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Nye tobokstavsord

OU substantiv en kritisk truet hawaiifink med hovedsakelig grønn fjærdrakt (Psittirostra psittacea)

Nye trebokstavsord

BÆS imperativ av BÆSE (dial.) sutre; binde fast krøtter med bæse
GIF substantiv (initialord av filformatet Graphics Interchange Format) kort, ofte morsom,

animasjon som kan settes inn i chatter eller meldingsutvekslinger
KWA substantiv afrikansk språkgruppe
ULU substantiv grønlandsk kjøkkenkniv
ØDA flertall, bestemt form av ØDE ødemark, stort, folketomt område

Nye firebokstavsord

ARYL substantiv (kjemi) hydrokarbongruppe
BAIL imperativ av BAILE stikke av
BARD substantiv (dial.) elvebredd
BING imperativ av BINGE kortord for bingewatche
BOLL imperativ av BOLLE kose seg; (dansk) ha samleie
BULL substantiv kort for bullshit; kort for bullseye
BURO substantiv bonde, fra romani
BUSY adjektiv som er travel el. travelt opptatt
BÆGJ imperativ av BÆGJE hindre, stenge, sperre veien
BÆSA perfektum partisipp flertall av BÆSE (dial.) sutre; binde fast krøtter med bæse
BÆSE verb (dial.) sutre; binde fast krøtter med bæse
BÅLT perfektum partisipp av BÅLE brenne bål; sitte rundt bål
CREE substantiv folkegruppe av urinnvånere i Nord-Amerika; person av dette folket;

algonkinsk språk som snakkes av dette folket
CROW substantiv stamme av urbefolkning i USA; person av dette folket;

språk brukt primært av dette folket
CURD substantiv marmeladekrem av sukker, smør og egg, ofte smakssatt med sitrusfrukt
DADA substantiv kortord for dadaisme
DUFF substantiv (golf) slag der køllen berører bakken før den treffer golfballen
EFEB substantiv mann i vernepliktsalder uten full borgerrett, i antikkens Hellas
EISS substantiv (mus.) tonen en får ved å heve e en halvtone
GLYF substantiv et inskribert eller utskåret symbol; en bestemt måte å fremstille et

skrifttegn visuelt på
GORK substantiv bruskork med artig innskrift
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GUAR substantiv plantegummi brukt som fortykningsmiddel; ettårig plante i
erteblomstfamilien slik gummi fremstilles av

GUNN imperativ av GUNNE gunne på: gi gass, akselerere
GØNN imperativ av GØNNE gønne på: gi gass, akselerere
HEBE substantiv planteslekt i maskeblomstfamilien
HIES passiv av HIE (dial.) gå i hi
HIFI substantiv kortord for high fidelity
IXIA substantiv planteslekt i sverdliljefamilien; plante i denne slekten
JINX imperativ av JINXE bringe ulykke over noe(n)
KAES passiv av KAE (om fugl) kakle
MEME substantiv en idé eller informasjonsenhet som spres innenfor en kultur
META adjektiv selvrefererende
METH substantiv kortform av metamfetamin
MIKR imperativ av MIKRE tilberede i mikrobølgeovn
MODS substantiv ungdomsbevegelse som oppstod i London på 50-tallet;

(i dataspill) mod(s), kortord for spillmodifikasjon(er)
NOPE interjeksjon nei
OMAO substantiv fugl («Myadestes obscurus»)
OUEN entall, bestemt form av OU en kritisk truet hawaiifink med hovedsakelig grønn fjærdrakt

(Psittirostra psittacea)
OUER flertall, ubestemt form av OU en kritisk truet hawaiifink med hovedsakelig grønn fjærdrakt

(Psittirostra psittacea)
PODD substantiv kortord for poddkast
PØKK substantiv (uttr.) ikke skjønne/gjøre en pøkk; ikke forstå eller gjøre noenting
RØKJ imperativ av RØKJE (uttr.) røkje etter: lete (etter), undersøke
SADO adjektiv sadistisk
SIKS imperativ av SIKSE sy sikksakksøm med maskin
SJMØ adjektiv (slang) fin; pen; deilig
SJOF imperativ av SJOFE (slang) stirre; se (på)
SJPA adjektiv (slang) bra, fin, flott
SUTE verb syte
SØST substantiv gomme; tradisjonspålegg til lefser og vafler m.m.
TEAS imperativ av TEASE friste; lokke; pirre
TOFI flertall, ubestemt form av TOFUS knutet ansamling av urinsyrekrystaller i huden, som oftest rundt ledd
TVIK imperativ av TVIKE nøle; tvile
TÆPP imperativ av TÆPPE betale kontaktløst (med bankkort)
TÆSJ imperativ av TÆSJE stjele
UKUA adjektiv ikke kua; ubøyd; uovervunnet
UMRA substantiv (i islam) Den lille pilegrimsferden
UPEN adjektiv ikke pen; uskjønn
WIFI substantiv forkortelse for wireless fidelity; trådløst nettverk
YUAN substantiv kinesisk myntenhet
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Nye fembokstavsord

AGARI substantiv japansk te som drikkes til sushi
AGOGO substantiv afrikansk rytmeinstrument
ALLIV substantiv liv som fins i alt
AMAUI substantiv fugl (Myadestes woahensis)
ASELL substantiv gråsugge
ASPIS substantiv navn brukt på de to giftslangene aspishuggorm og aspiskobra
AVBET preteritum av AVBITE bite av, avfeie
AVBIT imperativ av AVBITE bite av, avfeie
AVREV preteritum av AVRIVE rive av
AVRIV imperativ av AVRIVE rive av
BAILA perfektum partisipp av BAILE stikke av
BAILE verb stikke av
BARGE substantiv lastebåt
BEJEL substantiv en ikke-venerisk type syfilisinfeksjon
BIMMA perfektum partisipp flertall av BIMME 3D-modellere med informasjon i de digitale elementene
BIMME verb 3D-modellere med informasjon i de digitale elementene
BINGA perfektum partisipp flertall av BINGE kortord for bingewatche
BJELL imperativ av BJELLE ringe med bjelle
BLAMA perfektum partisipp flertall av BLAME bebreide, kritisere
BLAME verb bebreide, kritisere
BLIMP substantiv lydisolert kamera; (engelsk) erkereaksjonær person
BUGGA perfektum partisipp flertall av BUGGE avlytte digitale samtaler i hemmelighet ved bruk av avlytningsutstyr
BUGGE verb avlytte digitale samtaler i hemmelighet ved bruk av avlytningsutstyr
BUGGY substantiv åpen, toseters terrengbil
BYMAS substantiv urbant mas og kjas
BYMAT substantiv bykost, til forskjell fra bondekost
BYSNØ substantiv snø i by, ofte mer skitten og slapsete enn i rurale strøk
BYTOG substantiv turisttog som kjører rundt i bygater
BÆSER presens av BÆSE (dial.) sutre; binde fast krøtter med bæse
BÆSES passiv av BÆSE (dial.) sutre; binde fast krøtter med bæse
BÆSET perfektum partisipp entall av BÆSE (dial.) sutre; binde fast krøtter med bæse
BÅLES passiv av BÅLE brenne bål; sitte rundt bål
BÅLTE preteritum av BÅLE brenne bål; sitte rundt bål
BÅTBU substantiv bu til oppbevaring av båt
BÅTKØ substantiv kø av båter; kø av mennesker som venter på å komme ombord i en båt
CHAGA substantiv kreftkjuke (sopp)
CHAJA substantiv gjeterfugl
CHIPP imperativ av CHIPPE (i golf og fotball) vippe ballen opp i lufta; chip-merke (kjæle)dyr
CREEN entall, bestemt form av CREE folkegruppe av urinnvånere i Nord-Amerika; person av dette folket;

algonkinsk språk som snakkes av dette folket
CREER flertall, ubestemt form av CREE folkegruppe av urinnvånere i Nord-Amerika; person av dette folket;

algonkinsk språk som snakkes av dette folket
CURRY substantiv smaksrik asiatisk matrett
DASHA perfektum partisipp flertall av DASHE tilsette en dash (av noe)
DASHE verb tilsette en dash (av noe)
DESPT neutrum av DESP kortform av desperat
DIPPA perfektum partisipp flertall av DIPPE dyppe snacks i dippsaus
DIPPE verb dyppe snacks i dippsaus
DOKET substantiv tilhenger av doketismen
DOLMA substantiv tyrkisk matrett
DONUT substantiv type smultring, ofte med pynt og fyll
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DOTID substantiv tid da man er på do eller pleier å gå på do; tid da det passer å gå på do;
tid en bruker på do; egentid

