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Nye trebokstavsord

NJO andre (interj.) tvilende, tilbakeholdent jo
POG imperativ av POGE hoppe opp og ned på stedet til rock, særlig pønk
SMS substantiv tekstmelding (fra engelsk Short Message Service)
TÆN adjektiv (slang) solbrun
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Nye firebokstavsord

BÆLE substantiv stor og tjukk person
BØGG substantiv bugg, feil i dataprogram
BÅTA perfektum partisipp av BÅTE bedrive båtsport; ferdes i båt
BÅTE verb bedrive båtsport; ferdes i båt
CASA flertall, bestemt form av CASE eksempeltilfelle som brukes illustrerende i f.eks. vitenskapelig undersøkelse

eller journalistikk
CHOK imperativ av CHOKE (intrans.) bruke choken slik at mengden luft reduseres i forhold til mengden

bensin
DEIT substantiv date, stevnemøte; person man deiter
GOBI substantiv kutling; akvariefisk
GUID imperativ av GUIDE opptre som guide (for)
IIWI substantiv hawaiifink med skarlagenrød fjærdrakt og svarte vinger og hale (Drepanis coc-

cinea)
JEDI substantiv jediridder fra Star Wars-universet
JUSA perfektum partisipp flertall av JUSE juice; presse jus av frukt eller grønnsaker
JUSE verb juice; presse jus av frukt eller grønnsaker
KEEG adjektiv jålete, som prøver å være kul, det motsatte av nerdete (geek stavet baklengs)
KOAN substantiv teknisk term i zen-buddhismen
KUKA perfektum partisipp av KUKE loke; kødde; kuke rundt uten mål og mening
KUKE verb loke; kødde; kuke rundt uten mål og mening
MEZE substantiv orientalsk smårett, forrett
MOAI substantiv steinstatue på Påskeøya
MOOG substantiv analog synthesizer
MYSS imperativ av MYSSE myldre, yre, vrimle
NONI substantiv busk i maurefamilien; frukt fra denne busken
OKRE flertall, ubestemt form av OKER fellesbetegnelse for flere gule, brune eller røde mineraler eller mineralb-

landinger som blant annet brukes til malerfarge
POGA perfektum partisipp av POGE hoppe opp og ned på stedet til rock, særlig pønk
POGE verb hoppe opp og ned på stedet til rock, særlig pønk
POGO substantiv dans til pønkrock
POLY adjektiv kortord for polyamorøs
POTU substantiv fugl i nattravnordenen
PUDU substantiv lite hjortedyr som lever i Sør-Amerika
RIAD substantiv arabisk/marokkansk hus med åpen plass/hage i midten
RINK substantiv ishockey- eller bandybane
RÅLO preteritum av RÅLE le rått
SAWM substantiv faste under ramadan, en av islams fem søyler
SCAM substantiv nettsvindel
TECH substantiv teknologiindustri
TITL imperativ av TITLE gi tittel; titulere
TRAP substantiv maskin som slenger leirduer opp i luften
TÆNA perfektum partisipp av TÆNE (slang) utsette seg for stråling med mål om å bli tæn
TÆNE verb (slang) utsette seg for stråling med mål om å bli tæn
ULUR adjektiv usmart
UVIA neutrum av UVIET ikke viet; uvigslet
VAPA perfektum partisipp av VAPE bruke e-sigaretter
VAPE verb bruke e-sigaretter
VROM andre onomatopoetikon som hermer lyden av bilmotor
WOKE adjektiv politisk korrekt, oppmerksom på urettferdigheter i samfunnet
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Nye fembokstavsord

ADSJA substantiv folkeslag
AIRER flertall, ubestemt form av AIR rolig melodi/musikkstykke; mine, holdning, fornemt vesen
AVHAK imperativ av AVHAKE hake av
AVHÅR imperativ av AVHÅRE fjerne hår (fra skinn eller hud)
AVKØL imperativ av AVKØLE avkulle (erstatter avkole på bokmål]
AVTRE verb tre av, gå av; oppgi
BEBOP substantiv musikkstil
BIPER substantiv elektronisk apparat som sier "bip"; personsøker
BIROT substantiv rot som vokser ut fra en hovedrot
BOLSA perfektum partisipp flertall av BOLSE (slang) skulke
BOLSE verb (slang) skulke
BOOMA perfektum partisipp av BOOME øke; være i oppsving
BOOME verb øke; være i oppsving
BOSSY adjektiv sjefete
BROIL imperativ av BROILE lage broiler av
BRUSH imperativ av BRUSHE (brushe opp) gi en overhaling; fjonge til
BULÅS substantiv lås på bu, bodlås
BYELV substantiv elv i, gjennom by
BYSKO substantiv sko til byturbruk; pub-til-pub-sko
BÆLEN entall, bestemt form av BÆLE stor og tjukk person
BÆLER flertall, ubestemt form av BÆLE stor og tjukk person
BÆRIS substantiv is laget med bær, med smak av bær
BÅTES passiv av BÅTE bedrive båtsport; ferdes i båt
BÅTET perfektum partisipp av BÅTE bedrive båtsport; ferdes i båt
CASET entall, bestemt form av CASE eksempeltilfelle som brukes illustrerende i f.eks. vitenskapelig under-

søkelse eller journalistikk
CATCH imperativ av CATCHE oppfatte, forstå; ta på fersken; fange
COOLE flertall av COOL (om jazzmusikk) rolig; (om person) kul, avslappet
COOLT neutrum av COOL (om jazzmusikk) rolig; (om person) kul, avslappet
COVID substantiv covid-19; "lang covid" (senfølger av covid-19)
CREEK substantiv amerikansk urfolksgruppe
CUPRO substantiv kobbersilke
DEITA perfektum partisipp flertall av DEITE date, ha stevnemøte
DEITE verb date, ha stevnemøte
DELAM imperativ av DELAMME amme baby og i tillegg gi den annen mat (mots. fullamme)
DIANA substantiv tiltrekkende kvinne
DJENT substantiv musikksjanger innen heavy metal
DODGY adjektiv tvilsom; upålitelig; skummel
DOHØL substantiv dohull (erstatter dohol på bokmål)
DRENS substantiv kortord for drenasje i rør
DURAL substantiv duralumin
DYHØL substantiv dyhull, gjørmehull (erstatter dyhol)
EGEER substantiv person som bor ved Egeerhavet
EIKES passiv av EIKE tilføre vin eikekarakter gjennom oppbevaring på eikefat eller annen kon-

