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h a j u k s 

h a j u aju (-0) San Krl, hajo Urv Räp Se, ajo- Trv Krk Nõo Kan(/i-) 
1. vähese aruga, napakas; kergemeelne (peani naistest) vana ajo inemisetv,k'k om! 

tuu iks om ajo, kes nii "kerge mudsugõ San; alasi aju jutu? omma?, ei ole suku tõtõd 
Krl; sa^lt hajo, ei olõ nigu täüs "mõistusõ man Räp V r d haaju, hojo 

2. ümberhulkuja, ringiaeleja (inimene või loom) Sa^lt nigu hajo ei^taha^paigal 
"püüssüp, "õkva nigu hajo pini Urv; taa üts hajo kass; koh tuu hajo Timmošk sis 

jäi ol'l, enos tuu püüsü iii kotoh Se 
3 . vallatus mõnikord "poiskõsõ aju peräst argutõsõ jalgu Krl 
a j u | a e g innaaeg "küinlabäst on "kasside ajuaeg; "lehmte aju aeg - - "lehmte "oid-

mise aeg; jäneste aju ajaks "äiiakse, kui jänesed innutavad Khk; kui tal (koeral) "jälle 
ajuajad tulevad, sis teda polegid kodu Phl - j a d a paadi külge kinnitatud võrgurida triiv-, 
ajupiiügil - SaLä E m m Rei Rid sügisel ajal kui ajujäda on, sii pannasse "terve laivatäis 
"võrkusid "ühte jada Khk; 00 viib ajujäa ning paadi edasi; ajujäa teine ots 00 paadi 
"kulges "kinni Mus; "lasta võrgud "sisse, "panta märgid "juure - se on ajujäda E m m 

V r d ajuribi - j a h t aeojaht või kudas [kutsutakse], "koere ei "olngi siin. "laskjad olid 
ühe metsa ääre peal ja aeajad akkasid tulema Tõs - jää aju- Jõe Kuu Khk Mus E m m 
Tõs, -0 Liig, aeu Kei; ao Ris triivjää ajujäa, sise luond jää Kuu; ajo jää - mida "ulgub 
meres "lahtinaselt, edesi tagasi Liig; käivad ajujääl "ülgid "püidmas Mus; ao jää ajan 
keik seia "kaldas Ris; aeu jää on meres, tuul aeab ühest kohast "teise Kei 

a j u k a | n i i t lammaste vastlapäevaaegne niitmine Ajukaniit on "vastlaniit, sii on 
nellas niit, ülearune niit Hää 

h a j u | k a r a s k sõim (kerglasest, liiderlikust mehest) ol'l üt's vana (h)ajokarašk, periss 
ilma aruldõ? Krl 

a j u k a s 1 pi ajukad vastlapäeva aegu pöetud vill Ajukad on - - taline vill, "vastlaniidu 
vill, niideti enne "tallesi, muidu talled sõkuvad vanadel külled "pallaks. Ajukad "panti 
tekivilladeks Hää V r d ajuka-, ajukse|vill 

a j u k a s 2 ajukas a < aju3 ajukas kaer HJn 
a j u I k a s t u s ajokastuss lamba ajust tehtud kaste - Hei 
a j u k a | v i l l — ajukas1 Ajukavill, "seuke lühike, ära vanunu ja "väntsunu Hää 
a j u k e n e 1 dem < aju1 sul (vanal inimesel) um puu pudsu? pääh, aiukõsõ9 sul 

au "kuiunup Lut 
a j u k e u e 2 ajuke Pai, "ao\ke(ne) Muh, -kõnõ Plv Lut g -kõsõ Har Rõu Se, ajokõnõ 

Räp dem < aeg mool 0 koa se " aoke nii läin et Muh; se ajuke kaob ni samate ää 
Pai; jummal paraku, kos om "aokõsõ Rõu; oh sa "helde(ne)"aokõnõ Plv; olli vanast 
"aokõsõ, jumalõkõnõ, olõ õs šefonkat kostki võttap Se 

h a j u k e n e dem < haju nah, "sääntse hajokõsõ "olli, kes "kävve, "õigõt "poissi es 
"näeki Krl V r d haajukene, hojokõnõ 

a j u | k i v i Mehed ajutavad, on võrgudega ajus, neil (võrkudel) on väiksed ajukivid 
all, mis "põlija ei vii Hää - k o h t meelekoht, oim kahelpool piad, eesspool kõrvade 00 
aiu kohad, aiu koliad 0 õrnad, ei tohe "senna "lüia "ühti PJg || lõge - Khk - k o o b a s 
aeu"koopas on aeud sees Kei 

h a j u k s ajuks Kuu(/i-) Kad, ajust VNg Lüg(-o-) sündsusetuks, naeruväärseks, imeks 
panema, pidama Küll "rahvas panid hajuks ku sie va loderik "tütrik mihele sai; Inimised 
pidavad nüüd sidä küll hajuks; "Harvast ka "köhva "lõhvästäb ja sidägi "panna hajuks 
Kuu; "ninda sõi kohe ei ajust tuli "panna VNg V r d aoks 
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a j u k s e v i l l 

a j u k s e | v i l l — ajukas1 Ajuksevillad on ajukaniidu villad. Ajuksevillast kangast ei 
"tehtu, nemad on lühiksed ja pärused, räbused, ei anna venitada II ää V r d ajuvill 

a j u | k ö i s 1. köis, millega ajupüügil võrgujada paadi külge kinnitatakse - Mus Hi 
Rid võrgul on aju köis, "panta "võrkude "otsa "kinni ja siis teina ots on 'paalis "kinni 
E m m V r d ajupest 

2 . hirreköis, köis hirre küljes, millega nooda- või võrguköit jääpüügil ühest jääau
gust teise juhitakse irreköis kutsutassegi ajuköis. lat'i kulles on töine öis ja töine öts 
on kuusade kulles - seda kutsutasse ajuköis Trm 

- a j u l a n e Ls hundiaj ülane 
aju[ l i iv 1. ajuliiv mere "ääres, ko^es meri liiva ajand on see on aju lii Khk 
2. vesiliiv ajo liiv pehme like, "lapmege kaevat vajoss kokku, pehme vesine Krk 
a j u l i n e 1 "auline Mus Muh, ajoline Rei, g -se ajujahil olija, ajaja "aulised "öilasid 

"peele, urit kabas ees joosta Mus 
a j u l i n e 2 ajoline g -se ajutine, hootine; tujukas tuult "üeldässe ajoline ja inimess 

kua, kes vahel lijb "kõiki "ašjo nõnnagu vabiseb ja vahel ei taha "kõrvagi liiktata; 
tujuline ja ajoline. [inimene], üvä ja fairi one tümal silmapilk; ajoline sadu, vahel sadab 
kõvass, vahel jäeb vähämälle Kod 

h a j u l õ m a ajulõ\ma Urv Krl(-mmõ), ajolõmõ San; hajo\lõmma Urv; "aolõma, II 
inf in ajuldõn Krl 

1. vallatlema, kergemeelselt käituma ma^tii iks tõtõt tüüd, ma. j ajolõ San; lastõlõ 
"ülii: är ajulgõ Urv; sa ajulõl ja irvitel, kõnõlõ lõiõd; ega ta tõtõt tüüd ei tii?, ajuldõn 

(kergemeelselt) käü õnnõ Krl; "aolõmin "tütrigidega (ehalkäimisest) Lei 
2 . hulkuma Sa^lt nigu hajo pini hajolõt "müüda maad ilma Urv 
a j u m a 1 ajuma Jõh IisR Kad lis Trm Lai 
1. kiiresti sõitma, kihutama; tormama ajuma, "sõitma suure uoga Kad; ega nendega 

(suuskadega) "ennevanast nii ajutud nigu nüid Lai 
2 . ringi hulkuma kodu ei seisa, tööd ei tee - - ajub "ringi Lai 
V r d ajutama 1 

a j u m a 2 aju\ma (ajo-) Vig Vän Tor(aew-) Hel(-me), "ao\ma Lä( "au- Kse) Ris HMd 
1. kiruma, sõimama; taga rääkima, laimama pada aob katelt, ühesugused "keetjad 

mõlemad Mär; egä seda ete ei "öetä, et tä ajub, tä ike räägib tõe juttu; Ajuja inimene 
Vig; ta su oma tädi, mis sa piaks tast "aoma HMd || pilkama akatakse juba "aoma et 
naeste "rahval väga jämedad sääred Vig 

2. ära nõiduma, sõnuma, kaetama sea "põrssad on ää ajotud; sant sil'm on ää ajond 
Vän; aeus "põrsad ää, "põrsad ei söö. aeub ta lapsed ää Tor 

3 . pahaks panema vaat seda nad (tedred) "aovad - - enam "senna "laulma ei tule, 
kus ta inimest neind on Noa 

h a j u m a hajuma hajuma, laiali või eemale minema, valguma Sie pilv hajus "õite 
siva "laialla; Siu sa "säälisest vergu"ainad, et ei "lahti haju, "muidu "katkesta rivi; 
" Vierasisa "herjäs neid, "lapsed hajusid kaik kodund menemä; Vesi tous ja paat ajus 
"rannast "iemäle Kuu V r d ajunema 

a j u l m e e s 1 aju- (ajo-, aeu-, aeo-) L, au- Kse Han, ao- Var, ou- IIan (sõna lõpuosa 
sag lühenenud) peiupoolne pulmaametmees: ees- (või taga)sõitja pulmarongis, kes hil
jem täitis muid pulmakombeid ja ülesandeid "peime poolt "minnes [nooriku järele] olid 
ajtimed kõige ees ja "peimes oli koa ees nendega "seltsis; ajurnes "sõitis "vasta tagassi 
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ajuti 

oma saja "juure kui värab [nooriku kodus] oli "lahti "tehtud, 'sõitis kolm "korda üm-
mer rongi, siis äkasid jälle minema; isames ja esimene ajumes olid raha "korjajad ja 
viina "andjad Vig; aeomes see "sõitis saea ees "ratsa obusega ja tutilene kübar oli peas 
Lih; pruudi poolt veiled ja "peimehe poolt aumees aasid võidu [pulmas] Han; esimene 
ajomees, kis kõege ees "sõitis, se oh üks vanem abielu mees. tagumene ajome.es. se 
"sõitis kõege "viimsena - - tagumene ajomees oli üks vanem poissmees, üks "mõist
lik "sõitja P Jg - m e e s 2 ajumies palgaline salapiirituse vedaja (Eestist Soome sajandi 
esimesel poolel) - Kuu 

a j u n e m a hajuma Jää rägu (pragu) oli "laiaks ajunend Kuu 
h a j u | p e n i ümberhulkuv, kodus püsimatu koer - Trv Krk Nõo Kan Urv Räp Jooseb 

ku ajupeni (loomast, kes ei taha karjamaal rahulikult süüa) Trv; ta^rn nigu ajo peni, 
"lendab utest üless, tõesest "alla, mitte kotun ei saesa Nõo; hajo pini, tuu hulk Räp 

a j u | p e s t ajuköis "räimi võrgul on iörvane köis seda "uitase aeu pest Khk - p o i s s 
"sõitma suure uoga. pulmas ajupoisid Kad - p ü ü d ajupüük Jõe Kuu Sa Rei aju puid 
kui võrgud keik "lastasse "ühte rida. ise sääl "otsas, kui kalad "jooskend on, siis 
"vöötasse üles ning tullasse ee. "ankrud äp "panda Khk; aju puid ~ "lahti puid Krj; 

Au püüul sai "käidud, võrgud said "ause "lastud Pöi - p ü ü k triivpüiik avamerel paadi 
külge kinnitatud võrgu jadaga- VNg Jäm Rei Hää aju "püügi ribi on keik "ninda ühes 
joros ja "ankuri ei ole VNg; Aju "püiki sai sügisel 3äm V r d ajupüüd 

a j u r ajo\f, -u- g -ri aer ajori, kellega sõuvave; ajori silmusse (tullid) Trv 
a j u | r i b i ajujada "ühte joro "lassa "sisse aju ribi ja "panna ots perävene "külge - -

" kutsida aju rivist VNg 
a j u t a m a 1 aju\tama Kod(ajo-) Lai 
1. kiiresti sõitma, kihutama; tormama; kiiresti midagi tegema ajotas obesega "irm-

sass. mes sä ajotad, kas sul "aega ei õle; luul ajotab, vahel one vahet, siis ku ajo tuleb, 
puud kõik luagan; mes ajo sa ajotad (teed nii kiiresti) Kod 

2. ringi hulkuma, mit te paigal püsima; rabelema ajotab müüda "ilma, ei sua õrna 
tüüd teha; ajotab käedä ühe peremehe juuress tõese "juure, ei seesä "koski; no mes sa 
ajotad, rabeled alate Kod 

V r d ajuma1 

a j u t a m a - aju\tamma Lüg(ajo-) Vai meenutama, meelde tuletama; (järele) mõtle
ma, juurdlema Küll mina ajutan, kie sa õled; ajotasin "miila ta "siie tuli - - en mälesta 
enämp Lüg; "üellä ajutamma ja "üellä nupputamma Vai V r d a ja tama 

a j u t a m a 3 ajutama Mus Krj Pha Hää; ipf (ta) "aotas Rid aju-, triivpüüki tegema 
aju puid oli, lasid võrgud "sisse, jäid ise 'otsa ajutama; "õlita ümarikus "mindi ajutama 
Krj; niid äi ole ajutamist. "noores "põlves see oli "ühte "jooni, kevade mette, sügise 
ajutavad Pha; Mehed ajutavad, on võrgudega ajus Hää 

h a j u t a m a ajutama Jõe Kuu(/i-) 
1. end ära venitama, songa saama - Kuu V r d hojatama 
2. võrku pärast kudumist j a võrguhargilt võtmist laiali tõmbama, lahti ha ru tama 

(põlvede peal, üle võrguhargi või järi) - Jõe Kuu 
a j u t i aju\ii (ajo-, aeo-) Kuu VNg Lüg spor eP, M Puh Nõo, -te R Kse Tor(aew-) 

Kod Räp(-iõ); aiuti Nis; " aoii Pöi Muh Hää Nis Se aeg-aj alt, vahetevahel, mõnikord 
ajuti "aige, ajuti "terve VNg; "aoii olli mul pala, "aoii külm Hää; ajoti käib tüöl Koe; 
tämä ajote jijub, egä tä alate juu Kod; ta ajotõ om siin, "jälke läti umma tiid Räp 
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a j u t i n e 

a j u t i n e ajuti\ne (ajo-, aeo-) Kuu VNg spor eP, hv Trv, Räp; ajote\ne Liig Mar 
Tor(aeule-), g -se ajutine, mööduv, lühernaaegne ega ma siin perine, ma olen ajuti
ne Kuu; kui 'mendi "saartele kalu 'püüdama - - 'lehti ajutiste elumajade kattuksed 
'koskusest Hlj; ajutine lumesadu Khk; tuli ajoteseks, natukeseks ajaks Mar; ta oo mede 
aeutene sulane Tor; amõtimiiss om aeotine rikas, põllumiiss om põline rikas Räp V r d 
ajotiline, ajotlene, ajuline2 

a j u t i s e l t ajutiselt (ajo-, aeo-) VNg(-rf) Aud JMd Kod Krk, ajoteseld Liig ajutiselt, 
lühemat aega ajoteseld akkan küll 'sulle "käima, aga alaliselt ma ei saa akkada Liig; 
aeotiselt oli võin näid 'sinna poolclera mehest Aud; sie mua on ajutiselt mo kää JMd 
V r d ajotelt, ajotiliselt, ajutliselt 

a j u t l i s e l t ajutlese.lt Aud, ajollistlt Kod ajutiselt tämä o ajotliselt sjj ' aigus Kod 
a j u | t o j o s , -ei — ajutoosel ajo tojoscl ~ ajo tojos 'käima Rid V r d ajutoosel 
a j u | t o o s e l , -e päevasel(e) või öisel(e) ahingupüügil(e) - Mus Rid läksid 'loosele 

ikka 'öösse, aju 'toosele 'mindi 'pääva; aju 'toosel lüketse ahinga varrega lodja Mus 
a j u | t ö ö aju töö (ajupüük) - Ernm 
a j u v i l 'tuule ajuvil (tuulest aetuna) paat 'aetu 'randa Kuu 
a juIvi l l 1. kevadel pöetud vill - Sa Muh kevadised ajud, ajuvill Khk; ajuvill on 

kevadine vill, 'talve läbi 'kasvand vill Pha; aovillad 'peetakse paramaks - - 'sitkem ja 
Pöi 

2. tallevill - Khk Pha Muh Mar mes talle pealt esimest niidetakse see oo ao veli 
Mar 

V r d ajuksevill 
h a j u v i l ( l ) , -Ha, -õ hajuvi\ll van, -Ila, -llä u Kuu, -lõ Urv laokil, laiali; hajali, 

koondamata Egas ne metted 'olletigi viel täi 'liiaks hajuvillä Kuu; Kari oVl mõtsan 
hajuvilõ, andsõ 'otsi inne ku kokku sai; Rüü haki7" omma? hajxivilõ (pole reas) Urv 
V r d hajagalla, hajavillasa, ajevel, hajoval, h ajo vale, hajovalla, ajoveli 

a j u j v õ r k ajupiiügil kasutatav võrk - Jõe VNg Khk Emm Rid Tor tuul vei kolm aju 
'verko menemä VNg; Ajuvõrgud pidid 'liikuma, neid tobidega 'kiiini ei 'pantu, tükkis 

paadiga 'liikusid Hää 
ak akk Muh Kod int (kurjustavalt, hurjutavalt) kus sa (kass) lähed jälle, akk sina 

Muh; akk sina äbemätä Kod V r d akstuu 
a k a a t s i a a-gaa-tsia Emm IisK; agoa-tsia u Kos; agaaisja Hää; akaä-dsia Krl; aa-

katsia Plt; akatsia Lei; ahkads g -i Krl; pl kaatsid Pha Mih Tor, kaatsi Hls Krk(kaadsi, 
agaa-de); g aagatsi- Jäm, akaatsi- Mih, akatsi- u Krk, kaa\lsi- TÕs Krk, -dsi- Räp a. 
suur läätspuu, kollane akaatsia kaatsid oo 'pissed, 'kitsa 'lehtega, kebadi õitsevad, na
gu kure'erne õied kollased Mih; ku padrik - - 'kinni kasunu 'kaafsege Krk; kaadsipuu 
kasuss kuivõmba maa pääl. 'iustadass kalmato 'päält, keriko mano, kodo mano kolie 
aid'viifte Räp b . ?robiinia, valge eba-akaatsia a-gaa-tsia, pihlaka muodi lehed, 'valged 
'õiled, kasvab 'põõsa muodi IisK 

h a k a | p a e l aka paelad riidepaku külge kinnitatavad kanga alustuspaelad - Plt 
h a k a š k hakask g -i puhas tamata viin - Se 
h a k a t a m a aka\tama S(-d-) L Ris Jun Kos 
1. alustama, algust tegema Riiu akataja Kaa; 'kanga akatamise ots Muh; Teis-

teraast akadast einatiuga pihla Emm; [jadas] oma võrgudel oma märgid, kus akalasid 
ja lõpetasid Var; kangas on akatud, 'niide ja sukka 'pandud; puu 'vankred olid ikke 
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h a k a t u s 

esimesed "piale akatada PJg; Sina just akatasid [tüli] Hää; akatas üless ja jäftis töö 
poolele Juu 

2 . süütama, läi tma sool tuli kee. akada "ühtlast lambi "otsa ka, pane lamp ka põ
lema Khk; lapsed olid majad põlema akaiand VII; Vana isa oli piiru panija, üks "otsa 
akkas "soama, akatas teise "jälle Pöi; kase karbad, sellega oo ea tuld äkata; taelaga 
akatati piip "suiisma Muh; iüdrik, sa istu tule jala "alla ja äkata "piirgu põlema Kse; 
Üks halg akatab teise Han; ku köbjal akatadi tuli "küVgi, siis võis viia kus sa "tahtsid 
Ris 

3 . j ä tkama, (otsi) ühendama, külge panema neid pisissi kaari täisid kedreii siis. 
akadati üks "aavalt ühe teise "otsa ning "lasti keerd "peele Khk; vana soab "otsa, 
akatan [ketramisel] uue kroasitäie "jälle "otsa Juu 

4 . (värvi) kinnistama "maarjas pidi olema kis si "piale akatab [värvi] Mih 
5. püsut akatas (puudutas) oksa "otsa ning oligid "iuhki; (lina) "kiudu akatama 

(lahti tõmbama, kiskuma): "vöötasse "otsast "kinni ning siis tömmetasse, kui kiud 
teise otsani tuleb, siis on kiud "valmis Khk 

h a k a t i akati Khk Phl / / i - / , -akad\i, -e Käi, -agadi Rei; -akat g -ii, -di Khk (ukse) 
käepide ukse akati Khk; ukse lirjrji hakati Phl V r d hakatus 

h a k a t i s —*• hakatus 
h a k a t s i l mees on a^aisl/ ("kindel pruut olemas") Aud 
h a k a t u s akatu\s (-o-) g -se eP(-rf- J äm Khk Hi, g -sõ Khn; in -sses J äm; agadu\s 

Var) Pst Krk(-ss); akkadu\s, akkatu\s R(/i- Kuu) g -se VNg Liig, g -kse Kuu VNg; 
akati\s g -se ?Hlj Sa(-rf- Jäm Khk Mus) Muh Vig Kse Han PJg HJn Amb Koe VMr; 
aka\tes g -tese Käi Juu JMd Tiir Plt, g -ise Mär Mih Juu KJn; akats PJg g -e Tõs; 
akaise- Muh Aud PJg Hää Kõp Vii; akatsi- Mär; -akates Ph\/-h-/ Mar Pee, -akats P h a 
Phl/-Ä-/ Vig(el -ist) Pär 

1. algus, ahistus; alguspool; alguseks vajalik ken "algaks akkaduse ja lobedaks lo-
bedukse, küll mina "keskel "kierudan (kangakudumisest) VNg; sie tüö on akkatuses 
mul juo Lüg; "valge uutsikord õllel peel, esimene akadis Jäm; jutu akadis(e) mäfk 
(jutumärk) Khk; Tegi täna eina akatuse üles, niitas küüni otsa lahti Kaa; Kui oli paar 
kolm "korda jttba [võrku] õle kojutud, siis "ööti, akatus on "tehtud ehk akatus on õlal 
Pöi; sirbil omad otsad ja akaiised koa (osadest); kula akatus; sel jutul ep ole "anda 
taga, põle "otsa ega akatust Muh; põle akaiost kedagi (näit leiba majas) Mar; suure?nai 
töö akatust ei "tehtud vanemal ajal "reedesel pääval Mär; seal sai tööd teha künni koedu 
akaiuseni Vig; korvi agadus, üles alustus Var; "kehvus oli väga akatuses Tõs; akatse 
nukk [leiva lõikamisel]; leva juur ehk leva akatus; jõe akatus Aud; kõige akatuses tulli 
"püüud kaladest "kümnist anda Pär; talve järele [ennustades] tuli [ilus ilm] "augusti 
akatsesse PJg; akatuse äär (rätiku hargnev äär) Tor; otsast otsani, akatusest kuni 
lõpuni Hää; leiva akatusel oli nime, kasukanikas Ris; selle nädala akatsel; selle kuu 
akaieses; "kanga akatse sõlm Juu; "aasta akatuse päev (uusaasta) JõeK; tõi pienikeisa 
kartuleid, saan sialt "siemne akatust J Jn ; koidu akatese aeg olid "metsas juba Tür; sie 
tüö on akatusel; pulma akatis oli pühabä ommiku Koe; põle enam "otsa ega akatust 
(väga palju) MMg; sellesama nädala akatuses Aks; miul " olli akatses ää järg; sel aal 
es nisujahust es siis esimese akatsega es tehagi "summa Vii; tere om jutu akatuss; las 
ta kiusade "pääle - - akatust ei saa, mea tal "vastu ei akka Krk V r d hakk5 

2. (kellegi või millegi) esialgne, väljakujunemata kuju, alge (ka pej) Abemmeakkaius 
"nuorel "poisil, esimesed "karvad mokka pääl; " Naiseakkatus nägivill - -juo kuu" asjad 
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hakatuskord 

'käivad Liig; 'väike õuna akadis on "öörmes Khk; No on ikka inimese akatis küll, 
vihastab kohe sirts särts Pöi; Kalataim - - pisike kala akatus Hää; kui "leitakse vähja 
akatus kohe ülesse, siis on viel lootust [terveneda] J Jn ; sa oled jo alles mehe akatus 
Trm; "meistri akatus (vähese oskusega) Kod 

3 . tulesüiide, läide puud on "ahjus, kust ma akadišsi saa Khk; liidi akatis, "papred 
või mis tahes; ükskord vanast "peeti "piirgu, siis sai tuli üles "tehtud, "üiti "katla 
akates Kär; too^mole akatseks natukse kase "karpa Miili; põle akatost kedagi pane nepod 
põlema Mar; raiu see [lõmmu] südamik "kafki, pane paja akatsiks Mär; [miilipõlemisel] 
"alla pand hiivad akatused, puu "tompa täis ja mättad 'peale PJg; nüid ma panin ea 
akatese "alla, nüid akkab "õlpsaste põlema; pane "kuiva risu ahju akateseks Jun 

4 . teat (naha)haigus (tulevat maast , hv ka veest) - Kuu Hlj VNg Kad Nää "kuida 
sul o midagi hakkaüis "silmiss, kaik kedutavad. Sie o maast vai viest hakkand Kuu; 
leur"rõõgendane on "tullu akkaduksest VNg V r d akkandus 

5. käepide - S LNg Rid Mar Vig "matsabe ja 'tuhkabe viiasse "kärpsid "teise perese 
ukse akatise "külge Muh; voi kasti "kulges on ka akados Emm V r d hakati 

6. pealehakkamine, olemine; aru, taip ei "oska, ei õle seda tüö akkatust "ühtä; sie 
ei piä "ammeti "kinni "kuski - akkatust ei õle "hiski Liig; irvitab "piäle - ei ole tääl 
tolku ega akatust Var; sellel pole aru ega akatust (rahulolematult millestki) Aud; tuul 
"viskas paat puruks, poln änam sial akatust, tulime "seia Kibrus Ris 

7. (emf hüüatus) oh sa kallis akatus Var 
h a k a t u s | k o r d akatus kord esimene õle- või rookiht katuse räästal, räästa(s)kord -

Tor 
- h a k e Ls käehake 
a k e n aken g "akna L K I spor M, g "akne Kui Mär PJg IIää Kos Ann Hls Krk Hei 

Rõn, akõn g "aknõ Sa,n V(-/i; g "akna Plv Räp); ake g "akna S L ( -õKhn) , g "akne J äm 
Khk Kär VII Rei Saa("akme); akan g "akna Saa KLõ Trv T spor V(-ii); n, g "akna Võn 
Plv Se Lut; akken Kos HJn Kad Rak, g "akna R KuuK Iis Trm a. aken; van avaus hoone 
seinas ruumi valgustamiseks j a õhutamiseks; aknalaud "piidat, "päälis tükk ja aluslaud 
- nied "onvad "ler]i)id "aknal; "laudal "akna ies ei õld; mida sä "akna taga "viisud, tule 
tuppa Liig; "aknad on kõvast jääss; "akna "piidad akkavad jo mädänemma Vai; "akna 
"klääpamil olid roosid Jäm; "akna laasid Ullad kiti "valsside "sisse Ans; sügise pannasse 

sihesmised "aknad ede; väljapultse "akna ruut "katki; kõue aal äi tohi "aknud "lahti 
oida Khk; Täna oo ake üle aijrfes Kaa; Pane lamp "akna "päele; Ake kui pisike ärjasilm 
- ruusikas Pöi; kui "külma teab, siis tuleb tihane ühna "akna laasi "peale küidega Muh; 
kassid keivad laua peelt "akna "peele Phl; toal oli kaks äket - - "enni olid vähiksed 
"aknad, neli ainokest "kruuti olid; "aknad "joosvad igi Mar; suitsu tare oli - - ei 
"olngi äket; rae rabistas vastu äket Tõs; üks ani, neli akend — padi Ris; "kamre "aknal 
on luht aken ies Kos; põdra - - "vahtis "aknast "sisse KuuK; pane aken "triklesse JMd; 
akent tual ei oid, pidid kõik nägema sest ukse august Ann; vana aken õli "veike - - ja es 
käi "lastigi; kahe "kõrsed "aknad one talvel eden; pohla aken (aken, mille ruudud käivad 
raamikülgedesse lõigatud onanistesse) Kod; lilli äitsevä "akna pääl; "akna "kärblästel 
ärä situt Trv; "vahvärgige maeal pannass kastige "akna. "lautel om "postege "akna; 
rehetare "akne olli tillukse, kate ruuduge Krk; tuul' vunab "akne taga Hei; mes sä 
vähit sääl "akna pääl Kam; akõri om elutarõl, sannal ja rehetarõl om paja; akandõga 
(klaasidega) latõrna? Urv; katõ kõrralõdsõ "aknõ? Krl; Ku läbi "aknõ käüt, siss süü susi 
är? (öeld lastele) Har; räüss - - peds kõik' "akna kruudi purulõ Rõu; akõn vallalõ om, 
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h a k k 1 

sgss saa pal'lo 'lauhkõp laa tarõ Vas; 'akna paäp (lükandlaud aknaava sulgemiseks), 
tougada latid oli] map lasõ 'akna ust vallalõ (ühe poole avamisest); 'aknaussõkõnõ 
(õhuaken); karfina (puust aknailustused) mis akõndõ 'taadõ lüvväss Se b . fig esä iki 
utel: pal'lu ' aknit (auke) sehen [võrgulinas] Ran | suured silmad nõnnagu poboli 'aknad 
Kod; jummal anna* õks õnnõ 'aknast, lähädäp tarõ lävest Se; süä puhašs kui 'akna 
Lut; u k s e s t j a a k n a s t igalt poolt; ohtrasti, ülemäära Akkasivad kord ädad tulema, 
tulivad 'aknast ja 'uksest IisR; 'vaesus tuleb uksest ning 'aknast Khk; õnnetus tuleb 
uksest ja 'aknast VMr; ku näid õnnetuisi tuleb, siis näid tuleb uksess ja 'aknass Kod; 
Haiti tull - - timäl ussist ja 'aknest Räp | ihu paistab läbi katkise rõiva või jalatsi 
lihunik vaadab rätsepa 'aknast 'valla (rõivas katki); rätsep vaadab kiipjissepa 'aknast 
'valla (jalats katki) Jäm; üks kingissepp vahib 'aknast 'vällä (jalats katki) Mar; kui 
varvas 'välles, siss lihunik 'voatab rätsepa 'aknast 'valla, kui küenarnukk 'katki, siss 
koa Hag; 'vaata sinu lihunik 'vaatab 'aknast 'valla, 'vaatab kust puolt luomad tulevad 
(sukk, king katki) Kad; lihunik 'vaatis rätsepa 'aknest 'vällä, ku küünaspä katik või 
perse pallas Krk 

a k e r j a s akerjas toimekas, hakkaja - Kad 
h a k i | j a l g hakk, hakkjalg - Har Se Lei Liit Kra a. viljahakk mul om jo hak'ijalg 

rük'i lüüd ja kokku kannõt Har; ak'id'alan om k'üme 'vihku; akid'ala küpär om 'sourõb 
ku moup kouliaksõp Lei b . linapeode hakk linno pandass ka hak'i'jalga, kooni kuiosõp 

Se 
h a k i k e n e 1 dem < hakk1 sanna man es ole suuremb asi rüga, 'väikene akikene sai 

Nõo; ku^ 'vaikuJiak'ikõsõ?, siss kuiuss 'hästep [vili] Har 
h a k i k e n e 2 dem < hakk" 'väike ak'ikõnõ San 
h a k i | k i r v e s maa-, mättakirves - Pöi Emm Moa akkimiseks oh suur aki kerves, 

suur kõver, pitka varre 'otsas Pöi Vrd. hakk-kirves - l a u d 1 pi (katuse) harimalk katusõ 
hakilavva? ~ varõsslavva? Vas V r d hakipuu, hakk3 - l a u d 2 hakklaud aki laua peal 
akitase tubakast peenikesese; liha aki laud Tor 

a k i n akin Kod Krk (tuulest) sasitud, keerises; hunnikus sõda purussand nõnna puid 
ärä et akin muan Kod; siis ku suur rüga om, siis Uiul om pöörüten, siis om akin Krk 
V r d akkis2 

h a k i | n o o t akkinuot noot ogalike (hakkide) püüdmiseks - Kuu - p u u pi — hakilaud 
'otsas on auk läbi ja [sellest pannakse läbi] puu, mida 'oiab äkki puud 'paaris; 'enne 
kui neid õlg kattussemmi 'tehti, siis 'mõisa 'erra 'andas äkki puud Liig; mul on [katus] 
'arjamatta 'praega viel - - akkipuid ei olnd ja KuuK 

h a k i t a m a hakitama vilja hakki panema - Lut 
h a k i I v a r r a s akkivarras ritv, mis ühendab katuse hari maiku nende ristumiskohal -

Liig - v õ r k võrk suuremate kalade püügiks aki 'võrkudega 'püitase 'kõiki kalu, 'lesti, 
ahvenu, 'siigu, teised on 'räimi võrgud; neid pisissi aki 'võrkusid tahmatase, tehasse 
tahmaga mustaks Khk 

a k k akk g äkki JÕe Kuu; g aki HJn ogalik nied siad [on] maa'ilma 'maiad akkide 
'pääle - - sai 'keidetud akkid ära ja akkivett sigadelle 'antud Jõe; nied akkid 'jälle vai 
'trääklid, nied on 'piigilised; akki'unnik (noodast jääle puistatud ogalikud); äkki 'kat
sumise aam; akkisupp Kuu; aki rasv (ogalikest keedetud) HJn V r d akkis1 , akkmaim, 
haks 

h a k k 1 akk eP(hv S; h- Phl) , ak'k Muh Kir Kse Hau Mih Khn M T Krl, g aki (ak'i); 
hak'k g hak'i V(pl hagip Se); hakk g hagi Kuu; akk g äkki Hlj Lüg Vai, n, g aki Vän 
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h a k k 2 

hakk(jalg), koonusekujuliselt asetatud (vihu)hunnik a. viljavihkude hunnik (hrl 15-20 
vihku) kui märg voi toores on, äi saa suure "naebre "panna, siis "tehta akiks Rei; 
vili "seisis "vallas akkide sees - - "lalvevili oli akkis Rid; rugid pannase enne äkki. 
kui ää "kuivad, sits "laotse kuhela; kuus äkki "pandi kuhelase Tõs; mesikutestki "tehti 
akid Hag; neli parmast pannakse äkki Jür; sada "vihku lähäb ära "kuormasse, viis äkki 
"piale "korraga JõeK; rukkid läksivad akis mädanema ja idanema Ivad; kaerad "pandi 
äkki kua ja piad "piale Sim; igale akile "paridi pia "otsa, et vihm "sisse ei lähä. aki pia 
õli üks suur vihk, ehk "paiidi kaks "vihku kokku Trm; rukis o nõnnagu piYliruug, akk 
akiss "kinni; aki jada lähäb põllul õtsass otsani; naarab suu laiali nagu aki perse (haki 
alumine tüveosa) Kod; kui ooletult äkki lõid, tuul "lõhkus ära Pai; äkki tehasse kolm 
"vihku "püsti, pialt "kinni, et laiali ei vaju SJn; kai"tõisku laru "ak'ke nurme pääl; 
aki laru, kümme või "rohkep äkki "panti ütte ritta või ütte "larru; aki süä, ark (haki 
alustusvihud) Krk; üten akin om kümme "vihku, to^m suur ak'k; kui pik'k nisu "olli, 
kääneti "vihku ja "panti äkki Nõo; "Päivä põemeti, õdagu ja "omgu "kastega "panti 
ak'ki Rõn; Kuhiligu jaost akk keskele j a sis panti vihu ratastiiru ümbre, iks ülespoole 
San; vanast ku rüä? vällä^kuiusi, siss "panti kuiva rüäp hakist "napra; meil "panti õks 
siin nii katõlt-kolmõlt rinnalt hak'i?'; hak'in om kolmkümmend ja^kafskümmend viis 
"vihku, kui "kuagi^pand Har; Soss "kanti sälägap nuu^vihu^kokku ja "lüüdi hak'ki vai 
"panti "rõuku Rõu; leib pandass hak'ki, rüä? kümme, tõug viis "vihku hakih; hakk said 

jala pääl küpär pääh Lut b . linapeode hunnik - Rei Han Ote Se Kui nad (linapeod 
pärast leotamist) lahenen olid, tehti linapüudest akid Han; lina peo pandass "kümne, 
"kaupa "pisti, äkki. akist om ää kokku vedade Ote; ku maast saa [lina] kuivalt üles 
võtta, sis kääiidäss kuppu, ku likõlt, sis hak'ki Se c. püssipüramiid püssi " oliiva akin, 
oless võenuva püssid võtta Ran 

h a k k 2 akk eP// i- Ph l / , ak'k Muh Khn M T Krl Lei, g aki (ak'i); hak'k g hak'i 
(haki) V; -akk Kuu Jõh 

1. lind a. kaelushakk (Corvus monedula) akid - - ne jo "nonnide pooled vennad, 
"seltsis ikka "lükivad Khk; Esiti akid elasid ja pesitsesid üksi "kerkude "juures; Esiti 
kui akid majade "juure tulid siis oodeti sääl "sxirma; Akk karjub jakk jakk jakk - - oort 
"kooris kisavad Pöi; kui akkisi paelu on, siis tuleb nii "irrmis maru sügise "aegu Juu; 
akid o süsimussad linnud nõnnagu varessed Kod; ku aki "vällä tuleve, siss ilma "muutve 
Hei; no^käävä hakip "rüükinmitu "päivä, no tulõ^sõda Har; "kaarna poja9 piät suurõss 
"rgidiss-neläpääväss rištitüss "saama, muidu jääväp hakiss Plv; hakip tänidäsep Vas 
|| flg Kui "sööma akkasid siis [lapsed] just kui "nälgas aki kari varusid kallale; [Laps] 
vahib silma kohas just kui akk Pöi; Jusku akid kisuvad sääl kallal - - lapsed "kisklevad 
oma vanemate varanduse kallal Hää; küll ta röögip ku üii's ak'k; mis sa "seante ak'k 
ollii, et ette lätsit; latse - - vahive ku akipoja külalisel suhu "silmi Krk; ta om üt's 
igavene hak'k (norijast) Se b . künnivares (Cornus frugilegus) "mustõ varõšset "kutstass 
meil hak'i? Se V r d hakkvares 

2. Kasaritsa j a Haanja valla või Võru elanike pilkenimetus - Rõu Plv Vas Räp taga 
Võro hak'ip Plv; Võro om hak'i pääliin; "Haanja vald ja Kasaritsa vald oma hak'i , 
no "rahva^kutsutass "Haaria hak'i ja Kasaritsa hak'i?. "väikese kasuga mehe , "musta 
verd rahvass Räp 

3 . pi õnnistamata, ainult ühel sügisel leeris käinud tüdruk (enne 1885. a toimus 
leeriõpetus kahel sügisel) noid nii iks sõimati m,iilidsep ja poolõp hakip es olõ "tüt'rikup, 
es olõp latsõp ka inämp Kan 
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h a k k a m a 

l i a k k 3 akk(i) g äkki RId, äkki g agi VNg; pi [h) akkid, agid Kuu, ak(k)id KuuK, 
akid Kad, hak'ip Se sag pi (katuse) harimalk varis kükki kaduksel agi * otsas VNg; õle 
kattussel on akkid pääl, nied ei lase tuuld kaitust purust "kiskuda; akkide rist [katuse 
otstes], kõverad nokkad viel tehässe, obose kaul ja nenä ja Liig; akid - - "paridi kaksiti 
sinna "õlgedelle "piale; akid, neil oli otsas augud sies ja - - siuke varb või puu oli sealt 
"aukudest läbi Kad; "tehti suured pikad [heinarõugud] ja siis arjati kärbastega ära nii 

kui ned tua akkid "pandi kaks tükki "vastamisi "piale Rak V r d hakilaud1 , -puu 
h a k k 4 akk, ak'k g aki Mar Kse Han Tõs Ris maa-, mättakirves akiga akitse maad, 

"seuksed suured turrud tõmmatse akiga üles; akiga "löödi puu juured pooles Kse [| Mõned 
kaevasid argiga kartulavagu lahti, meie tagusime ikke akiga (kabliga, kartulikonksuga) 
KJn V r d haki-, hakk|kirves 

h a k k 5 akk g aku Khk Kaa Kui HJn algus, ahistus, hakatus Kihekeim võtab õlle aku 
ää Khk; Keiki töösi peab oort akust peele eesti (hästi) tegema Kaa; märtsi kuu akuni 
Kui; septe-mbri akust nigu kesk paigani HJn 

h a k k 6 abivahend köie valmistamisel Keriti hakkude pääle (kaks hakku - kunksid) 
Plv 

- a k k a Ls tule-, tuli |akka 
h a k k a j a toimekas, ettevõtlik; nobe, kärmas, tragi, tarmukas; äge - R e P M u Nõo 

Räp Küll sa said omale akkaja minijä, sie tege kaik teud ärä Kuu; (koerast) kie obose 
"pääle on "irmus akkaja, "augub ovosi, sie on "põtra "pääle ka akkaja siis Liig; akkaji 
inime "tööle Jäm; Akkije inimene; agar ja akkaja, oomigust "öhtani lamrnudab tööd 
teha Khk; See oo akkaja mees, see soab omale varsti puud ja moad (majapidamise) 
Han; akkaja tülitsema Aud; kes akkajamad inimesed olivad nied naised "õmblesid ise 
kua miestele püksid KuuK; on teine käre ja nisukene akkaja vaim J Jn ; ta ol'li väga 
tark, tal ol'li akkaja pää Pst; mea "seante akkaje ei oole et ma akka "kaklem Krk; to,_,m 
aste akkaja inimene, kõik mes tää ette võtab, lähäb "korda Nõo || akkaja (kiire) laev 
J ä m V r d hakkajas 

h a k k a j a s akkajas Pai, aka\jas g -ja Kod hakkaja, tragi; äge akajas poiss; näd ei 
sua elädä mitte üks iva, naene one "niske akajas Kod 

h a k k a j a s t hakkajast adv < hakkaja - Kuu 
h a k k a m a akkama, äkata, (ma) akka(n) eP/ / i -Phl / M(-me, -de), (ma) aka(n) E m m 

Käi Rei Vig Kir Ris; akkama ("akma J ä m Ans Khk Kär), akkada, (ma) aka(n) Sa Ris; 
akkama, akka(da), (ma) akka(n) R(/i- Kuu, -maie Liig) Emm; akama, -da, (ma) akan 
Kod MMg; pr aka- Saa Kad Ksi, akkap Nõo TMr 

1. mingi tegevuse juurde asuma, midagi, mingit uut olukorda alustama, ka impers 
a . (koos ma-infinitiiviga) tahan - - akkada "siepi "kietama Jõe; "Martoni omad ei 
akkanu "millagi "riedisel "päiväl "eina "algama VNg; elav "andas "surnele suud ja 
"sume akkas elämä Liig; Ja puusärk rekke ja mehed aketi tulema Jõh; "minnu akka 

janotamma; kados on "katki, "tarvis akka parandamma Vai; akab ju alliks "lööma, 
"koitu akab tegema Jäm; ää akkag nuttama mette, ole "vaasti Khk; kevade kui oli aketud 
"loomi "välja "laskema, siis oli "kellasi kölistud Mus; jo nüid ilmad ikka "eitirna "akvad 

Muh; saab [kuhi] juba pooleks saand end, akeda ahendama Emm; poleks ma mette 
"nutma akkand; mei olime just kodu menema akkamas Käi; rehi kuib, sürinib "peksma 
äkata küll Mär; siiss akkas pil'1 "mängima ja tants akkas "köima Mih; pühaba akate 
einatööd alustama Aud; pidi uut "maandid "tehtama akatama PJg; "aksin kuduma Vän; 
taevas akkab seletama Ris; mullikas on nihuke veis, mis alles "lüpsma akkamata J uu; 
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hakkama 

ommiku kella nellast sai akatud juba "peksma [reht] Jür; teda siis pidatud kõige "enne 
akkama "peksma Amb; vana maha jäänd "põldudel akkab kohe kamardikku kasvatama 
Tiir; akanuvad "juoksma kodu VMr; akkasin "tundma et vahi iilid akkasivad "käima 
Kad; mis nüüd akkab olema HljK; mina akin "leiba tegema; nies^sa nüid akku tegema, 
enese "kosta "öeldi - - mes nüid äkata tegernä Kod; siis akatasse teda (ladet) "pahmama 
obusiega Aks; lehm jääb "ahtrast, "lüpsma ei akka, kui rikutud on - - siis ei akka 
akkamaski Lai; akassime "viina temal "sisse "anma Kõp; akkas muiku kodu "tahtma 
Vii; agu akkas tekküme; raud aiass elgiss, soss akats tagume Iv rk b . (koos illatiivse või 
allatiivse laiendiga) akkasime kesk"ommikulle "kellu kahetei-st"kümmeni Hlj; "miila 
"teie "reiele akkata VNg; aus laps - - ei akka "vargale; akkab "itku; vahi mti "silma 
"sisse, kõik ei saa vahitust, nauru akkab; jalg akkas verd "jtioksu Liig; "tarvis "koido 
unele akkada; kui on ilus ilm, siis akka "luole; akkas "riidu Jõh; akkamo "ildaselle; 
mei akkasimo kisa Vai; ma "aksi sii kaubale Khk; ole miheks tohe akkamast Käi; igäpäe 
"ootan munele akkavad Mar; kella kaheteiss"kümness 'tõuse üless ja akka linule Vig; 
nüid lähme ja akkarne "jälle "tööle Juu; kell kaks ommiku akkasime rehele Amb; kui jo 
jaanibe oli "müeda, siis jo ikke akati eenale VMr; võib toedule (sööma) äkata Kad; kui 
kadri akkab kusele siis andres paneb aani ette. VJg; kui külm ilm, vars akab pasale; äkas 
soldatiga juhile Kod; "ešte kui ma "Ujusse akasin raut"pulke ei olnutki [äkkel] Aks; ei 
änam ei joose [kask] 'mahla, nüid akab jo oksele Ksi; ommuku "tulti üles "näiti tuli 
"pihti ja akati tühü Hls c. alustama, algust tegema ku "kartulid oli noppiiu - - siis 
sai lintidega akka VNg; mis sä akkad "ilma "asjata, sa et "oska teha; akkab aga "jälle 
ja ajab oma "jonni, "ühte "puhku edesi Liig; "einaga akkada "pihta; ei tea, minest 
"pääle akkada Vai; km rugi küps oli aketi "pihta peele Khk; nutt "pääses "lahti, nutt 
akkas "lahti Mus; "pihta akates poleged asi nii uil Käi; näe ma akkasi päris "paVla käsi 
(vaeselt) "peale, nüüd oo mol "kraami küll Mar; omigu sai vara üles "tõxistud, kahest 
kolmest oli jo "peale äkata [rehepeks] Mih; üksainus "sirge ork ilma aruta: rmiidu ei 
saa esimesi "silmi äkata (üles luua) Vän; küll si on üks jutujakk, ühe jutu lõpedab, 
teise akab Saa; "eile akkasin "leiba ja juba läbi Ris; akab ievast 'aadamast "piale, tiab 
kõigist ašsast "reakida Hag; pikendasin veel seda akkamast - aga ikke tee 'viimaks Juu; 
"kartles on äkata ja lõpetada [toiduna] nüid alati Ann: ei taheta tüed äkata esmaspe 
ega "riede VMr; kana lõpetab sarja ära akkab uut "sarja Trm; no keda muud, akama 
"piäle aga Kod; sai joba ärä akat [töö]; "puulbesel pääväl akati kiket tüüd; ta iki ligi 
saa "aasten joba. nüid akka sadat "aastet Krk; p e a l e , p i h t a h a k k a m a tegema, 
ette võtma tuli "seie kodusse nink "vaatsi, sii es ole mitte midagid "pihta akate Ans; 
see töö on "jälle sealt moalt "otses, mis nüid peab "peale akkama Juu; "ilma adrata 
põle sial enam "miskid "piale äkata VMr; mea nõu ei lövvä, mis ma pia "pääle akkarne, 
nüüd om miu "mõistuss otsan Krk 

2 . a. algama, algust saama uks ädä lõppeb, "töine akkab Liig; ku "tuule "küüned 
[taevas] - - siis akka tuuld Vai; pardi peevast siiss "aksid "mõisa rehed J äm; mere 
kallas, kus maa ää lõpeb ja vesi akkab Krj; See oli ikka see vana aru, et jaanibe st akkas 
einatöö "pihta; Lutsu jooksu aeg akkas sügise "ingede päevast Pöi; "Lõetsa jõgi akkab 
soost Muh; pühäbä ja neVläbä akassid pulmad Vig; esimene maailmasõda akkas "peale 
Mih; eha lõpeb ja koit akkab Tor; riius akkab vihastamestst kah Hää; siis akkasid joomad 
ja söömad ja pärast pulma nallad Rap; eks allikal ole küll koa silm, kui ta akkab alles 
Juu; turinid akkasid siss, kui "valgeks läks ja lõppesid kell neli Kos; "kangest akand 
"pikne "piale, nemad läind "sinna ulu "alla JJn; " Valma saunaküla akkas maande 
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äärest Pai; suured saud on viel akkamata; mõisas oli, kell kaheksa akkas kesk ommik 
VMr; juba järve kallas lobiseb - vist akkab järve tuul; mõrra keha akkab reiede otsast 
Trm; 'mõisast läbi ' minna akkab kohe küla; akkab nagu kirmetis servast 'pääle Aks; 
agu akkab (koidab) Hls; ku paistetse rinnust akkass, siss om "varsti minek (surm) Krk 
|| nad on "Narvast akkaned (pärit) Jõh b . käibele tulema; tekkima, sugenema; sigima 
"autu akkas vast soja ajal Jõe; sie ei ole mitte ise akkand [jutt], sie on kohe oid asi VNg; 

sie on ikke kõhe täis "sündind lugu - - ega sie ei õle mõni akkaja lugu Jõh; 'septe-mbri 
loppus juo - - akkas 'marjalohe Vai; puukiipiad 'aksid ennemdi, kui "sakslane ' seie 
tuHJdm; See nüid sii alles öhe kahe"kümne "aasta eest akkand asi et "paargutele aketi 
'korsnud "peele panema Kaa; nooda püik kadus ää, siis akkasid mõrrad "jälle VII; Nee 
vanad õue ja võrkaide murud on ise akkand, nee pole külitud; Telg on "seemest akkav 
rohi Pöi; koi liblikad, munadest akkavad ussid Muh; inimest "ütlesid, et "ülged "olla 
varaü-st akan, varaü- soost Var; kui "kolloosid akkasid (loodi) Vau; "väiksed ua ja 
" erni läätsäd, mis akavad alles Saa; minu ajal nendega (maavärvidega) ei värvitud siis 
akkasid ikke puevärvid juba KuuK; minu emal oli kersi, 'kohver akkas iljem J Jn ; se on 
'luoduse viga, kogeldamine, sie ei ole akand; tiik, nisuke veike kierasiik - kas ise akand 
või tuld, kes teda 'kaevas Sim; kot'i "sisse koid ei akka lis; viimati kadusid nijd rüid 
ärä, äkasid vammussad Vii c. mingi tunde, meeleolu, aistingu tekkimisest, ka impers 
akkab ale mi ei näha Liig; Akkas vist "ilge, läks menema Jõh; kahju akkas "vaesest 
inimesest Khk; nii "kange janu akkas Pha; mool akkab nüid külm ~ pala "kinni VII; 
miol akkas küll naa jõrm Khn; siit rinnust akab valu PJg; kas sul ei akka ~ soa veel äbi 
J uu; tõmmake kuued "selga muidu akkab külm Ann; kõpsute "jalgu, SQSS ei akka külm 
Hls 

3 . a. (kellekski või millekski) saama, muutuma; kellegi kohustesse as tuma ehk hak
kab viel elusaks Kuu; ise akkand "kinksepp, ei õle "kuski õppi saand; sina 'sündind 
laisk et õle, sina õled akkand laisk Liig; kahe"kümne "aastane sai 'oldud kui sai nai
seks miheks aketud (abiellutud); mo ema isa oli suur 'kontide kogu panija, ise akkend 
Khk; Kukulind - - kevade kukkude, pärast akate kulliks Pöi; pole ma mette teise 'teeni
jaks akkand Käi; oo nüid viksiks inimeseks akand Mär; Vanaste üks 'õige mees mõisa 
kubjas ei akan Han; noorem tüdar akkas karjatsesse Mih; ega 'enne põld [loomaarsti], 
olid mud'u nihukesed akand loadid, kes obose suud 'rookisid ja J uu; mineva sügise - -
akkasin taVlimeks Pai; sii tahab saksass akada Kod; mina akasin tädi ja tädime juures 
palgaleseks karjatseks Plt; noh ku ma käisi karjan viil paar" 'aastat soss akassi poisiss 
joba "põldu "kündma Pst b . mingisse ametisse või tegevusse asuma, mingisse olukorda 
või vahekorda as tuma sie ei. piä "ammeti "kinni 'kuski, ühest köhast ikke 'juokseb "val
la, "töise akkab; sügise saan "seitse"kümmend täis, akkan juo kaheksa"kümme "pääle; 
mina akkasin 'este vana Juhani puolt; akkab oma 'leiba, lüöb 'töistest eraldi; (kokku
leppimisest, ühinemisest) akkama kokko ja 'õstama sene "massina Liig; siis ma "aksi 
- akkasi küla 'lamba Kaa; te akkate abiks koa Muh; ei ma akand tä 'kelda üht Mar; ma 
'katsusin meelitada, aga ei akand minu "nõusse 'ühti Mär; ta akkas riigi teenistusse 

Aud; 'enne akkasid "kangesti vene "usku; teene on aher lehm, teene on "jälle akand 
(lüpsma tulnud) lehm J uu; kui mina koha "piale akkasin, "kündsin kõik ühe obuse ad
raga Pai; akab mulle "aiiima "anma et kas mina akan appi Kod; käis "lüpsmas, kui 
lehmad olid akkamata Pai; v a s t u ~ v a s t a h a k k a m a 1. vastupanu osutama, mit
te kuuletuma, tõrkuma igale 'puole, kuhu tahad, läheb, 'vasta ei akka millaski Liig; 
Aga no kus sa 'erra käsule tohid 'vasta akkada Jõh; 'vastuakkaje obu Jäm; tä 'rääkis 
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ei kis kuhjale "vasta akkan, siis kohe vits "lahti Tõs; üks - - oli ää laitn, ei "tneitel ei 
"aita akkatnine "vasta Kiin; lõpu "otsa akkas viel vanematele "vasta kua VMr; nõnna 
ku "rauda akab "vasta MMg; "vasiupaneje luuni, akkass "vastu Krk; 2. vastumeelsust 
tekitama, vastik olema a. (toidust, joogist) sie akkab "mulle "vasta, minu kõrist ei lähä 
sie " alle Liig; Vesi akkas "vastu (oli joogiks kõlbmatu) Emm; see sööm oli nii satit, et 
akkas lääl "vastu, aas tä südame sandiks Mar; "süemine akkab "vasta Kael; kui palju 
süüd, akab "vassa Kod b. (tööst vm) see pole lisige tee, akkab "vastu (ei j õua ära käia) 
Khk; vahest tee ja tõtta, aga nüid akkab "vasta, enam ei saa "tehtud .luu; kui ei süe, 
siis väsid ära, iüe akkab "vasta Kad c. teat asendisse asetuma või laskuma "usklikkud, 
nied akkavad "põlvili maha; iämä akkas maha ja õli "kummuli, ei "jaksand "ennast 
"kierädä egä; "undi rattast "lasti - üks akkas selikile maha; läks "sinne "kuuse närede 
vahele, akkas "sinne "vatsuli maha Liig; maast "engab, luom kõhe "nuusib ikke seda 
aset, ja akkab siis pikkali; Akka "vuade pikkali, sa õled "aiget nägugi Jõh d. minema, 
muutuma, pöörduma (ilmast) ei akkand "tormile ega kedagi Jõe; sene järele kas ak
kab "pitka "vihmale vai lähäb "kuivale Liig; ilm akkas "saale Jõh || akkavad "kaurad 
"ripsele, siis tuleb karu "liikele Liig 

4 . a. kinni või ümbert haarama, millestki kinni võtma akkavad "töine "töise "kaula 
ja "annavad "töine "töisele suud; minu "ambad on jao "nössid, enämb "kinni ei akka, 
nagu vanal "tindil Liig; ta äkas mu "öltsi "kinni, vöttas "riidest "kinni J äm; siis akkas 
mo kaela "ümber Muh; akka "saage "kenni Rid; akkan so pähe "kinni ( tut is tan) Mar; 
võtad [kibu] "kõrvapidi jood, akkad "kõrva "kinni Var; akand emal karvust "kinni, ja 
"tuupind emad Mih; valla takka oli üks papal, ei ulata sülega "ümmer äkata ~ võtta 
HMd; akka mu "jalga "kinni ja ojume üle Jiir; "kuk'si maha, küüned ei aka "kitini 
serväss Kod; seda ei lää, kast ma "kinni akka Krk || hammustama, kiskuma (eriti 
koerast) sie on "kange kaer, sie akkab kõhe "kinni Liig; Koer, saepee, akkas "jäiga 
"kinni Emm; noor kaer akkas naks ja naks "külge "kinni Mär; ta oo "kerge "kanda 
akama Tõs; panin ta (koera) "kinni, ta akkab "külge ka J Jn ; aaguvad kurjasti küll, aga 
ei ole "kinni akand; kui obune sööb maast, siis utit ei pia "saama kõrist "kinni äkata 
Ann || fig kallale kippuma või minema; riidlema; tüli norima sie akkas "suisa suu "püsti 
minu "pääle VNg; akkab minu "kallale - - minul süüd ei õle Liig; teised akkavad "jälle 
mo "peale Mar; kui sa kedagi "ütled 'talle, mis "vasta niielt, siis ta kärinal akkab "sulle 
"piale Amb; küllalt on nisukeisi riiukukkesid, kes "kaine "piaga akkavad teise kallale 
Plt || fig millegi (töö, ülesande) kallale asuma, midagi ette võtma ei hakkaki sen kääd 
kuhugi "kinni (ükski töö ei sobi) Kuu; "viltse löt)i]a venitaje, kes sedasi vedelast "kinni 
akab (pikkamisi, vastumeelselt töötab) Jäm; ilma akkamata (saamatu, loid), midagid ei 
korralda Pha; ikka akkab "kitini "tüösse JõeK; iämä o niiske südäk, kõhe akab asjass 
"kitini; iämä ei õle südäk, ei aka tüäle kõhe "kitini Kod b . millegi vastu puutuma, 

midagi riivama; kinni või külge jääma, kogunema, kinnituma; takerduma, kleepuma; 
ühte või kokku j ääma (surumisel, loksutamisel jne) vahest oli "otra nii lühike - - ei 
akkand "sirpi, et oleks "sirbiga "leikand Hlj; madala "ukse"päälne akkas pähä VNg; 
lumi on "ähmane ja vesine, akkab rie ette ja igale "paole; ei saa "kuiva "toito süä, 
"ühte "puhku vesi tuop "juures, "muidu akkab kõri "kinni; täna on supp paa "põhja 
akkand, on "kõrbene magu; või ei akka kokko, tao töist juo 'kõige "päivä Liig; papper 
akkas "külge "kinni Jäm; jalg akkas vähä (komistamisest) Aus; "seaste pole vigadi ede 
midagid akkamas (pole midagi niita); oks akkas "tussi "kinni Khk; tegi adra "vatina 
"katki, akkas kivi laa Kaa; jahud akkavad käkki 'ümber käe [leiba sõtkudes] Muh; 
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justkui kõva pudru, mis kokko äi akka, siis 'uitas rabe Phl; kui paei "põhja akkab, 
siis lükatasse takka * randa Rid; nepod akkavad "ühte (kleepuvad); 'vaata kui tolm 
akkab riiete 'külgi Mar; kõrv akkas 'kinni (läks lukku) Var; lasna "peale sai natuke 
jahu siputud, et jahu akkab lebasse "kinni, leib ei jae mette lasna "külge Mih; Aeru 
laba akkab vee taha Khn; obuse kabja "alla on akand suur lume kamakas Van; Näiset 
"leiba on alb "süia, akkab ' ümmer ammaste Hää; virnrohi - - on terav, pikk, akkab 
igasse 'kohta karis ja kärts 'kinni - - akkab 'riide 'külgi; suure tulega ei või 'keeta, 
pudru akkab 'põhja 'kinni; keeda ja keeda 'rauda [sepapajas], vaat kokku ei akka Juu; 
kui tomp sies [lõimel] akab sua 'piisse 'kinni Jür; mis 'angu akkas, sie akkas KuuK; 
mul akkab pia 'varsti lakke 'kinni Amb; iga õle kõfss akkab "jalgu 'kinni ja komista 
VMr; leiva tainas on rabe, kui ei aka kokku Lai; [ree] jalas akab liiva 'piäle "kiiini, 
ku hind kasina one Kod; jäfjest segada, muedu akkab 'põhja Pai; käki vedelal on rasv 
sehes - - mudu käk'id akkavad 'rindu Aks; ein 'olli nii "veike et mitte vikati ette 
käsitsi ei akantki; lootsik äkas "põhja 'kiiini KJn || (kõnehäiretest, kogelemisest) ta 
keel vähe akab (kogeleb) Jäin; [kogeleja] saa sõna suust ee mette, keel akkab 'kinni 
Khk; täma keel akkab 'kangeste, täina kokutab Mih; mõnel on luomusest koa, et sõnad 
nagu akkavad 'kinni, siis üeldakse kogeldab Hag || flg kui on kord juo 'kinni akkand 
ja "sisse vedänd [poiss tüdruku või vastupidi, öeld] ei enämb põrn maost ei 'lahku; 
igä riid akkab tämässe 'kinni, üks 'riiakas inimine on; igä 'ammel akkab kättä - - on 
akkaja igä 'iüöle; ei minu 'küüned küll ei akka kuhugi 'kinni (ei taha kellegi oma võtta) 
Liig; 'meie poiss ei akka 'silma, tiab kus tämä on; Laseb ühäst köhast 'töise - - 'kuski 
'paigal ei 'sõisa ja 'ükski iüä käiiä ei akka Jõh; 'oige 'elma ei akka 'kengi (õiglast 

ei süüdistata) Vai; Tühi perse akkas taga 'kinni, akkas uiest [lehmi] 'lüpsma (puudus 
sundis uuesti tööle) Pöi; minu "külge ei sua "kiegi "kiiini äkata VMr; si tüdruk akab 
talle (poisile) südamesse Ksi c. püünisesse sat tuma, (õnge jne) otsa jääma, näkkama 
(kaladest) sie kala "õnge akkamine on 'pilves 'päivägä Liig; tursad täna ei aka Jäin; 
kõik kalad 'akvad ar/ijerga õrjne 'otsa Pha; "talve köiasse unnel, aavid akkavad "otsa 
Muh; kalad polnd 'unda akkand Rei; akkab ikke mõni [kala] 'kenni koa [Õnge] Mar; 
suur aug akkas ahingusse Mär; 'öösi ka akkab angerjas Vän; õng on pisike konks, kala 
akkab 'sõnna 'otsa "kiiini Juu; abakala akkab 'võrku koa Trm; kala ei akka õnge 'otsa 
Plt; es akka õnge 'otsa, es võta "süiitä Krk 

5 . levima, (teisi) kaasa haarama a. nakkama, teistele edasi või üle kanduma, kuskilt 
saama (haigusest, nõidusest jne) tobi akka ikke 'töise "küljest "töise VNg; "ennemast 
punusivad elav õbeda "kella "nüöri "sisse, siis ei akkand "luomale "nõidus "külge; 
kõva verega inimine, senele ei akka "ninda "õlpsast, aga "viimast ikke akkab ka; paha 
muod on juo isast "külge akkand, sie on kõhe vere sies Lüg; Kui 'leivad 'niisikesed 
"vistrikud üläs - - siis "üäldi, et sie on akkand - - 'üäldi ka 'tuulest akkand ja maast 
akkand Jõh; äkine 'aigus ning akkand 'aigus mis tuulest tuleb Järn; see akatav 'aigus, 
tohi 'sönna üht 'minna; akkand 'aige (nakkushaigus) Khk; ei "aigos akka "moole 
"külgi Kui; Siberi katk, üks akkaja "aigus Tõs; tiisikus akkab teise kullest 'külge Vän; 
sülita maha 'enne kui istu, et siis ei akka maa alused Tiir; 'rõuge 'aigus sie akkab 
kohe üheteisest VMr; maa peab 'ingama sialt kohast kus se 'aigus (maa-alused) akkab 
Ksi; aga nüid on vähk akand inimestesse Plt; temal akkajet 'aigust es oole temal olli 
surma'aiguss; sellest (sammaspoolikust) om kuri 'valla saia, sii akkass ka töisel Krk 
|| (paaritumisest, sugutumisest) tiä kas akkas ka 'külge, sel 'selgi ajal õlivad 'paaris, 
eks sie käi ikke eloka 'kohta; igä 'tülrikulle ei akka 'külge Lüg b . põlema, süt t ima, 
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(teistele) edasi minema (tule kohta) iuli^b aka - puud on märjad Khk; puid peab nii 
pailu olema, et sa "turba akkama saad VII; kut tulerovaga tuld lööd on ka sädemed, 
sädernesi akkab taala "otsa Emm; siss "löödi kibi peal tuli põlema, tuli akkas käsna 
"külgi Mar; mina panen ike puud nii, kuda ta (tuli) kõege paramini akkab Kos; teene 
maja akkab leescst. teene võtab leesesl Aks; üks "istus "küindla "juures ja vaadas, et 
se "kuskile äkata ei saand SJn; [tuli] akašs taglale "külge, tuli akašs "õhkume Krk 

6. mõju, toimet avaldama a. mõjuma, toimima, tagajärge omama "tõmma "kõrvid 
maha [mütsil] et külm ei akka "korvide "piale; kui päiv "paistab, siis "elgib. "vasta 
"silmi akkab; külm akkab "jalgudelle "kinni\ "tõmban "piipu, siis akkab "rindu Liig; 

joulu "õlgi "pandi paigale - - suitsetati nendega "pöldusi(d), "enne pääva. teise inimese 
kuri silm ep aka "peele Järn; suits akab "silmi; eida veel "leili - b^aka "kinnigid; nii 
külm et akab "amba Khk; see [õlu] pole sedamoodi "tehtud, et esimene loop akab Mus; 
Akkas ikka "konti "kinni (viinast); Ussi pead "peetud "laskus siis "nõidus äi "olla 
"peale akkand Pöi; Rohelised õunad akkast sisse (tekitasid kõhuvalu) Emm; meno nõu 
selle "peale ei akka (nõutusest, abitusest) Mar; aha tuul o 'näule "peale akan Kse; 
jalg oo kuib lossidega, aga akkavad jalade "piale Aud; luege paal ei akka püssi kuul' 
kah Hää; e/e pää akkab kevade 'silme "peale Kei; ommiku "jälle märg kangas "valla 
tõmmata, siis "päike akkas paremini "piale (pleegitas) Amb; karinis sarka ilm, akkab 
ninasse VMr; e/e vär"v - akkab "sil'mi Trm; minu isa tegi [kaelkoogud], mis olid vildiga 
seest "löödud, et õla "pialegi ei akand Lai; kipe akkaje külm Krk || fig kel "kerge pää, 
siis akkab [õpetus] iast "kinni Liig; egä see meno "külgi akka egä puudo mette Mar; 
temal raamat ei akka; ta om kõva "pääge, tal mitte ei akka, kõva "pääge luum; tal 
akkass küll, aga ta ei õpi, küll andass tal "vitsu Krk; kõva pää, ei akka midagi manu 
Hei; p ä h e ( k i n n i ) h a k k a m a 1. purju panema, joobnuks tegema, joovastama; 
uimastama, pead haigeks tegema meri hakkab paha Kuu; Ehk mis õlut sie "muidu on 
kui ei akka pähä Jõh; oul akkas piha kinni [saunas] Ans; nee on nii 'kanged rohud, nee 
akkavad pehe 'kinni Khk; kaelud akkavad pähe Muh; viin oli pähä akkan Kse; "vaata, 
"viimaks akkavad [kailud] nii pähe, et aavad oksele Tiir; ving akkab pähä VJg; kui süed 
"õhkuvad, siis akkab kafm pähe, kui on kaftn sehes Aks; tuba (aur) akkab pähä, ei või 
siin "olla KJn; min akkass pähä, läät ulluss Krk || tämä sest ( tüdrukust) 'lahti ei saa, 
akkab tämäle juo pähä sie asi Liig; poisile akkas put's pähe Sirn; võta võia, tämä ei aka 
sinule pähä egä 'persse Kod; 2. meelde või pähe j ääma a, pee, akka pähe, kui et akka, 
'viskan lakka Liig; [õppe] tükk ei aka piha Jäin; raamat ei akka pähä Mar; va maitsi 
'peägä, kel kirjad egä lugemesed ei aka pähe, egä jäe "meelde Vig; lauhi viis akkas 
"mulle "iasle pähe Kei; mina piäss ei mõessa - - tahab enne paljo õppi ku pähä akab 
Kod; kõva pea, ei akka paha Plt; s ü d a m e p e a l e ~ s ü d a m e s s e ~ s ü d a m e l e 
h a k k a m a iiveldama või oksele ajama, halba enesetunnet teki tama sie asi akkab 
"mulle südämelle, mina seda süä en saa Lüg; rasvane liha akab südamesse Khk; see 
suur "öötsodamene, see akkas tema südamesse (jäi merehaigeks) Rei; mõni toit akkab 
südame "piäle Tõs; "suoja "piima ma_j juo, akkab südame "piale VMr; nisuke rive 
asi et akkab kohe südämelle Kad; miul küll "keiinigi asi südame "pääle ei akka, mis 
ma süün Vii || vastumeelsust tekitama, vastik olema Midäs sul viel "süämelle hakkas, 
et panid nii pia ärä tulema Kuu; "niisukc jtät tuleb, rt sie akkab "mulle südämelle, 
et mina en seda "salli egä taha "kxiullagi Lüg b . peale j ääma, kinnistuma (värvist) 
"pannasse "suola [riidevärvile] et siis akkab üväst "päält Lüg; värvile "pandi "maarjad 
"juure, siis akkas "peele Khk; Värv äi ole east akkand, [meelik] jahi lapeliseks "jälle Pöi; 
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muar'jääga värviti muidu s^akka mette Muh; mõni varb akkab 'eäste 'peale, aga mõni 
ei akka üht meüe Mar; aa kui seda (kübaramusta) 'ulka ei pand siis värv ei akand 
'piale KuuK; lõngad one ehätänd, värv ei õle 'külge akand Kod; värv oli nõrgalt piale 
akand Lai; nüid na (villad) om jo periss alli, ega väfm nii ruttu 'pääle ei aka Hei 

7. mingiks tööks või tegevuseks suuteline olema a. teha suutma, jaksama; toime 
tulema, jagu saama 'Viskasid 'terve 'nauri 'lehmale ede, nää ilastab 'väide senn 
ärä, ei hakka 'hammas 'pääle Kuu; minu jõud ei akka 'külge sene 'asjaga, ei akkagi 
'iõstamaie 'üksi 'päine Liig; Sie on kaval peitis ja suli, 'selle 'piale ei akka 'kellegi 
'ämmas IisR; sia lihal nii paks kamar - 'ambad äb aka 'peele Khk; kui vähe [kala] oli, 
et ikka mees 'peale, hakkas, siis tõi 'seigas ära Phl; ikka läks mööda ja la^i näind - -
ma 'üVsin mis asi see siis on, et su silm ei akka sis Noa; va sarit maa künda, atr ei 
akka 'peale Mar; ei mu nõu sii akka kedagi, mu nõu 'siia ei akka Mär; nüid on kõik 
asi nii 'otses, ei akka 'kuskilt 'keegi nõu enam 'peale Juu; kõva kooruke, ämmas ei 
akka 'piale Kos; nõnna kõva, et ämmas ei aka 'külge Kod; liha kaets paast, odot, ma 
kae, ka ämmas ei akka vjil; miu 'mõistuss küll ei akka sellel 'pääle Krk; h a k k a m a 
s a a m a 1. toime tulema; midagi ära tegema, korda saatma Laps läks ilulugemisega 
'ninda ähmi täüs, et et ei 'saandigi hakkama Kuu; ma küll 'seukse alatu 'leuga 
akkama äi saaks Khk; Kana on varvasjalg, ta._,b soa vee sihes 'öhii akkama Pöi; ,S'ee 
kiri lehem on nii pahur loom, äi mina saa temaga akkama Rei; see on 'siiskid veel 
hea, et mina omaga hakkama saan Phl; aga üksi saab koa selle 'tööga akkama Mar; 
ma luban, iga pää 'metsa 'minna neid nõia 'oksi 'otsima, aga ei soa ega soa sellega 
hakkama Juu; ta 'lahke kätega, saab iast akkama kõigega JõeK; sie tüdruk on illukene 
ei sua 'lüöga akkama VJg; 'tautab ja 'tautab, aga ei sua akkama Ksi; 2. (omavahel) 
läbi saama see nii tori inimene, ktts sa sellega akkama saad Krj; Korra oli pere. 'leibas, 
pole akkama saand, akkas oma 'leiba; soa akkama sugugid mitte üksteisega Pöi; mees 
ja naine, 'loetud ja laulatud küll, aga ei saa akkama mette, siis elavad 'lahkus Mar 
b . lõikama (terariistast) täna ei akka vikkasti rohole 'külge; viil ei akka 'saele 'pääle, 
mutkui libeb 'väide Liig; see. nuga akab 'umbast palava pudru 'peele (on nüri) Khk; 
se (nuga) oo nõnda tüllis ei aka 'ühti Mus; Ons su kerves veel akkaja Kaa; omingu 
'kastega siis oo rohi märg, siis vikat akkab ennemini Muh; Nuga jo nii tölp, see._,p 
aka sooja sita 'pääle ka mitte Rei; ega ma teist seokst [vikatit] änam saa, sel oli ea 
akkamene Mih; vikat o vahe, akkab 'easte Tõs; raufs on nüri, ei akka pääle Saa; oh 
sina uil, küll on aga soag nüriks läind, mitte enam 'peale ei akka Juu; vikat' ei aka 
rohole 'külge, ku rohi one libe ja kuiv Kod; sij om 'seante nagu undi arjass, vikat' 
'pääle ei akka Krk 