DRALT imperativ av DRALTE (dial.) gå sakte og avslappet
DRENK imperativ av DRENKE (særlig i matlaging) gjennomfukte ved å legge i (alkoholholdig) væske
DROPL imperativ av DROPLE smådryppe
DUFFA perfektum partisipp flertall av DUFFE (golf) slå duff
DUFFE verb (golf) slå duff
DYPÅL substantiv djupål; dypeste renne i en elv
ELEAT substantiv medlem av en filosofskole i den greske kolonien Elea
ELFAG substantiv kortform av elektrofag
ELSAG substantiv elektrisk sag
ENARK substantiv person med utdannelse fra en fransk elitehøyskole
ERICA substantiv eviggrønn plante
ERIKA substantiv eviggrønn plante
FLING substantiv (kortvarig) utenomekteskapelig (seksuelt) forhold; sidesprang
FRASS substantiv avføring fra larver og insekter, brukt som gjødsel
FUNNY adjektiv morsom; rar
FØRNE substantiv døde dyr og plantedeler som ikke har blitt omdannet til jord,

og hvor den opprinnelige strukturen til dyret eller planterestene
kan gjenkjennes

GIFEN entall, bestemt form av GIF (initialord av filformatet Graphics Interchange Format) kort, ofte
morsom, animasjon som kan settes inn i chatter eller
meldingsutvekslinger

GIFER flertall, ubestemt form av GIF (initialord av filformatet Graphics Interchange Format) kort, ofte
morsom, animasjon som kan settes inn i chatter eller
meldingsutvekslinger

GOPAK substantiv ukrainsk dans, vanligvis utført av menn
GOPED substantiv motorisert sparkesykkel
GRIFL imperativ av GRIFLE skrive med griffel
GRÅFE substantiv storferase fra Tirol
GUNNE verb gunne på: gi gass, akselerere
GUSLI substantiv russisk strengeinstrument
GØNNA perfektum partisipp av GØNNE gønne på: gi gass, akselerere
GØNNE verb gønne på: gi gass, akselerere
GÅSKO substantiv spasersko
HASID substantiv tilhenger av hasidismen
HEBEN entall, bestemt form av HEBE planteslekt i maskeblomstfamilien
HEBER flertall, ubestemt form av HEBE planteslekt i maskeblomstfamilien
HEDGA perfektum partisipp flertall av HEDGE redusere økonomisk risiko
HEDGE verb redusere økonomisk risiko
HENLÅ preteritum av HENLIGGE ligge henslengt
HILAL substantiv halvmåne som symbol i islam, ofte brukt som utsmykning i moskeer
HONEN entall, bestemt form av HUN/HON avskjær fra tømmerstokk (bakhun)
HYLIA substantiv fugl (Hylia prasina)
IKTAL adjektiv som gjelder eller opptrer under et sykdomsanfall
IRØRT adjektiv rørt (inn) i
ISRIK adjektiv som er rik på is
JINXA perfektum partisipp flertall av JINXE bringe ulykke over noe(n)
JINXE verb bringe ulykke over noe(n)
JIRGA substantiv lovgivende forsamling i Afghanistan
JIVER flertall, ubestemt form av JIVE rask pardans
KAMAO substantiv fugl (Myadestes myadestinus)
KARST substantiv kalksteinslandskap
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KENAF substantiv Hibiscus cannabinus, en art i kattostfamilien;
fiber fra stengelen av denne planten

KIANG substantiv hovdyrart i hestefamilien; asiatisk villesel
KISHU substantiv japansk spisshund
KJEES passiv av KJEE (om geit) få kje
KJELK imperativ av KJELKE kjelke noe til, gjøre det vanskelig, rote det til
KLIES passiv av KLIE (om sjøfugl) skrike
KLYKS substantiv lite klyster
KOKLE substantiv latvisk strengeinstrument
KOMBU substantiv brunalge beslektet med sukkertare; en type japansk sjøgress

brukt i matlaging
KOREG substantiv korleder i antikkens Hellas
KRAES passiv av KRAE si kra-kra
KREML substantiv indre, sentral borg i russiske middelalderbyer
KULAN substantiv utrydningstruet, mongolsk halvesel
KUROL substantiv fugl (Leptosomus discolor)
KWAEN entall, bestemt form av KWA afrikansk språkgruppe
KØFTE substantiv tyrkisk kjøttbolle
LAKSA substantiv smaksrik nudelsuppe fra Sørøst-Asia
LAMBÅ substantiv vevslapp, del av huden som flyttes fra ett sted på kroppen til et annet,

f.eks. ved brannskade
LAYUP substantiv kortskudd i basketball
LUFFA substantiv plante i gresskarfamilien; frukt fra denne planten
MAGUS substantiv (i folketro) trollmann, stjernetyder
MAKSA perfektum partisipp flertall av MAKSE kortord for maksimere
MAKSE verb kortord for maksimere
MALIA substantiv fugl (Malia grata)
MANSI substantiv russisk språk og folkegruppe
MEMES flertall, ubestemt form av MEME en idé eller informasjonsenhet som spres innenfor en kultur
MIKRA perfektum partisipp flertall av MIKRE tilberede i mikrobølgeovn
MIKRE verb tilberede i mikrobølgeovn
MILIE substantiv vorte
MIOSE substantiv forsnevret pupill, blant annet ved regnbuehinnebetennelse
MOBLÅ adjektiv varm blå; nattblå
MOFFE substantiv slang for morfin
MURBY substantiv by med mange murbygg og bygårder
MYLAR substantiv kraftig plastfilm til industriell bruk
NACHE verb delta på nachspiel
NARAS substantiv afrikansk plante med store torner og bær og nesten ingen blader.
NASSE substantiv kallenavn på nazist
NASTY adjektiv ekkel, guffen
NEHEI interjeksjon nei og atter nei
NESES passiv av NESE snuse; lukte
NODDY substantiv ternelignende fugl i måkefamilien
NUTSJ substantiv (kjemi) glasstrakt brukt ved filtrering
NYALA substantiv afrikansk klovdyr i oksefamilien
NYLES imperativ av NYLESE lese på nytt
NØDBU substantiv lite, enkelt bygg i fjellet der man kan søke ly under dårlig vær e.l.
OBLIG substantiv obligatorisk studentoppgave
ORBIT substantiv (satelitt)bane; kretsløp
OSTIS substantiv ostesmørbrød
OUENE flertall, bestemt form av OU en kritisk truet hawaiifink med hovedsakelig grønn fjærdrakt