takt med eik
EIKET adjektiv (om vin) som har vært oppbevart i kontakt med eik
ENNUI substantiv kjedsomhet, misnøye pga. mangel på interesser, livsinnhold
FACON substantiv vegansk (fake) bacon
FLUFF substantiv søppel; dustete produkt (f.eks. film); luftig frisyre
FOVEA substantiv gropformet uthuling i overflaten av et organ
FRUNK substantiv bagasjerom foran på en bil (særlig elbil)
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FUDGE substantiv bløt karamelltype
GJEDD substantiv liten torsk
GUNNA perfektum partisipp av GUNNE gunne på: gi gass, akselerere
HUMMA perfektum partisipp flertall av HUMME nynne med lukket munn (særlig som korist); summe; brumme
HUMME verb nynne med lukket munn (særlig som korist); summe; brumme
IFRIT substantiv fugl i slekten Ifrita; åndevesener i arabisk folketro
ISHØL substantiv høl i isen, ishull; kaldt sted
ISØDA flertall, bestemt form av ISØDE isdekket ødemark
IZZAT substantiv (særlig om pakistanske forhold) respekt, heder, aktelse
JUICA perfektum partisipp flertall av JUICE juse; presse juice av frukt eller grønnsaker
JUSES passiv av JUSE juice; presse jus av frukt eller grønnsaker
JUSET perfektum partisipp entall av JUSE juice; presse jus av frukt eller grønnsaker
KEEGE flertall av KEEG jålete, som prøver å være kul, det motsatte av nerdete (geek stavet bak-

lengs)
KELLY substantiv (tekn.) rørtype som brukes i borerigg
KREIS substantiv feierkost
KUKES passiv av KUKE loke; kødde; kuke rundt uten mål og mening
KUKET perfektum partisipp av KUKE loke; kødde; kuke rundt uten mål og mening
KULIV substantiv en kus liv; et liv med kuer
KUMAT substantiv mat for ku, kufôr
KURAP substantiv rap (metangassutslipp) fra ku
KUROI flertall, ubestemt form av KUROS (gresk) skulptur av naken ung mann
KUROS substantiv (gresk) skulptur av naken ung mann
KØLBY substantiv kullby (erstatter kolby)
KØLOS substantiv kullos (erstatter kolos)
KØYSA entall, bestemt form av KØYSE (dialektalt) kyse; kråke
KØYSE substantiv (dialektalt) kyse; kråke
MENSA perfektum partisipp av MENSE menstruere
MENSE verb menstruere
MERCH substantiv kortord for merchandise, produkter som forbindes med en spesiell artist

e.l. og som selges, deles ut til fansen
MEZEN entall, bestemt form av MEZE orientalsk smårett, forrett
MINLA substantiv fugl i slekten Actinodura
MONSA perfektum partisipp flertall av MONSE (slang) tyste, sladre, angi
MONSE verb (slang) tyste, sladre, angi
MOSJØ substantiv spøkefull uttale av (fransk) "monsieur", i tiltale til/omtale av fin herre-

mann
MYSSA perfektum partisipp av MYSSE myldre, yre, vrimle
MYSSE verb myldre, yre, vrimle
MÅLGA preteritum av MÅLGI oppgi mål på noe
MÅLGI verb oppgi mål på noe
NATTO substantiv tradisjonell japansk matrett som er laget av gjærede soyabønner
NODAL adjektiv som har med noder, knuter å gjøre
NOROC substantiv edelgris, en krysning av norsk landsvin, norsk yorkshiresvin og duroc
NØDNE flertall av NØDEN som har sterkt behov for noe; uvillig; som må nødes
ODEON substantiv konsert- og teaterbygning i antikken
OKRER flertall, ubestemt form av OKER fellesbetegnelse for flere gule, brune eller røde mineraler eller mineral-

blandinger som blant annet brukes til malerfarge
OLDIE substantiv gammel plateinnspilling, film, artist o.l.; gamlis
OMKLE verb kle (seg) om
OMSØK imperativ av OMSØKE søke om (noe)
OOMPH substantiv kraftig basslyd fra høyttaler; sex appeal
OSHØL substantiv hull/høl i isen ved et os
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PISCO substantiv druebrennevin fra Chile
PLOFF andre (lydord) poff, gjengir lyden av noe som plutselig oppstår eller blir borte
POGER presens av POGE hoppe opp og ned på stedet til rock, særlig pønk
POGES passiv av POGE hoppe opp og ned på stedet til rock, særlig pønk
POGET perfektum partisipp av POGE hoppe opp og ned på stedet til rock, særlig pønk
PULMO substantiv (latin) lunge (fl. pulmones)
QUEER adjektiv skeiv; som ikke er heterofil eller cis
RANTA perfektum partisipp av RANTE snakke i ett kjør, ustoppelig
RENDR imperativ av RENDRE lage, generere (noe) digitalt
ROAST imperativ av ROASTE gjøre narr av noen (som regel en kjendis) på TV på en godmodig måte
SALAH substantiv rituell bønn (religiøs plikt, en av islams fem søyler)
SALMI substantiv (fugle)ragu tilsatt sjampinjong, løk o.l.
SAMØV imperativ av SAMØVE øve sammen (med andre)
SHOTA flertall, bestemt form av SHOT lite glass brennevin, dram; blinkskudd
SJATT substantiv liten skvett (av noe flytende)
SJEOL substantiv (i jødisk folketro) underverden, dødsrike
SKOTÅ substantiv skospiss
SLICK adjektiv sleip; glattslikket
SMAKK andre lydmalende ord som beskriver klask eller smell
SMÅØR adjektiv litt ør
SPINA substantiv ryggrad; utstikkende del på skjelett; lav mur på romersk sirkus
SWAMI substantiv indisk yogamunk/asket, jf. yogi, sadhu, fakir m.fl.
TEKOS substantiv jf. kaffekos
TILIS imperativ av TILISE bli til is; dekke med is
TITLA perfektum partisipp flertall av TITLE gi tittel; titulere
TITLE verb gi tittel; titulere
TUSAN substantiv (i ed) (for) helvete, svarte, tusan! (som bare tusan = som bare det)
TÆNER presens av TÆNE (slang) utsette seg for stråling med mål om å bli tæn
TÆNES passiv av TÆNE (slang) utsette seg for stråling med mål om å bli tæn
TÆNET perfektum partisipp av TÆNE (slang) utsette seg for stråling med mål om å bli tæn
UBADA adjektiv som ikke er, har bada
UDOPA adjektiv som ikke er dopa; (elektronikk) intrinsisk
UEIKA adjektiv (om vin) som ikke har vært i kontakt med eik, men vært lagret på smak-

snøytrale beholdere
UFEIA adjektiv som ikke er blitt feia/feiet/feid
UFEID adjektiv som ikke er blitt feia/feiet/feid
UHEVA adjektiv (om gevinst e.l.) som ikke er hevet; uinnløst
UKODA adjektiv ikke kodet
ULURE flertall av ULUR usmart
ULURT neutrum av ULUR usmart
UMØTT adjektiv (om f.eks. behov) som ikke er møtt; (om person) som man ikke har møtt
UNANI substantiv alternativ behandlingsmetode hvor blod, slim og galle spiller sentrale