8. (kokku) sobima, paras või kõlblik olema Meie ei akka enämb kokko, on juo viha 
väin vahel; sie ei akka minu 'pääle, mul on juo kuorm suur, on 'ruumi vähä; sie toit 
akkab 'mulle üväst 'amba (meeldib, maitseb) - - sie loit akkab 'ambaga ja mokkaga 
kokko; tüö 'ammet akkab kõhe, aga lugema ei taha akkada Liig; [rõivas] akkab iast 
'selga JÕh; 'Söuke kalošs akkab juba mo 'jalga koa Pöi; kui supp akkas jxiba et sa võid 
suppi suhu 'pista, siis oli juba 'vaangas tühi (sest sööjaid oli palju) Lih; kõige param 
akkavad sufid ja vihmaussid Van; teesel ei soa ega akka (edene) se 'korjamine, leene, 
aga soab kõegest asjast seda vara Juu; tämä akab iga ühega Iis; meie keele 'murdesse 
sie. ei akka Trm; jääl läks kõledass 'välja, jääl ei akanud tõesega kokko Kod 

9. h a k k a m a ( s ) töökorda, valmis; töökorras, tegevus-, tegutsemisvalmis; teoksil; 
olemas nemad (angerjad) panevad kove keik savad akkama ja 'kaigutavad maa siest ka 
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'lahti 'orpjed Jõe; sain elamise siin akkama, ega oid midagi 'enne akkamisi; ja siis ans 
sie niies oma 'leivätagavara ära ja ans kohe pere.'naisele "käsku, ei sega kohe uus "jälle 
hakkama Kuu; jüri"päiväl 'kaubeldi juo "karjane akkamaie; kõik mehed ei "oska "panna 
"rangi "ruoma akkamaie; "vankri säilin akkamaie, tahan kuhugi "mennä; ajas "mõisad 
"suurest ja " suurest akkamaie; mul on vokk "präigasilakkamas, talv tuleb, "tarvis sukka 

ja "kinnast Liig; pane "ennast akkama, sie on iast "riide, siis akkama mänemä; Oli 
suurpere, õli "leiva " asti alati akkamas Jõh; Kui mina "kanga akkama panen, küll siis 
kudujaid on IisR; "säätsi pere akkama (tööle); meite Jaen täna milj aga nõnda akkamas 
- - keik selle aja muda roogib iilesse Mus; Noh vanamees, pane ennast ka akkama, pead 
lõhe minema; Mu poolest oo asi akkamas Kaa; no siis pannund suureiüki akkama, ning 
annund käraka ää VII; Ma pani tähenduse juba "öhta akkama Pöi; pane kulmu köis ka 
akkama Emm; Minul oli ilmast "ilma koirohi akkamas Rei; mu "ämmad olid akkames 
ja kurk oli "valmis 'neelames Mär; Iga löö pial akkamas Han; nää "praegast "astja sial 
akkamas (leiva tegemiseks); kui lumi kaub, "varsti on nemad (osjad) akkamas Amb; sie 
on "niisugune akkamas tüdruk et lase "olla VJg; panen süögi akkama (keema) Trm; kui 
kõik oli akkamas, oli [õhtujsöök, ja "piale selle "kraamisin laua Lai; tragi (inimene) on 
alati vali, igal pool akkamas Plt; h a k k a m a p a n e m a hävitama, rikkuma, raiskama 
Ega tä "enne kuo saa, kui kaik raha on hakkama 'pandud Kuu; Jo sie "keikse paremb 
siep "pandi minev"aasta akkama IisR; "jälle pudeli akkama pannud, "jälle "möirab 
(joodikust) Mus; selle nuore inge pani tema ise akkama Amb 

h a k k a m i n e tn < hakkama 
1. algus akkamine oli "eštiks "irmus küll Hlj; kirk lüiasse "sisse - - kui "enne 

"akmist "kelli lüiasse Krk 
2 . ettevõtlikkus, tarmukus, ind Sa oled "ühte"puhku nii kohe hakkamist täüs Kuu; 

sel üvä "valju akkamisega "naine, igä "lüöle lüöb "kinni Lüg; terava kühmaka olemisega 
inime, kinni"akmisega Jäm; seal "ol'li kaks õde, mõlemad siukse lõdva akkamesega Vau; 
ta (mees) oleks oid "taltsjas küll ehk, aga mul ei oid "jõudu ega akkamistki J Jn 

3 . leivateenistus, tööots kui töö "otsas, siis pole "kuskil akkamisi Khk 
a k k a n d u s akkandu\s g -kse nakkushaigus; teat (naha)haigus Maa pääl magajes 

võib akkandust "saada Kuu V r d hakatus 
h a k k a v nakkus-, nakkuslik - Kuu spor S, LNg Van spor KPõ, Kod Ega "sinne 

peresse voi sis "mennä kus "külgihakkav "haigus on; Kui "silmillä maass magati sai 
kohe akkava "aiguse (nägu läks kärna) Kuu; kibr oo akkav asi Muh; kratsitõbi se on 
"külge akkav aigos Käi; ega "sinna [rõugehaige] 'juure ei "tohtind [minna], sie oli ju 
liisukene akkav "aigus KuuK V r d hakkavane 

a k k a v a n e akkavane — hakkav - HljK 
ä k k e l adra äkkel vannasadra aisu ühendav puu - Khk 
ä k k i 1 äkki rhvi isa, vanataat - Kuu 
ä k k i 2 äkki Krk Nõo (tuulest) sassi, keerisesse sasitud (viljapõllust) tuul om rüä äkki 

löönu Krk; tuul om kõik [vilja] maha "pannu ja äkki "käännu. mcs "pisti om, siss om 
suure tuulega nigu äkki "käännu jälle. Nõo V r d hakkjalga 

h äkk i j a —► hakkaja 
h a k k i m a 1 akkima, (ma) aki(n) eP ( "akma Kod), "ak'ma, (ma) ak'i Puh Krl; 

hakkima, (ma) hagin Kuu; akkima, (ma) akkin Liig Vai 
1. lõigates, raiudes peenestaina, tükeldama; u hakkmasinast läbi ajama akkin tu

baka 'katki siin 'kastis Lüg; akkiiud liha Vai; sigadele, akitasse ju peedi 'lehtija 'tuhli 
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'värsi Khk; lefs on lihaakkimise nuga Pöi; liha ahitakse 'peeneks, siis tehakse liha 
"kooka; "parldi tangu pudru "keema ja sis sinna akiti liha 'sisse Mär; akime "kafki 
need puud; akkimese laud, üks pisike roasuke on liha seal peal 3uu; liha akkirnise masin 
Kos; akitud õled JMd; kiedeti "lamba "süiti, akiti ää Kad; "kapsad keedetasse ära ja 
akitasse "kafki Aks; nüid akitass liha, ennembide toda es ole Puh 

2 . (mättakirvega) maakamarat j a pimjuuri purustama, peenestama (peam uudis
m a a tegemisel) metsamihed akkivad maad kirvestega "enne kut puu "seemed külitesse; 
"akvad "turblid akkima Khk; maa kervestega sai akitud - - raudäge^s ole - puu äge^s 
tee midagid Kär; Kus puud "kasvavad, seda maad peab akkima Emm; vanal aal akiti 
vakamaade "moodi uut "põldu Kse; Ma ei taha maad äkki, "raske töö Han; akkimese 
kirves, iä paeo juurikid "katki "lüia Tõs; maa akiga käsitse akiti maad, uudismaad 
"tehti Ris; mua akkirnise "kirvega raiuti uut muad Sim || läbi või lahti kaevama akkin 
labidaga maad üless Liig; vao otsad vaja "lahti akki(da) KJn 

h a k k i m a 2 akki\ma VNg Lüg(-maie), tud-part agitu VNg õlgkatusele harimalku 
panema õlg kattust kui tehässe, siis 'pannasse kattusselle akkid "pääle, siis "üellässe, 
akkama kattust akkimaie Liig 

a k k i s 1 akkis g a ^ l ogalik - Jõe Kuu V r d akk 
a k k i s 2 akkis Sim (tuulest) sasitud, sassis, keerises rukkid on nii akkis, et "niita ei 

"saagi Sim V r d akin 
h a k k | j a l a n kobaras, salgas, troppis ku^ "vällä lassi kastist [kanapojad], siss 

na^mma ak'kjalan kõik, "üpSvä ja^pedäve nii lahingut kui San; Näh, joba näp (jutu-
ajajad) ommap jälf hak'kjalan kuun ja mugu õkõrdasõ Urv 

h a k k | j a l g hakk 1 a. viljavihkude hunnik (kuivatamisel) - RId Sa Muh La Tor KPõ 
Iis Trm Lai VIPõ spor V "kümmest vihust "künni kahe "kümne vihuni oli akkjalg; "kau-
rudest akkjalal on ka päävihk VNg; akkjalad õlivad "rinna Liig; peremies ise tegi akk-
jalad Vai; kui kolm parmast akkjalas on, siis leheb [hakkjalgu] seitse tükki "koorma; 
akkjala pee - - pannasse sadude eest - - ning "lindude eest Khk; akkjala põhi ~ pöha 
vihud (haki alustusvihud) Kär; vihud olid põllal, akk"jäigas "seisid, "kuivsid ära Rid; 
rukki vihud paneme akk "jalga, kaera vihud pannakse vahest "parmasse Mär; "parmast 
pannasse rukid akk"jalga, akkjalast kuhelasse Kir; nüid "teevad änamaste akkjalad keik, 
erini "tehti änam ika nabrased Ris; neli parmast "tõstsime akk"jalga ja akkjalal oli siis 
peä peal; kolm vihku pannakse "püsti, "seotakse ladvad kõvasti 'kiuni, 'ööldakse: tegin 
akkjala südame "vaYmis, siis pannakse vihud "ümmer"ringi Juu; "ehteks olid akkjalad. 
kui ää 'kuivasid, 'tehti nabrad Pai; kaerad 'pandi akk'jalga, odrad urit'jalga Kad; 
'napras on kümmekond akk'jalga SJn; hak'kjalg oli hak'ist suurõp; vanast 'panti rüga 
sarlt 'jalga vai hak'k'jalga Plv || fig tuul on sedised akkjalad teind põllule (sasitud viljast) 
Jäm; kes kondine inime on seda 'üitakse kondi akkjalg (kõhnast inimesest) Juu; Sina 
pudru akkjalg sõim Lai b . pärast leotamist kuivama pandud linapeohunnik kolmõ peo 
osa kuuh, om hak'kjalg, pangõ lina hak'k'jalga, "maahha tohigi "laota, ar mädänese7"; 
hak'kjalah uttuss lina arp - - ar 'aiguss, "pehmüss Se V r d hakijalg 

h a k k | j a lga sassi, keerisesse (viljapõllust) tuul on ajand rukki kõhe akk" jalga, kui 
on üks paks rukki ehk vili Liig; tuul on rukkid akk"jalga kierand sasis igate pidi VJg 
V r d äkki2 

h a k k j k i r v e s maa-, mättakirves - Kuu Mar Kui Kse Tõs hakk "kirves - - lai "rauda-
ne; Vanal ajal hagiti igä kaik "pellu "raasukased hakk"kirvega üles Kuu || mättakirve 
tera - Kse V r d hakikirves, hakk4 - l a u d lõikelaud kus liha ja "rasva "lõigeti "katki, sie 
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õli akklaud Liig; 'mõisade sees olid akklauad Mar; "sakstel oo akk laud Tõs; ak'klaud om 
koogin Krl; [pestud seened] kofii, kot'i suu kitini9 - - panni mõsulavva ala, hak'klavva 
pääle Plv V r d hakilaud2 

a k k | m a i m ogalik "Poisid 'tembasitte 'nuodaga kolin 'kasti akk'maimu Jõe V r d 
akk 

h a k k | p o l t ühest otsast jämedam (nupuga) raudpolt knji on ' sõuke, ku tal võru 
teine puul 'öises on. ku tal võru ei ole, siis ta on akkpolt Haa 

ha^kku akku VNg Amb Koe algul, alguses maikuu akku akkas juo päiv "paistama 
VNg; akkame rukist 'leikama augu-sti kuu akku Amb; alles metsa akku, millal ta läbi 
soab käidud Koe V r d hakul 

a k k u n akkun g -a Kuu; n, g akkuna VNg Vai aken toppelakkuna ei oid viel, oli 
ühe'kerdased akkunad; akkunad higitsevad; akkunalaud; akkunaauk; akkuna mati (kül
ma kaitseks) Kuu; lükka akkuna 'lahti selite, siis näge paremast VNg 

a k k u n a | h i g i aknahigi 'Tiie migä pand naha kedutama, 'võia akkuna higiga Kuu 
a k k u s akkus Kaa .luu JõeK HJn, -ss Jõe algul, alguses ' oktuo-bri akkuss vai 'sep-

te-mbri lõppuss vai, nii 'tuua [lambad] kodu Jõe; Mullu aasta akkus Kaa; sügise akkus 
oli JõeK 

h a k k | v a r e s kaelushakk (Corvus monedula) - Rei Rõu Akkvaresed karjuvad kiak, 
kiak Rei V r d hakk2 

a k n a | a u k 1. auk hoone seinas akna funktsioonis või akna (raamistiku) jaoks; aken 
- VNg Vai spor eP, Krk 'lehka sie 'akna "auku "lahti, "tornina sie ole tuppu iest "vällä 
(lauda õhutamiseks) VNg; Aknaauk akab läbi paistma Kaa; "Akna auk oli nii pisike kui 
ruusik Poi; no meil oli rihaalune nii pime, et meil ei oln"ühte"akna"aukugi ees Tõs; 
kui"seina tehakse, "jäätakse kohe "akna augud"sisse Nis V r d aknamulk, akne|auk,-mulk 

2. van rehehoone välisseina tehtud sisselõige rehetoa akna tarvis, rehetoa akna ees 
olev katusealune orv - Jun Kos 

a k n a | h i g i aknaruudule kogunenud niiskus 'akna igiga kolm kord kastetakse soo
la'tüikuid J uu; ku määne sammasspuul' om - - tu om ka hüä rohi ~ ruufi, tu 'akna 
higi Se V r d akkunahigi, aknarõske, aknehigi - k a n e p 'aknakanep balsamiin - VII 

a k n a k e dem < aken üksainuke 'aknake on saunal ies VJg; eläjä laadan 'veikse 
' aknakese ede, paessab 'valguss Kod V r d akneke 

a k n a | l a u d seespoolne, laiem laud akna allosas - üld Roosid määndasid 'akna lauad 
ää, vesi 'joosis 'peale Pöi; 'aknalaual 'peetse 'lillesii Tõs V r d akna|lävi, -padi , -pea-
l(i)ne, -pink, akne|laud, -pink - h u i k luuk akna sulgemiseks 'aknaluugid 'pääva 'lahti 
Tor; "akna luugid käeväd ingede piäl; "akna luugid käeväd "kiiini väljäss puult Kod 
V r d akneluuk - lävi aknal aud sul paihi "lillesid "akna läve peel Järn - m u l k aknaauk 
"Aknamulgu "olli vanast pua ilma "klaaseda Rõn V r d aknemulk 

a k n a n õ "akna\nõ g -dsõ akendega sääd' kirstu "aknadzõ Lut 
a k n a | o h a k a s aaloe - Mus VII Oled sa aknauhakad kastnud VII V r d akneohakas 

- p a d i aknal aud - Jõh lisR - p e a l i n e , - p e a l n e aku ai aud "akna "pääline one "musta, 
sie "tahtu 'pcssä VNg; kuused 'ol'li ehitedu ja "küindlit "aknapäälitse iäl.5 Ran - p i n k 
"aknapink aknalaud - Jõe V r d aknepink - r u u d u l i n e ruuduline, akent meenutav (kin-

dakiri) - Jõe Kei mina leen "aknaruudulesed "kindad Kei - r õ s k e "aknarõssõ aknahigi 
- Se - t a g u n e uudishimutseja pulmamaja akna taga, kontvõõras - J äm Kaa " aknatagu-
sed, mis "akna taa 'vaatma "lähtvad, seelt "vahtivad, "pulma "vaaivad; "aknatagustele 
"viidi õlut ja Jäm; Jaani pulmal oli õue "öösse aknatagnsi täis olnd Kaa 
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h a k s i k e n e 

a k n e | a l u n e akna all või ees asuv (ala) meil ei ole läveedist ega "aknealust (tee 
käib õuest läbi) Hls - a u k aknaauk poolest "ahne "auku olli sein üless raiut Krk -h ig i 
aknahigi 'akne igi pannasse laguja Epeele Khk -kadakas "aknekadakas asparaagus -
VII 

a k n e k e aknake kui mõnel olli üits "akneke [laudal], siss "sjigi 'panti 'talve põhuge 
"kinni Hei; majal "ol'li "Vsillu "aknõkõsõ? Har 

a k n e | l a u d aknalaud 'aknõ laud pandass peräst kui ' aknõid 'naatass "sisse "parima 
Har - l u u k aknaluuk "akne luugi om "kinni Hls | õhuaken lase "akne luuk "valla Krk 
- m u l k aknaauk kas sul "aknõ mulgu7' valmis omrna "aknõid ette panda? Har - o h a k a s 
aaloe "akne tihak on paks ja tagid on "ääres Kär V r d aknaohakas - p i n k "aknõ pink 
aknalaud - Har 

h a k r a d pi tant 'akra7 Võn ('akra) Plv, h- Urv Plv ('hakrõ?) Räp kaelanäär-
med, -rahud (peam seal); kaelanäärmete paistetus tsial iks kõgõ inämb aase "akra 
üless kui "vilja sööse Võn; mis naa^lõpussidõ siseh tali ripakillõ säärtsejpaksu^tük'üp, 
soss ku nuup üless aja, ärp paistõlass, SQSS üteldäss et, Vsial umma^ "hakra? Plv; ku tsial 
'hakra paistõtasõ üless, valõtass tsialõ "kurko lij "luiisa täüš mett] inemisel sarlaP 

oma niisamade "hakrap Räp 
h a k r i k —* agrik 
a k s 1 aks g aksi hv Vig Kse Hau Pä vankri telg, ass ak's on rauast, ike puust. ak's 

kannab ratastega vangeri; rõugulese "kül'ges oo ak's "kinni poldiga Mih; "vanker aksi-
deni sees [poris]; raud aksidega "vankred, kellega "linnas "köidi; puu aksiga "vankred 
Aud; "vankrel oo kaks "aksi Tor; ratta aksid Hää 

a k s 2 ak's g aksi terane, elavaloomuline; vallatu Juku tuleb kõdun vastu just ku^its 
ak's Hls V r d aksel2 

a k s 3 aks g aksi Kad VJg, aks g -i VNg(n -i) Liig van maksu-, rendi-, teokohustus 
(mõisale) "Mõisa "aksid tulevad "keige pääld tasa tiha VNg; [maad] "krunti said siis 
kadusid aksid ää, "enne oli paelu "aksisid: kedratud 'mõisa, kofitatud "mõisa - - see 
oli rendi aks, oli mearaiud sul Kad 

a k s 4 —* äks 
a k s 5 aks int Aks teie sindrinahad, siikõrd te õmmetegi saete minu oma vingerpussiga 

vaese omast mängida MMg 
h a k s haks g "haksi ogalik - Kuu 
a k s e l 1 pl "aksl\id Mar Mär HJn JõeK, -ed Amb; "aksl\i- HJn, -e LNg Mar Mär Juu 

hri pi heksel, tükeldatud õled, põhk jm; linaagan tehakse "aksle sulp LNg; õle ' akslid oo 
'peeneks akitud õled, 'anti obusele kõhu'söömiseks; lina 'akslid jäävad linadest järele, 
'neoke lina pahn Mar; 'akslid - - 'õlgedest leigata JõeK 

a k s e l 2 'aksel = aks2 "kuerust tegema "kange, siis "üölla: küll sie oli 'aksel 'poiga 
VNg 

a k s e l d a m a 1 'akseldama VNg Liig rahutu olema; rabelema, rassima mida sa "ak-
seldad ja 'iommad, eks vähemaga saa läbi VNg; 'luomide 'kohta 'jälle: mida sä 
'akseldad, kui et süö Liig 

a k s e l d a m a 2 , a k s e n d a m a akseldama, -n- hekseldama; tükeldama, peenestarna 
"kafki aksendatud õled; rofid akseldasid õlekoo sideme "kafki Kei 

aks ikas " aksikas Aksi saare elanik - Jõe 
h a k s i k e n e hagsikõ\nõ g -sõ näruselt rõivastatud mees, kaltsakas ta niu^vana hag-

sikõnõ, "rõiva^sällän "kai'ski^niu^iiardsu? Har 
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a k s i m a 

a k s h n a "aksima, (ta) aksib piirituse, viina kangust reguleeriiria 'viina "aksima ehk 
"tempima Rei 

a k s i | p a k k vankri osa, mille külge kinnitatakse telg - Vig Pä tagumene aksipakk oo 
ilma vaheltlapita. aksipakk on aksi pial, oiab "aksi "kinni Mih; aksi pakk ja rõuk pakk 
oo "vankril Tõs V r d akspakk 

aks i s - r aks i s (tegevus)valmis, hakkamas Tüdrik oli kua " aksis-"raksis minemas; 
Juhail oli ikka "aksis-"raksis, iga töö pial akkamas Han 

a k s l e d pi tant "aksled varsa okaspäitsed imemisest võõrutamiseks paksust rihmast 
"päitse "moodi varssale "tehtud, naelad läbi, et imeda ei soa, vana et last siis imeda, 
"üiti "aksled Nis 

aks l e - , a k s l i m a s i n hekslimasin - LNg Mar Mär Juu HJn "aksle masinaga lõiga
takse kebade "akslid, kui pehmemad põhud "otses oo Mär 

a k s | p a k k — aksipakk aksi panin akspakuga tükkis tulesse ääsi ette Mih 
a k s t u "akstu (aga kas too) Villi kah om liinah? Räp 
a k s t i m aks-tuu int (kurjustavalt, hurjutavalt) - Hää V r d ak 
h a k u - ta akkab "õitsema lõpu juulil ehk aku augu-stil (augusti algul) Amb 
h a k u l akul Pöi Rei Kos Amb Pee Koe Kad Rak Trm KJn, hakkul Kuu algul, alguses 

tüö hakkul Kuu; Ma akkasi juba koidukse akul kodund tulema Kaa; Öö akul oli "täitsa 
vagane ilm Rei; augu-sti akul oli "vihma Ris; sie oli nädala akul, kui ma 'linnas käisin 
Kos; sööma akul "lauldi Amb; olen alles akul Koe; "augusti akul akkame "lõikama Rak; 
"aasta akul KJn V r d hakku, akkus 

h a k õ r d a m a hakõrdama vallatlema; (naerda) lõkerdama sa naarat ni hakõrdat Liit 
V r d hõkõrdama 

h a k õ r d õ l õ m a hakõrdõ\lõma, -llap — hakõrdama latsõp hakõrdõlõsõp; suurõp ka 
"etkona "kofju9 ütte unikolõ ni "näksi hakõrdõlõma Lut V r d hõkõrdõlõma 

a l a 1 n, g ala Krk Kam San Urv Krl Har Plv Räp Lei (hrl liitsõnade järelkomponen-
dina) (pinna-, mahu-, pikkus- jne mõõduga määratav) maa-ala mis mia tal ligi anna 
[kaasavaraks] - - kate kuhja ala jõe veerest einamaad Krk; "kuhjala aenamaad om nüid 
maan, kuhja jagu 'ainu om maha niidetü Kam; tuu om suuf mõts "miUnõ "verstata; 
perremjjss ärid mullõ katõ sjikala raamaad, tuu ol'l vanast maasulasõ palk; vanast 'alti 
nii et, ma anna sullõ poolõ siikala linamaad vai kuuõda osa vakamaast. nop üldäss -
kuuõndikala linamaad; ah siss sa "leie ta vakkala 'kesva kokku nigu rässäga Har; va-
kamaah um kolm kulumit ala kuuh Plv; eelä? külvi vakkala linna mõtsmaa "pääle Räp 
V r d alla 

a l a 2 ala alusvili, kolud seetse "sitverki saime "villa, kahessas oli ala Kir 
a l a 3 ala PJg Ris Juu HJn Jä VIPõ 
1. alati, alatasa, pidevalt, üha loomad olid ala maas, kevadi tõsteti, kui "vallas 

akkasid "keima PJg; eit, see olgu ala kardule "koorija, ei see muud teha soa; ala järjest 
iga "öösse käib seal Juu; ala olid suured räfikud ligi Ann; kassi raibe jääb koa ala "jalgu 
Tiir; kaks inimesi oli ala teol olnd Plt; ta pohmib ala 'süia, päävad "otsa; üks irepill 
on, ala ofsib viga, ala iriseb Pii; ta on ala 'purjus KJn 

2 . alaline, alatine - Juu JMd Koe 'talve olid enamaste alavidajad (viinavooris 
käijad), ei 'võetud "teisa "sõnna vahele; ta oli ala katuse tegija Juu; alasulane - -
tiejüb ala, läbi "uasta JMd 

a la 4 ala Jõe Kuu hv Jõh, Sa Mull Kir Vän Tor Saa Ris HMd M T, ala, alap San V 
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a la 4 

1. adv 1. a. (ruumiliselt) alla, kaetud või alumisse ossa, allapoole võia 'karge ära 
peelt, "valge liiv jääb ala; 'tuhlid kasuvad ala Jäm; laps kusi korige täis, 'pandi uus 
'jälle ala; 'kaapsa lehed "pandi [leivale] ala Khk; "mõisa ärra pidi kää passile ala 

panema (alla kirjutama) Pha; villavoorile pisietse puu ala ja viias 'rõuku redelie 
pääle Pst; enämpest tulev 'amba kige päält ala Uis; ku tuk'ke om ala (ahju) jäänu, 
om 'vingu sannan; kes^si ala 'kussi, seda olli tühja 'surnu "auda last kusede Krk; tei 
eläjille "kesvi - - sinna "külvi ristikaina ala, "kadvi äial; "sõõrdsõ, purukõsõ "jäässe 
sõgla pääle, "küümne tulõvõ alap San; Pada kiiss joba, är sa^tuld pangu inäp alap; laud 
"päriti [sõirale] alap, tõnõ päälep Urv; küüdsealunõ, pind ala lännü, tege mää ala Krl; 
aja säfk "sälgä, kask ala Vas; ala om jalg koet [sillale]; käe kirodi ala, tu "omgi allkiri; 
poola lagi - kata "lauda ala, kolmass pääle Se b . [millegi] varju meil tefti kah mineva 
"äesta vastanõ var"u alunõ, no^m kõkkõ hää ala panda^rattõid ala tõmmada? ja Har; 
tõllahuuv, kohe raita ala kistasõp Se 

2 . a. (suunalt ülalt) alla, allapoole; madalasse, maha merevesi kunagi 'paigal 
ei ole - - [on] ülevaid ala kävijä ja ald üles kävijä [voog]; treppist ala Kuu; tuli - -
kui oavarrest vett ala; niikoua olid tööl, künni "õhtu 'päike ala "veeres Ans; mis sii 
valitseda on, ega toit peeb suust ala minema; "talve lapsed 'sõitvad "kölkxidega aip)est 
ala Khk; meri oo ala läind (vesi on rannast taganenud); suured - - 'lained keivad 
üles ning ala Mus; vesi jookseb siit otsekohe ala jõkke Van; la (kass) kihotan kruuk 
'akna pealt ala Ris; käändäss veerekene ala et ei " argnõp, soss ummöldass Kan; ala 
'anrnise korut (jääauk nooda sisselaskmiseks); kõtuldõ (kõhuli) maah, kõtuga ala Se || 

ette, vahele (töötlemiseks) kolgitsale 'panti peo ala ja "muudgu lõksuiedi Ote; "Kolkmõ 
tegija olli ma^kah, a ala"laskja ma es olõp [linamasindamisel] Räp; rehe man andass 
ala [vilja] Se b . (teat suunas või suunast) allapoole, kaugemale "Kandab ala (kursist 
kõrvale) Kuu; [tee] pöörust pöörad Kihelkonna "poole, sialt lähed ala Khk; lähäte veel 
edatsi, tee pöörab ala Kär; ku suurt, vett "järsku tuleb, angerjad lasevad ala Van; anise 
lähvä "oia pilte ala Hei; kõik' läit vji 'perrä ala, "üfski ei^iulõ "vasta hoogu "mäele 
Har; üte keväjä kits läis ala "iäga Se c. randa, kaldale "soitab "ranna ligi küll, ala^i 
"julge "tulla; [võrgud lasti] ala meresse (ranna ligidale) Kuu; loets on laiva mees, viib 
laiva ala; vaarvaert oo paiguline sõidu tee, laivad tulad ala lahese küll, aga see pole iä 
paiguline sõidu tee Khk 

3 . külge, kinni, omale kohale allasendisse, [alla] omale kohale Jääking "itse oli 
"vaaksa "laiune nahatükk ja ala olid "lüödud "niisugused "rauast teravad "raasukased 
Kuu; [saapa kontsale] pannasse raavad ala Khk; mia lase oma "kamrel uvve põhja ala 
panna Hls; Kate rnihega iks rauvvutedi [hobust], üits oit "jalga, tõne lei rauvva ala 
Rõn; pangilõ vai anumalõ pandass perä ala ; ma^ "teie jo joulukuusõlõ jala ala? Har 
|| fig temal parids naine talul põhja ala (kindlustas majanduslikult) Krk; lat's ei võta 
"jalgu ala (ei hakka käima) Rõu 

4 . (hulgalt) vähem(aks) natune jääb nailast ala Khk 
5 . (verbi tähendust modifitseerivalt, möönduse tegemist, vastupanust loobumist, 

nõrgenemist jne väljendav) .sa leind näust nõnda ala; kui kaks tükki sönutlevad, siis 
teine piab ala "anma; see oli 'kohtus ala läind, kis süialuseks jäänd on Khk; ega 
timä ütegi sõnna ala ei vannu Ote; ku miravoin kah ala "jäie vai "õigust is saa?, siss 
"kaipsi ringkonna "kuhtudõ Har; "maadlõmisega jäi ala; ku mu "õiguski om, mina jäta 
ala (annan järele); "pehme viiega7', ala "andja (järeleandlik) Se 

6. (ajaliselt) eel, ette; enne, varem (kui) ala "leerimata iüdrek "olli Vän; võta nop 
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a la 4 

saajajalg enne alap, siss "minge "tarrõ, "istkõ laua manup Har; kaaramaa *äestedi 
kord viil ala Vas; ala süvväp ka hiidä mida, pääle süvväp ka hiidä mida; ala Käeštämmä 
(külvi eel) Se; ala? 'äesiämen um tuu, "äestät kooni olõ^i "sieme külbel Lut 

7. (välj korda) meil karušs jäi "haigõst, sis sõsar tul'l ala (asemele) Se 
II. postp allapoole, madalamale 1. a. (millestki, kellestki) allapoole, madalamale; 

(millegi) alla, alumisse ossa ma panen "pliida ala Jõe; kalad jeid "talve jee ala ummuse 
"jelle; jalg oli rataste ala jäänd Khk; tule akatised pannakse "okste ala Kär; püstan 
"kirve öö ala Tor; õled visati lae ala Ris; [ta] pišt kübäre "kaindla ala Pst; laits sai 
"sapsu ännä ala; lina jääss koorikse ala, suur vihm tulli linal "pääle Krk; pane tuli 

paa ala Hei; "tuhkrul neli viis "kuutslid "paklid viidu aida ala Ote; Rua ala "panti 
kaifs lehist akka Rõn; miiss jäi tel mõlsan puu alap San; "päägi "lei perä alap (põhja) 
Har; püdälä "lätvä naha ala7", imese verd] vana^pini^ka vahel "lätvä "autu ala Rõu; 
"tsuskap siilo ala, et "kiäki ei näep Plv; elläi sei ni kisk "jalgu ala kah Vas; piäl tõõšõ 
lavva ala jalap "pandina ja tõõšõ pudroga kottu valama (teenistusest võõra juures) Räp; 
iä ala jäi] "alla lats, mäeala lats Se b . (millegi) sisse [nad] tegid suuri "koopud maa ala, 
elasid maa all Khk; juba Ants "paridi mulla ala (maeti) Van; ma^parini " rõiva^likku 
vji alap Har; joba "päriti mätta ala (maeti); mpni ku mattuss maa ala, maa satass kui 
pääle, tuu ka läppüss ärp Rõu; koes nä "jäiep - - kattõ ku maa ala "vaiu Se; ä^läfs vii 
alap Lut c. (millegi) varju Ajasivad obused "vankridega rii ala Jõh; saime männigu 
ala ning kui siis akkas sadama Ans; roovialune on köök. me läksime roovi ala; pane nee 
"riided "räästa ala "kuivama; 'istus "pöösa ala Khk; palatüvikud] nii lääve "veške ala 
maha; taren rabati, peräsi pilluti [vihud] riha ala Trv; tuli oonete ala es tohi minna 
- - keda uisk om "panden; nüid ei oole aset "kunnigi, mine või kuuse ala; kus siu miis 
läifs? - "veske ala (veskile) Krk; igal "uunel olli "räsisealutse, mõni "vanker või regi 
tõmmati "rästse ala Hei; ää küll ei vafu ala^ "tuudi naa ainap San; iää läfs mõisa ala 
"samblit "kakma Kan; vii no^puu^sinnä^kuuri alap; "istkõ siia rõugu otsa ala "süümä; 

põrhõld läfs päiv pilve alap Har; Ku^ "vahtsõt maad mõisa ala^tefti, soss "raoti kõgõ 
inne mõts ärp Rõu; vii tõug riheala Plv; "pik'se 'aigu 'saista^kõõ kadaja ala, sinna ei 
putup Vas; kõrdsialonõ vanal aiga ol'l - - üümaälisõp - - kõrdsiala aip hobõsõ; tarõala 
söögi "kraami pant. tarõalonõ om õks õgah maäh Se; jalp pilve alap vilgahti päiv Lut 

2 . lähedale, juurde "kiige ala "lähvad "ehtu Jõe; jäi "seisama "ukse ala; igäkerd 
ei oid siin küla iess kalu, no siis "mendi "Mohni ala ka [püüdma] Kuu; oiga omaks 
jutuks, jääga oma nelja silma ala Khk; ku silma ala pane, soss näe "selgest; "Rahva 
silma ala ärä minna sedasi vana närudeg(e) Krk; ahosuu ala om pallo hüfsi maha aet 
Kan; sulanõ pärid uma särigü ussõperä paja ala RÕu; tu "kuurma kukati sinnäp rihe 
külele "maaha, sinnäp tarõ "aknid^ala Plv; läve ala satlõ "maaha Se; ku unõh situss 
nõna ala, saat raha Lut 

3 . (päri)suunas emä oli "kraapind ige obeja ja "leiba ja mend siis 'oueja "luopind 
siis ige "nelja "tuule ala sidä; Ale küla "lähteb "lanne ala Kuu; suits leheb tutile ala 
Khk; "korjab maagare ala "pilvi kogu Mus; ku sabati, SQSS nu^kõhna^terä^läVsi^tuulõ 
alap Rõu; tsirgutii juusk "lõunõ ala Plv 

4 . külge, kinni; oinale kohale (allasendisse) poisid panevad saabaste ala jääraavad, 
"sõitvad nendega Khk; poolik raud panti kabja ala kate aagige; obestel jääss suure 
komba "kapje ala Krk; mõnel om puu tettu ja raud "sinkli pääle lüüd. sii pandass adra 
ala Ote 

5 . (välj olukorda, seisundit, mõjupiirkonda) a. teat olukorda, seisundisse võitas lap-
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se oma armu ala (päästis peksust) Jäm; mehed "võeti "numbri ala Khk; see oli "söuke 
arst, udare pani öhu ala Kär; said keik kolm sösart tanu ala (mehele); liha o ragede 
ala (riimsoola) pandud Mus; Katsu ikka sedati tulema äkata et sa tee peel püme ala,,p 
jääks Kaa; vanaste on seal "kohtes kirik ohid, "pandi "kaitse ala; kukkusin rahvi ala 
Vän; 'mõiside pääl sohi maad es oleki, mis mitte mässu ala es käi Hls; kelle oole ala te 
tahade jäiä Krk; "panti ma püssä ala "saisina; kaiuss sai roo vi alap, hoonõp om roovit 
Har; Ku kosõ9 är? kisuti, panti nä? vao ala9 Tiõu; vanast läVsivä kõik' lipu ala Räp; 
raha ol'l pant hoiu ala Se b . (kellegi, millegi) võimusesse, valdusse, alluvusse, mõjupiir
konda koodi poisid - - pääva ala jäänd (hommikuvalgega külast tulevatest ehalistest); 
me jahime "mõisniku ala Khk; Kare akiti sügise ää ja "jääti siis "talve ala mädanema 
Kaa; jäi tuule- "taeva ala, pal't ihu-eng sai "vällä (tulekahjust) Krk; podräätsik, sii või't 
mihi oma ala, "kaupless mihi ja juhatess tüüd Hei; ma jäta ka uina tüü sujioolõ ala9 

Har; Suuhara käü Tsolgo "kerko ala; Pafõmba^maap võt't "mõisnik ärp "mõisa ala 
Räp; ma anna timä "kohto ala; uina käe ala panõ - - "hinda tiiu ala Se || (klassifitsee
riv, osutav) soni kut sai naise nime ala (abiellus) Pha; kuiviku omma nigu "kõrgemba 
~ "kõrgõmba liiva ja kruusa kondi, aga iks käevä põllu ala Kam; "Kündmine ol'l õks 
"kündmine, tuud iss loedap "hellämise alap Har; kutsutass "Haaiia hak'i ja Kasaritsa 
hak'i. "väikese kasuga mehe9, "musta verd rahvass, "väega "häste " sündüvä haki nime 
ala Räp c. (millegagi) kaetud, täidetud olukorda, (millegi) kasutusse; (millegi) jaoks, 
tarbeks püt't jahi vee ala Jäm; maja võtab maad oma ala üsna palju Khk; "lassis mõesa 
kohad metsa ala istutada Vän; iniul sai terve nufm kesa ala jäet Krk; "kopli ala "võeti 
särände maa, mis 'aina "kaudse, sõmõra maa Kam; põld om mõisa ala kasumi Har; 
Rištikhaina all "peeläss toda "nurmõ kat's "aastat, ja^künneti SQSS jälp üles vila alap 

Rõu; jäfv võtt ega "aasta osa "perve "hinda ala Räp; vana rištkhaina [põllu] j ä r i kara 
ala Se d. (välj tegevuse objektiks sattumist) oli neid "endisi kilu "verku viel, migä 
"ueti "uuest "jälle ' püüdämise ala Kuu; "märkis "metsas nee puud ää, mis maha "võt
mise ala tulad Khk; sis lähvad linad müigi ala Vig; kangas - - lää mõsus ja siss tule ta 
"lijk'mise ala Trv; mis sa tiit sedasi, jäät "rahva naaru ala; see asi, Ude vijl kõne ala, 
tule arutuse ala Krk; [soetud linad] käänät "kuudslide - - lääp "ketruse ala; "kartlimaa 
käis jälle "kordamise ala Kam; Rein ollõv ka iks "vasta nakanu - - ja lät's "pesmise 
ala Ote; perremihe9 - - lei katõgese kokku, võfti talu "ostmise ala Har; kohuss mõisi 
timä "surina "tapmise ala Se e. (masina või tööriista) ette, vahele; töötlusse mies jäi 
'ilma "käätä "vilja masindamise ajal, jäi "viljamasina ala sie käsi Kuu; kas "leile riigi 
ka ägi ala tehasse Khk; tera kallatse "veskel kolusse ja säält lääve kivi ala Pst; lina 
ja rüga tuleb ägla või adra ala tetä, kas adrag või ägleg "sisse "aia Hls; miu käe ala 
sa piat sureme (ähvardus) Krk; linna võib ägli ja vedru ala ka tetä Ote: Lina külv ete 
kolmõ ägli ala ja trullile peräst ka kiiini9 Räp; aiini linno 'massina ala Se 

6. (millegi) eel, ette ma 'võist sööma ala suu täve 'viina Jäin; võta pit's 'viina 
söögi ala Trv; lina ala (linakülvi eel) 'piasi 'nelja "korda "äeštämmä; "siimne ala 
(enne seemendamist) kõrrada ar vaä Se 

7. (välj umbkaudset mõõtu või määra) [head maad arvestati] katõ vakamaa "taadri 
ala, mis "hõelõmp, 'säifsme vakkale "iaadrin Har 

8. (välj viisi, laadi, korda) - V a . Tiä sai jo^kõgõ muuala teltüss, noid "rõivit sai 
"koeiuss kül kõkõ sugumafsi Urv; viimätseh otsah tefie näid kggõ moodo ala, näid 

piirak'et; na latsõp ojossõ kögõ moodo ala, kõtulõ ja sällüldeP Räp b . meid oli pällu 
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a la 5 

"lafsi, üt's üte ala^kävemi "karja "hoitman Urv; esä oli "kuulmisel, mii^ "valvi^vellega 
üfsiõsõ ala (vaheldumisi) Har; lööse tõnõ tõsõ ala ku helks inne [kootidega reht peks

tes] Plv; urn kuuldmi9 ku rõivit urn "mõship, tõlvap üt's tõsõ ala "pandnu nigu "pauknu 
'õnnõ Vas; uis tõõsõ ala lääväp (üksteise järele, ükshaaval); ma saa ai täämbä "tüühhü 
minna7", min^sa mu ala Se 

I I I . prep 1. (päri)suunas paat "liikub ala "tuule Kuu; tee Uhab alamäge Jäm; mõrra 
suu pannakse ala vette, et ku kala ajab üles, sis ei saa enam suust "valla Vän; alatmäe 
jääb purusid sekka [vilja tuulamisel] ja nii om alutse Pst; laame "varju ala tuult Kam; 
ala mäe vai peri mäk'e, tu om üits Ote; ku safatass   soss kõhnõmba^teräp läävä? 

ala tuulõ Kan 
2. (väij suhet) (kellestki, millestki) väiksem, noorem jne ala "kuoli vast, laps viel 

vähikä Kuu; ala rubla es ole "papri raha ka Kär; võid " olli ala naela Tor; ta iki ala 
"kümne "aaste om; ka veerani om ala nagla vai Krk; kes om ala iä (alaealine), toolõ 

jätetäss [karistus] nõrgembahe Se 
V r d alahale, alale, ai aü, alamale, alampidi, ala|poole, päidi, alas, alasi, alas|pidi, 

poole, päidi, alatsi, alatsipidi 
a l a 5 ala, alap Har (lausefoneetiliselt ai) Lei van ära (keeldsõna) [sa] ala^müllädü9'; 

ala minnu7 sa kohegi ala; ala [sa] üldü^kõvastõ; ala [teie] "mink'ü taru manu9; ala 
naardu^sa minnu; ala Ui9 minnu "naarkuga, ala^ " naarku^tii muid; ala^puttu õih, 
ei^tohe^taad puttu õih Har; [sa] ala pettu minnu; las ala "juubuga "vällä (ärgu jäägu 
purju); las nuu9 ala "tijdaga Lei 

h a l a kaeblev hüüe, häälitsus Küll o sügüsüte sidä "luigeste hala   ku sie "linnu

kaste ärämemt hakka Kuu 
ala 1. alumine, allpool olev; madalamal, kaugemal olev  V ku jala kondi "kafski 

lüüt   jääss jalg alajakus "kangõss; [heinamaa] mäeotsa puul ol'l õigõ illuss hain, 
alaotsa puul ol'l "hõelap Har; [naiste särgil] peeneb ol'l mäeots ja jämehep ol'l alaots; 
Oli sääne [taari] "tõrdu, pulk alaveereh küle pääl; Mõsu "rõiva piät jo^kõik ilusahe 
"umblõjnma, ala veerest ka^palistõdi Rõu; "virksõ9 omma^kõik' alaveerest nädselmot 
täüs Räp; alarõiva9 (ihupesu) Se; alaots ~ baaba ots ~ kabõhhõžõ ots (söögilaua ots, 
kus istus perenaine) Lut 

2. (sagedane esikomponent liitsõnalistes kohanimedes) (millestki) madalamal , kau

gemal asetsev; talu läheduses paiknev (kehviku, sauniku, teenijarahva eluasemest või 
seal elavast inimesest)  Hää M V Ariti töölistel einateupäev, nägu moonakatel, ala

meestel, reiünikudel Hää; mäe ussaian olli sia, tare ligidal  "vasika olli ala ussaian, 
tük'k maad tarest "kaugen; aage "vaska ala "usse, siss sia jäivä "mäele Trv; Alanaine 
pidi ommuku enne tühüminekud oma sia"põrsa ja latse "süütmä ja Hls; äiatare olli. 
miis olli talun poisin ja naine tei ka "päivi Krk; tuu lätš sinna alaküla poolõ elärnä; 
ala"rahval om "väega kuri pini; alaJaaii pedi "täämbä "mõisadõ minema, a^no ei^saa 
Har 

V r d alt

a l a  a l a t u ma9 tu ala aladuga9 (väga alatuga) kõnõlakt, _,i Vas 
a l a b a h , e alabah, e adv < ala ma õks piät alabah (madalamal) olõma, alap olõma 

(ei saa kõrgeid ameteid); timä hinnast alabah (alandlikuks) pidä; alabahe (kehvemalt) 
Uiu, eläss Se 

a l a d n i k —»■ alandik 
a l a | e a l i n e ala"ialine poesike Kos; alam "kahtekümmend "uassad one ala"iäline, 
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ala l 2 

"loetasse nagu lapsearvoline Kod; ala'iälinõ vjjl om, tad ei või* 'huupi trotsi9 Se V r d 
alla, all, alle, alt|ealine 

* h a l a e l e m a halalelemä Kuu, hõllõma Har haletsema, kaasa tundma Eks last täü 
hala^eledä ku kibejä saab, siis 'lähte valu pia "müöde; Vade 'leske ja 'orvukast ka tule 
hala^ellä, ku näil o "raskas; Hala^^elimme et mes neist "vaestest 'lastest nüüd saab Kuu; 
tuy, 'näksi umma "lihmä halahõllõma, et tuul oli' utar 'haigõ; ala^halahõllõdu last eih 
Har V r d halalema 

a l a h —*• alan 
a l a h a b a n alahaban komp < alaha— Lut 
a l a h a l õ alla, maha; madalale pää (teradega viljavihud) lasim alahalõ är*; päiv um 

lännu* alahalõ jo Lut 
h a l a h a m a —► halama 
a l a h a n alahan Rõu Lut all, maas Kõik' oodi7 alahan, et miä sääl tarõ pääl 

nu^sünnüss Rõu; hopõn pää alahhan, luisk, olõ^i^kõrralene Lut V r d alan 
a l a h a p ,  p a alahap, pa komp < alaha  Lut 
a l a h a s t alahast Rõu Lut altpoolt suur1 sadu tull alahast (oru poolt) Rõu; tuul' urn 

alahast Lut V r d alast 
a l a | h e i t l i k allaheitlik nn ala'eitlik 'pehme inimene Jäm; ala'eitlik kõigile Nõo; 

ala'heitlik  ta ei laasõ sõnnagi 'vasta Räp 
a l a h n —► alan 
a l a k ala\k g gu madal, vesine koht Innu alak; põllu alak; kui lepa ladu katab varese 

ära, akadi alagute 'peele 'külvama; alagu maad J äm 
 a l a k Ls tuulealak 
ala jk iv i salakivi  S 'kangest alakivisi täis, kui pöllal künnad, ader poriseb 'ühte 

'jooni, adra nina alakivide 'vastu VII; alakivi on salalene maa sees, teeb adra 'katki 
Emm; see pole muud kui alakivi ränk (kivine põld) Rei V r d alaskivi  k i v i n e a < 
alakivi  Krj Pha VII Muh põld on nõnda alakivine, et ei saa mitte adra maha Krj 
 k o o l i n e eelkooliealine Meie laps o viel ala'kuoline, ega sie viel lugeda ei 'oskagi Kuu 
 k o o m e a < alakooruke kui levad kavaks o 'ahju jäen siis kostutab koorukse pealt 
üles, siis 'öötse, et levad o ala'koorsed, ehk levad 'lähtvad ala 'koorseks Muh V r d 
alakordne  k o o r u k e alakooruke küpsemisel lahtilöönud kooruke (leival)  Pha  k o r d n e 
— a l a k o o r n e  S a leib jääb ala'kortseks, sõtke on väga pehme; kui 'kasvand vili on, jääb 
ka ala'kortseks VII; Levad on kauaks 'ahju jäänd, läind ala'kortseks Poi  k o r r a l i n e 
mõisateolise asendaja, noorem korraline nuu* olliva noorõmba olõja*, nuu? ol'livagi 
alakõrralisõp Räp 

h a l a k | p u u hõbepaju musta rästa* "teivä pesa halakpuu "sisse. halakpuup no ol'li 
talo'rahval 'ehtepuu? Kan 

a l a | k u u vanakuu kui alanema akkab, siis on alakuu. 'töine on nuor kuu Liig 
a l a l 1 alal Liig Vai Khk Phl Mär Tõs Tor alal, alles, tallel ma 'oian alal Vai; se 

(toit) oo 'äšti alal 'oitud Mär; mede maea sees neid 'paelu küll änam ei 'ollegi   pole 
saan neid alal oeda mette Tõs V r d alale1, alali1 

a la l 2 alal Liig Var 
1. all pillpakk, kus "veske afk sehes jooseb, alal 'otsas; 'uurmed 'jälle, mis 'põhja 

alal oiab Var 
2. (vana, täiskuust) 'riede vai 'laupa sai kuu täis, siis 'üöllä, et kuu on alal Liig 
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a l a l a o t u s 

a l a | l a o t u s (loomade) allapanu - Vas Se Lut ala "laotuss sai keväjä "varra jop "otsa 
Vas; eläjel'le olõ õi ala"laotuist ne "põhko ka saa ai Se; olõ? ni linaluu? ni kuusõossa9 

ni kõdajaossa? , "tõpralõ "laoda ala?, luu um ala"laotuss Lut 
a l a l d e , a l a ld i alald\e, -i VNg Vai, -i Lüg alati Nigulas sai alaldi 'käia rattaga; sie 

one alalde vihane ja "mossis VNg; tarna on üks "iikur laps: alalde 'itku; puu äged on 
alalde oid; älä Hüüta "miuda alalde Vai V r d alande 

a l a l d i n e alaldine alaline; tavaline "enne õlivad "mõisades tua "poisid, tämä õli 
alaldine "tiener, kie alaldi "paigal õlivad; sie on alaldine asi - - nagu piip on mul 
" ambus Lüg 

a l a l e 1 alale Plt Pii Ran Kam Ote, -lõ Võn San V alles, tallel(e), olemas; elus siis 
temast oli järele jäänd üks koore kern - - see oli alale "oitud, alles veel Plt; me "laasime 
[singil] kuus kuud "soolduda, siis ta seesab alale Pii; kõrval maja jäi alalõ, kost tuli alošt 
Võn; luu 'siibri "kinni, siss jääva üdse iluste alale Kam; ol'l kõik raha alalõ "oitõnu, 
es olõ^ " kossõgi^kulutõnu San; soss jäivä^rehepapi? alalõ, es "kaova ärp Urv; tu ei 
upu^vette ei pala^tullõ, käü alasi alalõ? Har; "olkõ^kõtt kui täüš, a "kiisla^asõ iks om 
alalõ; timä "üüse ka lät's kapi mano, kumbahhut' kas "saapa alalõ Vas; "haigõ om, tii 
äi, kas jääss alalõ vai jää äi9; imä om alalõ, esä om ar^ koolnu9; [saiajahu] hoiõtass 
alalõ, tuuss aoss ar?, pühi aoss Se V r d alali1 

a l a l e 2 alla, vähemaks kui kuu akkab alale menemaie, siis kahaneb Lüg V r d alali3 

* h a l a l e m a alalõmmõ Krl, alõlõma Urv; hallallõmma Räp kahju tundma; taga nut
ma, igatsema är oli' müünü9, alõlõss Urv; lats alalõss immä takan Krl V r d halaelema 

a la l i 1 alali MMg T alles, alal(e) ma ei ole kavva "aega lammast pügänu, aga ravvad 
on alali MMg; mina kuuli ka nikerduse sõnu, aga noid sai lugeda, kel "amba jjn alali; 
kui om sõmerline maa, siss üits kül'g kuivab, tõene külg oiab "rõskust alali Ran; ega 
miu pää ole maakera "onte, kos kgik alali saesap Puh; levvetu raha " oedass alali, siss 
levvät vii "rohkemb raha; miu "näitavast "olli sepikoda kpik alali nigu vanast; oless 
mul lammass kotun ollu, siss mul^os lammass alali ollu Nõo; mõni kivestik vjjl prõllagi 
siin alali Kam 

ala l i 2 ala\li VNg Lüg(-//i) Jõh Rak alati "kaivukünä "sõisab alali "kaivu "juures; 
misikse ajoga "sõuavad alalli; alali "lõpmatta sa "räägid "niisukesi "tühja juttusi, mida 
kuer ka "leibilt ei süö Lüg; "töise "pääle alali tahab "kaibada, sie on tigedast Jõh 

a l a l i 3 alla, vähemaks kala ind läks alali Khk V r d alale2 

a l a | l i na alalina lühemad linataimed, mis kitkumisel põllule jä id - Kui V r d alene2 

a l a l i ne ala\li\ne R Pöi K Nõo, -le- Emm L (-li- Mär) KJn, g -se; alaline Räp 
alatine, pidev, püsiv; igapäevane, tavaline sie one alaline "tüöline, "paigal perissest 
VNg; "rannas "maksas "kümme kobeka [räime] sada, a sääl (Narvas) - - viisteist sie 
oli ikke alaline "inda Vai; Vanades "mõisa "rehtedes oli rehe papp kohe alaline ameti 
mees Pöi; ahvenas oo alalene söögi kala Var; "pastlad, alalene tegemene ja 'paikamene 
oli Aud; alalene mürin, "maandi peal Tor; saunanaene see oli alaline "tüöline, kes alati 
käis meil tüöl Amb; tuulik on, egä sii põle alaline "veski Kod; alalene jahimjjs "ol'li ja 
piVlimjis ja joomamiis ja tantsumiis ja kõik "ol'li KJn; Miinä miu man eläbegi, t^omm 
alaline abimijs mul ütte "viisi Nõo; Kuurits om - - j$õh alaline püügiriist Räp V r d 
ala3 , alaldine, alasine, alatasane 

a la l i se l t adv < alaline alaliseld üks tera riist [pidi paadis olema] - siis ei pidänd 
"jälle "nõia silm - - "pääle akkama Kuu; alaliselt "kaibab kõhu valu Lüg; "teenija 
inimene, piad alaliselt töös "keima PJg; ned kes alaliselt metsas käisivad, neid ainult 
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a l a m 1 

"võeti sis sinna Hiiele VJg; sabaga "laste ei õle alaliselt, iga' kolme uassa taga käib; sü 
vesi, mes alaliselt seesäb, lähäb "aisma Kod 

a l a l i s t e alaliselt alaliste tämä seda üht tüöd tieb Liig 
a l a | l õ p m a t a pidevalt, v a h e t p i d a m a t a - Han PJg K Trm Jaani suul küll lukku ees 

ei ole, "muiku padistab alalõpmata Han; Jalg ummes aige - - alalõpmata pakitab PJg; 
alalõpmata "kõrtsis "käimine, tulija riid JõeK; tema käis ala "lõpmata müVsiga Ann; 
ala "lõpmata tema viriseb ja nuriseb VJg; muud ei ole kui üks vihma sadu ala "lõpmata 
Lai V r d alglõpmata 

a l a m 1 alam eP, alamb T V, g -a; alamb TTv(alamp) Pst Hei San Krl, alamp, alap 
Hls Krk, g -e; ala?n\b g -a Liig Vai Trv; alam\p g -ba Kam; ala\p g -ba Se; komp alamam 
Pii; alambep, transi alampebess Krk 

1. madal(am) kiviaid oli siis ikka niipalju alam Jäm; vee luäs - - kus alam mua 
ond, et vesi piäl Khn; tel'g - - tä ikke jäeb linast natukse alamasse PJg 

2. halb, nõuetele mittevastav, ala- või väheväärtuslik; tähtsusetu; madalamal po
sitsioonil olev; väiksem, nõrgem, viletsam, vaesem jne "mõisas "karja "aia "tütrik, sie 
õli sie "kõige alamb "tienija Liig; Teised pidasid teda alamaks, ta oli "vaene Pöi; ma 
oli alam naine, leina oli ika perenaine Emm; kõhualused ja reie"pealsed olid siis ala
mad "seltsi [villad]; poolvillast "tehti nisust alamad riiet, igabäst riiet Rid; [tuul] akkab 
alamaks "jääma, "vaikema Mar; alam rahvas "viidi "talli ja, nuheldi kere läbija Mär; 
mida kõbem ligu, seda parem lina. kui ligu jääb "pehmes, lina jääb alamas; pordo sõl'm, 
see ei seesä naa, see oo alam sõlm; pops, üks alam nimi ütelda Vig; takudest "tehti 
alamad "lõnga ja linadest paremad "lõnga Tõs; "köster ja "neuksed alamad ametnikud, 
need olid emandad ja isandad, see oli alam järk ärradesi ja prouadest; kirikus ristiti, 
see oli nagu alam siis, kis kodu ristiti Aud; alam ais Saa; alam vili läheb ikke "alla 
tutile, se on "ooste jaoks J uu; ieenijalaps sie oli nagu orjalaps või alam Pee; süda põld 
on ikke parem maa, suo servad on alamad kohad Sim; [õpilane] jäefi viel alamasse 
"klaasi lis; jõhvakas ein on alam suu ein Trm; [tervis] ennemalt iki alamaks lähäb kui 

paremaks lähäb; poilt on "kõrgem, kus "rohtu ei kasva, alam maa koht Plt; säng on see, 
mis alamam on, "voodi on toredam Pii; vaist ike olli "löndun piim, alamp maik man; 
liha - - suidsutets, sis ei lää liha alapes; õige alap om olla ku käe om kuuma; sitiku om 
kalli [marja], aga na om rasse ja alampe korjate Hls; süä lää alapess, suust "eitmine 
tule "pääle; mul om õige alamp kühä, enge matap "kinni; miu seilan sõidade, mea ole 
nüid si kige alambep Krk; nii ollev küll vaest "muudu elänu, käenu alambin "rõõvin 
Hei; "ruugest kaiussõ pannime "pääle - - alamb om katta kui "õlgiga; pere"rahval "olli 
liha, sulastel "olli alamb süük Han; ega "miagi alambat "konnani ole Puh; maa tüüd 
"peefi iks kõege alambass ja mustõmbass Kam; Obesenahk om jo koge alamb nahk, ta 
om õhuke ja õre Rõn; no jagõlasõ^katõgõisiÕ - - "kumbõgi ei jätä? umma sõnna alam
bass Kan; pudrupää - - alambat. sõnna inämb ei või ollaki Krl; alambat 'tüVrikukõistki 
rikkap tüünäšs, et minp jist Vas; ta om üt's alamb rahvass, "opmada rahvass jällek'i 
Räp 

3 . odav(am) jättis "renti alamaks Hää; mõni oli "kallim rätsep, mõni alam J uu; 
ma ei taha nii kallist "osta, ma tahan alamad Ann; sissinaviin one sii "prostoi viin, 
piiritusess alam, piiriüts ja kristalid oo "kallimad Kod; teeme "palve kirja ja palume 
"renti alamaks Pii; sa "püvvä iks alamba innaga saada Nõo 

4 . a. alluv, madalamal positsioonil olev isik enne. olime, mõisa alamad Jun; õigõ 
mul päälik, ei iunnõp uina alambit ärp Plv; naa alamba omma hullõmbaku iu pääots 
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a l a m 2 

'omgi? Vas b . kodanik Elas sii, aga oli väljariigi alam Pöi; riigi alamaid kutsuti ülesse 
sõtta minema Kos; soss "eestlase7' Vennemaal asoiivva 'hindäle elolusõ ja - - saivaki 
Vcnnemaa alambist üless ktfoteduss Räp V r d alaliik2, alem 

5 . sag pi alusvili, kolud - Pär 
a l a m 2 ala\m Kod, -mb Har Rõu, -b Se 
1. prep a. (millestki) allapoole, madalamale pot't sae alam ' s emi ; pitkäd särgid 

seljän, näil õlid alam 'põVvi särgid Kod b . (välj suhet) alla, vähem kui alam "kahte
kümmend "uassad one alaealine Kod; alamb viit ajast'aiga tuy, tõsõ manu is lähäp 

Har 
2 . adv "Kanga mälikmise man pidi õlõma kolm inemist, alamb (vähemaga) es saap 

Rõu; ah ma 'möie alab (odavamalt) ku sap Se 
h a l a m a hala\m(m)a Har Vas, -hamma Har, -hhama Lut, hallama Se; hala- Se 
1. kaeblema, kurtma, hädaldama; kahetsema; haletsema mis ti^taad no ni^pallu 

halladõ, kas ta halatõn no parembass saa vai Har; Ristuma minno väega halasi - - ma? 

olli kõgõ veiksemb Vas; halla 'väega, pahanu om, kaahitsõss tuud "väega Se || tuul halla 
süä (süda valutab) kuiss tä nii "maaha jätt Se; süä nakass halahhama siäh Lut 

2 . ihaldama, soovima ma halaži tuud "tüirikku, 'tahtsõ võttap; tuut hobõst ma 
halaži, 'tahtsõ ar "osta?, saa as Se 

a l a m a k e n e dem < alam kõgõ alambakõnõ piat kõik' tuy, viletsüss "kandrna Vas 
a l a m a l , - e , - t alama\l Ans Rei Vig JMd \/-mm- T rm/ ; -le Järn Emm L/-/Õ Khn / 

Nis Kos, -lle l/-mm- T r m / Plt, alambõlõ Krl; -// Mar Juu Kos JMd Ann Plt KJn 
1. adv 1. a. allpool, madalamal; allapoole, madalamale Laiva ringas on pus

si "peatusest alamale Sepa ees tee "ääres Jäm; Mihed tegavad "mõisas kahegesta roo
katust - - üks ühna arja peel, teine tükk maad alamal Ans; [kirikus] "kantsel oo jälle 
alamal kui koort Vig; vahest tuleb [lõoke] õhus alamale, vahest lähäb ülemale Aud; pää 
vajub alamale Kos; 'lieled on alammal, 'kalda ligidal Trm; nõdu kost, alamal jälle kui 
mägi; 'tastsid pada alamaile 'laska Kod; võis ülemalle ja alamaile lasta [kooku] Plt b . 
teat suunas, eemale, kaugemale need [terad], mes tuul [tuulamisel] alamale viib, need 
oo villa alomest Mar || vaja vene alammalle (kalda poole) 'tuua Trm 

2 . (hinnalt) vähemaks, odavamaks; odavamalt ma sai naloke alamalt koa kui teine 
Mar; egä alamalt seda 'osta ei saa KJn; ega ta ind ei jääp nii 'korgõss, küll ta latt 
alambõlõ Krl 

3 . fig se leheb ikka alamale, äi tema saa ölemale oma asjaga Emm 
I I . prep allapoole 'valge särk alamaile 'põlvi Kod V r d alemal, -e, -t 
a l a m i n ala\mi\n, -me- g -dse alumine 'kirve kadsa, alamen kadsa, päälman kadsa 

Lei 
a l a m i n i halvemini; viletsamalt emä aal sai alamini süiä, emä oli ju tüir; looma 

'kohta 'õelasse veel alamini: üks 'väike niru Vig 
a l a m p e s t adv < alam1 halvasti, viletsalt ku kuurõõva vii lii raa pääle 'viskal, siis 

egä üiis kõneless sellest inimesest alampest; kehv eläjes, ken alampest peet 'talve, om 
'vaklu täüs; olli "seesi alampest koel, mõni kotuss kidsevest, mõni kotuss lobevesi Krk 

V r d alapest 
a l a m | p i d i allapoole - I alampidi 'kiritu Trm; trenkpuarid, mes saradelle "pantse 

puari "külge, ülemused otsad "natke alampidi "penne Kod 
a l a n ala\n 11 Is Krk Hei Ote San Har, -h Plv Vas Räp Se Kra, -hn Rõu a. all, 

madalal , madalamal kohal eilä olli ka alan 'einä 'riismtn; käüsi sääl alan laanen siini 
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a l a n d a m a 

'oVsmen; alan orun, kate mäe vahel Krk; siin alan om allikii Hei; Kerigu sild sääl alan 
kõnnu pääl Har; tuuvikõisi pal'lo siin mäel es olõ, nuup iks olliva alah, "veski man; uTs 
kübärä kõrv alah, tõnõ üleväh Plv; Nop om Imäjõgi alah (madalseisus) Vas; ussõ piidap, 
ogal ussõl omma kat's, mäel üts, alah tõõnõ; sap käiit noroh ku tsiga nõva alah; nimäp 

sääl alah "niitva9 Se || põrgu alah om kuum ja pallav; a käep omma^kül papil "õndsap 

- - ül'däskep õt ko papp tulõhke palass sääl alah sis ka omma^käe^kõõ tulõst väl'äh Se 
b . talu eluhoonest kaugemal (madalamal) õues; rentniku- või sulasemaja juures ku es 
ole alan tuld, või sanna man, "paaksek "tuudi mäelt Hls; tõsõ^poja omma^sääl alan, 
sanna lähükesen San; ma^käve Peede-Marina puul alan - - äiatara man Har; mul es 
olõ siin kodo, mul ol'l siin tahn tõsõ tarõ man alahn Rõu V r d alahan, alavan 

a l a n d a m a alandama Kuu RId (-mma) Khk Pöi Muh Hi, spor L K, 1 Trv Ran Nõo 
V(-mma, -mõ Krl), -teme Krk 

1. a. vähendama, madaldama (hinda, palka jne); vähemaks tõmbama (vett, pais
tetust jne) kui - - "ostajad "kalliks p\id [kala hinda], siis se "müöjä aiand kas siel - -
"kruoni "viisi, aga aiand Kuu; alandad "inda maha, siis "saama kahe vahel "kaupa 

Liig; "kruonu alandab "maksti Vai; alandab "inda, jätab odavamaks Mar; ma sain se
da odavalt, sain sedasi alandud innaga; suvi alandab suure vee .luu; "renti alandajna 
Koe; "luumi oo palju, ei jõõda üle oeda, vaja alandata ja vähendata; " aarmarini eli 
on üheksa ädä "vassa - - tädä "võetasse "sisse kua, ku pusk siden, siis iä alandab ärä 
kaala Kod; mea sai alantet innage periss Krk; ülendedü olgu^timä hingekene, alan-
dõdu pääpatukõsõp, jummal' "antku teile rahulikku "puhkamist mulla põrmun Har b . 
allapoole, madalamale laskma; vähemaks võtma (näit purjesid) nüid peab "purju alan
dama, tuul läheb ikka valjemaks Muh; "purju rehvidaks vei alandaks, et vehemaks jeeb 
Käi; Kui [tuulik] jäi tasemaks "käima, siis tuli kivi kergitada - - kui jälle [tuul] akkas 
oogu "võtma, siis tuli kivi alandada Trm; tuleb "purje vähä alandata. lastasse madala
male "keskvene puri Kod || (häälest) ilos kõla õli jäälel, ta alandas ehk ülendas nagu 
pill puhk Kod c. madalamale ametikohale paigutama alandati ametis Tor; alandati 
soldatist (transi) teine Iis d. "võrku merest välja tooma j a lahti päästma" alanda 
"võrku, "lõmma viesi "välläja "iõm.ma "lahti; Jõh 

2 . hv (kedagi) halvustama, halvaks pidama, laimama, laitma; halvustavalt, üleole
valt kohtlema ärä alanda toist "ilma "asjata Kuu; töist alandad ja "ennast "kõrgendad, 
ühe sugused õleta mõlemad Liig; " Vaesid ei sallitud silma "otsaski - - "võeti viimane 
võhm "valla ja alandati Han; ta alants töise ärä ninda^t töine midagi ei mässa - -
"tõisi om ta "kange alanteme Krk; alandab "enda "väega alaiuss. alandab "enda ni-
gu sandikene jälle Nõo; alandas hinnast tu iüügap Vas; muni ülendäss, muni alandas 
4in.no, muni kiit, muni põlg Se 

3 . alluma, alla andma, (kellelegi) alandlik, järeleandlik olema; end vähetähtsaks pi
dama või tegema sel ei õle kedagi varandust, piäb sene rikka inimisele " alle alandamma 
Liig; teine riiu mees piab alandama Khk; inimene peab ennast alandama, alandlek ole
ma Emm; kis iseennast alandab, seda ülendakse J Md; ei sie ennast alandand ärra ies, 
kas või tükid taga VJg; eks vahest pia ennast alandama kua, ega muidu saa Iis; sa piat 
ennast iki alanteme ka, ega sa üite^ "puhku "vastu lõvvate ei või Krk; alandab ennast, 
tunneb "enda alamba oleva, ei piä ennast "uhkess, ei ole "uupleja Ran; piät hinnast 
alandamma tõsõ "alla Plv; esä tull "tarrõ, võt't kübärä pääst, nii aiand hinnast Vas || 
"kummardama" - PJg 

V r d alendama 
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a l a n d e 

a l a n d e alande VNg Vai alati mida sa omete alande rögised VNg; "eigä senel ei ole 
"aiga, sie "uhtu tüöd teha alande; se maa on alande veti täis; [jääaluseks kalapüügiks 

olid] ühed avandod alande, "kümme nädälä üht juond Vai V r d alalde, alaldi 
a l a n d i k alandi\k Plv, g -gu Kam Vas, -ku Kan Urv Vas Se; p alandikku Räp; 

aladnik, alad'ni\k g -ku, -ki (-gi) Lut kangalüke, -lasendus, lõimepoomilt korraga ku
dumisele lastav kangaosa või kangapoomile keeratav osa valmis kangast alandik om tuu, 
mis manu lastass - - mis korraga "alla lasõt, rõivass, tuu om alandik; kui lassit pika 
aiandiga, "tulli kah rõõne "sidse Kam; Lasõ^sa pik'emb alandik sps ma saa "rohkõmb 
kota7 Urv; hummogu oli hüä kangast kuta?, ma^koi mitu alandikku Vas; pika alandiku 
lasi ni lei rabandiku "sisse Se V r d alandus2 , alanik1, alendus 

- a l a n d i k Ls persealandik 
a i a n d i s | s u l a n e alandissulane "üldsulane" - Rid 
a l a n d l i k alandl\ik spor üld -ikku VNg, -ek Emm Rei Mar, alantl- Krk/ g -iku e P / 

-eko Emm, -eku Mar / Trv Nõo Võn Krl Har Vas Se, -ikku Hlj Liig Jõh, -igu Rei 
Trv Ran Puh Nõo San Rõu Se alandlik, leplik, järeleandlik, malbe sel one alandlikku 
süda VNg; 'Töiste "ulkast "kõige toredam "niisike vagane, ja alandlik Jõh; pead rahul 
olema, keik paluma isa kääst, pead alandlik olema Khk; "tulli siia nii alandliku ealega 
Muh; alandliku luamugaVJg; alandlik nagu kuer lis; tõene o "uhke, tõene o alandlik ja 
madal Kod; üks "mõistlik alandlik inimene, kes kellegille "alba ei "ütle Pai; "mõistliku 
meele ja alandliku olekuga Trv; rahvas " olli serände alandlik ja "pelglik Ran; tuleb nii 
alandliku meelega ja nigu "palve varal, et anna mulle kah; mia ei ole "uhke konagi ollu, 
ma^le alandlik egäle utele Nõo; oli üi's rebane kasutõdu kodo koerass - - küll oli üt's 
alandlik iuum Võn; timä om alandlik, tel om vähäp tõbrast, kõhnõp talu; pidä hinnast 
alandlikuss Se V r d allik 

a l a n d l i k u l t adv < alandlik mida sa "nõnda "kurja "muodi kõneled, "räägi aland-
likkuld Liig; vahib ninda alandlikult "otsa Jõh; "Kaarli lät's "mõisahe herrä manuP, 
kurnand alandligult ja sügävähe Rõu 

a l a n d u s 1 alandu\s R eP / -o- E m m / Trv Hls, -ss T V; g -se eP Trv Hls Nõo Ote, 
-sõ Ran V 

1. hv halvakspanu, alandamine, alandav kohtlemine "uhkus keib alanduse ees Khk; 
alandusega piab kua leppima lis 

2 . alandlik, leplik meel või olek "annab igaühele "alle, sie on alandus, "õlgu tüma 
inimist ehk "luoma Liig; kui ei kuule alandusega, õle karm, "ülle "vassa Kod; ää ku 
inimesel alandust om Trv 

3 . hinnaalandus kaubad oli alandatud ning alandus oli üsna suur .luu 
a l a n d u s 2 alandu\ss g -se T, -sõ Räp kangalüke, -lasendus "lasti kangast "kanga 

poomi "pääle, siss tuu "oli alanduss, mes üte korraga "köeti; kui alanduss "olli ärä 
"koetu, "lasti trulli "ümbre Ran; ärä pikka alandusi lasku, siss läti rabanduss "sisse 

Ote V r d alandik 
a l a n d u s e | p u l k lõimepoomi lasipuu alandusepulk om "otsa piti "võlla sihen. mõni 

"ütleb kinniiusepulk Ote - p u u Alandusõpuu — alandusepulk - San 
a l a n d u s i adv < alandus2 kangast lastass iks alandusi (alanduste kaupa), üte alan

duse kuai ärä, siss laset tõese Nõo 
a l a n e ala\ne g -se Vai Sa Muh Tõs J ä VMr Kad Nõo; -ala\ne, -nõ g -ise, -tsõ, -dsõ 