(Psittirostra psittacea)
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PADEL substantiv blanding av tennis og skvåsj, med to spillere på hvert lag
PALJE substantiv oppklipt stykke av slaglodd
PAREO substantiv stort tøystykke brukt som omslagsplagg
PLOGG imperativ av PLOGGE trene ved å plukke søppel mens man jogger
PODDA perfektum partisipp av PODDE lage poddkast
PODDE verb lage poddkast
PRANK substantiv skøyerstrek
PÅKLE verb kle på
PÅKOM imperativ av PÅKOMME komme på; plutselig inntreffe
PÅLUR imperativ av PÅLURE prakke på (noen noe) med lureri
QUIZA perfektum partisipp flertall av QUIZE delta på quiz; holde quiz
QUIZE verb delta på quiz; holde quiz
RAILS flertall, ubestemt form av RAIL rekkverk eller skinne til bruk for skatere, jibbere o.l.
RAVNA perfektum partisipp av RAVNE forkortet form av natteravne
RAVNE verb forkortet form av natteravne
REHAB substantiv kortform av rehabilitering
RONIN substantiv herreløs japansk samurai
ROTAK substantiv åretak
ROTID substantiv tidsrom det skal være ro (på leirskole, campingplass o.a.);

tid det tar å ro en strekning
ROÅRA entall, bestemt form av ROÅRE åre til å ro med
ROÅRE substantiv åre til å ro med
RYTES passiv av RYTE snorke; brumme
RÅFIL substantiv ubehandlet bildefil
RÅRIS substantiv upolert ris
RÅVED substantiv rå, fuktig ved
SALAK substantiv tre i palmefamilien; frukt fra dette treet
SALEP substantiv mel laget av rotknoller fra visse orkideer, brukt i ulike drikker,

særlig i Tyrkia og Midtøsten
SALIN adjektiv (om vann) saltholdig
SAOLA substantiv vu quang-okse; partået klovdyrart i oksefamilien
SAROD substantiv luttlignende strengeinstrument fra India
SATAY substantiv matrett
SCHMØ adjektiv (slang) fin; pen; deilig
SCHPA adjektiv (slang) bra, fin, flott
SENAR substantiv seksfotet jambisk versemål
SETTL imperativ av SETTLE bosette (seg); kolonisere
SHAMA perfektum partisipp flertall av SHAME skamme; klandre; se ned på
SHAME verb skamme; klandre; se ned på
SHURA substantiv muslimsk rådsforsamling
SIKSA perfektum partisipp flertall av SIKSE sy sikksakksøm med maskin
SIKSE verb sy sikksakksøm med maskin
SJOFA perfektum partisipp flertall av SJOFE (slang) stirre; se (på)
SJOFE verb (slang) stirre; se (på)
SJYER flertall, ubestemt form av SJY kjøttsaft som avgis under steking; saus av denne
SKINK substantiv liten øgle i familien skinker
SKITA adverb veldig; sterkt; «skita full»
SKYVA flertall, bestemt form av SKYV dytt; skyvende bevegelse
SLIMT neutrum av SLIM (om klesplagg) ettersittende
SMØRA flertall, bestemt form av SMØR flertallsformer av smør tatt inn på utallige oppfordringer
SMÅKØ substantiv litt/liten/kort kø
SMÅØY substantiv liten øy
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SODAR substantiv meteorologisk måleinstrument som registrerer vind og turbulens
i atmosfæren

STEVL imperativ av STEVLE (dial., om vann i bekker og småelver) fryse til issvuller
STUMS adverb (dial.) brått; uventet; stups
SUTAR substantiv skomaker
SUTES passiv av SUTE syte
SUTET perfektum partisipp av SUTE syte
TAKIN substantiv tung og klumpete klovdyrart i oksefamilien
TEASA perfektum partisipp flertall av TEASE friste; lokke; pirre
TEASE verb friste; lokke; pirre
TELGJ imperativ av TELGJE forme ved å hogge til med øks eller spikke med kniv
TETUT substantiv tut på tekjele; munn («hold tetuten!»)
TILGÅ verb gå til; skje; foregå
TIMAL substantiv spurvefugl i timalfamilien
TIMPE substantiv (dial.) bakverk fra Sunnmøre
TOFUS substantiv knutet ansamling av urinsyrekrystaller i huden, som oftest rundt ledd
TOGBY substantiv stasjonsby; by med togstasjon; by som forbindes med tog
TOHET substantiv det å være to
TORII substantiv (om japanske forhold) port inn til et shintotempel eller andre

helligdommer
TOØRA adjektiv som har to ører
TOÅRA adjektiv som er utstyrt med to årer
TRANS adjektiv Kortord for transkjønnet.
TREDJ substantiv tredjemann i lek, spill e.l. («fus, and, tredj, fjerd, femt, sjett»)
TRIKE substantiv trehjuls motorsykkel
TVIKA perfektum partisipp av TVIKE nøle; tvile
TVIKE verb nøle; tvile
TÆPPA perfektum partisipp flertall av TÆPPE betale kontaktløst (med bankkort)
TÆPPE verb betale kontaktløst (med bankkort)
TÆSJA perfektum partisipp flertall av TÆSJE stjele
TÆSJE verb stjele
UtstyrtCHIC adjektiv ikke chic; ufiks, uelegant
UDIGG adjektiv ekkel; ulekker
UDUFT substantiv vond lukt
UEGAL adjektiv ikke egal; ujevn
UFAST adjektiv ikke fast; løs; myk; flytende
UKUET adjektiv ikke kuet; ubøyd; uovervunnet
ULUEN entall, bestemt form av ULU grønlandsk kjøkkenkniv
ULUER flertall, ubestemt form av ULU grønlandsk kjøkkenkniv
UNAIV adjektiv ikke naiv; bevisst; reflektert
UPENE flertall av UPEN ikke pen; uskjønn
UPENT neutrum av UPEN ikke pen; uskjønn
UTBUR substantiv bur, lite hus som står et stykke unna hovedbygningen
UTEØL substantiv utepils
UTROM substantiv rom i uthus; ytre, «kalde» rom i bolig
VAKKE substantiv slamstein
VARUS substantiv ledd som er innoverbøyd; genu varum (hjulbenthet)
VELDA flertall, bestemt form av VELDE stor makt og kraft
VIKJE substantiv mann fra Vik i Sogn og Fjordane
VITER substantiv person som vet mye om en sak; person med akademisk utdannelse

i en bestemt vitenskap eller fagdisiplin
VOLAR adjektiv som har med håndflaten (vola manus) å gjøre
VROOM interjeksjon lydord for å gjengi fart; lyd av motor som akselererer
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VØLSA entall, bestemt form av VØLSE preservert hestefallos til seremoniell bruk
VØLSE substantiv preservert hestefallos til seremoniell bruk
WANNE substantiv smelteovn for glass
WARAO substantiv person som hører til en gruppe av den søramerikanske urbefolkningen
WOLLA interjeksjon jeg lover; jeg sverger; kors på halsen
WURST substantiv pølse
YUCCA substantiv palmelilje; eviggrønn plante i aspargesfamilien
ØRTES passiv av ØRTE jorte; tygge drøv
ÅKANT substantiv elvekant

Nye seksbokstavsord

AKEKEE substantiv fugl (Loxops caeruleirostris)
ANULUS substantiv liten ring; tilbehør til biskops embetsdrakt; ringformet cellerekke hos

bregner
APEHUS substantiv (i dyrehage) hus med aper
APEHYL substantiv hyl fra ape
APEHÆR substantiv hær av aper (som ifølge det indiske eposet Ramayana bidro sterkt til at

prins Rama klarte å befri kona si fra demonen Ravanas fangenskap)
APELIK adjektiv som ligner en ape
APNEER flertall, ubestemt form av APNÉ pustestans
ARMBEN substantiv ben i armen
ARYLEN entall, bestemt form av ARYL (kjemi) hydrokarbongruppe
ARYLER flertall, ubestemt form av ARYL (kjemi) hydrokarbongruppe
AVBEIT preteritum av AVBITE bite av, avfeie
AVBITE verb bite av, avfeie
AVECER flertall, ubestemt form av AVEC opprinnelig «kaffe avec», nå like mye brukt om likøren eller konjakken

