rundt mat eller drikke i festlig lag
OMBYS passiv av OMBY sende rundt mat eller drikke i festlig lag
OMBØD preteritum av OMBY sende rundt mat eller drikke i festlig lag
OMBØY preteritum av OMBY sende rundt mat eller drikke i festlig lag
OMSMI verb smi på nytt
ORGON substantiv pseudovitenskapelig begrep som betegner en esoterisk, kosmisk energi
ORIYA substantiv indisk språk
OROMO substantiv etiopisk folkegruppe; medlemmer av denne
OSHOL substantiv oshull
PASTE verb (fra eng.) lime inn (i dataprogram)
PERFA fortid av PERFE kortord for perforere
PERFE verb kortord for perforere
PIDEN entall, bestemt form av PIDE tyrkisk pitabrød
PIDER flertall, ubestemt form av PIDE tyrkisk pitabrød
PLYTT substantiv (dial.) smågutt
PLØRE substantiv (litt.) søle, gjørme
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POKUS interjeksjon i uttrykket «hokus pokus»
POMPA entall, bestemt form av POMPE kvinnelig pomp, mest som suffiks
POMPE substantiv kvinnelig pomp, mest som suffiks
RIKNA fortid av RIKNE bli eller gjøre rik
RIKNE verb bli eller gjøre rik
ROGGA fortid av ROGGE (dial.) rense fisk
ROGGE verb (dial.) rense fisk
ROLAG substantiv lag med roere
RONKI substantiv lungelyder ved astma o.l.
RØRLA preteritum av RØRLEGGE legge (vannløp) i rør
RÅKUL adjektiv veldig kul
RÅLAM substantiv annet ord for rådyrkalv
RÅSUR adjektiv (om vær, smak, humør) veldig sur
SADHU substantiv (fra sanskrit «hellig mann») hinduistisk asket
SHONA substantiv folkegruppe i Zimbabwe og Mosambik; medlemmer av denne
SIMRA fortid av SIMRE småkoke; boble
SIMRE verb småkoke; boble
SINTI substantiv omvandrende folk, undergruppe av romani
SJANT substantiv kortord/slang for sersjant
SOTHO substantiv språket i Lesotho
SPUNT substantiv forstøtningsvegg; stålprofil i en slik
STØPA flertall, bestemt form av STØP støpemateriale, støpt masse
STÅEN entall, bestemt form av STÅ ereksjon; kortform av ståpikk
STÅER flertall, ubestemt form av STÅ ereksjon; kortform av ståpikk
SVOSJ substantiv feiende bevegelse med hørlig svosjelyd
SWEET adjektiv (eng.) kul, deilig, bra
SYREM substantiv (salmakerspråk) smal, tynn rem man syr med
SØRLI substantiv sørvendt li
SÅRØR substantiv rør til frø eller såkorn på landbruksmaskin
TENNA substantiv i uttrykk som «tenna på tørk»
TESØL substantiv sølt te
TJIHI interjeksjon uttrykk for latter og fnis
TJOHO interjeksjon uttrykk for jubel; jippi
TOKAY substantiv gekkoart, hjemmehørende i Asia
TOSOM adjektiv som skjer i tosomhet, med to sammen
TREBU substantiv bu av tre, trebod
TUMBA substantiv (lat.) sarkofag, gravsted over kirkegulvet
TURBA substantiv (mus.) korparti i pasjon der koret representerer folkemengde
UDJUP adjektiv ikke djup; udyp
UDYPE flertall av UDYP ikke dyp
UDYPT neutrum av UDYP ikke dyp
UFROM adjektiv ugudelig; ikke from
UFYST neutrum av UFYS vemmelig, ufyselig
ULETT adjektiv (arkaiserende) som venter barn
ULOEN entall, bestemt form av ULO eskimokniv
ULOER flertall, ubestemt form av ULO eskimokniv
ULUKT substantiv ekkel lukt
URGRÅ adjektiv (litt.) gammel og grå
UTBAK imperativ av UTBAKE bake ut deig; rense kar av tre med avkok av einer
UTBUA adjektiv som buer seg eller er bua utover; utbuet
UTHAL imperativ av UTHALE dra eller hale noe ut eller fremover; utruste skip etter opplag; maie ut
UTJAG imperativ av UTJAGE (litt.) jage vekk; vise bort
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UTJOG preteritum av UTJAGE (litt.) jage vekk; vise bort
UTSIL imperativ av UTSILE sile ut; sortere etter kvalitet
UTSLO preteritum av UTSLÅ slå, helle, brette noe ut
UTSLÅ verb slå, helle, brette noe ut
UTTÆR imperativ av UTTÆRE tære ut
UTØKA fortid av UTØKE forlenge, utvide
UTØKE verb forlenge, utvide
UTØKT perfektum partisipp av UTØKE forlenge, utvide
UVISE flertall av UVIS uklok
UVIST neutrum av UVIS uklok
UZIEN entall, bestemt form av UZI israelsk maskinpistol
UZIER flertall, ubestemt form av UZI israelsk maskinpistol
UÆREN entall, bestemt form av UÆRE skjensel, vanære