Ran Kam Rõu Se Lut 
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alanik2 

1. a, s alumine, all, allpool, madalamal asetsev a. (põrandataladest) palgid oo "ras
ked, need alased "panna Tõs b . seebisoop, -pära - Vai VMr Kad alane on paeas Vai c. 
sag pl alusvili, kolud alaised kesvad ja alatsed rüüd) 'tuuline all "olli alatsemb vili, luul 
viis "taade poole; alatsõmba (terad) 'panti esi "paika Ran 

2. s riietuseseme alumine või seesmine osa a. vooder; a lus l ina - Sa jöki alane, vesti 
alane, palitu alane; vissist "riidest alane "pandi, alane nda näru juba Khk; ma aasi 
sõbale alase "alla. kui sai "pestud, sis "voeti alt ää Jaa; Sõba oli peal [magades], takune 
alane all; Tekil alast all äi olnd Pöi b . nahkkinnaste sees kantav labakinnas alased 
on nied "vildased "kindad, mida "nahka.se "kindo sies "piedä Vai c. särgijätk, särgi 
takune a l a o s a - Muh Jä VMr Kad Se kui lühike säfk oo, siis "aetse alane "alla Muh; 
igapää oli alasega särk Amb; lastel oli säfk oli seelas, linane piht, takune alane Koe; 
hammõalane Se d. rahvariiete põlle kirjatud alaosa,-äär alasega põll "olli ööl; "vilsesi 
lõrjrjast kojoii kiudud põlled, mustad ja punased alased "ollid; alasele "pandi kõva papp 
"sisse, siis ta "olli kõva; "piiprcllid "pandi põlle alaste "peale, "piiprelli männad Muh 

V r d alas1 

3 . a (millegi) võimuses, kasutuses; (millestki) haaratud olev - NÕo Kain Rõu Lut Ve-
rialane jut't (verme) Nõo; verialatsess käe löönü, sinitsess Kam; vilualanõ ilm Rõu; kõ-
hõdu "vuonakõnõ - - iõbialanõ säne vuun; väärsilm "üfsku häbüalanõ, täile näüdäiä._,i? 

nuurt tõbrast Lut 
V r d alas1 , alene, alumine, alune, alus 
h a l a n e hala\nõ pl -dsõ halge täis halanõ hagu; haladsõ hau?, pallo "haiga seeh Se 
a l a n e m a ala\nema R(-mm-) eP Ran Nõo, -nama Trv, -nerne Krk, -nõmõ, -nemme 

Krl, -nõm(m)a V, ipf [ta] alani M Krl, alasi V/alaži, -se Se/ 
1. alla, madalasse langema, laskuma no^,ss laul' tammõ man: alanõ? taivass, 

ülenep taiftm, ma^iaha "taivahe, siss ülese tamm, alase taivass Se 
2. a. vähenema, vähemaks jääma, taanduma, tagasi tõmbuma (vesi, paistetus, pai

se jne) vesi alaneb joess Kuu; paise alanes ära Jäm; kui mered "jälle alanesid, siis me 
"saime "puised kade; massaga punn kiheleb kaua, kerbul alaneb ruttu ee; kalad "pangis 
alanevad (vähenevad äravõtmisel) Khk; " aegos kasi, valo vähene, "paistus alane, tõbi 
tagane, (roosisõnad) Mar; "aigus akkas äkki ruttu alanema Juu; kui akkab "vihma tule
ma, siis allika veed alanevad Tiir; lehmal õli udara põletik, "koskill põletik ei alanud; 
jõed ja järved alanevad ja "kerkivad; juba vast (vaht) akab alanema, tuleb õlu "vuati 
"panna Kod; piim alaness ärä, piim jääss "väiksess [hooletust lüpsist]; roosu paper om 
sinine - - "panti roosu pääle, soss alani riius ärä; paistetse alaness maha Krk; vajo-
tadass ussi "pääga, siss "paistuss alaneb ära Nõo; kaoh, uäh, lumbih ar alaži, kattõ 
vesi Se || kahanema (kuust) kui kuu alanõmma hakass, soss om pehme aig Räp b . fig 
ta l tuma, lahtuma [kõrk inime] viimati ometi alanes KJn; mine seniss ottigi "vällä, ku 
viha ärä alaness Krk; ruttu saab kurjass, ruttu alanõb si "kurjuss ärä jälle. Ran; ta viha 
alanõss pia Krl c. odavamaks muutuma innad alanesid Tor; ind on alanenud puhas, 
sii one innaalandus Kod 

V r d alenema 
- a l a n g a s Ls k uimaal angas 
a l a n i k 1 alani\k g -ku a. kangalüke, -lasendus ma olõ "täämbä joba üte alaniku 

kangast kodanu Har V r d alandik b . kangavahelik "kanga alanik, kost fsolok hiidetäss; 
käüdetäss "nitseid korõmbadõ, siss saa hää alanik Har 

a l a n i k 2 siit maa alanikud (kodanikud) olid 'sakslased Kir V r d alam1 

247 

http://nahka.se


a l a p 

a l a p —» alam 
h a l a p —> halapuu 
a l a | p a i n a alatasa, alati Alapaina üks töö ootab teist; Suisel ajal on alapaina üks 

tuline rutt taga; Alapaina oo vehegene kü div alu sees Emm 
h a l a | p a j u ala- Pst Nõo, h- Har Liit (pajuliik) ala paju om, "õige sikke - - kasvab 

einamaal, mätaste otsan, om tilluke "puhma paju Pst; alapajo om ristapuu, tuu om 
"vindse pajo, tost tetäss 'korve Nõo; halapaiul ossa7" murrusõp onuna "hõlksõ? Har 

a l a | pa l j äkas alapaVlakas Lih Han Kse Mih Hää 
1. alasti või napis riietuses olend; (päevitusriietes lapsele:) inimeselaps jooseb 

särgita väYlas, justku va alapaVlakas Han; see üsna alapaVlakas, sel polegi riied " seVga 
"panna Mih 

2. foiki rukkihaldjas; lastehirmutis AlapaVlakas tuleb, riiki alapaVlakas tuleb (hir
muta t i lapsi, et nad rukkisse ei läheks tallama) Lih; AlapaVlakas peab rukkis elama - -
oln päris alasti, muidu inimese moodi Han V r d arapaljakas 

3 . paljas, ta imkatteta koht AlapaVlakas on "seuke koht, kus "eina ei kasva, kas 
liivamägi või mäeküVg, või "päike ära kõrvetab, alati paVlas maa Hää 

a l a | p a l j a s saamatu, tossike 'Seukste alapaVlastesi ääd 'nahka ei saa, "seuksed 
pussud ja todsid Hää 

a l a | p a n e k (loomade) allapanu poiss niit's 'luhte alapanegu jaoss; alapanegu "põhku 
om miul küll Krk - p a n ( n ) u s s — alapanek - San Urv Har Plv Vas Räp 'Lehmi asõma 
omma nii virdsadsõ, midagi ala^pannust ei olõ Urv; Ku niQnõ 'aasta oVl ei äj eile 
alapamissõss vähä "õlgi, siss riibuti vahel mõtsast "samblaid vai rnedä "prahti Har; 
Alapannust oVl veed'ü? Räp 

a l a p e s t adv < alam1 halvasti, viletsalt [niisugust] "tempu ei mässa ietä, (öeld) ku 
mõni alapest iege Hls V r d alampest 

a l a | p o o l 1. s alaosa, alumine pool vanast riihhetarõn oVl sau poolõni "ülhen ja 
alapuul oVl ilma sau ulda?'; "mäemine pyyV om liivamaa, alapyul' om mullamaa Har 

2. allpool, madalamas a. adv "uridrik om alapyul, "ninhnist saanip Kan; iilä om 
alapyul "vihma sadanu tublistõ Har; tõõnõ oVl mäepyyl "puhma, iõõnõ alapuid Rõu b . 
prep Siinh, alapyul "rinda "oVli nigu lülikese vai [särgil] Har V r d alupool 

a l a | p o o l d e — alapoole aa [kari] seia ala^ "puuldõ Lei - p o o l e allapoole, madalamale 
- Rid Krk V a. adv lase alap" ole ehk alamale Rid; ku "suilinu tahets, siis ku " aigume 
pannass, siis käänets ladu alapoole ja perse päälepoole Krk; aja kari ala poolõ Krl; päiv 
latt jo? ala poolõ Har; sikakõ ar aduss alapoolõ hobõsõga, siss pangõ truVli ette Se b . 
prep vanast oVl pikk hamõ, alapoolõ "põVvi Rõu; päiv oVl ala poolõ lõõnat Lut - p o o l i k 
— alapooline - Krk Hei pi alapooliku tera Krk; alapooliku vili Hei - p o o l i n e , - p o o l n e a, 
s, sag pi alusvili, kolud; väheväärtuslik, vilets (vili) - Mull M Räp ala "poolne vili ja pea 
"poolne Muli; miul "anti ala"puylise "viVlä iki, paateri ei anda; päälerä putuv sarja 
ala, ala"pyultse sarja veerest saandik; alapoolitse om nij tmdealutse tera; ala"pyyltsit 
tuuludit töist "korda viil Krk; seeme "võeti päält är, kõhna7" tera, alapoolitsõ9, noile 
"panti viil aganit mano, soss "minti "veškele; alapoolinõ vili Räp V r d allpoolne 

a l a | p o o l t 1. adv altpoolt "Rõiva viif käändäss kaiökõrd, kisutass alapuult lang 
"vällä, kohe pillu nakatass ajama Urv 

2. prep allapoole Pik'ksärk oVl kah alapuult "põVvi poolõ seereni Har 
h a l a | p u u alapuu Nõo Lei, h- Rõu Plv, halapuu Kan Rõu Plv Vas Se Lut, alapuu 

Lei, halapu-, halap Vas (pajuliik) halapuu koorõst saa hääd 'pilli tetä? Kan; halapuu 
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a las i 3 

umma^katõ sugudsõ9: üt's um periss halapuu, tõnõ - hõpõhalapuu. utel um lehe9 

"halja , tõsõl hahap, hõpõ hal'li? Rõu; halapuust tetäss "luukõ Vas V r d halakpuu, 
halapuupaju 

h a l a | p u u | p a j u — halapuu - Nõo Vas Se 
a l a | p ä i d i allapoole, -pidi juhal minu "sinne ala'päidi menemä; siis "uetud poiss 

jalga'päidi, pää ala'päidi 'selga; odan ja "kierän "häklä toist "päidi, panen nie piid 
ala" päidi Kuu - r i ie — alas1 - Rid Kse Han Mih Aud a. vooder alariie on "kalki, peab 
uie ala" riide panema Mih; "enne oli ikke alariie või voodriie Aud b . toot seelikutel olid 
ilusad "valged ala"riided all, need olid linased Rid; Vanaste oli villatse seeliku alariie 
"laksest või linatsest riidest Han 

a l a s 1 alas g -e Khk Mus VII Muh riietuseseme alumine või seesmine osa a. vooder 
[labakinnastele] kojuti "peenisest löjpjast pisine sisu "sisse, "kinda sisxt ähk "kinda alas; 
pisised alased "sisse, ne olid "pöila august saadik Khk; "riide alas VII b . rahvariiete 
põlle kirjatud alaosa põlle alas Muh V r d alane, alariie, alus|riie, -rõivas 

a l a s 2 ala\s Phl Vig Kir Ote, -ss Nõo Kam 1. adv a. allapoole, alla lina [peo] õlmad 
"löödi alt laiale ja istutedi maha, "täikad alas Vig; läti mäest alas Ote b . kaldu siin 
om suu - - kõssa laset tu vii: ta ei ole koheki poole alas Ote 

2 . prep a. allapoole alasmäge "minnes ikka hobused "kargasid Phl; alasmäge obu 
jooseb paremini Kir; "kuurmaga ei saa alassmäge "minna, ei jõvva obest 'kinni oeda 
Nõo; lii nakass alass mäe minema Kam; alas mäe minek, kui peri mäk'e läät; Sangastest 
tulep [tee] üless - - aga Tornimäelt läti alas mäk'ke Ote b . altpoolt Tu (poiss) pand 
köstrele alaskätt serätse oobi vasta, et k ö sirel jäi j e õng õkva kinni Nõo 

V r d alasi1 , alas|pidi, -poole, -päidi 
a l a s 3 —>• alasi3 

a l a s e —> alasi1 

a l a s e | p a k k alasipakk - Kaa Pöi Krk Urv Pajas oli alasepakk, siiur tamme paku 
jurakas, alas oli seal peal Pöi; Alasõpakk om iks ääk'si "lähkesen, ääk'si $jn Urv 

a las i 1 rt/o|cse Mih Aud, -sse Vig, -st Vig Kir, -ssi Kui Mär Kir Mih Aud allapoole, 
alaspidi sahk kisub väga maa "sisse, nina oo 'konksus alassi; sääsed segiväd - - käeväd 
seasi üless alassi ühetesest läbi Mär; "viskas rähä alasi maha Vig; kui kraatsid kõrred 
alasi [kuhjal], sadu ei lähä "sesse Kir; seal "kõlpund sedasi, pea alassi ja jalad ülessi 
Mih; ahepulgaga lüietse "vitsa nõu niisutamisel alase Aud || ülalt akkas [võrku] "alla 
vadama, tuli alassi (kalda poole) Aud 

a las i 2 alasi San V alati ma^käve alasi Urbastõdõ San; Olõ õs "leibägi võtta alasi; 
ikitäs ütte "viisi, "amba irvile alasi Urv; ku noorõ hobõsõga "sõitma lähät, piat alasi 
piitsk üten olõma Har; saa ai^ "hgngu haardap, üt's hainang alasi Rõu; mi ait oli alasi 
lihu täüš; ma saa ei^sinnti alasi "sisse "laskma, tüüh vai koh "kuagi kord olõ Vas 

a l a s i 3 n, g alasi Liig Jõh spor eP ? Puh, g -mme Kuu; ala\s VNg Jõh Khk Kär 
Kaa VII Tõs Hag Plt Puh Nõo Kam Lut, -š VJg Iis KJn Võn Har Lut, -ss Vai Puh 
Nõo Rõn, -55 KJn Plv, g -si; alasi- Pöi; ala\s Pöi Käi Tor Ris Nis Amb Koe Hls Ote, 
-5,s Krk, g se; -ss g -5se Hää Krk, g -sõ Krl, -s's g -sse San; n ala\s Var Ann Tiir 
Ran, -55 Äks; n, g alasõ Urv; allas' g alasi Rõu (allaas') Vas Se, allas g -õ Lei alasi a. 
(terasest) alustööriist metalli või muu materjali töötlemisel, tagumisel 'rauda 'lauda 
alasimme pääl Kuu; alasil on lai platte ja siin "otsas on sarv Hlj; 'Roua keind ega päe 
"katsumas kas alas pala on, et kas sepp teeb paigulisti tööd Kaa; Tükk raua kandakad 
oli alaseks; Nii kaua pole mehe elul midagi kui alas "vastu peab (noor naine on) Pöi; 
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alasimmepakk 

alas on rauast, kord terast pial, "teises "otsas on auk, 'teises "otsas ümmargune nokk 
Nis; oomikust "õhtuni alasi "kilksus käes Juu; alasi seesab puupaku "otsas Kos; pia 
pal'las "juskui kullassepa alasi JõeK; alasi safv, sarve otsan tuleb obese "rauda teha 
ümmargusess] juudi alasi, kos piäl tehässe plekktijijd Kod; alasi püüraak KJn; sepa 
alase. aak'raud, kun obese "rauda kÕverdeis Krk; alasi?, näid ol'l "suuri ja "väikesi - -
sepa alas1 oli iks " säiismepuudaline; spss ol'l ingliss alas1, õige vanast olnu^vene alas' 
nigu vikati "pinmise alas', paku "sisse kaatetit, ot's ierräv, mitte latfa nigu "inglise 
alas1, alt latfa ja sais ilma "kaivmada paku paal Võn; saal ietäss "suuri "asju alasi pääl, 
"kirvit ja adra teräsit teläss teräväss Kam; "känkscpa alas om kivist, selle pääl laotas 
"nahka Ote b . alus vikati pinnimiseks vikkasti alasi Liig; vene vikatid ei siirini käiata 
- - "oamrega pirinilakse, all on pisike alasi .luu; "aämber ja alasi on juures einamal, 
ega neid ära "luua JõeK; vikati "pirimise alasi Kod; Vikahti Isagamise allaas1 ol'l lada, 
sinnä^ "päriti vikahl pääle ja^ "1'saeti vasara "pjjnü otsaga9 Rõu; "niitma läät, siss võta 
allas1 ka üteh Se Vrd alask 

alasimmc|pakk alasimme pakk alasipakk - Kuu 
alasine hv alatine, alaline ma olõ siihn jo alasine elanik, ci olõ ma^ "konhki muian 

käünü? Har 
alasi|pakk alasi aluspakk alasi on pakku "otsas, si( on alasi pakk, "männi pakkud 

ikke "pietässe; alasi pakk teha "tammest, "muidu läheb " lõh ki Liig; alasipakk, õis mua 
sjjs, kaevetud mua "sisse Kod; alasi pakk lüvväss maa "sisse, siss "naatas vikahtit 
tsagama Se Vrd alase-, alasimme-, alaski|pakk 

alask ala\s"k g -ski Trv Hei, alask Krl alasi alaski pääl pinniiess vikati tera terävess 
Hei 

alaski|pakk alaskipakk alasipakk - Trv 
alas|kivi salakivi- Khk Pöi nobe obu purudab alati adrad 65 alas kivide taga Khk; 

Paljas alaskivi, öhe tagant võta adr äe, juba on teise taga "jälle Pöi Vrd alakivi-kivine 
alas kivine salaki ve täis - Khk 

alas|pidi alas\pidi S Ris Jä Plt Pii KJn M, allas- Lai Plt, alass- Ris Juu Ann 
Krk Nõo allapoole, allapidi a. adv ülespidi kipub, alaspidi ripub, "pükstes kasvab — 
pähkel Jäm; pee alaspidi, jalad ölespidi Käi; kõri alaspidi (joodikust) Rid; käsi valutab 
ei või alaspidi "laskagi mette Mär; peerg oli alaspidi, et ta "ühtelugu põles, et ära ei 
"kustund lvi ih; noogutab "piaga ülespidi, alaspidi PJg; kadaka oks "paridi "vastuksi 
lüpsiku totosse, ladvapool alasspidi, "lüiku pool ülesspidi, siis kurnati piim puu püttide 
"sisse Juu; isa pand suiks kardule kot'i "aita maha suu alasspidi, et kätte ei saa Ann; 
nüid tema ripub siäl piä alaspidi KJn; mõni kuusk om alaspidi "oksege; kallakune 
maa, alaspidi, vesi vii kik'k väe "alla Krk; lähäb alasspidi mäe vjjrd "müiidä "alla Nõo 
|| arjaslega preesis on kut röip)aspreesis, aga alaspidi (altpoolt) "pitklik, ülalt laiakas 
Jäin b . prep lähämc allaspidi mäe ja ülespidi Lai Vrd alas|poole, -päidi -poole alaspidi 
"tulli kartsast kaudu alas "poole Tor -päidi alaspidi mäest alasspäidi sõit hopõri virgastõ 
Rõu 

alasse, alassi -+ alasi3 

alassine alašsi\ne g -se alasti olev; viletsa riietusega räbäläne ja alašsinc, püksid 
"kalki; õlesi täi riietki õllud, üks alassine näro Kod 

alass|paju (pajuliik) alasspajo punane pajo libeve "lehtige, "võrsii luvvass "korvi. 
lelä; punatse pajose om alass pajose, urva pajose Krk 

alast alast Krk Hei Ote V alt, altpoolt; madalamalt eilä Hundi alast "einu, miu 
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alaste 

talu mant Krk; sitsi alast nakka nüid " vasta mäkke minema Ote; Hää" käega "hoiti 
[koodil] alast ja tõsõga varrõ otsast kinnip Rõu; alast tuut vii, a^siin kündi pääl ei olõ 
vett; vanast 'õlle "uridrekulõ kriinoliino ala "pantu, sgss "undrek hoisõ 'hinda alast 
kohrovalla? Plv; alast iul'1 suur udsu üless Räp; taast alast läti iii Se V r d alahast, 
alastpoolt 

h a l a s t a j a | õ d e meditsiiniõde - üld alastajad õed Mar; alaslaja õed on 'aiaemajas, 
kis "aigeid "aitavad Kos; alassaja õde o luatsareti piäl Kod; alasteje õe koolin, alasteje 
õe ammadii õps Krk 

h a l a s t a m a alastama R (-mma) eP/ -ss - Kod/ , Trv Ran Puh, -cme Krk, -mma Plv 
1. armu heitma, säästma; häda või puudust leevendama üks alasiaja inimine oli 

"nuorennasa jo Hlj; ma nüüd alastan sinu "pääle - - ei "anna sene "kerra 'sulle 'vitsa 
VNg; Miina, alasiaja inimene, toi sis tüki 'saia 'moole 'siia Khk; kohus käib ilma 
alastamata Emm; eksa (eks sa) alasta, ära karista ikka veel Mär; selle "vaese inimese 
üle peab üsna alastama Ris; laps äkas tuas 'nutma eks ma juost jälle [õuest töö juurest] 
last 'aitama - - et ma 'jälle lapse 'piale ka nii alasiasin Amb; üks tuares inime on 
alastamatta VJg; alassaga 'vaesse "piale Kod; kõva, alastamata inime KJn; kui tõene 
inimene ei alasta, siss jummal ammugi ei alasta Ran V r d alatsema, halestama 

2. "kaebama, kur tma" alasi et hulga 'lafsi Plv 
3 . (imestus-, üllatushüüatus) alasiaja sinu 'asjadega, ei sie enämb 'kasva sugugi 

Liig; alasta 'peale, mis sinu 'sisse on nüid siginend Kui; vähä mina olen jala kaenud, 
jumal alassa küll Kod 

a l a s t e , a l a s t i ala\sii R eP M Lut; -sie Vai Emm Kir Trm T(-stõ Nõo); -stõ, -siõ? 

V(ala- Se); -s'si Kod; -st Ris 
1. a. alasti, riieteta tulivad 'tütrigod 'puodi, kaik puol keha alasti Vai; 'tahtis 

alasti kätega "katsuda Jäm; lm 'puhta puru alasti, mett.^üks 'riide ilp pole 'seigas Krj; 
Alasti poiss kui porgand Pöi; "palla alaste, olid 'auku pand Kir; 'võtke ta 'riided seilast 
ää et siis ta alasti "kuškille ei lähä Koe; tuli alassi nagu iire poeg Kod; alasiõ 'jalgoga 
Plv; 'karga? sannast alasti 'ussõ, tsiugup anomasi vett uguritsulõ, et kiäki nännü^s, 
kasusõ ugurüsap hüäp Lut || lima "kleideta obene on alasti Aks b . viletsate, väheste 
riietega; kergelt riietatud Käib alasit ja 'paljas, ei õle tal 'õiget 'riiest 'seljas Jõh; 
üks vaene, armetu, ta ju üsna alasti Ris; mes sa 'kergeperse juaksed "välja 'paljalt, 
alassi Kod; nii külm, kõik alasti, 'kriidid egä kedagi KJn; ku oma näpu ei jõvva tetä 
ämp, siss jääd alaste kah; selle "tüüga jääme 'nälga ja alaste Nõo; alastõ om, olõ õi 
rõivit säläh, kas ornma kakõnu 'rõiva? vai "juudup Se c. fig varanduseta, vaene ta on 
nii puu pallas, alasti nagu saha rauapuu Juu; ma^le (olen) periss alasiõ jäänu, mul ei 
ole mitte midägina Nõo 

2. a. paljas (sulgedeta, karvadeta, soomusteta, juusteta jne) alasti kala, ei õle 
'suomussi tämäl Liig; roti pojad veel alasti (karvadeta); alasti (udusulil) kana poeg 

Khk; See 'olla tark mees, kelle pealagi alasti on Pöi; mõni [kana] 'sulgib sedasi, ei 
arvast pikka "müeda ajab ühetasaselt suled maha, aga mõni on päris alasti pennil J J n 
|| min 'tütrel om ka alasti (ohakata) kesva Krk b . katmata, katteta; kattekihita kitsid 
"raidasid noore metsa puhas äe, "tömmasid pisiksed männid nii alasti ja närisid kasud 

puhas äe; Kohes sa sedati alasti levakakuga lähed, paneme natikse paprit ümber Kaa; 
"algel "ambad alasti nagu kurjal koeral Krj; lapsele "anti näpi piäle, kui tükk kuarikud 
ärä "kiskma, et piirak jääb alatisi Kod; kui segad leeva ära, riputa jahu "peale, et la 
alasti ei ole, 'kaetud on Pai V r d alastõl(l)a 
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a l a s t p o o l t 

a l a s t | poo l t altpoolt - Räp Se a. adv ülevast puult ja alast puult Räp b . prep tuu 
tij'raakõnõ läti alasipuuli sannatarrõ sinnä^ 'suuho Räp; Kapudaköüdeievvä^lar)7]agõ-
sõga vai lina ' sirdusõga alasi puult "põlvõ kinni Se 

a l a s t u s alastu\s g -se Koe Kod/-ss - / , -55 g -sõ Har Rõu Plv Vas alastiolek; rii-
denappus; vaesus kui ei sua linu, tuleb alassus 'piäle Kod; ku ei^kua, ei^tiip, siss 
tulõ alastuss ja ' vaesuss Har; Jämme rggvas olõ õip alastuss ja üsäd'se leib nälg Rõu; 
inimese olliva näläh ja puul' alastusõh ess olõ 'kostõgi midagi saia ei võtta7" Plv 

h a l a s t u s alastu\s R eP(-o- Emm) Trv Krk, -ss Ran, g -se 
1. kalastamine, arm, armuheitmine ei sie 'tunne alastust Hõise 'pääle Hlj; pole 

sellel 'armu ega alastust, põletas teise maja ee Khk; alastuse pärast võftis lapse oma 
'juure Iis; kõva 'süämege, ei tunne alastust töise 'vastu Krk; vanast palleldi jumala 
käest 'armuja alastust Ran 

2 . (imestus-, üllatus-, kohkumishüüatus) oh alastus sinuda küll, küll ma õppetan, 
aga sa miile et akka iegemäie Liig; Oh taeva alasius keela sina, kui inimese 'mõistus 
ää kaub Pöi; küll see 00 üks 'innus surm, oh oh alasius Muli; oh alastus arm 'oetku aas 
ermu 'peale Rid; oh sina alastus! kas siit 0 'aige Kui; nüid õpetakse 'koolis 'tantsima 
lapsed, sa alastuse aeg; ega siis sedaviisi siis 'mindud nüid põllule nagu nüid minnakse, 
kallis alastus, kis sedasi Hag; os^sa alastuse vaim, 7nis sa tahad tegema äkata! Jim; oh 
'eide alastus, sial oli kohe kuldi liha Jür; oh sa alasius küll nad on 'kehvuses ei 'leiba 
ega kardulid kedagi põle VJg V r d halestus 

a l a s t õ l ( l ) a alastõ\lla?, -Ila, u -la alasti, nappide või viletsate riietega stdasõ Jaan 
tull saunast alastõlla 'ussõ; ei olõ 'aigu kota ei teiä, periss alasiõlla jäät Har 

a l a s 5 —> alasi3 

a l a | t a s a alati, ühtelugu, vahetpidamata - Kuu Liig Jäin Khk Pöi Muh Ran sie on 
ala tasa 'aige Lüg; mis sa alatasa roinid Khk; uks kärin ja mürin 0 ala 'tassa Muh; ta 
oli alatasa meil; parem käsi ala'tassa töös Kse; küll aga lagistab alatasa JõeK; ala tasa 
sadas 'vihma Lai; 'tulli ää 'saugam 'vihma, 'saugamid üteldi ala tasa Ran V r d ala-
paina - t a s a n e a < alatasa - J äm Khk Mär Kse J uu SJn ta on 'meitel alatasane vööras 
Jäm; pagan 'võtku seda alatasast 'kiunumist ja 'karjtimist Khk; alatasane 'riidlemine 
Juu; karjatalitaja on just alatasane, temal ei ole üü ei pääva vahet SJn 

a la j t a s s a —> alatasa 
a l a t e , a l a t i ala\ti eP T (-te J äm KuuK VMr MMg Võn), ala\ti, -te R/-cie Kuu / 

V, -te Kod aina, kogu aeg, pidevalt, ühtepuhku, sageli meil oli alade üks torm ja tuul, 
igä 'mendi merele; meil ka alalde 'tehti neid 'suome 'auku'leibi Kuu; ait o meri alati 
'lahti (ei külmu kinni) Khk; seaiegu alati lepe kui tatikas Rid; 'läflased 'enne olid 
alati sii laadal okidega ja 'tootega Aud; ega ma alati või teile 'tulla Koe; 'meie olime 
alati eas läbi'saamises HljK; mis te alati pillerkuariiate VJg; neil on leib alati otsas 
Iis; ma 'seisin alate 'valge (kahvatu) Kod; talvel oli alati kali 'juvva Pai; ega 'mõistlik 
inime ei käi alati 'simmanil Aks; mõni 'urrab alati, ei 'kõlba sij ega tuu asi Ran; egass 
ma säl alati ei käi, mõnikord 'arva lähä Nõo; maal om alati kammar pääl, olgu^mis 
maa tah't Kan; nigu tapukikkakese?, alati 'harju pite riiun kuuhn Rõu; kuus' um alati 
halass; vana juudass kuivatass rahha Võlsimäel alale jaanipäävä 'üüse Plv; ta om 
'kurblik ja murõlik alate Räp; lafs alati lavva pääl, kest söögi'lauda istuss õnõ Se || 

ikka veel, üha edasi kas sõilniku vedajad vedavad alate?; lähäb ja lähäb alate, akand 
juba üks tuli 'paisma; Vello alate kirjutab, teestel 'ammu 'valmis Kod V r d aate, ala3 , 
alalde, alali2, alaliselt, alaliste, ai ande, alapaina, alasi2, alatasa, alatiselt 
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a l a t u 

a l a | t i h t i ala 'tihti sageli - Ksi 
a l a t i n e alati\ne g -se Jäm Khk Mar Tor(-ne-) spor K, I Krk Puh Krl, -nõ, g -sõ 

Rõu alaline, korduv; harilik ta meitel alatiseks võõraks Jäm; pada on alatine keedu riist 
Khk; kes seda alatest "sõimu jõuab ära kuulatada Tor; töömeeste alatine *kopsimine 
käib kõrvust läbi Juu; me tegime kütislava, siis tegime "kapsa "taimed "sinna "piale, 
minu nuores põlves oli sie alatine; alatine asi oli "polka Amb; alatine sadu ei lase 
kedagist "vilja korjata J Md; eks sie ole alatine asi, kes "iemal on, sie on kallis VJg; 
alatine käija, alate "kuritab "käädä, nagu küla kuut Kod; vanal aal olli iki räimleib ja 
kamapuder egäpääväne süük', sij olli iki suvine alatine siiy,k' Krk; mu alatinõ nui Rõu 
V r d alasine, alatasane 

a l a t i s e l t adv < alatine - Khk JõeK suur katel seisis alatiselt koogu "otsas Khk; sie 
tüö on alatiseld, alatasa saab seda "tehtud JõeK 

h a l a t k a n, g halatka, halatka halat t "mõrsalõ pandass õnnõ "valgõ halatka ja tuu 
sõlg Se 

a l a t s e m a alatsema Hlj VNg Liig Khk Hää Kos J Jn VJg Pai Plt KJn 
1. haletsema sie alatsi ja kahetsi toist VNg; oh sa "vaesekene! alatsemise mõttes 

"ööltasse Khk; ma ei olegi akand alatsema [müüdud lehma] J Jn; mis ta alatseb selle 
lapse iest sie siis aga nutab VJg; kõik alatsesid ja kahjatsesid kui tema ära läks KJn 

2 . ha las tama mõned on "kanged ja "kärmed, "eiväd alatse "töise "pääle, "kaibavad 
"kohto Lüg 

a l a t s e | p i d i — alatsipidi Kui pea alatsepidi on, siis akkab kohe valutama Pöi 
a l a t s i alatsi(-) Sa Muh Rei LäLõ Tõs PJg (allatsi) alla, allapoole; alaspidi kärmit-

sad on põllu peel, mõlemad külled "einu täis, tuul keib alatsi Khk; päe akkab alatsi 
"vaoma; männaga "löödi ikka ületsi ja alatsi; alatsi "kookus ninaga Muh; [leinakasel] 
kõik alatsi "nioksed nõrgad oksad; vili põrub alatsi, läheb "palla paranda "peale Lih; 
[peavihul] "tüikad ületsi, ladvad alatsi; lina masinal pannatse vibud "peale, tä peab 
'anma ületsi ja alatsi "tõsta Kse; Tule natuke alatsi Han; lähäb naa, nina reide vahel, 
silmad alatsi, ei vahe 'teisi "ühti Tõs V r d alasi1 

a l a t s i | p i d i allapoole, alaspidi - VII Pöi Lih Han PJg Hää tuikongid - - sinised lilled 
ja suured kongid alatsipidi Lih; "Lähker rippus "varnas, suu alatsipidi Han; istutadi 
[linapeod] maha - - tüegas alatsipidi, latv ületsipidi PJg; ijükull on suure pääga - -
kõver nokk alatsipidi Hää V r d alatsepidi, alatsipoole, alatsitpidi - p o o l e — alatsipidi 
- Ans 

a l a t s i t | p i d i — alatsipidi - Pöi 
h a l a t t hala\t'g -di Se(-t) Lut; halat Kra lai pikk rüü, üleriie iulõ ku papp, pik'k halal 

säläh; papil halal lak'o "käüstega? Se; manahhil must halal, krumba^küleh. halal um 
pikk rõevašs, hiidetäss "pääle Lut V r d halatka 

a l a t u ala\tu g -tu, -tüma spor eP/-to g -toma Emm/ ; n, g -iu Trv Krk T V; aladu, 
-du? g -du V 

1. hv alatu, autu ma küll "seukse alatu "teuga akkama äi saaks Khk; alatul inimesel 
pole "miskit "säädu VII; ta oo läind alatumase Tor; alatu temp Trm; timä om sääne 
sitt, aladu inemine Se 

2 . tähtsusetu, halvakspeetu; madalamast seisusest, vaene, alandlik; armetu ei oleks 
"kõrgemast soost ammetmes, aga et alvast soost, alatu inime on Juu; ta on üks armetu 

ja alatu, kedagi põle lal olemas JMd; kõik suguselts "vaesed ja alatumad, kas näd ei 
mõessa ilman elädä või; alatud eläjäd ehk inimesed, niid ei aka kellelegi "vasta; viidikad 
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a l a t u k e 

one kõege alatumad [kalad] Kod; üks "vaene ja alatu inimene - - et ta 'vaene oli, siis 
" ööldi alatust; see oli nii alatu ja põlatud, ei see ei kõlvand "pulma "kutsuda Lai; "vaene 
alatu saridike; kis "nende alatule lapsekeste iist oolitseb KJn; mia ole põlla nii alatu, 
et ma._i mässa milie midägina, ma^i mässa lobsitäit vellegina; ma le nii alatu - - mul 
ei ole "kostegi abi "luuta Nõo; sulanõ ol'l tuu kõgõ alalump, sait tuu 'ruubli käeraha, 
tollõga ol'lit enda ära mõõnu7 Võn; Alatu tüüinemine, mis tuu kah viil umma nõuna 
kohegi "tsuskass Urv; taa^m esi henne alaiuss lennü? uina "suuga, kinga kokku putuss, 
läti alasi nuidõga " tüllü] ta^ni "lõpmalda aladu inemine, eiele^iel "rõivõid sällän eip 

Har; inina piä hinnast kõg alatopast] alatut ~ vaest jako; timä om aladu?, timmä kõik' 
"pilkasõp, %ks "vaesõ poolõ Se 

3 . ebakohane, mittesobiv, kehv, kõlbmatu need on kõik alatud [vikatid], õhuksed 
PJg; se on üks alatu moatükk, tema ei kasvata kedagi ega Jun; muad on alatumad, 
lahjad ja alvadVJg] ei taha "minna alatu "kosta Kod; küna one kõege alatum [veesõi
duk], siis tuleb puat' MMg; sl urtsik on väga alatu, aga ku.ta siia ehitadi, siis oli ta 
esimeste reas Lai; tu^m "väega aladu sõna: kalsa?, püksi õks onuna "uhkõ? Har; ta 
asi om alatu, ta om nii alatu, et ei massa? kõnÕldagi Räp 

4 . madal - S alatu võrk Jäm; alatum vesi Ans; alatu muld - - vähä "mulda sauel 
peel; alatumad maad (õhukese mullakihiga) Khk; see task nii alatu põhjaga Mus; alato 
maa, "ööda, va madal Emm; king on alatu (jala pealt madal) Rei 

a l a t u k e ( n e ) dem < alatu - Pöi KJn Trv Nõo 
1. vaene, armetu, vilets üks alatu loomake - - kõigist kõigi alatuke, kõik on temast 

üle KJn; mõni om serände alaiukõne, ei ole täi "süvvä, ei "säVgä " aada midägina Nõo 
2 . madal; kitsas laht on alatuke; alatuke võrk Pöi 
a l a | t u u l i n e , - t u u l n e 1. a, s, sag pi alusvili, kolud; väheväärtuslike, vilets (vili) -

Kuu HMd Kei Ran Nõo Kam ala"tuuline vili - - niisugune "piene terägä ja "rohkemb 
"prahti sies ka Kuu; ala"tuulsed HMd, Kei; alatuulitsed "võeti "tuuline alt, nuu lätsiva 
sigadele, "luumele Ran; Tuulutamise "aigu tuul puhub alatuulitse täis teradest üle Nõo 
V r d alla-, all-, alt | tuul(i)ne 

2 . fig vaene, tähtsusetu (inimene) Siel "pulmas olid vade "lähtüsämmäd, ei 
ala"tuulisi oid kedagi] Lesk "naine ja "vaene laps on igal puol ala"tuulised] Ega si-
dä ala"tuulist inimist tahu "kennegi "tundeda Kuu 

a l a v a n all (pool) Meil umma? alavan uma? maa? kõik "paak'jaisõp Rõu V r d alan 
alajvil i 1. kängu, lühikeseks jäänud kõrsvili kui tää naa vähike on, siis naa ala 

vili, ala "moodi on teta kasond Mar 
2. alusvili, kolud aiavili o alam vili, allpooli tuule "võetud, o "kergem, "anlasse 

"loomele Lih; tüvikoalune ike pienikene aiavili Kod V r d ala2 

a l a | v õ t j a uni ala"võtja (ablas, söölas), sööse mis taht Plv - v õ t m i n e külta om 
ahnõ? "süüinä, kül^tal om hää ala"võtnunõ (heast söögiisust) Räp 

h a l b a/6 g aiva eP(idaosa, lääne pool harvem, exci Sa Muh; h- Khk; g alba Vig 
Mih) M T Lei; alb g "aiva R(n "alba VNg Vai; pl "albad Vai; n alv Jõe); ah g aiva 
eP(lääneosa; h- Phl) Hls San V(/i-); komp alve- e.P(albe- Mar) M T{alvõ- Ran Nõo) 
V(halvõ-), "alve- R 

1. sobimatu, nõuetele mittevastav, väärtusetu, ebakvaliteetne a. (inimese füüsilis
te või vaimsete omaduste, võimete, oskuste, tervise, meelteseisundi jne kohta) vilets, 
kehv, paha, ebarahuldav; pahane; inetu; rõhuv, vaevav mool o seda "korda nii alb tojo 
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halb 

Muh; ah veri jääb 'seisma Kui; mool pia sihes na alv Kse; soiub, ah "olla Var; "tervis 
on alb, ei taha mitte 'süia Iis; mul on alb tunne, ma^,i saa "rõõmus olla Pai; nägemene 
on mul parem, aga 'kuulmene on alvem KJn; aha meelega 'ütlep mis 'tahien ära tal 
Krk; mul olliva vana aha 'amba, vahtiva ja tulliva kõik suust ärä Nõo; süda nii alb 
(raske, vaevav), justkui kivi 'kuurma "vasta mäkke vedädä Rõn; mul om põra^südä 
'väegõ alb. kuiš^ti^ni ahajatsõ olõtõ San; hääl' om karrõ vai hah; mul om hah pää 
ei^tulõ medägi 'mjjlde; sjj ilma "aigu omma^tulihaha^jala*, kost vanast ol'li [inimes
tel] ilmilusa^ "valgõ^jalap Har; ilm om sääne tinnõ, selle ka vaest om hah [enesetunne] 
Vas; taa halva "kõnnõga mjjšs, taal olõ õi jutu hakkot Se; halva "tehruga timä um 
Lut || (iiveldustundest) ku süda "seoke alb ja okse tuleb siss ta ju pööritab Hää; süda 
alb ja "närtsib, siis ei taha süädä Kod; ku süä lää alvasse, siss raba "külma veit Trv; 
suu läits ahass osse tük'k "pääle Puh; üt's ossõrid, mul läfs süä halvass kaiõh Vas b . 
(loomade, konkreetsete esemete, nähtuste, omaduste jne kohta) kõlbmatu, sobimatu; 
vilets, väheväärtuslik; ebameeldiv; ebasoodus; vastumeelne, vastik; maitsetu, mittetoi
tev; vähene, kehv, ebapiisav; lahja, kõhn a/6 (nõrk) jää Jõe; "valge "paska lepp on alb 
puu, tämäst midagi ei saa Liig; nee on ühed kuivad maad, "aitavad ahemad "viljasi 
küll pidada Emm; aha ilmaga ei taha "väljagid "minna Rei; aga ek^,se ein oli ah egä 
see, see "looma ei kosotand "ühtigi - • vilets ein oli; nii "albu kebadid põle "olndki, kui 
nüid oo Mär; va alba karbaga rohelene [värv] oli Vig; karjamaad oo sii albad, vesitsed 
Mih; aha "maolene, aha maeguga supp Tõs; läks aha ilma "sisse, küll ta saab märjass 
Hää; tüdrik laterdab, ei "ketra ilusti, lõng on alb Saa; savi raadik, nied on ühed ahad 
maad VMr; aha mekiga Iis; ja vahest on alb suvi, et vili jääb kehvast Trm; alused one 
ahemad terad; külavahe tjjd õlid nõnna ahad, et kõhe ei "piäsnud läbi Kod; ohakad 
aha põhja rnua "piäle ei tulegi MMg; sadas "ühte "puhku - - eena aeg oli vääga alb Pai; 
a/6 lõhn Aks; ilm lähäb ahast, rasva tihane prääksub; anid lähvad, ahad ilmad Lai; 
meil aias on viserikka puid - - ära põdend, ahaks kõik läind Plt; küll om "alba "aisu 
"kambren Trv; ku sa näet töise inimese "alba amet (menstruatsiooni ajal kantavat sär

ki), siis sil'mä jääve "aigess Krk; põrna "aiguss oina kah alb "aiguss; ilma läävä ahale, 
kui siga "põhku viis "sulgu; kui "alba vett tuleb suhu, siss üteldäss et, "sol'kme nakava 
kusele; jäme alb maa, ei ole pehme muld Ran; ahan "aigusen (süüfilises); aga "miule 
tei ta küll aha "rõiva, ahembit ei "saagi ämp tetäNõo; küll^tu leib "ol'li alb, koer ka^.s 
syy, toda 'leiba TMr; tal söögil om nii alb magu Ote; rostõ aja raua ahass; alb tjj, 
tegemede 'jäetu San; laifsu^hobõsõt halvass; tan om pällu "säärtseid "hahu kotussõid, 
kon medägi ei^kasu?; mul om ni^hah tubak - üfskõrd "tõmbat, kafskõrd "süVgät Har; 
'hahu linnu üteldäss rääss Plv; tuy, leib om "väega hah; elo k'ul om hää, a süük' om 
hah; hahah tõbõh (suguhaiguses) Se; selle um hah saak et um hah kasu; keväjäne 
hopõn olõ^i kõvastõ lihhav, üle iahõ halvast jäänü? Lut || riknenud, roiskunud; tar-
vitamiskõlbmatu liha lähäb "ahast, kui vähä "suola pääl; "augusti kuu sies "lähvad 
muttukad jahude 'sisse, siis "üellässe, jahud "onvad "ahad Lüg; silgud "lähtväd ahas. 
lehk taga; ahas läin, sandis Tõs; üks eeringa tüiin oli ahast lähnud Pai; või om alvasse 
minnu Trv; ain lääb ahass, aenad mädaneva ärä Ran; taar om ahass 'lännü, tulep 
"väl'lä visata Nõo; tidä (surnut) piat ä'rw "matma, muidu t'ä latt maa pääl ahass, "ai-
samõ San; tuy, liha oli tuli hah, taa^.1' "maolõ hah ja haisass Krl; ku ima om medä 
pel'länü^vai "hiitünü? siss läti piim rinnan halvass Har || pea6 "oidma, et "kaVki ei tee 
[vesivilli], ta lähäb "oopis ahaks Amb; "paistuss lännä nii ahass ei, võena "surma ka 
'tuvva Nõo c. (millegi abstraktsema nähtuse, olukorra, tegevuse jne kohta) mittehea; 
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halb 

ebamugav, tülikas, raskustega seotud nüid on ned "asjad "nenda imelised ja " ahad 
Vai; kudas kellegi "saatus oo. mõnel iä, mõnel alv Tõs; alb käia "ruüplese "tiiga Hää; 
ahad aead Rap; nii alv õiin, "kiski asi lähä "korda Juu; laidab kõik ahast mes teen 
Trm; alb asi küll, kuda elämä akada või"olla Kod; naesie "rahval on väga alv "kohta 
"saada KJn; kes esi [oma] tõrva "märki näeb, tol oina alb õiin Ran; asi om aiva kõrra 

pääl, ma^i os usnugi, et nii sitaste lähäb Nõo; iilä oVl nii halv, porss es püüsü^mitie 
ütš raas; sul taa kusi juy.sk, vaest om halv sul muidõ inemeiste siän Krl; tast om sul 
"väega^hah minnä?, hain om hämm; ilmhaha amedi võt't Har; maa oYl külmanu9, 
tsopa "kaihmine ol'l halv; halv (vägivaldne, õnnetu) surm Rõu; halv [olukord] olõ õi^no 
"taivakõnõ, taa jo^kõgõ halvõmb halv Vas; vana uss läti päiv päävält hahÕmballõ Räp; 
haina tegemisõga om timahhava halv lugu; meil no om halvõp ellä?Se d. (varanduselt, 
ühiskondlikult positsioonilt) alam, väheväärtuslik; põlatud, halvakspeetav nää ku pidi 
"ahast et ei mitte "maininugi VNg; kes oli "uhkem pani omale siidirätigu, kes oli al-
vem mees pani sitsirätigu Jäm; suuremad asjamehed "istuvad "laudas, alvemad laava 
taga Khk; ' Vaesid inimesi peeti ahas Ran; ahast soost (madalast seisusest); teene 
peab mo nii ahaks kõegis "asjus, ei "arva moosi kedagi ega pea moost lugu Juu; seda 
"pieti ahast, kes külast "kruami "ofsis [puuduse pärast] VMr; piäväd teist jusku ahas 
~ alamas KJn; "uhke om sji, kes ei taha kehvebe, ahebe inimesege kõnelte Krk; ta piap 
miu nii alvass ja alatuss, et mia ei "kõlba mitte kohekile Nõo; h a l v a k s p a n e m a 
halvaks pidama, põlastama; pahaks panema ahaks panema teist inimest Ris; taad panõ 
ma^nd alvass Krl; ma^kõnõli muidõ Jaanilõ tund juttu, tuy, pand tuud "väega hahass 
Har 

2 . negatiivsete eetiliste omadustega: ebamoraalne; sündsusetu, taunitav; paha
tahtlik, tige; südametu; tõrges, sõnakuulmatu ajas sene "aha "lapse "valla: se on nii 
"ahast mend Vai; üks va alb inimene, "keskid täda ei salli Khk; helvet on halv sõna 
Phl; tä põle "moole "ühte "alba sõnagi annond egä põle mena koa mette Mar; ää arjuta 
omale "aha kommet Tõs; "alvade inimestega on "raske läbi "suada Juu; alb rahvas, 
tõesega "riidleb Kod; aha iseloomuga Lai; kukk kui "alba "lindu näeb, siis kuristab 
oma kanadelle; see on jõle inimene, "alba juttusid aeab Plt; alb laps, ei loe; alb tegu 
KJn; oma jagu om "albe "sõpru, oma jagu om äid "sõpru Krk; ämm oina iki alb - -
miniale Ran; joodikide peräst "olli Pangodi vald saanu aha kõne "alla; ta,_, "Ui serände 
alb eläjäss, es saesa karjan Nõo; "oliive "väega aha minule, "võisse minu pääle San; 
tui), om halva jutu ala sadanu Krl; taa vana halv mijšs, joodik Har; sääne halv muud, 
latt jätt ussõ "valla; Parõmb "halva inemist kiita, ku^hääd "laita; Kuri võtt kulbist, 
halv sõna paast Rõu; kadõ ja lahk inemine, "süämega halb inemine; Ku halb inemine 
vasta tulõ, sis võtt õnnõ ärp Räp; halva9 mehe9 "iük'vä9 ' taplõma; suu pääl arvaiass 
pallo "halvu "vaimõ olõvat; tõõsö pääle "halva süänd "mõtlõss (on vihane) Se 

3 . mittesobiv, vastunäidustatud; kahjulik, õnnetust toov "reedi on alvem nädala 
pää Khk; [parun] ise oli "ütlen, et mul nii alv sõna ja nii ah silm [toob loomadele 
õnnetust] Tõs; ta on aha silmaga, ei tohi "looma näedata Kos; nüid om serände alb 
aig, lähvä kõik aava mädanema Nõo; "iispä ja "riidi es lasta [loomi esimest korda 
karja] - nuu "olli aha päeva Rõn; n^om nuur" kuu, n^om halv aig. no.J^või^ "põrsõid 
lõigada9, nakass mädänemmä takast Har; "Riide tohe es sukugi alusta9, tuy, oli iuu 
kõgõ halvõmb päiv Rõu; halva ao tunnil (tund enne keskööd) tohigi tüüd itta ; kas sai 
mul halval aol teftüss, et lää äi "höšte Se; noil um halv silm kua um sääne kadõlik 
inemine Lut 
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halbus 

4. odav - R spor Sa Emm Phl Lä Tõs HaLä JõeK KuuK J Md Ann Kad Sim 
KJn Kala 'hinnad olid "võimata 'halvad Kuu; 'juudiga "tarvis kõvast "tingi(da), et 
"alvemmast jätta Vai; üks [sulane] oli "kallim, teine oli alvem palgaga Pöi; jo ma siis 
osta ka, kui alvemaks kheb, nüid nii kallis Emm; nüid oo loomad albad. 7naksa obosed 
"inda, ega "veisse loomad koa Vig; aiva palgaga tienib koa Ris; ma põle seda "alba 
sukurt soand, ikka kallist ostnd KuuK; no sit's on üks alb riie, maksa mette kedagi 
kohe Sim 

5. kahju, hale võitku halv om naid armõtuid latsõkõisi Har; ku ma loe vai laala, 
soss silma7" "juuskva? - mul latt miil nii halvass Räp; hallo - halv miil' tulli pääle Se 

I I . s 1. kuri, paha tegu või olend, ebasoovitav nähtus; ebaõiglus, ebameeldivus; 
kurjus karud "iieväd pali "alba ja "kahju Liig; "mõtleb minust "alba Vai; kes "sõuksid 
"albu akkab ää "viima Muh; kis "aiva oli teind, see sai 'jälle vahel "peksa koa Kir; 
"kaarna "lendamist ja "karjumist "kartsid, et toob "alba, igasugust "alba Tõs; "vaino-
kägo näeb "alba, õlgu si "albus messuke ta one; alvad ja üväd tiib [haige] kõik "sängi 
(roojab j a kuseb alla) Kod; me vahel ei ole midagi ääd, kisk nagu aiva poole Trv; paa
ri" rahva elu om iki "seante vahel "alba vahel ääd Krk; jummal om miu "oidnu koge 
aiva iist Nõo; ma^lõ "täämbä nii käfsitü - - ei tiiä^kas midagi "halva om, tulõman vai 
Kan; ei^käü^nuil käsi häste^kis tõsõlõ "halva "püündäväp; saa ei sa^taa latsõga "hää-
ga "korda, halvaga ammuki Har; mis sa^tõõsõlõ "ütlede?, "ütle hüvvä vai "halva, kõik' 
tulõ "hindälle kätte Vas; "halva kitä.JP ärp, hüvvä põlõ^i9 är?; mul "ümbre süäme halv 
(paha tundmus, iiveldus) Lut 

2. kurat perremiiss utel jal? noile tõisilõ halvulõ: säidse "kuurmat "võtkõ "lapjut 
üteh; tuu "valgõ susi "omgi "halvu "mwfdja; Ku haigutat, sis halv kisk suud lak'ka Se 

a l b a k a s alba\kas g -ka Hää Juu Ann VJg albikas Ta [inimese] aru põle "õige koha 
pääl, albakas inimene; Jumal, kui pailu ikki albaki, kui sa "vaatad Hää; "niuke vana 
albakas mees oli, teeb niukest rumalad "nalla Ann 

a l b a m a "albama Khk 1. kurtma, kaeblema kets "albarnas, et midagid " süia pole; 
ta " albas ikka sedasi teiste ees, kui laps ee suri Khk 

2. muretsema süva lumega "albab ikka laste eest - - p,_,saa läbi kuidagid Khk 
a l b i k a n e dem < alp Küll sa oled üks "halbikane, "aeva vade vahid "hendäs "peilist; 

"Mõistlik inimene saab "arvu sanujestigi, vade "halbikane ei "huoli "huopiesügi Kuu 
a lb ikas albi\kas Khk Muh, albi- Mär Hää Juu Kos VJg lis Trm, g -ka albivõitu, 

kerglane see on sihandune imelik, nda kui albikas Khk; me tüdrikud on albikad Hää; 
albikas inime ei ole tõsine Kos V r d albakas, albisegane 

a l b i k e n e dem < alp albiksed koos Rid; ajab piäle üksi sõna valla: on üks albike 
KJn; ega ta "tävve aruga ei ole, om serände albikene Nõo; taa niujialbikõnõ ummi 
juttõga9 Har; sääne huid'u, albikõnõ, es kõnõlõ "õigõt juttu, mõni kruuv vallalõ Rõu 
V r d albikane 

a l b i | s e g a n e — albikas eblakas albisegane, 'ühte "puhku naerab - - nagu ikka nied 
"kergemielsed on; ennatlik, kes ennast kergitab, albisegane VJg 

* a l b i t s õ m a alpima, alpi ju t tu rääkima sa halbitsõt õnnõ, "halpi juttu aät; mi sa 
tah halbidsõ? Se 

h a l b u s "albu\s Liig Ris Koe Kod Pai, -55 Trv Krk Puh Nõo, "alptu\s Liig Vai Khk 
VII Muh Mar / -o - /Mär Kse Hää Juu Kos Koe VJg KJn Krk, "albdu\ss Krl, "alvu\s 
Var Tõs Hää Pee KJn, g -5e; alvuss Krl, "halvu\ss Har, -55, -šs Rõu Vas Se, g -5Õ; p 
"halvut Se 
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halbõtohe 

1. kurjus, õelus, pahatahtlikkus; pahe, puudus sie on üks suur 'alptus sel inimisel, 
sihib ja 'viisub " ennast ja klanib ja lahkub ja " ölbib Liig; sest " alp tüse st ta^,p saa änam 
"lahti Khk; "eadus ikka parem ku "alvus Tõs; mia ei tiiä leina "albust ei tema 'äädust 
kah, katte "kumbagi Nõo; [tal] olõ õi^ "halvust, a olõ õiw "lahkust kah Vas; "halvušs tulõ 
inemisel pääle, läti kur"äss är jo?; tõõnõ "halvusõga elas segi Se 

2. kuri, paha tegu või asi, ebasoovitav nähtus; ebaõiglus, -meeldivus sie on "korra
lik inimine - - ei õle "albust kuuld kedagi Liig; nda 'alptuse asi seda visi elada Khk; la 
oli alati "valmis teisele "alptust tegema Mär; kui näed [kevadel esimesena] "kirju liblika, 
siis oo õiin ah. toob "alvusi ja pahandust Var; mina ei ole kellcgille "alvusl "rääkind 
Pee; meie elämä üväss, meil "albuss ei õle; "vainokägo näeb "alba, õlgu si "albus mes-
suke ta one Kod; pali sõnadege jageleve, "albust ei "ütle Krk; "albuss (iiveldustunne) 
"olli "süäme pääld ärä lännu; ega es kuule üttegi "albust, kitust sai kasvatamise jjst 

Nõo; ilmal om pal'lu "alvuisi Krl; iimä tek'k meile pallo "halvuist; sjj rrijjss om käünü 
siin, om "halvust tennü? (seetõttu kalapüük ei õnnestunud) Se 

h a l b õ t o h e käävä hilbõtohe ja halbõtohe (näruselt riides) Se 
a ld 1 ald g alla järellainetus; ummikas, ummiklaine kui jÕlm vagavaks jäeb ja vana 

laenõ viel ond, siis "üeldäkse, et suur ald viel siss merel; Meres vist leene tuul oln, 
vesikarõst käüb ald maha (randa); mere "püüdesse aab muda allaga - - " sioke "kangõ 
ald, mere põhja piäl käüb "kangõ ald, voog Khn V r d allõ 

a ld 2 ald g alla Jäm Khn KJn hall1; härmatis sedine all udu vöttas vilja ära, külm 
võitas, ald vöttas ära Jäm; mua "valgõ umiku, ald muas; alla kord iä piäl, iä allatet 
Khn 

a l d e "alde kummitus, viirastus "alde sie on üks midagi ''silma "viirastus, "silmist 
"kummita "justku kedagi õliks, aga ei ole; nägi ' aldei Vai 

a l d e r "alder g "aldri pilak, peerupiht "alder, rouad "otsas, puu jalg all. vee vann 
"pandi ala J äm 

-a ld i j a Ls metsaaldija 
a ld i j a ine "aldijaine — haldjas ei mina ole "aldijaisl nähnd "eiga "karda VNg 
h a l d j a s "ald\jas ("ald-) Jõe Hlj Vai Khk Krj(ls) Rei Rid Kui Kos JõeK Koe VMr 

Kad(ls) KJn, "aldi\jas Jõe VNg Liig lis /"aldi-/ Vai Ans(ls) Emm Rei Phl(Ä-), g -ja; 
n pl -"aldijad VII; " al\divas Kuu(/i-; g -di^a) Hlj KuuK/-/ ' - / ; pl ' aldi j ammed Kuu; 
"alg\jas HJn Jür(ls) JõeK Amb(g -ja) JMd Koe VMr Rak VJg Sim; -"alt\jas g -ja 
Kod; ali\jas g -ja Mär HaLä Kos (ls) Ann Tür Pai Plt(a/7i-); "aljas ("aljas) g " alja 
("alja) Mar Ris J uu Amb(ls) Koe Kad Lai; aljas (aljas) J äm Pöi(ls) Vig HaLo Hag 
lis Trm Plt(ls), aljass Pai Aks(ls) g "alja lis Trm Pai Lai, g aljase HMd; n pl - "aljad 
(- "aljad) J ä m Pha VII Jaa Poi Muh; allas Pha Kei Lai (g "alla); algas g "alka HJn 
(tähendus ebamäärane; sõna sag tuntud raamatust) haldjas, (kaitse)vaim, kujuteldav 
üleloomulik olend ja kolm "aldijast tuld [laeva] "pääle. ja-- "aldijad akkand "riitlema, 
akkand ühttoist "välja ajama "laevast Jõe; Pahu "lapsi 'irmudeiti - - " ai dij ammi j ega, 
"vaimujega - - paneb "lapse kotti ja vieb menemä Kuu; kive "juures oli "aldijas, sie vei 
"lapsi vahest, laps kadus ja kadus - - ku niisugune lai kivi oli,_,s "kardeti VNg; "aldijas 
on "jusku kodokävijäs - - 'sume 'näidäb kodo, 'jusku 'aldijas käib iagurperi (tuleb 
koju tagasi) Liig; "aldijas on "metsa vaim Vai; näh "metsas ja meres "öötasse ikka 
"aldjad ja näkid õlad Khk; suurde "metsade sees ohid suurt "aljad uiland eloste ja 
laulnd Mar; "aldjaid oli "pällu, "metsas oli. vees oh koa; "ai'djas udu seest tuli, metsa 
vahel ennast vahest ilmutas Kui; aljas o "öössine "nõiduslik asi, 'niuksed "köimesed 
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h a l e 

ja "käijad pidid olema Vig; ta oli aljastega kokku 'trahvan Ris; "metsas alijas uilaia 
'vastu Rap; kui "algja "jälgede "peale "metsas astud, siis eksid ära JMd; Ebavere mää 
pial elada ka "aldjas; kui "aldjaga "võitled, piab seila kuu "puole "oidma, ei siis saa 
"aldjas kedagi üha VMr; aVjas lupistas poisi ää Trm V r d aldijaine 

a l e 1 ale Mus HljK ahistus, loomine tuli meViele võrgu alele Mus; Kes ale aietaks ja 
lobe lõbetaks, küll mina "kiegutaks "keskel (kangakudumisest) HljK V r d alg1 

a l e 2 n, g ale R(A- Kuu) Kaa spor L K, I(van g aleje, -ja) 
1. a. sõõrd, (muistne) põllumaa ülesharimise viis metsa, võsa põletamise teel; 

vastaval menetlusel saadud põllumaa, alemaa "ennevanased inimised iegiväd alet, "ruo-
kisivad 'metsa maha - - siis "lauiisivvad - - nied aod "laiali ilusast - - "sõisas sene 
suve ja "talve [lume all] - - tuli kevade - - sus "pandi põlemaie - - siis "külveti "õtrad 
lämäle "selga; alet küiiisiämmä Liig; Ale põletamist seda sai "tehtud ikka uiel maal - -
oksa ja rüga lasudele visseii veel "peele karet. sits sai ikka rohkem pölend "mulda Kaa; 
"naire maa alet "raima Van; oksa risu jääb ja pistetase põlema, siss öeldase alet tegima; 
ale peal kasuvad kannude vahel rukkid "easte Tor; alet siin sai sugu "tehtud; küla alede 
suitsud käivad "siia Juu; ah see põlend nagu mafsi ale Kos; aletegemisi mina ei mäleta, 
aga teda oli ennem "tehtud Amb; alesse tegin selle villa Sim; alet põletati ja kütist 
"luodi Iis; alet röögiti, "raidusid puud lademesse maha, peenikesed lepametsad "tehti 
aledest; Kevadest ale peale on "tehtud õdre ja "kaeru, naarid, kualikid ja kapsaid Trm; 
ale j ega õli "rohkem tüud ku "kutse "muaga Kod; "tehti "nairi küfist, ehk alejad Lai || 
vana pulmakomme - KJn V r d aletuli b . (puu, võsa jne) lasu, lade (ale põletamiseks) 
aod on alenna maas; ao "raiumisel "panna ated maha, perast "siuda kubu VNg; mets 
ales muas JMd; raiuti mets maha alesse ja pisteti põlema, "tehti alet Koe; "lasti alet 
maha, et ästi paks ja iilil on, siis põleb äiti Sim V r d alejas, alendik 

2 . kivine küngas, kõrgem koht metsas või heinamaal kesk "heinamaad on suur ale; 
Eks siel alete vahel ole vähä "heina, kusi saab "niita; Nobi ale "servast "mantsiku; Siel 
alete pääl pidi tänävuon hüäsi "pohlu olema Kuu V r d alekõrs 

a l e 3 —> halle1 '2 

h a l e ale g -da R(n aleda VNg) L K I Ran Nõo Kärn; alle g aleda Puh van Nõo; 
hale g -ja Kuu; n, g ale S Trv Krk; n al(l)e Hei; n, g alle Hls, a//õ San Krl(n alle?), h-
V(hallõ? Se, g halõhõ Har Vas), g halõha Lut; transi halõhõ\si, -ss Se; komp halõhõp 
Har 

1. a a. (pisarateni) härras, liigutatud, halerneelne, kergesti kurvastuv; kaastundlik 
aleda südamega, akkab kõhe "itkemäie; sie on ale inimine - - akkab kõhe "itku Liig; 
"moolgid akkas taast ale meel Khk; Ale mees koa, akkab "nutma Pöi; süda läheb aleks 
Muh; kui on "raske asi, siis tuleb ale meel "peale Kui; tema on aleda südamega, akkab 
"nutma kui vähä "miski on VJg; teeb meele aledast Pai; ale meelege tule ikk ka "pääle 
Krk; süda lääb aledass, silmavesi om leevä "kastess; ike nigu aledamba meelega annat 
täile, tiiät et tajm "vaene ja sant Nõo; ku ma näi, et tä nii kurvakõnõ oli, siss lät's 
"hindäl ka halõhõss Vas; "stiuga murõhtass, "süämega iks olõ^i hallo Räp b . millestki, 

millegi tõ t tu kahju, kurb mul one penss ale temast, üks vana üvä mies VNg; ale ja 
"kahju on kohe iäda Vai; siis o nii ale, kai sul põle midagid Muh; tääl väga nagu ale 
"olla üksi Aud; ei ohid jo ale näha see kui maisi "nahka nüliti Rap; ale taga tõiss, et 
ärä suri Kod; no võta kui tahad, ega mul tast ale ei ole Ran; "väikest last oli hallo 
kaia?, is saa "õigõsi süüa anda?, ei^"mähki^kah Har; vaest eläjä "luuma um "õkva 
hallo Plv; mul om teid hallo, ii^piät no "nälgümmä Vas; ku häda om, siss olõ õi 
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aleader 

"härgägi hallo, a kui hädäkõrd 'müüda läti, siss om "handagi hallo; nõrgahtu -põlvilt 
"maaha, nii läVs umma naist halõhõst Se c. kurbust, kahju- või kaastunnet põhjustav, 

liigutav; kurbust või kannatust väljendav Midäs sul viga on täna et "ninda haleja nägu 
oled, kas peigmees jätt maha vai mida? Kuu; küll sie pidass aleda 'jutluse VNg; See 
nii pisike ale ("arg") laps Pöi; see 'olli pisike ale 'näoga poiss Muh; siis 'meitel oli 
' neuke ale asi, põln änam mette "prmiti, põln "peimest Lih; sel on nihuksed ilusad 
aledad (mõjuvad) sõnad Jun; poja laps jäi pia põletikku, kole, ale "aigus J Jn; ise itk ja 
lugi, aleda tuaniga Kod; küll om ale asi, et ma nii peräluss ole jäänu; sü ke^ksant om. 
"väega aleda "kÕnnega, panep kõik "rahva "ikma Nõo; halõha helüga laulõtass, helü utn 
hallo Lut Vrd halõdnik, hõllõ 

2. s haledus, härdus, kahju-, kaastunne üsna ale tuleb "peele, kui sa seda kõik pead 
'mõtlema Khk; tuleb üsna ale 'peale, kui ma teda nään Juu; emal tullu ale pääle, 
võtten oma latse tagasi Krk; kui kaet toda viletsat elu, siss nigu ale tuleb "pääle Ran; 
tulõ hallo pääle, nakass "ikma är? Se 

3 . a armetu, mannetu, vilets, halb Ei sie saa midagi " tehnest - - "niisike ale õli tõne; 
sie õppetaja lueb aleda "äälega, ei "kuulu kuhugi, kie 'valju 'äälegä lueb, 'kuulub üle 
keriku Liig; Riie mis sa "ostid on väga ale asi, öhugene ja pole tal nägu midagid Emm; 
mõni [inimene] oo ikke aledama (nutusema, kaeblikuma) äälega, mõni oo käredama 
äälega Mar; ei^taha ütelda et ul'l, siss "ütlät, et tä om " puuduline, ul'l on halõhõp sõna 
Har 

4. a (värvuselt) hele, valkjas, kahvatu, pleekinud, tuhin - R sPor S, L KPõ Lai 
Plt KJn M halepunane - "oige "valkjaspunane, "ruosa Kuu; tal on "valged "juuksed, 
aleda "karvaga Liig; Anepojad - - "alguses on nisukesed alerohelised, " ennegu "lähvad 
"kollasest IisR; ta nii ale (kahvatu) "näuga; pisine ale (hall) lind on, lina"västrik J äm; 
kui vä^v vähe 'peele akab, siis jääb [riie] aleks Khk; Ta akkab 'tuiskama, 'päike on nii 
ale ja 'valge Pöi; mis nisuke ale kollane on, see oo "aabjas kollane Mär; Karikakraga 
sai tulikollast. Kaselehiega alekollast Kei; kui see all on "liiga ale, ehk saab "musta 
'ulka "panna [värvimisel]; oli nisuke alesinine riie J.In; lepikseened, nisuksed aledad 
roosad seened Ann; "omme vist sadab, pääv on aleda "näoga Lai; s$i om "siande ale 
väfm Hei 

a l e | a d e r aleadraga küntasse alemaad. vanast ike Õli aleadrasid, kui alemaad "tehti 
Iis; Aleadra, sel on rauapmi ehk sahkpuu tagurpidi sedasi, ei ta ei sua juurte alla minna. 
Ta ainult kriimustas pealt Trm 

h a l e d a d e aledade Ran Nõo(alõdadö) haledasti koolitare rnan mõni higess nii ale-
dade, et "kullejal läits süda aledass ja nakass ka "ikma; nakap nii aledade kõnelema 
Nõo V r d halõdõ, halõhõdõ 

h a l e d a l t aledalt Var Aud haledasti nullis aledalt Aud 
h a l e d a s t , -i aleda\sti JMd Pee Plt KJn, -ste Rid (-ste) Han Tõs Aud PJg Kad, 

-st Liig Vai Trm, -ss Kod haledasti, härdalt, härdameelselt; liigutavalt "luevad aledast, 
ise "itkeväd ja paluvad jumala Liig; laps nuttis aledaste Tõs; Tuulelipp akkas aledaste 
riiksuma PJg; koer vingub, ulub aledast Trm; talleke mais nõnna aledass Kod V r d 
haledade, haledalt, halejasti, halelikult, halesti, hai etsi, halõdõ, halõhe, halÕhhalõ, ha-
lõhuistõ, halõhõdõ, halõhõhe, halõtudõ 

h a l e d u s aledti\s (-£>-) spor R eP, -ss Krk Puh Nõo Kam (-<?-) Krl, g -se; halõdu\ss 
hv Plv, Räp haledus, härdus, härdameelsus; kahjutunne, kurbus; haletsus, kaastunne 
aleduse pärast "anneti "puole "innaga Hlj; pettäs, jättäs minu maha, eks sie õle "naiste 
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a l e m b 

'rahval isegi suur aledus ja kahi Liig; kõva südamega, äga see^p tunne aledusi Khk; ikke 
naa nui olene ja aledost alati teis Mar; tal oli suur aledus selle asja üle Ris; linnu ema 
sureb aleduse kätte Iis; süda aleduss täis Kod; aledus 'tulli piule, akasin 'nutma KJn; 
nii suur aleduss, ei kisup vii silmist ' väl'lä Nõo || õnnetusjuhtum õliks seda aledusi 
tarist, et see loom sihantseks jahi Khk V r d halõhuss 

a l e j a | m a a aleja maa alemaa - Trm 
a le jas ale\jas TMr, -jass KodT Ote(-õ-), g -ja ale , sõõrd olejad põleiadi ~ 'tehti 

TMr; nüit üteldäss sõõrd, siss kutsuti alejass - - sinna aleja 'pääle telli 'kesva ja 
'tafriku ja külveti ka näärist kah sinna; alõja pääl om 'valge ao tahk Ote 

l i a l e j a s t i haledasti nii alejasli nutiab Kuu 
a l e j e | j a lg pi Pala alejejalad - võininäd Kod - Pala valla elanike pilkenimi 
a l e j e | m a a alemaa aleje nuia 'piäle kõege 'rohkem 'naarid taheti teha. kapuss 

kasvab kua aleje mua piäl Kod 
h a l e k a s ale\kass g -ka valkjas, kahvatu, hallikas tuliein päält alekass sinikass Krk 
h a l e k e n e dem < hale valkjas, kahvatu (värv); "vilets asi" alegene riie; Äi mina 

söust alegest asja küll äi taha Rei 
a l e k e r e —> alekõre 
h a l e | k o n t Alekont "viriseja" - VII 
a l ekse i , - p ä e v kalendritähtpäev, 17. märts ku aläkseiast saajva] kukõ juvva p , sis 

oudakeiast saa[va] härä juvva ? ; Alekseipäiv, kiislat keedetäss, terri surrnutass Se 
a l e | k õ r e , - kõ r s -kõrs g '-kõrre Kod(-kõrs, -kõirs g -kõrre); -kõr"s Lai; -kõr"s, -kore 

g -kore Trm, n, g -kere Trm söötijäänud maa; kõrgem koht heinamaal või metsas; 
alemaa, metsatulekahju ase põlend koht metsas on ka alekere Trm; sidi alekõrre piäl ei 
kasva kedagi, 'kõrgem kink eenämä siden, ein kasvab 'ümber'ringi - alekõrre 'piäle 
'tõmmad eenäd 'välja [kuivama]; jussi alekõfs, kos jussi rohi piäl kasvab Kod; alekõfs, 
kus on 'sööti jäänud maa, ilma arimata maa Lai 

ha l e l i k aleli\k g -ku Rei/-gu/ Mih Kod Pai Äks Trv Krk Ran/-gu/ Nõo Krl /a/õ-
li-/; halõli\k g -ku, -gu Har Rõu Vas Lut hale, härras, tundeline; kurb; kaastundlik 
üks 'vastutulija alelik inime Mih; ai elik ja õrn, 'niskese õrna südamega; alelik, itkuse 
jäälegä Kod; alelik lugu Aks; ta om 'seande alelik miis, kes tõese 'puudust tund Trv; 
mõni om alelik mõistap 'aste 'irüüsti töist Krk; nii aleligu süd'ämega, egä tühja asja 
peräst pill perän Ran 

h a l e l i k u l t adv < halelik üks kuul'meister loeb valjuss ja kõvass, tõene loeb alelikult 
Kod 

a l e m a alema (võrgukudumist) alustama alen võrgu üles; võrgu alemene; ku võrk 
aletud on, sis lähäb kudumene edasi Vän 

a l e I m a a aletegemisega rajatud uudismaa, sõõrumaa - Liig Ans HJn Koe Sim I 
Lai Ale 'maale 'külveti 'õtrad Liig; kolm küla kadus [viimase sõjaga] nõnda ära ei pole 
alema asentkid Ans; ja kus 'kasvas vili selle alemaa pial Sim V r d aleja-, aleje|maa 

a l e m a l , - le , - t alemal Liig Jõh Vai, -Ic, -t Liig allpool, allapoole, altpoolt 
1. adv sie rippub alemal, ei õle 'tarvis redend tua, ma saan 'muidugi katta; lase - -

alemalle; võita sa alemali 'kinni, ma võitan ülemalt Liig 
2. prep kui on keskommik juo üle, [öeld] päiv on alemal keskommikut juo; mida 