som serveres til kaffen
AVLESS imperativ av AVLESSE lesse av
AVREIV preteritum av AVRIVE rive av
AVRIVE verb rive av
AVSTEG preteritum av AVSTIGE stige av
AVSTIG imperativ av AVSTIGE stige av
AVTAKK imperativ av AVTAKKE takke; dimittere
AVTØRK imperativ av AVTØRKE tørke av
AVTØRR imperativ av AVTØRRE avtørke
AVVELG imperativ av AVVELGE velge bort; skru av
BAILER presens av BAILE stikke av
BAILES passiv av BAILE stikke av
BAILET perfektum partisipp av BAILE stikke av
BAKBRO substantiv bakhjulsoppheng på bil
BAKBRU substantiv bakhjulsoppheng på bil
BAKHON substantiv ytre avskjær fra tømmerstokk
BALIFE substantiv domestisert (temmet) batengfe
BARGEN entall, bestemt form av BARGE lastebåt
BARGER flertall, ubestemt form av BARGE lastebåt
BEACON substantiv mobilfyr; radiofyr
BEKSOT substantiv hardt eller seigt sotbelegg i pipe pga. ufullstendig forbrenning
BIFYRA flertall, bestemt form av BIFYR lite fyr i nærheten av hovedfyr
BILDAG substantiv dag tilbrakt i bil; dag som handler om bil
BILHAT substantiv hat mot biler og bilister
BILLET substantiv valseblokk; valset emne av jern eller stål
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BILSØK substantiv søk med eller etter bil
BIMBAM adjektiv ha det bimbam; ha det moro
BIMMER presens av BIMME 3D-modellere med informasjon i de digitale elementene
BIMMES passiv av BIMME 3D-modellere med informasjon i de digitale elementene
BIMMET perfektum partisipp entall av BIMME 3D-modellere med informasjon i de digitale elementene
BINGES passiv av BINGE kortord for bingewatche
BINGET perfektum partisipp entall av BINGE kortord for bingewatche
BIOVIN substantiv økovin
BITEGN substantiv punkter og andre tegn på mynter for å skille forskjellige utgivelser

fra hverandre; heraldisk betegnelse på tilføyelser i et våpen
BLAMES passiv av BLAME bebreide, kritisere
BLAMET perfektum partisipp entall av BLAME bebreide, kritisere
BLYFOR imperativ av BLYFÔRE fôre med bly
BLÅARA substantiv papegøye fra Sør-Amerika
BLÅHUA entall, bestemt form av BLÅHUE (om plagg i folkedrakt) blå lue
BLÅHUE substantiv (om plagg i folkedrakt) blå lue
BLÅVIN substantiv hvitvin som har fått tilsatt fargestoff fra skallet i blå druer
BOARDS flertall, ubestemt form av BOARD brett; stor tavle, reklameplakat
BODØGN substantiv døgn man bor et annet sted enn hjemme, f.eks. på krisesenter;

overnattingsdøgn
BOKRAV substantiv boplikt; krav i et bo
BOLLES passiv av BOLLE kose seg; (dansk) ha samleie
BOMLÅS substantiv lås på bom
BORTLA preteritum av BORTLEGGE legge bort
BRELØS adjektiv som ikke er tjærebredd
BRODØR substantiv person som broderer
BROLØS adjektiv som mangler, er uten bro
BRUBRU substantiv fugl (vitenskapelig navn «Nilaus afer»)
BRULØS adjektiv som mangler, er uten bru
BUGFRI adjektiv (IT) fri for bugs
BUGGES passiv av BUGGE avlytte digitale samtaler i hemmelighet ved bruk av avlytningsutstyr
BUGGET perfektum partisipp entall av BUGGE avlytte digitale samtaler i hemmelighet ved bruk av avlytningsutstyr
BUKRAV substantiv buplikt; krav i et bu
BUROEN entall, bestemt form av BURO bonde, fra romani
BUROER flertall, ubestemt form av BURO bonde, fra romani
BUSKAU substantiv buskog, hvor fe beiter
BYBRÅK substantiv bråk, larm fra/i by
BYDIKT substantiv dikt om byen
BYGODT substantiv småting man kjøper i byen og har med seg (hjem/på besøk) til barn

på landsbygda
BYHEST substantiv byvant hest
BYTOGA flertall, bestemt form av BYTOG turisttog som kjører rundt i bygater
BYUNGE substantiv unge som bor i by
BYVISA entall, bestemt form av BYVISE vise om en by
BYVISE substantiv vise om en by
BÆGING verbalsubstantiv av BÆGJE hindre, stenge, sperre veien
BÆSEDE perfektum partisipp flertall av BÆSE (dial.) sutre; binde fast krøtter med bæse
BÆSETE perfektum partisipp flertall av BÆSE (dial.) sutre; binde fast krøtter med bæse
BÆSING verbalsubstantiv av BÆSE (dial.) sutre; binde fast krøtter med bæse
BØRSÅR substantiv så eller så godt eller dårlig år på børsen
BÅLGLO substantiv glo fra bål
BÅLING verbalsubstantiv av BÅLE brenne bål; sitte rundt bål
BÅLKOS substantiv kos rundt bålet
BÅTBOD substantiv båtbu, til oppbevaring av båt9



BÅTBUA entall, bestemt form av BÅTBU bu til oppbevaring av båt
BÅTDAG substantiv dag ombord i båt; dag som handler om båt; dag da postbåten

kommer
BÅTHÅV substantiv håv egnet til båtfiske
BÅTMAT substantiv mat som passer på båttur; mat som smaker godt på sjøen
BÅTSØK substantiv søk med båt
BÅTTAK substantiv tak på båt
CHIPPA perfektum partisipp flertall av CHIPPE (i golf og fotball) vippe ballen opp i lufta; chip-merke (kjæle)dyr
CHIPPE verb (i golf og fotball) vippe ballen opp i lufta; chip-merke (kjæle)dyr
CISTUS substantiv cistrose (plante)
CLEANE flertall av CLEAN (om oljeprodukt) høyraffinert, ren, til forskjell fra dirty;

(om person) som ikke bruker rusmidler; stoffri
CLEANT neutrum av CLEAN (om oljeprodukt) høyraffinert, ren, til forskjell fra dirty;

(om person) som ikke bruker rusmidler; stoffri
CREENE flertall, bestemt form av CREE folkegruppe av urinnvånere i Nord-Amerika; person av dette

folket; algonkinsk språk som snakkes av dette folket
CROWEN entall, bestemt form av CROW stamme av urbefolkning i USA; person av dette folket; språk

brukt primært av dette folket
CROWER flertall, ubestemt form av CROW stamme av urbefolkning i USA; person av dette folket; språk

brukt primært av dette folket
CURDEN entall, bestemt form av CURD marmeladekrem av sukker, smør og egg, ofte smakssatt med

sitrusfrukt
CURDER flertall, ubestemt form av CURD marmeladekrem av sukker, smør og egg, ofte smakssatt med

sitrusfrukt
DADAEN entall, bestemt form av DADA kortord for dadaisme
DADAER flertall, ubestemt form av DADA kortord for dadaisme
DAGBÅT substantiv båt som går i rute på dagtid; fritidsbåt uten overnattingsplass
DAGLIV substantiv liv om dagen; dagligliv; tralt
DALELV substantiv elv som renner gjennom en dal
DALLØP substantiv (langstrakt) dalsenkning
DASHES passiv av DASHE tilsette en dash (av noe)
DASHET perfektum partisipp entall av DASHE tilsette en dash (av noe)
DELETA perfektum partisipp flertall av DELETE slette innhold på datamaskin
DELETE verb slette innhold på datamaskin
DIGGAL adjektiv (slang) veldig bra; diggbar
DIPPES passiv av DIPPE dyppe snacks i dippsaus
DIPPET perfektum partisipp entall av DIPPE dyppe snacks i dippsaus
DISKUS substantiv en akvariefisk
DOMINA substantiv (seksuelt) dominerende kvinne
DONUTS flertall, ubestemt form av DONUT type smultring, ofte med pynt og fyll
DOPERE flertall, ubestemt form av DOPER person som doper seg selv eller andre
DOTIDA entall, bestemt form av DOTID tid da man er på do eller pleier å gå på do; tid da det passer