roller
UORDN imperativ av UORDNE rote, gjøre uryddig
URDYP substantiv dypt, primalt sinnelag
URFRØ substantiv frø tenkt som opprinnelse til alt senere liv
URMAT substantiv mat mennesket har spist lenge (siden tidenes morgen)
UTSPE verb spe ut, tynne ut; utvanne
UTSPY verb spy ut; kaste opp
UTØMT adjektiv som ikke er tømt
UVIDD neutrum av UVIET ikke viet; uvigslet
UVIET adjektiv ikke viet; uvigslet
UVIGD neutrum av UVIET ikke viet; uvigslet
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VANGA substantiv familie av spurvefugler som omfatter 15 arter
VAPER presens av VAPE bruke e-sigaretter
VAPES passiv av VAPE bruke e-sigaretter
VAPET perfektum partisipp av VAPE bruke e-sigaretter
VOLOF substantiv folkegruppe i Senegal, Gambia og Mauritania; medlem av denne
VØREN adjektiv varsom, forsiktig, mots. uvøren
VØRNE flertall av VØREN varsom, forsiktig, mots. uvøren
ZAKAT substantiv religiøs avgift (en av islams fem søyler)
ØLBAD substantiv ølvæske en lar matvarer, særlig pølser, trekke i
ØLHØL substantiv skjenkested; hull i is/snø på vann eller våtmark; ølhull
ØSPØS substantiv pøsende regn, øsregn
ÅKERØ substantiv eplesort
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Nye seksbokstavsord

ADYGEI substantiv språk i Adygia
AKINET substantiv hvilespore hos alge
AKRYLA flertall, bestemt form av AKRYL syntetisk, ullignende materiale; akrylmaling; akrylmaleri
ALANER substantiv iransk folkegruppe; person som tilhører denne gruppen
ALMELI substantiv li hvor det vokser almetrær
AMORFI substantiv amorf (strukturløs) tilstand
ANALEN entall, bestemt form av ANAL (slang) rumpehull, analåpning
ANALER flertall, ubestemt form av ANAL (slang) rumpehull, analåpning
ANERGI substantiv energi som ikke lar seg omdanne til annet enn varme
APEBEN substantiv apes ben; hårete ben som minner om en apes
APEMAT substantiv mat for aper
ARMHØL substantiv armhull, ermehøl
AVDREV preteritum av AVDRIVE skille ut et stoff fra et annet
AVDRIV imperativ av AVDRIVE skille ut et stoff fra et annet
AVHAKA perfektum partisipp flertall av AVHAKE hake av
AVHAKE verb hake av
AVHAKT perfektum partisipp entall av AVHAKE hake av
AVHØVL imperativ av AVHØVLE høvle av; gjøre glatt ved høvling; kjefte (på)
AVHÅRA perfektum partisipp flertall av AVHÅRE fjerne hår (fra skinn eller hud)
AVHÅRE verb fjerne hår (fra skinn eller hud)
AVKØLA perfektum partisipp flertall av AVKØLE avkulle (erstatter avkole på bokmål]
AVKØLE verb avkulle (erstatter avkole på bokmål]
AVLERE flertall, ubestemt form av AVLER en som driver med avl (av noe)
AVLIST imperativ av AVLISTE fjerne fra liste; fjerne lister (fra); lure opplysninger ut av
AVNAVL imperativ av AVNAVLE binde under og kutte navlestrengen så snart barnet er født
AVPREG substantiv illustrasjon laget ved preging; særegenhet som skyldes påvirkning av noe

annet
AVROPE verb foreta avrop, samkjøp, innkjøp innenfor en avtale som omfatter flere
AVROPT perfektum partisipp entall av AVROPE foreta avrop, samkjøp, innkjøp innenfor en avtale som omfatter flere
AVTRER presens av AVTRE tre av, gå av; oppgi
AVTRES passiv av AVTRE tre av, gå av; oppgi
BABYTÅ substantiv tå på baby
BACOPA substantiv sommerblomstrende hageplante med hengende ranker
BADEØY substantiv øy man kan bade fra, øy folk drar til for å bade
BAKHOV substantiv bakre hov på hovdyr
BARBAK andre i uttrykket "ri barbak" (ri uten sal)
BARLIV substantiv publiv
BEFERD imperativ av BEFERDE trafikkere
BEFUKT imperativ av BEFUKTE fukte
BENFØR adjektiv rask til bens
BENHÅR substantiv (særlig om hund) hår på bena
BENKØL substantiv benkull (erstatter benkol)
BENSAK substantiv gjenstand av be(i)n, særlig arkeologisk
BENTAK substantiv svømmetak som gjøres med bena
BILSAK substantiv (juridisk) sak knyttet til bil; ting som har med bil å gjøre
BILSEX substantiv sex i en bil
BINAVN substantiv tilnavn, kallenavn
BIOJET substantiv miljøvennlig drivstoff for fly
BIOKØL substantiv biokull (erstatter biokol)
BIPERE flertall, ubestemt form av BIPER elektronisk apparat som sier "bip"; personsøker
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BIROTA entall, bestemt form av BIROT rot som vokser ut fra en hovedrot
BITMAP substantiv format, piksler til grafisk framstilling på datamaskin
BLEIET adjektiv blæret(e)
BLEKDÅ substantiv bleikdå, plantearten «Galeopsis segetum» i leppeblomstfamilien
BLURRY adjektiv utydelig, uklar
BLYFOT substantiv tung fot; underlag av bly (for klisjé)
BLÅØYA flertall, bestemt form av BLÅØYE blått øye; plante i sverdliljefamilien
BLÅØYE substantiv blått øye; plante i sverdliljefamilien
BOBINE substantiv smal tråd- eller garnspole
BODLÅS substantiv bulås, lås på bod
BOKRAD substantiv bokrekke, rad med bøker
BOKSAL substantiv stort rom med oppstilte bøker
BOLSER presens av BOLSE (slang) skulke
BOLSES passiv av BOLSE (slang) skulke
BOLSET perfektum partisipp entall av BOLSE (slang) skulke
BOOMET perfektum partisipp av BOOME øke; være i oppsving
BOOTSA flertall, bestemt form av BOOTS halvhøy lærstøvel
BORDUR substantiv bordklokke
BOTSÅR substantiv bot, avstraffelse utmålt i år
BOVANE substantiv måte man bor på; levevane
BROILA perfektum partisipp flertall av BROILE lage broiler av
BROILE verb lage broiler av
BROKKA flertall, bestemt form av BROKK sykdomstilstand der indre organer kommer ut av sin naturlige stilling
BROTAK substantiv tak over bro; bro som danner et tak over vei
BRUSHA perfektum partisipp av BRUSHE (brushe opp) gi en overhaling; fjonge til
BRUSHE verb (brushe opp) gi en overhaling; fjonge til
BRUTAK substantiv brotak – tak over bru; bru som danner et tak over vei
BRÅKÅT adjektiv som brått blir kåt
BRÅMØT imperativ av BRÅMØTE brått og uventet møte (noe(n))
BUKJEL substantiv bukjele, kjel til å varme vann i til buskapen
BUKSØM substantiv søm i belg
BULÅSA flertall, bestemt form av BULÅS lås på bu, bodlås
BUSSDO substantiv do ombord i buss
BUVANE substantiv bovane, måte å bu på; levevane
BYELVA entall, bestemt form av BYELV elv i, gjennom by
BYSKAU substantiv byskog; skau i eller nær by
BYSKOA flertall, bestemt form av BYSKO sko til byturbruk; pub-til-pub-sko
BYSKOG substantiv skog i eller nær by
BYSSAN substantiv (barnespråk) brukt for å få barn til å sove, særlig i sanger (byssan lull