[vesi] ratta alt 'välläjuo tuleb, lähäb 'rönni, 'rönnisl lähäb jõkke alemal 'tamme Liig; 
'sääre luu on alemal 'põlve Jõh 

a l e m b ale\mb g -ma Kuu Liig; p alema VNg 
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alendama 

1. ala- või väbeväärtuslik, nõrgem, noorem jne mis sa 'vii]i]utad tädä ja viristad 
[öeld] ku laps alema virista VNg; sina õled ikke minust alemb, "tõsta "ninda et silm 
'pungis Liig 

2. alluv, alam alemb piäb ikke ülema paluma Liig 
a l e n d a m a alenda\ma Kuu VNg Lüg(-mraa) 
1. alandama, vähendama, madal (lama; vähemaks tõmbama; allapoole, madalamale 

laskma ülenda, alenda "laeva rhvl Kuu; alenda "inda, küll siis "lahti saad 'töisest VNg; 
sadude iel "kaivudes ja jõgedes, igal puol alendab vett Liig || madalamale ametikohale 
paigutama alendas "töise "ammeti, 'suuremast "ammetist pisema 'ammeti Liig 

2. alandama, halvustama, laimama eks üvä ole toist alenda; sie krappis ja alendas 
toist VNg 

3 . end alandama, alluma no mina sene ede alendama küll ei akka VNg; 'meie 
'piämä alendamma 'metsa ülema "alle Liig 

a l e n d i k alendi\k g -ku ale, alemaa läämi alendiku pääle, riibume tuki kokku; alen-
dikust sai "põldu Võn 

a l e n e 1 a < ale2 kiviste küngastega (maa) Sie "heinamaa on nii alene et ega siel 
"palju "niidetava "kohta ole Kuu 

a l e n e 2 ale\ne g -.se VNg Liig Jõh 
1. riietuseseme alumine osa a. "mieste"rahval õli 'nüöntsa kuub, piht õli ilusast 

kõhe ja alene õli "nüöritud Jõh b . särgijätk, särgi takune alaosa alesega särk õli ülevelt 
puoli linane, alt takkune; sie õli "särgi alene, sie alumine õts, mida aluss "sieliku sies 
käis Liig; "ennevanast õlid kahest tükkist kokko "õmmeldud "särgid, linane piht ja 
takkune alene Jõh c. seelik 'Sieliku "kutsuti siin ka alene; "jupkad on "kuuvved ehk 
alesed Jõh V r d alane, ales, alune 

2. koogi, karaski jne põhi, alus alesega kuok on 'nõnda: segas 'otra jahud 'piima 
'sisse, et sai paras "taigna, "lautas "pannu "pääle "laiali, lõi munad "kartuli "putru 
"sisse ja "tõstas alese "pääle Liig 

V r d ai esi 
3 . sag pi a. rehepeksul pahma alla jääv vili koos aganatega "reie ku 'puistad, 

siis 'päälimised õled "puistetasse "valla ja alesed "jäävad "põhja, siis "jälle "uuvvista 
obesed "selga Liig \\ "pahma sava õts, seda "üietässe "pahma alene Liig b . kasvava lina 
alumised lühemad taimed pihud - - "siutasse 'kinni lühemäiegä, mida ei ulatu pihuje, 
aleseiega Liig 

a l e n e m a ahnema VNg, -mma Liig a. alanema, vähenema, taanduma; kahanema 
pane vesi pudeli - - kui vesi ahneb, siis sadu ei tule; ajab üle keha "paisetusse - -
sangleppä vihaga viheldi, siis akkas alenemma; kuu aleneb lähäb jo "viimase "vierandi 
"puole Lüg b . odavamaks muutuma "kartuli "innad on alenenned Liig c. vaibuma 
nüüd on juo alenend ja 'vaikind sie mero 'vällä Lüg 

a l e | o d e r alemaal kasvav oder - Jõh KuuK A ah 'otra "üäldi ka, et õli paremb kui 
sulamaa "otra "kasvas Jõh 

h a l e p hai'ep sõim Hal'cp ko._,sa no joosõt, kas,_,sa i^näe?, kon korv om Urv 
a les a/e|,s g -s.se Jõh särgijätk Minu vanaema oli - - 'kõrtsmiku iüitar, täina võis 

"ilma alesseta "särgid "saada Jõh 
a les i n, g ahsi Lüg 
1. särgijätk "särgil sie takkune järk oligi ahsi Liig 
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a l e t u s 

2. koogi põhi, alus siis 'tehti alcsiga 'koaki, sie 'tehti muist rukki, muist "otra 
jahust Liig 

V r d alene2 

h a l a s t a m a ales\tama Järn Khk Muh Hää Vii T/alõs- Ran/ , alõstõ\me San, -mõ 
Krl, halõstam(m)a V 

1. haletsema, kaasa tundma; kurvastama; kurtma, halama - Jäm Khk Muh Hää 
Vii Se akkas oma poja eest alestama Khk; naa tuha asja pärast alestab ja nuiab, ellik 
poiss Muh; Ema on "surnu, aga lapsed jäävad kõik "nutma, alestama, pillakul Hää; 
mul oi' hallo, ma halesti timmä; 'kõiki jovvat no ar halõsla Se || a rmastama last piät 
halost ämma ja piät karisiamma kap; ma sinno ni halõsla ku pini 'paalkat Se 

2. halastama, armu heitma - T V alõsta no 'vaese 'pääle, anna täile iki Ran; 
kes min 'pääle alestab, miu 'pääle ei alesta 'kiäkina Nõo; surm om üits alestamada 
'ry,y,vli, ta^,i alesta; kivi alest orja 'pääle, läils "pehmess Kain; sa õks halõsla^ta 'vaesõ 
looma pääle, ala^ 'pessü^tedä IIar; >r ma? täile halõsti (lõin) Vas; halastaja hingega9 

Se; halõsta mullõ jummal' Lut || fig 'kiusab nii et jummal alesta (väga, rohkesti) Nõo 
h a l e s t i alesti Kaa Rei, -e Muh haledasti Jahi cese kõiguga nõnda alesii palja peele 

kinni Kaa; akan alesie 'nutma Muh 
h a l e s t u s alesiu\ss g -se Nõo San, alõsiu\ss Krl, h- Rõu Plv Vas Se(-.ss), g -sõ 
1. haletsus, kaastunne kõik' timmä halõstasõ?, kõigist iimä pale om halõstušs Se || 

armastus lööse halõstusõ 'süämehe Se 
2. halastus täi ei ole suguki alestust tõese 'vasta Nõo; looda? iks jumalö alÕstusõ 

pääle? Krl 
3 . (imestus-, üllatusini hatus) Oh sa:i 'taivahalõstuss, iilä? õdaguli ol'l Lääd'sämägi 

kõik' 'tontõ vai 'vaimõ täüs Rõu 
a l e t a m a aletama Liig Tnn KJn alet tegema Maad ei 'keeletud 'mõisa poalt aie

tamast ega kiittistamast, kui aga ise taheti teha Liig; Kui uut muad juure 'tehti, siis 
ikka aletamisega Trm 

h a l e t a m a 1 aletama leinama, kurvastama õpetajal 'surnu ema, ta aletanu ka tarid', 
Nüid - - 'öeldaks 'leinavad, vanad inimesed aietavad Hää 

h a l e t a m a 2 —* hahe tama 
h a l e t s a m a , h a l e t s e m a aletsama Vai / -mrna/ Kod, aletsema Kuu(Ä-) Hlj Mär 

Vän Trm, halõtsõmma Se 
1. haledust tundma, kaasa tundma, kellestki kahju olema; (taga) nu tma ei, sie ei 

alelse 'töise iest Hlj; lähäb emä 'välja, küll laps ale.tsab 'perrä; aletsas taga 'surnud 
Kod; ma? näka timmä halõtsõmma siss võtt poolõ murõht täi arp Se V r d halaelerna, 
halastama, halatsema, halelema, halestama, haletama, halitsema 

2. hädaldama, halisema eit läks nutlacss ojale, haletse.ess 'hallikalle Kuu; poisid 
ärge aletsege, poolel ööl lääb [meri] 'vaikseks Vän; äkas siäl aletsama, et tämä elo on 
igävess ärä rikoiud Kod 

h a l e t s i haledasti Laps nutab nii aletsi Hää 
h a l e t s u s aletsus g -e. haletsemine, haletsev kaastunne - Hlj V r d halestus 
a l e t u õt'e aleiuma karbaga Vig 
a le | t i l l i vana pulmakomrne, rahaannetus noorikule (raha tagumine langetatud puu 

kännu või puu paku sisse või raha viskamine tulle) läksid alet tegema, aletuld põletama 
pulma aal; pulmalest pilluvad aktidesse va.4kraha, kutsutse kokko pulmalest KJn 

a l e t u s —* halletus2 
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alev 

a lev alev Kuu Liig eV(al'ev Kod) M(-t> Trv), Puh Nõo g -i; aleb Mar Vän g -i; n, g 
alevi VNg Vai LNg; allõ\v g alõ\vi Ote(allev) Sau V(-v Vas Se, g -võ Krl, g -va Har Rõu 
Se) a. hv asula; suurem kirikuküla alevi "rahvas pidavad enesest ikke "rohkemb VNg; 
pisikesed "linnad "onvad alevid] kus ikke "vaprikud sies, siis sie on juo alev nõh Liig; 
teine õpib alevist läbi "minnes "rohkem kui teine suurest linnast Kse; "Tõstama alevil 
põle mette "ühtegi "antvärki; tegi alevile maja; põle alevilt "kuigi "kaugel Tõs; minu 
elu "iäga om si Otebäl allõv kõik "säeiü Ote; kuul' om Antsla alõvõ veeren Krl; sääl 
om niksuni* allõv nigu vaigu liinakõnõ Har; Haavapää küläh om pallo "popse, SQSS ku 
sinna mindäss, üleldäss: lää alõvihe - - Uju om nigu "nöksamine Räp; mii šeto jaohh 
olõki^;i? alõvai õip Se b . äärelinn, eeslinn suur küla just ku "linna a/cm Vai; elab linna 
alevin, linna servan Kod 

a lev ik alevist suveks söödale võetud mullikas Anna alevikule valu, näe, sarasse läks 
"kartuli "kallale IisR 

a lg 1 alg (algu) g alu R HljK ahistus; algus "vergo alg - - kui äkata "verko kuduma 
- - "vergo alustamine Jõe; Nüd ma "räägin parajate "iclimäse saa lõppu ja sen saa alu 
asja; Kes alu alustab, sie lõbu lobetab Kuu; Kes algu alustaks j a lõppu lõpetaks, küll 
mina keskel keeriksin HljK V r d ale1 

alg 2 alg g alu, algu hall1, külmunud kaste maas alg lõi maha; suur paks alg olli 
maas; Alg alles maas, ei või viil "luumi "väl'la ajada Hää 

h a l g alg g alu (alo) üld (n "algu VNg; h- Kuu Phl V); "algo g alo, "algo Vai 
halg (kütte- või peerupuu) ottaga selt alult "tohiu VNg; rihebu alud, nce on sured 
jämed. levabu alud, nee on "peenimad pilkad; puud lühidasse "algudeks - - ja viiasse 
"linna Khk; puud pannakse pinuse. ahid "süldas Krj; piiru alud "pandi "algude õrde 
"peale [kuivama] Muh; kaks sületäit "algu pöledadi ära Käi; vana pada "aeti "algusi 
täis (jaanitule tegemisel) Mar; aho täis "toorid "alga Kui; Uks alg akatab teise (ühest 
mõttest tekib teine) Han; "algõ õrrõd (ahjuesised parred peerulõmmude jaoks) Khn; 
ahi "koorem oli "vankre pial Kos; kualituas panevad kohe suured kase alud "ahju VJg; 
mõõdu panevad [puule] "piäle ja "lõikavad ühepidused alud Kod; puupakk lõhutasse 
"algudest Äks; [pikne] lööb kuuse puru, "algudest (kildudeks) kohe, nii puru üksi tuka 
Lai; alu süä, puu süä pudeve sji jäeb tule ürjätses Hls; sii om lahe iluss alg, sellest juusk 
"pirdu ku "siidi kunagi; vanast ollu alukihi ahju otsa pääl; Andress lää, alg seYlän ütelts 
ku kaas lää änd seilan Krk; mul om kaits vai kolm "algu "kuiva puud, toda oia ahju 
"läiiusess Nõo; Utsi allõ? (ühe halu kaupa) varastasõva puid Võn; mi? puul "kisti 
"pirdõ pedäjä alõst Krl; lalik "haiga Vas; ma? lei halo "sisse, sai kat's plaahhat Se || 
osmuse "algudest (malmlattidest) tehasse "rauda, sauna ahjude all Khk 

l i a l g a h h a m a halgahhamma Se, pr (ta) halgahhass Vas meenuma, meelde tulema 
tõõnõkõrd käüi uss"aida piteh ni "miilde halgahhass Vas; ma kae kas halgahhass mul 
"jnjilde, kas mul iulõ "mjjlde tuu asi Se V r d halgatama 

h a l g a h h u m a halgahhumma Rõu, pr halgahhuss Se — halgahtuma Utel pääväl ol'l 
iarõpoisilõ "miilde halgahhunup, ku õigõ^"lapjuga^"pruuni "sälgä "nühki?, vaest avi-
tass Rõu V r d halgahtuma, halgatuma 

h a l g a h t a m a halgahta(m)ma Vas Se Lut 
1. (äkki) meenuma, meelde tulema või turgatama üi's "mõistuss jäljialgahü "miilde 

Vas 
2. meenutama, meelde tuletama Tuu om nii ku nakkat "miilde halgahtamma Vas 
3 . halgahti (pahvatasid) kõik' peräh "naardma Se V r d halgatama 
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h a l g a s 

h a l g a h t u m a halga\htum(m)a Vas Se Lut, hiomma Räp Se (äkki) meenuma, meel

de tulema mul halgahtu "miilde et, ruuht ka iks hummogu võõdass Vas; oi tuu asi jäi 
iegemädä, nüüd halgahio "miilte Räp V r d halgatuma 

a l g a m a "algama spor R eP ("algama Khn), clainf alata Kaa Mär Kse Tor Kos Amb 
JMd Trm Plt Hls, dainf 'algada Liig S Khn Hää Juu Koe VJg Iis ?Hls, dainf 'alga 
VNg; "algama, " algõma, tn " algmin Lei, "algina (dõ, he) Har, (ma) alõ 

1. (millegagi) algust tegema, (midagi) alustama, tegema hakkama, käsile võtma 
"algasimma kodu Mahu sadama tulema; [nad] ei akkanu "millagi "riedisel "päiväl "ei

na "algama, ei siis ole üvä tüöd "alga; ken "algaks akkaduse ja lobedaks lobedukse, 
küll mina "keskel "kierudan VNg; "ninda "iljane on oma "tüögä, et nüüd vast 'algab 
"pääle; "algu nädalast   "algasin "einä teha Liig; mei "algasimma täna rugi "leikama 

Vai; saab uue leva alata; "alga leib üles: ikka kasukannik leigetasse peelt ära Khk; 
Neljasse oo üks ee pää  siis sai katsutud ikka keiki töösi ülesalata Kaa; akkame uut 
tööd "jälle "algama Mar; kui "maandid alati, siis "tehti jänese kuse järele veedavääda 
Kse; kui sukka "algad, siss teed "looduse "vainus; eila "algasin kesa"kündi Tor; täna 
on 'tarvis alata karduli "võtmisega Amb; "alga sina jutuga 'piale VJg; "algasin puid 
"raiuda Iis; "algasin juba oma 'tööga Trm; ma^naka sukka 'algmadõ ~ 'algmahe; ol'li 
koliõisskümme 'silma 'vardahe alõt; alõ? no sukk üless Har; lamass om "algmin pük'ä 
kurast "puolõst Lei 

2. algust saama, peale hakkama Pisikesega "algab "suurega lõppeb (tülist) Liig; 
minel kuul "talve "alga? Vai; nädala "algades olid ilusad ilmad Rei; se. "algas juba 
neVländämäl "aastal "peale Vig; rukki 'lõikus juba igal pool aiand Tor; tüü vahe siss ku 
üks tüü "lõpnu, teene viil " alg anu põle Hää; üks mure lõpeb tõene "algab Kod; Kas sa 
nüid jälle jääd kauges, kooli tunni om joba alanu Nõo; üi's kuhuss lõpõss, tõnõ "algõss 
Har; alg uni "tulla Lei V r d alema, algatama, algnõma, alguma, alustama 

3 . meenuma, meelde tulema, mõttesse tulema mul "algas pähä, et Olin siäl "kõiski 
siänil õllud; mul "algas pähä, et tõiss"muudu suab paremass teha Kod V r d halgatama, 
halga tuma 

a l g a s —■* haldjas 
h a l g a s alga\s eP(A Phl; al'gas[s] Vig) ss Muh Trm Trv Krk Ran, g " alka (g "alksa, 

"algsa Koe Iis Kod); "algas Hlj; "algas ("alkas) g "alka VNg("algass, "aalgas; g "alkse) 
Liig; "algas g 'alga Vai; algas Rei, '(h)algas Kuu, g e; komp algasem Saa 

1. kergesti lõhenev, lõhutav 'Algas puu põleb plahinal 'nindagu ole 'kõrred; " Alga

sesi puust ei saa 'tarbe puud Kuu; üä 'algas puu saab 'piergu "tõmmada Liig; teine 
[puuhalg] * jälle nii vesa teine "jälle nii algas lähäb kolks ja kolks [lõhki] Mar; nii algast 
puud ei ole kui lepp Tor; koredad puud on kõik "alkad, klõpsi "teisi 'lõhki et lust Amb; 
ead "alkad puud, ead pieru puud Kad; "sirge 'suiga on algas, lähäb "ästi "lõhki Trm; 
mõni puu o nõnna visa ja kiird, ei lähä "kafki, tõene o algas Kod; algas puu om lahe 
ja kõva Trv 

2. kergesti murduv või purunev; habras, rabe, pude sie on "niisukene "algas puu, 
ei sie pia VNg; see puu oo nii algas, ühna põlve taga murra "katki; mool "olli elivandi 
luust kamm, aga "olli algas Muh; sel oo lai algass kiud, need o prak'klinad Vig; jää 
alles algas, ei kanna veel "ühti Var; meri akkab "alkass minema [jäälagunemise ajal]; 
kõik asi kopitab, riie, nahk, puu, lähäb "alkas; [leib] sai "seoke pehmt ja algas Tõs; 
Näpetest lõng paelu "alkam kui "vjõllõst Khn; paakspud  'siuke räbal, algas, siia puu, 
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algatama 

temast ei "tehta midagi Pai; pilkad Imad oo koredad ja 'alksad, algas masindata Kod; 
algass puu om pudeve, sjj ei anna 'painude Krk || (lopsakast, tugevast rukkist, hernest 
jne) [rukis] õli jäme ja algas, tugev, lõegasid ku pajo'vitso; ku õlid 'puhtad 'alksad 
"ermed, peksid kuadidegä. ku rohised, siis tallati obessegä Kod 

Vrd halkjas, helgas, hõlgas 
3. fig (inimesest) a. nõrk, jõuetu algas inime ei kanna lööd teha Tõs b . kerglane, 

tühine kes va "alkad inimesed oo need oo va eblakad; on üks algas inimene, se kis pailo 
jutostab Mar c. onegi nõnna "alksad [silmad] piä piäl, lahked. Niiskesse suure. "alksa 
silmadega Kod 

a lgatama algatama algust tegema, alustama Uks algatab jutu ja teine räägib edesi 
Hää Vrd algama 

halga tama algatama I Nõo Rõn Kari Krl, halgatam(m)a Urv Har Rõu Vas 
1. (äkki) meenuma, meelde tulema või turgatama võeh, nüid mul algatas "mijldr. 

mes mul "kädti teha Kod; kuluma siss 'ütle sulle, ku mul 'mjjlde algatab Nõo; Tuud 
õks kgnõlat miä 'mjjlde halgaiass Rõu 

2. meenutama, meelde tuletama - Rõn V Halgata mullõ 'mjjlde, kuis^tu edeots 
oli, kuluma SQSS kgnõla Urv; ku^kiä "mjjlde halgaianu?, sgss olõss "tiidnü^küF Vas 

Vrd halgahhama, halgahtama, halgatuma 
halgat imia halgatum(m)a Kan Urv Har Plv Lut, pr (ta) augatuss, algatuss Lei 

(äkki) meenuma, meelde tulema Ku mul 'mjjlde halgatuss, sõs ma võta tu kofvi säält 
är? Urv; mulhalgatu 'mjjlde et tsiga jäi söömäldä? Har Vrd halgahhuma, halgahtuma, 
halgatama 

haigema ' (h)algema hv lõhkema, pakataina * Vatsa 'alge (liigsest söömisest) Kuu 
alges 'alges Kuu VNg Liig ahistusel, alustatud kui 'võeras tuli ja 'kaipjas oli 'alges 

vast, siis "võeras 'ütles, oh minu eluaeg on pikk VNg; Ei mul õle 'kuutu viel, mul on 
'kar)T)ass vast 'alges; sie tüö on meil 'alges, olen ' alg and jao teha juo Liig 

alg|hain alg- Har, alk- Lei ?lõikhein mõtsa all 'kõrgõ algain tijij "lõikass jala ka 
'kafski Har; alkain un al'lass kivi and el'ü tagažd'i (öeld kajast) Lei 

halgjas —» haldjas 
alg|kangas labane ja 'toimne on alg"kangad, 'mustre'kangad, nendel on 'rohkem 

'nüsi JJn -katus ?roovistik, roovitis [õlekatuse tegemisel] õle topp saab 'võetud - - ja 
'lüödud vasta sedasamust algkatust 'sinna, "villu - - külg kül'le 'kõrva 'sinna KuuK 

- lõpmata alatasa, alalõpmata Ei "sengä saa läbi, alg'lõpmata vudiseb 'kallal Kuu; 
inimene elab 'kauemb kui ei muretse alg'lõpmata Hlj 

algma —» algama 
algmest "algmest Vig PJg algusest "algmest saadik Annuse [talu] Vig; see oo (vana 

talu) ' algmest juba [olnud] PJg Vrd algmine 
algmine alg\mine, -mene Liig Vai Pöi Muh Phl Mär Vig Han Hää Hag Jun KuuK 

Ann Koe Kad VJg Kod/ 'al'g-/ Pii Hls Krk Lut (peani sisekohakäänded) (maailma) 
algus; ahistus sie on ikke 'algmisest 'ninda oid Vai; Kais on kohe 'algmisest 'peale 
'murdjaks 'loodud Pöi; ilma 'algmesesl 'olli sü üks kui maa Muh; ' algmiscl lõi jumal 
"taeva ja maa Mär; 'Algmeses oli mets, see raiuti maha, ehitati majad Han; 'algmisest 
kohe kui ma akkasin 'käärima, olen 'ümmer 'käärbude 'käärind Hag; 'algmine ja 
ots VJg; (kirudes) pagana eläjäd 'ahjmisess suat Kod; 'algmcsest soadike kui mina 
"kttulma olen akand on iki virre Pii; sedasi om njj asja 'algmisest mai-lma otsani Krk 
|| "esimene" 'Algmesed 'lambad 'lähtvad undi suhu Han Vrd algne 
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a l g u s p o o l 

* a l g n e sg elat algnõst Se Lut (maailma) algus ilma *algnõst saani kõik' 4jo [setu] 
rahvass šjo orn pühama ara rahvass Se V r d algmine 

- a l g n e Ls esialgne 
a l g n u s s *algnu\ss g -sõ algus - Lut 
a l g n õ m a ' algnõm(m)a Plv Vas Se Lut, alõdap Lut algama hummõrl 'algnõss kuul' 

Plv; talv ' algnõss jop Se; hing ai g nojaabri kuul 'algnõss; ku ilm alõšs, ol'l jo saavišt 
raha "pääle; Väin urn suur jegi, 'algnõss Vinne maalt ni satass Riia 'merde Lut 

h a l g | p u u (puu)halg, halupuu - Mar Vig Kir Kse Hau Tõs peeru "pilpad "saadi kase 
alg puudest, 'tõmmudest Vig; suured algpuu virnad olid aja "ääres Kse; Kui algpuudest 
ilma jahi, siis 'aitasid aud kua Han 

a l g u "algu Jõh VMr VJg algu Iis, algu Rõu - "algu Hlj Liig Jäm Ans Mih Trm Lai 
Har, -algu Krl algul, alguses kevade - - 'algu 'aprilli Jõh; ühel "aastal oleme "sündind, 
mina 'aasta 'algu, tema 'aasta lõppu VMr; tuleva nädala algu lis; nädala algup Rõu 

a l g u - algu- J uu J Jn Kad VJg Iis, 'algu- Rid J Jn algus(e)- "algukuus olen 'sün
dinud; "algunädäläsi - - 'algasin ' einä teha Liig; "Algu"kannikas sie õli [leiva.] "kas-
vu"kannikas, sie jagati "laste vahel 'vällä Jõh; miul vast on 'karpja 'algu'otsa kääs; 
eks ikke enne 'algu'aastad ku akkad 'käima [alles merel] ja 'verko vähä siis, tiep 
[torm] 'kahjo Vai; niäri 'päävä jälle 'üitäkse algupääväks J uu; mõned mehed [käisid 
teol] algunädalas: esmaspä, teisibe, kesknädala Kad 

a l g u l 'algul VNg Liig Pöi Rei Mär Kse J uu Kos Kad Iis Trm Plt KJn Hls Krl 
alguses nädälä 'algul ikke sain 'einä Liig; 'talve 'algul Rei; mineva nädali "algul käis 
ta alles siin Mär; töö ei tahtnd "algul "minna Kos; sügise 'algul KJn; maikuu "algul 
Krl V r d alul 

a l g u m a 'algu{m)ma Har Lei algama, peale hakkama Ku^vili sai 'riihega ärä^ 'pes-
iüss, siss 'alguki lina'hellämise aig; Kiiigitük'k 'alguss päälpuul' 'põlvõ ja lõpõss kiha 
manh; jaanuari edemusel pääväl 'alguss meil vastanõ ajaslaig Har; äja (pulmad) ' al-
gusõ Lei 

a l g u s "algu\s g -se spor R(-ss g -sse Liig) spor eP(-o-) u Hls Krl Plv, g -s Rõu /n -š/ 
Lei, -ss g -se Puh u Nõo, -ss Har; "algu\se Krk Ran Rõn Räp (-s) ahistus, algamine, 
hakatus; algusmoment; algusperiood; alguspool, -osa no nied (kivid) "pandi 'mõisa 
"algusest VNg; kui ' töine ies "algusse "lahti tieb, küll mina avitan 'kaasa kõhe "laulda 
ka; 'talve 'algusses Liig; see on majlma 'algusest saadiked nenda olnd - - sellel pole 
'algust äga lõppu; 'aasia 'alguses; 'augusti kuu 'algusel Khk; Reede - - siis äi 'tehtud 
öhegi töö 'algust õles Pöi; Iga "algus oo "raske Han; leiva "algus oo kasukanikas, teine 
oo konts Var; ega sie tigedus kao, sie on jo 'algusest "luodud VMr; sie oli riiu 'algus 
VJg; tegi 'tüäga 'algust lis; se oli lina küli 'algus, kui tomingas 'õitsma akkas Plt; 
sii viga on juba 'algusest tal kulles KJn; sji olli talve 'algusel iki Krk; rüä puut mass 
kuuskümmend kopika, minu 'jiuuruse 'algusen Ran; veebruari lõpul vai 'märtsi "algu-
sõh na (küüvitsad) "äitsese? Rõu || esialgu, algul, esmalt 'algussest ei lase 'lüpsädä, 
aga kui 'kuoldxib sene järele, siis laseb 'lüpsädä küll Liig; 'algusest lõi jumal 'taeva 
ja maa Kse; kõege 'algusest akkas ehitama, tegi paadi, siis ehitas 'veskc Aud; kis sest 
'oolis, et 'alguses 'raske oli Tiir; 'Algusen es saa selle 'õpmesega suguki akkame Hls; 
" Algusõn ol'l tüü rassõ, a,_ku? ärjiansi, soss olõ õss midägip Rõu; ' algus õh käve esä 
imäga orja tüüh Veriora jao pääl Räp V r d ale, alg1, algmine, algne, algnus, altus, 
ahistus 

a l g u s | p o o l tetse-mbri ' alguspuolel oli laps 'sündind J Jn 
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algõma 

a l g õ m a —> algama 
a i h aih Har 
1. adv all, alumises osas; varjus aih om jala allun, pääl om Hiit; 'mõisal ollpuultõist 

"säfki sällän, pihtsäfk aih ja pik'ksäfk pääl; " ülhen ja aih; tefti siss savikivi kahiss pääle 
korõmbadõ nii et 'ruumi aih ol'l; meil om keväjeli siihn suurvesi nigu meri aih; tan 
omma ammust saani^toe9 aih Har || meil om aih (küljes) "kartuliid hulga nigu kohjaga 
om ala^kasunu7" Har 

I I . postp 1. all, alumises osas; varjus pini "olli^laua aih; piir"päästläse eläse perve 
aih urun Har 

2. läheduses, juures; (millestki) madalamal mäe aih orun om üt's talu; "Korva 
rahvass "kävve õks miip aih "Vsuklõman; mul "näksi enne "süäme aih nii järämä Har 

3 . a. (välj tegevus- või mõjusfääri) tõsõ viha aih ollõv kikõ rasõhõp elukord; ega 
ta säärtse piina aih "kaugõ ei või ellä?; kat's "lihmä ' olli laada pääl üte henna aih; 
oli kol^kuud 'Tartun "tuHtri aih; tuu asi om "kuhtu aih Har || iimä om õks henne aih 
(omaette peremees) Har b . (millegagi) hõlmatud tuul om suur" jagu "põldu kõik' rüä 
aih Har 

a l h a alha alla, madalale kõik' kotusõ omma^läbi ot'sidu? [maasikaid], kas mine 
"mäele vai mine "alha Har 

a l h | p o o l allpool mul om napin aih puul "ruustli, pääl puul om võid Har 
al i ali Lut 
1. a. või nigõlõss timä ikk ali naar kõvastõlõ; juvva^taht, ali süvvä^taht, ali kon 

näge "vgira hobõsõ, toori hirnahhass hopõn Lut b . ehk lai ali timäl, iks üts; edimädsep 

"hamba ali ede"hambap Lut 
2 . aga hot' timä joofk, ali taplõ_,i? Lut 
a l i d u vilets, saamatu, soiguv Küll sa oled üks alidu ing, "mnp]e.giga akkama ei saa 

Kuu; oks sina va alidu Tõs V r d anidu 
a l i d u s alidus pej kõlbmatu, tarbetu olend on üks vana alidus, ega sida alidust taha 

"kennegi Kuu 
a l i | ha l j as aliaVlass (täiesti, üsna haljas) ain Lei 
a l i jas —* haldjas 
h ä l i n alin, -a lis h- Kuu a. halisemine, kurtmine Sidä "luoma"kahju halina o nüd 

kogu küla täüs Kuu; Sie tulijaile oma alinaga IisR b . halisev Ega alina naisega kerge 
ole IisR 

h a l i s e m a alise\ma R(A- Kuu; -mma Liig) S Mar Kse Han Juu Kos Jür Koe VJg 
lis Pst 

1. (nuttes, haledalt) kaeblema, kurtma; hädaldama; virisema Midäs siel "jälle "lap
se rebal haliseb; Midäs sen vähikäse via pärast "ninda halised Kuu; Jäi alisema, et kuda 
ma saan ja Jõh; nee pole "ükskid rikas, aliseb egaüks "möisnigu maa nuka peel, pole 
ega peevast "leibagid Khk; Alisemine annab taariauded (hädaldajale antakse) Kaa; ta 
tulli oma äda mu ette alisema Muh; Valjusti äi karjund ainuld vehe alises vahetevahel 
Emm; "vilja veel teise "aastasse ka, mes sa "tühja alisedKäi; Aga kebade änam ahseda 
põhi, siis mätas läks "lahti, sai loomad "valla 'laska Han; Haliseb ja oietab, ega si 
"kergembes ei iii Pst 

2. haige või põdur olema, virelema, põdema - Rid VJg sie alise "iiiskust; küll 
sie one "kaua " aiga alisenu, ei "praavi "eiga lähä " engi ka siest "vällä VNg; obone 
akkas alisemma, ei enämb süönd ei juond, suri perä ärä; maa aliseb. kui saab vähe 
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haljas1 

"sõnnikku. ei "kasva midagi, ramu vähe Liig; Kui puud ei saand "õigel ajal "issudata, 
vai kui "juured said viga, siis puu jäi alisema; Ega ta õld aliseja (kaua põdeja) "aige, 
vei oma liha kõik "auda Jõh; tarna alisi oma "aigukse oma jala pääl ''valla Vai; mis 
sest laamast on aliseb mitu "vuastad maas VJg 

a l i s t a m a alista\ma VNg Lüg(rnma) Jõh põetama, haige eest hoolitsema nie alisti

vaia toist ei sure " eiga sure VNg; Süönd ia "süöta, ''aiget paha alistada; piän alistamma 
sinuda, et õle "aige, et õle 'terve, "ühte 'puhku alised Liig 

h a l i t s e i n a alusema ?haletsema küll ia aluses ta eest; "luoma ka alitsetasse, kui 
kedagi äda või Sim 

h a l j a k 1 al'ja\k Kod, al'la\k Hää Puh, g ku; n "aljaku VNg 
1. rohelus, haljus, haljas rohi one juo "aljaku maas nüüd 'sündi "lambad 'küngale 

"lassa VNg; üvä aljak metsa all, eläjäs saab võtta; ku rohi akab kevade 'kasma minema, 
siis one aWjak Kod 

2. haljas, haljavõitu  Hää Puh kevadi on Arjanina pääl ilus al'lak ein Hää 
h a l j a k 2 aljak euf vares (hülgeküttide kõnepruugis)  Rei 
 h a l j a k Ls metsahaljak 
h a l j a k a s al'ja\kas Var J uu Kos I, ' alja Vai, alla Var Tor Hää JMd Plt, alla

Mär Tiir, g ka haljas, roheline; haljavõitu, rohekas jo miu oras on vähä ' ai j äkas Vai; 
aljakas muna Var; juba kebadine mua akkab al'jakaks minema Juu; kõik suislepäd o 
aljaka täpiga Kod || valmimata, toores allakad rukkid ei sünni veel lõigata Tor; kaarad 
o vjil kirjud puhas, mõni ripse one küps, mõni aljakas Kod 

h a l j a k õ n õ dem < haljas muru om jojöönü "hallakõsõss Har 
h a l j a l t 'aVjalt IisK Kod Võn, /iRäp, ' ai j alt Liig Khk, 'allalt Tnn, h Lut roheliselt, 

haljana ku külm, tulevad [lehed] "aljalt maha Kod; kes "jõuše [sibulad] "aljalt (koos 
pealsetega) Talinahe viiä?, tuy, sai palo raha Võn || valmimata, toorelt "Niitas aljalt 
maha, ei last küpsest Liig; 'tikred akkavad "aljalt 'aitama [toiduks] Khk; vikk tehasse 
"allalt ära, ja kui seemet tahad, lahe "valmis "suada Trm; ua "kõtro keedetäss "haljalt 
Räp; suurõ^kirivä? 'herne7   näid latsõ? süü eip "hallalt, um mõro Lut 

a l jas —► haldjas 
h a l j a s 1 aljas, ai g "alja, "ai S(h Phl, aljass Muh) spor K(ailas VMr), I; "aljas 

g "alja R(/i Kuu); allas L K, 5(5) M, ss T, g " alla/" alle Krk/; (h) ai lass, {K) ai ass, 
šs, s, š, (h)alä g "(h)alja, "(h)alla V 

1. (värskelt, erksalt) roheline; haljendav, haljuse säilitanud ani 'aljas ja pää 'paljas 
— viht Kuu; Kui kuiv luog   'vihma kätte jäeb, ei saa sest enajnb ' ai ja st ' eina IisR; 
oras "tirkab   pisine aljas ots juba ülal Khk; oras 0 nii aljas, lume all tuln; rohi 
akkab juba 'aljaks 'lööma Muh; näid "tulle, paar "peeva "heeste "vihma, maa "jälle 
haljas ja roheline Phl; aljas ein, ei ole "vihma saan, varakult 'tehtud Var; kuuseraedud 
00 'allad 'aasta 'rinki Tõs; [kasvamaläinud rukki] pea olli allas rohelene Vän; jnets 
läks ühe päevaga "aljasi Amb; Aillä einä pääle minnu (surnud loomast) Trv; kik'k iii 
veere 00 "alle joba Krk; ku "kartulivarre om "alla, siss "kartuli kasvava Nõo; allas 
erne, tol om "alla tera, na aha ei ole, om sinitse Ote; no^peräst "vihma, no^m kõik' 
löönü^ "hallass; helehet hallast om ja 'tanklast hallast; "Hallast "värmt sai piibelehist 
Har; täile ummõldi "halja põliaga "uiidrik Vas; hainakadsak   sääne "halja säläga 
Se; kabõhhõisil oli halašs "kurtkakõnõ, "hallast kamakast Lut || valmimata, toores; 
kuivamata kui sa "siemet ei "'tahtund siis võis [lina] "aljana ka "kiskuda VNg; vili on 
viel "aljas "põllu pääl, ei "sünni viel "lõikama akkada Liig; leheb "aljud rugisid ösuma, 
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ha l j a s 2 

5ee._.o äda leib Khk; see (heinaloog) ühnä allas alles, see sünni Messe võttagi Mar; lamu 
oo aljas ja toores Var; pohlad on veel 'allad Kei; kui [puu] kand olema aVjas, 'aarna 
viil 'poegi kõrvalt Kod; õrakit või joba 'al'last perust kisselis 'kiita Hei; 'haljit päid 
pallo seeh kesval Se || mul 'hinnel ol'l mitu halast (rohekat) tsika Lut 

2 . (hõbedaselt) läikiv, hiilgav; helkiv, hele a. (metallist) ilos 'aljas plekki; 'riistad 
on 'puhtad ja 'aljad Vai; Obe - - seisab ika aljas Jäm; Mulla sehes kulub adravannas 
kenasti allaks Kaa; telliskivi teeb noa 'aljaks; vikat käiatasse 'aljaks Muh; muist o 
'allad naelad ja muist oo roostetand Mar; ailas niikui õbe VMr; lambi vased vaja 
'aljast *nühki Trm; võta rosiitedu 'lapju, kaeva mõni aig, lääb 'allass Ran b . kui on 
allas kulla'näoline Jäm; vimm oo 'seike aljas kala Mus; Ilus ja aljas, must ja paljas, 
muidu ära katsu, kui näpp tee märjaks — kirp Rei; vahest tulevad na 'allad lume 
sädemed mis 'läikväd Vig; 'lendjas on alt e/e allas, seila pealt 'mustjas all Van; kiele 
'leikkaea ailas niisuke lai, luom seda 'iaste ei süe VMr; tilluk räim ja ninda allas ku 
kire Krk; Halas ku siid Vas || puhas miul olli iki nõu 'alle, 'puhless küürii Krk || sõja 
tuli tegi meid nenda 'aljaks (paljaks) Jäm 

3 . selge, klaar aljas viin Khk; 'selge allas vesi Vig; allass suulvesi [räimede] pääl, 
'selge sxiulvesi; ku tahap siss annap 'allast 'taevast [vihma] Krk; allas liim [süldil] 
Nõo; säärast kuradi inemist kui_isa? olõt, ei? olõ^külh see 'halla 'täiva aih töist Har 

4 . s a. rohi, rohumaa; haljassööt Einu oli kevatsepoold talve nii veheks jeend, et 
vaesevaevald sai loomad aljale Emm; jäneksed 'piavad allast 'saajna, [sealt] saavad 
vedelikku J Jn; me lääme sinna 'alle 'pääle, allas lat's sääl Krk; Suvel seivä obese 
allast vällä pääl Rõn b . valge viin va 'haljas Kuu; ma 'kalla omale allast. Kse; 
küll sääl seda va aljast 'joodi pällu ära Äks; 'maarja puna 'juudi 'maarja pävä aig, 
mõnikord 'võeti allast kah Hls c. raha sul ikke seda va aljast on Trm d. räim va 'alla 
'vaKksive tonnist Hls 

h a l j a s 2 'alja\ss g -se hallikas, hallivõitu 'tuhkur om 'seani.e 'allass, 'mustjass 
all; 'seanie 'aljass om, undi 'karva; ruusa maa - - 'aljast 'karva Krk 

ha l j a s t a i n a aljastama Mär Koe, -ss- Kod, aljas- VJg, allas- J Md Lai VIPõ Trv, 
'aljastam(m)a R(/i- Kuu) (metalleset) haljaks tegema, haljaks hõõruma; puhtaks tege

ma; küürima, pesema Ma 'haljastin 'kalla kohe 'läükümä tuhaga neh 'vaskine 'lähteb 
küll; Eks se täü lau'päiväligi vähä 'haljastada neid puu 'riistuigi 'rohkemb Kuu; 'per-
mand 'lahtu ' aljasta; 'tarvis ' endasa ka ' aljastaWNg; ' aljasian nugi ja 'kah viisi Lüg; 
'vaske on kõvast omehind, 'tarvis akka 'aljastamma Vai; ma aljastan vähä oma 'silmi 

VJg; õngemed alate aljassavad 'õngi; tüd'rik 'kuksi pori'oüu, näid peseb ja aljassab 
ennäss Kod; allastasid ää [preesi], siis kõlises nõnna et Lai || sii tii juba akand 'roh
tuma, seda enam ei allastada KJn 

h a l j e n d a m a alje\ndama, alje- S spor K(aile- Koe VJg, alja- Ris), I; 'aljendam(m)a 
K(h- Kuu); allendama L K M(-nteme, -ndeme) TLä, -ndemme, -ndõm(m)e, -ndõmõ 
Krl; hallendamma, hallo- Har 

1. haljas, roheline olema, rohetama kull sie 'piesas ' aljenda VNg; kevade oras 
'ehtib, pöid lööb aljendama Khk; väilad kevade kõik ailendavad VJg; piale vihma rohi 
aljendab ilusaste Iis; ke.4u om üleven, ku allents puha Krk; ma 'mõtli et kesva ei kasva, 
aga joba orass allendab Nõo; võitku 'Härbälli mägi hallendass 'lõpmalda Har 

2. läikima, hiilgama, helkima 'kaste 'aljendab Lüg; 'riistad on 'puhtad ja 'aljad 
- jo ' aljendavad Vai; mõõk allendab ja läegub Tor; keedetud rihma 'pandlid kuremarja 
vee sees, siis - - aljendasid nagu elendab Lai 
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3. läikima, puhtaks hõõruma riidiga või riidilse nartsuga ailendaii öbe "ašsu Vig 
-lialjengas Ls vesihaljengas 
hal je tama halle\tam{m)a, hale-, hale-, hallo-, hai'5- V(hallatamma, allatõmmõ 

Har, al'a- Lei, hal'ä\tama Se) haljendama nurmõjii^konnujiallõiasõ9 Har; keväjä maa 
nakkass halõtamma Plv; mõis hallätass Se; viluna9 ni vihma9. [rukkihaki] päälmädse9 

viho? 'näksi9 jo hal'leta?na Lut 
haljus hv ' aljus g -e s < haljas mis sa neist änam 'nühkad, nendel 'aljusl küll Khk 
halkast adv < halgas [puu] lähäb ' alkast 'lõhki Ris Vrd halksass 
halkjas 'alk\jas g -ja Vig Jür halgas, kergesti lõhenev või lõhutav; habras, kerges

ti murduv Alkjad puud Vig; Nurmenuku varred olid 'äšii ' alkjad, aava puu ja agu, 
tuletikud Jür 

halksass adv < halgas 1. — halkast kel 'oksi ei õle, lähäb õige 'alksass lõhki Kod 
2. jõudsalt, lopsakalt tänavuade [kapsad] nõnna ' alksass kasvavad, suured piäd 

Kod 
a l l 1 all üld 
1. adv (välj kohta või liikumissuunda) 1. a. (vertikaalselt kellegi, millegi) all, allpool, 

alumises osas; sees, varjus mul 'käivad 'suolcd all (songa puhul) Liig; alus kot'1 keib 
all magada; pia sa all, ma kalla 'sisse Khk; piimal põle koori "ühti, mudu vesi all 
ja kile peal Kse; pialt oo [tõhk] vähe must ja all oo pruunakas kollakas Var; kördil oo 
pitsid all, pitsidega kört Tõs; jää on korisükus, vett all ei ole Saa; ihu pial kõige all on 
säfk JMd; siin on natuke 'vaesem maa - - saue põhi all Pai; on üks igavene lauslik 
sie saun küll, ei tia kuda nad viel sial all tohivad elada Kad; pudrul on põhja mekk 
- - kui on 'kange tuli all Aks; libe all, libe piäl, libe kala 'keskel — kanga kudumine 
KJn; [õunapuu] oksad ollid nii täis, et toed ollid all Vii; aga kui kulu all 'olli tõesel 
aenal, niideti üten maha Ran; lumekirmeke 'olli pääl ja 'nilbe iä 'olli all Nõo; puul 
- - all om tiimi, pääl ladu San; tõõsõ kõrra pääl 'elli esi9, all oli näil ' ko^teriiiisi 
Vas b . madalal, (millestki) madalamal; maas; allalastud asendis 'päivä tera on juo 
all, on 'õlita kääs Liig; Lacaluse võiab sojaks, all pole midagi, kas 'külma ää\ Maja 
on õlal mää 'otsas, kaju all Poi; suvel jo piab [jõe] tamme all pidama, muidu ei saa 
'eina teha, kõik veti täis Kad; päev one juba õege all, aga vjjl paessab Kod; see sügav 
koht [jões] on maur, all kus vesi keerutab Plt; kui makad, siss om klapi all, 'silmi pääl 
Ran; kassipoig om lännu üless posti 'otsa ja peni aogup all Nõo; ma^paüni är9 värehli 
all (rehehoone juures, mis asub elumaja suhtes madalamal) kitini9 Rõu c. (lähemalt 
kohta määratlev) [laevas] sai all 'puordis 'olla VNg; 'käisin all (alamjooksu pool) 
'veskil Liig; sii all 'lähtes on 'roogu Kär; 'Tahkuse külas all jõe 'ääres on kõfts Vän; 
all 'koples olid [kangad pleekimas] - - kus meil sial ned aavad all kasvavad Amb; vana 
tarelohak õli all külän. Kod; meil tulli vähä peenikest 'vihma, aga all järvekuru puul 
ollev iki kõvasii sadanu Hei; lehm oli tah all niidil man; imä jäi 'mäele, tek'k mäel 
süüa9, ma^kammaiidi all sanna man Vas d. madalas kalda ääres all meress Kuu; täna 
olid lestad all olnd, madalas Khk; Pailu 'laevi oli all [sadamas] Poi 

2. allküljel, põhjas olemas; küljes, kinni; alla, külge kinnitatud; toeks, toena Jalad 
punased all 'nindagu 'pardi 'lestad Kuu; alasil on jalad all - - 'miska 'sõisab pakku 
'otsas Liig; 'Ninda jalg 'surrud- - kas on 'jalga all vai ei õlegi Jõh; 'katso et 'sumbul 
ei ole 'pohjagi all Vai; varased 'valged [kartulid] - - õite agarasti «//Jäin; rataste pulk, 
se ojab raita all - - et raias ep tule alt ära; ainus tuhlis, es ole 'loodttst ka all Khk; 
o6w.se raud laksub all, tahab kinnita 'soaja Muh; lähäb nõnna et jalad 'vilktivad all; 
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all1 

1vankri ratas "loopab all Mar; obusel o lume lombid ~ kombid all Kse; puu*hingel oo 
puutallad all Tos; mis mulale viga tulla [tuppa], mullast põrmand ol'li all Saa; oleks 
mul jalad all olevad (liikumisvõimelisecl) et tulen * valla ja jalotan Ris; tiel "keltsa viel 
all, ei võta * sisse Koe; vana põhi all, si o *jõukas Kod; nüid on padal jalad all, "lendab 
keeda Aks; pooliku ravva es kurda all kõlege Krk; kae "päeval om jala all, vist * ommen 
läp sadama Nõo; sillal olli kolm või neli tarandusl all Ote; joosõp nii kõvastõ ku sul 
'jalgu om all Har; 'kuultul jutul ei olõ^ "põhja all Rõu; aHol om "puunõ vank all Se 

3 . (välj olukorda) obene sõit, jäi "saisma, 'ol'li ärä "vaibenu - - vars all (imemas) 
kah, [hobune on] nõrk Ran 

I I . postp (välj kohta või liikumissuunda) 1. a. (vertikaalselt kellegi, millegi) all, 
alumises osas; (millegagi) kaetud, varjatud "ukse "lingu all on trikkel, "kergitab "lingu 
üless VNg; "linnud "lennavad 'kõrgel "täiva all Liig; mei "käisimo jää all "püüdamas 
ikke "verkoga Vai; keeb maa - - jala all virtsub Jäm; Kui katus 'samli Uhab, "samli all 
ta seisab kas või sada "aastad Pöi; pääva all "sõuke punane parras Muh; kark "kaindla 
all Rei; munal o koa kile koore all] ja särgil oli kurgo all nööp Mar; tule tukid oo paea 
all Mär; mää all kasub vili parem kui mää peal Kir; küll ta teab, kus kibi all vähk 
seisab Var; "särki "kantakse kuue all Hag; [varss] imes poole "vuastad emä all Juu; 
vili kasvab ärja jala all, ta tegi "talve sõnnikud Kos; koorm kui hägu "persse all Pee; 
"vihkab nagu "ussi aja all Pai; kevade kui maa sulab, suland korra all on kells] umalad 
keedeti ära "kinnise kaane all Lai; padi "ol'li pia all KJn; lot't lõvva all; obestel om 
suve kaara "kapje all, las na esi süvvä vallast Krk; vahel lähäb ratas "katski "kuurma 
all Nõo; kõjo puu pehastass ärä ruttu, [kui] koore all sais Ote; ei olõp "hiiva kotust 
"kaiigla all Kan; aidal - - om õnnõ kivi7 "nulkõ all Har; pÕllõ all oli laga pifs Rõu 

b . (millegi) sees; varjualuses, varjus neli pere"konda ühe kattukse a / /VNg; vähid ja 
"lutsud - - "sõisavad jõe "kalda all Liig; tegid "suuri "koopud maa ala, elasid maa all] 
seakiha oli roovi all Khk; vesi rahu on vee all, aab laiva "põhja Pha; tuli "iildub tuha all 
Muh; metsa all ei kueva ein nii ruttu ää Kir; reheall sai "enne obustega pahmatud Aud; 
naarits elab niisammute mätta all nagu tõhk Van; maavitsad "kasvavad toa tillude all 
Ris; tuli pliida all Amb; pää on "pilve all JMd; vikatid ripuvad kuuri «// VMr; iie all on 
umb al'likas Kad; tuli"mine all ärä "aade siasl lori] "kaksime lina ja emä sääl siss imel 
last rõuna all Trv; egä suidsu all (elumajas) om "viina] sii makass juba ammu mulla 
all (surnud) Krk; perve all om uru, kon om "vähju Hei; rii alutse all om obese Puh; 
niisama maa all ka jõõp nigu maa "päälgi Rõu; pedästiku all kasussõ? palo seene/ Plv; 
kala? umma? aad'a all Lut 

2 . (kellegi, millegi) läheduses, juures; (millestki) madalamal alus "seisis Lettiba 
"niemeallYNg] "peigmes ja pruut "istusivvad - - "töine "küünal põles "töise nenä all 
Liig; mere "kalda all olid "karjamaad Vm; "kaapsu jääd oo köögi "akna n/ /Khk; "meitel 
keige lisem poe on kergu all VII; Lääve all oli suur vee auk] Ta elab sii sammas mo ääre 
all (lähedal) Pöi; me "laulsime ikka, kui kiige all ollime.] "istusid [peeru] tule all ülal 
Muh; mei heinamaa "õlle ukse all üsna Piil; seal jaanistule all niisa-mate "joodi "viina 
ja tansitasse Mar; meil oo meri õue all Lih; "ruhnlased koisid sügise "Saasina all "üVgid 
"püidmas Kse; ema kül'le all "kasvand JJn; suure "tahvle all sai "käia [vastamas] Ann; 

paessutab ennäss ahju rinna all Kod; mäe rinna all oli "umbesse tuis and Lai; muist 
eenamad on oma all (talu juures) Plt; valu om "rindt all] jõgi olli nurme veere all 
Krk; sääl Ummuli "mõisa all oli tuu Root/si sõda San; kurgun kõrvõtass, kaala all Krl; 
sääl oli Taheva kõifdsi all suur par"v, kost hobÕstõga üle "veeti Har; esä ol'l kafaga^sääl 
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'kaldõ (järsk mäekülg) all, ku tulli7" lennugi Rõu; eläss "õkva külje all (väga lähedal) 
Vas; "kopli ol'l mi kodo all sääne niidükene Lut 

3 . (allküljel) omal kohal olemas; küljes (kinni); alla, külge kinnitatud obusel on 
lume 'klombid jala a / /Jõe; sies "kapja all on varekse liha Vai; ' eiini oli poistel va koni 
(uisk) jala all Kui; iä jumikarad 'riästä all Khn; suured jää kambakad saabaste all, 
kudagi "muudu ei saa "käia Hää; viies ratas vankri all (üleliigsest) Trm; kardula - - ku 
"erne tera juure all Krk; "jalgu all umma hobõssal ravvap et nilbahanu^ss maha7' Lut 

4 . (päri)suunas, pool ema üttel - - iga "tuule all on. minu "lapsi Hlj; 'tuule all oli 
'jälle nie samased 'pienemad [terad vilja sarjamisel] VNg; Öhta all teeb pilve Kaa; AU 
oli oort lahve tule all, aga ikka jõutsid oida [süttimast] Pöi; tuule lae oo aguline, teine 
ots o vesigare all, teine ots oo 'maagare all Muh; (luiged) käivad - - sui põhja all, 
kus nad munevad Noa; Lunandi eenam on pääva all Ris; keskomiku all akkab ' mürlain 
'piale Kad; vualu all VJg; [ta] õli tule all kõhe, kuulid nõnnagu rahe lennanud üle piä 
Kod; Õdagu saiš 'lõuna all suur must pilv Rõu 

5. (välj tegevus- või mõjusfääri) a. tegemisel, tegevussfääris; olukorras, seisundis; 
mõjus 'Taigu 'ehtul olid kaik mihed 'häürü all Kuu; 'kaljasi oli sadamas 'purje all 
(purjed üles tõmmatud, sõiduvalmis) VNg; une all õled juo - - õled unine juo; vaguni 
'uksed on 'plommi all; maja on juo sarikuie - kailusse all; meil ühe 'kõrra õli juo 
sie asi juttu all Lüg; luha ein paremb, kui kaks ehk kolm üöd [seisab] 'kaste all Jõh; 
mujal ep tee tööd kui "umbest kepi all, kubja silma ees; järjest istub lapse all, järjest 
laps süles; emased on koo maksu all Jäm; "soldadid on püssi all; kalad paers ragede 
all (verisoolas) Khk; ma ole küll nende (rõugete) all olnd Kär; Oli öhe 'öhta "jälle 
teise [mehe] käe all (käe alt kinni); Eile "öhta - - oli veel lehma all (lüpsmas) Pöi; elab 
enese elu päävad niukse piina all, mees joob lal ja varastab Mär; oli kihla all (kihlatud) 
Kir; Lihonetsi mägi "uitase, see oo "kaitse all koa Lih; vana mol'd oli talve all (talv 
läbi) sü küliti maas Var; Kuhad "oVlid "mõisasi "lahti, müigi all Hää; oli sünnituse 
all (sünnitamas) HMd; mets - - kõberas kõik lume all .luu; suri afsti kää all Kos; 
[kui] õlut ei ole irpje all, kohe "luhtub ära KuuK; "istus iel" uurimise all J Jn; mina 
olen aga teste oiu ja varju all Ann; kolm neli "pääva on kardulid äkke all (põld seisab 
äestatuna); [rukist] ei "vuotud, aga suvivili, sie oli "vuodmise all VMr; olin 'leikusel 
- - unerohu all Kad; kaup läks "kalli inna all 'välja Trm; kannu kild jäe 'püssi - -
kui 'lõikad puud ja ladva 'raskuse all 'murdub Kod; Ta 'ol'li Villändis 'iohtre all seal 
KJn; kaks 'aastad ollin õppuse a//Vii; ma ole "justku orja oben, ommukust 'õhtuni iki 
"rauge all; maa olli kik adra all (üles hari tud); 'rahva naaru all Krk; sii om jo piina 
elu, sa oled sunni 'tuuline, nuia ja malga all; maja joba roovi all, võib nakata katust 
'katma Ran; minijäss istup latsõ all, midagi ei taha tetä, munaiab last Nõo; "tüVrik 

jo tanu all (mehel) Rõu; Vüüd, sukka, kinnast 'koetass, nu? umma? kõik kudamise 
all; eelä vana räbäk ol'l kõva kammu all (purjus) Plv; "ratsalÕ hopÕn um sadola all Lut 
|| vahel; töötlemisel niit 'tohkes masina all Kuu; 'tangu lõppetused 'lassasse kivi all 
'pienest jahust Lüg; Suivili tambiti obuste jalge all Pöi; 'ennemuiste oli käsikibi all 

jahvatud leiva jahu koa Rid; Ei lagu 'amba all Hää; 'tänkjas - - maa, äki all ei lää 
peenikses Saa; [villa] tordid said kroasitud, kää all kroasi koane pial veeretadi Nis; trulli 
all said [kangad] siledast H / / VMr; koodi all (koodiga pekstes) tuli alvem tera 'valla 
Trm; 'varba all 'kuur"õ [pasknäär] tammõiõhva ar? Vas b . (kellegi, millegi) alluvuses, 
halduses; käsutuses, juhtimisel 'meie olime 'Tallina all, 'orja'põlves pole oid Jõe; mies 
on 'naise valitsuse all Lüg; nee on teise 'mõisa all Khk; Param vana [mehe] abeme 
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all kut noore ruusiku all Pöi; need [talud] pole "Taebla valla all oid Noa; tä oo ikke mo 
võimu all, tä peab seda tegema, mis tahetasse Mar; "Iisaku kiriku all olen üleval Iis; 
tienib pereme all ja käsu all juba Kod; 'enne vanast - - kui oli küla kari ühe karjusse 
all Lai; "enne "olli viiskümmend "aastad pidänü roonu all oleme Hls; egass lima tõso 
all ei olõ?, timä om õks henne aih (omaette peremees) Har; vabal tuul oVlii "meištre 
all iks vaba mjjs; tõõšõ "tahtmisõ all vai tõõšõ käe all; Võro kreis ol'l kõik timä (arsti) 
all - - näit (haigeid) saadeti kreis"tohtrõ "kaemisõlõ Räp C. (millegagi) hõlmatud, 
täidetud; (kellegi, millegi) kasutuses; (millegi) jaoks, tarbeks "suured "karjamaad keik 
oli "luomade all juo, ega sääl maa "puudu oid parunil VNg; meil "musta kesa ei õle, 
kõik maa on "vilja all Liig; "raandad on vee all "kinni Khk; pöid on karja all Rei; 
kolmanda kolmandese all oli kesa Vig; õue all suur tükk maad kohe Tõs; see väli om 
tänäbu rukki all, see kesa all Juu; õvv kõik Õli valgvede all Kod; 'Kaame küla eenamad 
enamast lepiku all Pai; "toober om solgi all; suur lagendik oli oma all, aga löhike 
eenäke Trv; puu annum, ku ta paar kord "olli piima all ärä käenu, pidit "kjjtmä Rõn 
|| (klassifitseeriv) ega sie siis oldki päris "vargus, aga nii et "varguse nime all ige oli 
Kuu; mis "suuremb, sie on pada nime all, "veike on "katlik Liig; "väike "ankur oli lassi 
nime all Tõs; elab "võõra nime all, "võõra passiga Kod; kalu "ruxikma - "kaapma, nuy, 
käesivä üte. iijü all Ran; kõik, inis nelä jala pääl kääse, om eläjä nime all; "plotnik vai 
"tiisler, katõ nime all Räp; mj ole üte nime all, meil mõlõbil üte nimep Se 

6. (välj mõõtu või määra) egass njj lombi "onte mõõdu all ei ole Nõo; talu? olli iks 
"taadri all (talude suurust arvestati taalritega) Har; Vila saak' oYlkatõ, kolmõ "sjpmie 
all Rõu 

I I I . prep 1. a. (millestki) allpool, madalamal all paesu ol'l suur vesi Vän; allmäe 
tei "aida Pst; ira "olli kolmkümmend "sammu pik'k, mes all jää käis Ran; nemä om 
vjjl mäe otsan, aga mina ole joba all mäe; kistavaks [veskis] on all kivi, ta aab kivi 
"ümber Ote; mäe otsan oli põld saane sama ku all mäe Krl b . (millegi) sees parep os 
iki all maa olla ollu, ku pääl maa Krk; ku linamatuss üless tõusess, siss pandass "kivve 
manu, et ta allvee saisass Ote 

2. (päri)suunas allmaa <««/ (maatuul); all vuo tiib (vee voolusuimas asetsev nooda-
tiib) Kuu; AUtuule külgis Emm; "sõuke sarit ais, et all tuule ei või "vila Hää; kummass 
all tuule one, njjd one "soemad majad Kod; vikerkaar* vaist om enne "vihma, all päeva 
iki, iki "vastu "päeva Krk; All päeva sinetäp Nõo 

V r d aih 
al l 2 - . alle3 

ha l l 1 all g alla Khk Phl hv Mär, K Kod eL(/t- V, g "alle Krl); n, g alla Aud Pee 
Kad Siin Iis(g "alla), "alla R(/i- Kuu), all, all pl alledTrm, n « / /Hää Ran 

1. sagpi külmunud kaste maapinnal, härmatis, öökülm "halla pidi hane nogass olema 
ja lumi "luike "tiiva all Kuu; "ommiku õli kõva "alla 7iiaas Liig; rebased "aukuvad alla 
"aega; alla külmad äp "kaugid see "aasta ee Khk; alla kord iä piäl Khn; aned lähvad, 
allad käivad VMr; juba allad muan Kod; ärä alladel vili, all om^ "kärpin Krk; sügise 
kaeva laorits ja "pärtlüsspäevä alla, võtava "kartuli paalisse ärä; kevädetse alla Kain; 
ei ole vijl "alla ollu ei "külma, selle ei läävä lehe puust Ote; 'kaonu^nigu IwmmugunÕ 
hall Har; halla "võetu kaar; kual "aiga talvõl um kars, tuul "aiga suvõl um pelädä 
"halla Rõu; Latsõ jääva halla pääle (hilisest naisevõtust) Räp; "herne om "arki hallaga 
"võtnu?; haahep läävä?, sis halla tulõva9 Se; leib um hallaga haard, selle kaso,_,i? Lut 

V r d ald2 , alg2, hall2, hallak, allas1, hallatus, halle1, halletus1 
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2. sie on "luomal üks vaiv, "üöse kui tuleb tämäle sie "aiguss, siis obone kisendab 
kõhe, siis "Hellasse, obosel on " alla ehk " allitus "seljas Liig 

h a l l 2 all g al'li K I V(A-), g alti, a/Ä L, g alli S/n (A)a// Hi/ M T(a/7t ?Puh Kain 
San); a//, 'a//« g 'o//« R(A- Kuu); komp a/7c- Kod Vii M(alle-) Kain 

1. a a. hall, värvitoon musta ja valge vahepeal ema kosel on xmustakas all Jõe; 
" lammass on "ninda "tuhkrust merid, vill keik all; 'iire'karva "alli obune VNg; sie 
obone on "ruoste "karva "alli Liig; vie "karva - - "alli] roda "niuodi "alli Vai; lam-
maskarune all; sedine all udu väitas vil'la ära Jäm; a/7 kut üljes Khk; "söuke a/7 väi 
alli rebu obu Mus; a/7 kae on sool silma peel Kaa; undid ollid aüid Muh; suitso "karva 
all Käi; a/7 paio ja punane paio ja remmelpaio "kasvavad "metsas Mar; määr on al'l 
Kui; augu lina - - saab [ligunemisel] õbeda "karba a/7; kurekarba a/7 vars nagu kufg 
Vig; Ailini kui rot'1, "kallim kui kuldraha kolt (silmast); "kosla munad oo nagu ane 
munad sinised allid Tõs; "pisksed allid parmud Aud; "valge all teene (seaharjas) PJg; 
undi "karva a/7 Tor; AVI obune roheliste aiste vahel — jõgi Hää; "lätlasi (sõgelasi) oVli 
obese pää kallal kui üks all (väga palju, tihedalt koos) Saa; meri täna üsna all Ris; selg 
on tal (lestakalal) pia" aegu liiva "karva all HMd; mõned oo mustad varessed, mõned 
allid] vana all jänes Hag; piimale tuleb kanastand kord "peale, nisuke all libe kord .liir; 
ahad on allid linnud JõeK; a/7 lips "niuke ein, "niuke allikas rohelene, käib vikati alt 
läbi Tür; veked allid jäneksed Kad; a/7 kui kulu VJg; iire. "karva all luom Sim; kivide 
pial on all sammel] all rähn on vähi suuremb ku roheline rähn IisK; " ernid on "muste, 
"allisid, sinisid Trm; rublatükihne all [hobune]; allid [kanad] nagu pilve sagarad Kod; 
vesi ka all nigu taevaski; sinine riie on ära "pleekind, altist läind Lai; Tuleb sissi ku 
all tint (külmast) Trv; tuhaperä "karva all; all savi om " rõhk ep suu savi; alli liiva 
maa; "lamba keele - - laia lehe, alt om vähä allip ja päält om rohelisep; alli pajodest 
kah saap "luuka; suurebe alli "rästse om obu "rästse. vähebe alli "rästse õigats laulu 
"rästse Krk; alli pilve toove "vihma Hei; kõrvena all (pruunikashall) Nõo; " va.4klaistõ 
pesa om sääne hall nigu "paakõnõ inne Kan; alli? silma7' Krl; "täiva ykarva hall Se || 
(inimese juustest , habemest jne) mul "läksivad juo usina "juuksed "alli VNg; üks "allis 
juuks pääs; mina ja vanamor olema ka "allis juo, vanuss tieb kõik, paneb "alli ja ramu 
võitab "vällä] Mure tieb "mustast, ädä ajab "alli Liig; pia "allis "otsas; "kulmu "karvad 
"lähvad "alli; "Juuksed "allid kui õbe Jõh; "jiuksed "löiväd "allist Vai; abe Uhab alliks 

Ans; Inimene jääb vanaks, abe õleni all Pöi; all pee "otsas Emm; .see oo nii alliks läind 
jüslku va meegas Mär; a/7 piä, allid "juused Tõs; a/7 ja vana naa et mulla kord peal] 
abe lähäb allis PJg; "juuksed läksid alliks Tiir; a/7l abemega vanames Iis; Ta on visa 
"maksmisega - - võid oodata ennest allist Trm; tämäl õli "juuksite siden "alla "karvu 
Kod; [juuksed] allid nigu õbe; vanast piast lähvad "juuksed allist; igavene vana ja all 
Lai; pia all ots - - kui "juussed "allid Plt; ta om nõnda all kui üit's kulu Hls; "auste 
" alli pääd ja kumarte kulupääd; miu juuss om all, alli "juuse pähän Krk; "juusse läävä 
murega alliss Ran; miu näitavast "olli tema esä all Nõo; vana hall miherõibö9 - - pää 
johall otsan Har; hal'lip habõnap Se || fig a/7 uilt tuleb "sisse [öeldi kui] "külma "auru 
tuli "tarre Kod; see oli "enne muiste, vanal aVlil aeal (väga ammu) Lai; Võbiseb alli 
mehe kündsin (lõdiseb külmast) Trv; a/7 miis "akne taga joba (koidikust) Krk; siast 
"asja ei ole küll enne alli "taeva all nännu Hei; hall miišs külma tuu, iildäss suguselt 
Lut b . luitunud, värvitu; tuhm "Särgid "poistel "mustusest allist läind lisR; Riie oo 
tükkis alliks ää leekind Kaa; näoss all nagu kulutanud sein. Kod; kui maea on seist 
mõne "aasta, siis katuss ja seinad, kõik on allid Lai; vana inimene on alli "näoga, 
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näost "otsa lõppena1 Plt; vili lää periss 'näoluss nurme pääl, ära kolaten, ärä "luitun, 
alliss lüü Krk c. tuhm, ähmane, ilmetu (pilk, vaade) käi magama, "silmad veda "allisi 
juo VNg; sul on "silmad ' allis pääs, sa õled pali 'viina juond Lüg; 'Aigel on ikke "allid 
"silmad Jõh; Omal silm all peas, aga ikka ajaks veel [viina] "sisse Pöi; silmad on nii 
allid peas, se akkab ikke surema Juu d. valge j a pimeda vahepealne; hämar, sombune, 
pilves ilm on "alli juo, enämb ei nää Lüg; oomigu vaada "akna "peele, akab ju alliks 
"lööma, "koitu akab tegema Jäm; ilm läheb nenda alliks ja ähmuseks Khk; ilm akkas 
alliks ajama (pilve kiskuma) Mus; elm oo täna naa all, et üsna varese "karba - - aga 
ei saja mette Mar; korra läks naa allisse, aga nüüd "tõmmas jälle eledamass Mih; ilm. 
oo all ja ujus Aud; ilm on all, "pilves, vihm tulekus Sim; taevas lähäb allisse kik, päe 
nigu vi$ sihis "taevas ülebälVW 

2. a haljas, roheline; toores, v a l m i m a t a - Khk Muh L pöid akkab "vörtsuma, akkab 
alliks minema, oras tõuseb Khk; rüki ühna all alles, "õitses tänini alles Muh; all vili 
oo mes põle veel vanadlend mette Mih; kahe"kortsed odrad - - ynuist 'valmis, muist 
allid; õõna pungad, aga tää ikke. all, kõva ja rohelene Tõs; ära lase lasi neid allisi 
"marju "kiskuda Aud 

3 . s hall loom a. hall hobune, veis pane sie vana all [vankri] eite Liig; mine too all 
"metsast ee Khk; a/7 on " ai li "karva ärg Hag; "rautas alli ära Lai; pane allile ravva 
suhu Hei; olõ õi üt's hall sõah öi?, sääl om mito (halle hobuseid sõjas j a lolle inimesi on 
palju) Se b . euf liik hülgeid - R Jäm Khk Mus Emm Khn Hää 'alli "nahkadest tegime 
omale "pastlad Jõe; "hülged on kaht "seltsi, "viigarid ja 'hallid Kuu; "allid "onvaita 
"nuorenna "üsna "valged VNg; vanad allid Khk; ned vähemad [hülged] "üütässe mus
tud, teesed suurõd allid Khn; alli liha aiseb Hää c. euf hunt vahi et seda vana "alli 
"jälle ei tule pahandust tegemäie (öeld karjapoisile) Lüg; va all käis "karjas, viis talle 
ää Hag d. täi siis oli meil neid "allisi, tead, mis "vaeva nee veel iegad Ans 

4 . s halle riideid kandev isik "Kaimri allid (Kaimri küla meeste hüüdnimi) J ä m 
5. euf kurat vana all KJn 
6. s a. kartulisort vehegeised allid Käi; "väikse alli olli nagu kivi killu, es kii "pehmes 

ka mitte Hls b . liik seeni "alle om jälle Kilgimäel pällu Ran 
7. s h a l l i t u s - R Krk Har "enne 'lähte "alli "ennegv kodond "ulkele tule; mesilaise 

puu oli siest 'alli 'läinu VNg; leib - -jääb vanast, viäb 'alli juo - - "kuoriku vahed 
on 'allis; all tieb 'kaljale paha mekki; sa lähäd 'viimast 'alli juo siin oma "istumisest 
Liig; 'riided ovad 'alli 'aisu täis, 'allitanned; terad "läksivad ome, 'läksivad "aliiVa,\; 
piim "tõmbab koa 'alli lisK; leväl lääp all 'sissi Krk; riibuP hall päält ärä [moosil], 
nigu hallitunu om Har 

8. « — hall1 Kui aned meilt ää 'lendvad, siis tuleb all moha Pöi; all on maas; kui 
esimine all tuleb maha, siis võtab [kartuli] "pialsed ära; juba akkavadki allid "käima 
Lai 

9. s kae, silmahaigus - S Hls alli 'rohtu ma,p tee Jäm; all on silma 'peele kasund 
Ans; seda silma "alli leigetasse kaa; silmal all peel, äi nee änam mette; 'rihli "tuhka 
vanad inimised kaabitsesid kui "lamba silmal all peel oli Khk; allid silma munade pial 
Pöi; kõht silma "paale kasunu, kel all "pääle kasvap Hls V r d halle2 

10. s suits, mahv suitsu Noris teisteld alli Emm; "Lõuna"tundis saab "jälle "alli 
"lasta Jür 

1 1 . fig mis sa aad "aih (uskumatust jutust) Ote 
h a l l 3 all g alli KLõ V(A-), g alli, alli Pär Hää Saa T, g alli M 

276 



alla1 

1. malaaria, hall-, külmtõbi all tulnud "piäle, raputand ja murinud MMg; oli para
jasti allis; põdes "alli Ksi; ka siul all seilan, et sa väriset; sii alli inimene lännu "ahju; 
es kuule "laisi allin olevet Krk; inimese ütelnuna et nii olnava Lapimaa vana "tütrigu, 
kes alliss käenävä Puh; tullu all - - raputanu nii et kõik kondi värisnuva, " õiknu iks 
'n imme püti - - kui "vasta utel, siss "tulli "pääle Kärn; hall - - oli tulnu inemise naol, 

SQSS oli rapuianu^kõvastõ. inemise pellänü?, joosnu^ "halli pakku Urv; [inimene] oli 
"viidu rükkä paossihe, hall "kõrinup "ümbre rüä ja "hõiknu?: Liis, uu, Liis, uu Plv; 
vanal "aiga hall ka käve pääle; "halli hirmulõdi mant, võiõti riefiiga, "püssä "lasti ja 
Se; h a l l i s õ i t m a , t a n t s i m a halltõbe põdema; (halltõves) värisema sügise mina 
akkasin "alli "sõitma, talve läbi, kevadi "tõusin "inge Pär; päävalu "olli "kange, kiik 
kohad värisest, sÕedab "alli Vii; väristes, just ku "alli taiits kunagi Krk; ta sõit ku 
"halli (väriseb); mu esä ollka^ "halli "sõitanu7, säidse nädälit Har; ihu nakass "halli 
"sõitma (külmavärinatest) Rõu 

2. all (halltõbine) soninu iki Krk 
ha l l - (värv) lina västrik on allkirju Hää; "pikse aeal on taevas allmusl; all "valge 

Lai; mia säärane hallsinekass (sinakashall) i^omm iluss Har 
a l l a 1 "alla Jõe KuuLä (mujal R alal spor u) eP (rõhutus asendis ka alla) eL (? u) 
1. adv 1. a. (ruumiliselt) alla, kaetud või alumisse ossa, (millestki) allapoole "kuiva 

"atru paneme "luomadele "alla Jõe; "loomadel "võetse nahk pealt ää, siis jääb kile kord 
"alla; kui õlut koib, siis pär"tn "korjab "alla Muh; rukid "pandi parsile, siis "kööti "alla, 
kuivati kuivaks Rid; ajale "aetasse tugesid "alla, kui aed oo "vello vaond, ja õunpudele 
"aetusse toed "alla; vanuste sõideti koa "raisa, "mindi külasse, siis "võtsid obose "alla 
Mar; ma võtan liidi alt tuha "valla ja teen tule "alla Van; apu leival jääb koa vahest 
"alla tahu kord; sooled käeväd "alla (songa puhul); ei soand [teda] "tõsta, ei soand - -
mitte tuult "allagi Juu; kuhja põhi tehakse "valmis, pannakse agu "alla ehk kiva JõeK; 
laps kuseb "alla Sim; tule kirjota käsi "alla Kod; särgi jätk tuli "alla ajada, piht "tehti 
"peeniksest "riidest Pii; "sinna "aasid vammussalle kasuka ka viil "alla Vii; vaea kana 
"audma panna, muna vaa "alla panna Nõo; timäl oli ka - - uma nimi "alla pani Vas 

b . (millegi) varju võrgud koevad siia 'alla (võrgumajja) Muh; "raagjaalune - - pani 
"tühja kolusid "sinna "alla Mär; varjualuisel om nüid "vastne katuss pääl, kos võip 
"iurbit "alla panna ja puid Nõo 

2. a. (suunalt ülalt) alla, allapoole; madalasse, maha jah nüid iu roogib ette (väga) 
ega pää seda lund "alla VII; nee kui tuleb tüminal trepist "alla Phl; [meri] möönab, 
lähäb "alla; laseb kõik kõrist "alla, joob kõik ääTõs ; "maarjakask - - on "alla oksadega 
PJg; pääv akkab "alla "vierema Ris; [silma] laug liigub ülesse ja "alla Kei; lasen mäest 
"alla iad "truavi Hag; tuule kää vesi jooseb sirinal silmast "alla Juu; sügise il jaks 

jäänd odrapiad "kieravad "alla, kahekorra [kõrre otsas] J Jn; kukkusin lakast "alla Pee; 
vikerkaar juob, 'tõmmab vett ülesse - - [öeld] kui ta ots lähäb üsna "alla "vasta maad 
VJg; lõng läks voki kõrist "alla Trm; tossad sõõla üles piä "kosta, siält lahed terad 
"alla tuule "piäle; suured kalaluud süäväd [kanad] "alla Kod; peru obene, tule mäkke 
'alla perset "pildun l̂ z Krk; rinna luu om siin rinna iin ülevaid 'alla Ran; "risti juunt 
[seelikud] tulliva? perän, "alla juuni (pikitriipu) olli9 v an amb il Kan; päiv "veerüss jo 
"alla; häfm lask "langa "müüda "alluja üless Har; sängün "istun iulõ paremb uni, soss 
Vsangahhass pia nõna "alla; 'poiskõnõ satiõ puu otsast 'alla ku ropin Rõu; 'serbä? 