å gå på do; tid en bruker på do; egentid
DOVANN substantiv vann i doskål
DOVATN substantiv vatn i doskål
DRALTA perfektum partisipp av DRALTE (dial.) gå sakte og avslappet
DRALTE verb (dial.) gå sakte og avslappet
DRENKA perfektum partisipp flertall av DRENKE (særlig i matlaging) gjennomfukte ved å legge i (alkoholholdig)

væske
DRENKE verb (særlig i matlaging) gjennomfukte ved å legge i (alkoholholdig)

væske
DRITAS adjektiv (slang) drita full; dritings
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DRITBY substantiv drittby
DRITÅR substantiv drittår
DUEMAT substantiv mat for duer
DUFFEN entall, bestemt form av DUFF (golf) slag der køllen berører bakken før den treffer golfballen
DUFFER flertall, ubestemt form av DUFF (golf) slag der køllen berører bakken før den treffer golfballen
DUFFES passiv av DUFFE (golf) slå duff
DUFFET perfektum partisipp entall av DUFFE (golf) slå duff
DUFORM substantiv formen annen person entall i tiltale eller fortelling, i motsetning

til De- og jegform
DUNFOT substantiv kolibri i slektene Haplophaedia og Eriocnemis
DUNMYK adjektiv myk som dun
DØLAKU substantiv dølafe
DØLEKU substantiv dølefe
EISSEN entall, bestemt form av EISS (mus.) tonen en får ved å heve e en halvtone
EISSER flertall, ubestemt form av EISS (mus.) tonen en får ved å heve e en halvtone
ELFAGA flertall, bestemt form av ELFAG kortform av elektrofag
ELFELT substantiv elektrisk felt
ELSAGA entall, bestemt form av ELSAG elektrisk sag
EMUEGG substantiv egg av emu
ENFOTS adjektiv som har en fot; som utføres med en fot; som er en fot langt
ENKORN substantiv hvete som har ett korn og kort, flatt aks
EVENSK substantiv språk i Russland
FANBOK substantiv uautorisert bok om noe(n), forfattet av en fan
FANDOM substantiv aktiviteter i regi av særdeles hengivne fans av noe eller noen
FANGNE flertall av FANGEN særlig i uttrykket «ta fornuften fangen»
FEHUND substantiv buhund; kjøter
FIACRE substantiv (fr.) hestedrosje
FIRELA preteritum av FIRELEGGE (dial.) brette et ark to ganger, så det blir fire lag
FJOMPA perfektum partisipp av FJOMPE tulle og tøyse; bevege seg klossete
FJOMPE verb tulle og tøyse; bevege seg klossete
FLOMÅR substantiv år med mye flom
FLYBRO substantiv luftbro
FLYBRU substantiv luftbru
FLYROM substantiv luftrom
FLYSØK substantiv søk med fly; nettsøk etter fly(reiser)
FNOKKA perfektum partisipp flertall av FNOKKE plukke ut én for én; klistre seg sammen
FNOKKE verb plukke ut én for én; klistre seg sammen
FORLIT imperativ av FORLITE stole på; ha tillit til
FOSFAN substantiv fosforhydrid
FOTLØS adjektiv som er uten fot
FØDEÅR substantiv fødselsår
FØRNEN entall, bestemt form av FØRNE døde dyr og plantedeler som ikke har blitt omdannet til jord,

og hvor den opprinnelige strukturen til dyret eller planterestene
kan gjenkjennes

GIFENE flertall, bestemt form av GIF (initialord av filformatet Graphics Interchange Format) kort,
ofte morsom, animasjon som kan settes inn i chatter eller
meldingsutvekslinger

GJENBO substantiv gjenboer
GLIPNE perfektum partisipp flertall av GLIPPE miste; ikke holde; blunke
GLYFEN entall, bestemt form av GLYF et inskribert eller utskåret symbol; en bestemt måte å fremstille

et skrifttegn visuelt på
GLYFER flertall, ubestemt form av GLYF et inskribert eller utskåret symbol; en bestemt måte å fremstille

et skrifttegn visuelt på
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GODTRO substantiv naivitet; godtroenhet
GODTRU substantiv naivitet; godtroenhet
GOGNER flertall, ubestemt form av GOGN verktøy; småredskap av ulike slag
GOLDEN entall, bestemt form av GOLDE russisk språk
GORKEN entall, bestemt form av GORK bruskork med artig innskrift
GORKER flertall, ubestemt form av GORK bruskork med artig innskrift
GRALER flertall, ubestemt form av GRAL hellig, mystisk skål
GRAUTA perfektum partisipp flertall av GRAUTE gjøre uklar; få grøtkonsistens
GRAUTE verb gjøre uklar; få grøtkonsistens
GRIFLA perfektum partisipp flertall av GRIFLE skrive med griffel
GRIFLE verb skrive med griffel
GRUFFA perfektum partisipp av GRUFFE føle eller gi uttrykk for frustrasjon, irritasjon e.l.; «få ut litt gruff»
GRUFFE verb føle eller gi uttrykk for frustrasjon, irritasjon e.l.; «få ut litt gruff»
GRÅLUS substantiv (hode)lus
GUAREN entall, bestemt form av GUAR plantegummi brukt som fortykningsmiddel; ettårig plante i

erteblomstfamilien slik gummi fremstilles av
GUARER flertall, ubestemt form av GUAR plantegummi brukt som fortykningsmiddel; ettårig plante i

erteblomstfamilien slik gummi fremstilles av
GUDVIA adjektiv via til Gud; gudviet
GULAGA flertall, bestemt form av GULAG sovjetisk arbeidsleir/konsentrasjonsleir, særlig for politiske fanger
GULBUK substantiv fugl (Chelidorhynx hypoxantha)
GULULL substantiv gulmyrull
GUNNES passiv av GUNNE gunne på: gi gass, akselerere
GUNNET perfektum partisipp av GUNNE gunne på: gi gass, akselerere
GYMROM substantiv trimrom; gymsal
GØNNES passiv av GØNNE gønne på: gi gass, akselerere
GØNNET perfektum partisipp av GØNNE gønne på: gi gass, akselerere
GÅFASE substantiv periode da trafikklys viser «grønn mann» og man kan krysse gaten;

periode da barn lærer å gå
GÅSKOA flertall, bestemt form av GÅSKO spasersko
HARDUN substantiv øgle i agamfamilien
HAVROM substantiv alt som befinner seg under havoverflaten
HEBENE flertall, bestemt form av HEBE planteslekt i maskeblomstfamilien
HEDGER presens av HEDGE redusere økonomisk risiko
HEDGES passiv av HEDGE redusere økonomisk risiko
HEDGET perfektum partisipp entall av HEDGE redusere økonomisk risiko
HIFIEN entall, bestemt form av HIFI kortord for high fidelity
HONDRA verb hundra; forsyne (et honbord) med hondrag
HONDRO preteritum av HONDRA hundra; forsyne (et honbord) med hondrag
HONENE flertall, bestemt form av HUN/HON avskjær fra tømmerstokk (bakhun)
HONTAK substantiv huntak; tak tekket med hon (avskjær fra trestamme)
HOODIA substantiv kaktuslignende staude
HUELØS adjektiv lueløs; hodeløs
HUFFES passiv av HUFFE si huff; huffe seg
HØGVØR imperativ av HØGVØRE høyakte
HØYVØR imperativ av HØYVØRE høyakte
HÅRGEL substantiv hårgelé
IDEBOK substantiv bok med idéer til inspirasjon
IKTALE flertall av IKTAL som gjelder eller opptrer under et sykdomsanfall
IKTALT neutrum av IKTAL som gjelder eller opptrer under et sykdomsanfall
ILDBÅL substantiv bål
ILDENE flertall, bestemt form av ILD flamme, lue; bål; avfyring av skytevåpen; lidenskap, glød
ILDGAP substantiv brennende gap
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INDIEN entall, bestemt form av INDIE lite, uavhengig selskap som produserer musikk, film o.l. utenfor
de tradisjonelle produksjonsstedene

INDIER flertall, ubestemt form av INDIE lite, uavhengig selskap som produserer musikk, film o.l. utenfor
de tradisjonelle produksjonsstedene