VAIES passiv av VAIE svinge fram og tilbake (i vind); blafre
VIVER flertall, ubestemt form av VIV kvinnelig ektefelle, hustru
VOVES passiv av VOVE voffe, gjø
VULAN substantiv kinesisk buddhistisk fest for de avdøde
VÅRRU substantiv ull som løsner og kan plukkes av sau om våren
VÅRTØ substantiv vårlig tøvær
WOLOF substantiv folkegruppe i Senegal, Gambia og Mauritania; medlem av denne
YAOEN entall, bestemt form av YAO bantuspråk, snakkes primært i Malawi, Tanzania og Mosambik
YARDS flertall, ubestemt form av YARD britisk og amerikansk lengdemål, tilsvarer 3 fot eller 0,9144 m
YIENE flertall, bestemt form av YI folkegruppe i Kina, medlemmer av denne
ØDENE flertall, bestemt form av ØDE ødemark, stort, folketomt område
ØLHOL substantiv skjenkested; hull i is/snø på vann eller våtmark; ølhull
ØLTÅR substantiv slurk, tår med øl
ØLVÅT adjektiv klissvåt
ØSTLI substantiv østvendt li
ÅLHUS substantiv (dial.) kasse man fanger ål i
ÅLØPA flertall, bestemt form av ÅLØP elveløp

Nye seksbokstavsord

ACAIEN entall, bestemt form av ACAI assaipalme – søramerikansk tre; bær av dette treet
ACIDEN entall, bestemt form av ACID musikksjanger (acid house)
ACIDER flertall, ubestemt form av ACID syre
ACIDET entall, bestemt form av ACID syre
AFTENE flertall, bestemt form av AFTE munnskåld
AGONAL adjektiv som relaterer til agoni; som hender rett før døden inntreffer
AGROST substantiv foreldet navn på planter av slekten kvein
AKALEF substantiv foreldet klassifisering av havdyr
ALELAM substantiv kopplam
ALLVID adjektiv veldig vid
ALVPIL substantiv (i folketro) skader på dyr forklart ved at de er påført av alver
AMUREN entall, bestemt form av AMUR navn på flere velluktende planter, for eksempel myske (Galium odoratum)
AMURER flertall, ubestemt form av AMUR navn på flere velluktende planter, for eksempel myske (Galium odoratum)
APEFOT substantiv fot på ape
APEGUD substantiv gud med apetrekk; gud for apesamfunn
APELYD substantiv lyd laget av, eller som etterligner, ape
APEØRA flertall, bestemt form av APEØRE øre på ape
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APEØRE substantiv øre på ape
ARMGÅR presens av ARMGÅ bevege seg langs bom e.l. med armene (armgang)
ARMGÅS passiv av ARMGÅ bevege seg langs bom e.l. med armene (armgang)
ARMHOL substantiv (i klesplagg) hull til arm eller erme; armhull
ATSJOA flertall, bestemt form av ATSJO lyd som fremkalles ved nys
AVLIDD perfektum partisipp av AVLIDE dø
AVLIDE verb dø
AVSAUG preteritum av AVSUGE suge av eller bort
AVSUGA fortid av AVSUGE suge av eller bort
AVSUGD perfektum partisipp av AVSUGE suge av eller bort
AVSUGE verb suge av eller bort
AVTONA fortid av AVTONE mildne farger (i bilde)
AVTONE verb mildne farger (i bilde)
AVTONT perfektum partisipp av AVTONE mildne farger (i bilde)
BADGEN entall, bestemt form av BADGE uniformsmerke; button med slagord, symbol e.l.
BADGER flertall, ubestemt form av BADGE uniformsmerke; button med slagord, symbol e.l.
BAFLER flertall, ubestemt form av BAFFEL mekanisme som leder væske eller gass i et apparat
BAGGIS substantiv (muntlig) bagett
BAKNAV substantiv bakre nav
BAKROR presens av BAKRO ro med ryggen mot målet, det motsatte av å skåte
BAKROS passiv av BAKRO ro med ryggen mot målet, det motsatte av å skåte
BARDØR substantiv dør til bar
BEACHA fortid av BEACHE trekke skip på land for (miljøskadelig) opphugging
BEACHE verb trekke skip på land for (miljøskadelig) opphugging
BEEFEN entall, bestemt form av BEEF krangel; uenighet
BEEFER flertall, ubestemt form av BEEF krangel; uenighet
BELIVE verb gi (nytt) liv; skape liv og røre
BIBOKA entall, bestemt form av BIBOK (bokf.) hjelpebok
BIGAEN entall, bestemt form av BIGA tohjulet vogn trukket av to hester i det gamle Roma
BIGAER flertall, ubestemt form av BIGA tohjulet vogn trukket av to hester i det gamle Roma
BIKONA entall, bestemt form av BIKONE ekstra kone
BIKONE substantiv ekstra kone
BILHUS substantiv bilbutikk
BILLÅS substantiv lås til bil