o.l.)
BYSTØV substantiv støv som dannes i byer
BÆLENE flertall, bestemt form av BÆLE stor og tjukk person
BÆSENE flertall, bestemt form av BÆSE tau i bås til å binde krøtter med
BØGGEN entall, bestemt form av BØGG bugg, feil i dataprogram
BØGGER flertall, ubestemt form av BØGG bugg, feil i dataprogram
BØNNES passiv av BØNNE fremsi en bønn; trygle; bønne og be
BØNNET perfektum partisipp av BØNNE fremsi en bønn; trygle; bønne og be
BØRJAN substantiv (fra svensk) begynnelse; i børjan
BÅSDØR substantiv dør til bås
BÅTING verbalsubstantiv av BÅTE bedrive båtsport; ferdes i båt
BÅTSKO substantiv egnet fottøy i båt
BÅTSØM substantiv tykk spiker som brukes i båtbygging
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CATCHA perfektum partisipp flertall av CATCHE oppfatte, forstå; ta på fersken; fange
CATCHE verb oppfatte, forstå; ta på fersken; fange
CAUCUS substantiv en type partimøte kjent fra amerikansk politikk
COVERE flertall, ubestemt form av COVER coverversjon
CUPMÅL substantiv mål scoret i cupkamp
CYTASE substantiv (kj.) enzym som er virksomt ved brygging av øl
DAGROM substantiv oppholdsrom på dagtid; rom som leies ut på dagtid
DAGSER substantiv person som jobber for daglønn
DAGSPA substantiv spa med hovedfokus på skjønnhetsbehandlinger
DEITEN entall, bestemt form av DEIT date, stevnemøte; person man deiter
DEITER flertall, ubestemt form av DEIT date, stevnemøte; person man deiter
DEITES passiv av DEITE date, ha stevnemøte
DEITET perfektum partisipp entall av DEITE date, ha stevnemøte
DELLÅN substantiv enkeltlån som utgjør del av et større samlet lån
DIELAM substantiv lam som dier
DIETID substantiv (særlig om gris) tid ungene dier
DOHØLA flertall, bestemt form av DOHØL dohull (erstatter dohol på bokmål)
DONGEL substantiv adapter
DOPSAK substantiv narkosak, dopingsak
DUNFOR substantiv fôr av dun
DUNFRI adjektiv som ikke har, inneholder dun
DUSBLÅ adjektiv mild, avdempet blå
DUSHET substantiv uklarhet; dus tilstand
DUSRØD adjektiv blekrød
DYHØLA flertall, bestemt form av DYHØL dyhull, gjørmehull (erstatter dyhol)
DYPHET substantiv dybde
DØRHØL substantiv dørhull (erstatter dørhol]
EGEERE flertall, ubestemt form av EGEER person som bor ved Egeerhavet
EIKEDE perfektum partisipp flertall av EIKE tilføre vin eikekarakter gjennom oppbevaring på eikefat eller annen kon-

takt med eik
EIKETE perfektum partisipp flertall av EIKE tilføre vin eikekarakter gjennom oppbevaring på eikefat eller annen kon-

takt med eik
EIKING verbalsubstantiv av EIKE tilføre vin eikekarakter gjennom oppbevaring på eikefat eller annen kon-

takt med eik
ELVEBY substantiv by med elv(er)
EMNERE komparativ av EMMEN (om smak el. lukt) som bærer preg av overmodenhet eller forråtnelse
EMNEST superlativ av EMMEN (om smak el. lukt) som bærer preg av overmodenhet eller forråtnelse
ENGFRØ substantiv gressfrø
ENHODA adjektiv som har ett hode
ENHOVA adjektiv (om hovdyr) som har udelt hov
ERTBEN substantiv knokkel i håndroten
FAGDEL substantiv del av fag; del som består av faglig innhold
FAGHAG substantiv (neds.) kvinne som er mye sammen med homofile menn
FIKSEN entall, bestemt form av FIKS (foto) kortform av fiksérbad; løsning; reparasjon; rettelse
FINSØM substantiv fin, detaljert søm
FJODDE substantiv (slang) hasj; tjall
FLAKIS substantiv flaket havis; flaket maskinfremstilt is, mye brukt til pakking av fisk
FLUEÅR substantiv år med masseopptreden av fluer
FLYHØL substantiv flyhull (erstatter flyhol)
FLYØKT substantiv flytur
FOLKØL substantiv svensk øl med lav alkoholprosent
FORHÅP imperativ av FORHÅPE håpe på; ha tro på
FOTGIR substantiv (særlig på motorsykkel) gir som betjenes med foten
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FOTREM substantiv rem rundt foten
FRIHØL substantiv frihull (erstatter frihol)
FRISKI substantiv norsk navn for freestyle/fristil på ski
FUDGEN entall, bestemt form av FUDGE bløt karamelltype
FUDGER flertall, ubestemt form av FUDGE bløt karamelltype
FUGLET adjektiv fuglete, som minner om en fugl eller som er typisk for fugler
FULLAD imperativ av FULLADE lade batteri til full kapasitet
FYRHØL substantiv fyrhull (erstatter fyrhol)
FYRKØL substantiv fyrkull (erstatter fyrkol)
GIRHUS substantiv girkasse
GLITCH substantiv utilsiktet virkning som resultat av feil i programvare el. maskinvare
GOBIEN entall, bestemt form av GOBI kutling; akvariefisk
GOBIER flertall, ubestemt form av GOBI kutling; akvariefisk
GROHØL substantiv grohull (erstatter grohol)
GURAMI substantiv ferskvannsfisk
GYMFAG substantiv kroppsøvingsfag
HARIRA substantiv lammesuppe fra Marokko
HEISBU substantiv heisbod – lite byggverk knyttet til et skitrekk
HENFAR imperativ av HENFARE (foreld.) reise bort; (adjektivisk, om person) gått bort; (om tid) svunnen
HENFOR preteritum av HENFARE (foreld.) reise bort; (adjektivisk, om person) gått bort; (om tid) svunnen
HETÆRI substantiv (i det gamle Hellas) hemmelig mannsklubb
HIJABI substantiv kvinne som bruker hijab
HIRSER flertall, ubestemt form av HIRSE kornplante
HOODIE substantiv hettegenser
HULKEN substantiv hulking
HUMMES passiv av HUMME nynne med lukket munn (særlig som korist); summe; brumme
HUMMET perfektum partisipp entall av HUMME nynne med lukket munn (særlig som korist); summe; brumme
HUMØRA flertall, bestemt form av HUMØR sinnsstemning, sinnelag, gemytt
HUSBIL substantiv bobil
HUSSAK substantiv (jus, forvaltning) boligsak
HÆLSÅR substantiv sår på hælen
HØLEDE perfektum partisipp flertall av HØLE lage høl i
HØLERE flertall, ubestemt form av HØLER huller, perforator
HØLETE adjektiv hullete (erstatter holete)
HØLFIL substantiv hullfil (erstatter holfil)
HØLFRI adjektiv hullfri, som ikke har høl
HØLNÅL substantiv hullnål – nål med høl (erstatter holnål)
HØLSAG substantiv hulllsag – sylinderformet sag som brukes til å sage runde hull
HØLSØM substantiv hølsøm – prydsøm med rader av hull
HØLØSA entall, bestemt form av HØLØSE flat øse med små hull, f.eks. til å ta opp fiskestykker
HØLØSE substantiv flat øse med små hull, f.eks. til å ta opp fiskestykker
HÅNROP substantiv hånende tilrop
IIWIEN entall, bestemt form av IIWI hawaiifink med skarlagenrød fjærdrakt og svarte vinger og hale (Drepa-