INNRØK imperativ av INNRØKE røyke mye inne, slik at lukten setter seg
IOLITT substantiv blåfiolett (smykke)stein
IRØRTE flertall av IRØRT rørt (inn) i
ISALGE substantiv alge som vokser på is (under vann)
ISBORD substantiv bord som beskytter vindskie; dekkbord
ISFASE substantiv fase da væske fryser til is
ISFONN substantiv fonn av is og snø
ISGOLF substantiv golf spilt på isunderlag
ISKODE substantiv (skipsfart) kode for ismeldinger
ISRIKT neutrum av ISRIK som er rik på is
IXIAEN entall, bestemt form av IXIA planteslekt i sverdliljefamilien; plante i denne slekten
IXIAER flertall, ubestemt form av IXIA planteslekt i sverdliljefamilien; plante i denne slekten
JATAKA substantiv buddhistisk fabel
JEGBOK substantiv bok hvor forfatteren forteller om seg selv; bok i jegform
JINXER presens av JINXE bringe ulykke over noe(n)
JINXES passiv av JINXE bringe ulykke over noe(n)
JINXET perfektum partisipp entall av JINXE bringe ulykke over noe(n)
JIVENE flertall, bestemt form av JIVE rask pardans
JULERO substantiv julefred
JUSBAR substantiv juicebar; bar hvor det serveres jus
KAKAEN entall, bestemt form av KAKA fugl (Nestor meridionalis)
KAKAER flertall, ubestemt form av KAKA fugl (Nestor meridionalis)
KANKLE substantiv strengeinstrument fra Litauen
KANNEL substantiv strengeinstrument fra Estland
KARDIO substantiv kortform av kardiotrening
KASSAT substantiv ikke godkjent slakt
KEBONY substantiv trevirke med god holdbarhet
KEFIJE substantiv palestinaskjerf
KETISK substantiv russisk språk
KHANTI substantiv russisk språk
KIRTAN substantiv religiøs sang i hinduismen, ofte ledsaget av dans og musikk
KJELKA perfektum partisipp av KJELKE kjelke noe til, gjøre det vanskelig, rote det til
KLOFIL substantiv fil til å pusse, file klør (på hund)
KLOSAG substantiv kløyvsag
KLÆSJA perfektum partisipp flertall av KLÆSJE klaske; smøre; kollidere
KLÆSJE verb klaske; smøre; kollidere
KNAGER adjektiv som har lite penger; fattig
KNAGRE flertall av KNAGER som har lite penger; fattig
KNESÅR substantiv sår på kneet
KOKLEN entall, bestemt form av KOKLE latvisk strengeinstrument
KOKLER flertall, ubestemt form av KOKLE latvisk strengeinstrument
KOKRES passiv av KOKRE (om rype) gi fra seg en humrende lyd
KONFEN entall, bestemt form av KONF kortord for konfirmasjon og konferansier
KUBLOD substantiv blod fra ku
KUEIER substantiv eier av ku(er)
KULORT substantiv kumøkk
KURANS substantiv det å være kurant
KURAUT substantiv raut fra ku
KØFAST adjektiv som sitter fast i (bil)kø
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KØFELT substantiv (kjøre)felt hvor det (ofte) er kø; felt hvor man skal stille seg i kø,
f.eks. på fergekai

KØFTEN entall, bestemt form av KØFTE tyrkisk kjøttbolle
KØFTER flertall, ubestemt form av KØFTE tyrkisk kjøttbolle
KØVETT substantiv køkultur
LAISER imperativ av LAISERE endre katolsk geistligs status til lekmann
LATTIS substantiv lættis
LAYUPA flertall, bestemt form av LAYUP kortskudd i basketball
LAYUPS flertall, ubestemt form av LAYUP kortskudd i basketball
LIMBAR adjektiv som kan limes/festes med lim
LIMPET substantiv sprengladning som festes magnetisk til f.eks. en skipsside. Brukt

til sabotasje under annen verdenskrig.
LOINER flertall, ubestemt form av LOIN ryggstykke på fisk
LOSHUA entall, bestemt form av LOSHUE loslue
LOSHUE substantiv loslue
LUEFOR substantiv fôr på innsiden av lue
LUELØS adjektiv som er uten lue
LYNLIM substantiv superlim
LYSLØS adjektiv som er uten lys
LÆRBAG substantiv bag av lær
LÆRHUA entall, bestemt form av LÆRHUE lærlue
LÆRHUE substantiv lærlue
LØSTØS substantiv Kvinne som er, oppfattes som løs på tråden
LÅGBRO substantiv lavbro
LÅGBRU substantiv lavbro
MAKSER presens av MAKSE kortord for maksimere
MAKSES passiv av MAKSE kortord for maksimere
MAKSET perfektum partisipp entall av MAKSE kortord for maksimere
MATBAG substantiv bag med, til mat
MATFRI substantiv matfrikvarter; spisefri
MATLOV substantiv lov om matproduksjon og mattrygghet m.v.
METHEN entall, bestemt form av METH kortform av metamfetamin
MIKRER presens av MIKRE tilberede i mikrobølgeovn
MIKRES passiv av MIKRE tilberede i mikrobølgeovn
MIKRET perfektum partisipp entall av MIKRE tilberede i mikrobølgeovn
MILIEN entall, bestemt form av MILIE vorte
MOBLÅE flertall av MOBLÅ varm blå; nattblå
MODSEN entall, bestemt form av MODS ungdomsbevegelse som oppstod i London på 50-tallet;

(i dataspill) mod(s), kortord for spillmodifikasjon(er)
MODSER flertall, ubestemt form av MODS ungdomsbevegelse som oppstod i London på 50-tallet;

(i dataspill) mod(s), kortord for spillmodifikasjon(er)
MOHAWK substantiv innfødt folkeslag i Nord-Amerika; mohikaner
MOKSHA substantiv (i indiske religioner) løsrivelse; frelse
MURLIV substantiv synlig, vertikal flate på murverk
NACHER presens av NACHE delta på nachspiel
NACHES passiv av NACHE delta på nachspiel
NASSEN entall, bestemt form av NASSE kallenavn på nazist
NASSER flertall, ubestemt form av NASSE kallenavn på nazist
NEOFOB substantiv som lider av neofobi
NESING verbalsubstantiv av NESE snuse; lukte
NIFOTS adjektiv som er ni fot langt
NIKYSS imperativ av NIKYSSE råkline
NUSSEN entall, bestemt form av NUSS (barnespråk) kyss
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NYLADA adjektiv (om batteri) nettopp, nylig lada
NYLADD adjektiv (om batteri) nettopp/nylig ladd
NYLESE verb lese på nytt
NYLEST adjektiv som nettopp er lest; nettopp lest på nytt
NYSERI substantiv nyseanfall
NÆRTUR substantiv tur i nærmiljøet
NØDBOD substantiv nødbu; lite, enkelt bygg i fjellet der man kan søke ly under dårlig

vær e.l.
NØDBUA entall, bestemt form av NØDBU lite, enkelt bygg i fjellet der man kan søke ly under dårlig vær e.l.
NØDKIT substantiv kit; liten utstyrspakke med ting man kan komme til å trenge i en