BIMAEN entall, bestemt form av BIMA plattform i synagoge, der Toraen leses
BIMAER flertall, ubestemt form av BIMA plattform i synagoge, der Toraen leses
BISSEN entall, bestemt form av BISSE (barnespråk) hund; tann
BISSER flertall, ubestemt form av BISSE (barnespråk) hund; tann
BLONDA fortid av BLONDE farge blond; klarnes (inkoativt om værforhold)
BLÅSIL substantiv storsil
BOIERE flertall, ubestemt form av BOIER medlem av keltisk folkestamme
BOLSEN entall, bestemt form av BOLS alkoholholdig drikk fra Nederland
BONDER presens av BONDE få nær kontakt med; knytte bånd til
BONDES passiv av BONDE få nær kontakt med; knytte bånd til
BONDET perfektum partisipp av BONDE få nær kontakt med; knytte bånd til
BUEIER substantiv bodeier
BULEIA entall, bestemt form av BULEIE bodleie
BULEIE substantiv bodleie
BULØKS substantiv boløks
BUNGEN entall, bestemt form av BUNGE strandplante
BUNGER flertall, ubestemt form av BUNGE strandplante
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BUSKOG substantiv beiteskog
BUTEGN substantiv eier av gård i norrøn tid
BYFERD substantiv ferd til by
BYGDIS substantiv person fra bygda
BYHATT substantiv fjong hatt
BYHELG substantiv helg i byen; helg som feires med ting fra byen; helg med aktiviteter i

byen
BYKONA entall, bestemt form av BYKONE bykvinne
BYKONE substantiv bykvinne
BÆDING verbalsubstantiv av BÆDE miste besinnelsen
BÆLFIN adjektiv veldig fin
BÅTOVN substantiv ovn på båt
CALIMA substantiv varm og tørr fralandsvind vestover i Atlanterhavet
CHASER substantiv drikk
CHINOS substantiv buksetype av bomull eller kaki
CUVEEN entall, bestemt form av CUVÉE (fr.) fatblanding av ulike viner for å skape ny vin av høy kvalitet
CUVEER flertall, ubestemt form av CUVÉE (fr.) fatblanding av ulike viner for å skape ny vin av høy kvalitet
DAGENS substantiv dagens rett
DAKOTA substantiv nordamerikansk sioux-språk
DIIMIN substantiv ubestandig nitrogenhydrogenforbindelse
DOHOLA flertall, bestemt form av DOHOL dohull
DOKART substantiv kart over toaletter
DOKLUT substantiv klut til do
DOKUEN entall, bestemt form av DOKU dokumentar
DOKUER flertall, ubestemt form av DOKU dokumentar
DREADS substantiv dreadlocks
DRUGET entall, bestemt form av DRUG narkotika
DURMÅL substantiv dugurd
DVALER flertall, ubestemt form av DVALE søvnig eller inaktiv tilstand
DYNKEN entall, bestemt form av DYNK regnskur e.l. som dynker; å bli herjet med i snøen (få dynk)
DØDULL substantiv ull av selvdød sau
EGGNOG substantiv alkoholholdig drikk av egg
EHUSET entall, bestemt form av EHUS ærfuglbolig
EKKOES passiv av EKKOE lage ekko, gjenlyd
ELGLÅR substantiv lår av elg
ELNETT substantiv kraftnett
ELTAXI substantiv elektrisk taxi
ENDELT adjektiv ikke delt
ENFORS adjektiv (om husdyr) som er blitt fôret gjennom én vinter
ERHUEN entall, bestemt form av ERHU kinesisk strengeinstrument
ERHUER flertall, ubestemt form av ERHU kinesisk strengeinstrument
FAUCES substantiv overgang mellom munnhule og svelg
FEIENT neutrum av FEIEN i godt humør; velstelt
FELTDO substantiv do i felten
FEMÅRA flertall, bestemt form av FEMÅR periode på fem år
FILSTI substantiv adresse til datafil i et kataloghierarki
FLINKA substantiv uformell bestemt form av flink jente eller kvinne
FLYUKA entall, bestemt form av FLYUKE uke der man flyr mye (f.eks. under pilotutdanning); luftfartsmesse

som varer en uke
FLYUKE substantiv uke der man flyr mye (f.eks. under pilotutdanning); luftfartsmesse

som varer en uke
FRIHOL substantiv frihull
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FUNDUS substantiv den øverste delen av et hulorgan
FYSJOM interjeksjon fysj
FØKKER presens av FØKKE (ofte «føkke opp») rote til, ødelegge; norvagisering av «fucke»
FØKKES passiv av FØKKE (ofte «føkke opp») rote til, ødelegge; norvagisering av «fucke»
FØKKET perfektum partisipp av FØKKE (ofte «føkke opp») rote til, ødelegge; norvagisering av «fucke»
FØRTIS substantiv person i førtiårene
GALAGO substantiv primatart