nis coccinea)
IIWIER flertall, ubestemt form av IIWI hawaiifink med skarlagenrød fjærdrakt og svarte vinger og hale (Drepa-

nis coccinea)
INNROP substantiv om dyr (særlig hunder) som kommer/ikke kommer på innrop
ISBENA flertall, bestemt form av ISBEN skamben på slaktet dyr
ISHAGL substantiv hagl i form av (store) isklumper
ISHULL substantiv hull i isen
ISHØLA flertall, bestemt form av ISHØL høl i isen, ishull; kaldt sted
ISIDIA flertall, bestemt form av ISIDIUM vegetativ spredningsenhet på visse typer lav
ISKAST substantiv vindkast med is, særlig fra vindturbiner
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ISPYTT substantiv tilfrosset vannpytt
JAFLØY substantiv tilhengere av en sak, jaside
JEDIEN entall, bestemt form av JEDI jediridder fra Star Wars-universet
JEDIER flertall, ubestemt form av JEDI jediridder fra Star Wars-universet
JIAOZI substantiv kinesisk dumpling
JOGGIS substantiv (slang) joggebukse
JUICES passiv av JUICE juse; presse juice av frukt eller grønnsaker
JUICET perfektum partisipp entall av JUICE juse; presse juice av frukt eller grønnsaker
JULEKØ substantiv kø i forbindelse med julehandel eller juleferie
JUSEDE perfektum partisipp flertall av JUSE juice; presse jus av frukt eller grønnsaker
JUSETE perfektum partisipp flertall av JUSE juice; presse jus av frukt eller grønnsaker
JUSING verbalsubstantiv av JUSE juice; presse jus av frukt eller grønnsaker
KARAKK substantiv seilskip fra 1400-tallet
KEIRIN substantiv proff banesykling, organisert som veddeløp
KELPIE substantiv australsk gjeterhund
KIKHØL substantiv kikhull (erstatter kikhol)
KISMET substantiv (i tyrkisk og persisk tro) skjebne; lodd
KLIVIA substantiv (stue)plante
KNISEN substantiv knising
KOANEN entall, bestemt form av KOAN teknisk term i zen-buddhismen
KOANER flertall, ubestemt form av KOAN teknisk term i zen-buddhismen
KORLIV substantiv et liv i kor; også om kormiljøet, korverdenen
KRUTTA flertall, bestemt form av KRUTT sprengstoff, eksplosiv, især brukt i skytevåpen
KUDRIT substantiv kumøkk
KUKING verbalsubstantiv av KUKE loke; kødde; kuke rundt uten mål og mening
KURAPA flertall, bestemt form av KURAP rap (metangassutslipp) fra ku
KUTISS substantiv tiss, urin fra ku
KVEPPA flertall, bestemt form av KVEPP folkelig betegnelse på muskelsammentrekning, f.eks. i forbindelse med

myoklon epilepsi
KØLAKS substantiv kullaks (erstatter kolaks)
KØLBIT substantiv kullbit (erstatter kolbit)
KØLBÅT substantiv kullbåt (erstatter kolbåt)
KØLDYP substantiv kulldyp, svært dyp (erstatter koldyp)
KØLEDE perfektum partisipp flertall av KØLE sverte med køl; ta inn køl
KØLENE flertall, bestemt form av KØL kull, svart bergart med høyt karboninnhold
KØLETE perfektum partisipp flertall av KØLE sverte med køl; ta inn køl
KØLILD substantiv kullild – flammer fra kull/køl
KØLKAI substantiv kullkai - kai der skip laster/losser/bunkrer kull/køl
KØLLAG substantiv kullag – (geol.) lag, leie av kull/køl i jordskorpen
KØLOVN substantiv kullovn – ovn som fyres med kull/køl
KØLROM substantiv kullrom – rom til lagring av kull/køl
KØLRØK substantiv rø(y)k fra brennende kull/køl
KØLSOT substantiv sot fra (brennende) kull/køl
KØLTID substantiv kulltid, karbontid (erstatter koltid)
KØLVED substantiv ved som skal brennes til trekull/trekøl
KØLØSA entall, bestemt form av KØLØSE kullskuffe/kølskuffe til hjemmebruk
KØLØSE substantiv kullskuffe/kølskuffe til hjemmebruk
KØYSEN entall, bestemt form av KØYSE (dialektalt) kyse; kråke
KØYSER flertall, ubestemt form av KØYSE (dialektalt) kyse; kråke
LAVAØY substantiv vulkanøy; øy dannet av lava
LEMHØL substantiv lemhull, loftsglugge (erstatter lemhol)
LINGRÅ adjektiv grå som lin
LINLUA entall, bestemt form av LINLUE lue av lin
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LINLUE substantiv lue av lin
LOAFER substantiv sko uten snøring; mokasin
LOVEGG substantiv låvevegg
LURIUM substantiv (spøkefullt) lureri; lokkemiddel
LYDHØL substantiv hull/høl på strenge- eller blåseinstrument
LYSFAT substantiv fat med, til (stearin)lys
LYSHØL substantiv hull/høl i tak, vegg e.l. som slipper lys inn
LÆRREP substantiv rep av lær
LØSØRA flertall, bestemt form av LØSØRE flyttbare eiendeler; løse ører som del av kostyme e.l., jf. løsnese
LÅSHØL substantiv hull/høl i dør der lås settes inn
MAHRAM substantiv mannlig slektning kvinner (ifølge sharia) må ledsages av når de beveger