nødsituasjon
NØTTET adjektiv sprø; dum; nøttete
OLOMAO substantiv fugl (Myadestes lanaiensis)
OMAOEN entall, bestemt form av OMAO fugl («Myadestes obscurus»)
OMAOER flertall, ubestemt form av OMAO fugl («Myadestes obscurus»)
OPPLES imperativ av OPPLESE lese opp
OPPROM substantiv mellomrom
ORDPAR substantiv to ord som hører sammen
ORDSØK substantiv (nett)søk etter spesifikke ord
ORLOGS
OUTFIT substantiv antrekk
PAIBIT substantiv bit av en pai
PALILA substantiv fugl (Loxioides bailleui)
PALJEN entall, bestemt form av PALJE oppklipt stykke av slaglodd
PALJER flertall, ubestemt form av PALJE oppklipt stykke av slaglodd
PALMAR adjektiv som har med håndflaten (palma) å gjøre
PANIER substantiv kurv til vinservering; fiskebeinsskjørt
PILSÅR substantiv sår etter pilskudd
PIPIPI substantiv fugl (Mohoua novaeseelandiae)
PLOGGA perfektum partisipp av PLOGGE trene ved å plukke søppel mens man jogger
PLOGGE verb trene ved å plukke søppel mens man jogger
PODDEN entall, bestemt form av PODD kortord for poddkast
PODDER flertall, ubestemt form av PODD kortord for poddkast
PODDES passiv av PODDE lage poddkast
PODDET perfektum partisipp av PODDE lage poddkast
PRANKA perfektum partisipp flertall av PRANKE spille noen et puss; lure; utføre en prank
PRANKE verb spille noen et puss; lure; utføre en prank
PRANKS flertall, ubestemt form av PRANK skøyerstrek
PUBISK adjektiv som har med kjønnshåret (pubes) å gjøre
PUBLIV substantiv liv på en pub; uteliv
PULSUR substantiv armbåndsur som måler puls
PURINA flertall, bestemt form av PURIN organisk forbindelse som blant annet omfatter urinsyre
PÅDIKT imperativ av PÅDIKTE tillegge (noen) egenskap eller handling ved diktning
PÅKLER presens av PÅKLE kle på
PÅKLES passiv av PÅKLE kle på
PÅKREV imperativ av PÅKREVE gjøre nødvendig
PÅLAST imperativ av PÅLASTE laste, lesse på
PÅLEST adjektiv forberedt gjennom å ha lest
PÅLURE verb prakke på (noen noe) med lureri
PÅSAGN substantiv anklage, siktelse
PÅSATS substantiv løs del til å sette på noe annet
PÅSKOG imperativ av PÅSKOGE plante skog på skogfritt område
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PÅSKRU verb skru fast (noe på noe)
PÅSTEG preteritum av PÅSTIGE stige på; gå inn (i)
PÅSTIG imperativ av PÅSTIGE stige på; gå inn (i)
QUIZES passiv av QUIZE delta på quiz; holde quiz
QUIZET perfektum partisipp entall av QUIZE delta på quiz; holde quiz
RABONA substantiv (i fotball) fancy skudd eller pasning
RASFRI adjektiv som ikke har vært utsatt for ras; som ikke er rasutsatt
RAVNES passiv av RAVNE forkortet form av natteravne
RAVNET perfektum partisipp av RAVNE forkortet form av natteravne
RETTRO adjektiv rettroende
RETTRU adjektiv rettruende
REWIND substantiv knapp (på apparat) for tilbakespoling
ROMFLY substantiv flylignende romfartøy som kan gjenbrukes
ROMSØK substantiv konkurranseøvelse for hund
ROTAKA flertall, bestemt form av ROTAK åretak
ROTIDA entall, bestemt form av ROTID tidsrom det skal være ro (på leirskole, campingplass o.a.); tid det

tar å ro en strekning
ROVKLO substantiv klo på rovdyr eller rovfugl
ROÅREN entall, bestemt form av ROÅRE åre til å ro med
ROÅRER flertall, ubestemt form av ROÅRE åre til å ro med
RUGGEL substantiv rukkel; skrap; gruppe rødalger
RØDAUR substantiv rødlig aur (grus)
RØDHUA entall, bestemt form av RØDHUE rødlue
RØDHUE substantiv rødlue
RØDMES passiv av RØDME bli, farges rød; gjøre rød
RØKSOT substantiv røyksot; sot av røyk
RØRBRO substantiv bro som er overbygget slik at den får form som et rør; rør som er

nedsenket i vann og hvor kjøretøy kan passere; senketunnel
RØRBRU substantiv bru som er overbygget slik at den får form som et rør; rør som er

nedsenket i vann og hvor kjøretøy kan passere; senketunnel
RØRLAG substantiv svampete lag av små rør på undersiden av hatten på rørsopper
RÅDAMP substantiv tåkete, klam damp
RÅFILA entall, bestemt form av RÅFIL ubehandlet bildefil
RÅFORT adverb dritfort
RÅHIND substantiv hunn av rådyr, til forskjell fra råbukk
RÅKOPP substantiv (murerfag) utilhugget kopp i mur
RÅKREM substantiv tykk eggedosis blandet med pisket kremfløte, serveres smaksatt

som dessert eller sammen med frukt e.l.
RÅMIKS substantiv (musikk) uferdig miks
RÅSTEK imperativ av RÅSTEKE (særlig om kjøtt) steke så det blir rått (og ikke gjennomstekt) inni
RÅTÅKA entall, bestemt form av RÅTÅKE kald og fuktig tåke
RÅTÅKE substantiv kald og fuktig tåke
RÅVANN substantiv urenset vann
RÅVATN substantiv urensa vatn
SAFTBU substantiv lite (midlertidig) utsalgssted for saft
SAGKLO substantiv sagformet klo på hummer
SALINT neutrum av SALIN (om vann) saltholdig
SAMBUA flertall, bestemt form av SAMBU det å bu sammen; sambuerskap
SAMBUR presens av SAMBU bu sammen; dele bolig (med)
SAMBUS passiv av SAMBU bu sammen; dele bolig (med)
SANDUR substantiv timeglass
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SETERS genitiv av SETER i uttrykket «til seters»
SETTLA perfektum partisipp flertall av SETTLE bosette (seg); kolonisere
SETTLE verb bosette (seg); kolonisere
SHAMER presens av SHAME skamme; klandre; se ned på
SHAMES passiv av SHAME skamme; klandre; se ned på
SHAMET perfektum partisipp entall av SHAME skamme; klandre; se ned på
SHINTY substantiv skotsk ballspill
SIKSER presens av SIKSE sy sikksakksøm med maskin
SIKSES passiv av SIKSE sy sikksakksøm med maskin
SIKSET perfektum partisipp entall av SIKSE sy sikksakksøm med maskin
SITSKI substantiv alpinski med sitteskall for funksjonshemmede
SITUER imperativ av SITUERE anbringe; plassere
SJOFER presens av SJOFE (slang) stirre; se (på)
SJOFES passiv av SJOFE (slang) stirre; se (på)
SJOFET perfektum partisipp entall av SJOFE (slang) stirre; se (på)
SJYENE flertall, bestemt form av SJY kjøttsaft som avgis under steking; saus av denne
SJØLØS adjektiv (dial., særlig om fisk) som befinner seg i vannflaten eller over
SKIBRO substantiv bro laget for skigåere
SKIBRU substantiv bru laget for skigåere
SLIMME flertall av SLIM (om klesplagg) ettersittende
SMOOTH adjektiv smud; glatt; problemfri; stilig
SMÅARK substantiv lite ark
SMÅELV substantiv liten elv
SMÅLIK adjektiv som ligner litt; litt lik
SMÅMAS imperativ av SMÅMASE mase så smått
SMÅSKY substantiv liten sky
SMÅTØK adjektiv som krever lite; beskjeden; sparsom
SMÅØYA entall, bestemt form av SMÅØY liten øy
SNØEGG substantiv marengs formet som egg
SNØSKI substantiv en slags skisko med meier; snøskøyte
SOLBRO substantiv brolignende stripe solen kan lage når den skinner på vann
SOLBRU substantiv brulignende stripe solen kan lage når den skinner på vann
SPEECH substantiv kort tale
SPEKEL substantiv spekulum; kirurgisk instrument
SPOOKY adjektiv nifs; urovekkende
SPRAGL imperativ av SPRAGLE spille i ulike farger
STEVLA perfektum partisipp flertall av STEVLE (dial., om vann i bekker og småelver) fryse til issvuller
STREAK substantiv «snapstreak»; ubrutt rekke av daglige meldinger eller bilder

mellom to personer, særlig Snapchat
STRIER flertall, ubestemt form av STRIE grovt stoff
STÅLOS substantiv standlos; los på vilt som står stille
SUTING verbalsubstantiv av SUTE syte
SYNLØS adjektiv blind; usynlig
SÆRBOA flertall, bestemt form av SÆRBO ekteskap uten felles bolig
SÆRBUA flertall, bestemt form av SÆRBU ekteskap uten felles bolig
SÆRFAG substantiv spesialfag
SÆRSAK substantiv spesiell sak som krever spesiell behandling
SØMROM substantiv sømmonn; tillegg til det egentlige målet som man setter av til