GERENE flertall, bestemt form av GER mongolsk telt
GIGOTS flertall, ubestemt form av GIGOT (fr.) lår eller stek av lam og får
GIRLØS adjektiv uten gir
GJENLÅ preteritum av GJENLIGGE ligge igjen
GLOSSA fortid av GLOSSE glanse papirs overflate
GNURPA perfektum partisipp av GNURPE tygge med svak gnisselyd, knurpe
GNURPE verb tygge med svak gnisselyd, knurpe
GOSENE flertall, bestemt form av GOSE syrlig øl tilsatt salt
GRELES passiv av GRELE mase; småkjefte
GRELTE preteritum av GRELE mase; småkjefte
GRIDEN entall, bestemt form av GRID rutenett; nettverksløsning der oppgaver flyttes til noder med

overskuddskapasitet
GRIDER flertall, ubestemt form av GRID rutenett; nettverksløsning der oppgaver flyttes til noder med

overskuddskapasitet
GRITET entall, bestemt form av GRIT småstein i kråsen hos (større) fugl
GROHOL substantiv grohull
GROWLA perfektum partisipp av GROWLE spille eller synge brummende og knurrende
GROWLE verb spille eller synge brummende og knurrende
GRUFSE flertall av GRUFS ivrig etter å utføre bestemt handling
GRUFST neutrum av GRUFS ivrig etter å utføre bestemt handling
GRYUGE flertall av GRYUG (dial.) veldig tidlig oppe eller i gang
GRYUGT neutrum av GRYUG (dial.) veldig tidlig oppe eller i gang
GRØNSJ substantiv (mus.) grunge
GRØTTE preteritum av GRØTE (dial.) gjøre trist, ulykkelig
GRÅNES passiv av GRÅNE bli grå; farge grå
GUPPET entall, bestemt form av GUPP i rally: søkk i veien
GYMDAG substantiv dag med gym
GÅBUSS substantiv ordning der barn følges til og fra skolen til fots
GÅSELE substantiv sele til barn som lærer å gå
HELGRÅ adjektiv helt grå; heldekkende grå
HENTON imperativ av HENTONE (om lyd) svinne hen
HOPPKØ substantiv kø som brukes når man vil få en biljardkule til å hoppe
HORSAK substantiv beskylde for hor (gi horsak)
HUSBOK substantiv bok som er vanlig å eie; modellkatalog over ferdighus; thailandsk

bostedsbevis
HYEREN entall, bestemt form av HYER person fra Hyen
HYERNE flertall, bestemt form av HYER person fra Hyen
HØYBLÅ adjektiv kraftig blå
INNKOK imperativ av INNKOKE redusere ved koking
INNOSA flertall, bestemt form av INNOS os der elv eller bekk går ut i innsjø, samme som innfallsos
INNTAU imperativ av INNTAUE taue til havn; taue til avgrenset sted
INPUTS flertall, ubestemt form av INPUT investering; inndata
INTRON substantiv del av gen som ikke oversettes i proteinsyntesen
ISBOEN entall, bestemt form av ISBO gammelt ord for eskimo
ISBOER flertall, ubestemt form av ISBO gammelt ord for eskimo
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ISKULP substantiv lite kaldtvannsbasseng i bade- og velværeanlegg.
ISLYNA flertall, bestemt form av ISLYN (poet.) glimtende fargespill i is
ISPRIS substantiv pris på is
ISSUEN entall, bestemt form av ISSUE vanskelighet; personlig utfordring
ISSUER flertall, ubestemt form av ISSUE vanskelighet; personlig utfordring
ISSUES flertall, ubestemt form av ISSUE vanskelighet; personlig utfordring
ISSUET entall, bestemt form av ISSUE vanskelighet; personlig utfordring
JESIDI substantiv tilhenger av jesidismen
JODLYS substantiv halogenlys
JUGEND substantiv jugendstil
JUJUBE substantiv busk eller lite tre i trollheggfamilien; frukt av slike trær
KABENE flertall, bestemt form av KAB kabriolet
KAGURA substantiv seremoniell dans og musikk i shintoistisk tradisjon
KAKAPO substantiv papegøyeart
KEEFEN entall, bestemt form av KEEF hasj
KEEFER presens av KEEFE røyke hasj
KEEFES passiv av KEEFE røyke hasj
KEEFET perfektum partisipp av KEEFE røyke hasj
KEGENE flertall, bestemt form av KEG ølfat med ekstra kullsyre slik at gasstrykket driver ølet ut
KLADEN entall, bestemt form av KLADE genetikkbegrep relatert til kromosomer
KLADER flertall, ubestemt form av KLADE genetikkbegrep relatert til kromosomer
KLANKA flertall, bestemt form av KLANK metallisk lyd
KLONUS substantiv krampe som forårsaker kloniske rykninger
KLOTAS verb kjempe med klør
KOAENE flertall, bestemt form av KOA underfamilie av gjøker som lever på Madagaskar