seg utendørs
MALASI substantiv mykning/bløting av organer pga sykdomsprosesser
MANXEN entall, bestemt form av MANX utdødd mansk språk; katterase av mansk opprinnelse; katt av denne

rasen
MANXER flertall, ubestemt form av MANX utdødd mansk språk; katterase av mansk opprinnelse; katt av denne

rasen
MATBÆR substantiv spiselig bær
MATKRO substantiv kro med matservering
MATLØK substantiv spiselig løk
MATPUB substantiv pub med matservering
MATSUG substantiv voldsom lyst på mat
MATTYV substantiv person som stjeler mat(varer)
MEDINA substantiv eldre bydel i Nord-Afrika
MELSKY substantiv sky av mel
MENRÅD substantiv meinråd – intrige, renke(spill)
MENSET perfektum partisipp av MENSE menstruere
MOAIEN entall, bestemt form av MOAI steinstatue på Påskeøya
MOAIER flertall, ubestemt form av MOAI steinstatue på Påskeøya
MONSES passiv av MONSE (slang) tyste, sladre, angi
MONSET perfektum partisipp entall av MONSE (slang) tyste, sladre, angi
MOOGEN entall, bestemt form av MOOG analog synthesizer
MOOGER flertall, ubestemt form av MOOG analog synthesizer
MOSETT adjektiv mosespist, ødelagt av mose
MYRHØL substantiv vann- eller gjørmefylt grop, hull/høl i myr
MYSSER presens av MYSSE myldre, yre, vrimle
MYSSET perfektum partisipp av MYSSE myldre, yre, vrimle
MÅLGAV preteritum av MÅLGI oppgi mål på noe
MÅLGIR presens av MÅLGI oppgi mål på noe
MÅLGIS passiv av MÅLGI oppgi mål på noe
NATTAM imperativ av NATTAMME amme om natta
NEDDOP imperativ av NEDDOPE dope ned
NIHODA adjektiv som har ni hoder
NODALE flertall av NODAL som har med noder, knuter å gjøre
NODALT neutrum av NODAL som har med noder, knuter å gjøre
NYRØRT adjektiv nettopp rørt sammen, f.eks. om syltetøy
NYTALE substantiv (fra engelsk newspeak, etter George Orwells 1984) nysnakk, politisk ma-

nipulerende språk; maktpersoners forsøk på å begrense språk og ord
man ikke liker

NØDDØP imperativ av NØDDØPE døpe (nyfødt og sykt barn) i all hast
NØDENT neutrum av NØDEN som har sterkt behov for noe; uvillig; som må nødes
NØDIGE flertall av NØDIG nødvendig
NÅLFIL substantiv tynn fil
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ODEONA flertall, bestemt form av ODEON konsert- og teaterbygning i antikken
OKRENE flertall, bestemt form av OKER fellesbetegnelse for flere gule, brune eller røde mineraler eller mineral-

blandinger som blant annet brukes til malerfarge
OLDIEN entall, bestemt form av OLDIE gammel plateinnspilling, film, artist o.l.; gamlis
OLDIER flertall, ubestemt form av OLDIE gammel plateinnspilling, film, artist o.l.; gamlis
OMBREE flertall av OMBRÉ gradert i farge fra mørk til lys
OMGIFT adjektiv gift på nytt, om igjen
OMHEGN imperativ av OMHEGNE hegne om, beskytte
OMKLER presens av OMKLE kle (seg) om
OMKLES passiv av OMKLE kle (seg) om
OMRYST imperativ av OMRYSTE (sj.) riste på for å blande
OMSØKE verb søke om (noe)
OMTELL imperativ av OMTELLE foreta omtelling
OMTELT perfektum partisipp entall av OMTELLE foreta omtelling
OMTOLK imperativ av OMTOLKE tolke på nytt vis
OPPJAG imperativ av OPPJAGE (mest adjektivisk) jage, skremme opp; hisse opp
OPPMAL imperativ av OPPMALE male opp, kverne til pulver; fullføre maling av
OPPMOL preteritum av OPPMALE male opp, kverne til pulver; fullføre maling av
OPPTIN imperativ av OPPTINE tine opp fra frossen tilstand
OREHØL substantiv hull/høl til ore i skåk
OSHØLA flertall, bestemt form av OSHØL hull/høl i isen ved et os
OSTEBU substantiv bod/bu til lagring eller salg av ost
PAPPUS substantiv (bot.) hvit, hårformet stilk med fnokkekrans
PARHØL substantiv (golf) hull/høl der spilleren får par
PASJTO substantiv språk som snakkes av pasjtunere i Afghanistan og Pakistan
PLASTA perfektum partisipp flertall av PLASTE pakke inn i plast
PLASTE verb pakke inn i plast
PLAYER substantiv (muntlig, fra eng.) rundbrenner, playboy
POGING verbalsubstantiv av POGE hoppe opp og ned på stedet til rock, særlig pønk
POGOEN entall, bestemt form av POGO dans til pønkrock
POLFRI adjektiv som ikke har vinmonopol
POPFAN substantiv fan av popmusikk
POTUEN entall, bestemt form av POTU fugl i nattravnordenen
POTUER flertall, ubestemt form av POTU fugl i nattravnordenen
PUDUEN entall, bestemt form av PUDU lite hjortedyr som lever i Sør-Amerika
PUDUER flertall, ubestemt form av PUDU lite hjortedyr som lever i Sør-Amerika
PÅDRAS passiv av PÅDRA få (noe ubehagelig)
PÅDRIV substantiv påvirkning, drivkraft
PÅFALL imperativ av PÅFALLE (foreld.) bli rammet av; (foreld.) forbause fordi det er uventet
PÅFALT perfektum partisipp av PÅFALLE (foreld.) bli rammet av; (foreld.) forbause fordi det er uventet
PÅFØLG imperativ av PÅFØLGE (sj.) komme som konsekvens av; følge like etter (spesielt i tid)
PÅHELT adjektiv helt på, over
QUEERE flertall av QUEER skeiv; som ikke er heterofil eller cis
QUEERT neutrum av QUEER skeiv; som ikke er heterofil eller cis
RANTES passiv av RANTE snakke i ett kjør, ustoppelig
RANTET perfektum partisipp av RANTE snakke i ett kjør, ustoppelig
RASDAG substantiv dag da et ras inntreffer
REMAKE substantiv (film, tv) nyinnspilling
REMHØL substantiv hull/høl i rem, til spennespiss
REMLØS adjektiv som ikke har rem(mer)
RENDRA perfektum partisipp flertall av RENDRE lage, generere (noe) digitalt
RENDRE verb lage, generere (noe) digitalt
REPOST imperativ av REPOSTE poste (eget eller annens) innlegg i sosiale medier på nytt
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RESALG substantiv videresalg
REVHØL substantiv hull/høl i et seils rev
RIADEN entall, bestemt form av RIAD arabisk/marokkansk hus med åpen plass/hage i midten
RIADER flertall, ubestemt form av RIAD arabisk/marokkansk hus med åpen plass/hage i midten
RINKEN entall, bestemt form av RINK ishockey- eller bandybane
RINKER flertall, ubestemt form av RINK ishockey- eller bandybane
ROASTA perfektum partisipp flertall av ROASTE gjøre narr av noen (som regel en kjendis) på TV på en godmodig måte
ROASTE verb gjøre narr av noen (som regel en kjendis) på TV på en godmodig måte
RORHØL substantiv hull/høl til rorstamme i båt
ROTEBU substantiv bod/bu som er full av rot
RUGSOK substantiv rugdagen, 16. august, da en sådde vinterrugen
RUSSAK substantiv (straffe)sak som involverer rus
RØDGRÅ adjektiv grå med rødt skjær
RØDKØL substantiv halvbrent kull/køl
RØKDIS substantiv dis som skyldes rø(y)k
RØKHØL substantiv hull/høl i tak som sørger for at rø(y)k fra ildsted slipper ut
RØKLAG substantiv lag av rø(y)k
RÅBIFF substantiv biff tartar
RÅKANT substantiv stoffkant uten søm eller falder
RÅLEDD perfektum partisipp av RÅLE le rått
RÅSKÅR substantiv ubehandlet skår (på test, måling e.l.)
SAGERI substantiv sted der ting sages
SAKØRE substantiv (i norrøn tid) penger eller gods en måtte bøte med til kongen for