sømmer når man klipper til stoff man skal sy noe av
SØSTEN entall, bestemt form av SØST gomme; tradisjonspålegg til lefser og vafler m.m.
SØTNES passiv av SØTNE bli eller gjøre søtere
SÅDRAG substantiv område av åker som sås i ett drag
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TATAMI substantiv tatamimatte; japansk gulvmatte av strå
TEASES passiv av TEASE friste; lokke; pirre
TEASET perfektum partisipp entall av TEASE friste; lokke; pirre
TEONOM adjektiv styrt av Gud
TESSAK substantiv krum sabel
TESTKØ substantiv kø av folk som skal testes (i, for noe)
TIDROM substantiv (i Einsteins relativitetsteori) rommet med tiden som fjerde dimensjon
TIFOTS adjektiv som er ti fot lang
TILGÅR presens av TILGÅ gå til; skje; foregå
TIMPEN entall, bestemt form av TIMPE (dial.) bakverk fra Sunnmøre
TIMPER flertall, ubestemt form av TIMPE (dial.) bakverk fra Sunnmøre
TIVEGS adjektiv som går ti veger
TIVEIS adjektiv som går ti veier
TOFILS adjektiv som har to (kjøre)filer; tofelts
TOFOTS adjektiv som har to føtter; som utføres med to føtter; som er to fot lang
TOGBOM substantiv jernbanebom
TOGPAR substantiv to tog
TOHETA entall, bestemt form av TOHET det å være to
TOØRET adjektiv som har to ører; som hører på to (begge) ører
TOÅRET adjektiv som er utstyrt med to årer
TRANSA perfektum partisipp av TRANSE kle seg i det motsatte kjønns klær; «crossdressing»
TRANST neutrum av TRANS Kortord for transkjønnet.
TRASES passiv av TRASE trase opp; trevle opp; splitte
TREBIL substantiv (leke)bil av tre
TREHÅV substantiv håv i tre
TREKAM substantiv kam av tre
TREPIL substantiv pil av tre
TRIKEN entall, bestemt form av TRIKE trehjuls motorsykkel
TRIKER flertall, ubestemt form av TRIKE trehjuls motorsykkel
TROGON substantiv fargesprakende fugl i trogonfamilien
TURNON substantiv noe(n) som tenner en (seksuelt), mots. turnoff
TUTLØS adjektiv som er uten tut
TVIKER presens av TVIKE nøle; tvile
TVIKES passiv av TVIKE nøle; tvile
TVIKET perfektum partisipp av TVIKE nøle; tvile
TÆPPER presens av TÆPPE betale kontaktløst (med bankkort)
TÆPPES passiv av TÆPPE betale kontaktløst (med bankkort)
TÆPPET perfektum partisipp entall av TÆPPE betale kontaktløst (med bankkort)
TÆSJER presens av TÆSJE stjele
TÆSJES passiv av TÆSJE stjele
TÆSJET perfektum partisipp entall av TÆSJE stjele
TÅKANT substantiv det motsatte av hælkant, f.eks. på snowboard
UCHICE flertall av UCHIC ikke chic; ufiks, uelegant
UCHICT neutrum av UCHIC ikke chic; ufiks, uelegant
UDIGGE flertall av UDIGG ekkel; ulekker
UEGALE flertall av UEGAL ikke egal; ujevn
UEGALT neutrum av UEGAL ikke egal; ujevn
UFANGA adjektiv som ikke er fanga
UFASTE flertall av UFAST ikke fast; løs; myk; flytende
UFYSER flertall, ubestemt form av UFYSE (dial.) noe(n) som er ufyselig, uhyggelig, vemmelig
UGLATT adjektiv som ikke er glatt
UKANTA adjektiv ikke kanta; som er uten kanter
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UKUEDE flertall av UKUET ikke kuet; ubøyd; uovervunnet
UKUETE flertall av UKUET ikke kuet; ubøyd; uovervunnet
ULISTA adjektiv som ikke er lista
ULLHUA entall, bestemt form av ULLHUE lue av ull; ullhode
ULLHUE substantiv lue av ull; ullhode
ULUENE flertall, bestemt form av ULU grønlandsk kjøkkenkniv
UMELKA adjektiv som ikke er melka
UNAIVE flertall av UNAIV ikke naiv; bevisst; reflektert
UNAIVT neutrum av UNAIV ikke naiv; bevisst; reflektert
UNGMUS substantiv ung mus (også brukt om ung jente)
UREIST adjektiv (om mat) som er produsert der den spises og dermed ikke krever

transport
URKORN substantiv fellesbetegnelse for gamle kornsorter, f.eks. spelt og emmer
USPEDD adjektiv som ikke er utspedd
UTBOMB imperativ av UTBOMBE ødelegge fullstendig ved bombing
UTBURA flertall, bestemt form av UTBUR bur, lite hus som står et stykke unna hovedbygningen
UTHULK imperativ av UTHULKE gi uttrykk for sorg og smerte ved hulking
UTJORD substantiv utmark
UTMELK imperativ av UTMELKE (særlig om ku) melke tom
VAKKEN entall, bestemt form av VAKKE slamstein
VALGUS substantiv (om feilstilling av ledd) utovervridd, mots. varus
VANDØD adjektiv levende død
VANVØR imperativ av VANVØRE forakte; neglisjere; se ned på; forsømme
VEGBIT substantiv vegstubb; kort del av vei
VEIBIT substantiv veistubb; kort del av vei
VIFORM substantiv fortelleform hvor fortelleren bruker første person flertall, jf. jegform
VIKJEN entall, bestemt form av VIKJE mann fra Vik i Sogn og Fjordane
VIKJER flertall, ubestemt form av VIKJE mann fra Vik i Sogn og Fjordane
VINFAG substantiv fag hvor utdannelsen gir diplom som vinkelner/sommelier
VINKRO substantiv kro med vinservering
VINTID substantiv tid på året da det drikkes mer vin enn ellers
VISHET substantiv klokhet
VITERE flertall, ubestemt form av VITER person som vet mye om en sak; person med akademisk utdannelse i

en bestemt vitenskap eller fagdisiplin
VOGNBU substantiv vognskjul
VOLARE flertall av VOLAR som har med håndflaten (vola manus) å gjøre
VOLART neutrum av VOLAR som har med håndflaten (vola manus) å gjøre
VRIPIL substantiv piletre med vridde greiner
VØLSEN entall, bestemt form av VØLSE preservert hestefallos til seremoniell bruk
VØLSER flertall, ubestemt form av VØLSE preservert hestefallos til seremoniell bruk
VÅRELV substantiv vannrik elv om våren
VÅTSEX substantiv sex som involverer urin eller urinering
WANNEN entall, bestemt form av WANNE smelteovn for glass
WANNER flertall, ubestemt form av WANNE smelteovn for glass
WIDGET substantiv «forlengelse» av en mobilapp som gir rask tilgang til nyttig informasjon

uten at man trenger å åpne selve appen
WIFIEN entall, bestemt form av WIFI forkortelse for wireless fidelity; trådløst nettverk
WIFIER flertall, ubestemt form av WIFI forkortelse for wireless fidelity; trådløst nettverk
YUANEN entall, bestemt form av YUAN kinesisk myntenhet
ZEDOAR substantiv asiatisk plante i ingefærfamilien (Curcuma zedoaria)
ØKOVIN substantiv vin av økologisk dyrkede druer
ØLDAMA entall, bestemt form av ØLDAME dame som liker/kan mye om øl; serveringsdame på ølfestival e.l.
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ØLDAME substantiv dame som liker/kan mye om øl; serveringsdame på ølfestival e.l.
ØLFOLK substantiv folk som er interessert i øl
ØLKOPP substantiv kopp som brukes til øl
ØLSANG substantiv ølvise
ØLVALG substantiv valg av øltype
ØREHUD substantiv hud på øret
ØVETID substantiv tidspunkt(er) for øving
ØYEVÅG substantiv (dial.) puss på øyet
ÅRSENS genitiv gammel genitiv av ÅR
ÅRSLØP substantiv løp eller bevegelse i ett år

20