KOKOVN substantiv kokeovn
KOLURI substantiv gallesalt i urinen som gir mørk gulbrun farge
KOSETE adjektiv som er glad i kos
KUHÅRA flertall, bestemt form av KUHÅR behåring på ku
KUMMIN substantiv spisskummen
KUSMØR substantiv smør av kumelk
KUTREA flertall, bestemt form av KUTRE søramerikansk tresort
KUTRÆR flertall, ubestemt form av KUTRE søramerikansk tresort
KUTRØA flertall, bestemt form av KUTRØ innhegnet område for kyr
KUØYDE flertall av KUØYD som har øyne som minner om øynene til en ku
KVEGAL substantiv kvegavl
KYPENE flertall, bestemt form av KYPE metallkar til fargebad; mindre ruse
LABIUM substantiv leppe
LABRUM substantiv leddleppe i skulderen
LADEKØ substantiv kø for å få ladet
LANENE flertall, bestemt form av LAN (IT) lokalnett; datatreff med maskiner knyttet sammen i et slikt nett
LANERE flertall, ubestemt form av LANER en som deltar i et lan
LANING verbalsubstantiv av LANE delta i et lan
LAVAGE substantiv medisinsk skylling
LECAEN entall, bestemt form av LECA porøs betongblokk
LECAER flertall, ubestemt form av LECA porøs betongblokk
LEGOEN entall, bestemt form av LEGO leketøy; byggeklosser av plast
LEHUSA flertall, bestemt form av LEHUS leskur
LIKBAR adjektiv lett å like
LIKDUK substantiv likklede
LOSTUR substantiv tur med los
LUBAEN entall, bestemt form av LUBA bantufolk og språk i Kongo
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LUBAER flertall, ubestemt form av LUBA bantufolk og språk i Kongo
LYDLEK substantiv lek med lyd
LÆRLUA entall, bestemt form av LÆRLUE lue av lær
LÆRLUE substantiv lue av lær
LØSDYR substantiv frittlevende dyr
LÅRHØG adjektiv lårhøy
LÅSHOL substantiv låshull
MAITUR substantiv tur i mai
MATOVN substantiv (ofte vedfyrt) ovn til matlaging
MATUKA entall, bestemt form av MATUKE matforbruk for en uke; temauke om mat
MATUKE substantiv matforbruk for en uke; temauke om mat
MELLAV substantiv slekt av lav
MIAOEN entall, bestemt form av MIAO folkegruppe i Kina
MIAOER flertall, ubestemt form av MIAO folkegruppe i Kina
MIKKES passiv av MIKKE sette mikrofon på noe
MIKKET perfektum partisipp av MIKKE sette mikrofon på noe
MOBENE flertall, bestemt form av MOB mobiltelefon
MOHETA entall, bestemt form av MOHET å være mo, sliten
MOMSER presens av MOMSE momslegge; betale moms
MOMSES passiv av MOMSE momslegge; betale moms
MOMSET fortid av MOMSE momslegge; betale moms
MURFOT substantiv sokkel til mur
MUROVN substantiv ovn i mur; innmurt ovn
MYKOST substantiv myk ost
MÅLBUR substantiv burformet mål til ballspill
MÅRHÅR substantiv hår av mår
NETTID substantiv tid som brukes på internett
NYFØNA flertall av NYFØNET nylig føna
NYFØNT adjektiv nylig fønt
NYREIS imperativ av NYREISE gjenreise
NØDMAT substantiv mat for nødstilfeller
NÅSLIG adjektiv stakkarslig
OMBUDT perfektum partisipp av OMBY sende rundt mat eller drikke i festlig lag
OMBYDD perfektum partisipp av OMBY sende rundt mat eller drikke i festlig lag
OMPRIS
OMSIDA entall, bestemt form av OMSIDE annen side
OMSIDE substantiv annen side
OMSMIR presens av OMSMI smi på nytt
OMSMIS passiv av OMSMI smi på nytt
ORBITA substantiv øyehule
ORELUS substantiv flått
OSHOLA flertall, bestemt form av OSHOL oshull
OSTEBY substantiv by kjent for ost
PAKORA substantiv indisk fritert matrett
PARHOL substantiv parhull
PASTER presens av PASTE (fra eng.) lime inn (i dataprogram)
PASTES passiv av PASTE (fra eng.) lime inn (i dataprogram)
PASTET fortid av PASTE (fra eng.) lime inn (i dataprogram)
PERFER presens av PERFE kortord for perforere
PERFES passiv av PERFE kortord for perforere
PERFET fortid av PERFE kortord for perforere
PIDENE flertall, bestemt form av PIDE tyrkisk pitabrød
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PIPPES passiv av PIPPE si pipp
PLØREN entall, bestemt form av PLØRE (litt.) søle, gjørme
PUBDØR substantiv dør til pub
PUBLAG substantiv lag i pubquiz; drikkfeldig fotballag
PÅDEKT adjektiv dekt på
REMHOL substantiv remhull
RESORT substantiv rekreasjonssenter