lovovertredelser
SAMLEV imperativ av SAMLEVE leve sammen (med)
SAMMAL imperativ av SAMMALE male korn slik at mest mulig av det kommer med i melet
SAMMOL preteritum av SAMMALE male korn slik at mest mulig av det kommer med i melet
SAMØVD perfektum partisipp av SAMØVE øve sammen (med andre)
SAMØVE verb øve sammen (med andre)
SAWMEN entall, bestemt form av SAWM faste under ramadan, en av islams fem søyler
SCAMMA perfektum partisipp flertall av SCAMME svindle (på nett)
SCAMME verb svindle (på nett)
SEITAN substantiv matvare fremstilt av hvetegluten, brukes ofte som kjøtterstatning
SEXFRI adjektiv som er uten sex
SEXLØS adjektiv som mangler sex
SEXMAS substantiv mas om sex
SHALOM substantiv (hebr.) fred, kortversjon av hilsenen «shalom aleichem» (fred være med

deg)
SHOTET entall, bestemt form av SHOT lite glass brennevin, dram; blinkskudd
SILVEV substantiv (bot.) vev av silrør i plante
SJOFAR substantiv (hebr.) bukkehorn som blåses i under jødiske høytider
SKIPPA perfektum partisipp flertall av SKIPPE (fra eng.) droppe, ikke ta seg bryet med
SKIPPE verb (fra eng.) droppe, ikke ta seg bryet med
SKOTÆR flertall, ubestemt form av SKOTÅ skospiss
SKOTÅA entall, bestemt form av SKOTÅ skospiss
SLICKE flertall av SLICK sleip; glattslikket
SLICKS flertall, ubestemt form av SLICKS dekktype uten mønster som brukes i.bil- el. sykkelkonkurranser
SLICKT neutrum av SLICK sleip; glattslikket
SMARTA entall, bestemt form av SMART (best. form, i utsagn) smartingen
SMIKØL substantiv kull/køl i små, faste stykker, brukt i smie
SMOKKA perfektum partisipp av SMOKKE (muntlig) kline til noen i ansiktet
SMOKKE verb (muntlig) kline til noen i ansiktet
SMÅFES preteritum av SMÅFISE slippe en serie små fjerter
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SMÅFIS imperativ av SMÅFISE slippe en serie små fjerter
SMÅGOD adjektiv litt, ganske god
SMÅHØG adjektiv småhøy, litt høy
SMÅHØL substantiv lite hull/høl
SMÅKØL substantiv små stykker av kull/køl
SMÅLEI adjektiv litt, ganske lei
SMÅRAP imperativ av SMÅRAPE rape smått og ofte
SMÅØRE flertall av SMÅØR litt ør
SMÅØRT neutrum av SMÅØR litt ør
SNITCH imperativ av SNITCHE sladre
SNØAPA entall, bestemt form av SNØAPE japansk makak
SNØAPE substantiv japansk makak
SNØREN adjektiv re(i)n og hvit som snø; uten snø
SNØVEG substantiv snødekket vei/veg; vei/veg som går gjennom snø
SNØVEI substantiv snødekket vei/veg; vei/veg som går gjennom snø
SOLDØS substantiv døsighet fremkalt av varme fra solen
SOSISS substantiv kort, urøykt pølse som gjerne spises til jul
SPEKLA flertall, bestemt form av SPEKEL spekulum; kirurgisk instrument
STEVLE verb (dial., om vann i bekker og småelver) fryse til issvuller
SURBÆR substantiv aronia – busk i surbærslekten; bær av slik busk
SYLHØG adjektiv høy og spiss
SÆRORD substantiv særegne ord, ord som er knyttet til helt spesifikke områder
SØLVUR substantiv klokke, ur med innfatning av sølv
SØMHØL substantiv hull/høl til søm (spiker) i hestesko
SÅFURE substantiv pløyd eller gravd fure i jord som en sår i
SÅRLIG adjektiv som kan såres
TAKHØL substantiv hull/høl over ildsted som slipper ut røyk
TAKLØS adjektiv (gjerne om bil) som mangler tak
TAMSNØ substantiv (spøkefullt) kunstsnø; mots. villsnø
TEDUFT substantiv duft av (krydder)te
TELTBU substantiv bod/bu av teltduk på marked o.l.
TEMPEH substantiv fermenterte, hele soyabønner
TIDBØY imperativ av TIDBØYE bøye verb i tid
TIHODA adjektiv tihodet, som har ti hoder
TILISE verb bli til is; dekke med is
TIMEUR substantiv kjøkkenur som brukes som tidmåler ved matlaging
TITLES passiv av TITLE gi tittel; titulere
TITLET perfektum partisipp entall av TITLE gi tittel; titulere
TJALLA perfektum partisipp av TJALLE røyke hasj
TJALLE verb røyke hasj
TOFFEE substantiv myk, karamellignende søtsak som inneholder smør
TORØRS adjektiv som har to rør
TRAPEN entall, bestemt form av TRAP maskin som slenger leirduer opp i luften
TRAPER flertall, ubestemt form av TRAP maskin som slenger leirduer opp i luften
TREBUE substantiv bue/boge av tre
TREFAG substantiv snekkerfag
TREFIL substantiv fil til treverk
TREFLY substantiv (leke)fly av tre
TREKØL substantiv kull/køl som fremstilles ved brenning av treverk
TREMEI substantiv mei(e) av treverk
TRERAD substantiv rad av trær
TRESIL substantiv sil av tre
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TRETOG substantiv (leke)tog av tre
TSJUDE substantiv (særlig hist.) fellesbetegnelse på ulike finsk-ugriske folkeslag
TURBOK substantiv bok med beskrivelse av og ruter for (fot)turer
TYFOID adjektiv som har med tyfus å gjøre, som ligner tyfus
TÆNERE komparativ av TÆN (slang) solbrun
TÆNEST superlativ av TÆN (slang) solbrun
TÆNING verbalsubstantiv av TÆNE (slang) utsette seg for stråling med mål om å bli tæn
TØYDUK substantiv tekstilklede
TØYLAG substantiv lag av tekstil eller klesplagg
TÅDANS substantiv dans på tærne, tåspissdans
TÅPUTA entall, bestemt form av TÅPUTE pute som legges inn i sko for trykkavlastning
TÅPUTE substantiv pute som legges inn i sko for trykkavlastning
TÅTUPP substantiv det ytterste på tærne; skotupp
UAKARI substantiv ape som tilhører den søramerikanske apeslekten uakarier
UBADET adjektiv som ikke er, har badet
UCHILL adjektiv ikke chill; lite chill
UDOPET adjektiv som ikke er dopet
UDRØMT adjektiv (litt.) som en ikke har drømt
UDUSJA adjektiv som ikke er, har dusja
UEIKET adjektiv (om vin) som ikke har vært i kontakt med eik, men vært lagret på smak-