"piima "pääle, soss läti kaalast "alla; "kaska siilo? läävä ülevast "alla Plv; kui [tainas] 
parass hapu, SQS satass leib "alla Räp; atuss om jo ar "alla sikat; kuu lät's arjo "alla Se; 
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[vilja] pää? lameva? "alla ku umma? pää? rasõhhabap olgõ; [sea] kõrva? är ribahhanu 
"alla kõrva7, toosil um "pistü kõrva? Lut || Ela see kaua änam "öhti, ta on põsed 
kõik "alla lasnd (lohku vajunud) Pöi; võtab "alla täita nii "kangeste, kui lakaks jääb, 
kas siis loom või inimene Mar; näust "alla tõmmand Koe; mõne obuse kael on nõdus 
- - "rangide kohast võtab "alla Lai; küll on aga näost "alla läind Plt || ette, vahele 
(töötlemiseks) Mis "autud "lasvad pärisest, katsu eest äe. et äi jää "alla Pöi; sügise 
olin masina pial "villa "alla panemas; "lasksin "viYla "alla masina kõrisse Kos; meil 
õli lina masin, lipima (loopisime) "kolkmid "alla Kod; enamast ma ikke massina pial 
olin, ma "laasin "alla Pai b . (lähemalt kohta määratlev) "ümbrikud - - nee olid "alla 
annani Krj; vesi läin [kaevus] "alla madalase Tos; läind "alla tuppa PJg; "alla "seia 
kui saue"maasse tegime, siis ernes "kasvas tugev, aga ei kiend "pehmeks Koe; "kanga 
võllas, kost kangas "alla pakku lähäb Kod; lame "alla sulasiare manu; nurme otsa lääve 
kodu, majade manu "alla; [vihma] uu "vaijw kik'k "alla "põhja Krk; minev"aasta olli, 
meil küll "alla niidu pääle ilus ein kasumi Hei; sääli mäe alt juusk oea "alla "järve Ote-
mi^läfsi "alla jõkkõ hainalõ, Keretü suun jõeveeren ol'l meil hainamaa Urv; ma joosi 
ilma "ammõdÕ "alla (all mäeveerul asuva tare juurde) Krl; "alla kua manu "viidi tuli' 
Mafsimäe tütar" tull ka^siiä "alla "puy.fi Har; ku [põlle] nööri^pikembä, ribaiuss kõtu 
pääle "alla Rõu c. teat suunas või suunast allapoole, kaugemale palgiparved lastasse 
jõge "mööda "alla Mar; tuul viib laeva "alla, ei soa midagi teha Ris; läks "muandil "alla 
Juu; või vifsikud lähnud ku "tijderaliad müdä veti "alla Kod; Liguski soo, " Reasveresi 
"alla "minna Lai; kõppeterad ehk alusterad, mis tuul "alla lükkas, "kaugemalle P l t ; 
loodsikega käi "kaugele jõe 'vi$rde - - peri veti viib vuug esi "alla; Jõesuu "luhta pidi 
"alla minna Palupõhja poole Ran; ku "tuulama "naaü - - SQSS "päriti sari "värrede 
"pääle, aganajäi'sivä? iuulõga "alla Räp; iä latt "alla (jääminekust); vesi juusk isofri 

pite "alla Se d. randa, kaldale; sadamasse mere "ummikas käib "alla, siis tuleb mere 
pääld ida "põhjast kõva torm - - "laine käib "alla, "rannale Kuu; Madal, laevad äi 
saa "alla Pöi; Tuul on küll vaikind, äga "präägu käib veel nii "kange lokse "alla, vastu 
kallast et Emm; loots jo se, kes laevad "kõrgest mere piäli "alla toob Tõs; järve tuul 
ajab vie "alla; saaniga tuuasse kalad järvelt "alla Trm 

3 . omale kohale allasendisse; külge, kinni nakid, nee, "missega tallad "alla lüiakse 
Krj; kui lühike säfk oo, siis "aeise alane "alla. alane õmmeltse särgi "külge Muh; jee 
rovad "panta "alla, "käida noodal ja Emm; mine "rauta obone ää, löö rauad ' a / k M a r ; 
kui "pasilel on auk sees, "pandi talokas "alla Kui; raudtald "lüäkse "alla laevalõ Khiv 
uurin uied "uurded, siis saab põhe "alla "pantud Aud; j ää kambakad - - akkavad "alla, 
obusel kah Hää; Lehmad olid "kontidega "aiged, taht "jalgu "alla võtia Kei; "voatame, 
kas kardulest on koa "alla löönd juba Juu; ma lõin ise omale "saapa tallad "alla Pee; 
"reele panivad ka kudagi rauad "alla Lai; lumi on sula, obesel akkavad pangad "kangesti 
"alla KJn; iile jää ei piä "jalgu all, pane jalaravva "alla Ran; serva maha " aada "laudul, 
siss omm ää pörmandut "alla panna; kui rataste telg "katski läits, siss jäi "kuurina tit 
"pääle, seeni,_,gu "vastne telg "viidi "alla Nõo 

4 . (välj olukorda, millestki hõivatud olemist) ma pani "eese "kenni 'senna 'alla 
ühna (võtsin mingi töö või kohustuse enese peale) Mar 

5. (välj suhet, määra, hulka) a. vähem (kui) põle veel kuue "kümnene mette tä 
"alla ikke Mar; need telled on paarisaja "aastased, või on natuke "alla J Jn; kahessa 
" af sinal läks üli" konda, jäi siis ivake üle ehk "alla Trm b . vähemaks üks tableft ei 
võtagi änam valu "alla Rid; .see võtaks tast tüki "alla (väärikust vähemaks) Mar; juba 
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viiendämä "aasta sui käisid [talupojad] "reriti "alla "tellimas Vig; eks sa jäta "alla, 
eks sa alanda "inda koa natuke Juu; ind läks "alla Plt; kuu "luudi "alla, sai iävvess 
säntsel pääväl lüvväss kuu alla, kuu jääss jo vähäbäss Se 

6. (verbi tähendust modifitseerivalt, möönduse tegemist, vastupanust loobumist, 
nõrgenemist jne väljendav) kui kaks tükki nõnda "jonni aeavad, siis teine jätab "vii
maks "järge, eidab "alla, kes targem on VII; on teina "kangem, sa pead ikka "alla 
"andma; jahi teisest "alla Emm; "aiiisin nüid "talle "alla, kaua ma ikke "vasta "vaid
len Juu; Mia ole ka "kange, ega "miagi täile "alla ei anna, ku mul "õiguss om; ku 
'nääsklevä, siss tema om kõhnemb, jääb iks "alla Nõo; Pätt om üts allakäünüp inemi-
ne, kes varastass ja valõtass Vas 

7. (välj aega) eel, enne, ette oli sedasi olnd, et pulmad olid [tüdrukul] "iljaks jäänd, 
kaks tükki oli "alla tolemas (kaksikud olid sündimas) Rei; ma anna "raagu "alla (kergest 
einest enne suuremat söömist) Phl; viinaklaaš "enne "alla ja liha ja kardulest "pialc 
ja Kei; naesed kaevad enne saanas, naesed kaevad "alla Pai; ärid meele "süvvä ja ärid 
"viina "alla Nõo 

I I . postp 1. a. (kellegi, millegi) alla, alumisse ossa; (millestki) allapoole, mada
lamale puude "alla on kukkund "õuni VII; Laudi "päelne arja "alla [põhku] täis Pöi; 
noorik "pandi ojo "alla, et ta pale._,ss paista Muh; särgi krae tuleb kurgu "alla, nöö
biga "kinni; see oo siss "loodo tä surm kui tä puu "alla jahi Mar; panin "kerve koa 
ree "põhja eente "alla; mine sa pista tuld natuke pliida ~ paja "alla Mär; särgi jätk 
'aetasse - - säfgi "alla Kse; tuulispask viis eenasao ülesse "taeva "alla Mih; udi oo 
pikk ritp, kellega talvel "võrkusi jea "alla "aetse Aud; Käi kassi saba "alla (tõrjutakse 
tüütu t ) Hää; vii si pahn eläde "alla Saa; ihne "vaatab saba "alla, varane pugu "alla 
JõeK; "mõisas käisime tööl, õnneks oli, km saime tiumehe kuueõlma "alla magama 
Ann; kerstud - - oid kaane "alla "kangid täis; "puhtad terad tulid "sönna sarja "alla ja 
tuul aas aganad "eemalle Tür; viis "kirve aseme serva "alla IisK; tapid ussi ärä agude 
"alla; ei tiä mes mulle jala põhja "alla sorganud Kod; pind läks kuine "alla KJn; ja 
saeva aenad katusse "alla üless, jälle tõsteti [kuhja] katuss "kõrgõmbale Ran; panni 
vana "kaskaturgi kulle "alla; võit raamatu "karigla alla Puh; roti vedäsivä põrmandu 
"alla kõik "rõiva Nõo; peenikeist hako^m hüä paa alla aia?; muldhifs kivest "koetass 
säina "alla Se b . (millegi) sisse "köömne varred pannasse õlle "alla, raba "alla Muh; 
ma suren ää, lähän mulla "alla Mar; par"t läks vee "alla Kse; lähäb vee "põhja mere 
"alla Var; oless äbi peräst vai maa "alla vajonu Ran; tõene kinnass om kadunu nigu 
maa "alla Nõo c. varjualusesse, (millegi) varju läksime nabra "alla "varju VII; vanad 
"kroami korjati roagealla Pöi; võrgud pannasse "rändas maa (võrgumaja) "alla; lõhu 
se puu ää, mis ma ula "alla "panni Muh; "ollid kraami luasi kõik "valla roovi "alla 
"kannu Hää; ei ole "kohta, kus lähäd, mine metsa kuuse "alla Ris; pää läks "pilve "alla 

JMd; tantsiti - - reie all. läksime aga - - reie "alla kokku Kad; siis ei lõhi tuli"uune 
'alla "minna, sjj keda [uss] naalanud Kod; lähme sinna sarapuu "alla. sääl om ää 
varis "istu NÕo 

2. (millegi) lähedale, juurde Läks obust Aiukivi "alla viima Pöi; ma vähe lase uulde 
"alla [viina] Muh; "silmde "alla "panne kui ta luges Phl; kui oli rehkenduse tutid, 
saadeti sind suure "tahvli "alla Rid, kui "lähiväd tülisse [öeld], et ää sa mette mo 
silma "alla enam tule Mar; eena saod - - väed kueha alla Vig; " Vatla raba lähäb Pärnu 
linna 'alla "valla Kse; Salaja oma nina "alla (omaette, vaikselt) kirub; on käsk, ei 
ärjad "süüma pannass einamaa pääl põllu alla Hää; jääb ukse "alla "seisma, ei tule 
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'kaugemale "ühti Juu; vanal aal "tehti lõke ahju suu "alla, kui "petti viel ei oid Kos; 
ikke kiige "alla läksid pühabä ja laupääva "õhta Ann; ujus "kalda "alla Trm; kägo 
"lendab "akna "alla ja kukub - - kõhe "kamri; kõik "tüksimä Anne suu "alla magama 
Kod; tuli "mulle seda nina "alla "ütlema, et mina olema tema korvi ära võtt Lai; laiune 
"köstri "alla ueuma KJn; vahi lei "rindu "alla Ran 

3 . (päri)suunas; poole "viska "soola iga tuule "alla, siis kaduvad 'visked ää Muh" 
[luiged] panevad sia põhja "alla Noa; mõnikord kõue elmaga tuul pöörab pilve "alla ja 
vihm tuleb siis kohe Mar; panima obesed suetsu "alla, üks siäsk ei tullud [hobustele 
kallale] Kod; tuuluiamese aal tuule 'alla jäävad "kerged perad, tuul aab niid "iimalVU 

4. omale kohale või paigale (allasendisse) külge, kinni lume klomp "korjas obusele 
jala "alla Jõe; trits "pantaks menikord teise jala "alla ja jeeraud teise jala "alla Käi; 
silla lumi jääb 'jalgade "alla Kad; "kampel on see, mis obuse jala "alla akkab sula 
lumega SJn 

5. (välj tegevus- või mõjusfääri, kuuluvust) a. olukorda, seisundisse; tegevusobjek
tiks; (kellegi, millegi) mõjusfääri, võimusesse vahest "jäite "vihma "alla ja - - "kuivad 
'einad jäid maha Jõe; sie asi tuleb ühe 'kõrra kõne "alla Jõh; "numbri poisid "läksid 
ikka liisu "alla Khk; [hobune] lähäb maha "löömese "alla, "kaulamese "alla Pha; sa 
lähed selle asja pärast veel "kohtu "alla VII; Tohi mitte "õhta püme "alla "jääja; Tahid 
läksid - - maksu "alla Pöi; ma vii tibud tapu "alla Muh; kõik läks müima "alla, sea-
poeg või "miskid muu Rid; enni "pandi soldatid kroonu teenistuses püssi "alla Mär; va 
paper [raha], see lüjässe ike "ümmer, ja inimest jääbäd kalio alla; kimbust läks lina sis 
"rookmese alla Vig; teist süi "alla aeama (süüdistama) Mih; nekruudid läksid "Pärnu 
"linna "numri "alla Tõs; Mine sia täna lehma "alla (lüpsma) Khn; olen oma "tütred 

juba tanu "alla pand, "tütred jo mehel kõik PJg; ma jää kurja kubja "alla, kurja kubja 
kepi "alla rhvi Hää; ta läks "linna 'iohtre "alla; kohad läksid ostu "alla Ris; saime 
maja juba katuse "alla Nis; kõik juadikud ja laisad pannasse tüe alla Iis; annan raha 
tämä uole "alla; käib "tosin "alla, one vigane ja "aige; kõik kõrvalised tiid "panti niiid 
"kruusamise "alla Kod; seda ei "võetud jutu "allagi, ei "tehtud juttugi sellest Lai; ol'li 
linaarimene, iga ommiku kell kaks lina "alla SJn; kui "ol'li vihmane siis tefti lina ägli 
"alla, muidu "lasti afk adraga õhukseld, "tefti adra "alla Ran; nemä jäivä "kohtu alla 
(kohus jäi pooleli) Puh; emä läiis "vande "alla ja varid Nõo; lat's tahass nime "alla 
panna, viimäte sureb ärä TMr; mis "niitmise "alla lät'$, iuu olli niidu ain Kam; ma 
tulli naist, "palvusõ "alla "panrna (et Õpetaja kirikus naise eest paluks) Plv || ette, va
hele; töötlusse nee oo paljast vilja "uiped, ulata vikati "allagid; mees jahi massina "alla 
Muh; pane obu äge "alla (ette) Rei; need lenad nii veletsad, ää mädand, need "taht
vad kõik lõugeti "alla Mar; kaks suvet panin "vilja masina "alla Ann; obused piavad 
"niuksed olema, ei nad "tallavad undi "jalge "alla Tür; lased villad undi "alla, se kisub 
"pieneks Sim; vili - - iuu läiis triigipuu "alla (viljavakk lükati tri ikpuuga tasaseks) Ran 

b . (kellegi, millegi) alluvusse, haldusse; käsutusse, juhtimisele "andis teise ärra "alla, 
läks teise ärra "juure [teenima] Emm; mina jahin sandi saksa 'alla riivi Phl; "vaenlane 
või/tis kantsi oma "alla Mär; vene kotkas võin selle 'laastõt mua oma "alla, rotsi käest 
võin ää Khn; karjakud ja karjanaesed koisid tä (mõisa aidamehe) "alla Aud; kus pere. 
"kohtas oli "rohkem inimesi, siis "paiidi trefsiku "alla "tööle, said raha Juu; vanass 
lapsed kääsid egä "lauba "kuuli kuul"meistri "alla, kääsid "näitama Kod; Kalana käis 
Pajosi mõisa "alla Plt; piät hinnast alandamma tõsõ "alla Plv || (klassifitseeriv, osutav) 
viu "alla läksid veel "ummes viie"kümne sendised [angerjad] Khk; see mõisteti surma 
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süi " alla Muh; kui ' krunti " pandi siis " Lepnapurre küla jäi Kurg vere küla nime 'alla 
Rak; raba ja eenäm, kõik käib eenämu nime "alla Kod; kui põrsass juba puudane on, 
siis lähäb kesiku nime "alla Aks; üless' ostja 'reiitsiva aia ärä, õonad ja marjad lätsiva 
üte rendi "alla; soolikud ja magu, süda ja kops, nii kõik käevä sisikonna "alla Ran c. 
(millegagi) hõlmatud, täidetud (olekusse); (kellegi, millegi) kasutusse; (millegi) jaoks, 
tarbeks Rugi kõrs sahaii ikka kõige esiti ää, see läks teise "oasta "jälle odra "alla; Sin
gi leki "ämber piima "alla äi "aita, teeb singi maigu "sisse Pöi; nõu pannasse naa vee 
"alla, et tä turraks lähäb Mar; kesa jääb "ingama ja päävatama, ei saa mete sui"villa 
"alla "tehtud Vig; kõige jämedamast [takkudest] "tehti siis kotid "kartuli "alla Tõs; see 
[heinamaatükk] on "kaskede " alla jäänd J Jn; pani kõik oma raha "veskite "alla "kinni 
VMr; jääb paelu tegemata eenämid, kasvavad metsa "alla ja Kõp; Ta om lai nigu üils 
ruga - - mitma inimese ruumi võtab enda alla Nõo 

6. (välj aega) eel, enne Kiedetud "silgud - - "piimasuppi "alla Jõe; võta "viina koa 
sööma "alla Muh; löövad "risti ette, sööma "alla ja sööma "peale Mar; ta jõi sööma 
"alla Kos; tieme rukid "koriuse "alla VJg; Viis troppi [arstirohtu] süegi "alla Trm 

7. (välj umbkaudset mõõtu või määra) elu kinnitasin saea krooni "alla Kui; inime
sile 'anti mua "suurduse järele kas vakaalune ehk puale vaka "alla [vilja koristada], mes 
üvä sul õli elädä, võia tarnale (mõisnikule) "kartulid puale vaka "alla, "einu kahe vaka 
"alla, rukkid kahe vaka "alla; kui vakamua vaka "alla teed linu, siis oo muailm näid 
Kod; siin om kuhja "alla aenamaad küll, siit saab üits kuhi "ainu; siit saab "mitma 
kuhja "alla "ainu, vai kuhja jagu Ran 

8. (välj viisi, korda) Ilma sõa aigu käesivä Nõo vene kefku papp ja luteri kerku 
pastur Elvän tõene tõese alla koolimajan juhist ütlemän Nõo 

I I I . prep 1. a. (millestki) allapoole, madalamasse; allpool, madalamas pää jo "alla 
lõunat, lõuna mööda (kella 14-16 paiku) Mar; meeste särk oli natuke "alla põlve Mär; 
tüdrukud läksid [jõkke] "piale tammi, aga poiss läks "alla tammi Ann; 'ruaške muad 
"alla"kalda õli saun Kod; mul onu - - tol "alla "põlvi "küindusiva käe; [reht] küteti, 
aur tulli "alla pardepuole Ran b . (millegi) sisse, sees "teised on juo "alla "mulla, mina 
"üksi"päine ikke olen VNg; lähen linu "matma, et ligu "alla vaos, "alla vett Aud c. 
(millegi) lähedale, juurde tuli mere piäli maha, tuli laevaga või paadiga "mäele, "alla 
"kalda Tõs 

2. (välj suunda) päri, mööda maja "palka piab "alla "pääva "lasma, siis ei lähä 
koid "sisse Jõe; "Alla tuult oli purjuga ea "minna, 'külge tuult sai ka veel kudagi Pöi; 
lei külg on "alla tuule parras Emm; kui [võrgu] kiht"voogu ehk "alla'voogu lasen, sis 
jääb ilusti Rid; parved "lastakse "mõndakümmend "versta alla veti "alla Mär; obusel 
"kergem 'alla mäge "menna Kir; "alla tuule läks kolu ja aganas Mih; "vastu"pääva 
käibad kõik kruud "lahti, "alla"pääva käibad "kinni Nis; köis lähäb - - vie juoksu järel 
"alla vuod HMd; "peoga küliti "alla tuule J uu; puu, mis " easti "lõhki läheb, soab "alla 
luult ja pääva taha "lastud Kos; sial jõepial - - siis läksid [jäätükil] "allavett kista kuhu 
kohe Koe; "lõime "lõnga - - "alla kää kedrasivad VMr; tie lähäb ülesse mää ja "alla 
mää VJg; "alla tuule lähäb ike suits Kod; kui läks "koormaga "alla mäge, siis sidus 
ühe ratta "kinni Lai; "alla tuule ja "piäle tuule KJn; soss nakass kõik elu "allamäge 
"kiskma (ebaõnnestuma) Nõo; sõidami alla - peri kallast San; ku "leiba lõõgaie, soss 
agana9 "lirilsevä?, soss pidi "alla luulõ "hoitma, muud'o puru lät's "silma Räp 

3 . (välj määra, hulka) suhet, vähem (kui) "alla sadat samu Jõe; Alla möödu mihed 
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al la 2 

(väikesed poisid) kasigu kuju; se on 'alla iga, seda "kohiunek äi karista ka end Emm; 
kü\tä täib vist anda jah sool "alla inna Mar; 'kuine panernesega ' saagi alla kolme 
inimese Vig; ma oli "alla kümmet "aastad Pär; sii on "alla naela, põle "naela "täiski 
mitte J uu; "alla kolme "aasta obune on sälg JõeK; ratas on nõnna "alla jala paksuti 
Amb; sudakaid "alla kaksteist "tolli ei "lasta "püida Trm; [hargi] vafs "olli nii, et 
parass 'tõsta, "alla sülla Ran; ega pällu es ole toda "langa, "alla nagla "olli Nõo; "alla 
üte "küündre ei saap; "alla "äesta ma "kaupa ei iii Plv; alla nagla om Se V r d a lam 2 

4 . (välj aega) eel; enne ma oli ikka "alla "kooli (ei käinud veel koolis) Kse; puul on 
noor loom, "alla "lüpsi Ris; "alla "leerimesl on plika, "peale "leerimest on tüdruk Kei 

V r d ala, alahale, alale2, alali3, alam2 , alas, alasi1, alatsi, allani, alle1 

a l la 2 -* alle3 

a l l a 3 -> hall1 

a l l a | ea l i ne alaealine se ju "alla "ealene, laps veel Emm; liha, alles naa pool "al
la" ialene, "leerimaia, noor tiidrek PJg; nad (lapsed) olid kõik pisikst, viis tükki oli 
"alla"ialisi Pai -he i t l ik kuulekas, järeleandlik naene pidi olema mehele "alla"eitlik 

Nõo V r d alaheitlik 
h a l l a k allak g -u Amb Rak Sim hall1 sügisene aeg, allak maas; "endised vanad 

"ütlesid allak, "nüitsed "ütlevad "rohkem ärmatis Amb 
ka l l aka s al'lak\as g -a Kse Kod KJn Hls hallikas l nr oo änam allakas, roi't oo 

na suurem ja mustem Kse; ta (hunt) "niske al'lakas one kesk 'selga; puat' kana one 
allakas, vahakass Kod; vähä allakas, peris all põle KJn 

a l l a | k o h e allapoole, alaspidi rjõpn seda"viisi, piä oln 'allakolie, jalad ülesskohe 
Khn - k r a a m allapanu [turvast lõigati] "alla kraamist (loomadele) Rak 

h a l l a | k u u sügiskuu (septembrist novembrini) - bei Lut hallakuu um sügüze, 
siritsääbri kuu jo ummap hallap Lut 

ha l l a l ik "haVlalik hallikas HaYlik um hal'1 lihm, "hallalik sääne gu haaba kuur Lut 
h a l l a l l õ m m a —+ halalema 
h a l l a m a 1 "hallam(m)a, halla- Har Vas Se Lut hallatama, hallaga ka t tuma ubina 

varrõp omma äräjialladu, upin elukasu enämb ku ärä om hallat Har; külmast omlänüp, 
või hall tulla, hallada ar vila; hallat kaar, ar hallaü kaar jo , hallaga võVt arp Se 

h a l l a m a 2 "hallama, hallata laeva pärituult juht ima Piab "hallama, järeltuult mi
nema Hää V r d vallama 

h a l l a m a 3 —> halama 
a l l a n d (taim) suured "pülikud lehed maa peel kut allandi lehed Khk 
h a l l a n e alla\ne g -se Khk, -tse Krk, halla\nõ g -dsõ Vas a < hall1 tule "külma ja 

"vihma ja allast ommukut Krk; oli hallanõ üü Vas 
a l l an i alla karja tee. läks siit "alla - - talu juurest 'senna "allani läks, kus need 

"vainud akkavad Lai 
h a l l a | p a j u "sitked "väänla, allid - alla pajud Jäin 
a l l a | p a n e k allapanu "allapanek oli õlg ehk rugi õlg Tõs; "turbasuost "võeti "tur-

baid, mulla turvast ja küli turvast, "allapaneku turvast Sim; parõmbat õlõd "panti ka-
tussõss, sasitset "murdõnui lätsiva "allapanekiss Ran; ma "riibsi mõisasi kuuse "nõklu 
ja "lehti, nüid om allapaneku külländ Nõo - p a i m loomadele allapandav materjal Alla
panu oli ükskõik mis kuiv asi, kas prügi või sammal või võtad "sõimest lehma "rohkeid 
Jür; kui "sambla kord ära kaevati, siis tuli 'allapanu turvas 'välja Lai V r d ala|panek, 
-pan(n)uss, alla|kraam, -panek, allepanu 
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a l l a t s i 

a l l a | p i d i I . adv allapoole, alaspidi; kaugemale pannakse koevad aod ja mäiiad 
"peale, rohopool allapidi Juu; käk'i, vibu mis laes allapidi käib Kos; alt"iuulsed on, 
mis jäjnedasi viljast "alla pidi lähvad Jür; ära "kiera pudeli suud alla'pidi VJg; pia 
"allapidi, jalad ülespidi Trm || fig joba akkass [talu] "allapidi "kiskme (majanduslikult) , 
säält ei oole änäp kedagi loodust, kigest asjast laga tõstest Krk 

I I . prep (millestki) allapoole, madalamale "allapidi põlve sidusid nied sukad, paelad 
"kinni Kos; meie kari jäe "allapidi maja õja "kosta Kod; [kampsun] natukene "allapidi 
"puuska Lai 

V r d alampidi, ala-, alas|päidi, alle|pidi, -pitte 
a l l a | p o o l allapoole suur pikk tulup "ol'li seilas - - tulup käis allapuul "põlvi Hää 
a l l a | p o o l e I . adv 1. (suunaga) alla, maapinna poole; alaspidi; (millestki) mada

lamale, kaugemale siit allapole "minna meie eenamast läbi minna oo rabas "kaarmud 
küll Mär; müir vaeub allapoole, värsi maea lagund Van; ühed aru kased on "narmas 
"okstega, riputavad allapole Amb; kui linad said viest "valla "tuodud, siis kükitati 
nad [maha] ladvad allapole Koe; piatera jääb tuulesarja "alla - - teine järk on alused, 
mis on "allapoole läind Trm; ästi pikad [kuued], pooleni siareni või veel alla "poole Lai; 
"seant.se "amba oliive sehen koogu ravval, tõsteti pada ülespoole ja "lasti 'allapoole Pst; 
orja "ütlev sedasi, oss nüid ollu üils or"k, lükkäss tai (päikest) "allapoole Krk; pan et 
sia rippu - - pää "allapole; tule redelit "müüda "allabole onde Nõo; "panti [vilja] vihk 
vihu kõrvale, ladvad ülespole ja tüved "allapoole TMr; sann pandass õks "allapoolõ, et 
ta elomajale nii "lähkädsen ei olõp Räp || fig naa inimese elo pääbäd "lähtvad "alla 
"poole (lähenevad lõpule) Mar; mea akka egä päe "allapoole mineme (iile 40-aastasest 

inimesest); lää mäkke "alla poole (vanaduse tõt tu) Krk 
2. vähemaks ind läifs "alla "puide Puh 
I I . prep 1. alla, (millestki) madalamale abenek mees se on, kennel abe allapole suud 

kah käib Käi; saba juurikas tuleb "allapoole kantsroo koodi Mar; pisut allapole põlve 
Mär; pik'k and, "alla poole kondi "otse Hls; ving oli jo "allapoolõ 'parsi Räp 

2. vähem kui allapoole tuhande ikke. "maksin Mär 
V r d alam2 , alamale, alapool(d)e, alas, alasi, alaspoole, alatsi, alla|kohe, -pidi, -pool, 

-päidi, -päri, allepoole 
a l l a | p ä i d i allapidi, allapoole "tuldi "jälle "kelguga "alla [nooda vi imamisel] ja, 

"alla"päidi (kalda poole) vähä maad ja Jõe; sattÕ "allapäädi Plv V r d ala-, alas|päidi 
- p ä r i allapoole " allapen läksid alate [mäest] Kod 

h a l l a | r e b a n e see kui alla rebane (valgest asjast, mis harilikult on teist värvi) Khk 
- r ä i m kevadine suur räim "suuri "räimi kutsutase halla "räimiks, kui noored siia poead 
Khk V r d halleräim 

a l l a s 1 allas hall1 allas võftis kardule "pialsed ära Amb 
a l l a s 2 —* alasi3 

a l l a s | p i d i —* alaspidi 
h a l l a t a m a alla\tama Khn Tor Lei, -tem(e) Krk, -tõmõ Krl, hallatamma IIar Se 

hallaga kat tuma; hallast kahjustuma alla kord iä piäl, iä allatõt Khn; nüid na (loo
mad) seda alladel, lumidet "einä aave "sissi, täüs üle sellä; joba allals jo- - akkass 
talvess mineme Krk; kesvä?^omma^vällä hallatõdu? Har V r d hallama , hahetama 1 , 
hal lõtuma 

a l l a t i s Ls kii Ima-ai latis 
a l l a t s i —s- alatsi 
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hal latxis 

h a l l a t u s alla\tus Vän, alla- Hää, 'alla- Liig 
1. hall1 - Vän Hää omiku ' ol'li allatus maas Vän 
2. ' õhia lüöb 'allatus (kaste) maha Liig 
3 . kas "allatus on obose "seljast 'vällä kadund juo Liig 
a l l a | t u u l n e sag pi 'alla "tuulised alusvili - Ris V r d alatuulne 
h a l l a | ö ö sügise kui nii alla'uude tuleve, siss om kardule päälitse üte 'üüge lännu 

Hei 
a l le 1 "alle R(excl Jõe Kuu) VJg Iis, alle Rak Iis 
1. adv 1. alla, kaetud või alumisse ossa; (millestki) allapoole -panin 'sinne nahad 

"alle vana 'vestile VNg; asu sina "alle, mina asun 'pääle; tule pane "puhtad 'nartsud 
"lapsele "alle ja "kuivad; pisikesed "lapsed kusevad kõik "alle; Vene "keiser "kirjutas 
kää "alle sõa leppingulle Liig; ei saand [heina] teha, vana kulu, vana ein jäi 'alle Jõh; 
Kevade 'luomad - - 'tõussa ei 'jaksa 'muidu, kui aja 'uovad 'alle IisR 

2. a. (suunalt ülalt) alla, allapoole, madalasse, maha sie 'justku kuuld "alle kuk-
kund, ei 'oska midagi; [ei] 'tohtind nii "kiiresti "alle "lassa "lõnga [ketramisel] Hlj-
siis "lasti uus "laiva teluld 'alle (vette) VNg; "linnud kui 'saavad porodetust (kui me
sipuud põrutada) , siis kukkuvad 'alle (surnult maha); kui "korsna 'otsast suits 'alle 
lüöb ja 'korssen ei 'tõmmaüäst; 'istub 'kelko ja laseb 'alle menemäie; [leib] jääb kõri 
"kinni, ei lähä "alle, on pali aganu sies Liig; sukkad "lähvad 'alle, kui "paelu pääl ei 
õle; Siis akkeii 'männaga sääl 'kirnu sies üläs "alle " liigutamma, kui sie mant läks 
siis võist Jõh; akkas "kallast "müödä menemä ja kukkus "kaldast "alle; 'leiva "taigi-
na "lasko "alle, ku leib on segatu; "päivä "lasko "alle - - "lählö 'luoja Vai; "vanker 
"vieresmääst 'ci//e Iis ^ ette, vahele; töötlemiseks kui "torgid "vilja 'trummalille 'alle, 
'torkad kääd sügävälle, uni 'karsib purust kääd Liig b . (lähemalt kohta määrat lev) 
"kaura 'tehti 'siia 'alle 'õtside küll, aga mina piän siit kõik [muudki viljad] 'saama 
Liig; siis 'laiva kippar toi pudel 'viina taas 'sinne 'alle (laevaruumi) Vai c. (pä-
ri)suunas; allapoole, kaugemale kevade kui vesi "lahti lähäb ja jää 'alle lähäb juo, siis 
'aetasse puud jõkke Liig; idatuulega vesi 'lähto 'alle, 'lähio 'lääne 'puole; kui o?i 
'allemenemine, vesi 'lähto 'rannast Vai 

3 . omale kohale (allasendisse); külge, kinni 'kartulid akkavad juo 'alle 'lüömä, saab 
'varsti liend; laps võitab jalad 'alle juo, akkab 'kõndimaie Liig; iekköd 'puused jalad 
'alle; seppa 'rauda täna ovost, pano "rauad 'alle Vai 

4. (väij suhet; määra, hulka) a. vähem (kui) en õle viel ' seitsekümend viis täis, 
olen 'alle viel Liig b . vähemaks sääl on pisikesed 'mustlased, nied norivad koleda 'alle 
"inda VNg; 'iõmmab "indasi 'alle, sie on siis kui 'töine müüb 'uodavammast kui 
'töine; nüüd on turu 'innad 'alle kukkuned Liig; löi 'innad "alle Vai || jões on ka vesi 
kahenend ja "alle 'andand; nagu pakku õts õli jäme [paistetusest], nüüd on juo 'alle 
' andand Liig 

5. (verbi tähendust modintseerivalt, möönduse tegemist, vastupanust loobumist, 
nõrgenemist jne väljendav) mene akka "vasta, ärä 'anna 'alle VNg; 'töine on 'kär-
memb tegema, mina jään ikke 'alle Lüg; 'Allekäind inimine varastab, 'räägib rumalast 
Jõh; üks iga 'anda 'töisele 'alle, leppivad ka Vai 

6. (välj aega) eel, enne, ette 'silku 'leiba ' alle ja siis viel 'kartuli ja võid 'pääle, siis 
sie õli üks eht ' süömäaig ma 'ütlen, äh Lüg; No kui õli karaski, siis 'võeti 'suala'leiba 
ehk 'silku'leiba 'alle, siis 'üäldi, et 'tiema nüüd 'silda 'alle Jõh 
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alle1 

I I . postp 1. a. (kellegi, millegi) alla; alumisse ossa; (millestki) allapoole, madalama
le rukki "alle [pandi sõnnik] VNg; pane nied "kuogid "piatsu "palja "alle; ühe pisikese 
alukese panin "pliita "alle; mitte palakeist ei " andand " amba "alle; mi es jäi "metsas 
puu "alle; aluskuub "panna "kleidi "alle; "õmblesin "sieliku "alle "tuoti Liig; kukkus 
üle "paide kõhe "meie obuse "saani "alle UsK; "viskas "einä "verko "perse "alle ja läks 
kodo "puole Vai b . (millegi) sisse, varju mul kaitusse alust ei õle, kuhu lähän, kas mene 
"metsa "kuuse "alle kõhe; sain oma "vilja "õigel "ajal kattusse "alle, "sisse "vietosi; 
lähäd kevadel "metsa "alle "kõndimaie; sao kääst sain "räisiä "alle "varjule; "jõute 
"riistad "viedi agerikku ulu"alle Liig; maod "männöd maa "alle "tissi "maarja "päiväl 

Vai 
2. (kohta märkivalt) (millegi) lähedale, juurde täma läks pere "ukse "alle ja "viskas 

"sarjrja "ukse "august pruut'"pulga "sisse Hlj; ei sie "anna enamb " endast minu "silma 
'a//e VNg; ärä jää "ukse "alle "sõisama; suri minu "silma "alle, olin kõhe "juures sel 
ajal; pääv kesk"õhtas, saab juo "Tallinna "alle Liig; Ei "salli "silma "allegi (sugugi) 
Jõh; "sõitaja tõi minu^,ss (pruudi) nii"kauagu "siie treppi "alle, ämm oli treppi^päl 
"vastas IisR; "istuda ikkuna "alle ilosad "ruosid Vai 

3 . suunas, poole " Tartu linn "oiab "lõune " alle Liig 
4. (väij tegevus- või mõjusfääri, kuuluvust) a. olukorda, seisundisse; tegevusobjek

tiks; (kellegi, millegi) mõjusfääri, võimusesse keik vili "tehti "künni "alle Hlj; "voida-
snnma "siepi "pääle [pesule] ja panima "vanni "jälle "kuuma vie "alle VNg; kikkerberi 
"marjad "pannasse "korgi "alle "sõisamaie, ei lühi "vällä siis; siis kokk võttas anel pää 
maha, kui juo läks prae "alle; jättän siis nüüd "lapse, sinu käsu ja "uole "alle; en "mak
sa "võlgu "vällä egä "sintsisi, "pannasse varandus "pitsati "alle; tieb üks inimine süüd, 
siis "pannasse vahi "alle; "kartuli vagu, mida ei saa sügise "võetust, jääb "talve "alle; 
tämä "viedi "tohtre "alle, on tõbine; "viedi "arstimise "alle; "ilma "süüta sain "tühja 
juttu "alle; kui laps on jo "kolme "päiväne, siis "panna nime "alle Liig; sie õli "arvast, 
kes [vilja] äkke "alle tegi; sie "tarvis kõne "alle võtta, vaja "rääkida Jõh; "Leenu sai 
tanu "alle Vai || vahele, ette seda tuleb "tihti, et kääd ja jalad "jäävad "massina "alle 
Liig b . (kellegi, millegi) alluvusse, haldusse; käsutusse, juhtimisele sie 'kuulus Vihula 
"mõisa "alle sie "vaprik Hlj; Rio küla käib "Maidli "mõisa "alle Liig; piab 'linna "alle 
"sisse "möllima Jõh c. (millegagi) hõlmatud, täidetud tegin juo sügise rukki "alle sene 
"uuvve maa Liig 

5. (väij aega) eel, enne "süömä "alle võitan "viina, "süömä "pääle en taha enämb 
Lüg 

6. (välj umbkaudset mõõtu või määra) kas on sada viistõist tuhat vai on sada 
kolmkümend tuhat, sene "alle näväd "onvad üless "kirjudetud [tulekindlustuseks] Liig 

7. (välj viisi, laadi, korda) "lüödi "vartaga ~ "vardaga üks ühe "alle VNg 
I I I . prep 1. (millestki) all(a)pool(e), madalamas(se) päiv on juo "alle "lõunet, siis 

kui "lõune on juo üle, on juo kahe "kolme aig; minu "aigasi vanu enamb ei õle, nied 
on kõik "alle "mulla juo Liig; "Lapsukeste "kleidid "käisivad kõik "alle "põlve; "Lapsed 
"veiked, "alle "põlve keik IisR 

2. (päri)suunas läks "viilile "alle "tuule "ranna "puole (laevast) VNg; "alle "tuule 
piäb "külvämäie, siis vieb "sieme "laiali; "alle tuult ei tohi "põtrale järele "mennä, siis 
näväd "tunnevad minu "aisu Lüg; "Allemägä vahi, et "vanker ei käi "kandu Jõh; vei 
rüsäd mänemä "alle vett "merre; iulimogi sedämodi "alle "lained - - "randa Vai 

3 . (välj suhet) vähem (kui) sie on viel "alle kuut"kümmet "aastat VNg; minul on 

285 



al le 2 

raha "alle kaht ' kümmend; mõned kalad õlivad "alle 'naula, mõned õlivad üle "kolme 
'naula, kuda "trehvas; "alle "aastat "tienis merel Liig; vähäse mõned kobegad "alle 
"nelja "rupla läks Vai || 5a õled "alle minuda, minu "vasta ikk^el saa Liig 

al le" alle aul - Rid 
a l l e 3 alle Saa ?Äks Ksi Plt, KJn Vii M( "alle Trv, all Hls Krk) hv Ran, Ote Krl(a//Õ, 

-õp), "alla Pst, "alla, alla Trv Hei 
1. alal, säilinud; elus "veske on alle parae-gu, "veskc kere sääl Vii; oia sü kiri 

"alla Trv; sü vana koolimaja piab "praegu alle oleme Pst; uisk aab uvve naha, aga kihti 
ämmas jäeb alle; tuha sehen kurt üdi alle Hls; kik'k jäive alle, "otsa es saa kedagi Krk; 
mine loe, mitu lammast om viil "alla; miul om viil levä mõhk - - ja levä "lapju ka alla 
Hei 

2. (ikka) veel nijd on piima "ämmad, mis esimesed tulevad, kui alle laps imeb; ktü 
väga noor [pruut], siis "üeldi, si tuvike alle ühe jalaga Ksi; [lüpsiku] tiba sijst must ja 
piimane alle Vii; tema olli vali "lõikame, olli ammu veeren ku mii "alla "näftsimc; ela 
om iki sihen viil alla Trv; sü obene om nuur "alla, varsa "amba "alla suun Hei 

3 . äsja, päris hiljuti; nüüdsama, just praegu ja "juuse "lõikamine tuleb siss ka, kui 
kuu luuas alle Saa; silmad ribalasid alle "kinni, juba äratati üles KJn; undi seive kat's 
"koera ärä alle "il'lä Pst; Mia ennemp ai käüsi vällän, olli ilm ilus, nüüd juba satab 
lume; esä om miul kepi lennu ku ma "kõrime all akasi Hls; alle ta asufs "sinna elame, 
piap jälle är minem Krk; ma allõ põrõllap sei Krl 

4. (võrdlev, hindav) mitte varem kui; kõigest päält pxiuldüüd Ütleb uni alle Hls; 
"valge valul sai alle kodu Ote 

5. (emfaatiliselt) si oli sõim alla mis na tädä sõemassi; Sü om alla kääl (jõus 
hobusest, vallatust inimesest) Trv; mis sa muretsed, egä ädä ei ole, aga vat ädä tuleb 
alle Krk; ka^,kos "alla tegu ja "kombe; nüid om 'alla vül mull vällän, ärä "käegi sugugi 
"silmi "valla tetä Hei 

h a l l e 1 n, g alle S spor L K(n "alle Ris), Ran Kärn; n, g "alle Kuu(A-) lisR; n, g 
ale Lä Mih Aud Rap Juu; alle g "alle VII Han Puh Nõo — hall1 iumi on "luike "tiiva 
all, "halle ane nenäss Kuu; Täna omiku on nii paks alle, et kõik kohad on "valged 
Poi; alle 00 maas, maa 00 "kohman Muh; täna omingu 00 uutsikas maas. ale või 
uutsikas Lih; külm omik oli - - "valge alle oli maas Var; külm ale ' eitis maha - - rohi 
oli küYmetand Mih; sügisel "akvad külmad aled muas "käima Juu; aned "lähvad, suss 
alled käivad JõeK; ommiku oli alle maas, nisuke natuke "armas oli, külmetanu Aks; 
ilma om kül'mä, nüid nakava joba 'alle "käima Nõo V r d halletus1 

ha l l e 2 n, g alle S(h- Phl) Ran Nõo Kam; n, g 'alle Kuu; n, g ale M; (h)allõp (halõp 

Har, hallõh Se) g * (h)allõ V(hallo Plv) 
1. hallitus vask on "halles; leib "lähteb 'hallesse Kuu; leib võtab allel; õllel on alle 

magu 'juures Khk; nii "kange alle ais "olli, 'riided 'ollid nõnna alletan et Muh; nahk, 
puu viab alle korra "pääle Rei; leval halle sees Phl; 'väike abe, nigu alle peni sita pääl 
Kam; hallo9 om pääle tõmmanu^taarilõ Urv; niu^halõ^pääle "saistunu9 Har; leib läi's 
"hallõhe Vas; nüšsigu hallõh (puulüpsiku torusse korjuv valge veniv aine) Se 

2. kirme, õhuke kord "rostene vesi, sinikass ale pääl Krk; piim om nigu vesi, kuurd 
om pääl nigu allet veedikese Nõo; [kooritud] hapul pümäl om allõ? pääl, rõõsal ei olõ 
allõt Plv 

3 . silmakae - Hi M selma peele kasob alle. allet arstidaks 'krihvle puru ja 'sokroga 
Käi; vanast puhati 'rihvli 'tuhka 'silma loomal, sji võt't ale ärä Trv; ku loomal ale 
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alles 

"pääle tule, siis ani sule läbi puhuti peenikest 'suula 'sissi, sii pidi ale är 'lõikame 
Krk; siVmä ale Hei 

V r d hall2 

a l l | e a l ine alaealine alVialine, senele kohos ka ei iie kedagi Liig; allialine, mis veel 
pole maksu alused Khk; alViälise saava 'kefgembä karistuse Ran 

a l l e | e a l i ne Keik "viie " 5ek$e-xvennakse ~ ' õesse- 'vennasse olime ' alle'ialised, kui 
ema suri IisR; "lapsed olivad 'alle'ialised Vai 

a l l e n d a m a allendama hallina näima mets allendab, ku villima sadab Kod 
h a l l e n e a < halle2 kääd on allesed. leva 'peelmine kord nii allene Khk 
a l l e | p a n u ' all ep anu allapanu - Liig 
a l l e | p id i allapidi, -poole - Hlj Liig Kad 
1. adv vahime viel 'allepidi ka Hlj; fig üks asi kisub "alle pidi, ei enämb lähä edesi 

Liig 
2. prep suured pikad "juuksed, allepidi istet kohe Kad 
a l l e | p i t t e allapidi,-poole - VNg Vai [laev] "istub "perse "alle pitte vies; kotti one 

suud ' allepiite; "laiva "triivis kõvast "alle piiie (allatuult) VNg 
a l l e | p o o l e allapoole - R 
1. adv vabetelle sai [võrgud] "pandud kivipuol üles"puole ja "pullupael "alle"puole 

rippuma Hlj; 'oksad "onvad " alle"puole lörpjäs ehk ' kai lukk alli; mene ' alle'puole; fig 
on rikkas inimine, akkab "alle "puole "kiskumaie [majanduslikult] Liig; [Heinakuhja] 
"riisudes 'iõmmatasse rehaga ülevelt 'alle 'puole IisR; [ulgumerelt] tulemo juo üks tund 
'aigajuo 'alle'puole 'soidettu kodo'poole Vai 

2 . prep suur kasukas, pikk, 'alle "puole 'põlvi Jõh 
h a l l e | r ä i m kevadised suured jää kalad, nee oo va alle räimid Khk V r d hallaräim 
al les alles eF('alles Muh Rei Aud Ris Koe VMr; alless Muh Pai) hv Hls; "alles 

Liig Vai Khk Jür Kad, -õ- Kiin 
1. alal, olemas, säilinud; elus kas on sul sie asi 'alles viel, mida ma "kinkisin Liig; 

miul on ikke se vana kiel "alles; kas tarnal oli siis veel "naine "alles Vai; oiame alles 
keik raha Emm; teu "orjus ond alles Viili; mõis ikke alles, et küll saksad kadon Ris; 
ei sul sure "ühtegi [looma] suvel maha - - küljiad on alles kõik Amb; majadest polegi 
suurt kedagi enamb alles VMr; egä "õlita pidi "matma tule "kinni et alles seesäb Kod; 
meil "paerga alless rehetuba, nüid on laadast 'tehtud Pai 

2 . (ikka) veel 'tuhlid on 'alles üles 'võtmata Khk; ema oli ka noor alles, kui suri 
Pha; on see "inges alles Pöi; nüid o omigune aeg "alles Muh; see üsna va kabe asi 
alles, mis seda ära visata Rid; ta toores, "kuibmata alles, rohi alles, ehi alles toores 
Vig; "eldepühä "ieder, sia kua ikka "allõs elus Khn; söed kuluvad "alles, ei ole veel 
"kustun Aud; kui ma alles laps olin, ikke "pesti "aardükiga Koe 

3 . äsja, päris hiljuti; nüüdsama, just praegu "vastap 'alles tulitagi ja nüüd "jälle 
menemäs Liig; alles ikka sai teine (nuga) käiadud Mus; tä läks alles 'sööma tegema, 
põle veel 'sööma 'valmis 'ühti Mar; alles läks ta ja juba olli tagasi Hää; siin alles 
tegime, aga nüid on kadund Juu; laps oli alles "sündind Kos; oli kevadine aeg, kaer 
oli alles külvatud J Jn; tunaeile alles läksivad einamale VMr; "eile alles sadas "vihma, 
täna 'jälle Iis; kirmetis on, kui ta alles akkab Aks 

4 . (võrdlev; hindav) mitte varem kui, mitte enne kui; mitte rohkem kui; kõigest ma 
oli juba ammu ää läind, siis ta olli alles tulnd VII; kui oli - - ametlik tallitus tallitud, 
siis sai alles 'peimes oma pruudi kää "peosse Lih; kuueteist 'aastane ma oli alles kui 
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hal le tama 1 

'leeris köisi ja kohe selle "järge akati mind mehele "sundima Aud; kolm "oastad olin, 
siis alles sain ühe jaki Hag; "vaatasime et   neil on juba ulk "kaaresi niidetud kui me 
läksime alles [heinamaale] Amb; lolli suust ma alles kuulen et ma loll olen Plt; nüid 
alles tuled KJn 

5. (emfaatiliselt) ikka, küll no nüid on alles põli, no nüid on mul alles päevad Mär; 
siis 'algas alles laulja "sõimamine Aud; küll sie oh alles viel mehe volask, nagu pärss 
kohe 8 im; küll sü (poiss) on alles 'pöidam, tahab teese saladust * ühte* puhku 'uurida 
Ksi 

V r d alle3 

h a l l e t a m a 1 alletama Tor Ran hallatama, hallaga kat tuma sügise enne külma tu

leku tuleb alle, ommuku ain "valge, ärä alletedu Ran 
h a l l e t a m a 2 alle\tama S(dama Ui) Kse Kam, 'alle Jõe Kuu(Ä) alle Hää, 

allõtõmõ Krl hallitama 'augusti kuus lähäb keik 'koitama ja 'alletama Jõe; alleiand 
'sumbund ai,5 Jäm; Levakannikas nõnda ää alleiand kui vana kuu 'taeva ääre taga. Va

nad kuud nee 'olla kõik 'taeva ääre taga lasus, alletade seal muidu 'umbe Pöi; Alletanu 
'leiba ei 'süüda; Mina vana inimene al'letan sii oma nurgakeses Hää 

h a l l e t u m a 'halle\tuma Kuu, hallo Har — halletama2 piim kippub 'halletuma Kuu; 
suvõl läti ruttu hallõiuma, "tõmbass "hallo pääle Har V r d haih tuma 

h a l l e t u s 1 alletu\ss g se hv hall1 sügise ommuku om alletuss maan Ran 
h a l l e t u s 2 alletu\s Kse, ss Kam Ote, alledo\s hv Emm, aletu\s Kad, g se; "halledu\s 

g kse Kuu hallitus; valge kord lõi "viele nagu aleluse "piale Kad; piimal om liisukese 
alletuse "pääle tõmmanu Ote 

hal l i  (värv) Tämal juo 'allikiri pää Liig; 'alli 'karvaline "luõrna Vai; "lamba seen 
  pisised allipruunid Jäm; nägid sa meite allipugu "sõnni; mõni kas's on alli 'nastlik 
  mustad jooned sees; kivitikk   pisine alli"valge kiri lind Khk; allikiri üljes Krj; 
Va alli päits [veis] .see riu "kargab "aidu kut uil Pöi; alli, nat'u (valkjashall) veis Muh; 
Lepalinnud   ime"väiksed allirebud linnud Rei; "varblased oo "pissed allitähnilesed 
Tõs; "enne olid sea "põrssad nii ilosad alli vüödilised Ris; Kassid on küll allikrinnud 
  pias ja näus ' valkjas allid täpid Jür; allipugalene siga, all vööt oli 'ümmer kere 
Tiir; allikirjuse   läädsä olli kipe Krk 

a l l i | a e g n e muistne; vanaaegne; aegunud Sa oled igä oma 'riidess "käümisega "õite 
halli"aigane; Sul on viel se halli"aigane palitu järel Kuu  a ig ine — halliaegne kapsi 
vana alli "aigine nimi ei saa olla Krk 

al l ige allika allige koht ajab vett maa seest üles. alati vesine koht Jäin; varsa 
kabjad   allige soonde sehes, alligete "ümber "kasvavad Khk 

a l l ig ime alligxi\ne g se allikane sääl jöös on alligune põhi Khk 
h a l l i | h a i g u s halltõbi  KJn M Rõn Krl Har käib nigu alli"aigus "piale, kui "kiigi 

käib jutuga "painamas, jutuga "kiusamas Ksi; alli 'aigus raputes nõnda et sooliku 
"seisu Hei; alli "aiguss tulep nällä "aigu Krl  h a i n alliain San, halli hain Se värihein 

 h ä d a = hallihaigus Hallihädä   tuu oli sääne tõbi, et kustult soss raput' ja "survsõ 
inemist kujiull Rõu 

all i jas —■» haldjas 
allik 'alli\k g gu alandlik 'allik vaja olla9; iaa sääne hüä ineminõ, kõkkõ "allik 

uma jutuga; "alligu latsõ, võta ai "vasta jutuga9, häbelüsõ? Se 
hal l ik allik g ku Hag, h, g gu Rõu Lut hall veis, halli veise nimi 
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hal l ikas-

a l l i ka | koh t a. koht, kust allikas üles pulbitseb; allikane maa varsakabjad - - alliga 
"kohtade peel Khk; üks allika koht 'olli - - kõik vedasid sealt vett Muh; Jões on nihuksed 
allika kohad [külmad, sügavad] Juu; jões vie "kietmine on allika koht, kus ülesse kiedab 
VNg b . lahvandus "sioksed allika kohad oo meres, ei külmeta "äägi mette Tõs 

a l l ika lene al'likale\ne g -se allikane, pehme, vesine [maa] Meil on "seuke "tüklene 
maa, keede koht, kus ajab sedasi vett "valla, allikalene maa Hää 

h a l l i k a | m a r i hallikas2 - Khk Emm Rei Ailiga marjad on üsna mustigate 'moodi 
Emm 

a l l i kane alli\kane (alli-) u Khk; Pöi Mar Vän Juu Ann Koe I Pai Plt KJn, -gane 
Khk, g -kase 

1. allikarikas, täis allikaid see oo "seuke alligane soomaa Khk; allikane maa, madal 
vesine maa, kus allikad sees oo Mar; kärestikud " oVlid, "rohkem allikane [jõgi] Vän; 
allikane eenama serv T rm 

2. allika-, allikavett sisaldav mõnel on allikane kaev, see vesi keedab "iasti tümaks, 
pehmeks Ann; kos allikased veed, kannavad maaget Pai 

V r d alligune, allikalene, allikatene, allikine, alliklane, alliklene 
al l ikas alli\kas (alli-) g -ka Krj VII Pöi Muh h(ali- Mih) KPõ(a/ž- Ris) lis Trm 

Pai Ksi Lai Plt KJn, (h)allikass u Rõu Räp; "alli\kas g -ka (-ga) R(h- Kuu, -gas Kuu 
Vai); a/7*'|Ar (alli-) g -ka Käi Kod MMg Äks KJn u Krl Har(A-), g -ga Khk Hi, g -ku 
Hää Saa Äks M u Ran Võn, g -gu SaLä Rei Saa Krk, g -ge J ä m Rei; ' allika VNg Vai 
allikas, läte "alliga 'silma'auku VNg; sääl on jões "allikad, sääl köhas on vesi külm 
Lüg; ' alliga st puliso vesi üles Vai; Madis "viskab "matsapää külma kivi allika, siis allika 
vesi akkab "jahtuma; Kui "talve allikad akkavad 'uhka õles ajama, siis läks sulaks Pöi; 
allikal "olli suur küna, sealt siis lehmad said "juua Muh; 'uhkav allikas keeb alt veti 
ülese Kse; "Näärilouba "öösi oo "viina joosn sie allikas Ran; sihukese allika vesi, kes 
põhja "poole jooseb, teeb "aigusi "terveks Tor; allikad kiedavad mua siest vett "välja 
nõnnat vulinal kohe; allika kiedu kohast ei külmeta millagi "kinni; allika silma kohad, 
kust vesi paitab; allikate"pialne - - alt allikaid täis Kad; vanass lesed naesed kaenud 
allikid "ruukma [põuaajal], puhassanud allikad ärä ja kõhe tullud vihimä Kod; lähme 
allikaile Lai; periss keeja allik, "püstü pand üless; "kiidäv allikit pääline maa Krk || 
lahvandus, kinnikülmunud veekogu, jäävaba ala - Mus Käi 

h a l l i k a s 1 alli\kas (alli-) eP(-gas Khk); -kas (-kass) M TLä San Krl; "alli\kas (-gas) 
R(A- Kuu) , g -ka (-ga); hallika\ss g -tsõ Har Rõu; u hallikass- Vas; alli\k g -ku Hää, 
h- u Vas hallivõitu leppabu karv, "allikas Lüg; täivas lööb nii allikaks Khk; tillutajad 
oo pissiksed allikad linnud Pöi; toonakufg, allikast "moodi Mih; naarits on allikam ja 
tõhk on änam pruun Vän; põle ta must, põle ta "valge, "siuke allik karv Hää; vär"v põle 
"peale akand "ühti, teind natuke allikaks Juu; võik, säände allikass, nagu "võidunu 

Trv; katuss kah, vihmaga om ärä "siidenu - - om serände allikass Nõo; hallikass om 
nii ahasugumanõ Har V r d hallakas 

ha l l i ka s 2 alli\k(as) (-gas, allek) S/h- Ph l / , pl -kad, -gad, -ked, -ged, -kud, -gud, 
-god sinikas alliged, mustigate "moodi, suuremate varde peel Khk; Allikas - - pisike 
madal pöösas Kaa; allegule menema Emm V r d hallika-, hallik-, halliku-, halli |mari 

ha l l ikas - (värv) "põtra karv on "niisuke "allikas pruun Lüg; pofträstas, pisine alli-
kasrebu [lind] Jäm; alligas "kolne riie Khk; määr - - allikas must - - loom Mih; "kimmel 
o nisuke allikas "valge obune Hag; a/7 lips, "niuke ein, "niuke allikas rohelene Tür; 
"tiibadega sipelgad - - allikad mustad, "musta "karva "rohkem Kad; allikas roheline, 
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al l ikasool! 

ehk rohekasal'1 Sim; mõnel pajol on allikas rohelised lehed Lai; ta (karu) " olli allikas 
punane Hei; lehina'nüsjä urn ka sääne hallikasskirriv Vas 

a l l i ka | soon allikakoht; veesoon, mida mööda allikavesi voolab käiv on "allika "suo-
ne pääl, ei lõppeta "ilmaski vett Liig; tuisud, nee kasuvad jõgede "ääres ja allika soonde 
pääl Krj; üks allika soon jooseb siult läbi - - ärg - - kukkus "sõnna allika" soonde Nis; 
mõni allika suoti on kohe nagu oja teine suur ja lai, ise jokseb ikke jõkke ehk "jälle 
ojasse; ega allika suori "kinni külmelagi, allikast tuleb jo sue vesi Kad; mõnes oidus 
on "aasia läbi vesi sees, kui ta on mõne allika soone pial Lai 

h a l l i | k a s u k a | m e e s Allikasuka miis euf hunt - Trv 
a l l i k a t e n e allikaiene allikaile, allikarikas Kuremaa 'järve ei jookse "ühtegi jõge 

temal piab olema allikatene põhi Lai 
al l ika | ves i "töine "atliga vesi on "valjuV&i; allika vesi peab ea olema, kui sa sellega 

pesed, saad "terveks Krj; sinised vähid elavad allikavees Amb; allika vesi on talvel sue 
nagu paas suendatud Kad; allika vesi on ia "silmi pesta Pai 

ka l l ike dem < hall2 vana "allikene (hobune) ''aistide vahel Liig; ega ma nõnda ulluk 
ei oole ku ma allik ole Krk; suu "Halast üteldi et hallikõnõ Vas 

a l l ik ine alhkine allikane sü om allikine mägi, siit mäe seest tulev alliku "vällä Krk 
a l l i k l ane allik\lane Vau Hää(a//i/>) g -lase allikane "siuke alliklane madal maa 

Van; Alliklane - - "seuke maa, kus pailu alliki üksteise ligidal on, mäe all on alliklast 
maad Hää 

a l l ik l ene allik\lene g -lese LNg Lih PJg allikane alliklene maa, maa oli allikuid 
täis Lih 

h a l l i k | m a r i sinikas - J äm Emm allikmafjad. sihesl "valged, pitkemad varred kui 
oleks mustigud J äm V r d hallikas2, halliku-, halli |mari 

a l l iku- allika- alligu vesi on külm Jäm; alliku sooned on 'kitini kasnuvad Aks-
eeruse om rasva kala, alliku kottiste pääl Hls; allikupääline, säält liiv kiiss üless; alligu 
sooneise, vij, soone koiuss Krk 

h a l l i k u | m a r i alligo marjad — hallikrnari - Phl 
ha l l i l t adv < hall2 ega sü "pähklid "süia saa. korjalse jo allilt (toorelt, mit te vai-

mina) ää Aud 
h a l l i | m a r i pl allimarjad = hallikrnari - Khk 
ha l l i | m u n d r i | m e e s euf hunt meil "Hellasse "undi "kohta " ai li "mundri mi es Liig 
*hal l i i ie keväjelt om susi hallitsõp (hallim) IIar 
*ha l l i i i ema leib on vana ja "allinend (hallitanud) Liig 
a l l i t a m a allitama pilkama kull ta allitab, küll ta omal ikagi "kõlbab viimaks Jõe 
h a l l i t a m a alli\iama (alli-) L K I M(-/em[e]) T(-tetne, -tõmõSaJO.), (h)alli\tam(m.)n 

V(-teme Krl, hali- Lut), "haltama Vas Se; "alliiam(m)a Rkl 
1. hallitusega kattuma; läppuma põhud "lüöväd "allitamma, kui "märjäld kokko 

'pannasse Liig; vask allitab ää Mar; piim oo ära kanasiand, allitand kord peal Kse; vesi 
"sõõna täis, võtab juba allitadaTõs; ega sie allitand plekk 'valla lähe, au ehk pese VMr-
lepad allitäväd ehk oksendavad, siis akab mähk "kitini "jääma Kod; seene ei akka enne 
kasume, ku mõis allitem lääb. seene kasvav allitse pääl Hls; ma akka tuhka pätsikesi 
iegeme, siss ei minevet suve leib alliteme; ku süük' ärä allidet om, töine "ütless, sul 
o kägu kapin Krk; süük' ärä allitedu - allitet Hei; anuma om allitama lännuva - -
allitedti ais man Nõo; Kakka "süüdi ni^kavva^ku^kätte. är? hallitõdi9 Rõu; mul oni 
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h a l l i v a t i m e e s 

ka^ks maraliim kotoh, no haVliiõdass sääl; piäss ta maraliim sul ärjiallitõdama, soss 
tõõnõkõrd ei hoia^nii "kaugu Vas; hallil õt leib; leip haVliiõdass ar?; säina9 kõik ärp 

"haltanup Se; haVUtõt (pehkinud) puu, vana vana "kõonõ puu, üöse sääne vallus Lut 
|| fig (elust, lõbust) kõrvale hoiduma, kodus istuma, igavlema ma põle kunagi noorest 
pääst allitanu, ikki olli mehe, kis mind "tahtsid Hää; Allitand vanapoiss, ei temast 
"asja saa Jür; ta allitab kodu, ei lähä teiste "ulka VJg; las ta kurat' allite seinveeren 
Krk | no iss olõ voki Veku, no oli kodamise fegu - - vok'k ol'l vällä^hallitõt (käibelt 
kadunud) Har 

2. halliks muutuma; hall olema "luomal käib "painijas "seljas - - vihu "viimane 
"karva õis on " ai Utan d Liig; parun õli " allitand "valge vanamies Jõh; akkab allitama 
"jälle, tuleb "jälle ea sat's [vihma] Juu; ärä allitet näoss, "aige Kod 

V r d hal letama2 , hallinema, ha ih tuma 
k a l l i t e s —* hallitus 
ha l l i t ü m a ailüuma Khn (h) allilum(m) a Urv Har Krl(" aVtunu) Se, "alli- Liig 

Vai hal l i tama "anna tämä kätiä teha, aga sie tuö "allitub "enne "vällä, aga ei saa 
"tehnest Liig; at't saagu sõda minema, obo iämäl "alla allituma rhvi Khk; [lüpsik] savõl 
"lämmäga allitu ja vääratu pia ärä Urv; allilunu leib Krl; "lämmä ilmaga hallituss 
leib äräp; sa õks nikaa taad hallitunui "leiba süül ku^ "hamba iridsile * jääse* Har; piim 
om hallitumma löönü? Se V r d halletuma 

h a l l i t u s al'li\tus, alli- L K Trv Krk(-ss), -tus(s) T, (h)alli\tuss V, g -tüse /-iusõ 
V/ ; "alli\dus(s), -tus g -du(k)se RId; al'li\tes g -lese JMd, g -ise KJn SJn, allus g -e 
Hls, n, g allitse Krk hallitus "alliduse kile tuleb "piima "piale VNg; "alliduse kord "riide 
pääl Liig; vamm oo seande alliius palkes Aud; lumi " autab ära, lüeb aVlüuse orakse 
"piale J Jn ; mussad "erined, mes lähnd rõõgun pehässämä - - lüäväd al'lituisi; meie 
marjapud one aVlituse (karusmarja jahukaste) ärä põdenud Kod; juuli ja "august om 
allitse kuu Krk; allituss om leevä "sisse "länmt Nõo; hal'liluss piima pääl Se, || "luomal 
käib "painijas "seljas, on "allituses puha. vihu "viimane "karva õis on "allitand Liig || 
fig "istu "ninda kohej "allidus selass VNg; paks "allituse kord pääl [vanal naisel] Liig 
V r d hall2 , halle2, halletus2 

h a l l i | t o h i halltõbi - Pär Saa MMg Aks Ksi VIPõ eL allitõbi ja küVmiõbi - si on
uks Ksi; seda õegati raputaja "aigus, allitõbi Kõp; vanepel aal olli alli tõbe. seda es lä 
"kennigi kust ta tulli, inimese kurnas är, värisi ja külmet' Hls; vanast "olli tu allitõbi 
- - siss ku.,ma laits olli, sis ma "kuuli allitõbe Nõo; iiä "kuuli alli tõppõ Krl; timä sõit' 
ka hallitõpõ (oli külmtõves) Rõu; halli tõbi lulõ inemisele näläst - - iuu kätte koolõt 
Vas || hallitõbi [loomal] likõst võtt, nikup kastõh pääl Se 

h a l l i | v a t i | m e e s euf halli värvi olend - R spor eP M Rõu a. hunt olin "lambas sis 
nägin "allivatti miest "oige ligidaid VNg; vana "alli vatti mies, "kriimu"silma "unti 
vei "lamba "karjast "valla Vai; "unti " üeldi võsa villem ja alli vali miis, aaktasid tõiss 
Kod; allivatimehe om mõtsan Trv b . hüljes - Krj c. varblane All"varblane on üleni 
all, üüdeise koa allivatimees Pöi; Va allivafimehed juba kanepis - - nemad söövad 
"siimni Hää || vares - Muh d. kärbes, parm jne Allwati mees on see all kärmes - -
irm kibest närib Pöi; "Enni "vihma ammustab allivatimees ermus "aigesli Emm e. täi 
"soldadid ning alli vati mihed, nee teine teisest äi "lahku Khk f. hallide riietega isik "alli 
vatti mehed "lähvad ikke "kruonu vää "kohta, "allid "riided 'seljas Liig; allivafimehed 
(kasakad) õlle txigevamini pekst Vig; 'kihnlased allivatimehed Tor g. külm Näe ku 
allivatimiis tuleb (külmast aurust) Trv 
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halli vativanamees 

h a l l i | v a t i | v a n a | m e e s euf hunt nägin seda allivafi vanamest koa "metses Juu 
ha l l | j a lg euf hunt, vana haVljalg käve karja man Ilar 
a l l | k e h a keha alaosa Nainõ oli klõinikuh, "lõikus oli allkihäh Räp 
a l l |k i r i "tiemä ühe kõva "kindla "kauba, panema - - allkiri ka Liig; tee allkiri koa 

Juu; vanasti tegid allkirja asemel ristid "alla, kxii "kirja ei osand Kos; anna allkiri Iis; 
[kasakas] võit ega üte käest allkirja Ran 

h a l l | n a l i k euf hunt aVlnahk "juuskse lammaste "karja Ote 
h a l l | n i n a euf väike räim Täna omiku oli pisike allnina sihes (mõrras) Pöi 
h a l l | p a r d halli habemega vanamees Vana all pard "kutsub "lapsed "seina "ääre 

Kuu; Abe "allis - - allpard; "rääkis sene "alli"parra vanamega Liig 
a l l | p a r r a s sügav koht meres kui merepõhi on must, siis on "tiada, et on "parda-

alune, all"parras, sie on sügav Jõe 
h a l l | p e a hallipäine vanur - Kuu Liig Jõh Nis KJn Nõo Allpiad "austa, kulupiad 