REVHOL substantiv revhull
RIKNER presens av RIKNE bli eller gjøre rik
RIKNES passiv av RIKNE bli eller gjøre rik
RIKNET fortid av RIKNE bli eller gjøre rik
ROGGER presens av ROGGE (dial.) rense fisk
ROGGES passiv av ROGGE (dial.) rense fisk
ROLAGA flertall, bestemt form av ROLAG lag med roere
ROMKOM substantiv romantisk komedie
RØKLET entall, bestemt form av RØKKEL (i muntlige uttrykk) alle
RØROVN substantiv rørformet ovn
RÅDELA flertall, bestemt form av RÅDELE grense i utmark
RÅDELE substantiv grense i utmark
RÅKOPI substantiv ren, ubearbeidet kopi
RÅKULE flertall av RÅKUL veldig kul
RÅKULT neutrum av RÅKUL veldig kul
RÅSURE flertall av RÅSUR (om vær, smak, humør) veldig sur
RÅSURT neutrum av RÅSUR (om vær, smak, humør) veldig sur
RÅTIPP substantiv råtips
SAMBOA flertall, bestemt form av SAMBO samboerskap
SAMODL imperativ av SAMODLE å odle sammen med en partner
SANTUR substantiv persisk strengeinstrument som anslås med hammer
SAULØK substantiv plante i sauløkfamilien
SELHUS substantiv seterhus
SEXTUR substantiv tur med sex som formål
SHUFFL imperativ av SHUFFLE stokke, sette i tilfeldig rekkefølge; utøve shuffledans; spille shuffleboard
SIMRER presens av SIMRE småkoke; boble
SIMRET perfektum partisipp av SIMRE småkoke; boble
SINTID substantiv periode uten melking for kyr som skal kalve
SIRLES passiv av SIRLE renne, sildre; lage kvitrelyd
SIVETT substantiv dyr i snikekattfamilien
SIVLIK adjektiv som er likt siv
SJØLIK substantiv lik som driver i land fra havet
SJØRIS substantiv type rødalge
SJØROP substantiv lyder som minner om rop fra noen som er omkommet på sjøen
SJØRØK substantiv sjørøyk
SJØVÅT adjektiv våt av sjøvann
SKILEK substantiv lek eller konkurranse bestående av ulike skiøvelser
SKIUKA entall, bestemt form av SKIUKE aktivitetsuke med ski; ukelang skitur
SKIUKE substantiv aktivitetsuke med ski; ukelang skitur
SKIVEG substantiv vei laget for skipløpere
SKIVEI substantiv vei laget for skipløpere
SKIVÆR substantiv fint vær for en skitur
SKOGAL adjektiv gal etter sko
SKYBAR substantiv bar med utsikt fra øverste etasje

12



SKÅLET fortid av SKÅLE forsterke med planker
SLICEN entall, bestemt form av SLICE stykke el. skive av f.eks. pizza; slag med skru i golf eller tennis
SLUGGA entall, bestemt form av SLUGGE stor kvinne
SLUGGE substantiv stor kvinne
SMÅAKS substantiv kort aks hos gressartene
SMÅART substantiv grunnenhet i klassifisering av planter med ukjønnet frørformering
SMÅBEN substantiv småbein
SMÅBOK substantiv liten bok; bok for små barn
SMÅBUD substantiv mindre viktig bud enn de ti bud; lavt bud i auksjon eller pengespill
SMÅBUR substantiv lite bur
SMÅDAL substantiv liten dal
SMÅDAU adjektiv litt slapp, doven
SMÅFAG substantiv fag med få ansatte eller lav produksjon av studiepoeng
SMÅFIN adjektiv ganske fin
SMÅFRØ substantiv ung jente
SMÅHOL substantiv småhull
SMÅHØY substantiv smått høy, oftest fra villeng
SMÅKOS imperativ av SMÅKOSE kose litt; kose seg litt
SMÅRIK adjektiv litt rik; ganske rik
SMÅRIM substantiv smådikt
SMÅROM substantiv lite rom
SMÅSJØ substantiv liten sjø; merkbar sjøgang
SMÅSNØ verb snø litt
SNØDYP substantiv dekket av dypt lag snø
SNØFYK substantiv snøfokk
SNØHAV substantiv hav av snø
SNØKAM substantiv kam av snø; snødekket kam
SNØKOV substantiv snøkav
SNØLEK substantiv lek i snøen
SNØRØK substantiv snørøyk
SNØTOM adjektiv uten snø
SNØVÅT adjektiv våt av snø
SOLFRI substantiv (skole)fri fordi det er sol (når sola kommer tilbake etter mørketid)
SOLHET adjektiv het av solsteik
SOLOVN substantiv ovn som benytter varme fra solen
SOLRØK substantiv solrøyk
SPIDER substantiv dataprogram som samler og kategoriserer informasjon fra Internett
SPLASH andre fremkalle splash
SPLÆSJ substantiv interjeksjon som illustrerer plask e.l.
SPUNTA perfektum partisipp av SPUNTE slå ned spunter til forstøtningsvegg
SPUNTE verb slå ned spunter til forstøtningsvegg
SPØNSK adjektiv stram, også om utseende på buskap o.l.