snøytrale beholdere
UFEIDE flertall av UFEID som ikke er blitt feia/feiet/feid
UFEIET adjektiv som ikke er blitt feia/feiet/feid
UGRASA flertall, bestemt form av UGRAS uønsket, iblant skadelig plante som vokser villig og fortrenger det en har

plantet
UGRESK adjektiv (litt.) som strider mot det som oppfattes som typisk gresk
UHEFTA adjektiv (om trykksak) i løsark; (om person) som ikke er blitt hindret, heftet
UHELSA entall, bestemt form av UHELSE svakelighet, sviktende helse
UHELSE substantiv svakelighet, sviktende helse
UHULLA adjektiv (om papir m.m.) som ikke er hullet/hulla
UHUMLA adjektiv (om øl, maltekstrakt) som ikke er tilsatt humle
UHØSTA adjektiv som ikke er høstet/høsta
UMALTA adjektiv (om korn, særlig til ølbrygging) som ikke har vært gjennom malting
UMØTTE flertall av UMØTT (om f.eks. behov) som ikke er møtt; (om person) som man ikke har møtt
UNGGÅS substantiv ung gås
UORDNE verb rote, gjøre uryddig
UPLOAD imperativ av UPLOADE (IT, fra eng.) laste opp (på server, nett)
UPRUTA adjektiv (om vare e.l.) kjøpt uten å prute på pris
UPYNTA adjektiv udekorert, enkel i fremtoning
URDJUP substantiv dypt, primalt sinnelag
URETTA adjektiv (om skoleoppgave e.l.) ukorrigert, som ikke har gjennomgått retting
URFRØA flertall, bestemt form av URFRØ frø tenkt som opprinnelse til alt senere liv
URHEIM substantiv opphavlig bosted eller hjemsted
URHJEM substantiv opphavlig bosted eller hjemsted
USADLA adjektiv (om hest) som ikke har sa(de)l
USALET adjektiv (om hest) som ikke har sa(de)l
USLØYA adjektiv (om fisk) som ikke er sløyet
USLØYD adjektiv (om fisk) som ikke er sløyet
USPIRT adjektiv (særlig om frø) som ikke har spiret
USPORA adjektiv (særlig om snø) som er uten (ski)spor
UTEBAR substantiv utendørs bar
UTJENT adjektiv i uttrykket «være utjent med», ikke kunne dra veksler på
UTPRIS substantiv det en vare selges for, i motsetning til utpris, det en forhandler betaler

for en vare
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UTPSYK imperativ av UTPSYKE psyke (noen) ut
UTRENS imperativ av UTRENSE renske ut (skitt, noe uønsket); bli kvitt, kvitte seg med laster
UTSPER presens av UTSPE spe ut, tynne ut; utvanne
UTSPES passiv av UTSPE spe ut, tynne ut; utvanne
UTSPYR presens av UTSPY spy ut; kaste opp
UTSPYS passiv av UTSPY spy ut; kaste opp
UTSYNA flertall, bestemt form av UTSYN rundskue, utsikt; (ofte kort) gjennomgang for å gi overblikk
UTTEST imperativ av UTTESTE teste, prøve ut
UTØMTE flertall av UTØMT som ikke er tømt
UVIDDE flertall av UVIET ikke viet; uvigslet
UVIEDE flertall av UVIET ikke viet; uvigslet
UVIETE flertall av UVIET ikke viet; uvigslet
UVIGDE flertall av UVIET ikke viet; uvigslet
UVISPA adjektiv uvispet; som ikke er vispet (f.eks. om fløte, eggehvite)
UVITEN substantiv ignoranse, kunnskapsløshet
UVITNE flertall av UVITEN uvitende, ignorant
VAPING substantiv det å vape
VEGFAR substantiv smal vei/veg, tråkket eller måkt sti
VEGKUM substantiv avløpskum
VEGRAN substantiv ran langs (bil)vei
VEIFAR substantiv smal vei/veg, tråkket eller måkt sti
VEIKUM substantiv avløpskum
VEIRAN substantiv ran langs (bil)vei
VILLIN substantiv plante i linfamilien
VÆRHØL substantiv (zool.) blåsehull; sted med mye møkkavær
VØRENT neutrum av VØREN varsom, forsiktig, mots. uvøren
VÅRDIS substantiv dis som kan oppstå på varme dager om våren
VÅRFIN adjektiv fin, pyntet om våren
VÅRVIN substantiv vin som passer, smaker ekstra godt om våren
YRSKAP substantiv yrhet
ØLBADA flertall, bestemt form av ØLBAD ølvæske en lar matvarer, særlig pølser, trekke i
ØLHØLA flertall, bestemt form av ØLHØL skjenkested; hull i is/snø på vann eller våtmark; ølhull
ØREHØL substantiv øregangens åpning
ØRESÅR substantiv sår på, i øret
ØYEHØL substantiv øyehule
ØYESÅR substantiv sår på, ved øyet; (overf.) skjemmende ting i naturen, bybildet
ØYHOPP imperativ av ØYHOPPE reise fra øy til øy i ferieøyemed; øyloffe
ØYLOFF imperativ av ØYLOFFE reise fra øy til øy i ferieøyemed; øyhoppe
ÅKERØA flertall, bestemt form av ÅKERØ eplesort
ÅREHØL substantiv hull til åre i skipsside; årehull
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