"kummarda Jõh 
a l l | p id i allpool - LNg HMd KuuK VMr Trm 
1. adv siit natuke maad allpidi HMd; sial mää pial kašvivad "äšte "erned - - allpidi 

nii "äšte ei käsnud KuuK; "kiera [lammas] "ümber, üle seila "jälle sie puol, mis allpidi 
on, ülessepidi VMr 

2. prep all pidi mäge, mää veeru all oli talu LNg; siarepael oli siis allpidi "põlve 
tõmmatud "kinni KuuK; kolm talu ühes kobaras; allpidi tied on Ansu talu Trrn 

a l l jpool üld I. adv 1. a. alumises osas; (millestki) madalamal alesega "särgid diivad 
"ennemast, pääl puol õli linane, all puol takkune ja jäme Liig; "valge vill - - peelpool 
sõdand, see peab "sorma "tooma, aga kut allpool on, siis kaob ee "jälle Käi; laapkuuel 
"voodert allpol ei "oldki Kse; rumm oli allpool, kus vars piibu "sisse köis Tõs; "kõrgelt 
"kaldast akkasid [turvast] "leikama, aga alt oli jua sügav, siis vesi oli allpuol Rak; 
turi om vast kaala "ümbre, piht om käte koltal, om allpuul Ran; nõna all omma^näil 
(meestel) vundsi, a allpuul siin lõvva otsan om, abena Ote b . (lähemalt kohta määrat lev) 
"laiva all puol kubes (tuulealusel küljel) on juo vett VNg; allpuul oli suu ääres Altvälla 
[talu] Pai; siin allpuul on "irmus suur meis ohid KJn V r d alhpool 

2. (millestki) vähem sajast all puul KJn 
I I . postp pärisuunas tulekahju "aega, nee majad jäävad "järge "jälle, mis tuule peel 

oo, aga mis tuule allpool oo, nee ikka kardetavamad Khk 
I I I . prep 1. (millegi) all, (millestki) madalamal "linnud "lennavad all puol "pilvede, 

nagu kured ja Liig; Naistel olid suka paelad all pool "põlve " ömber sääre Pöi; kui surma-
vill "õlle allpool südant, siis need ei võtte ää Mar; mää ääre alt "algab murdalune maa, 
see oo allpool mää Kir; "leiise auk oo allpol "pa^sa Aud; allpol Sindi "paisu on kärestik 
Vän; allpol "põl'va Amb; sial iagabol või allpol " Undla "tamme on se jõgi "kangesle 
"kärkline Kad; la "kašvi allpuul "perve, mäe kulle pääl Ran; meestel olli "hammõp 

põlvini ja allpuul "põlvi ka viil Kan; hobõsõ rind, mis allpuul "kaala Rõu || (millegi) 
sees; (millegagi) kaetud kräss on allpool vett kaks kolm kivi koos Käi 

2 . pärisuunas alumised "veskid "onvad, mida all puol vett "onvad nagu "Purtses 
ja "Püssis Liig 

3 . (ajaliselt) eel, enne ma oli ikka allpool "koolisid Khk 
a l l | p o o l ( i ) n e sag pi alusvili all"poolne vili Khk; mis iuulõ ala^"lätväp, no^,mmap 

allpoolidsõ9 vai tuul'alusõ?; Nuu? allpoolidsõ jahvõii eläjiilõ; Nuup allpoolidsõ "lasti 
viil läbi sara Rõu 
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a lp 

a l l | p o o l t altpoolt aiavili o alam vili, altpoolt tuule "voetud, o "kergem, "antasse 
"loomele Vig 

a l l | p ä i d i 1. adv (millestki) vähem sie on 'kuuest 'kümnest alVpäidi Kuu 
2. prep allpool Olemme hüäst aiTpäi di " Järvie "kehvli; alVpäidi "põlve siin olid 

siis punutud kaik "kirjavad "paulad Kuu 
h a l l | s a k s euf hunt - Kse 
a l l | t a r e alltaren olli suur loetuss Puh - t u u l i n e a, s, hrl pi alusvili; tuulealune (vili) 

- Ran Nõo Kam tuulalutse vai alltuulitse - - n^om kõhna tera; peremiis and alltuulist 
"villa, tuu es täi päält tuule "anda "villa Nõo 

h a l l | t õ b i malaaria, külrntõbi - Vän Pai Ksi Plt Krk Ran Har Plv ailtõbi peab oo 
"kaupa "peale "käima Vän V r d hall3, halli|haigus, -häda, -tõbi 

A l lu allu Kod(-o) Krk halli looma nimi all lehm õli allu; kaks alluda Kod; koer 
ku ta all om pannass allu nimi Krk 

h a l l u s s allu\ss g -se San; (h)allu\ss g -sö Krl; hallu\ss Kan Har Plv, -55, -äs, -s' 
Rõu Vas Se, -s's Lut, g -sa 

1. valus mul omma^luujaku ni halusõ^ku tuli "õkva Krl; ala^puttu^mu^ hallust 
kotust Har; Miä halusap vits, tund armsap lat's Rõu; uih, halluss om Plv; kuiva^ "haigõp 

käävä, [pärast sünnitamist] nu "haigõ onuna halusa, halusaba omma kui inne last Se; 
pinil um halluds hammass Lut 

2. halluss (hele, valge) päiv; sääne halluss (terav, lõikav) külm Vas 
h a l l | v a t t Allvati varblane - Rid Vig 
al lõ n, g allõ järellainetus - Khn V r d ald1 

hallo- —* halo-
h a l l õ t u m a hallatama, hallaga kat tuma hr külmanu, allõtunu? Har 
a l m u k almu\k g -kse nõidumisvahend, nõidumise eesmärgil kellelegi viidud ese või 

olend tema olli almukse siia toonu; nemä olli almukse "tulle "panden, olli ta siss ka
namuna, iif või konn; almuksit es ole "tohtin "palla "kaege võtta, pelläti "nõidust 
Krk 

a l m u s almu\s g -se Rid Ris Kad VJg Lai, -ss g -5.se Hls; "almu\s g -kse R/-ss VNg/ 
1. a. and, kingitus; armuand "Andasin oma "almukse titteemale Jõe; elab "teiste 

"almustest Hlj; ega ma almust ei lähe "saama Rid; "enne käisid ikke põlend inimesed 
aimusi ajamas Kad; ta on "vaene sarii, aab almust "müeda peresi VJg; "enne jõulu 
pühi kofjati "vaestele almust Lai b . annetus (sanditamisel, pruudile jne) "mariidel-
le ja "katridelle "anti "aimusi Jõe; " oostega "käisivad "sandid "katri"pääval "almust 
ajamas; pruufpulk, sellega akkas [pruut] "almust ajama - - "auli "siepi ja riiet, üks 
käterätiik Hlj; käis "ahnust "otsimas "viina pudel "põlles, "pulmad tulevad Liig; mõi
sast "anti "kange almus ikke "enne [mardisantidele] Ris || ohvriand maale, kivile jne, 
millest mingi häda (näit maa-alused) arvati saadud olevat - Kuu V r d almuk 

2. pej jä t is , kalts (inimesest, asjast) Almuse om vana musta "rõõva, kafiku, ropa; 
Viab oma vana aimusid siia; Jäle inimene üteltse ka almuses; "Siante vana almus! Hls 

a l m u s t a m a " almustama Kuu VNg 
1. kerjama, manguma - VNg 
2 . andeid andma või viima nõidumise eesmärgil - Kuu 
a l p alp g albi (albi) eP(a/p Muh Hi) eL(/i- V); "alp(i) g "albi R/h- K u u / a, s 

edev, kergemeelne, tühine, kerglane, narrivõitu; puiklev, kartlik; erk epitseb alati oma 
riietega, on alp oma "asjadega JÕe; "Kuused "paukujess põlevad, "hälbid "kiitäjess 
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- h a l p 

'kõndivad Kuu; "alpi inimene aja 'pitsist ja norusi enese "ümber \Ng; kui obu kardab 
midagid, siis "eeiasse, üks va alp ohu on Khk; nee tüdrukud läin puhas albiks Krj ; 
alp lõõbitseb ja reagib muedu 'tühja Muh; Rõdali kihelkond pidid albid olema [et ei 
käinud pasteldega] Rid; erk obune, alp obune lähäb nii "kange rutuga riginal ja raginal 
ja parinal Mär; see põle ea laps 'ühti, see ette va al'p Mih; "Tolkab või "tonkab, sj$ 
on "pilkab, 'alpi sõnu "ütleb Hää; na alp või "kerglane, topib igale "puole oma nina 
vahele Hag; kesise albi juttu usub JMd; alp one edev, jõlgib ja ud'ritab, "kerkleb, ku 
tõiss näeb, nagu iüd'rik poissi Kod; albi juttusid aeas, ehk käo jaani juttusid Plt; ah 
seast 'alpi ei mässa "kutsugi, "seatse, kes ette tükive Trv; tu - - "olli joodik, serände 
puul "alpi, vai "kefge "olli Ran; ala aiu? alasi naid "halpõ juttõ Har; mõrii um halp 
kõgõ ašaga?, jutuga^ja; tuud üldäss halbiss, kiä "poissõga "ümbre^juusk, kiä 'poissõ 
vahiss Rõu; halp mjjs, halp jutt Se || (tühisest lõõpivast ju tus t ) inimene lõõp, ajab 
'alpi välja, kergats PJg; aagu ui 'halpi ~ peiuss juttu Se V r d albikas 

- h a l p Ls hilp-halp 
h a l p i j a "halpjal (ahnel sööjal) kõõ kõtt näläne, kõõ fsäusk Se 
a l p i m a 'alpima ("alpima) eP, 'alpma Kod eL(h- V, 'halprnadõ Har), pr albi-

(albi-) eP eL; 'alpima, 'albi- R(h- Kuu) kerglaselt käituma, vigurdama, edvistama; 
häbenedes, tõrjuvalt käituma, puiklema; tühja ju t tu rääkima 'albib enesega, 'värvib 
"põski ja "kulmusid, paneb ühed "riided "selga ja "töised võitab "vällä Lüg; ära albi oma 
riietega Jäm; mis sa albid, ep võta "vastu Mus; Mine aga teiste sega, pole sii alpida üht 
Kaa; mis sa muidu albid, 'tühja reagid Muh; Selle ketutisega ühna äbi 'linna "minna, 
jooseb ja albib pial Han; sa oled va pila, mes sa albid ilma "aegu Ris; lõõbib ja albib 
'piale JMd; mes sa albid ja 'tõmmad alate, nagu lapsed 'kargavad Kod; Mes sä albid 

ja lõustid suurte inimestega; 'poiske om serände "väega jõõbak, albib ei saesa "kossegi 
paegal Nõo; "näksi "halprnadõ, naid "kergeid ja "halpõ juttõ ajamadõ ja "halpõ Vekõ 
tegema Har; "halpku^.i?, istu? ilosahe; mis sa halbidõ ~ halbit, petät tõõsõ pale Se II 
(kedagi) jäljendama, matkima Poiss alpis teisi järel Emm V r d albitsema 

a l p le in " alplein Ran Rõn puuvillane pesuriie tanurõevass "olli "valge linane rõe-
vass, oma 'koetu, ja peräst poole "alplein Ran; "Katsa "kopkat mass - - "alplein Rõn 

a l p t u s —» alpus 
a l p u s "alpu\s ("alpu\s) g -se Muh L(-o-) Koe VJg I KJn Hls Puh(-ss) RÕU(Ä- , 

g -sõ); 'alptu\s g -se Muh Tor Kos alp, hv kerglane olek; edevus, kergemeelsus see 
oo 'alpust täis Muh; oma 'alptusega albib teesele järele Kos; küll sel seda edevust ja 
'alpust sies on VJg; sie on tühi 'alpus lis; ku tä naesess suab, küll sii 'alpus maha 

jäeb Kod; kost mia tema 'alpust tiiä - - mia temaga üten ei ole elänu Nõo 
a l p u s i 'alpusi adv < alpus Nuur obene nakass alpusi juuskma ümbre tiku Nõo 
h a l s k o p e l —> anskop 
h a l s s alts, alts, alss, alss g altsi, altsi, alsi, alsi J äm Pöi(g " altsi) Ui/h- P h l / 

Khn Hää Ris(A-); alss Kuu(A-) VNg(-z) g 'alsi, 'alssi Kuu(A-) Vai, p "alsi Hlj, 'altsi 
Jõe 

1. esimese purje nurk, mis kinnitati täävi külge; purjenöör, millega puri mas t i 
külge kinnitati alts keib täävi "kulges "kinni Pöi; alts on alomene purje nurk, masti 
juurest arvates esimene puri; Altsinukast tömmeda puri peele ülestömmamest pingule; 
Altsi otsaga sorida purju altsinukk kõvasti kinni Emm; toppseegletel on altsid "külgi 
õmmeldu - - toppseegle altsidega "kistaks kõik 'sirgu; altsiga tõmmataks puri masti 
'külgi 'kinne Hää 
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alt 

2. purjeka kurss tuule suhtes; ühe kursiga läbitav lõik; purjeka pööre, loov vastu 
tuult purjetamisel; purjetamine ühelt küljelt väljas olevate purjedega paat "kierab teist 
"altsi ehk teist "luovi, sie on kui "kierata 'tuule käes 'ringi Jõe; Ma lakin sen "lanne 
"halssiga "saade üle 'Lammas"sääre Kuu; 'läksimme 'ühte " al'si Hlj; sääld akkasimo 
"altsi tegema, vene "püöräb "ümber, tuleb teist 'altsi; "seiligä näväd 'juoksivad - -
ülevaid ühe " alssiga "randa Vai; purjed teise altsi peel Emm; tüirbord alis ja "pakpord 
alls (purjed vasakul või paremal küljel) Käi; Selle alsiga " Väina sisse ei juõsõ, piäme 
paodi tegema Khn; laev magab stüü pool halsis (tuul on paremalt) ~ paa pool halsis 
(tuul on vasakult) Ris 

h a l s s i m a "altsima /h- Piil / , altsib Mus Emm PI1I//1-/, impers aVlsita- Hää; 
" aVtsma, (ma) alsi Khn; "alssi\ma Kuu(A-) VNg, "altsi- Liig 

1. purjelaeva teisele halsile, allatuult pöörama pidi kogu iie "alssima VNg; kui 
"vastu tuult sab söidedud ja poom ikka ühest "pardast "teise 'aetse see 0 'alisimine 
Mus; 'purjesid altsita öhe poordi peeld üle Emm; Jäme merega peab laeva altsima; laev 
saab 'alla tuult pööral, se on "haltsimeine Phl; ku tormiga änam "pouti teha ei saa, 
siis aHsitaks laev "ümmer Hää 

2. katki rebima "Hülged 0 "halssined 'vergud 'ninda 'pieneks, et ega neid 'oska 
enämb "praavitadagi; Torm. - - "halssis kohe linad "nüöril "ouess "ninda rehalaks et 
Kuu 

a l t alt Qld (ald R) 
I . adv (väij kohta või liikumissuunda) 1. a. (ruumiliselt) altpoolt, allpool; alu-

mises(t) osas(t); alumises(t) küljes(t), põhjas(t); (millegi) alt; varjatud, kaetud osast 
on üks vie riist kuiv, ei jää alt pidämä Liig; "pesti sie kleit "vällä - - ja siis "tärgel-
deiti "vällä alt saba Jõh; nii "külma "ilma ei "panno ikkunad all jähä Vai; naised ju 
all "lahti, pole es "puksa jalas ei midad Jäm; kalapüiu paet. on peelt lai ning alt vahe 
Kaa; "ümrik 00 mustja kurrulene, alt 0 natuke 'kirja koa; iga nädal pidi ika "juuksid 

lõikama et all tasased 00 Muh; Ai sest "pääse änam alt ega päält (väljapääsmatust, 
para tamatus t olukorrast) Rei; lina õlmad "löödi alt laiale ja istuiedi maha Vig; kui vesi 
alt ää kuivab, siis jääb iä kõrge maha Khn; Puud laaksivad ennast isi alt ära Hää; nüid 
tuli üsna iad "vihma aga maast läbi ei käin, alt oli päris kuiv Ris; [aida] põrandad olid 
alt " õensad HJn; "riided "lõõgavad all Amb; piima püti õli alt künni piält ühe laiune 
Kod; nõnna "tihkest läind - - et sa ei saa üle ega alt läbi [padrikust] Lai; tuli lõpess 
ärä alt; altjoosuge "veske (töötamisel liigub alumine veskikivi) Krk; ait tetti "kõrgõdõ 
- - alt jäi tühjäss, et tuul alt läbi käib Ran; kui kirn täis sai, "lasti liim alt "väl'lä, kuur 
letti vöiss Noo; mõni pand pääle mulla lae ja? ala "leie toVlitsist laudust alt" lüüdävä lae 
Har; "lambatat'1 om alt halass, päält vetel' Räp; "maahhapant ( lamandunud) ristkhain 
mädanes alt hoobiss ar? Se; võta9 alt, kaku^ 'hainu alt lihmäle Lut b . alumises(t) 
suunas(t) , altpoolt; madalast, maast mõnel juba sööma aeg toleb all ölespidi, ööldaks 
"röhtleb Käi; "uhkav allikas keeb alt vett ülese Kse; Ein "niistub ikki maa pääl, maa 
annab all üles [niiskust] Hää; linarabamise ratas - - olli puulangisl leitu - - all sõksit 
Trv; õpetaja - - tei "kuhja ja "köstre 'annu alt kätte Nõo; valujoonö^tulõvõ^tast alt, 
'siiripiVi, nigagu üless "põl'vi ''sisse San; ennevanasl ieVii vesiratta9 all "lüüdävä " vii-
ga "ümbre minema Har c. (lähemalt kohta määratlev) kas "kuskisl all metsa seest ehk 
alt põllo pealt ehk Mar; ei see suur pil'b ei lulnd "siia, see läks sealt alt läbi Mär; kelts 
all - - "päike akkab päält teda sulatama, aga alt põhjast on kõva Aks; me saime mõne 
sada neli viiš-kuuskümmend "sarda ristik"einu siitsa-mast alt eenämäsl KJn; Kui ma 
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erlnist alt (saunast, popsimajast) 'mööda läksin, "ollid seal lapsed üksi kodus SJn; tuul' 
om alt järve puult Hei; alt lohust lät's ka küll iii, luu lät's likõss Rõu tl. jalust , teelt , 
eest (ära) mine alt ära Jäm; erilane jah 'nõelab, tuleb et oja alt kohejoonega Mar; alt 
ära arjakad, järvakad tulevad Kos; alt ära, muidu ajame "otsa VJg; kui veel pia täis 
"iõmmab, siis oia alt Lai; pakõ alt Vas 

2. omalt kollalt või paigalt (altasendist), küljest "lained "täitasilte "paadi täiss 
ja, ja siis paat vajus ald ära meil Jõe; vurr"puuri rattas on ald "vällä tul(n)d; "kiera 
"nössid alt ära [hobuseraual] Liig; kui sui raavad alt ee on siis kabjad kuluvad nii 
öhuseks Khk; see oli mütu "aega kodu "aige, jalad olid alt "otsas Kaa; õlut lõi "ankru 
põlia all ää Mär; kukkusin "järsku maha, jalad nagu "võeti kohe alt ää .luu; "arvad 
ikkelt ma enam ei kedra vist, ega sa muedu neid voki "jalgu oleks alt ära võtt A m b ; 
kelsa võtab alt ära [soe vihm] Trm; kui vanger akkas "kräunuma - - "võeti ratas alt, 
tõmmati miaret "piale Lai; kaüs part pidi kõrrage alt ärä lükkame Krk; oli suur pada, 
tuul läVs põhi alt är? Plv; kapi 'vaia är "tassu? alt hobõssal Lut 

3 . (ajaliselt) eelnevalt, enne lepakoordega lepidati enne alt - - siis kahjati riie ee 
Khk; siis sai põld alt ärä äestatud ja, siis sai külimä "mindud Mär; "maarjaga kollutadi 
alt - - sis ei lähä [värv] pealt ää meie Vig; värnitsega lehaks alt üle Ris 

4. teeb "rimmus nägu - - sandi näo, teine on nii alt (vilets, mannetu) ta meelest 
VII; noorest peräst töistest alt, töiste "jalge alune (lollist, rumalast) Krk; alt (halvasti) 
lugõma Lut 

I I . postp 1. a. (ruumiliselt või suunalt) aluimses(t) osas(t); alurnises(t) küljes(t), 
põhjas(t); kaetud osast jää akkas ilusti "meie "paadi ald läbi "käima Jõe; umb "aavad 
on sedasi, et akkab naha alt mädänemmä; vesi "juokseb [vesiveski] ratta alt läbi Liig; 
"Naine ei "tohtind "palja "piaga " süiä, siis maa "lõhkes "seitse "sülda tämä 'jalgude 
alt Jõh; mie "kardan "kaindla ald kudina; "läksin verävä ald läbiV<xi] nee kus "lähtuvad 
kee alt "kinni oides Khk; vatid ollid kurgu alt 'kinni; keele alt lõigati kile "katki ja, 
kohe akkas "reakima Muh; Uue. ölletäku saab ölletcgu aegus õlle alt - - see jeeb keige 
alla Emm; juuse tori on räti uit "väljes Phl; pliida all tuleb suits Mar; lina ei taha satie 
koorukese alt tõusta Vig; "köidi "jälle "vorsti lae alt ää toomas Aud; sul on tänane 
pää pikem, teene riie paštab "valla teese alt Jun; sukapael - - ulatas põlve alt "kinni 
"panna JJn; ema tuli lüpsikuga lehma alt (lüpsmast) VMr; piim korjati kuare alt pudru 
"kastusess Kod; "karidla alt akašs si siil] künnapu käüve "risti rii põhja alt läbi Pst ; 

jala põhja all om katik Krk; võti tema lõvva all pääd piti "kainlade Hei; latse kaabiva 
toda "mäiä sääld lepa koore alt Nõo; säält mäe altjuy.sk oea "alla 'järve Ote; sau tuld 
paa alt "ussõ Har; susi kaabifs muldhirre all "lauta mulgu Rõu; lä alt ialvinõ püük' 
om rasõhõmp Se || (millegi) seest maa alt ajab üks roho üless, nagu nüüd on ohakad 
Liig; allikast tuleb mua alt veti Kad; luniõ alt saa õs "haina kätie Rõu; maa-alonõ 
lius, maa all latt uus Se b . (millegi) varjust; varjualusest nüüd on juo vana 'Jaagup 
"müödä, egä "põõsa ald ei lähägi "kaste "vällä Liig; metsa "varjos ja kalda ald 'müödä 
tulin [sõudes] kodo Vai; vahib kulmu alt Muh; lähen "räästa alt läbi Ris; ega saji saa et 
sa nüid "uone alt [karjase ööseks] 'valla aud Kei; aganik oli 'reialuse kulles, reialt 
kihuta aganad kohe üle ukse aganikku HJn; ega sa kütise alt ei lähe, et na kuivalt 
lähed (kõrtsist kainena lahkumisest) JõeK; 'ootan teda nagu 'pääva 'pilve alt 'valla 
tulema Koe; eenad on 'lahti lahutetud - - kieritisse paksu alt 'valla 'tuodud VMr; läks 
õõnapite alt 'rosto ajama Kod; poisikse otsiva 'kolla alt "vähju Trv; mine^ "tõmba vafu 
alt ratta7" "ussõ Har; "kulmõ alt kaess Vas 
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2. (millegi) juures(t) , lähedal(t) kiers "ukse alt 'umbär Kuu; "väänab südame alt, 
'püüjäb "oksele ajada Liig; Arasi si/ma alt ee Khk; A/a "kohkusi nõnda, et südame alt 
läks valu läbi Pöi; jala tulid tagasi "Martna kiriku all Mar; ku siil "Luiste alt minna 
[parvega], sis sai "õhtuks "Pärmi Vän; Vasalemma alt kõrts, muist "üitsid Vasalem
ma Nõmme Ris; ei "kästa naist koa oma küVle alt võtta, siis lähäb ikke ää tene Jim; 
[kaetamise vastu] kolme ukse alt "jälle pühiti prügi ja siis suitsetati nellabä " õhta Koe; 
kas jõgi talvel teie alt ka "kinni on Kad; afjuklased kaesid Luuka linna alt; sji näppab 
kõhe silma alt ärä Kod; tee "keerab mäe alt paremaile Plt; pitsita siit "rinduali Ran; 
minge säält vana ussaja alt läbi Ote; haafd leevä tõsõl nõna alt är?; sõidat [parvega] 
üte kaari (keerise) alt tõsõ kaan alap Har || (millegi) juurde, lähedale kuub oli käinu 
alt (kaenlani) J ä m 

3 . (päri)suunas(t) , pool(t) "kangest täivas punas siit - - põhja alt Aus; ädala (lõuna) 
alt lööb "selgeks, akab "pääva "näitama Khk; jaanibä tõuseb [päike] ea tuule alt Mus; 
Ajas "õhtu alt vihma pilve õles ja sajab Pöi; müristab siit vesigare alt; koit tuleb ikka 
ida alt Miili; alam vili - - see võeti sealt tuule alt ää ja jahvatadi "loomele LNg; põh'a 
alt "koidab, virmalest löövad "taeva Aud; ida alt ja vesigare alt lähvad suured pilved 
Ris; sa^piat nää^rõugu^tuulõ alt "pandina, muidu lahk tuul' lak'ka Har 

4 . omalt kohalt või paigalt (allasendist), küljest jalg tuli ära järi alt, nüid olen 
ilma järita Lai; sääl olli obese kabja alt "seanie mua kaabak maha jäänu Krk 

5. (välja, vabaks mõjusfäärist) a. välja, vabaks mingist olukorrast, seisundist 
mina sent "maksu alt küll ei "pääsi; ma tahan "lahti "saada sinu "kiustu alt Liig; 
meni^p "saagid "kohtu alt ee Khk; täna "õnne, ta sai vaeva alt "lahti (raskelt haige 
surmast) VMr; kui juba emä alt ära suavad [põrsad] ja üväd suured, siis oo keesikud 
Kod; kui akkas koolis "käima - - siis läks ta iit'a nime alt "valla Plt; [poiss] olli loosi 
alt läbi käenu Hei; sai sõaväe all "valla Nõo; sai sõa alt "vällä Krl b . ära, vabaks 
(kellegi, millegi) valdusest, alluvusest mina olen "Rakvere alt mies, 'Rakvere all olen 
üleval; "leimä "mõisnikuje alt - - "lahti Liig; vooVafsura ku võt't 'mõisniga alt naist, 
siss mass herralõ kafskümmend viis "ruublit Se c. vabaks millegi kasutusest tee kauss 
tuhliste alt "lahti Khk; lepiku alt saab ruttu maad (uudismaast) Kui d. (tööriista) 
vahelt, töötluselt [veski]&m just pika alt tulnd [teritamiselt] Pöi; kui "veski alt läbi 
käis, mullad ja aganad "valla, sie "üiü koa "nifsimine Jür; kruasiline, mis kruasi alt 
"valla tuleb VMr; "ropsimata linad "võeti masina alt, "pandi "puntrasse Trm; sasi om 
sü, mis masina alt tule, õle nii, mis käiege pessets Krk; tõriksest nakab jahu kivi alt 
tulema Ran; "villo - - kraasiü, tulliva massina alt 'vällä, kääneti "kursti Plv 

6. (välj aega) eel, enne "kordame rüki küli alt Muh; Üks inktus jõua teise alt ee 
(hingeldamisele ei tule vahet) Emm 

I I I . prep 1. a. (millestki) altpoolt, madalamalt; varjust kuul oli alt ajude läbi läind 
Jõe; Laps "juokseb alt "vihma (ei saa märjaks) Kuu; "Laisa obuselle "lüüjässe alt "aisa 
lisR; ei mõistnd "loogu "võtta, altkäe oli "riisund Mar; alt raita "veske, vesi jooseb 
ratta all - - aab raita "käima Tõs; ega ma muidu ei näe kui alt käe (käsi tõstetud 
silmade kohale) Aud; "vaatab alt silma ~ "silme kollokille; altkäe ei pühita 'lauda, 
siis tuleb pahanduss Kod; reied "sioii alt põlve püksi paelaga "kinni Lai; sia käisive alt 
müüri "sissiTrv; alt "silme "vaatep - - nagu uni Hls; [ta] olli alt lavva 'kohtuärra 'jalga 
sõkkun Hei; kos puul [hobuse] liht "olli, säält puuld "panti ohja aru alt rooma; kõõrsilm, 
nigu kõveride vaht, vai alt kolmu, seda viisi 'viltu Ran; alt "põlvõ iks tull "hammõ 
pikkušs Kan; ta vahiss nii alt laka, üless kavalusi Har; hiit iks "silmi alt "kolmõ Kõu; 
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anna alt lõvva üless Plv; Surm või't "rätsepal altkäe kitini9 ja vei tirnä 'mõisa R ä p ; 
kaõss ali"šil'mi Lei || (millegi) seest altmua one mes kaevandused ehk "rautid mua alt 
läbi 'võetud Kod b . (maapinnavormilt, asukohalt) madalamalt ; juurest ald "maande, 
noh sie oli nisukene "mulla maa, üle "maande oli "liiva maa VNg; mine too alimse 
kajost vett Piil; alt "lõuna [tuul] (ilmakaarest, kus päike asub kella 16 paiku) Hei; Läfsi 
alt ua (oapõllu) ja lakast kua kooni^sai muasilla manu^ "vällä Rõu c. fig sie " vahtib 
alt "kulmije (ebasõbralikult) Kuu; Mühästäs "miski altsuu (endamisi), mina ei kuuld 
Jõh; altõlma viin (salakaubaviin) Mar; püiab altõlma tõmmata - - "varguse "moodi 
Mär; Küll see oo üks paha inimene "mutku annab aga altaisa (tagaselja halba tegema.) 
Han; 'käidi alt "käega teretamas (altkäemaksust) Mih; linna lika, see oli altaesa lind 
(kergete elukommetega) PJg; alikälaps (vallaslaps) Juu; "sohkimene on altkäe kaup, 
sala kaup Plt; alt aisa "vaataja (laisk) Trv; alt alumise ja päält "päälmise, kik'k sa tahat 
puha "täädä Krk; A/iväreti vahtija sõim Ote; altnaha 'käüjä (salakaval) Krl; Tan tää 
löövat alt "vehmre naidõ meestega j a? (abielu rikkumisest) Rõu; viiess ol'l alt"vehmre 
"lüüdü lafs (vallaslaps) Plv 

2. päri, mööda ku oli lage jää - - sis sai "mendud ald "pääva - - ja sis "ülged 
"vaanitud Jõe; lähän alt "tuule, tuul puhub taga; puud "lassasse alt "tuule maha Liig; 
(tuulamisel) alltuule vili oli veletsam vili, seda "võeti segadele ja "loomele Mar; alt 
tuule pung - - aganatega segamine, kolu; "vaesele "ööldi ikke, mis sa oled, sa oled se
alt tuule pung Juu; alet "testi pitkäli muan, alltuule akati põlema panema Kod; ku alt 
tuule "mõisa köögist "müüda lätsit võisel nuusate [toidu lõhna] Hei; alt tuulõ olliva 
kõhnõmba tera ja aganii kah siän Kam; Uiu lehmakene tul'1 alt tuulõ tagasi Rõu 

3 . (välj määra, hulka, suhet) vähem (kui) Ma sai - - puru uied saapad üsna allinna 
kade Kaa; see oli alt iga, lapse "põlves Pha; Poisijõmpsikud või alt arssina poisid Aud; 
eks ma ohid noor siis, alt kahe'kümne aasta Plt; alt käte"kümne om alaiäline Hei; ku 
rehe"pesmine "ol'li, siss kaits "korda "tulli iks rehitsedä, ega alt tolle es saa Ote; alt 
saa [rubla] hääd hobõst is saa? Har; alt iä viil om, nuur vii om Se 

V r d ai ahast, alast 
a l t - 1. alumine; madalamal, kaugemal olev "meie olime "Tallina all - - "enne 

olime alt "linna kodanikkud; kui aldvuo (veealune voolus) on "lanne puold, siis kala 
ei saa Jõe; Tuul "kallist venet tugevast, vesi juoks ald"parrast "täüsinesä sise Kuu; 
alumised "otsad õlid [naistesärgil] takkused ja "päälimised õlid linased. alt õts pidi 
siis jämedamma "kanduma Jõh; mo allkeha kardab "külma, panen kolm siilikut "selga 
Mar; päärinnast akataks võrgu jada lasema ja altrinnast lõpetadaks Hää; [lükanduksell 
oli peältlaud, kust letist ja suits "väl'lä läksid, se oli ukse peal - - leene laud käis all, se 
oli altlaud Juu; alt õu - - sigade ja vasikale jaos KJn; [heinamaa] aliotsa einä tegi ära, 
aga päält" otsa ei saa Vii; usseaid - - mõnikord olli katen jaon, allus said ja mäe ussaid 
Trv; alt rahvas tulev kah einäle Pst 

2 . (sagedane esikomponent liitsõnalistes kohanimedes) (millestki) madalamal , kau
gemal asetsev koht; talu või mõisa juurde kuuluv (kehviku, sauniku, teenijarahva 
eluasemest või seal elavast inimesest) "mõisas oli alltuba. alttoa ukse "juures olid 
"tiomed "unnis igä omingo - - siis valitseja tuli koa "sõnna alttoa "juure ja "saatis 
siis "tiomed tööle; seal alttoa "teises "otsas elas "kutsar oma naisega Mar; altiuba ja 
mäelttuba KJn 

V r d ala-
a i t a m a "alta\ma Rld(-ie Lüg) halvama, pueg "altati "välja; sie OTI "kielest "aitand, 
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ei saa "rääkidäVNg; "aitas sene inimise; paremb käsi õli 'aidatud; "Mihklil " aitas ühe 
kää, nüüd " aitab vist "terve "küljä Liig; sie. puol on " aidatud Jõh 

h a l t a m a —> hall i tama 
a l t a r 'altar g -i R( 'aldar Kuu, 'altari VNg) eP( "atter Khk, g -e Ris) M / - r T r v / 

Ran, g 'ai<7-e Rei Krk Ran Lei(-r, g -õ), g 'a/if-i Hää; a/i«f- g -i Iis Kod; cii/a^ San, 
'alter Puh, a/^e/- Krl, g 'altri ("al'tri); aldaf g «//n, jaltar g jaltafe Se; n, g '' altre 
Nõo, -<? Urv, 'a/if-i, ' a /7n V; g 'a/ / / l Rõn, -o Krl, '«/'iT-e Puh Har Plv 

1. altar; altarilaud oppetaja on 'altaril VNg; pappi 'kutsus "pruuti ja "peigo miest 
"altari ette Vai; ennem oo õpetaja 'altari ees, siis ta leheb 'kantsli Khk; enne ristiti 
kojass, a nüid viiasse 'altari ette Muh; 'altari tek'k - - 'altari ees. paastu 'aegas 
oo mustad tekid Mar; õpetaja on 'altaris, õnnistab ja võtab laua rahvast VJg; 'altari 
pial on kaks küinald Pai; 'altre laud om ' altren sehen Krk; äbi petik 'ol'li 'altari jin, 
kollane; "altren om suur laud, 'lühtred pääl ja viina kannid Ran; opõtaja om jo 'altrõ 
pääl Krl; kerigu hüüVmeldri kuhuss om opõtajai 'altrihe 'laskõja 'altrist ussõ 'laskõ; 
peigmiis ' astõ ' altri ette, pruut' ' astõ käekõrvala Har; papp om j altar eh Se; ' altri um 
gu^šjonds pida 'pällust 'vasta "altrit, sial umma^pühä? pil'di? 'altri pial, sais missi 
raamat 'altril pial Lut; a i t a r i e t t e laulatusele poiss vieb 'tütriku 'altari ette ja sääl 
"pannasse kokko, 'lauladetta 'vällä Liig; 'vuatame millal Muali 'altari eite viiakse 

Juu; ku juba 'altri ette laava, siis om 'mõrsja, muidu om pruut Rõn || nüüd veda 
'altari taga 'oige (veab jalgu järele) VNg 

2. jaanitule alus "Kurdla arus 'Taprimäälon veel 'paergus joanistule "altar, suur
aest kividest kogu "lautud Pöi 

a l t a r i | a e d altarivõre; altariesine ruum " alt ari ai d, sie on puu aid keriku sies sääl 
kus oppetaja lueb; lubas ikke viä "altari 'aia ette (laulatusele), ei "viendki, jättäs minu 
maha Liig; "pääle laulatust käiva pulma rahvas nuurt "paari "altri aia een musutaman 
Puh - le ib armulaualeib; kirikus õnnistatud leib "altari leib, mis "antasse laua"rahvale 
Tõs -p i l t Nee suured "altari pildid 'olla kõik Rõõsa Juhani maalitud Pöi; 'altari pil'di 
pial õli paberi 'piale moalilud 'Jeesuse kuju, Mari-a ja teesed naesed on 'jalge iis Pai; 
'altri pilt Har -v i in armulauavein karikast 'antasse 'altari "viina laua"rahvale Tõs 

a l t | e a l i n e alaealine üks on iäieealene, teene on altealene Hää; kate"kümne "aastani 
'olli alt"iäline, siss "auti talle inimese "õiguse kätte Ran; kes alt"iäline, t,om viil latse 
aru seen Nõo - e l a m i n e allkeha; suguelundid kui viga on saand, kõht kui on "lahti ja 
"suoled all "käivad, alt elamine on "vaivane Liig; oli prantsuses oid, alt elamine mädand 

ja aisend teisel et kole oid Kad 
a l t l a n g e r —+ hantlaager 
a l t | p i d i allapoole, allpool, altpoolt; madalamal(t) - KPõ Kod 
1. adv alt pidi äär Ris; ma ülessepidi ei tõsta [haiguse tõt tu] , kõik tüed tegin altpidi 

J Jn 
2. prep mõnel õlid pikad paelad, mõnel altpidi istumist Kad; altpidi abaluid 'vüäni 

on tühömus, puusa ja kulle'kontide vahel VJg; õles teie 'kitini sidonud [jala] altpidi 
'põlvi; altpidi varet vei nuka ärä iarel Kod 

a l t | p i t t e altpoolt 'jalgade 'küljes, altpitte 'põlve akkavad kabuka 'karvad [hobusel] 
VNg 

a l t | pOol t spor iild 
I. adv alt, madalamalt alt. poolt laiem kui pealt Rid; piht oli linane ja altpoolt oli 

takune, se oli se jätkuga särk Tür; [tamm] saite 'ümbre, "olli altpuuld kõik ärä mädänu 
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alts 

Ran; ma^ 'puhkasi koorõ paalt kõrvalõ, vaiast alt puult San; ma olõ päält puult ää 
'tervekeni, süä 'terve, alt puult ei olõ Krl; egä 'huulduss alt ärä, alt puult huuld vesi, 

päält puult pliik' päiv Har 
I I . prep 1. (millegi) alt, (millestki) madalamal(t) kuul oli altpuold - - ajude läbi 

läind Jõe; alumene keha jägo se on siit altpold vööd Käi; põlvist saadik oo reis, altpoolt 
põlve oo säär Mär; t.öl'l oru meestel altpuult perset Krk 

2. (märgib suunda) päri altpoolt tuule'võetud vili oo 'kergem, antassc'loomele Lih 
3 . (välj suhet või määra) vähem kui 'altpold peremesi mina juttule en võtta, sina 

õled 'vaene Liig; ta on ikke altpoolt viie'kümne, ega ta üle ei ole .1 uu 
V r d ala-, alast|poolt, altpidi 
a l t s —> halss 
a l t s i m a —» halssima 
a l t s i i s ina —> atsissina 
a l t | t i m l n e a, s, sag pi alusvili alt 'iuulne vili, saiidim vili Ris; alftuulsed on, mis 

jämedast viljast 'alla pidi lähvad, neist soab sigadelle ja ' luomadelle; nied alt 'tuulsed 
tahvad viel läbi 'lasta, kui sarjaga tuulati Jür 

a l t | u k s suitsutare rehetoa pooluks, ukse alumine lahti käiv osa - Ha J ä VMr pool 
ust oli pikk uks, kus 'külgis olid alluks ja peältuks; kui 'ahju 'kööti, oli altuks 'kiuni 
ja peältuks 'lahti Juu; kui supp kies või ahi kiides ja siis se altuks oli niuke poolust, see 
oli siis 'kinni, et. külm ei võtt laste 'jalgu põrandalle ää Kos; suitsutual teine oli täis 
uks, teine oli altuks, kust suits käis 'valla J Jn V r d alusuks 

a l t u s 1 'altus g -õ sile jää; suurte jääpankade vahele külmunud õhuke j ä ä 'Altust 
kaudu sai puadiga tükü maad jäsii edekohõ Khn 

a l t u s 2 'allus g -e J ä m Ans Pöi Hi Hää võrgu hakatus, algus; kudumise alguseks 
tarvitatav võrgulina tükike või pael võrgu 'altus ehk loodus, kut võrk saab üles 'loodud 
Jäm; võrgu 'altuse 'otsa akede kuduma Käi; Võtan ühe vana võrgulina tüki ' altuseks; 
'Altust paluti külast ka läinuks, lõigati 'lahti ku võrk 'valmis 'ol'li Hää || muidu 'möl
lab oma mokkadega, pole 'altust pole lõppu kaa J äm 

a l t u s 3 'altus halvatus - Liig 
a l t õ m i n, g 'altina tsaariaegne kolmekopikaline Ei ole ' ühtagi ' altina en amb 'nart

su sies; 'Mulle 'makseti puha 'altinuies VNg 
a l u Ritsadu alu, Ritsadu aida taga on madal koht, vesi oli alati sees, lage koht VII 
a lu- alumine, ala-, all aluotsa 'võrke võt's päält 'valla, kusi vedelade köidenu olli 

Ote; vanast ' olli jahiga 'hammö? - - päälpuul oli linnanõ, alupuul oli 'pahlanõ Har; 
[särgi] aluosa olli 'pakladsõst, jämme Vas 

h a l u n, g (h)alu V, alu van Kam valu 'amba omma alugõ ar kakõnu Krl; 'hirmsa 
suur halu; puus aja hallu; mul 'hamba kands tege hallu Har; kipõ halu; tuim halu; 
k$ik kotusõ9 ummap hallu täüs Rõu; halu peräst olõss ma jo ammumusiõ olnujiavvah 
Vas; määne halu käüse pääle; harakalõ halu, varõssõlõ valu - - mustalõ tširgulõ muu 
tõbi (öeld lapsele valu leevenduseks) Se; halu murd, tsüsk, lõikass Lut || fig ma^läfsi 
üte haluga (ühtejoont, -järge) kümme 'versta maad Har; And - - urnilõ jalulõ hallu, 
ku^niiu^ päšti^sõss pä.Üi? (kiirest jooksust) RÕu; üte haluga tei är? Se 

a lukas alu\kas g -ka Liig; pl alu\kad Pär Hää Saa Kõp Vii, -ka Trv 
1. Pi alusvili nii mis tuule 'alla läksid kutsuti alukad - - alukad jahvali loomal ära 

Vii; aluka lätsiv tuulege ala; aluka jäi loomele Trv 
2. viin, söögialune Võtta alukat; kie_se sis alukatta 'süömä akkab Liig 
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alumane 

h a l u k e n e dem < halg ühe pisikese alukese panin "pliita "alle Liig; la ei anna mit
te üht alukestki laenust VJg; mul "pallald üits aluke puud om Nõo; "viska^sa^naid 
halukõisi pliidi alap Har 

a l u k s e | m e e s minu mies "esieks oli aluksemies (laevamees, meremees alusel), oli 
suur laev, "kellega vedasitte kivi "linna Jõe 

a l u l alul Jõe Vai Pöi KJn adv, postp algul, alguses; alustatud "nuore kuu alul Jõe; 
"algus viel kääs, tüö on alul Vai; Alul kui kurgid siia sigima akkasid, siis ma põle neid 
" öhti tahn Pöi 

h a l u | l a e v küttepuid vedav väiksem purjekas - Kuu Mus Emm Kaberneme "miestel 
siel olid nisukused alu"laevad, nie oli käind siis neid "algu vedämäss, küttel. 'sinne 
"Tallinna Kuu 

a l u m a n e , a l u m i n e alumi\ne R(-7?ie|ne VNg) ViK lis Trm M(-mi\n Krk) San VLä; 
-mi\ne, -me\ne S(-mei\ne Phl) L(alo- Mar) Ha Jä Kod KLõ Hls Ote; -me\ne Räp, -me\ni 
Krl, -mõ\nõ Krl Har; -ma\ne Kuu KuuK Kod(-7nä-) TLä(-rie Puh) , -ma\nõ V(alo-), 
-mai\ne Vai, g -se R eP M, -ise, -tsõ, -dse, -dsõ T V 

1. a a. (kõige) all, allpool, madalamal olev alumane "sielik Kuu; "vcrgo alumine 
paul; alumiste "parside 'paale "panna riigid "püsti VNg; nied on alumised "ambad, 
mida all "lõuvva luu "küljes "onvad; alumine [veski] kolo on kivi "laudil ja ülimine 
"veski lael Liig; "riide pakk ehk alumine pakk [kangastelgedel], sie kuhu "pääle "riide 
"juokseb; alumine "riide (vooder) õli - - "kuuvvel "sinne piha "külge "kinni "aetud 

Jõh; Täma "latvab aga pialt "ema ära, alumine puol jäeb keik "kasvama lisR; alumised 
püksid ~ hrl aluspüksid Jäm; kõle tuulega alumine uul pakatand "katki Ans; alumine 
rätik paistab teise all "välja Khk; ukse alumeine puu (lävepakk) Phl; tõi seda koore 
alumest "piima Kui; alumesed eenad oo allitama läind Tor; kaebu afk on pialt kahe 
aralene, alumene ots käib moa sisse kibidega "kinni Nis; alumene keha oli pallas Kei; 
mitu "auku oli sel koogu puul, panid alumešse "auku, kui "tahtsid pada madalamale 
"panna Pai; lõhmussa - - "päälmene kuur on korbane ja pude, alumene jooseb, sedasi 
niinesse Vii; naistel om iki ilus, ku tal om seda alumist puult; [leiva] alumise koore 
mant lõigats alumine kikk Hls; lätsid [heina] "kaari pidi, leid rehägä alumatse kulle 
üless Ran; susi "võtnu Maril "amme jaku alumatsest veerest "kinni Nõo; Soss ku joba 
[kapsa] lehe õigõ^ suurõ? ol'li , soss "võeti alumitsi "lehti kofati "pangi Urv; "isilkö 
vett, alumitse läve hirre "pääle "külmssi, mis "mäelmätse läve päält " tsilkõ; Aluma-
nõ viir põllil "koeü joonikõnõ Har; [linaseemnesarra] kõgõ alomiidsi "ruudjidõ pääle 
"panti kuusõ ossa? Rõu; [naistesärgi] "mäemäne om peenebäst, a alomane om jäm eh ep 
vööni9; vaja "osta alomaist rõivast (voodririiet) Se; alumadsõ? "hamba? Lut || kau
gemal, (maapinnavormilt) madalamal, pärisuunas olev "istusivaita [paadi] alumcses 
(tuulealuses) "pardas VNg; alumised "veskid "onvad, mida all puol vett "onvad, nagu 
"Purtses ja "Püssis Liig; [Põllu] alumene ots puhas pae Pöi; alumene nõdu o "paljass 
süädud Kod; "mäelmine Lasa luu lõhuti ärä 'täitsa, alumine Lasa om "ijune 'alla viil 
Hei || fig temal on alumene ots ammaste vahel (ropendab) Pii; küll õpats koolin alt 
alumise, ja päält "päälmise (Õpetatakse kõike) Hls; alt alumise ja päält "päälmise, kik' 
sa tahat puha ' täädä Krk 

2 . a, s (teat aine väheväärtuslikuma, töötlemisel allapoole või kaugemale langeva või 
settiva osa kohta) a. sag pi alusvili - R L K viljaalumised "korjame kokku "luomadelle 
Hlj; "pahma sava "otsast alumisi, "vilja "korjati magasi "aita, kii "sinne pää "vilja vei; 
kui "massinaga 'tuulatasse sis "õige "piened "juoksevad "töise toro "müödä, nie on 
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alun 

nied alumised "viljad Liig; anna ja päris purude vahel olid veel alumesed, need oli päris 
oboste toit, seal olid aganad ja terad segamini Mih; kõege "enne on ibad, siis tulevad 
alumesed, siis põkked, siis aganad Nis; vanal aeal "olla - - "pandud seasi alumisi - -
mis juba natuke aganitega segamine oid - - leebale sekka Rap; "tuulamise "juures - - sai 
"ohradest alumisi ja "pialmisi koa Kos; mis tuule "alla lähvad, " üitakse va kõluivad ja 
alumesed J Jn ; aganaised või nisukesed alumised rukkid nied ikke j ahv ai ati kas sigadelle 
ehk luomadelle Rak; rukkialumised on nied, mis "peksmise juures tulevad, mis tuas 
rabatud, nied on rapped VJg; "enne sai sarjaga tuulata - - alla tuuli jäi prahine vili, 
tuulealused ehk viljaalurnised; "kõlkad ehk alumise vili IisK b . seebisoop, -pära "siebi 
alumane Kuu; sihandussi "santisid "riidid "pestasse seebi alumisega Khk; kui seep ära 
lõegatud, siis alomene jäb paja "sisse Ris c. rasvavind, kõrne rasva alumesed, rasv oo 
"valla sulan kõik Aud 

3 . s, sag pi alus, alune, alaosa; (eseme) jalad a. vundament, alusmüür, seina aluspalk 
- Sa elu alumissi panema Jäm; maja alumine "lehti pärast, suured kivid "pandi nelja 
nurga ala, pärast siis "tehti alumised Ans; akatase "seina tegema, alumised pannasse 
maha; seina alumised tehasse "enne "valmis Khk; maja alumised juba mädad Krj || 
(millegi) alune (ruurn) maja alomene oli kõik tühi Mar b . (eseme) alus, ja lad meitel 
on torre alumised ühest suurest männist "tehtud; roosi potil keib ka alumine - - mis 
poti all keib Khk 

V r d ala-, alamine, alane, alene, alesi, alune 
a h m alun(a) g -a maarjajää üks "valge kivi on, ahin, appu kivi, seda "annetasse, 

"kaabitasse roho asemelle "luomidelle "sisse; kes päris 'parkalid õlid, neil õli appalusel 
alunad ka sies; mõned "süötäsivad oboselle aluna, sie kohotab obose liha üles "kangest 
Liig 

a l u n e alu\ne R eP(a/o-; -nõ Khn) M(-n Krk) -ne, -nõ T(alo\nõ Võn), alu\nõ, alo-
V(alu\ni Krl), g -se ReP( - sõ Khn) Hls Rõu(-sse) Se, -tse M, -tse, -/..sõT, -isõ, -dsõ V, pl 
-sse(d) Pai Puh Nõo. Liitsõnades sag -aine, -"aine. Kohakäänetes asenduvad arvukad 
liitsubstantiivid enamasti substantiivi ning postpositsiooni (all, alla, alt) ühendiga, mis 
sõnuti on tugevasti kulunud ning kokku hääldatud. Näit rihi "aetse rihalla Tõs; reiall 
laodati lademed maha Kei; riha alt lää lävi "sissi Krk; larõst "aeti [vili] "valla reheala 
vai rehealotsehe Vas 

1. a. a, s (millegi) all või varjus olev; (millegi) all olev (ruumala, pinnas, ese jne) ; 
(millegi) alumine osa "rinduie alune Kuu; "lamba mao alused "villad; [hoone] "nur
ga kivi, "sinne "pääle akkati "salvama, 'palgi alune jäi "tühjast Liig; tekialune lina; 
"rinka ääre alune [meres, jões] Jäm; 'taeva alust kauda tulud tuluke, seda 'öötasse 
vidaja ohid Mus; 'vehmri alune afk (tuuliku hänna tugi) Pöi; ukse alune puu ~ leeve 
Emm; odra kuhila alosed olid rofia täis ja rüki akkjala alosed Mar; Kõegõ paramad 
siia oemõ alonõ ning naestõ naba alunõ Khn; liia lae alune oh - - parte kõrgune Nis; 
õunabu alune 'kästakse koe (kohe) "kruoni "laiuselt ära kaevata Amb; [noored kuked] 
redutavad pääva "otsa ekialust "mööda; se oli siin metsaalune maa, selle [põllu] nad 
"juurisid metsast JJn; asemete alused oi'sili kua läbi VMr; pada juuress suavad "kat
sealused mussass; kangutavad maja pal'gid ülesi ja "paavad uuded alused; paan uuded 
alused pafgidele "alla Kod; "koltaalutse vesi õõsele aanu; alutse püksi ~ kaltsa Trv; 
mundamendi alune täedeii kruusaga ja kividega; tõsteti katusse alune ka kõik 'ainu 
täis Ran; lumõ alunõ kõik' om vett täüs Urv; Mõnikord om palualunõ palukõid läüs 
nigu^verrev rõövass Har; safjaaludsõ'' (tuulamisel sarja alla langev puhas vili); vaja 
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alune 

"põldu lak'ka ka "kündä?, muido saa suur* "piridre alonõ; mõisa alonõ maa; [küülikud] 
nu "huunõ alotsit pite kääväki Se b . looma ase; allapanu - Liig Sa küll "luoma alu
ne on sittane ja vesine Liig; tarn "aitas obuste 'alla panna - - talveks obuste aluseks 
"toodi Mus; Sügise - - "vääti [lehti] "loomadele ala. lehed võitasid aluse eest (hästi) 
täheks Kaa; Lehma alune on koa tegemise "vaevas (vajab puhastamist) Pöi c. sag pi 
võrgukivid; võrgu alumine äär kividega all omma? sääntse9 savist teliö pütükese? ja 
kivi9, noid kutsutass võrgu alosõ Se d. särgijätk, endisaegse naistesärgi takune alaosa 
ennemuistsed särgid - - olli ikki pihi ja alune Hää; vanal aal oli särgil alune, takune 
"tehti alusest VJg; "hammõl alonõ all Se V r d alene^, alesi 

2. a, s (asukohalt) (millestki) allpool, (millegi) läheduses olev; teat suunas olev 
Kabeli alune (kohanimi Pärispea poolsaare tipus, vanasti olnud seal kabel) Kuu; 
Lupj"ahju alune, sääl on sügavad "põllud Hlj; juealune 'einam VNg; õue alune põld; 
See mäe"ringe alune on "sõuke lausk moa, kena tasane; Lõuna alune on "paksus "pil
ves; Kupuvõrk see oli esimene võrk, teine oli kupu alune võrk Pöi; kui leane alune - -
leas, leane alt "koidab, siis teab sula; meil "olli mullu koa salualune suur lai's tuhliste 
all Muh; Täna võivad ikka mõrrad praaka täis olla, sest kõik Matsalu alune on jäneseid 
täis Mar; kodoalunõ niit arvati "kopli Lut || Meitel oli vanaeidega - - pisike omaalune 
(omavaheline) nogin Kaa 

3. s (sag liitsõna põhisõnana) kerge, ilma seinata (seinteta) või laeta ehitis, var-
jualune mul kaitusse alust ei õle - - kas mene "metsa "kuuse 'alle kõhe; sääl "onvad 
"niisuked "koip]i alused [turul] - - sääl siis "kauplevad Liig; Küümalune veel "põhku 
täis Pöi; osmusealune tehasse ädapärast "loomile [laudaks] Mar; seal oli kärbisiepuu-
desi "tehtud alune, kus pidi "saama magada JJn; aida löövi alune õigats "urta alune 
Hls; kõrdzialonõ vanal aiga ol'l, koht hobõžõ üümaälizõ? panni? Se 

4 . (alus)seelik - R Muh spor L K I ilus alune, alus"sielik Liig; sel aal (1900. a 
paiku) "kleiiisi põld, alused ja jakid olid Kir; vanuste ikke olid kördid, mõned "üitsid 
alused, nüid oo siilik M\h; paks kalevine alune seilas ja sie on moani, ühetei-st ja üeksa 
"läätsed J Jn ; "enne õegati alune ja jaki Kõp; körssik van ~ alune u Vii; Alune pastab 
alt vällä Pst 

5. a, s, sag pi (teat aiue väheväärtuslikuma, töötlemisel allapoole, kaugemale lange
vast või settivast osast) a. alusvili Põhud said ära "puisseiud, alused 'aeti "uriniku, 
perä "tuulati Jõh; käisime kanadele alusi toomas Tõs; piatera jääb tuulesarja "alla, 
teine järk on alused, mis on "allapoole läind, peeniksed, mõnel põle tera sees 'ollagi; 
odra alused õlid "kergemad terad, sial õli rohu "seemneid ja kure "erned, ohaka "pulki 
ja Trin; ku tuulismual tuuletud, alused vajovad ike saba puale "alla, tõesed jäävad piä 
puale, aluseega ühen saema viis vakka [vilja]; alused one "tuulamata terad Kod; alused 
terad ~ alusierad, mis "kerged on, varid Aks; alatuule jääb purusid sekka ja, nii om 
alutse Pst; edimelt "võeti [pahmal] edimen põhk pääli ärä, soss võets alutse üless; mis 
tüve "lüümisest tulli, nii olli alutse; alutse - alutse tera, mis ala tuule lääve Krk; rehit-
semise "järgi lüvväss laiem põhjast "ümber ja sõkutadass "jälle aluisid Ote; Ku^kõrd 
"aigu sikati, SQS rehiti läbi jajrühiü alodsõ? är? Rõu V r d alane, alene, alumine b . 
(linade ropsimisel mahapudenev takupraht) alusõ pakla? (otstakud) Se c. lühikesed 
linataimed, mis kitkumisel kasvama jäävad lina alused "jäävad ikka maha Liig d. see-
bisoop, -pära [keetmisel] siep jääb ülesse. "põhjas on siebialune J Jn 

6. a, s (tegevus- või mõjusfääris olev) a. teat olukorras, seisundis, tegevusobjektiks 
olev "tühja jutU^e alune Kuu; "ühte "puhku oled riiu alune, igä mies sinuga "riidleb 
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hahinõ 

ja 'tapleb; sie mies on "naiste 'põlle ahme ehk "jalgualune, ei saa "naisest ''võitu 
Liig; see [tüdruk] on 'poiste "jalgade alune Jäm; Kes korra teiste süüaluseks saanud 
oo (kellest halba räägitakse), äga see säält nii kergesti ep pääse Kaa; Ta oli ikka teiste 
"pilke ja naeru alune Pöi; "reedene päe nigu "seuke 'põlküisc alune pae Tõs; pilve ahme 
ilm Plt; jälp tull üt's alunõ (kedagi töös asendav) tööle Rõu; imä alonõ porss (imev 
põrsas) Se b . (kellegi, millegi) valdusesse, alluvusse, mõjupiirkonda kuuluv "läksin 
"mõisa, tegin "erraga "kauba maha, nüüd olen tema käso alune Liig; vana "Mihkli iks 
ol'l ta kepi alunõ Krl; nuu külä? omma kõik' mi kerigo^alosõp ~ mi kerigo ala; "aetass 
kõik' kerigoalonõ (kihelkond) kokku Se || pada ning katel nee ühe nime alused kõik Khk" 
selle nime alust (sellenimelist) sii ei ole Mar 

7. (välj mõõtu või määra) inimesile "anti mu a " suurduse järele vaka alune ehk pu ale 
vaka "alla [vilja koristada] Kod 

V r d alane, alene2, alesi, alumine, alus 
h a l u n õ halunõ Plv, halo- Se a < halg halanõ ~ halonõ hv hagu, halo? "raodu 'sisse 

Se V r d halane 
k a l u | p i n u puuriit Kus Kahtla meistel olid ega kevade suured alu pinud "õues; Ai

da "ömbert oli kõik alu pinust täis "lautud Pöi; Ta (nahkhiir) magab alupinu vahel vei 
katuse "reesta all Emm - p u l k halu pikkuse mõõt Alu pulk on pisike oksaga pulk alu 
"pitkus; Alu pulk oli selleks, et. alud öhe "puhised tulid] Esiti oli alupulk kaheksaleisnd 
"tolli, nüid on pool "meetrid Pöi - p u u halg, paraja pikkusega lõhutud küt tepuu Kask 
ikka kõik see param alu puu on Pöi; levä jaos iarvitadi alupuud Tõs; alupuud "tehti 
"sülda Aud; muist [puid] läksid paberipakuks ja muist läksid "jälle naa alupuuks. ala

puud need 'lõhkusime ära 11 ag; alu puid lõegatasse metsän; mõõdu panevad 'piäle ja 
"lõikavad ühepidused alud Kod; " arssinapuu omma nuu halupuu? Har V r d halgpuu 

a l u s alu\s ReP(a /os ) , -ss Trv Krk T(alu- San) V(alo-; -ss Lut), g -se Liig (purje
laeva täh-s ka -si) Jõh eP Hls, -kse R Kad, -sse Liig Muh Lai Ran Puh Kain Urv Krl 
Lei, -sõ Har Lei Lut, pl -ksed J Jn . V alal (eriti Har) obliikvakäändeis sag kasutusel adj 
a l u n e lähtuvad vormid 

1. a. (millegi) all olev ese või eseme osa, millele miski toetub; (millegi) alune ruuni 
pinnas; (millegi) alumine osa 'täidab savega ja munakniega 'uone alust Liig; isa kets 
suurel maal tööl, majasi 'raius, vundamendi alust Kaa; 'taarga alus ( taarinõu põhi 
puupulkadest j a õlgedest või kadakatest kurn, rest nõu põhjas) Mih; 'enne 'ööldi ikke, 
'tehti alus 'valmis, nüid tehakse 'jälle vuldamerit 'valmis Juu; pooli põhi või pooli 
alus JJn; müüri jalg - kundament ~ alus VMr; kiäved tehässe aluste piäle; kiävealus 
oo paber Kod; sao alus; maja aluse 'parinime ära KJn; 'kofslnele letti kõva aluss, 
ahjulõ ja pliidile kah, suurõd kivid 'panti 'alla; kivialuss (veskikivi aluskivi) Ra i r 
tassi aluss Puh; ahu sisen oli ka savikivi põrmad vai aluss, sääl küdseti "leiba; silla 
aluss (tühi ruum silla all); "uhmprõ aluss (uhmri jalg): ahusuualuss (ahjusuu esine); 
kohjaaluss, sinna pandass puu ala?, kohja saavass "pistü. sinna^pandass haku vai 
puid, kohe nakaiass "luuma Har; "alirõ aluss (ruum altarist altarivõreni) Lei b . looma 
ase; allapanu Aluskottis olid igä enämiste oled - - 'kallati vana 'pieneks mend puru 
'porsa aluseks Kuu; tegin äiusse 'einä, 'luomad ei süö tädä, aga aluss esi käib küll, 
'luoma alussest Liig; looma alus saand märjaks Khk; lüpsiluomale peab vel kaks 'korda 

päevas uut alust panema JõeK; säält lõegati turvast aluss ess loomale Kain c. särgijätk. 
endisaegse naistesärgi alumine takune osa särgid kujoti seda 'moodi, et piht oli ise ja 
alos oli ise 'riidest Mar; naeste särgi alus 'võeti takusest PJg; alusega säfk, piall oli 
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a l u s k a l t s u 

linane ja alt oli takune Kos; vaist olli aluss, teit piha, jälle vastane ame Krk d. kuue 
alus (seeliku toot) Rei V r d alene2, alesi, alune 

2. kerge ehitis, varjualune löövialuss ilma sainuldap; meil tefti "riihjetarõ ette 
"kaarda ala varualuss ~ vai^ualunõ Har 

3 . seelik; alusseelik 'Pluuset "kannan alusega Jõh; alus oo üll - köima riie; alus 
" tehti mustast "vilsest "riidest; alus pannasse siiliku " alla Muh; neli " laadi oli all, 
ma"i-lma lai oli see altis, iriibulene Kir; ned alused mis neil sel'las olid, iiad nied olid 
kroositud Kos; ku "karja lätsi, soss olli mul seände takune aluss, "paklane köfl Trv 

4 . a. seebisoop, -pära - S Mär K seebi alos on se most, mis seebi all on Emm; 
alus, seebialus kutsutakse, sellega võib "pesta kas, kel 'valged põrandad on ehk "musti 
"asju ehk; linast kangast ja takust, kangast keedeti - - kolmat kord seebi alusega Juu 

b . sag pi alusvili eks nad nüid neid alukseid ehk saavad "rohkem, pienemad "põhku või 
sodisi J J n 

5. viin võtame, koa töö alust Trm 
6. (ühe või kahe mastiga) väheldane purjelaev - R Ans Hi "Jaagupi" päiväst "otsib 

jo alukse mies sadama Kuu; siin oli Mahu sadam, siin olivad "randlastel aluksed, iga 
kevade "käisivad "Pieterboris ja Kronstagis 'kartuli "viemas VNg; "suurist "laivost 
tühendeti alukse "sisse Vai; nüid on meri siin liimaine ots madalamast läind ja ei 
enamb suuremad aluksed "sinna piase Kael 

7. põhjus, põhi Iga ässal oo oma alus all, tõepõhi all Han; pahmerdab, "õiged jutu 
alust ei ole, midagi "tolku sel jutul ei ole Var; talu oli rciiditud, pidi "tööga "reiili 
"maksma, see oli nagu rendi alussel, sellega sai reril. tasutud Lai; mõnes asjas on 
natuke alust ka, aga lõvešk paneb omalt poolt pal'lu "juure, ühest sõnast teeb kümme 
sõna Plt 

V r d alumine, alune 
h a l u s a b a s t valusamini Uma^vitsa^ "pesvä kõgõ halusabast Rõu 
h a h i s a d õ 1. valusasti "kärblase^ "salvava^ "väega halusadõ; latsõ "rõipõl kai's ham

mast suuhn, salv nisa - - ni^halusadö Har 
2. väga, tungivalt pinikene nakass nii halusadõ "haukmadõ; tel ol'l "kangõ joogihä-

dä, ta "lahtsõ halusadõ juuap Har 
V r d halusahe, halusallõ, halustõ, valusahe, valusalõ 
h a l u s a h e — halusadõ - VId siili har'assõp "tsuskasõp halusahe Plv; (sipelgatest) 

mustakõsõ - - kusõ õs nii halusahe ku "pnitslasõ? Vas; halusahe lei Se V r d valusahe 
h a l u s a l l õ halusallõ Urv, alusõle Krl — halusadõ "ossa räbäk, kujialusallõ purõ 

Urv; "vüürlõni pand alusõle Krl V r d valusalõ 
h a l u s a p ( p ) a halusap(p)a valusamini na "väikese kusiraudika 'salvava halusapa 

viil ku na suurõp; nuu nõgõsõ, mia põllu pääl kasusõ?, kõrvõtasõp pällu halusappa, ku 
nuu'' mia aidveeren kasusõP; raudnõgõsõ purõva viil halusapa ku tõsõ nõgõsõp Har 

a lu se |v i l i alusvili - Tor Trm Plt aluse vili - - peenemad ja alamad kui peaterad Plt 
a l u s | h i r s aluss hifs aluspalk - Har - j a h u alusviljast jahvatatud jahu sõema ilosa 

jahu ärä, nüid alusjahu leib Kod -jalg vundament akkama "uone alus "jalga tegema 
VNg V r d aluskivi - j u p k a alusseelik - Jõh Vai Kan aluss"jupka mugup tölgerdäss 
päälmidse " undrugu all "vällä Kan -kaigas ree alus" kaikad - äärebud Kr j - k a l t s a pl 
alusskalsap aluspüksid - Har -ka l t su pl — aluskaltsa "uupiss vanast es oleki üttegi 
aluss 'kaltsu, ame "olli pik'k, luu "olli aluss "kaltsõ iisi; nüid om aluss pögsi, vanast 
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aluskiimas 

olliva aluss kaldsu Nõo -k i imas mul "olli kaiis "paari 'kindit, nüid om aluss'kinda ärä 
kadunuim Nõo; alosskinnass, iu om viltkinnass, nahkkindaid pandass ala aloss"kinda 
ka? Se -kivi nurgakivi; vundament; ehituse aluspalgi alla asetatavad kivid; kiviaia a lus 
- Jäin Rei Tõs Juu Jür VJg Plt Puh Krl Plv kui elu akedaste ehitama, siis paunaste 
aluskivid Jäm; aluspalgi "alla pannakse aluskihid, aedal on ja Juu; aja jama, "pealmi
sed [kivid] on ära 'viidud, aluskivid on järele jäänd Jür V r d alus|jalg, -müür, -värk 
- k o r d hoone alumine palgikord - Pöi Muh Rei Har Alus kord on [majal] juba maas 
Poi; majale pannasse uied alusskorrad "alla, vanad o mädad Muh V r d aluspalk - k o t t 
voodikott (õlgedega, põhkudega vms täidetud) - R eP Aluskottis olid iga enämisle 
oled, igaks "jõuluks - - "pandi "jälle "uued; "Kaislad küll avidid küli all aluskodis 
"jusku oledigi Kuu; alus kot't nii kövali "põhku täis Khk; Aluskotti "pandi "söukest va 

jämed luha "eina, ööti tarn Pöi; see üsna mo vana alus koit (ütleb poiss tüdrukus t , 
kellega kauemat aega koos elatud) Emm; aluskofi kangas oli kaheksateist "pasmane 
Juu; põhud olid sies [sängis], ega sial alus kofti ei oid nagu "nüitsel aeal oli - - meie 
juba ikka tegime aluskoVid Kos; aluskofti "pandi "sirged õled, ia oli kohendada J J n ; 
aluskofi piäb olema triibuline - - lõim one tumepruun ja meresinine Kod V r d aluspadi 
- k r a a m (loomade) allapanu - R JJn mõned "niidavad suosi 'pilli "ruogo ehk suo jõvt 
ehk "sammelt, sie on "luomide alus kraam, "pannasse "luomidelle "alle Liig; sügise 
tien viel seda soost jagu [heina] aluskraami jäuks J Jn V r d aluspanu - k r a a v kraav 
maja alusmüüri jaoks - Krk - k r u n t hoone alumine palgikord alussruril om üits tiir 
mahan vundarmendi pääl. ku edimene ruril mahan om, siis "viina tarviss, muidu ei 
jää nuka "kinni Krk V r d aluspalk - k u h t alusseelik Viirel oli aluskulü "päälmäd'se 
all välän, ma^näi, soss iifli, et - - sul um iiläne päiv "täämbädsesl pikemb Rõu - k u t t 
aluskuVt alusseelik - Muh - k u u b alusseelik, -kleit - R S Mar Mär KPõ Iis Trm Lai P l t 
KJn Ja minul on viel se "lieri alus"kuubki viel "alles - - sel õli sats all. ja siis "villane 
aluskuub ja siis õli kalingorine aluskuub, sel õli sats ja sie õli ' tärgeldettud, õli lai J õ l r 
vanast olid aluskuued sihantsed sammud kui "peelmiscd kuued, "paksusid "kiuiusid 
"kuupsid sai kolm tükki ükstese "peele "aetud Khk; aluskuueste "alla "pandi koa poogad 

Muh; alus "kuubede " alla eegeldakse msuksed sikisakilesed pitsid Mär; alus"kuube "tehti 
kua takusest "lõngadest KuuK; villased aluskuued olid. safsid all Ann; labu"persega 
alusskuub KJn -käis randmekaitse - Kod KJn Vas talvel külmaga "kaiiti alus"kät'sid 
ja "kindid. aluskädis õli abasu "käfse all; suvel õlid iüd'rikill "valged alus"käised 
kalingoriss õlid iesiod, tärgeldet Kod V r d alusvarrukas - k ö r t alusseelik - PJg Tor Hää 
Saa Hls Krk Rõu "pakline aluskõrt Saa - k ö r t s i k — aluskört alusköfsiku jupak Kõp 
- l a t t särgi kaenlaalune lapp - San 

a l u s | l a u d 1. all asetsev või aluseks olev eseme osa a. alumine põikpuu akna 
lengraamistikus "piidad, "päälis tükk ja alus laud - nied "onvad "lerjtjid "aknal Liig; 
"akna aluslaud tehässe plangidess, viil männi plangid õlgu - - ei mädane nõnna ruttu 
ärä Kod b . aknalaud akkuna aluslaud Kuu; "akna simps vällänpuul all, sehenpuul om 
alusslaud, vanast "aknal "kasti es ole, aga "aknalaud iki oli Krk c. rehealuse värava 
allääres olev laud väravaaluse sulgemiseks 'talvel 'pieti verava alus'lauda ies. 'lasti 
"künnikse "piale, "otsad "valtside vahele, sis "seisas VNg d. poolivoki alus - Muh 

2. laud, mille varal atra põllule lohistati, adratald saha aluslaud. kaks "jalga pilk 
sie laud, atr lähäb "jusku "saabas jalas Liig; aluss lavval olli kai ts "pulka, sinna 'lasti 
adra ierä ots vahele, laisk miiss visass adra kulle 'päälc, läits niisa-mate, es ole aluss 
"lauda vajaki Kam 
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a l u s p a l k 

a l u s | l i n a alumine voodilina-spor eP 'surnu lina, aluslina, padi Jäm; nüid 'ütlevad 
palagast juba alusslina Muh; s m akkasid lenasesi tegema aloslenasid. see oli labane 
[kangas] Mar; vanass ku lähnud keriku, õllud aluslinad 'ümber, nagu sõba "ümber Kod; 
"enne olid kõik aluslinad 'toimsed ja murrelised. siin olid kõegil labased, mina akasin 
ka labasid tegema Pai V r d alus|palakas, -riie, -rätt - m ü ü r vundament mõned "ütlevad 
alusmüir, vanemad inimesed "ütlevad ike muldament MMg V r d alusjjalg, -kivi, -värk 
- n ö ö r "nuoda alus nüör noodatiiva alumine ääre pael - VNg V r d aluspael 

a l u s | p a d i 1. aluskott, voodikott "pruudi alus "paljad sai teha "atlaksest VNg; 
aluspadi on "õlgist tühi, "tarvis "rohkem "õlgi "panna ehk agannid Liig; veli õli "niske 
tasane ja vagane, alate naese aluspadi, tiib mes naene tahab Kod; alusspad'a on kulle 
all Krl 