STANDS flertall, ubestemt form av STAND bemannet bord eller bod som brukes til formidling av budskap, salg eller

utstilling
STILØS adjektiv uten stier
STÅENE flertall, bestemt form av STÅ ereksjon; kortform av ståpikk
STÅLUR substantiv ur av stål
SVOSJA flertall, bestemt form av SVOSJ feiende bevegelse med hørlig svosjelyd
SVOSJE verb lage svosjelyd
SYDHAV substantiv sydlig hav
SYLHØY adjektiv høy og spiss
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SØMFAG substantiv fellesbetegnelse på håndverksfag som fremstiller klær, pelser og hatter
SØMFRI adjektiv uten sømmer; problemfri
SØRHAV substantiv sørlig hav
SØRLIA entall, bestemt form av SØRLI sørvendt li
SÅLHUS substantiv vertshus, herberge
SÅRØRA flertall, bestemt form av SÅRØR rør til frø eller såkorn på landbruksmaskin
TABATA substantiv en type intervalltrening
TAKBUE substantiv bueformet tak
TAMENG substantiv klovdyr i hjortefamilien med habitat i Sørøst-Asia
TAMSAU substantiv tam sau
TEOFOR adjektiv (navn) som er helt eller delvis oppkalt etter en gud (f.eks. Frøydis)
TESALG substantiv salg av te
TESLAG substantiv type te
TESTÅR substantiv år da noe testes
TIDELT adjektiv delt i ti
TIFOSI flertall, ubestemt form av TIFOSO (it.) fotballsupporter
TIFOSO substantiv (it.) fotballsupporter
TILHEL imperativ av TILHELE (mest om sår og skader) helbrede, gro
TILLÅS imperativ av TILLÅSE låse av; låse sammen
TOBØLT adjektiv som har to bol
TODELS adjektiv som består av to deler
TOFORS adjektiv (om husdyr) som er blitt fôret gjennom to vintre
TOGANG substantiv (uttrykk) gå en togang; (i entall bestemt) rekken av de naturlige tallene

multiplisert med to
TOGBOK substantiv bok om tog; bok til å lese på toget
TOGMAT substantiv mat som serveres på toget
TOGTAK substantiv tak på tog
TOHALE substantiv insektlignende dyr i ordenen Diplura, med seks ben og to haletråder
TOKAMP substantiv duatlon
TOLØPS adjektiv som har to løp
TOSOMT neutrum av TOSOM som skjer i tosomhet, med to sammen
TREBOD substantiv bu av tre, trebu
TREBUA entall, bestemt form av TREBU bu av tre, trebod
TREBUR substantiv bur av tre
TRENÅL substantiv nål av tre
TRESAK substantiv objekt av tre
TREØKS substantiv lekeøks av tre; øks til trevirke
TREØSA entall, bestemt form av TREØSE øse laget av tre
TREØSE substantiv øse laget av tre
TREØYD adjektiv som har tre øyne
TRIELL substantiv duell, men mellom tre personer
TSONGA substantiv språk i Mosambik og Sør-Afrika
TULUEN entall, bestemt form av TULU dravidisk språk i India
TURBAG substantiv reisebag
TURGAL adjektiv gal etter tur
TURTID substantiv tid egnet til tur; varighet av tur
TYDBAR adjektiv som lar seg tyde
TÆRBAR adjektiv som kan tæres
TÅFORM substantiv form på tå, mest om fottøy
UBRYDD adjektiv usjenert; uaffisert av omstendighetene
UBRYDT neutrum av UBRYDD usjenert; uaffisert av omstendighetene
UBÅREN adjektiv ufødt
UBÅRNE flertall av UBÅREN ufødt
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UDJUPE flertall av UDJUP ikke djup; udyp
UDJUPT neutrum av UDJUP ikke djup; udyp
UFESTA adjektiv ufestet
UFROMT neutrum av UFROM ugudelig; ikke from
UHEVET adjektiv ikke hevet
UHUMAN adjektiv som mangler humanitet; brutal
UKAPPA adjektiv ukappet
ULAGRA
ULETTE flertall av ULETT (arkaiserende) som venter barn
ULOENE flertall, bestemt form av ULO eskimokniv
ULUKTA entall, bestemt form av ULUKT ekkel lukt
ULVÅTA entall, bestemt form av ULVÅTE ulveåte
ULVÅTE substantiv ulveåte
UMMAEN entall, bestemt form av UMMA det muslimske samfunnet
UNGHET substantiv egenskapen å være ung
UNGREV substantiv ung rev
UNGTRE substantiv ungt tre
UNGØRN substantiv ung ørn
UPRISA adjektiv ikke priset
URGRÅE flertall av URGRÅ (litt.) gammel og grå
URINØS adjektiv som ligner urin
URSANG substantiv sang som oppfattes som eldgammel og urmenneskelig
URTEIT adjektiv utrolig teit
USTOLT adjektiv fornærmende; krenkende
UTBAKE verb bake ut deig; rense kar av tre med avkok av einer
UTBAKT perfektum partisipp av UTBAKE bake ut deig; rense kar av tre med avkok av einer
UTBUET adjektiv som buer seg eller er buet utover; utbua
UTDANK imperativ av UTDANKE slå, danke ut
UTEDYR substantiv dyr som egner seg til å være eller har det best utendørs
UTEDØR substantiv ytterdør på bygning
UTEFAG substantiv (skole)fag der aktiviteten foregår utendørs
UTEKOS substantiv kos og hygge utendørs
UTESTA adjektiv som ikke er testet; uprøvd; utestet
UTFISK imperativ av UTFISKE fiske et vann tom for fisk
UTGRAV imperativ av UTGRAVE foreta utgravning; grave ut av grunn eller berg; inngravere