2 . alospadi on alomene padi pee all Emm 
a l u s | p a e l 1. (võrgu) alumine äärepael - Pha Pöi Phl Võrgule "aeti "ömbemnki 

pael, õlal oli ääre pael, all alus pael ja "otstes oli rind pael Pöi 
2 . voki värtna külge kinnitatud pael, mis jäi kedratava lõnga alusotsaks Vokk tallati 

käima, "otti aluspaela otsast kinni, nii et keerd sisse tuli, siis võeti paela "külge paras 
jagu taku või lina "kiudu Jür 

V r d alusnöör 
a l u s | p a k k 1. lävepakk - Kuu eP Krk Ukse alus pakk on päris mäda Pöi; aluspaku 

peal raiutasse Mar; astutasse üle ukse aluspaku Pii; lävepakk, usse aluspakk Krk V r d 
aluspuu 

2 . adrakasti osa, li ärkad ra rauapuud alt toetav ristpuu raudpuu ala^ "panti [harkad-
ral] alusspakk, säält "tõmbat kablaga utest otsast üte 'raiepuu manu? kinni? ja^tõsõsl 
aluspaku otsast tõsõ "raiepuu m.anu^kinm? Har 

3 . kangastelgede riidepoom alus pakk ehk alumine pakk, kuhu "ümbär "riide "juok-
seb kui "kuutasse JÕh 

4 . a. pakk, mille otsas pukk veski pöörleb aluspošii lapp käis aluspaku vähi "sisse, 
aluspakk kannab "veski keret ülebal Nis b . Alospakk (linarabarnise laual) Räp 

5. abivahend palgiveol kui "pal'kõ veedäss siss om alusspakk Krl 
a l u s | p a l a k a s aluslina Aluspalaga lõime on linane ja kude on otsatakust Emm 
a l u s | p a l k a. esimene, vundamendile või nurgakividele toetuv seinapalk, seinapal

kide kord paneb "uone alus'palgid juo akkamaie, esimise 'risti paneb, "solvamise tüö 
akkab nüüd 'pääle; pandi 'nurga kived maha ja "lasti alus 'palgi 'otsad 'risti Liig; 
Alus palgid mädanevad majal ikka kõige enne äe Pöi; pole veel 'tehtud seal kedagi, alus 
pal'gid 00 üksi paegal Mär; aluspalk piäb olema iki ilma jätkuta, aluspalgi 'piälmäne 
võib juba jätkatud 'olla; maja aluspalk lähäb üle 'terve maja, ukse all tärnä one ukse-
pakk Kod; ku ilma undarmendile tcläss, soss nurgakivede 'pääle pannass aluspalgi; ku 
kivi undarment ärä tett, soss pannass aluspalk Krk; tetti maea 'vahtvärgi vahele, 'pan
ti alusspalk undamendi 'pääle Ran; alusspalk, üfs kord om alustõt, üt's alumine palk 
om pant. Har V r d alus|hirs, -kord, -krunt, -põhi b . lae- või põrandatala, aampalk -
Kuu Liig VJg Plt Krk Krl Har põranda - - alus'palkidelle 'pannasse kived ehk munakad 
"alle; "lauad "lüia alus 'palgi 'külge 'kinni Liig; põrmadu alusspalk; 'veski alusspalgi 
om kikk 'ambage kokku pant Krk; [aida] aluss palgist 'olli mipallu otsa vällän, et [tre
pi] lavvad 'pääle sai panna Ran; lae alusspalk Har c. müür latt, murispüu - Kuu d. 
sillatala tõrandus one silla aluspalgid Kod; silla all om tala, mis talade ala pannass, 
nn om alus palgi Krk V r d alus|puu, -tala 
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aluspanu 

a l u s | p a n u (loomade) allapanu - R J Jn "Kanneti " atru 'siale vai * lehmale alus-
panuks Kuu; Odra aganid 'luomadelle ei "süödetud, nied "läksid kõik aluspanust Jõli; 
aluspanu ka vaja luomadelle J Jn V r d alus|kraam, -põhk - p a u l (võrgu, nooda) alus-
pael kive 'lärmad 'pandi "vergu alus "parda "külge kui kivesletti] "nuoda alus paul - -
on "reiel all. nüüd "panna jo "nuoda alus"paula "külge ketiid VNg - p e o linapeo, mis 
pandi põigiti linahunniku, "kümmekonna" alla - Vig - p e s u ihupesu alusspesu, särk 
ja aluss"püksid; vanamies "juoksi aluspesu pääl "õue Liig; aluspesuga - aluspesu vääl 
Jäin; kui talus masinad põlnd, sis õmmeldi aluspesu - - käsitsi Kos - p i n k kangastelge-
de alumine pink, vahepuu - Hää Krk - p o o l särgijätk poruskist leili "ammõ jakk vai 
alusspuul, mis oli "säärdene "pro-stoi pakõl vai rapikS&n - p o s t pukk "veskil oli "keskel 
suur jäme post - - "veski põhi "tehti posti "ümmer. all oli aluspakk, see käis alusposti 
"otsa, alusposti "otsas oli tapp, aluspakk käis "senna "otsa Nis - p r u n t s alusseelik -
Krl IIar ma aja alussprmidsi alap; tuy, koda aluss"pruntsõ Har 

a l u s | p u u 1. (ladumisel) alumiseks pandav puu akkame "ahjupuid "lauluna, "pan
na ikke "riida alus puud, et "vasta maad ei pane Liig; riidade põhja aluspuu Hää 

2. tala, millegi aluseks olev palk a. põrandatala alus "puude "külge "lüia "lauad 
'nauludega "kinni Liig b . maja alumine palgikord Ega majal on neli aluspuud, 
alus"palki, aluskord Pöi C. müürlatt , murispuu "müinde "peale pannasse aluspuud: 
unga otsad pannasse aluspuude "peale] aluspuu sihes oo kabja ase Muh d. si l latala -
Khk VJg Plt V r d aluspalk 

3 . all asetsev või aluseks olev esemeosa a. ukse alumine põikpuu, lävi - Muh 
Kei Har ussõ alusspuu jääss alumisess paVgiss ja^ "päälmine puu pandass pääle ja 
kutsutass küpäf Har b . kangastelgede osa - Trv Hls aluspuu, kos jalgpuu sihen Trv 
c. soalaadi alumine puu "Piira pani "kanga"pääliste "sisse, aluspuu "pääle, aluspuul 
ka suon sies Liig d. voki tal lal aud voki alosspuu, sõkkamise puu Se e. käärpuude 
osa kiarpuud, aluspuud ja pialispuud Amb f. rangipale aluspuud, rangi alused nahass, 
õled "sisse pandud Kod g. tuuliku pilli toestiku alumine põikpuu Teine post on teisi 
"kulges, "otsapidi alus puu sihes Pöi 

4. fig (naisest) Vana 'Annan üttel, et täma on viel "muidu niies, aga aluspuu on 
vilets, ei õle senest 'andi Liig 

a lu s | põ l i i 1. maja alumine palgikord vanasti "pandi alus põhi "nurga kividelle. 
alus põhi õli kenega akkas "salvamine Liig V r d aluspalk 

2. voodi põhi "vuodil on alus "põhja "lauad Liig 
a l u s | p õ h k (loomade) allapanu "Kartuliõled "saivad keik 'luomadelle aluspõhust ja 

rukkisasi ka IisR; "tuhli varred pöletakse pöllal ää, mõned loovad omale ka aluspöhuks 
VII; rüki põhk läks kõik alus põhuse Aud; rukki sasi "pandi "kärtule "kuhjade "piale ja 
eks ned raiuti kafti ja siis "pandi aluspöhuks Juu; nisu "kolka olli ka aluss põhk Krk 
V r d aluspanu - p o k s i pl alusspögsi ~ -poksi Nõo; alosspöksi? Plv aluspüksid - p ü k s i d 
üld alus "püksid, kie "töiste all "käivad, ja "töised 'päälimised "püksid Liig; alus"püksi 
"paelad - - 'nendega sm "sääred "kinni alt, siis on sue Jõh; Meislel pole alus"püksist 
olndki, suured pilkad põlvest "santi linused särgid olid Pöi; Jõulus oldi aluspüksal "põh-
kus magamas Han; vardaga peksa aluspüksi väel Kir; nüid sui palavaga täis"veliscd 
püksid "jäigas, ja veel kahed: aluspüksid all, teesed peal, et kas "audugu rebad ää Juu ; 
aluspüksikaipfas sie oli "jälle "ruoline KuuK; aluspüksid olid läbi linased, "valged, ei 
olnd külje pial "õmblust, ühe "õmblusega Lai; alosspüksip, nuu ol'l "paklatsõ? Rõu V r d 
alusjkaltsad, -poksi - p u u r padjakott alus püir on tillemast "riidest, mis 'ehmed "kinni 
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a l u s t a m a 

piab Khk - r a a m a. linaajamise masina, kolgitsa jne osa - Urv Räp b . sõrestik, mille 
vahele ehitati maja sein - Ran 

a l u s | r a u d 1. reejalase alune raud alussraud ~ rii raud Krk 
2. höövliraud 'üüvlel om kaiis "rauda, aluss raud ja pääliss raud Ran 
a l u s | r i h m hoburakendi kõhualuserihm "töine [rihm] tuleb säält samast "aisa "kül

jest ja obose kõhu alt läbi "töise "aisa "külge, sie on alusrihm Liig 
a l u s | r i i e 1. a. aluslina - VNg S L Rak Kod Lai ühe 'sammaga säng, padi oli 

pää all, alus"riie "olgide pääl VNg; alus"riide ma tegi kala"anda 'riidest J am; Uhna 
vanaste 'põhigi alusriiet all, ia kui põhud olid "sängis Han || alus'riide (peaalune lina) 
- - sie 'pandi 'silmi 'alle "ninda^t said magada säl 'patja pääl VNg b . riie heinte 
kandmiseks Kaks alus "riide täit tõin seljas elajatele "alla Kod 

2. (seeliku) toot "enni "aeti lenasest "riidest siilikule "neoksed laiad alus'riided 
"alla, et siilik ää ei kulond Mar V r d alas1 

3 . alus "riide, sie on [kangaspuude] alus pakku "külge 'kinnitettud, ja 'sinne saab 
kudumise "niidid "kinnitettud Jõh 

a l u s | r u k i s koodiga peksmisel saadud vili koos aganatega alusrukkid - - peksu alu
mised, pienemad terad VMr; mis "koofidega lõhuti, need õlid alus rukkid, alus rukkid 
võisid "anda loomale, võisid "leiba kua 'suada, aga 'seemnest ei 'kõlba Trrn 

V r d alusvili 
a l u s | r õ i v a s 1. vooder - Har Se kas sul taalõ prundsilõ alussrõõvass ka valmiss om 

Har 
2. ihupesu Kotun esip ummõldi jäl^" käega kõik' aluss "rõiva jap Rõu 
a h i s | r ä t t lina, aluslina särgid ja püksid ja alusräted, kõik uheldasse ja uhatasse 

'pustass; vanass "võeti "valge palang ümmer, kui läksid keriku, kutsuti alusräted Kod 
-seel ik aluskuub R L K I alus"sielikud oli "triibulised VNg; alus "sielik õli 'valge, 
sie õli rikkas pere'naine kel õli linane, aga takkusest "kangast õli alus "sielikud "tehtud 
Liig; alussiilik oli kõege all, sel olid pikiti köedud, kojotud villasest lõngast, sat's oli all 
ehk pifsid said 'alla "tehtud Juu; alussielikul - - paelad olid "värvle ots, nied "pandi 
"ümber kere kõhu 'piale kokku 'sõlme Koe; ega temal 'aega põle, alussielik alati lu-
demetes Kad V r d alune, alus, alus|jupka, -kuht, -kutt , -kuub, -kört, -körtsik, -pnmts , 
-undruk 

a l u s s e | t e r a pi alussetera ~ üsätse9 alusvili - Kain 
a l u s | s i i b alumine tiib musta kriipsukese om sehen noil lehepõnni alus'siibul. alus-

siiva om 'pehme, "päälmise om kõva nigu kooriku Nõo - t a l a silla alustala ehk aampalk 
Mar V r d aluspalk - t a l j e u aluspihik, rinnahoidja Siis on kohe höä soe, kui alus"talje 
"seljäss on Kuu; alustalje koib naistel pluuse all Kse 

a l u s t a m a alu\starna R eP(alo-; -ss- Kod) T, -steme Hls Hei, -slõmõ San, 
alu\stam{m)a, alo- V(alusiõm[m] õ Krl) 

1. (midagi) algatama; (millegagi) algust tegema, pihta hakkama alustas sene tüö, ei 
"oldki tegija, jätias kese "töise VNg; ma^,p tea^s kuidas ma esimest "otsa akka alustama 
[jutul] Muh; täna saab ülesse aloslod töö järg Mar; leib soab "otsa, peab uut "päfsi "jälle 
alustama Juu; alustas "leiba künas Kos; "kanga lõpetus ja alustamine Amb; kevadene 
põllutüü nagu "künmine, alustadi "laubale Aks; mis sa "kõhklei sääl, aluste asjale 
"pääle Hei; ommen alustame "kanga ärä; nüid om jälle "tolle vana jutu üless alustanu 
Nõo; Tan saman alusti?, joba puul' sukka valmis Urv; meil alustõdi ka joba "niitmist; 
sa^piat nakama henele "kraami "nõutamma ku elamist tahai pääle alusta; ega^meil 
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a l u s t a s s 

pattu teil ei olõ^ 'haina, vällä^sai alustõduss ennedä Har; Flaaria niitmist alust õks 
perremiiss Rõu; viisu kudamine om meel eh ja - - a alostap mõista aip 'viisa Vas; timä 
"ommõgi alostaja [tapluses]; alosta no ar taad "laulu; rasõhhõp om alosiap ku ietäp 

jop Se || (koos da-inf) alustõdass kuhi panda?; alustass rük'ä panda7 Har; ma vÕVi 
maalt kolm " lastu tulõ alostap; jaanipäävä iks alostõdi hain tetäp Vas; alosiõdi "tinte 
püüdäp; alosta "laulma naadap; ?na alosta arp kündäp Se; alustass kutap Lut V r d 
alema, algama, algatama, ahi tama 

2. asutama, rajama ühüd [sipelgad] alostavad "sinna pesa"kohta, kus se sahk sial 
on Mih; see talu on alusiud maa "kirvega Vau; olli mitu kirikut alustenu Hei; kutis 
säedsekümmend aastat om sellest, kui küünid alusladi Hau; kui Elva aiustedi Nõo; ta 
talu om mu esäesä alustõl Har 

3 . algama, algust saama seda jõge "kutsusinad ka ikke "Ammejõest. siit samast 
la alustab Kaareperest Aks; septembri kuul alustava kooli Puh; kosa siss ollit, ku ädä 
alust Sau; õdaguni agu lõpõss ja ummuguni alustõss; künni aig om alustõnup Krl; 
noovember om õks talvõkuu, siss alustasõ külmäp Har; mäe jalg um mäe all, kost mägi 
alustass Rõu; kuivi nädäli otti jah - - jüripääväst alošt minema nikani jaanipääväni ol'li 
nuup nädälip Plv; "õkva "piage alostass keriko teenisiüss Räp V r d algnõrna, a lguma, 
alustuma 

a l u s | t a s s alostassid - - need keiväd "tasside all Mar; alustassi "peale kallatakse kui 
kohvi on "liiga tuline; võid panin alustassi peale .luu; nisuke pisike ümmargune kupp oli 
pialae ots nagu tass, usku - - alus tass [pigimütsist] Kad; egal tassil om iks alostass kah 
Räp - t e r a sag p] alusvili - Kod MMg Aks Plt Trv Krl aiuslerä one kerem, nagu aVjas; 
aluste.räd ehk sabateräd siäl one 'kõlkid ulgan Kod; alusterad mis luul [tuulamisel] "alla 
lükkas, "kaugemalle -- armetud olid "rohkem; alusterad jahvatadi "loomadelle, piaterad 
"söödi isi Plt; alus tera, aluka lätsiv tuulege ala Trv V r d alussetera 

a l u s t u m a algama, algust saama "argnõg ei naist 'kohtost: üt's kohušs alostuss 
tõõnõ lõpõss; kas sa olõ õi lugõnup, kuis tu Petsef om alostunup Se 

a h i s t u s alustu\s Kse Var hrv Tor Juu Kos Koe(-tes) 1 Aks KJn, -55 T, g -.se (-sö 
San); alustu\ss, aloslu\ss g -sõ V; ei aluslusest Hei alustamine; algus, hakatus korvi 
agadus, üles ahistus Var; .se aluslus on 'esteks kõege 'raskem, aga kui ta "val'mis 
alusiud on, siis põle enam kedagi .luu; ehitus on alles ahistusel; "olgu see. ahistusest 
Trm; mul om "täämbä rüä [lõikuse] alustuss; talve alustusen käis siin Nõo; seo kuu 
alustusõn ja^tõsõ kuu lõpõtusõn San; Mõnikord sai joba aprillikuu alustusõn 'kaara 
maha^lettüss Urv; tel om allõp elualustus, õi olõ maia õi Krl; no^perremiis, alumine, 
kord om pääl, no^tuu alustusõ liigup ''platsi [majaehitusel]; alostusõn (esialgu) Har; 
Ku^sukka "naali kudama sgss "luudi alustusõ silmä^kalõ "varda pääleP üless; olõhüä 
inemine, anna^mullõ tulõ alostust Rõu; "kanga alustusõ ja lõpõtusõ "narmap Vas; 
nädäle alostuss, iispäiv (esmaspäev); vohopaadsal oma musta - - mära - - a kogone 
alostusÕh "valgõp Räp; "täämbä oi hüä külvü alostuss Se V r d alutis, alutus 

a h i s t u s - algus-, alustamisega seotud Alusluslang (pael pooli küljes, millega j ä tka 
takse kedratava lõnga algus) Rõu; Taal jutul ott iks ahistus ots kah, Ujud ei olõiniil 
inäp meelen Urv; "kanga aluslus ots om sõTmatuidõ "languga ja lõpõtusõ ots om nõgla-
ga kinni aet et ei "argõp; alustuss pal'gip (hoone aluspalk) "panti üless kivve "pääle 
Har; Kangas sõlmitass alostusvarba (varb, mille külge seotakse lõimelõnga algusotsad) 
külge ja algas kudamine Vas; alostusskands (leiva alguskannikas) Räp; alosiussvõrk 
(vana võrgutükk, mille külge hakatakse võrku kuduma) Se 
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h a l u t a r n a 

h a l u s t õ 1. valusasti tuli käve silmast 'vällä, ni halustõ 'leie sifmäkese äräp; 
'Hüürläne pand maru halustõ Har 

2. väga, tungivalt latsõkõnõ taht halustõ süüä? Har 
V r d halusadõ 
a l u s t õ l l õ m a alustõllõma frekv < alustama alusiõllõs ütte ja töist Rõu 
a l t i s juks suitsutare rehetoa pooluks - Muh Saa pane alusuks ''kinni Muh V r d 

altuks - u n d r u k alusseelik - I Lai Ran Nõo Ote V ma jäen alusundroka väel ommogu 
Kod; alusundruk oli natukse lühem "pialmesest, linasest "riidest, "valgest, kõik oma 
"tehtud Lai; mõned teeva (tegid) "endile aluss 'undrigu, eegeldivä, ' olli villane Ran; 
aloss'inidrikku vanol inemisil es olõki Kan; Vanast oVlijjoonikatsõ aluss 'ündrigup Urv 
- v a r r u k a s randrnekaitse aluss "varrukas, "ennemast "pieti. nüüd enamb ei "pietasse 
neid aluss 'varrukaid, 'kartuli noppimise ajal on sue Jõh V r d aluskäis -vil i tuula
misel või viljapeksul saadav väheväärtuslik vili, kolud; vili koos aganatega - Liig I Plt 
KJn Puh Rõu Krl "pahma sava õis, seda "üietässe 'pahma alene vai 'pahma alune, 
alusvili Liig; alus'vilja suab 'kaugemalt võtta, alt tuule uniku juurest, seda suab 'siale 
javatada Trm V r d ala2, alam1 , alane, ala|poolik, -pool(i)ne, -tuul(i)ne, -vili, alene, 
allatuulne, all|pool(i)ne, -tuul(i)ne, alttuulne, alu kas, alumine, alune, alusevili, äiusse-, 
alus-, alu | tera 

a l u s | v ä r k 1. vundament - Tor Juu kui oonet akalakse ehitama, tehakse ikke 
alusväfk, kividest 'tehtud Juu V r d alus|jalg, -kivi, -müür 

2. a. tuuleveski alussõrestik 'lüüdi palgid ärä, tetti kõegepääld kulle postid, kai ts 
'paari [küljeposte] 'panti vahctük'kega kokku - - 'panti kaits tala 'poste 'sisse - - siss 
'lüüdi vahede 'paale vaheklotsid, et kõvass saab alussvär"k Ran b . 'ruugmõp (roovlatid) 
tuu oli soss tuu katusõ alussvärk Har 

a l u s | v ä r v krunt, värvi alus rüüt om alussvärv, sii om värnits ja "ooker Krk -õ l ed 
magamisase, aluskoft all ehk alusõled Kod 

h a l u | s õ n a pi nõiasõnad valu vastu - Se Lut ummap vere sõnap ni halu sõna9 Lut 
V r d valusõna 

h a l u | s ü l d Alu süllad olid kahe sugused, oli kuie jalane süld ja "seitsme jalane süld, 
neli "jalga oli "kõrge Pöi 

a l u | t a g u n e 1. s Alutaguse elanik - R Rak 'meie olema alutagused, elämä Viru 
Alu taga Liig 

2 . a alutagused (Alutaguses kõneldavad) kieled Rak 
a h i t a m a alutam(m)a R(alo-) ViK Iis 
1. alustama, algust tegema "Huomigul 'saimme Lovisa ja ' ehtul aludimme kodutied 

Kuu; kuer lieb oma iükkisi edesi, ühe lõppeiab, 'töise ahäab Lüg; sukka alutamma ehk 
sukka 'luoma; 'Enne "kolme, "päivä ei aludetud "leiba, et "värskelt kulub pali Jõh] akka 
'laulama, aluta sina Vai; sie tüe tuli ju mul uuest alutata Sim; tema on asja alutaja Iis 
|| (koos da-inf) alutab "einä lüä (niita) Liig; kui aludeti "leikada Jõh; alodin oma rüki 
"leika jo\ koe ku alodad 'verko 'lassa._ss kohe 'enne paned 'ankuri Vai 

2 . asutama, ra jama minu isa mälestas viel sedagi - - kui akkati aloiamma seda 
rautied Vai 

h a l u t a m a ahtama Ote San (-teme, -tõmõ), (h)alutam(m)a V ([h] allu-, -/Õ77i[7/j]õ, 
-temme; 'haltama VId) valutama 'ohkas luid, ku luu alutõsö San; külp mul eiläP ilman 
säl'g halut' Kan; mul jalg halutass - - paa^tälle mida pääle, nii et timä ei^haluta9 Urv; 
süä 'haltass, iha kah 'haiti Rõu; külm pand 'varbap halluiamma Vas; 'vasta 'vihma 
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alu tera 

veri jo halutass; "istuh haluda ai, rasõhõt tüiid Uit, soss halulass; nii kõvasiõ süä 
hallutass kui väidsega "lõikass süänd Se 

a l n | t e r a sag pi alustera, -vili kuut'alused ja sabateräd "üeldässe ahteräd; piäl tuule 
õlid piäteräd, mes all tuule - aluteräd Kod 

a l u t i s alutis ahistus eks sellega (kanga lõpetamisega) oid jälle tegemine - - see 
lõpetise ots on alate vilets amb kui alutis VMr V r d alutus 

* a l u t l e m a "amba alutlõsõ? (hambad on hellad) Lei 
a l u t s i aluisi, -e Khk Kaa 
1. adv alt kaks meest "tõstasid puud alutse; tuhd sa mäge kaudu? tä tuli aluisi ee 

'jälle (mitte iile mäe, vaid altpoolt) Khk 
2 . a. postp alt (läbi), alust mööda, kaudu maa alutsi vee soon; nahakoi, see ajab 

naha alutsi eel "peele; jalglaud oli "vankri alutsi läbi Khk; Tee keib metsa aluisi läbi: 
Lähme siit põõsaste alutsi otse Kaa b . suunas(t); pool(t) Lõunaahtsi akkab pilve 
korjama; See kõueilm vajub änam pöhaalutsi läbi Kaa 

a l u t u alutu g -ma Khk Kaa Muh Rap põlatud, halvakspeetav; autu, alatu vanaini
mene jääb abitumaks, kidad ep taha suga änam jutusta Khk; see oo üks alutu inimene 
keda ahaks "peetse Muh 

a h i t u m a s t i alutumasti "halvasti" - Rap 
a l u t u s alutu\s Lüg(alo-) Jõh IisR Iis, g -se; alu\dus Kuu, ah- Vai, g -dukse algus, 

ahistus "vergu aludus on jo "valmis Kuu; ehituse tüõ "juures "tehti ahtuse "liigud; ajan 
"arja vao esimisest "sisse, sie on "künni alutus Liig; kana muneb "enne paar "veike.st 
muna, nied on siis "sarja alutus; ahtuse pal'k, esimine "paYgi kord Jõh; siin Kuru 
"kuolimaea ehitati, sis "pandi "kundamenti "sisse rahad- - "pandi "kundamenti "juure 
"seina ahtuse "alla IisR; rugi "leikamise alodus Vai; leiva ahtus (leiva alguskannikas) 

Iis V r d alutis 
a l u t u s | v a r b edirnised "otsad, ku "kangass saab aluieiiud, nied "otsad "saavad alu

tus "varba " ümbär "sõlmitud Jõh 
h a l u | v õ t j a halu "võtja, tuu, om sääne ar^st, võtt ar halu Se V r d valuvõtja 
h a l u | õ r s sag pl puud ahju pae kohal puude kuivatamiseks - Lih Han Var Tõs ahi 

õrred ahju suu kohas, puud "kuivavad, õrred koivad teise lõsna pialt teise "piale Lih-
ah õrred tõmmude jaos, "kõrges lae all Var; kase peerud "kuisid ülal ah õrde piäl Tõs 

h a l v —* halb 
h a l v a | k e h a pej Lai's halvakihä (sõnakuulmatu, ülekäte läinud) ei püšüp kah suhugi 

tarõhn Rõu 
h a l v a k e n e dem < halb 
1. halvavõitu, viletsakene, konnakene na (marjad) omma timahalt hahakõsõp Har; 

"harvu küfgluiõga hopõn timä sääne urn hahakõnõ, um lodu hopõn Lut 
2 . kuradikene väik'ene hahakõnõ Se V r d halvuke 
ha lva l l a "halvalla — halvalt "plankuje test tuli igä "maksada ja ega "neidki "hal-

valla saand Kuu 
ha lva l t ahalt Khk Mar Mär Tõs, -d Emm Phl/A-/ , " ahald Hlj adv < halb odavalt 

"ostas "ahald Hlj; lehma sai halvald, "kümne rublane lehm "õlle mihine Phl; "kallilt 
"ostis ja ahalt müib Mar; ta ei "täidu "palka "maksa, la tahab nii ahalt "saada Mär 

V r d halvalla 
h a l v a m a "aha\ma ("alba- Mar), aha- eP, *(h)alva\mõ, (h)alva Krl; part alvat u 

M, h- u Har; "alvama KUU(/J-) Vai sag imps halvatust tekitama tämä on "halvatud; oli 
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h a l v u k e 

ärä 'halvand Kuu; ' alvamise ta suri Vai; Käsi ja jalg jahid tükkis alvatuks Pöi; Kolmas 
kord, kui ee alvada, siis äi taha inimene änam naijaid paraneda Emm; eit alvati ää, 
teine pool oli ingeto Mar; ku võeras inime iõrinivakka 'puutub, sis saab alvatud ja jääb 
'aigeks; 'alvab nii ää et, ahatakse ää Vän; mina olen alvatud inimest saan 'tõsta küll 
Ris; suust alvati ää Kos; 'ahas vanainimese ää Koe; [ta] olema ära alvatud, ehmatanud 
'kangest MMg; sii alvati, om ilma oimule Krk V r d altaina, alvatama, hälvämä 

a l v a s t a m a 'ahastama Jõe, ahassama Kod halvaks tegema või p idama nemad 
igatpidi 'ahastavad mind Jõe; õli rohodega ennäss ahassand (end haigeks teinud), es 
taha kruanu piäle minna Kod 

h a l v a s t i aha\sü HMd Kos J Md Tiir Ksi Lai, -ste ViK Pai Kõp Vii Hei T; -sü, -ste 
L; -5/ Käi- VII Trm Äks Lai; 'ahast Liig Vai; halvastõ V adv < halb laps 'ütleb oma 
vanemattele 'ahast, on kuer ja 'muistamaita Liig; mis sa loksutad, räägid teese 'kohta 
ahaste Var; tal läks alvasti Kos; [obune] juba kauemad 'aega ahast üleval 'peetud Trm; 
ahast kedratud, väga loid Äks; ta käsi käib üsna alvasti Plt; nigu ossendanu seda tüüd, 
ahaste, lohakalt ~ lohakade lennu teda; nemä om ennembide ahaste elänuva, ei ole üits 
utega läbi saanuva Ran; aga maja oina ahaste tetiu - - 'laskna tuuld läbi; na seevä 
(sõid) jo nii ahaste Nõo; ku 'arvat, et kuhuss om halvastõ 'mõistnu, siss 'kaibai edesi 
Har; tu sa iei? külh halvastõ Vas 

a l v a t a m a alvatama halvama teise poole alvalab ää Ris 
a l v a t u —» alvetu 
h a l v a t u s alvatus (-0-) e.P(-d- Hi), g -e /-õ Khn/ halvatus äga ahatust änam pa

randa äi saa Khk; looma ahatuse ma näi ära - - loom ei tunne medad Kär; alvatus teeb 
käed ja jalad irfqeiumas Muh; Vanade inimestel tuleb tihtipeele alvadus Emm; rabandos 
ehk ahatos - - üks vega ja üks tõbi ta on Käi; 'ehmus ahatuse 'moodi ää Vän; ahatuse 
' aigus Tor; alvatus tuli - - 'järsku alvati ää J uu; suri ahatuse 'surina Iis V r d altus , 
halvatus 

h a l v e m a l t ahe\mald Khk, -mait Kei, albemalt Mar, 'ahemald Kuu(A-) VNg oda
vamalt Mei 'ostimme oma tavara 'Tallinnast, sield sai 'palju 'halvemaid kui 'Kundast 
Kuu; 'kauple, siis tä annüb ahemald Khk; et ma ikke 'tingisi, et saab ehk albemalt 
Mar; nied limpud tehakse järelejäänd 'saiadest, siis 'müüduks ah emalt ära Kei 

a l v e m b i d e ahembide Ran Nõo halvemini kui vähä täile midagi alvembide 'ütled, 
siss särisiäp nigu kadajass 'vasta Ran 

a l v e m i d i ahe\midi Nis, albe- PJg halvemini 
h a l v e m i n i alve\m.ini Rid PJg Aud Tiir, -meni Rid Tor, -mine Kod halvemini mõni 

tigeduisi 'ütles alvemme meiss Kod V r d alvembide, alvemidi, halvõbihe, halvõmbahe, 
halvõmbalõ 

h a l v e n d a m a ühe\ndüm,ü Khk VII Mar, -nteme Krk, hahõndamma Rõu; 'ahenda
ma Kuu(/i-) VNg Jõh hv 

1. halvaks tegema; halvaks pidama; laimama püiab 'ieissi alvenda Khk; mis sa - -
'eesest 'liotad ja alvendad Mar; tema piab ikke teisa inimesi ahendama Koe; tema 
ahentess miut, 'laimass, ei pia lugu Krk; nii võit 'asja hahõndada Rõu 

2. hinda odavamaks j ä t m a ei 'hahendand mitte 'perrnu Kuu 
a l v e t u 'alvetu VNg Lüg('aha-) halvakspeetav üks 'alvatu inimine, midagi väärt 

iämä ei õle; õled oma au 'kaotand, õled üks 'alvetu inimine Liig 
h a l v u k e ahu\kene Koe, 'alvu- Liig halvake õle sie asi suurt vääri, 'niisuke 'alvu-

kene on tõne Liig 
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h a l v u ( s ) t a r n a 

h a l v u ( s ) t a r n a alvustama Hää, alvuta- Hää Kod halvaks pidama; la imama Kas 
mind vähe on alvustadud - Veera "seuke ja Veera "seuke Hää; [pulmas] akati tõenekÕrd 
tüdrikud "laitma ja alvutama; sa õrna lapse alvuiad ära; näväd ahmi avad ja "teotavad 
minuda Kod 

h a l v õ b i h e halvemini a sa umalõ liii parõbihe, a iõõsõlõ halvõbihe. Se 
h a l v õ m b a h e halvõmbahe Rõu Kra, haivõbahe Se halvemini utel inemisel ei^või9 

inäp halvõmbahe minna9, ku taal um lännü9 Rõu; haivõbahe sai nop ku inne ol'l Se 
h a l v õ m b a l õ alvõmbalõ Krl Har, h- Rõu Lut halvemini 
( h ) a l õ - -» (h)ale-
h a l õ d n i k halõdnik hale hallo om, halõdnik väega Se 
h a l õ d õ alõdõ San, h- Urv haledasti laifs ikk alõdõ - - üle kõrragõ nak's nii alõdõ 

"ikma San; Kanasõ9 "tsiukva9 halõdõ, vii neile "suurnud ja "piima Urv V r d aledade 
halõhõdõ 

h a l õ h e halõ\he Se, -hõ Plv, hallõ\hõ Vas, -he Räp haledasti ikk halõhõ Plv; laul 
hallõhõ Vas; Soss nakaš timä "väega suufõ helüga ja hallõhe "surma pallõma Räp; imä 
võVi laisõ "üškä, halõhe "väega ik'k Se V r d halõhõhe 

h a l õ h h a l õ halõ\hõlõ Vas, -hhalÕ Lut haledasti halõhhalõ kõnõlass, ikk, "kuigõlõss 
Lut 

h a l õ h l i a p p a halõ\hõppa Har, -hhappa Lut haledamini halõhhalõ ikk. tõtlõ vii halõ-
happa ikk Lut 

l i a l õ l m i s t õ halõhuistõ haledasti - Lut 
h a l õ h u s s halõhu\ss Vas, -//- Har, halõh(h)u\ss Se g -sõ; halõ^iss Har haledus kas sa 

jouat tõsõ halõ^ust murõta vai ikkõ; Vahel tulõ hallõhuss pääle, nakat "ikma, ku^ " mõilõt 
uma elu pääle Har; halõhuss kisk vii silmist "vällä Vas; är mufuss meelest (hullub) - -
halõhusõga9 Se 

h a l õ h õ d õ 1. haledasti halõhõdõ higi, nhi^siVmist vesi " ussõ turi; Ikk ni^halõhõdõ. 
Pisarõ^ " juuskõva^ "põski "müüda9 "alla nigu nõrõlass Har 

2. väga palju, rohkesti Joodiga^joova9 halõhõdõ "viina Har 
V r d halõdõ 
h a l õ h õ h e halõhõhe Rõu, -hõhe Lut, -hhõhe, -hõhõ Se haledasti Hiidä no^taalõ pini-

kesele ka^mõni lõvva täüs' "süüki, kagujialõ^õhe tää valuss; Voonakõsõ^määge^halõ õhe 
Rõu; ko pinile annat "leiba sis - - "veiga halõhhõhe söõse Se V r d halõhe 

h a l õ l i n e hal(l)õline Se hale; kaastundlik "väega halo Une juti; "väega hallõline ine-
mine, "väega halõstass Se 

a l õ n d ( - ) alõiid Krl(ls), g -l Lut, -nd- Rõu algus(-) alõridots (leiva algiiskannikas) 
Krl; kes mu "kanga alõndkabla om är "võtnu9 Rõu V r d alõng 

h a l õ i i d u s s alõndu\ss Kam Krl, h-, -šs Se, g -.se, -sõ haledus, kahju-, kaastunne 
alõnduss iul'l pääle9 Krl; "võõral ka9 oli ümäst halõnduss; kel pehme süä, läti halõn-
duss "süämehe; suurõst halõndusõst "vadsu ar miil Se 

a l õ n g alõng — alÕnd poiss lõõgašs edimädse piho, ku oli põimu alõng Lut 
* h a l õ i i p a l õ n g , h a l õ p a l i n g pl p hal(l)õpalingit, halõnpalõngit loba-, lorijutt aägn 

ui halõpalingii; sa^ka seleta "määnlsit halõnpalõngit näile Se 
* h a l õ p a l i t a m a pr halõpalitat lobisema määntsit ha(l)lõpalingii halõpaliiai - horo-

tat Se 
h a l õ t n d õ haledalt; haledal kombel, väga kõvasti Taa sai esä käest halõiudõ 

"peJsä9 Har 
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h a m b a h a i n 

h ä m a g u hämagu — hanianik  Kuu 
a m a k i l suu oiad amakil (ammukil, ammuli) Saa 
* h a m a l d a m a Ma hamalda õs tuud ütehn võtta Rõu V r d hamatsõma 
a m a l e m a —► amelema 
h a n i a n i k hamanik int van või niiviisi, tõesti  Kuu V r d hämagu 
a m a r a amara kirvesilm "kirve amara on "katki; amaraga tagosin Vai 
a m a t am(m)al, V Saa M San Har(/i), aamat, V Vas Se Lut, g li, di; ämmal 

Kõp Lei, amat' Kad 
1. amet, eriala; töökoht nüid * võeti aidame ammat' ära käest; läifs ammadit 

"õpme; selle ammadige ei toida tema ennast ära Krk; timä ol'l ammatist maha aei 
 mahavisat; ku^pa^õmbai ammatit ei olõ?, siss txtu ämmal' ka ei^söödä^mijs't; to^m 
"kongina^liinan ammatin, ei^tiiä^mis ammatit timä pedä; ma_j^t'ää^kah, mia ammadi 
pääle timä opiss Har; ütesä aamatit, "kümnes nälg Vas 

2. tegevus, töö, askeldus Roidab päi küla "müüda, ei_ol ammatid "miastig Hls; 
toimõnda ammatit (tee. oma tööd) Har 

3 . (halb) harjumus, komme käib küla müüda lõkudamas. lal on sihake lõkudamise 
amat' Saa; nihuiep "pükse üless, sii om õpil ammat' ; kel "suikmise ammatit ei oole sii 
pal't aiguts Krk; hobõsõl om hatnmal', ei taha vila, räbeless Har 

a m a t i | m e e s ametimees, käsitööline "õpseve amrnalimehes, valla sepas või puu

meistris. ammatimehi üitsjakk "aiga roonut "tiiilme es võele Pst; põllumiis põline 
rikass, ammati miis ajoti rikass Krk; ammadimihe, käsitüülise tüü Har 

a m a t | m e e s — amatimees amafmehed, tislarid ja puusepad ja kutsarid ja sadulse

pad, nied sõid jo kõik mõisa lauas; nied olid jua amafmehed, kes "trelli kudusid Kad; 
aamafmiids om "aolda rikass, a põllumiiss om perädü rikass Se; timä olõ.J "umblõja 
ei rautsipp ei määne amalmiis Lut 

h a m a t s a m a —* hamatsõma 
a m a t s i suisa Veimeste kimbud   "siuti [pulmas] "kaela. Kudas sa amatsi ütled: 

anna nüd raha kah! Ku "veimekimbu "kaela sai, pidi "maksma Hää 
a m a t s k a amatska, "rnatska (kartuli j a leivakõrvane) kohu j a hapupiimakaste 

amatska, koho"piimast "tehtud, panivad koori "ulka   kui kohu"piima oli vähä, sis 
"panti appu "piima "ulka ka. se oli "körti "tauline IisR 

h a m a t s u s s hamatsuäs arusaamine  Lut 
h a m a t s õ m a hama\tsõma, tsama, da?, dsõma, tsap Lut; eit õs hamadsõkip, ha

madsõgi^s Se hv mõistma, aru saama; märkama ma hamadsegi_,ss, õt " täämbä om pü

häpäiv; timä õs hamadseki mehele miiinäp Se; sa hamatsat miä lan urn aii harnadsa. ,i?; 
jõvva_j? är? hamatsa9 Lut V r d hamaldama 

a m b amm g ammu Juu; n, g arnmu Kse Hls, 'ambu, "ammu kom "ambuga Liig; p 
ammut Krk van amb, (vibu)püss va tuli lukkuga "ambu õli mul ka kääs; õli ka üks sutte 
"pannuga "ammu, "ambuga lasin; "püssi "ammu võitan ka "selga, egä seda kodo tiä, 
mida "metsast saab Liig; Ammut varna otsa viskame, ära lepme, tülü rahu jätrne Krk 

h a m b a ► liarnma

h a m b a | a u k 'Ennemast kui "mendi "juadule kuhugi   siis kes kodu jäi sie üttäl, 
et. tua "amba "aukus "mulle ka "praasnikhi Jõh; Pole mette nii paljukest ka kut am

ba"auku veiks panna (pole sugugi) Kaa  h a i n koerapöörirohi (Hyoscyamus niger) 

Räp Se Lut "hamba haaiia kasussõp pinnärde pääl. "häelmo? oma? tubako "häelmede 
"muudo. nupu9 saisva? korrast rinnalt kui "hamba? Räp; "hambahain, 'pindre päi vai 
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h a m b a h a l u 

koli "pehmebä kotusõ pääl Se - h a l u hambavalu - V * Hambahalu urn halv ja^ "varbavalu 
urn halv, a^kõgõ suurõmb um kõtuvalu Rõu; "hambahalu ja "varba valu tu om häda, a 
silmatõbi tu om silt Se 

h a m b a | h m d s -irids g -iridsi Urv Rõu Se, -hiridz Lut 
1. naer, naermine; irve, irvitus Ega elu ei olõ 'hambainds, elun om "vaiva ja vi

letsust pällu Urv; Naar olõ^õi^ 'hambainds Rõu 
2. nalja-, irvhammas sa "usko^i-* timmä, timä um sääne "hamba hiiids; inemisel 

vaia pelädä? jumalat, jummal olõ,_,i- "hambainds Lut 
V r d hambairv 
h a m b a | h i r s hambapalk "hambahirress "võeti peenemb hir(s rants"hifsi "otsõ "pääle 

[et hirred ei vajuks välja] Har 
h a m b a | i rv -ifv g -itfvi Har, -ifb Vig 
1. naer, itsitamine no^su^ "hamba"irvi om mullõ vaia Har 
2. naljahammas [Ta] on üks ammaifb Vig 
V r d hambahinds 
h a m b a | i r v i s t u s naerualune - VNg - i r v i t s e sii om küll " amba irvitse, aa pääl " am-

ba "irvi Krk - i r v i t u s — harnbairvistus hv Mis sa "naerad, ega ma su "amba"irviius ei 
õle Jõh -kaeve hambaork anna mulle "amba kaevet, sellega kaevetasse "välja taigliha' 
tä ei annud mulle "amba kaevetki; karjamua nõuna paljas et, "ammakaevet ei õle Kod 

k a m b a k e dem < h a m m a s - Krk V väits iki vana inimese "ambak; "ambakse "it'si 
sxihun, Wsiis pääl oma "ambit Krk; a no mul "hambakõisi inäp süüa ei olõ? Vas; sepp 
kaksass "hambakõsõ "vällä Se; Vsirp "ambak'štiga Lei 

h a m b a | k i r i tumedamad viirud hobuse hammastel - VNg Vai Vig Hag KJn Trv 
Krk "amba "kirjast "katsuta obuse vanudusi VNg; ei ole "amba "kirja änam, ämmas 
on nii lihiks läind, [hobune on] vanaks jäänd Hag || fig tie 'oige sie suu 'lahti, ma 
"vaatan "amba"kirja, kui vana sa oled Vai; nuur tüdruk alle, a "vaala "amba "kirja, ka 
' ambit suhun om viil Krk -kivi Kis "ambud äi puhasta, senele jeeb "viimaks "ambakivi 
ammaste "külgi Emm || fig Kupauad keedetaks kuivalt "süümeseks - - süüks või "praegugi 
- - "ambakivisi. Uad on "ambakivid Hää - k o e r narrija, lõõpija - Haa Pii ynis sa 
noogutad, va " ambakoer Hää 

h a m b a l i n e "ambali\ne g -se K(h- Kuu) JõeK, -mm- .luu 
1. (elusolendist) hambaid omav, hammastega neid "taotab vähä "olla neid "üeksmä 

" ambalisi "lehmi ja' ärgi; 'arva ' ambaline on tõne - - "arvad " ambad suus Liig 
2. hambuline, sälguline; sakiline "ambaline pael Jõe; "ambaline "sielik - - sakkid 

all; on [kirve, noa] teral "ämmas sies, akka puud "vestämä, siis tieb puu "ambalisest, ei 
lähä siledast; 'einä "kaare on sul "ambaline, ei õle "ühtlase lüönd Liig; all on [kangas
telgedel] "ammaspuu, 'sellel on 'ambaline rattas Jõh; [lina] "kolgida "kolgispuu vahel, 
mogomaine "ambaline "kolgispuu Vai; katukse labidas "niske "ambaline JõeK 

h a m b a | m e e s 1. vigurimees, naljamees -sporüid Küll sa oled vade hüä "hambamies, 
ega sinuga igav tule Kuu; Obuse "kauplemisega enne, kis isi 'seuke julumiis es ole, 
võitis omal ijst'rääkija, "seukse "ambamehe, kis "ästi üles "kiitis ja Hää; ennembidc 
"olli serätsit "ambamehi, noil "olli kavalit jutte ja "kõnaii, mugu "kulle ja naara Rau; 
"hambamijs's hüä, las^,õi hinnast pügada7 Se 

2. vihamees; tülinorija - Jäin Hls Vas " ambamees, kisub ning näksuiab "peele Jan i ; 
tal om ää "amba, kiges putup "kinni - - sii om "amba miis kiil Hls 
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hambas 

3 . n õ i d - VMr Sim Ksi nõiad - - on pulma 'rahva 'nõidunud uridiss. kui oli sihuke 
'ambamns, sii "nõidus "vasta Ksi 

h a m b a n —+ hambas 
h a m b a | o r k 'anna "mulle 'piero "kullest "ambaork Liig V r d hamba|kaeve, -rüüste, 

-rüüstüss, -sosi, -sõnn - p a l a " ambapala, "ampala suutäis - Vai - p a l a n e = hambapala 
(lastele) ooks tei lajud "ampalased järele jätläned Vai -pa lk risti ühest seinast teise 
ulatuv, murispuid fikseeriv tala "hambapalk [ulatub] "risti utest säinast "tõistõ, [otsad 
tulevad] raritshirre "sisse; "hambapalk pandass ligi "säina, tuu om sääl kaarusõ all, 
tuu kaiusõ manu ei putu? - tuul "otsa lõigadass hammass "sisse Har V r d hambahirs 
- p u l k On ambapulgaks jäänd (tagaräägitavaks) Kaa V r d hammastepulk - p u u sai-
guline puuese - M Har Räp a. puuklarnber, mille vahele kiilutakse töödeldav ese, 
pügalpakk ku ust tetäss, siss omma puust tetiü kat's "hambapuud, pandass üt's üte ot
sa poolõ, lõnõ tõsõ otsa ala7, siss predsitäss [lauad] kiiluga kokku Har b . "palgiparvi 
ühendav puu" ku "jõuti ärä Imä"jõele, siss lahoti palgiparvõ^vallalõ, "võeti "ambapuu 
paalt ärä? Räp c. pi kangastelge.de haripuud, kust ripuvad alla soapuud j a niiepöörad 
- Krk d. pi käärpuude pulgad, kust lõng käärimisel tagasi pööratakse - Trv e. adra 
osa - Hls V r d hammaspuu 

a m b a r ambar g -i , -e kuur, küün; ait ambaf, kohe haina sisse pandasõ; ambafehe 
võit muut "kraami ka panda7; vili om aidah, salvõ šee.h aidah, salvõ seeh aidal, a kual 
olõ õi "salvi, tu jo kutsutass ambariss Se 

h a m b a | r a h a kingitus (hrl metallraha) imikule - R S L K M V ' arnba raha" andavata 
ristema ja ristisa VNg; lapse vaderid pidid lapse emale ikka" ambar aha "andma, mui-
dus kasu lapsele mitte "ambud suhe Krj; vaderid'andvad lapsele "ambaraha. "antasse ikke 
õberaha, et. siis kasovad kobad "ambad Mar; ku "lähtas pütti "viima (katsikule), "antas 
"ambaraha Hää; vader annab ike "ambaraha. vanast "andis rubla õberaha. "eeste on 
"ambaraha"andmine, kui kerikusi [ristimiselt] ära tuled Pa\;"amba raha andass"ri.4t-
mise aal. ku nurmikut"viiti, soss ka"anti latsel"amba raha Krk; Ristmise vette pandass 
iks hambarahha Räp V r d hammasraha - r a t a s hammasratas - Liig Juu Krk V "Asplil 
kaks" ambarattast, üks luges " otsi: (lõimelõngu), " töine" võrkeid. kui sai"võrge täis, te
gi kõhe" plõksu; "Suurel " amb aralt ai on" servas kuus'kümmend" ämmast sies, sis on 
ka üks"võrge täis - -"veiksel"ambarattal on kolmekümmend'ämmast sies;'ambarattas, 
mis ette 'tõmmab [palki saeveskis] Liig; 'köslrel (kangapoomil) on sarved peas, nihu
ke' ammaratas, sealt keeratakse kangas ' köstre'ümmer Juu;* rõõva poomi'amba raiass 
Krk; ' H amb äratas [linamasinal]- -oli nigu üt's suur 'vankriratas inne Urv - r a u d sälgu-
line, sälguga või kisaga raud a. (kangaspuudel) - VNg Liig Amb 8im sääl [kangaspuii
del] all on'jälle'misukene pakk kohe, sääl on"rauast"ambaraud, "sellega"kierad [kanga] 
"sinne pakkule VNg; "Ambaraud on"kanga"pääliste "kõrvapuude "sisse "laotud "töine 
"tõisepuol"kõrvapuus - - "kanga "pääliste " kandepuu "rändased"otsad "käivad "amba 'rau-
va"pääle. "kanga"päälisi saab kas ette- vai taha"puole"tõstada kuda vaja on Lüg b . va
hend noodaköie suunamisel - Jõe c. vitsahämmas - Mus Har kellega "vitsa "peele "iaotas-
se oo "ambaraud Mus V r d hammasraud - r ü ü s t e , - r ü ü s t ü s s hambaork anna su pinnuk 
maast, miul om"amba rüüstet vaja; mea^p ole siu'amba rüüstüss, rüüstät pääle miu 
'seilan, sa piat iki miu man "rüüstme 'ende 'ambit (öeld riidlejale) Krk 

h a m b a s 'ambas R Khk Pöi Hää, -mm- Kei, -n Kod hambus, hammaste vahel, 
suus 'katso kui murelane tuleb, õga 'ambas; leib kohiseb 'ambas, kui on karu'kaura 
lesemelega ja aganuicga segamiste. Lüg; järjest piip 'ambas Khk || fig kus on "nuored 
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hambasosi 

mehed kuos, sääl on alaldi sie jutt 'ambas Liig; "Töine inimine 'ambas ( tagarääki
misest); eks näd sellega õle 'amban (riius) nüid Kod; h i n g h a m b a s kõigest jõus t , 
viimane väljas, pingutusega Küll sene "tüögä on elos 'auvet saand - - päiv palav, ing 
'ambas Lüg; ' Juakse pimeda (mullika) pera "ninda^t ing 'ambas Jõh 

h a m b a | s o s i hambaork 'Ambaork - - ' ambasosi "öeldaks Hää - s õ n n — hambasosi 
"anna 'amba sõnni, ma puhastan oma 'ambaid Lüg 

h a m b a s s e , h a m b a s t 'ambasse Kuu(h-) Lüg Hää( 'ambas), 'amba Lüg Jõh K a a 
Trm, 'hambast Kuu bambusse, hammaste vahele, suhu; bambust , hammaste vahelt , 
suust lask 'hambast maha; [võttis] 'hambasse ja viis ärä Kuu; võttasivvad 'viie 'puu
dase 'suola kotti 'amba Lüg; Pane 'ambas, pista 'ambas Hää || fig sai 'kondi 'amba 
(põhjuse) Jõh; Kui selle amba kukud (jutualuseks saad) siis pole nalja Kaa; pae 'amba 
(söö ära) Trm 

h a m b a t a , a m b a t u 'hambata Phl, "ambatu Lüg Jõh Rid hambutu 'ambaiu ants 
(hammasteta või viletsate hammastega inimesest) Lüg; 'ambatu suu Jõh 

h a m b a | v a l u üid (u V) mõnel on sedised valu 'võtmise sõnad. 'ambavalu sõnad 
Jäm; Nii vali 'amba valu oli, et äi tahlnd 'piipu koa änayn Pöi; panin "rohtu tropiga 
'peale, võttis "ämma valu ära küll Han; sie on nigu "ambavalu, ei anna ega anna 
rahu VMr; surd lapse sõrmega pidi "ambavalu vaeotama, siis pidi ära "jääma Kad; 
Joba selle ambavalu kadunu (surnust) Trv; "amba valu ja sööje valu om kige suurepe 
valuse Krk; 'amba valu ja 'varba vahi, njj võtava mehel meele pääst Ran; no rüük' jo 
'amba vallu Krl V r d hambaha lu -v iha 'amba viha meni 'sisse (koera hammustusest ) 

VNg; 'Ambaviha on irmus sant ihu "sisse minema, see paneb oort paiseiama ja võib 
surma ka tuua Kaa -vi lu - VJg Kod naa sulle kua närida, 'amba vilo (ajaviidet); 
kualiked ehk 'õuna, naariss 'üeldässe "amba vilo, neid süiässe 'tuurelt Kod - v i n g 
pahandus, meelepaha teeb 'ämma'vingu, kui teist kuidagi "viisi 'aavab Ksi; sulanõ 
tek'k perremehele pal'lö "hamba"vingo "tuuga, et kõõgõ kipemba tüü "aigo tõõse kotuse 
"pääle läfs Räp 

a m b i Verisi ambi (südilt, ägedalt) vastu hakkama Hää V r d ambu 1 

h a m b i h , - e , h a m b i l l õ , h a m b i n "hamb\ih Vas(-7?i-), -eh Räp, -ihe Plv Se, -eht 
Räp, -in Kan Rõu, -õin Har, -illõ Urv(-7ri-) hambus(se), hammaste vahel(e); suus, suhu 
"Poiskõnõ om ka "hindälle juria "hambillõ "käändnü?; Ei ole^midägi 'hambillõ võttap 

(pole süüa) Urv; ofsit väist, väits "hambõin Har; 'ikski "panti püür ka 'hambihe [seale 
tapmisel] Plv || fig Naasõ^lõhvardi ja^Vsaagadi - - tiiä^kiä neil 'hambin ol'l ( tagarää
kimiseks) Rõu; Sul piät õks kiäki 'hambih olõma Vas; Mis sa jürät minno, alate olõ 
maksul 'hambeh; Terve ilma hambeh Räp 

ä m b l i k 'am(b)li\k g -ku h a m b u l i n e - M 'toimise 'kangal tulep purres 'sisse, si-
hante amlik Hls; katuse lapi 'amlik; (pooltühjast viljapeast) rüäl ja nisul pää om 
" amlik. iäo om pällu " amlikit päid, tühja "pääse Krk 

a m b l i n e "am\lene J uu, am(b)\line Krk, "amb- Trv Ran, g -lese, -lise hambuline 
"amlesed sirbid; "amlesed tekid "kooti, triibu "iäre 'kooti 'ämmad; 'tehti 'amlest 
triibud "sisse, 'kooti teene koe teisi 'lõnga Juu; saag om 'amline; sii om 'amlisess, 
lampsu 'kaupa pöei, ei ole tasatsess ilusti pöet; [vilja] pää jääss 'amlisess (pooltühjaks), 
vahe pääl om viuisl 'tühja, äitsen ei ole ilusti ärä saanu tolmate Krk; "amblised pakud, 
sääl kangass vahel [vanutamisel] Ran 

a m b o n i n, g arnboni (g -ja) kantsel sjonds latt amboni pale, naass'andma jutust 
Lut 
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a m b u 1 Kõik läksid veritsi 'ambu kokku (ägedalt riidu) mis raginal; Tuleb verilsi 
'ambu 'vasta äkata Han V r d ambi 

a m b u 2 —+ h amb usse 
a m b u i , -i 'ambul Rid, -i J ä m Noa hammastega 'ambuli otsas kinni ( tahab väga 

endale saada) Jäm; [rebane] akkas ridva "otsa 'ambuli 'kinni Noa; ta (koer) on niisuke 
tohm koa, ta jooseb '' amb ui "kinni koa Rid 

h a m b u l i n e " ambu\line Kuu(/i-) Khk Muh Mär KuuK J Jn Sim, -lene Mar(-o-) Han 
Koe, *ammu\lene Vig, -o- Ris; ambu\line VII Jaa Pöi Kse Tos VJg Iis Trm Lai, -lene 
E m m (-0-) Rei (-leine); ammu\lene Kui Pä Tiir Kõp, -Une PJg Tor, g -lise, -lese ham
mastega, sakiline, sälguline Linamasinal oli kolm ambulist "rulli Jaa; ropse mõek o 
suur ' ambuline Muh; ' ambolest tekid Mar; Vanaste olid puust lukud ja puust 'ambu-
lesed "võtmed Han; ammulesed vaali "kaikad Aud; trepiline labidas, katukse labidas - -
'ambuline KuuK; lehed on ammuleseks "süödud Tiir V r d hambaline, ämblik, ambline, 
ambune, ammasline, amrniline 

a m b u m a "ambuma hammustama koer "ambus toist VNg 
a m b u n e s^on ambune (hambuline) laud, kellega lüö viel tots ja tots sedasi siledaks 

[õled katuse tegemisel] KuuK 
a m b u n i " amb uni (üleni, väga) märg Rei 
h a m b u s , - se "ambus lisR Vig Lai, -se Rid J Jn VMr VJg Sim Lai, "ambu Khk 

suus, suhu, hammaste vahel(e) see nii kilaabu taar - - akab 'ambu (teeb hambad hel
laks) Khk; pane suits 'ambusse Rid; jah, eks 'sulle (koerale) 'mieldiks küll se (liha) 
'ambusse võita J Jn ; piip oli alati 'ambus ~ ämmaste vahel Sim || fig Tia kelle 'ambus 
(taga rääkida) ma nüüd küll võiks 'olla lisR; h i n g h a m b u s kõigest jõust, viimane 
väljas, pingutusega Jookse nii, ei ing ambus Vig; kiire töö, tahetasse lõpetata - - tehasse 
nii ei ing "ambus Lai V r d hambas(se), hambih(e), hambillõ, hambin 

a m b u t a , h a m b u t u "ambuia Rid, -ii- Tõs, " amb utu Jõh; pl n ambutumad Emm 
hammaste ta Susistab nagu ' ambutu Jõh; Ambutumad inimest äi saa levakoorusi süüa 
E m m V r d hambata , ambatu, ammitu, ammutu 

h a m b ü ü s "hambüüs, ' äm- g -i suli, röövel; mõrtsukas; tige, hoolimatu inimene 
üks 'hambüüs on küläss, ega 'muidu 'üösitel 'luomad "lautust sis 'aeva ole "kuulla 
ärä kaduma; "ämbüüs on, "Suomes pidid olema nisused "vargad vai "misused sulid; 
Üks "hambüüs oli tappand "töise inimise kohe "pussuga ära Kuu || No küll võib üks 
luom aga "olla "hambüüs Kuu 

a m e see on nii ame (habras, pude) lõng - - pool "turdund lõng oli - - ame lõng Khk 
V r d ave 

h a m e n, g ame Rid J aa Muh Mär Tõs Koe MMg; ame g "amme Saa Aks Ksi Vii 
M T, g amme Saa Ksi Pst; amõ g 'ammõ VÕn Ote San Kan(/i-) Lei(g ammõ); (h)amõp 

g "(h)ammõ V(g hammõ Lut); hamõh g "hammõ VId(g hammõ Plv) 
1. särk - Vai Hää Saa MMg Aks Ksi Vii eL takkune ame "seilas; amedel (hamede 

poolest) on rigas Vai; "endisel ajal ol'li ame ja "ammel olli kaugas Saa; maagelõng 
- - sellege kirjutive "ammii, kaalatagust ja rinnaedist Trv; ku [kanga kudumisel] 'al
la karubää ümmer tiir ärä lääb, siss 'üilei antsul om ame seilan Pst; ku rehet akati 
'pesme ja mehe linu aive, siis olli 'paklise 'amme, rüä'lõikuse aig ja einä aig, siis 
olli peenikse 'amme seilan; just ku kotil auk sehen olli naiste ame. meestel "panti 
'kaalduk "sidsi; viis küünart olli meelte ame. meestel olli põlvist 'saantigi, naistel 
olli poolest säärini; 'amme perse katik kulunu; [tüdruk] 'tuudi ärä kas 'ammel (särgi 
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väel) Krk; suure "poiskese olliva niisama " amme väel, es ole " pokse es medägi; ame 
om ligi ihu, surm viil ligembäl Nõo; ku *lämmi "ol'li, ''olli 'palla "ammõga VÕn; "am
mele aeti olalati ja kaisse "värdli päälc maagelang, liisukese tipi ja looga tetti Ote ; 
hamõtõ kinni "panda9 oi' sõlõ9 ja preesip; latsõ9 käveväp koolin "ammõga - - ima 
pihtsärk minna pääl; "ammõ rinna iin oi' meestel viis, naistel neli "nüpsi, mididsep 

nüpsi9; "haigil inemisil iks tetti "valgõst "selgest villatsõst "ammit, kel remaiism oli 
Kan; "hammõ olli^kgik' nipitädä^ja mulgutadap Urv; Ku kohegi "külla vai kerikudõ 
"läfsi, siss "aet'i kirutÕdup ammõ "sälgä; "meeste"rahva "hammõ "olli "valgõ nudige 
kirutõdu, naistõ" rahval vereva ja siniise ja vahalsõ langaga Har; vanast oli [lapse rõi
vastuseks] pikk hamõ, alapoolõ "põlvi, kablakõnõ "ümbre kõtu; "Rühma no^tüüd üü^vai 
pääväkokko, a^kattõ hamõi panõ õi kiä kooldõn "sälgä õip \ Mässa õi^ "kifgi midagi7' 
olõ õi^sa^taa "hammõ sisse viil är^koolu9 õip Rõu; vanast olli^naistõ "hammil maa-
gõlise^käüsse perä? ja maagõlise9 olalapi9 Plv; vanast ku pxk'äP "hammõp olip

f sis 
pidi olõma rajuss (lõhik); hamõhke (hamegi) säläh habisõss ku haavaleht suurõ hirmu
ga; üte "hammõga (särgi väel) külm saa Se; šjondzal um. pikk hamõ9 (vaimuliku rüü) ; 
missil um iigä pikk hamõ?, üless kist, laga ni pikk, "valge, um Lut || (menstruatsiooni 
ajal kantavast särgist) ku sa näet töise inimese "alba amet, siis silma jääve aigess; 
roosul om kige suurepass rohuss must ame, sii "võtvet vere "käime; musta "amme vesi 
om eläjädel ka rohiss; ku uisk är "pisien, siis pane "musta "amm,et pääl Krk; verevid 
"ammid ei tohi "kaeda, nõrgaverelislel jääva silma "aiges Ote |j fig Hame es näe perset 
(kiirest jooksust) Vii; timä om nii jumalõpallass, tel ei olõ mitte medägi muut ku hing 
ja "hammõ rüpp Har | Utel nõul ku amet persed Trv; na om suure sõbra, nigu ame 
ja perse Ran; Utte alasi koon nigu hamõ^ "persegap Urv | tükive või üte "amme "sis
si (sõbrustavad) Trv; nemä eläss ku üte "amme sihen Krk; na^ "võidava üte "hammõ 
sisen ka ollap, na^mma^nigu pük's "persega9 Har | (ropendajast; lobisejast) suu laiep 
ku ame alt puult Krk; Suu suurõmb, ku alt a?n?nõmulk Ote; Täi om suu päält suurõmb 
ku alt ammõrüpp Urv 

2. a. jakuge ame, pääl om linane, all om j amme jakk; ei oole änäp jakuge "am
mu meil Krk; noh mia esi ka pidäsi - - iluste jakuga kahar ame [oli] Puh; "amme 
pihuss, tu "olli jakuga " ammil - - pääl pihuss, all jakk Kara; kõigil naistõWahval 
olli^jakuga^ "hammõ? Har; jakuga "hammõ olli iks pitä? Vas | Jakat ame "olli üle-
vestpuult linane, altpuult paglane Hei; vanast olli7 jakuga vai vundamändiga "hammõ9 

Kan; vanol inemisil iks umma? viil kõigil hundamändigaP "hammõp Plv; pudumendiga 
amõ Lei b . "kaukage ame. kaugass oo kural puul "paklise "ammel; miu esäl olli 
pihage ame, "panti raha "amme piha vahel Krk; tüü man olliva liht"käistega "am
me, pühäpävän külän kavva olliva kört"käistega "amme Nõo; "nüürega hamõ - -
toolõ "hammõlõ lõigati "väega "lülikene puu mulk - - nüür lät's lak'ka, soss "mah
tu pää "sisse Kan; põrõhõllap omma^ "Unisega^ "hammõ, lindsikene ola pääl Urv; 
"ilda "aigu "olli vii poisõl "värligõ "ammõ9 Krl; kimarduisi " käüstega^"hammõl 
oli "värvli pääl, puu"käüstega^"hammõl is olõP. kimarduisi "kätistega^ "hammõilõ 
ummõldi olgrehma9. olgrehma^ja^"väfh "olli kirutõdu9; puu" käüstegajiamõ9 - -
nuu "olli tüü"hammõ; manüskitse^"hammõ "olli^meestel - - maiiüskinõ oli kirutõi. 
" aedu^plak'ikõsõjja mulgukõsõ9 Har; Kubõrd "kaussidegaJiamõ9 Rõu; maakõline (pu

naste maagekirjadega) hamõh Plv; "korjustõga "hammc (id) Vas 

3 . van vanaaegne seelik - Rkl Ame õli "sielik, amel õli "ümmargune ja toros saba; 
ame saba "juoksi "pitki maad. mies ois "naise seda ameda ülevail Lüg; aine, sie on 
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"naistrava "sielik või kuub Jõh; ei ole ameda "seljas Vai || aluskuub amc - - alus "jupka, 
vai alus "kuube; aine jääb "sieligo "alle Vai 

4 . van rätik; riidetükk ümber võtmiseks; mõrsja uju - Jaa Muh Mär Tõs Koe se oli 
igavene ame, mis sellel "ümber oli. " söuke rätik, riie Jaa; mis suur ame sool peas o 
(kui midagi erisugust peas on); võta ame "ümber abude; suur ame o noorikul "ümber 
pea, silmad "kinni, pea "kinni, "seuke suur "valge lina Muh; amed olid enne "valged 
linad ümmer kui "viitsid "suuri rätikuid veel ei olnd Mär; soe ilm sul aga ame ümber 
Koe || suur pealmine riie, vihmakuub nuo mida sa "uitad ame "ümber VNg 

5. lootekest lat's sünnüss hammõn, tuu hamõ mõstass är? ni kuivatass är, ku su 
"antass "kohtulõ, panõ puhu? ni sant "õigusõ; hobu ku tuti varsa - - lima "hammõn 
urn; tõbrass "sündü "hammõn Lut 

6. kangamõõt - M kaits kääfpuu vahet oli ame. mede kää^puie ame olli kuus 
küünart pik'k; "söege tetti "amme märk "pääle, ku edirnine tiir är aet olli Hls; kaifs 
"tõisku amet kangass pikk - - kate"kümne "amme jagu Krk 

a m e e r i k a amee-rikaMMg Pai Plt Rõn Plv, meerika J aa u Ote, ameriku Krk, mee-
riku Hls Hei. Substantiivina sag pl: ameerikad Pai, ameeriku Hls, "aameriku Krk, 
mecrikid Kõp; meerikas g -ka Krj Jaa Vii; meerik g -a Kod, g -e Ran Nõo Kairi Ote, 
pl -õ ? Kan 

1. a < ameerika a. saksamaa ehk amee-rika lammass, pikki "handoga Plv b . (kar
tulisordist) muist "üidvad meerika "tuhlid, muist "jälle vaigud Jaa.; amee-rika "kartulid 
on varased, need on Amee-rikast "toodud Plt; meeriku kardule om kige varalisepe Hls; 
meeriku kardule - - miu latsepõlvengi "olli neid viil - - vaha Hei 

2 . s (kartulisort) meerikad o suured "tuhlid, neli viis tükki kasub; kui meerikas 
vanaks läheb, pole "maiku änam meile Krj; enne "üiti "kamsa-tkid. siis aketi meenkaks 
"' iiidma Jaa; meerik on pitk ruasa kardul Kod; "aameriku om punatse "koortege. saave 
varepest "valmi Krk; meerike oliiva "rohkemp aia "kartli, "ka.4viva ruttu, "panti varra 
maha Kairi; meerike? - - "Vsukro "kartolip Kan 

l i a m e k e n e dem < hame panõ nu "ammõkõnõ "säl'gä Krl; koe sa tu latsõ "hammõ-
kõsõ pannidõ; latsõp riihjeiarõ keresse! pika "hammõkõsõga Har; Vähämbä [lapsed] 
lasi^ "hammõkgisiga^ nigu^hüdisip [liugu] Rõu 

a m e l e m a ame\leme Pst Hls Hei, ama- Trv Krk rabelema; tõrkuma, vigurdama, 
edvistama; vastassugupoole vastu huvi tundma missa amalet, ku sa ei mõista "õigest 
kõnelde, rabeles üits sõna siit, töine sääld; obene näkas amaleme - - võtt amalde, ei lää 
sinna kos sa taht teda "aade Trv; akkab ameleme, ameleme, aga ei mälete esi midagi 
(langetõbisest) Hls; ku koer suise "pääle tule, "süVgä "vastu, soss jääss koer amaleme; 
vasik amaless "juumisege. nuki pist joogil "sissi, võtt "vällä jälle; "oina näkkusru lam
maste ümmer amalevev - - "oma iki nende ümmer amaleve, aga periss joosnu ei oole 
viil; "oina amalev iki. amalemin om "rohkep "suuge [katsumine], nuusutemine Krk; 
koolilatse ameleve (edvistavad) Hei 

h a m e | r a u d ameraud (raud)vits vanaaegse seeliku, hame allservas Ameraud õli õhu
kene ku vüsplekk, ameraud "pandi saba, sis "sõisas saba "kange, "sielikusaba ois "üm
margune ja ioros Liig 

a m e s i l l e miä olen amesille (hamede poolest) rikas Vai 
a m e t a7n(m)e\t eP(-õ- Khn, aam- Kaa) spor M(- f Hei), T, am(m)öt' V(aam- Vas 

Se), "amme\t K(-ti VNg), g -ii L K(-e Ris), -ii, -di R S San V(-e Rõu Räp Se); anep 
g -i Lih(iw anet) Kse Hau 
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1. elukutse, eriala, teenistus; töökoht, -ala * Ammeti õppida ei ole "millaski "ilja; 
"Ammet kaik mes "leiba tuob; Küll "ammel obetab ja tüö "viisile vedäb Kuu; "õlgu 
[tal] sada "ammeti - - ikke ädäs "ühte. "puhku; mida "ammeti sa ajad - - mida iüöd sa 
tied; sie on "jälle tämä " amm et ja leib; kas tahab ka kuhugi "ammeti "pääle "saada, 
ise "naiste "rahvas Liig; Vanemb pueg "pandi "Narva " ammeiiõppi lisR; "ammel ei 
"liuta miesl, kui mies " ammeiii ei "Uuta Vai; annab ammedi kääsl ära; ilma "öpmata 
mees, ammedita mees Jäm; amet ise õpetab "jälle Kär; äi see ammet meest äi toida 
Emm; ega ammet küsi "leiba, ammet toob "leibaKäi; "rätsepa töö üsna "kerge töö, üsna 
"kerge ammet Mar; ta oo ametis "kinni, ega ta saa ää "tulla Aud; mees pidas voorime 
ammetid HMd; kümme "aastad oli selle ammeti sees Rap; rublane nimi ja kopike väärt 
ammet - se pidada perenaese põli olema; juba imu täis, võtt enese ammelisi "lahti; kus 
ammetis ta käib Juu; ega ammet miesl riku, kui mies ise. ammetid ei riku JõeK; sie on 
ikka üks ia ammet sie sepa ammet; teda taheti kua "sinna ametisse "panna VMr; tämä 
one siäl amelin, suab siält tiänissuss Kod; ameti poolest on ta kinksepp, aga nüid teeb 
põllutööd Lai; ta om "süiidin selle ameti "pääle; amet ei "leote miist ku mjiss esi ametit 
ei "leote Hei; "üisä ametit, "kümness nälg Ran; poiss om laisk, tedagi taa ametide ka 
võtta "keski Nõo; pa^õmb olmt^ku tää mõnõ amõdi"hindälle olõss "opnu? Urv; timi 
tuil "Rõugohe, sai õpetaja ametehe; Taa^m jootmist saani^jannanu ku ammõtilÕ sai 
Rõu; peeneb amõt'; ega õpitut amõtit sälägä ei kanna ; kavva iä es piäp "veski amÕtit; 
ja sgss "nak'si sulasest, seda ametit "peie soss kuus "aastat; kel om amõtit, tol om 
"leiba Rap; aamõtist sai ar "maaha Se || kui "jälle nüid hundil nuga visadakse, sis ta 

saab hundi amedist "lahte - - saan inimeseks "jälle Phl; sa võtad koera ammeti Ve.se 
kätte juba, akkad "aukuma Mar 