UTGROV preteritum av UTGRAVE foreta utgravning; grave ut av grunn eller berg; inngravere
UTHALA fortid av UTHALE dra eller hale noe ut eller fremover; utruste skip etter opplag; maie ut
UTHALE verb dra eller hale noe ut eller fremover; utruste skip etter opplag; maie ut
UTHALT perfektum partisipp av UTHALE dra eller hale noe ut eller fremover; utruste skip etter opplag; maie ut
UTJAGA fortid av UTJAGE (litt.) jage vekk; vise bort
UTJAGD perfektum partisipp av UTJAGE (litt.) jage vekk; vise bort
UTJAGE verb (litt.) jage vekk; vise bort
UTKOKE verb vinne ut, lage uttrekk gjennom å koke; koke ut (kokekar) for å rense
UTLIGG imperativ av UTLIGGE ligge ute, tilgjengelig
UTSILE verb sile ut; sortere etter kvalitet
UTSILT perfektum partisipp av UTSILE sile ut; sortere etter kvalitet
UTSLÅR presens av UTSLÅ slå, helle, brette noe ut
UTSLÅS passiv av UTSLÅ slå, helle, brette noe ut
UTTÆRE verb tære ut
UTYGGA adjektiv ikke tygget; utygget, utygd
UTØKER presens av UTØKE forlenge, utvide
UTØKES passiv av UTØKE forlenge, utvide
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UTØKET fortid av UTØKE forlenge, utvide
UTØKTE preteritum av UTØKE forlenge, utvide
UZIENE flertall, bestemt form av UZI israelsk maskinpistol
VALGBU substantiv bod som benyttes av politisk parti under valgkamp; valgbu
VARØYD adjektiv med våkent, oppmerksomt blikk
VASSÅR substantiv (i forb. med kraftverk) år med sånn eller slik mengde nedbør; vannår
VEDFYR substantiv ovn beregnet på vedfyring
VEGBAR adjektiv (om veg) fremkommelig, bar
VEGDØD substantiv dødsfall knyttet til vei og trafikk; veidød
VEGMUR substantiv mur langs eller under vei; veimur
VEIDØD substantiv dødsfall knyttet til vei og trafikk; vegdød
VEIMUR substantiv mur langs eller under vei; vegmur
VEISER flertall, ubestemt form av VEIS plante i soleiefamilien
VELDER flertall, ubestemt form av VELDE stor makt og kraft
VESTOM preposisjon vest om; vest for; mot vest
VINKOS substantiv hygge, kos med vin
VINTYV substantiv kallenavn på pipette som brukes til å ta prøver fra gjæringskar eller

andre beholdere; vintjuv
VISBAR adjektiv som kan vises
VÆRBAR adjektiv som mangler beskyttelse mot været
VÆRDAG substantiv dag preget av bestemt værtype
VÅRBAR adjektiv (om jord, bakke) fri for snø etter vårsmelting
VÅRKOS substantiv vårlig hygge
VÅRLUA entall, bestemt form av VÅRLUE tynn lue til bruk om våren
VÅRLUE substantiv tynn lue til bruk om våren
VÅRLYS substantiv klart, vårlig (sol)lys
VÅRRUA entall, bestemt form av VÅRRU ull som løsner og kan plukkes av sau om våren
VÅRTRE substantiv vårlig tre; tre om våren
VÅRTUR substantiv tur/reise om våren
VÅRTØY substantiv klær som brukes om våren
VÅRUKA entall, bestemt form av VÅRUKE uke om våren
VÅRUKE substantiv uke om våren
VÅRVEG substantiv vei preget av vårlig teleløsning; vårvei
VÅRVÅT adjektiv (om bakke, jord) fuktig på grunn av vårlig snøsmelting
VÅTRØK substantiv rå, fuktig røyk eller damp; våtrøyk
WALKIE substantiv kortord for walkietalkie
WANKEL substantiv kortord for wankelmotor
WONTON substantiv dumpling
WOOFER substantiv basshøyttaler
WRESTL imperativ av WRESTLE drive med wrestling
XANTAN substantiv xantangummi
ØLFULL adjektiv beruset etter øldrikking
ØLGURU substantiv ølekspert
ØLHOLA flertall, bestemt form av ØLHOL skjenkested; hull i is/snø på vann eller våtmark; ølhull
ØLLAND substantiv land som er kjent for et godt og varierert ølutvalg
ØLMANN substantiv mann som liker/kan mye om øl
ØLMENN flertall, ubestemt form av ØLMANN mann som liker/kan mye om øl
ØLNERD substantiv person som er svært opptatt av og kunnskapsrik om øl
ØLSKAP substantiv (kjøle)skap til oppbevaring av øl
ØLSLAG substantiv ølsort, øltype
ØLSMAK substantiv smak av øl
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ØLSTED substantiv (ute)sted man primært oppsøker for å drikke øl
ØLVOTT substantiv spesialstrikket vott til bruk ved utendørs øldrikking i kjølig vær
ØLVÅTE flertall av ØLVÅT klissvåt
ØLVÅTT neutrum av ØLVÅT klissvåt
ØRELYS substantiv spesiallaget lys til bruk i den alternative behandlingsformen otopati
ØSTLIA entall, bestemt form av ØSTLI østvendt li
ÅLHUSA flertall, bestemt form av ÅLHUS (dial.) kasse man fanger ål i
ÅLØPET entall, bestemt form av ÅLØP elveløp
ÅREHOL substantiv hull til åre i skipsside; årehull
ÅRSMÅL substantiv mål for året
ÅRSVIS adverb en gang årlig; gyldig for et år
ÅSBRYN substantiv bryn, kant på ås
ÅSKOLL substantiv koll(e), knaus på en ås; åskolle
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