2. a. tegevus, askeldus, töö ja küll oid vanamihel "ammeti, kui ta saand sield 
"väljäld mereld "sinne "holmije vahele "maale Kuu; meie "nuodal käib kuus inimesi. 
igal ühel on oma "ammel Hlj; kas "annad "mulle ka "ammeti, ei õle kedagi teha, olen 
"jõute Liig; "täisi "soeti peast, iga pühaba oli see amet VII; Lesta püük oli kena ja lõbus 
amet Pöi; teitel (rnurdekogujatel) tuleb oma ammetid ajada LNg; mool muud ammetid 
põle, "vaatan kano vahest; mool "eesel tuhat tööd ja sada ammetid Mar; ma istuks 
paegal, teeks näpu vahel oma ammetid Juu; luoga täis "piergu "kiskuda " õhia "otsa, 
sie oid sulase ammet sügisesel aal JõeK; tüe ei ole laisa inimese ammet J Ju; sui olivad 
jo kõik lapsed ammetis, kis "karjas kis oma kodu Pee; minul o ametid küll ja iegemiss 
Kod; ta on "paerga mesilastega ametis, ei saa kohe "tulla Lai; ihu om väsinu, ma olli 
kõvaste amelin Hei; viina "aamine om "õlpsamb ku õlletegemine, õlletegemisega om 
"ulka ametil Nõo; "Äestamine ja "iruimine nyu^no "oiliva "kerge amõte Rao; olõ 
õi tuul "aigu sukka^popata?, luu om aamõtih Vas || sa tuled vaname järäle, "siie oma 
'ammeti pidämä (suguliselt läbi käima) Liig b . kasutusel (e) (hrl sisekohakäänetes) 
minul on ka neli "leiva "pannu, aga üks on "ammetis - - "töised on "jõude Liig; ühe 
kuue "kümne "aasta "ette nad (tündrid) ollid ammetis vielKxiwK; tahab raha kõhe ameti 
"panna; kas tuleb kappi ehk kummutid teha käib obapuu ameti Kod; mis servad jäid, 
sai "paikadest, sedaviisi läks ta (pastlanahk) kõik ammetisse Aks; koodid oilid alati 
ammetis, kui me "rehte "peksime SJn 

3 . harjumus, kalduvus, (halb) komme tämäl on sie "ammet "lapsest 'saate "sisse 
õppitud - - kust kättä saab, säält võitab, sie on sie "tõmmamise "ammet Liig; Obu oo 
seikse sandi ameti saand, äi anna karjamaal kade Kaa; koer ajab "karva, aga mette 
ametid VII; See va 'varguse amet on mõne inimesel kui 'aigus Pöi; Lehm 'piäsis 
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a m e t n i k 

korra läbi aa põllalõ ning sai sellest amõti Khn; ära akka "mängima, sie saab ametiks 
(suitsetamisest) Noa; sel näppamise amet' "selge Trm; koeral on muna "süümise ammel 
Pii; egass musi 'muudu jälä, arinu eläjäss ametil Nõo; ku^hopõn - - võtt ammõtii, siss 
kandsõldõdass, et j ätt luu, moodu müha9 Har 

4 . ametiasutus need tunnistused o ameti poolt "valla 'antud Aud 
V r d amat 
a m e t i | a s i õpetlik asjaõiendus ajab oma 'ammeti "asja Liig; tallitajal on pailu am

meti "asju ajada VJg 
a m e t i k e dem < amet pej on ka üks "aimnetikene kääs mul- - kui on vähäne "ammel 

ehk Liig; täi olõ õi^kohegi minna9, soss võtt kas odavagi aamõdikõsÕ Vas; seo nu määre 
aameV, aamedigõnõ om Se 

a m e t i | m e e s ametnik; teatud tööala esindaja, käsitööline - spor S L K Trm Hei Puh 
Rõn V ametimees ajuti rikas, põllumees põline rikas VII; Meie peres põle anepimehi oln; 
"Mõisa anepimees Han; Tuuliku möldrid õlid ju kõik enamast ametimehed, ükskõik mis 
keegi tegi Trm; ametiine.es aruldane rikas, kaupmees korraldane rikas, põllumees põline 
rikas Lai; "rätsep, "känksep, "tiisler, nji om ametimehe Hei; Sääl tää sehveld noode 
ammõdimeestega, iiiä^miä "asju tää ai Rõu; aamedi mehe9 umma? liinuh Se || pruudi 
kõrvane, pruudi vend, peiupoiss, need olid sis [pulma] ametimehed (pulmategelased) 
Pöi V r d amati- , amet|mees - r a h a ametimärgina kaelas kantav raha Ameti raha oli 
[külavanemal] 'kaelas, käis külas "käsku 'andmas Pöi; vüül'möldril oli raha rinnan 
- - pand uma raha 'rinda, tuy. ol'l tel uma ammõdiraha Har 

a m e t l i k am(m)et\lik g -Uku spor üid (ammetlek Emm, am[m]õt- Krl Räp; g -ligu 
Rei Ran) , 'ammet\lik Kuu VNg(-/iH'w) Vai u, a < amet kui oli kiriklik ametlik tallitus 
tallitud, siis sai alles 'peimes oma pruudi kää 'peosse Lih; Naabre isa läind valla 
majasse neid amellikka asju õiendama PJg; kirjutaja kaen 'olli - - kõik ametligu 'papre 
ja tokumendi Ran; ta oli iks mõni ammõtlik kiri, petsadi olli pääl Krl 

a m e t | m e e s ametimees - R eP Krl 'ammetmies on aja rikkas ja 'põllumies on 
põlve rikkas; 'ammetmies täna on rikkas ja 'omme ei õle Liig; kes 'ühte tööd osab 

üha, on selle töö ammetmees Jäm; purju ametmees teeb 'purju, liigib nööri "ääre 
Khk; valla vanematel ja ammetmeestel oo rahad 'rindes Mär; isa sai ametmehe koha 
kui mõisad "jäeti Var; minu isä oli "enne "mõisas "kangur ja 'mõisa amelmesiel oli 
'enne talukoht Tõs; arjutus iieb ammetmeheks KuuK; keriku vüül"mölder, vallavanem 

ja 'kohtomehed õlid ametmehed Kod || pulma- või kosjategelane 'pulmes oo pulma 
ametmed ja 'kosjas koa, kis kõik tegevad Vig; need ameVmed, ajumes ja kosilane said 
sokid kindad ja salli; amefmeestel olid 'valged rätikud 'kaelas Tõs 

a m e t n i k am(m)etni\k spor eP(ammetnek Emm, ametnik Aud) Hls Hei, spor T 
\(am[m]õtnik; ammõt'- Krl; aamõfnik, aameinik Vas Se), 'ammetni\k R; anepni\k 
Han; g -ku L K I Hls Hei, -ku (-ko) Mar, -gu R S T V, -ka, -ga Se u ametnik, 
käsitööline minu isa oli üks 'põllu'tüeline, ega lama ei oid midagi 'ammetnik VNg; 
ametnigul on 'munder seljas Khk; Neid anepnikkusi oo na pailu, et tiagi, mis nendel 
Üha Han; kes üks ametnik oo, sel oo ikke ea elada, riigiametis ja vallaametis ja; 'köster 
ja 'neuksed alamad ametnikud, need olid emandad ja isandad Aud; peenem ametnik, 
kas valla kirjuiaea või Lai; suuremba kroonu ametnigu olliva rikka Ran; ainmetnik - -
'tisler vai puu iiiü miis San; aamõtnika taha ai maahha minna9 Se || no eks ämm, 
sie pani siis tanu pähä [pruudile] a kel just ei õle emada, eks siis 'jällä mõni 'töine 
'ammetnik (pulmategelane), kas isame 'naine vai lisR V r d ametimees 
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liaminal ämm (J usku haminaämm kohe kaik ületse märg (läbimärjast inimesest) 
Kuu 

a m m 1 amm R/ "amme, "ammi VNg/ spor eP, V(ainm Vas), g "amme R, amme eP, 
ammõ V; n, g amme Kse Tõs VJg KJn Hei 

1. amm, võõra lapse imetaja ia 'piimaga amm, "rinnad "juoksevad ise kõhe Liig; 
amm, see imetas ainult seda pisigest, kasvatas seda, [mõisa] proual es ole lapsega midad 
tegu; sa oled kut kassi amm (öeld mehele, kel särginööp kurgu alt lahti) Jäm; a?nin 
imetas ühessa kitud last. amm elas 'mõisas ja sõi ärra "laudas Aud; amme palk ja 
surma pärandes, loasiu tuli ja laenu leib, nemad ei "kesta kaua Juu; amm imetab, kui 
emada põle või ema ei imeta Lai; ega nii peenikse provva esi last es imete, siss "võeti 
amme; "tohter kai üle, kas la [on] "terve, siss "võeti ammess Hei; amm ol'l imetäijä 
  võeti väläst hää, tävve verega nuuf inemine Räp || (lapsehoidjast, kes ei imeta) see 
va kuib amm, sellel põle kedagi anda mette, laps klaasist imeb Mar 

2. ämmaemand  Liig Vai Kod kui "naisel tuli juo sie "sünnituse aig ligi, siis mies 
  läks "amme järele, tõi "amme "siia Lüg; ammed käeväd ämmän, kui naisel laps 
one, tuleb ammess, edemält kutsuti amm Kod 

a m m 2 —> amb 
h a m m a  —► hamba

ä m m a g a van kaugel, kaugele (kuni); kaugelt; isegi nii kaugel(e) ämmaga "sinna 
läksid, kui kohegi "kaugeile läksid; siäl ämmaga kääsilä. sü ämmaga õli ike "kauge 
mua; olin karjaga ämmaga, "kaugel, et väga "kaugel; "vaata kui "kaugelt ämmaga 
"Musvedess õli sij inime; kos tämä ämmaga võis ärä "käädä, vai tämä seda kellelegi 
"ütleb; aga tämä õli ämmaga Lümäti küla "alla lähnd; sii [lugu] "panti ämmaga keriku 
roamatu üles; seda sinikivi "tuudi ämmaga Peierboariss Kod V r d ammak 

a m m a k van kuni Har Rõu ku^ "tervüst ennedä peedäss, siss võit ammak surma

ni ellä?; sis nimä " ol'li^ "sõitanu ammak mereni Har; ammak surmani9 Rõu V r d 
ämmaga, ammats , ammu ts 

h a m m a | k o u k u vedama näväd läbi ei,saa, "ühte" puhku "viäväd " ämma" kouku (tüli t

sevad) Lüg V r d hammaskoukunäg in õlid kahekeisi "ämma naginan (tülis), vahetasid 
sõnu suud "müüda Kod 

h a m m a s ämmas g "amba S/h Piil/ spor L, Haid Jä ViK lis Trm Ksi Lai Pii, ss 
M T V(/i? ds, amass Lei); g 'ämma L Ha Tiir Kod KLõ; "ämmas g "amba K(h Kuu) 

1. hammas Tuleb vist "huonu "ilma, alumased "hambad "kiskuvad Kuu; "täied 
"ambad suus, "ühtki ei õle "välläs; "ambad   pikkad ku "undi"ambad; sel kõvad 
"ambad nagu karul suus; "ambad "jäävad arast ja "ellast, kui "süömä   appu "asja 
"liiast; magamisega jääb suu "lahti   "ambad "irvili; olen saand juo obose "ambaid 
kahele "korrale (hammustada saanud) Lüg; " Ammaste "kohta 'üäldi, et valuga tulevad 
ja valuga "lähvad; "ambad on "ristis   räses suus; "ambad räsekkille; edimesed "ambad 
ehk test "ambad on ies kõhe, ehk õhukkesed "ambad; lagumised "ambad on taga puol 
ja "suuremad; "Ambad kui 'pärlid suus Jõh; liha läks "amba vahele; mida sie "itsidad 
"ambu. "ambad "itsikille Vai; "aige ~ "söödud ämmas; hui "lambuid täis, punane 
kukk loulab "keskel — "ambad ja keel Jäm; kiristab "öösse magades "ambud; ülemise 
"amba igema sihes on ülemised "ambad; kui [laps] "ambud murrab, siis öötasie, ei 
rot't Uhab sita koormaga läbi, jätab mulgu maha Ans; nii külm et akab "amba; korra 
ämmas (hammustus) ep parane mellaskid Khk; Mo 'ambad "kihkavad   tea^.b mis tõbi 
nende sihes on; Vana aavil on   "ambad naagu suured metslooma kihvad Pöi; arukscd 

324 



hammas 

'ambad; keel liperdab "ambu vahel Muh; 'ambud 'kriiksarna ehk rägistama Rei; laps 
"aige, kas akkab "ammod tegema või; nao va koer "ämmad irebil suus; löö nõnna, 
ei sool "ambad ' kargavad 'persi Mar; ' ämmad läind suust ää (haput süües hellaks 
muutunud); seal, kassil, ikke kihbad [ees], taga oo 'purgmese "ämmad Vig; ragistab 
viha pärast 'arnbaid Kse; ämmas logiseb suus, nii 'kange külma valu Var; 'ämmad 
puseriti'Aud; "piahnesed ' ämmad katvad ahime st e ammuste "vastu PJg; ämmas tuksub 
ja pakitseb Vän; Kole pikad 'ämmad - - 'ämmad ku rähä pulgad Tor; Kel arvad 'ambad 
on, nii on targad - - aga kellel tihidad - - neil oleja 'mõstus 'kinnine; sigar - - ammuste 
vahel Hää; puseriti 'ämmad on kasvand: üks väljapoole ja leene sissepoole; neli esimest 
ämmast on all ja neli on peal; 'andis 'talle 'vasta 'ammaid Kei; ek^su ämmad kulu 
äe, mis sa nii pal'lu räägid Hag; risus 'ämmad on mõni pikem või lühem, 'ristis 'rästis, 
vaevused 'ämmad ~ räsas 'ämmad; taga on ikke purimese 'ämmad; 'jäädavad -vanad 
'ämmad Juu; obune aab 'arnbaid (piimabambaid) JMd; 'aambrega tagusime kak'ki 
[pähkli] koore, muidu ämmas ei võtt Ann; kugistab 'arnbaid valu pärast VJg; vanal 
on 'ambad ära, tühi suu nigu lutsu suu; 'arnba töngad valutavad; 'ambai on juur ehk 
töngas; mõnel on kahe'kortsed 'ambad puseriti ja pialakutc; 'ambad kui püfi lauad, 
õige laiad Sim; 'ammass tunnusse, kui vana o obene, nuarel o 'umne, vanal õõnes 
ämmas; puremas ed "ämmad on tõmbad ja laiad Kod; 'ammud kohutavad üles, kui 
' aiged on; sel on ussid, kes ' amrnid kiristab; laps akab " amb ii tegema, niriseb "ühte 
"puhku ja tihub; mõnel on "valged "ambad nigu luiged suus Ksi; 'ämmad ärä, kiil 
pudi Vii; purimine ammass Trv; 'päälrrnse 'arnba kurdave paigal; rüük's joba ennepist 
"ambit (kaebas hambavalu); luud (oinad, loomulikud) 'arnba; ma pidi tal küll 'ütlern, 
aga ma püsiti 'arnba kokku, mitte es 'ütle Hls; [valutavat] ammust sorgiti 'pikse luud 
pinnuge; sellel om kõvere 'arnba suhun, sü om nõid; rõgist *ambit ku üiVs mürnn; mul 
olli nõnda irm, et 'arnba lõbissive suhun; ärä 'vaate koera karva 'pääle, 'vaate koera 
"hamba 'pääle Krk; kasu"vaskass kaiass ku om kätesse ammust, siss saa ää piimalehm, 
ütesse, siss om üli ää Hei; kel õredad "ambad, su om 'eide, kel paksud 'ambad, nii om 
kidsid Ran; ma^le ilma ammastõda nigu süridenu laits Nõo; lammass järä 'ambit; läits 
omrni arnmastega 'auda Ote; taal om üts ammass 'suhvõ tulnu1"; magamise pääl mõni 
kriidsutõss 'ambud; ku latsõl ammass är:kalkõsi, siss pidi 'viskamõ ahju pääle ei, 
viruss'kuridri anna^mullõ raudammas, maurina sullõ luu'arnba Krl; mul om alumi'Vsi 
'hambõid neli ja 'päälmi'Vsi neli; ma ei saa edemi't'si hammastõga rnämb medägt 
süüä?; poisi võfti kõfdsin 'viina - - sis 'tükke 'taplõmrna ja 'järri 'hambõid; naar 
niu^ 'hamba pill suust maha (kõvast naerust) Har; Mugu jüri 'hambiid ja ai 'kurja 
hellu; Tuul vanalmehel umrnahobõsõ 'hamba (suurtest, tugevatest hammastest) Rõu; 
ma sei aiah paVlo 'rnarjo, nüüd umma^ ' hamba9 är9 'viidu9, ei saa^' leiba süvvä ; 
lagomatsõ purimatsõ 'hamba9; 'harnbit jürrä õnnõ, nii vihass urn Plv; latsõl 'ham
ba tulõva9, selle kotust vallalõ; 'hambilda9 ineminc; ku täile mida 'ütle, lintsitass 
'harnbit õnnõ 'vasta, ka laa mõni inimine; ma anna sullõ 'hambehe (löömisest) 
Se; vaia hobõssili 'hambilõ 'käia, pal'lo um 'aastakki; edimädse 'hamba9 umma9 

piima'hamba9, 'minka sünnüss maa pale; kui jo kat's 'aastakka 'puolõga, [hobune] 
nakass jo 'hntmä 'harnbit Lut || m u s t a d h a m b a d lisahambad loomadel 'mustad 
'ambad 'murreda 'vällä, "muidu tekko kipped, siga ei saa "süvvä Vai; Jusku sial mus
tad "ambad, ei süü (isutust inimesest) Hää; lehmil omma* musta "hamba9, hõõruiass 
soolaga ja mlladsõ "kindaga Har; musta9 "hamba9, inämbüst "põrssil, vaiva9 ku nõgla9 

Vas 
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2. fig a. kui sügise joba külm nakap tulema - - [öeld] talve " amba nakasse purema 
õege väheste; [külm] aap "amba "külge nigu peni Kam; Talv "näütäss "hambiid (väga 
külm) Rõu | Suve nägu vade 'talve 'hambad (näiliselt soojast ilmast) Kuu; suve silmad 
on küll, aga talve "ambad JõeK b . "Rääkis iestpuold 'hammaste (teesklevalt, o m a 
arvamuse vastaselt); [Sattusin vangi] ku 'vaese inimise hüäks 'õigust konelin. No sie 
tegi 'hambad "hellaks (ettevaatlikuks) Kuu; iga ühel on 'ambad oma "puole ja 'küüned 
(omakasust); raha ei õld, "miska ma siis 'õstasin, 'palja 'ammastega Lüg; Sa ühekor
ra eese suuaugu pruukimise eest ikka veel vastu ambaid (karistada) saad Kaa; Suu jis 
sula või, seila pöörad, Ujub 'ambad "sisse (salakavalast); 'Ambad kukuvad 'valla (öeld 
lahtise suuga inimesele); ma loen su ammaste vahelt ära, ku vana sa oled (löömise äh
vardus); Põle sa vjil selle [talu] levasse " ambi ära "murdnu (vara kiita) Hää; nää teesed 
sõid eest ää, pühi aga nüid "ämmad "puhtaks Juu; temal on alumene ots ammaste va
hel (ropendab) Pii; ma püsiti "amba kokku (vaikisin), mille es "ütle Hls; Kas sina 
kah näkad joba ambii murdma (kirjakeelt kõnelema) Nõo; "Hamba "viibusÕ ärp (vil
land) Urv; Ku^vijl pallo kõnõlat, soss ma su^ "hamba terädä; Pini ei^küsü^ "hambiid 
Rõu; Kulus är? ku 'haigõ "hamba paale (väga vajalik) Räp | (naermisest) Va "hir-
vi"hammas, aeva igal puol on tääl "hambad "paljalla Kuu; " Uhtälugu "ambad "paljad 
"jusku "kirstu"kaupme 'kueral Lüg; Alati on lõbus ja "ambad "laiali Jõh; Aes moka 
amba pesid ee (naeratas) Emm; Iridab "ühtelugu, "ambad "lahti Rei; mis sa kuevatad 
oma "ambu Tõs; Aä lehk oma "palju "ambu, kui teesed "kjõmpus ond Khn; "ambad 
alati iitsakile, nntud ei ole kui "naermine Lai; sellel om j arest "amba "irvi, lõvva laia
li pähän Hls; Ütteluku 'hamba7 lajan, nigu^koolu^obõsõl, ifvitäss pääle; mis sa naist 
'ambist 'kuivat Urv | 'Ambad irevile 'taeva "puole (surnud) Kuu; sa oks nika taad 
hallitunut 'leiba süül ku^'hamba iridsile 'jäässe9 Hai | (söömisest) ' Voatab kust tüki 
ammaste vahele (süüa) soab Pöi; Sööb keik ee mes amba all äi karju (ablas) E m m ; 
sü,ü? iks ammastõgõ (ruttu) Krl \Esimesed 'ambad 'Uiga pikkad (lapsest, kes p ü ü a b 
hammastega ainult võid leiva pealt süüa) Jõh; 'Ambad pikemad kui leib Hää | esime
sed 'ambad 'saivad, tagumised ei 'liandki (vähe toitu) Jõh; Ai saand ämmast kaevata 
Emm; Siinpuul 'ambi saab ikki, ku võllapuul ei saa; Tagumised 'ambad küsivad esimes
te käest: mis te sõite Hää | Tulist suppi saab 'süia pikka 'ammastega (et tevaatl ikult) 
Liig; sõi nenda 'pilkade ammastega (isutult) Jäm; "este 'võisin na pika ammastega 
aga nied (seened) ei oid kibekad kedagi J Jn; Aäd süüki süüd magusa suuga, alba pikki 
ammastega Nõo | (vaenulikkusest, pahatahtlikust rääkimisest, pilkamisest) 'Hammast 
"päidi alade "töise kuliss; "Meie nuor pere "naine näüt täna oma tagumasi "hamba; 
minia "hambad suus Kuu; sene "ambad akkavad igale "puole "kinni; võitab igä ühe 
"seljas oma "ammastega; lad "ambad - - igast ühest piäb jago "saama; "ambad mokkas 

ja rusikas "sõlmes; mis sa taod oma 'ambaid kokku "ühte "puhku, kui "lõugi "kinni 
et piä Lüg; Pia oma "ambad rahul Jõh; "Istub kodu ja kiristab "ambaid "meie "piale 
IisR; Ara narri "koera: koeral koera "ambad Hää; ta jo tige, "näitab "ämmad Ris; lok
sutab enese "ammaid möda küla Hag; Mis sa oma "ambaid minu kallal teritad Rap; 
temal nii pikad 'ämmad, need ulatuvad iga öhö'kallale Juu; aab 'ämmad egäie 'külge; 
'ämmaga kokko (riidu) lähäd, (öeld vastasest) küll on "tihke ämmas, tõreleb "vassa 

ja "riidleb Kod; "ambad sügelevad, (öeld) kui teisele kallale kipub - - närib teise kallal 
Lai; tema "ämmad ulatavad igaühesse Plt; olet oma ammaslcge egäde küllen "kin
ni Krk; Nii äk'iline - - ku tõnõ mida "ütless, om. silma pilk hammastöga^sällän Urv; 
tema "amba? nakasõ "kõiki "paiku Kr\; Purõlasõ^kupini ja^kass, alati üt's jõrisami-

326 

file:///Esimesed


h a m m a s 

ne jajiammastõ kiristamine; Kujialv nainõ um, soss tulÕva hääle mehele ka^ 'hamba 
'suuhõ Rõu; tal urnma* kõigil "hamba* küleh Plv; lima järi hammast mu^pääle Vas; 

jürä* no ni pal'lo ku tahat ummi "hambit, midagi saa ai* sa mullõ tetä* Se; hatt haak, 
'hamba* tsilguzõ*; "hauku._j* 'hambidega, olõ.J* häpü määnesiki* Liit; h a m b a d 

r i s t i ( s ) - r i s u s - r a s u s - t a n g i s trotsides, pingutades; tige, vihane 'ambad alati 
risus suus, on 'teine alati vihane. Jõe; Viha täis 'ninda^t kõhe 'ambad 'ristis Joh; siis 
o viha "väljas, kui "ambad 'tangis on Khk; Ambavalu oo seike et kannata nõnda et 
ambad tangis suus Kaa; süda täis - - 'ambad 'risti ja räsos suus Mar; 'ambad 'ristis, 
jokseb kallale Sim; 'ämmad "ris'si tõese lasse 'piäle Kod; 'ämmad olid ju 'ristis, ei 
kõnelnud teine enam kedagi Ksi; tõmmass 'amba 'risti, aga es laosu sõnagi; mõladega 
mugu kisud iki 'vasta luuld, kisu nii et 'amba 'risti Ran; p o l e h a m b a a l l k u i v a 
( k o h t a ) läbimärg sajuga nii märg, et mette 'amba juure all pole 'kuiva 'kohta Khk; 
läbi ligund, põlnd 'ämma all 'kuiva 'kohta F\Jg; vihm lõi läbi märjast, 'amba 'allgi 
ei ole 'kuiva Lai; 'amba all ei oole ka 'kuiva änäp, ma ole like ku konn kunagi Krk; 
Olõ ös tõõnõkõrd inäp 'kuiva kotust 'hamba all kah, mugu^nõrisi ja^ 'fsilku Rõu; ei 
olõ 'kuiva 'amba otsan Lei; nii är 'hämmenü*, et 'hambil olõ^s 'kuiva 'paika Lut; 
h a m b a a l l a s a a m a maitsta, süüa saama täna on 'suure 'ammeti paal ja 'omme 
ei õle 'leiva palagi 'amba 'alle 'panna Liig; Juri'päevast on keik 'otsas - - enamb iva 
'amba 'alle ei 'leia IisR; miä._,n ole täna vel 'ühte iva 'amba 'pääle pand Vai; m o j sa 
mette 'amba alagid Khk; Aga sii pole toitu valitseda üht, ee kui aga midagid amba alla 
saad Kaa; täna ma põle veel iva 'amba 'alla saand, põle sugugi söönd Lai; ei olõ* ütle 
terrägi* 'hamba ala võtta* Plv || meil pole linu maas, lina 'lõnga saa mette 'amba ala 
Khk; h a m b a j ä r e l e - j ä r g i sobiv, meelepärane, jõukohane süök on 'mulle 'amba 
järele, muus enamb ma^.i tahagi; sie toit akkab mulle üväst 'amba, akkab 'ambaga 
ja mokkaga kokko Lüg; sihandune 'pehme asi on vanade inimisle. 'amba 'järge Khk; 
Põle 'amba järgi, ei 'mijldi Hää; Sääd umma hammast pite (oma tahtmise järgi) 
Räp; h a m b a d v a r n a ( s ) nälga jääma, näljas olema Ei õle midagi ' süia teha, piab 
'ambad 'varna panema Lüg; Kui suvel ei 'viitsi 'miski teha, siis pane sügise 'ambad 
'varna Jõh; Kui leib lõppes, lau 'ambad 'varna IisR; 'Ambad iga talve 'varnas, sööb 

seda, mis armust tuuaise Han; eks siis 'viska 'ämmad 'varna, kui 'leiba enam 'süiä 
põle Juu; Aga varakevade pane joba amba varna, kõik [söök] om läbi laristedu Nõo; Löö 
hamba vaika San; Kui kõik otsah, pankõ hamba vakja Vas Se; a mes sa Uit: 'hamba* 
puul vak'ka? Lut; h a m b a s s e p u h u m a luiskama, valetama; salajuttu rääkima; 
(jutuga) ahvatlema, eksitama Lasi omale "ambasse puhuda ja 'muuski " siene" inna 
iest 'metsa maha IisR; puhus 'moole muidu 'amba; ia 'amba puhuja mees Krj; Puhus 
meile jälle midagi 'ambasse, pidi olema salajane asi Rap; h a m m a s e i h a k k a p e a l e 
ei piisa jõudu või võimeid millekski minu 'ämmas 'sinne "külge.J akka, egä minu 
'muistuss seda üless ei võtta; tohotu suur ja jäme puu, minu 'ämmas tämä "külge ei 
akka Lüg; ühegi ämmas ei akka tema 'piäle KJn; taht toda talu "osta, aga ammass ei 
näka 'pääle, raha 'ol'li vähä Ran; h a m m a s h a m b a v a s t u vastastikku vaenulikult, 
järe leandmatul t , samale samaga vastates 'ämmas 'amba "vasto, "eigä miä en 'uoli 
ka Vai; ämmas 'amba 'vastu ja silm silma 'vastu Muh; tõrelevad - - 'iõmmavad 
ämmas "ämma 'vassa Kod; ämmas 'amba 'vasta ja silm silma 'vasta - - 'lafvis -
- kurjaga kätte 'maksa Lai; na omma* ämmas ämmast "vasta, kumb kummalõgi ei 
jäta* Krl; sai hammass "hamba 'pääle, mõlömba* uma* lovka* Lut; ( ü k s ) h a m m a s 
s u u s väga vana; armetu, vilets Kie "niisikesele mehele lähäb, kaks"ämmast suus, kaks 
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"karva 'perses; ei õle 'ämmast suus egä 'karva "perses Lüg; Uks ämmas suus ning 
kaks "karva "perss Khn; üks ämmas suus ja kaks 'karva "persses - - vana või vilets, kes 
"endast veel väga paVlu "arvas Lai; h a m m a s v e r e s ~ v e r e l meelepärast mai tsnud, 

tunnetanud; tekkinud kihk, iha selle järele Rebane sai kartust - - "hambad veresse 
Kuu; "kerra saa "ambad verega, ei siis enamb järele jada (joodikust) VNg; Kõrra juo 
"ämmas veres, niies "napsu saand, sis akkab irnu "viina järäle Lüg; maigu sohe saand. 
"amba juba veriseks saand Khk; Poiss oo küla peel amba verele saand, niid ep taha 
änam kodu poolist seista Kaa; Ai tohi esmald ämmast vensta (viina maits ta) E m m ; 
ämmas verel, tahaks veel [viina] "soada Juu; Ku hammas om verdunu, sis ammatit 
änam ei jäta Pst; kui sai kala aste, siss nigu ammass sai "verde, vaea viil puidä Ran; 
No "saie^iel "hamba^ "verde, no muidu ku käü lad õlut "lakman Urv; hammass oli 
"verden, soss tul'1 mi "kilda [napsutama] Räp || (kättemaksuhimulisele, tülinorijale) 
Mis sa siin ringi "tuulad ämmas verel, kes sind kardab Rei; h a m m a s t h e i t m a 1. 
tõrelema, riidlema ma? taha sukka hammast "heita , sgss mul saa süä rahu Se; 2. nalja 
tegema see mees "oskab ämmast "eita Jäin; Viskanu ämmast (naljatlenud) Hää; ka ko 
hiit hammast, 'nalja pidä Se; h a m m a s t i h u m a 1. viha kandma, kurja kavatsema 
Ihub "ämmast minu "päälä, piab viha, käib "kaibamas Lüg; ihtis "ambud taga"persse 
teise kohe Jäm; ammu ta ihvap ämmast juba, aga ei saa mul midagi tetä oma vihaga 
Krk; ta igu ämmast tal käite lasude Hei || laa vana irvik um, üitelukku higo tõsõ küleh 
hammast (naeruvääristab) Plv; 2. (midagi) himustama, endale t ah tma "Selle 'krundi 
"piale on ta alati "ämmast ihund IisR; Ta ihus juba ammu selle [maja] peale ämmast 
Pöi; nakass joba ämmast "ihkma, taht toda maad "endale Ran; h a m m a s t k i h k u m a 
~ k i s k u m a viha kandma küll sie oli "kange 'ämmast "kihkuma Hlj; kisub ammass, 
vihane, ei lepi tõesega Kod; h a m m a s t e t a g a tagavaraks, varuks, oma teada ojab 
seda oma ammaste taa - - äb räägi Khk; jäi ammasle taha pidama (jäi üt lemata) Muh; 
sii õli mul tiätä küll, aga ma oesin ammaste taga, ei ühelnud Kod; ma õisi [raha] 'amba 
taga, nüid anna ta "siule ärä Krk; sul saisa ai? ka midagi "hambide takah Vas; ullil 
om sõna Ivuulõ pääl, targal om hammastõ takah Se; är pei "hambide "vaihhõl (ära j ä t a 
üt lemata) Lut; h a m m a s t e t a g a - t a g a p o o l h a m b a i d söödud; omasta tud mida 
taga puol "ambaid, sie on oma; Mida säälpuol "ammaste, sie on, oma Lüg; Mis tagapual 
"ammaste, on oma Jõh; Mes seespool ambud, see oma Emm; mis ammaste taga see on 
oma Trm; mes taga 'ambii, iojn oma Nõo; Mis "hambidõ takan, tuu uma Rõu; mis 
hammastõ takah tuu uma Se; h a m m a s t e v a h e l (tagarääkimisest) Kus kaks kuoss, 
siel "kolmas "hammaste vahel Kuu; naistel alati teised ammaste vahel Khk; tää oo siss 
"jahtond juba nende ammaste vahel (kuulujutt on vaibunud) Mar; muut ta.j iii, kui 
"iõisi "sõklap, lõne inemine iks "risti ammaste vahel Rõn; k e e l h a m m a s t e v a h e l 
1. (vaikimisest) piän oma "kiele "ammaste vahel "oidamaie, en taha akkada "ütlemäie 
ja kisendamma "vasta Lüg; Oia kiil ammaste taga, siis käi saksast ja sandist läbi, 
ikki oled sõber Hää; säedse 'aastat ma - - oesi kiild ammaste vahel Ran; 'salva kui 
'ambide 'vahjele Lei; 2. kõigest jõust; pingutades; lõõtsutades ähib ja puhib [tõsta], 
'ntnda et kiel on 'ammaste vahel Lüg; jooseb keel ammaste vahel Ans; nii ju usk kui knl 
hammastõ vahel, nii kõvastõ Räp; ( k ü ü n t e j a) h ä m m a s t eg a iga hinna eest; kõiki 
vahendeid kasutades; visadusega, ägedalt Sedagi rahakobika olen 'oidand 'ammastega 
"kinni Jõh; "oidis küinte ja ammastega "kopkast "kuini Plt; esi?um joovana inemise 
tük'k - - ajioit viil elust"küüdsi ja^hammasiöga^kirini Rõu; ü l e h a m m a s t e liiga 
palju, ülemäära Ega neid "küinlud üle ammaste põhi, et igaüks võiks tarvitada Han 
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3 . a. sälk, sisselõige; sakk, eseme etteulatuv tipp peli 'ambad. 'palli kukku 'amba 
sise VNg; [vibupüssil] nüör 'pandi 'amba. lasi sene 'nüöri säält "amba tagant 'vällä, 
siis kuul (nool) läks; sarikal 'ämmas (sisselõige sarika alaotsas) käib "krapsi sise; 'asp-
li'võlvi 'kulles on ka 'ambad "paksust "tallanahast Liig; keri'lavva "Utva "küljes on 
kuus "ämmast Jõh; puu varol on^ "ambad [puunõu vitsa otste ühendamiseks], "raudaset 
varol on "niedid; puulukku [on] - - 'justku 'riivi, pääl on 'ambad - - sie [võtme] kiel 
'langi 'alle 'sinne lugu 'ambasse Vai; [tuuliku ratta] 'ambad keivad 'värkli 'pulkade 
taha, panavad "ümber 'keima Ans; kuusik pannasse 'ambaga võrgu lina "kulge Mus; kui 
ank sihes oo, siis üidasse. 'ambaga võti Muh; lõugetid, kaks ämmast - - sees, [lina] peo oli 
seal vahel Lih; 'riidepoomi 'ämmad, lõks koib ämmaste 'sisse. Aud; "palki "ämmaga 
"jätkama Nis; [ukse] lingid, kus käis sie link "ambasse, obadusesse - - sie (link) oli 
sialt 'ambasi 'lahti [läinud] KuuK; [katuse] labidas, 'ambad - - sies, kellega siis [õled] 
tasasest totsutati Kad; kuorma puul oh ämmas sies, kus köis 'kiiini oli Sim; [voki] 
'aiskade pial 'jooksis vända raud ammaste sees Trm; raud juhil oo 'ämmad, kos tellid 

juhi Kod; [jalase] puu otsad 'pandi [hammaspuu] ammastesse, et ta nõnna kõvera jäi; 
'ambad 'pastlale ninasse lõigata, siis 'tõmbab kokku Lai; 'stantse 'amba oliive sehen 
koogu ravval, tõsteti pada ülespoole, ja 'lasti 'allapoole Pst; pane sua laat' töise "amba 
sisse Krk; Altpuuld [kaevu] salvepuu pressitass 'ambade kokku nigu pääldegi, titsiga 
lüüt 'kinni Rõn; ammastega trull olli iks paremb Ote; Vits aeti piiuti 'lahki, lõigati 
mõõdu järgi hammass 'otsa - - ja p ainut õ di anum ai õ pääle Urv; otsa päält om palk 
tõse otsa 'pääle 'hambadõ raot, Uiu hoit 'hoonõ kokku; tala 'lõikat 'hambadõ, 'lõikat 
tsälgä 'sisse Har; lina'kolkmise massina man ka om "hamba9; hammastõga raiašs Se 
b . (sae, sirbi jne) hammas käsi 'saagidel ' onvad 'viltu 'ambad; plokksael ' onvad 'õiged 
'ambad; sae 'ambad ei õle jaos - - ei 'leika enämb Lüg; sirbil linnu 'ambad Jäm; lihe 
'ambaga saag - - "lihtimise saag Ans; ammastega sirp, sel on viiliambad 'kulges J Jn ; 
ieesed on ammastega, teesed on liht sirbid Tür; sae " ammid murret asse Kod; sel sirbil 
ei oole 'ambu suhun, tule. müüda kõrt üless, 'lõikass käe ära Krk; [niidu]masina vikatit 
ieritedäss, laseva vikati 'ambit Ran; sepa lööva [sirbile] 'ambid "sisse, kui ära kuluva 
Ote; ku "hambõid ei olõp käänet, SQSS ei saa [saega] lõigada?; 'hamba 'käänamise 
raud Har; "hamba 'lüüjä käävä külli püe inne rüä'põimu Se c. täke (terariistas) 
'vasta 'oksi meniväd [kirvel] 'ambad 'sisse; 'käia 'ambad 'vällä Liig; lähäb vekatile 
ämmas 'sesse, siis ta on nüri Kui; 'Kirvel nägu iist ära, ku sa 'kirve ära taud, 'ambad 
'sisse Hää; nuga on nüri, kas 'ambad sies või tera kahekorra VMr; nuga kulus "keskelt 
ärä, 'ämmad siden nagu sae; 'ämmaga nuga - - ämmas siden, tükk väljan Kod; kui 
"kirve tera pehme, siss ei saa räguda - - võtab "ambad 'sisse Ran; taa mõisi no viil 
mõnõ vikahti tsaka?, tsaga vikahti 'hambahe Plv || egäl rukkil on "Jeesuse ämmas (sälk 
rukkiorase lehel), mõnel one madalamal, tõesel kõremal. rukkil "Jeesuse 'amba jälg, 
nagu ammusset Kod 

4 . a. kida, eseme konksukujuline osa; pii pihi 'ämmad - mokad (pihinäpitsad) 
PJg; nisukesed 'ambad 'püsti [linaharjal] Amb; ei^saa juust suki ei?, ei olõ kammil 
'hambõid; no,,mmakaarsõlõ 'vahtsõ 'hamba 'pantu, no^kakk villa? periss puruss Har; 
k'recbeni 'hamba?; kamaskil omma 'hamba9 (haagid), kaadsa haro kõik' "kahva arf'; 
pilak' - - pirru ots palass säl 'hambih Se; reheriha um "harvu "hambidiga Lut b . 
(vokilühi) konks lühi "ambad - "aagid Lüg; oki "ambad. lõng keib ammaste tagand 
läbi Khk; pluhi sees oo oki "ambad - - mõlemil pool "kalgis Mar; Okil oo kua "ambad 
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vahedad, raadist 'tehtud Han; linase lõnga jaos on lihidad 'ambad, tähise lõnga jaos 
arvemad Tõs; 'ennem olid ikke lühi oagid, nüid on "ämmad; lühi "ämmad on suust 
ää läind Juu; "lõnga jagati ammaste 'piale, kui kedrati, esimesest 'ambast 'piale, 
viimase ' amba lõpuni Trm; pane lõng "töise 'ambasse, sii amm ass om täis Trv; ma 
kedräsi paaf ämmast (hambatäi t) ; koets paat ämmast, lastass iükä ärä Krk; "amba 
"vä^kna "siibu "küllen Ote [| AVI kera, "ambud täis = siil Han; kahrukaar ol'li rüä 
sisen, noil omma^pikä "hamba7 (ohted) Har 

5. konksukujuline, hambaga varustatud ese mõnikord saab [vene tegemisel] "kes
kele ka ämmas (kinnitusklamber) "peale 'pantrid: muidu läheb "lõhki puu Tor; ega sa 
[peergu] "ämmasse (pilakusse) võind "panna ahju nurka, [tuli] läheb "ahtesse Ann; nõu 
vitsutemise ammass (vitshammas) Krk 

6. a. hambakujuline kiri, muster (kudumisel, tikkimisel) "kenda kiri on ambolene, 
"ambad on sees Emm; suka "ambad ~ kassikäpad Kiin; triibulest "amlesed tekid "kooti 
triibu "iäre "kooti "ämmad, teene lõng "musta, teene punast Juu b . piste (õmblemisel) 
üvi puul õli "pitki " ammid täis Kod 

7. pout, purjeka pööre asetumiseks tuule järgi - Ran 
8. õige pällu "musti "ambid (tungalteri) Hls 
h a m m a s | k i v i Kõik kivid äi "kolba mette [veskikiviks] - - aga see, mis on sõuke 

ammaskivi - - mis on vai sõuksed teravad sõrvad sehes Pöi - k o o k u , - k o n k u vedama 
vaidlema, aasima; tülitsema näväd läbiei saa "ühte"puhku "viäväd "ammas"kouku Liig; 
nüid^u (on) ämmast "kooku vidamas, ju nääb, kump teist võidab Rei; "tuksi minuga 
ämmas"kuuku vedämä Kod V r d hammakouku 

a m m a s l i n e ammasli\ne g -se I hambuline, sakiline, sälguline neljän niien mmä 
kudin ammaslise "riide; nuga on ammasline, "ambid täis; kala "väster one ammasline 
raud Kod 

h a m m a s | n u k k ammasnukk van "ristnurk" - Kod - p a k k hammaspuu, pügalpakk 
Ammaspaku vahel aeda lovad sörvapidi tihesti kogu, naagut uksed ja luubid (uste j a 
luukide tegemisel) Emm - p u u sälguline, sälguga või kisaga varustatud puuese a. puu-
klamber, mille vahele kiilutakse töödeldav ese; liimimisklamber, pügalpakk - Lüg Khk I 
Lai kui "auku lasid redeme "kõrva"puile, panid "ammaspuu vahele; "pannasse riejalas-
sed "ammaspu, siis akketasse kodara "aukusi "laskemate; "ammaspuu nokkad (klamb-
riotsad) Liig; liimitu asi pannasse ammaspu vahele Khk; ammaspuun suad iahundata 
- - "pal'ka ja lafta tahundatsegi ammaspuun Kod; ree ja kelgu jalassed - - pidi äm
mas" puusse panema, ei ta kõveralt "seisis Lai || see \joogi]küna "seisis kaevu jääres, 
ammaspuude pial, ei oid maa pial Lai V r d hambapuu, hammas b . v i t sahammas -
Jõe Kuu Trm Ksi Lai ammaspuuga tommeta "vitsa "nõule "peale, nied on nagu tangid 
Jõe c. pilak, tuleraud - VNg Kad VJg pierud põlesid ammaspuus Kad d. vahend 
saehammaste viilimisel j a murdmisel - Kod e. all on "ammaspuu (kangapoom, rii-
depakk), "sellel on " ambaline rattas, kuhu saab "kierada "kaarjast J õli; njid 'öeldi 
täied telled (kangasteljed), ku esimene sammas ka "kõrge " olli, päält ämmas"puuga 
(haripuuga) faj,us Hää; trulli ammaspxiu (vaalikurikas), kellega trulli lükkad Kod V r d 
hambapuu, h a m m a s - r a h a hambaraha - Lüg Vai " varr iilis edki " andasid ikke "ammas-
raha, vaderid nied "andasid ikke "rohkem; "Maidle [mõisnik] sai rislpoja ja 'kinkis 
"ammasrahast kõik sene küla ja "metsad Lüg - r a t a s peli "ammasradas - rattas VNg; 
Tuuligu ammasratas Emm; "kangapakk on all, kos ammasratas kulles on; aminasral-
tast lahed [kangast] järele Pai; [veski]kivid käesivä "ümbre - - ammasraitad vedäsivä 
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"ümbre Ran V r d hambaratas  r a u d sälguline, sälguga või kisaga raud a. (aisadel 
juhivi tsa pingutatuse reguleerimiseks)  Hlj Hag juhe käib aesa ammasraua taha Hag 
b . (kangastelgedel) 'riidepakul on ' ambuline, rauast "tehtud ammasraud J Jn c. ku

puraud ammasrauaga   lõi "kafki selle naha ja siis, pani kupxtsarve "piale Amb V r d 
li amb ar aud  ru l l [vaalikaigastel] tõene ümmargune trul'1, tõene one ammastrul'1 (vaali

kurikas). ammastrul'1 one "vastra puuss Kod  s i rp lihisirp oli suurem, ammassirp oli 
"veiksem. ammastega sirp, sel on viili* ambad * kulges JJn 

h ä m m a s t a m a ammastama Käi Kad Trm; "ammastama Hlj VNg sälke (hambaid) 
sisse lööma, ra iuma sirp tahab "ammastada Hlj; sarika otsad on ammasietud Trm 

h a m m a s t e | p t d k J ä m Mus ta kiila''rahvale üsna ammaste pulgaks (pügatavaks, 
tagaräägitavaks) J ä m V r d hambapulk 

h a m m a s | t e r a 'ammastera "sirbi lõikav osa"  IisR 
a m m a t s am(m)at's,  f š kuni ollõv ani veie Venga ammafš katõtõis"kümne Venga 

iist; ammafš õdakuni neideti Lei V r d amrnuts 
a m m e —* amm 
h a m m e | k a i i g a s särkide õmblemiseks kootud (linane) kangas  M Ote Plv Har Li

nasid "kangid viis, kuus tükki: " amme xkanga, kaldsa"kanga Hls; vanast "köeti "amme 
kangass ja ahtakene "köeti käise kangass Ote; mul om "hammõ kangass "ülhen Har 
V r d hammerõivas k i r i särgitikand ammekirjä: käfp, saki, kurekaal, pilu, tipu Trv 
 rõ ivas — hammekangas Ku maamehele läfsi mul ol'l terve^trul'1 "hammõ rõivast Urv; 
"Hammõ rõÕvass   tuu "köeti ka^labanõ? Rõu 

a m m e l t i särgiväel Väät oliiv naise iüü man puha "ammelti, "uuke olli pääl. Mehe 
oliiv ka "ammelti Hls V r d ammil(i), ammute , ammilti 

a m m e r d a m a ammer\dam(m)a Kam Ote San, ammõr Võn Kam(dämä) V, dõm

(m)õ San Krl Har karjuma, kisama, röökima mugu ammõrdass enne, üteldi "lehma, 
kui ta riiük. kui ütte "viisi müig, siss ammõrdass Kain; sa ammõrdõt nigu elläi Urv; 
(valjusti rääkimisest) naa? ammõrdõsõp nii nigu ilm himisõss Krl; no lehma rõibõ? 

ammõrdass, panÕ sijük' ette, siss ei lähä "sisse Har; [laps] ammõrdass kui eläjä poig, 
ima "perrä ammõrdass Räp V r d aamerdama 1 , jammerdama, ammerdama 

* a m m i k e istk ammikesi nüid   "ampsti. ammi nüid ammi, ellalt kõnelts latsege 
(söömise ajal) Krk 

a m m i l —► vahmiil 
a m m i l , i "ammil Hls Krk(z) = ammelti talve "ammil ei saa "käiiä Hls; kuxima 

ilmage olli "ammil, ilma kördite; ku lämi kammer olli, siis vaist naise kedrasive "ammil; 
ma lätsi   "ammili 'vastu tal Krk 

a m m i l m e ammi\line Hää(Ze) Plt, g se hambuline, sakiline Ammiline, 'riide riip 
on ammiline jusku sae "ambad. Vana"aegsed tekid ja kördi"kangad on ammilesed  

"tehti ammilesi "riipusi Hää; ammiline puu oli, saba taga   "riide "rullimese puu Plt 
a m m i l t e , i ammilte Hls, "ammilti Krk — ammelti mia ole ammute Hls; ma lätsi 

"ammilti  "vastu tal; kõiids "pal'la "ammege  'ammilti; ku jna periss "ammilti ole, 
sgss om mul ää olla Krk 

h a m m i m a "ammima Jõe KJn, imp ammi Khk; ammima Trm Hls Krk; Rõu(/i); 
ammima, ammib Emm istk hammustama, sööma ammi "leiba Khk; laifs ammiss nüii 
puigat (porgandit) Krk; hammi?, hammi? latsõkõnõ Rõu V r d ammuma 2 , harnpsima1 

a m m i t u ammitu (hambutu) suu Hää 
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a m m u "ammu R(-o) SaLä, "ammu, ammu Hi(-o) L(-o) Iv, ammu Said I M T(amu 
San), ammu9, ammu\(amm? Kra) 

1. kaua (aega); kauaajaees t , hulk aega tagasi; vanasti sie oli jo "ammu - - sest on jo 
" ammu" aiga kui läks Kuu; ja "ammu "kannab minu " pääie viha Hlj; " tuona "viimate - -
"nüüdised "rahvas "ütlevad "ammu aja iesthüg; sie mies jo "kuoli "ammo "aiga; "eigä 
se^s " nenda " ammu oid Vai; kas " ammu lo ui "valmis sai; ühekora " ammu käis "linnas 
Ans; see oli juba ammu "ampsest Khk; Luba[s] ikka ammu "pääle "tulla, aga pole ikka 
tulemas "öhti Pöi; see nimi kadus juba aimnu " amps eit ära Pha; see oo " ammu" aega 
oln juba sü; see oo ammu vanast oln Muh; mo ema "ammu surnd Käi; se põle väga 
"ammo aeg, kui nad "siia tulid Rei; leha põle ammu näind, "söövad kala kõik Rid; tääl 
oli "aigose vemm "ammo sehes Mih; ammu "aega ju, mõni "kolmgünd "aastad surn ju; 
"kaugelt sugulased oo "metmendast põlvest, ammu, "kaugelt Tõs; "entse "kohta "öetse 
ammu Aud; nii "sooja ja ilust "õhtad põle "ammu oInd Vän; nüid juba "ammu "aegu 
"tuhled mullatud; see ammu meelest ää läind, et pulmale pidin tulema .luu; ükskord 
"ammu "ammu, ku^ma nuor olin vclJür; se on jo "ammu "aega, aga ma määletan seda 

Tiir; kardulid on "ammu kiend ja soust "valmis VMr; "ammu tahan "teile "tulla Iis; 
vanemad one ammu mulla all Kod; mina põle ammu "aega sial kaenud Pai; akkasime 
isaga ammu "enne "valged minema Lai; "ammu juba kui Meleskis tehässe pudelid KJn ; 
mea akka ammu, ajalt "säädme; ma ei oole ammu "aiga ääp saanu "kuskil "valla Krk; 
väega ammu es ole "kuine, kuus säedsekümmend aastat om sellest, kui küünid alustadi 
Ran; päiv ammu lännu ja kodu ei tule inimese "üitsegi Nõo; tu.J'ljo äsä ammu* Urv: 
rong om jo ammu^lännü9, tük'k "aigu saa tagasi ku^läVs Har; vast tuu asi om kunaqe 
ammu9 olnu jo; ütskõrd ammu9 timä mullõ kõnõl' Räp; tuu oYl ammu ma9 mälehtä i 
mito "aastat sinna "aigo om; "Türgü sõda ol'l ammu Se; mul jo ilma ammu9 lihm 
karid Lut; amm9 jo om tuu aaštak (sellest on aastaid) Kra 

2. kui ammu siis, ammuks ammu see oli, kui ta käis Lai 
3 . liiatigi, hoopiski, veel vähem (eelneb eitus); seda enam "keski tarnale "alba^i 

"tohtind "üelda, ammu vel "alba teha Iis; selle "liiga ei jõõda [hobune] lühüjä vangeri 
vedädä, ammu viil inimess pial ehk "kuurmad Kod; vana "vähkina pitsitäp oma "sõr-
guga, ammu viil purika suu Puh; obene "ešsup nellä jala pääl, "ammu siss vii inimene 
Nõo; Kanapesäh munaki nakkasõ tikslõmma, ammu sis viil muu Vas 

V r d ammudast , ammugi, ammu|ilma, -ilman, ammuks, ammul, ammust , a inmut , 
ampselt 

a m m u 2 "ammu ammuli, lahti - Võn Urv Krl tel ol'l suu "ammu jäänu9; ai suu 
"ammu nigu tõbrass Urv 

a m m u 3 —> amb 
a m m u | a e g n e ammune, vanaaegne - R Trm Plt Trv Ei sa unesta ka kohe "millaski 

ärä, "aeva vade idaneb se "ammu"atgane viha Kuu; "ammu "aigane asi juo, mida 
tämäsi peridä on ehk küsida, kui tämä "müödä on; vanad "ammu "aigased juttud Liig; 
"Kaarel on "ammu"aegne, nimi Plt - a j a n e ammuaegne Joba ammu ajatse matmise 
kotusse kaevetass läbi ja uuriiass Nõo 

a m m u d a s t ammu, ammust mul tõõnõ jalg om "väega ammudast saani viganõ Plv 
a m m u g i 1. juba ammu, kaua aega tagasi sa süöd juo "uudise "leiba, juo "ammugi 

juo Liig; ma pole "ammugid sind näind änam Khk; ei ole "ammugi "korvi ieind Kos; ein 
oleks 'ammugi "valmis, põleks seda "vihma oid; aeg oleks "ammugi ära "minna Ivad; 
"ihkus ammugi ämmast ta 'piale MMg; ma ei oole ammuki ternät nännu Krk; ma.lli 
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ammuks 

enne " päwä ammukina ülevän Nõo; ma^ "kijtnü^ "kiisla ammuki, ilma su^ "k'askmalla?, 
a olõ õi^kost tetä? Vas; hundameiit om külli ammugi? vaVmiss, aga edesi ei 'jõuta 
inämp tetäp Räp 

2. seda enam, liiatigi, hoopiski minagi ei saa sene "asjaga akkamaie, kust siis 
tämägi ei saa "ammugi akkamaie Liig; Kes ep täna pisku eest, see ep täna palju eest 
ammugid mette Kaa; kui tema äi saa, siis mena ammoged mette Emm; ega mina teda 
tia ja teie ei tia teda "ammugi Ann; kase "leKta, neid ei taha nad (lambad) "ammugi, 
nied on vihad VMr; ta avitap igat ütte, oma last ammugi Puh; saa ei sa^taa latsõga 
"hääga "korda, halvaga ammuki Har; vana olt, "vaesõss jäät, ei "kõlba hinele, tõõsõlõ 
ammuki Rõu || kindlasti, tublisti tema on üle "seitsme"kümne ammugi SJn; ammuki 
sada vakamaad ole ärä lõiganu Krk 

a m m u g i n e ammugine (ammune, kauaaegne) tuntud inimene Hlj 
a m m u | i l m a , - i l m a n ammu, kaua aega tagasi ammu "ilmalt õli sii asi, võib"olla 

"piäle neijä"kümne "uassa; tämä joba ammu"i-lman ihk annnass talu"poege "piäle 
Kod; ammu "ilma kona ta [talu] "ol'li ostetu Kam 

a m m u | k a a r ammu\kaar Ans; -kar, -ArerKhk, -gar Mus, g -e van vikerkaar ammukar 
"paistas nii "selgest; vanadel mestel oli (ütlesid) ikka ammuker Khk; ammugar "öötse 
vett joovad Mus V r d ammukas, ammukri, ammurgas 

a m m u k a l a ammukala? ammuli - Lut 
a m m u k a l l e , a m m u k a l l i " ammukalle VNg, -i Liig Jõh ammuli, pärani (lahti) mida 

sa vahid, suu "ammukalle; tie akkuna "ammukalle, siis "lähte "suitsu "vällä VNg; suu 
"ammukalli magab; vahib "ammukalli "suuga 'otsa Liig 

a m m u k a s ammu\kas g -ka = van ammukaar vanad inimesed "rääkisid ikka, et 
ammukas joob Pha 

a m m u k a s õ ammuks, ammu siis, mitte kuigi ammu ammukasõ meele saiva nu pika 
"vankrep; kivi"liudu näka as ammukasõ "saama Se 

a m m u k e ammuks, kui ammu siis ammuke se oli^.s kui sü alles panid [kartuleid], 
kas nad jaanibäks said maha Rap 

a m m u k e l i ammuli, lahti, pärani ma "vahtsi suu ammukeli. üits m$js läits "myijdä 
ja utel et, lails oia, varess "lendab suhu Ran 

a m m u k i l , -e ammu\kil Jäm Räp, 'ammu- VNg; ammu\kile Jäm, -gile Phl, -kiile 
Jür , "ammu\kille Hlj VNg Vai(amo-) ammuli, pärani (lahti), avatud koüi suu "am-
mukille; ära vahi, suu "ammukil VNg; mineperäst siul alalde on suu "ammukille Vai; 
mis sa vaadad suu ammugile Phl; sie vahib nii ammukille "suuga Jür; ta oli nii ärp 

"heetünü et jäi mullõ "otsa "vaKtma, suu ja silma ammukil Räp 
a m m u k i l i hv ammuli, pärani (lahti), avatud - J äm Krj "vahtis ammukili "suuga 

"otsa; püksi auk ammukili "lahti Krj 
a m m u k i n a —+ ammugi 
a m m u k r i van ammu-, vikerkaar ammukri joob J äm 
a m m u k s "ammuks Jõh IisR Vai Juu Pai VMr, ammuks Khk Kaa Pöi Rid Mar(-o-) 

Vän Ris Kei J Jn 
1. kui ammu siis; alles, nüüdsama obostega "käidi "Leeningradis "muona"vuoris, 

"ammuks siis nied "autud "keima akkasivad Vai; Ammuks aeg see oli kui neid kivi 
"keldrid akeii sii tegema Kaa; Ammuks see oli kui poe "lõimed akkasid Pöi; ammuks 

sa settosid veel esa vestitasku, aga joba aad tüdrikud Rid; ammuks la elas; Ammuks 
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ammukse 

obune künni loomaks sai, seda "enne olid ikka ärjad Kei; ammuks sie " korstna pruuk 
tuli. on üks nelikümmend "uastad kui sie prmik tuli J Jn 

2. liiati täma ei 'anna "miule, "ammuks viel \siule Vai; ta j "oska reha"vartki 
teha, "ammuks siis viel muud VMr 

V r d ammu 1 , ammugi, ammukasõ, ammuke, ammukse, ammukõtsi, ammus, ammu
seks, ammusse, ammust 

a m m u k s e ammuks, kui ammu siis, mitte kuigi ammu ammukse need leidid tulid 
Aud 

a m m u k õ t s i "Sukmani tulõ_,s ammukõtsi (ammuks, mit te kuigi ammu) "vällä Se 
a m m u l joba ammul aal (ammu) ei oole "sinna saanu Krk 
a m m u l a "ammula Jõe, -Ila Kuu ammuli ega sie "muista midagi teha, muudkui 

"vahtib suu "ammulla; Suud "ammulla "nindagu 'kaarna "poigijel; suu "ammulla 
"ninda ku kidu meri" dr j äi Kuu 

a m m u l e , a m m u l i ammu\le Ote Krl, -lõ Võn V(-/õ ? Har), ammo- hv E m m Käi, 
"ammulle Vai; ammu\li SaLä L(-o-) K l M Nõo Ote Krl, "ammu- RId Kos Nõo Rõn, 
amu- Jür Pii San pärani (lahti), avatud vahib - - "ammuli sui; Kukkub "karjuma, 
"lõuad "ammuli Jõh; miks sinu mögad 'ammulle on Vai; auk lesel ammuli pees Ans; 
vahib laua " otses suu ammuli 'püsti Mär; lapsed amm oli näol "ümmer "rinki "vahtivad 
Lih; Pane sii 'kinni, "kärbsed "lendavad "sisse Hää; poiss jäi ammuli "suuga 'voatama 
Kei; aab suu 'ammuli ja jagab ieesele sõnu Kos; 'vaatab silmad 'püsti ja suu ammuli 
Tiir; ehmatas ära, 'suugi jäi ammuli Plt; suu silma ammuli pähän, peräni 'valla; võta 
koti suu valla ja oia ammuli Krk; suu töliveli - - ammuli; näed Miinä pikali sängin 
mul kisub ka suud ammuli (haigutamisest) Nõo; mis laifs vahis suu ammule, ku suure 
kõnetava Ote; aja 'suukõsõ ammulõ^nigu Vsirgupoig Har; sul suu saisaki^i7" kinni9 

kõõ ammulõ Va.s; nii juy.sk ku 'suugi jäi ammulõ Se; suu ammulõ ku varõssõl Lut V r d 
amakil, ammu 2 , ammukala, ammukalle, ammukalli, aminukeli, aminukil(e), ammukil i , 
ammula, ammuni 

h a m m u l i n e —+ hambuline 
a m m u m a 1 'ammuma R, ammub Rei Mär Vig/ -o- / Tor Hää K Iis; p 'ammomesi 

Kui; 'ambuma, ammub Sa Muh Rei Kse Var Tõs Mih, 'ambuma, ambub E r a m / - o - / 
Käi; pr ' ambovad Mar, ipf ambus Han; ' amb ma Tõs Kiin, "ämma Tõs a. (peam 
veise häälitsusest) Kui ligidal siis "möürädä, kui "kaugal siis "ammuda (ligidal olijaga 
tülitsetakse, kaugel olijat igatsetakse); Kui "kaugel siis "ammub, kui ligi siis 'puskab 
(id) Kuu; kui laps "itkeb, siis "üölla no mida sa "ammud ja 'karjud VNg; 'luomad 
"parguvad "ammuda; "lehmad inisevad ja "ammuvad vasika laga Liig; kui "veised 

pidavad pailu "ambuma, siis piab "tormi tulema; vassik on nii sandi äälega, xambund 
ääle ee Khk; pull "luikab "ambuda Jaa; Lehm akkas pümavalu pärast am&ttmaEmm; 
veis ammob iab süiä Vig; 'Vankas "ambus ööd ja päävad läbi Han; lehm akkab "ämma 
ja "kurtma Tõs; (vähese jutuga inimesest) Jusku lehm: kui "õhtul korra ammub, siis 
on päevane jutt räägitud Hää; 'veised ammuvad vallal, tahavad 'õhtale "tulla Jun; 
vasikas tuli "ammudes kuju Ann; vasikad rohkem möögivad, aga lehmad ammuvad Lai; 
lehm ammub ja ärg "müirgäb KJn b . (hülge häälitsusest) - Jäin Krj Olge oli ükskord 
ammund siin Triigi lõukas Krj c. (hane häälitsusest) kakakakak, ani ammub Nis V r d 
a m m u t a m a 3 

a m m u m a 2 Istk hammustama Ara kisu kufsut, kufsu ammub Hää; külm ammub 
kõhe last, lapsele, "ütled, ei külm ammub Kod V r d harinuima, hampsirna1 
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a m m u s t 

a m m u | m u i n a , - m u i n a s t , - m u i n e — ammumuiste sjj om joba ammu muina, "mit-
mit ' aastit; ammu muinast 'saantigi leti j oh; onu om ammumuine 'surnu; mea kuuli 
seda juttu joba ammu muina Krk 

a m m u | m u i s t e ennemuiste, väga ammu - Rõu Vas Räp halu peräst olõss ma jo 
ammumustõ olnujiavvah Vas; ammu9 musie, kuna luu jo ol'l Räp 

a m m u | m u i s t e n e ennemuistne ammumusttne aig, toda me ei mälehtäp Räp 
a m m u n e "ammu\ne g -se Liig SaLä Rei Mär Hää Ris Kos J Md Koe KJn, g "ampse 

Ans Aud Koe; " amne g ' ampse, "amse J äm Khk L ( ' ampne Lih); ammu\ne Khk PJg 
Tor Juu , g -se Jun, -Ise M Nõo, -nõ g -dsõ, -tsõ V(-m' Krl); pl elat 'ambseist Kuu 
ammu möödunud, kaugemast minevikust pärit, vanaaegne; kauaaegne Sie lüö (see-
bikeetmine) oid näit 'ambseist vanust "aiguesi "selge Kuu; kie "ammust 'asja akkab 
"miele tuletamma Liig; see riid on 'ammune asi juba Ans; 'ammune meite einama; 
see oli jiLba ammu 'ampsest Khk; 'riivab "ampsest ajast selle tüdruguga Krj; nee oo 
'amsest juba; nee oo ammu "amsest aast sii oln Muh; 'ampsest, 'aega pole änam ostnd 

Mar; 'ampsest aast veel okid olemas, äks nendel ole ta; ' Amps ei aal olid poistel pikad 
särgid, põlngi 'puksa Han; need oo vanad "ampsed kaalud; nende maa peal olnd ve
si'veske - - aga see kõik oo väga 'ampsess jäänd Mih; mina juba ' ampsõst ajast mere 
piäl käümätä Khn; saanud oo 'ampsest kadun, 'ampsest aast Aud; ega si nii 'ammune 
vana ole Van; Mardi tahtja nied augud olid 'ampsest ajast Pee; nii om vana, ammutse 
ajada (ajad) Trv; taa um jo ammunõ juti 'amtsõst saani7' Plv; missa teda inämb takah 
ajai, mis jo ammunõ vana asi; ammutsõst saani^sai massinaga niideiüss Räp; võta? 

no noid 'asju kinni mis omma ammuisõss lännü jo ar?; ammutsõst aost ol'l timä 
'plotnik Se V r d amnmgine, ammusine, amrnuskinõ 

a m m u n i ammuli, pärani (lahti) naerab, suu ammuni 'lahti Nis 
a m m u r g a s ammur\gas g -ga ammu-, vikerkaar ammurgas 'taevas, "vihma tulab, 

"eetasse ammurgas joob. see pidi sttur vihma 'näitije olema J äm 
a m m u s arnmu\s Khk Mar(-o-) Han Mih / -o - / Tõs Aud, -ss Tõs Vii Trv Nõo Ote 

Rõn V, 'ammus lisR 
1. ammuks, kui ammu siis, nüüdsama ammus see oli nii pala et pidi ää 'keelama 

Khk; Ammus ma panin kartulid tulele, nüüd juba laga taga Mar; ammuss sades alles 
Tõs; ammuss ta siin käis Trv; Ammuss nij, sae hiiliva, 'katsa'kümne 'aasta rist Rõn; 
ammuss mineva keväjält ol'l hobõsõ varastanu? Har; sul mässa ai^söögi 'tuumine, am
muss makset Vas || Köüds om kah nii loid, ammuss (peagi, varsti) tää "kafski ei lää 
Rõu 

2. liiati Sie ei näe oma nina pähe, 'ammus viel minusugust IisR 
a m m u s e k s ammuks, kui ammu siis "ammuseks se argi mood on, 'enne sai alati 

kätega sõnnikud laadatud Juu 
a m m u s i n e ammu\sine, -sinõ Har, -tstn Lei, g -dsise Lut ammune to^mm jo am

musine asi Har 
a m m u s k i n õ ammuski\nõ g -dsõ ammune Taa om tel joba amrnuskinõ häda, 

ei^tiiä^kas inäp paranÕski Urv 
- a m m u s s Ls suuammuss 
a m i n u s s e ammuks, kui ammu siis ammusse ned padrunad "tullid KJn 
a m m u s t "ammust K; "ammust, ammust eP(-o-); ammust eh 
1. kaua aega tagasi, ammu oh siel elasitte 'ammust ajast 'saadik Jõe; sie pütti 

vedeles 'ammust 'aiga varud 'kaulas VNg; 'ammust 'saate juo, 'miila sa akkasid 
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a m m u s t a m a 

tegemäie tädä, aga ei saa 'valmis Liig; ei ole sinuda jo 'ammust 'saate jo nähänd Vai; 
kouss läks 'ammust ajast katti Ans; see oli ühevahe kui neid 'asju oli, nüid -pole änam 
ammust ajast ohid Khk; Meile poiss oo ammustilma laevade peel Kaa; Seda koppelt 
polnd seal ammust 'aega änam Pöi; nad pole ' amm ost ajast Juuliga segamini käind 
Rei; m eit ei ei ole nüid 'ammust 'aega änam kanepit ohid Vig; sara, neid oli 'ammust 
aast Mih; vana talu, see on 'ammust saadik juba, 'enne mend Aud; üsna 'ammust on 
ta (talukoht) oln PJg; lakakaer, see ol'li 'ammust 'ammust Vau; ammust saanaka sa 
juba sü; 'ammust 'aega on mu poeg merel Hää; ta juba ammust 'aega teeb seda villast 
kangast, aga 'tehtud ei soa; ta põeb 'ammust aast, ei tule surin egä elu; see käib juba 
ammust soadik seal; 'ammust põlvest keedeti 'körti, mis siis ' süia oli .luu; küll mul on 
ammust saadik ia tuletegemise praht J Ju; oodenvaVt on siin ammust 'aega Trm; nad 
on ammust aeast tuttavad Lai; vanamel on 'ammust saadik 'mootor ratas; me elame 
ju 'ammust aast siin Plt; meil om ammust saantig 'tiibu; Kulla om ammust 'aigane 
nimi Hls; seda tää mea joba ammust põlvest Krk; tuu 'olhjo ammust 'ilma, kui mina 
näka mäletama, kuulin iki, ei tetti 'saia joba Ran; kraasi om ammust 'aiga tema kaen. 
aga ei tuu ärä kah; toda juttu om joba ammust ajast sandik 'aetu Nõo; mina ole joba 
ammust 'aiga kotun; ammust ajast saadik ei ole äni nännu^k ala'müüjat San; tütar om 
ammust 'aigu sääl 'tiinünü9, selle 'pernanõ hoit teda; taal omma jalap ammust aost 
saani? 'kangõ?; päiv jo ammust saani^jumalan Har; tä um jo ammust ajost saani* 
siili Vas; ammutsõst aost jo seda tetäss, ammust 'aigu jop Se V r d arnmudast 

2 . ammuks, kui ammu siis Ammust nied karduled tullid - - 'enne põld kardulest 
Kei; ammust sie oli kui ta linnas käis VJg 

a m m u s t a m a ammustama — ammutama 1 ammusta9, smi 'lak'ka Lut 
h a m m u s t a m a ammusia\ma eP(/i- Phl, -o- Emm Käi Mar, -ss- Kod MMg); 

ammust- u Krk Krl; 'ammustam(m)a R(/>- Kuu) 
1. a. hammustama (tükki, pala); sööma ei mina ' am mustand 'ühtki kord 'teie 'lei

va pala; rebane läks 'ammustas 'kassi liha Liig; laps ammuslab nenda suured suutäved 
Jäm; 'jäsmii-nid 'lõhnavad väga rängasti, nii kui mett ammusta kui 'sisse 'ingad Var; 
Enne ma ammustan keele otsast tüki ära, enne^gu ma seda 'väl'la räägin Hää; võta 
ammusta 'leiba ja 'rüipa 'piima 'piale Kos; ammustasin puaf suutäit, ei tahandki 
'rohkemb VJg; kama pihoss ammussasid ja jõid 'kalja 'piäle Kod; ammustab 'pähklc 
kafti niigu paugub KJn b . hammustama, hambaid, astelt vm sisse suruma, hammas
tega pigistama; salvama, nõelama kuer 'tahtis minu 'ammuslala, 'kargas 'külge Hlj; 
'paarina 'ammusta 'ninda^t veri one 'lahti VNg; Kes esimisi 'päivä õli 'kündämäs, 
sie 'kasseti ka 'ninda 'märjast, et siis 'sääsäd suvel ei 'ammustand Joh; obone 'am-
rnusti kõvast kää vart Vai; ussi ammustamise 'vastu ka tegi vett - - siis ammustamise 
valu kadus ka ära Mus; koer ammustab, võta koera 'karvu, suitseta, soab 'kergemili 
'terveks Pöi; ussil peab 'kehti ämmas olema, kui ta ammostab Käi; hunt - - hakkan 
hammustama seda meest Phl; kui us"s ammustab ja üles 'paisteb, siis lukeb ussisõnad 
'peale Kse; sääsed oo kurjad ammustama Tõs; kerbud ammustavad IIMd; inimese 'koh
ta 'üeldakse ika koa vahel ei augu, augu, aga äe ammusta Hag; koer ammustas 'jalga 
JMd; raudsipelgad - - ammustavad valusast J Jn; tuli ' noncsse. ei tohi 'minna, kui on 
nõeluss ammustand Koe; kui õrna piä perält (iseseisvalt, omaette elad) siis akab õrna 
täi ammussama; 'kärpsed valusass ammustavad, näevad vihimä Kod; ' auku ja koer 
ei ammusta Lai; kui sisalik seetse 'korda ammustab, sis on nisamma nagu vana us's 
'nõelab KJn; ku pini auk, sgss tä ei ammustõv Krl 
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a m m u t a m a 2 

2. fig 'aigus on 'küljes, rapputab kõhe, närib, 'ammustab kõhe Liig; oli 'kangem, 
ammuslas teise käest töökoha ära Mus; Suu 'sisse ää, seila taga ammustab, 'seiike 
inimene; "Järsku, 'raskelt midagi 'ütleb - - jusku ammustab vihaselt Etää; nii tige ja 
riagib just nagu ammustaks teist inimesi VJg; ämm 'ütleb [lapsele] - - ära puudo, liha 
ammussab (et laps liha ei võtaks); kulm - - ammussab; mes "kartuli nukk 'välja jäe, 
selle ammussas [külm] ärä Kod 

h a m m u s t u s ammustus, -e spor eP; "ammustus Liig, g -e Vai hammustus, ham
mustamine; hammusta tud koht, hammustamisel tekkinud haav miks "ussi 'ammustus 
pahast ei lähä, iämä on juo 'kiuhtine luom Liig; nii suur aav nagu kirbu ammustus; 
oh see pole valu midagi, üks sääse ammustus Mus; koera ammustuse kätte pidi surema 
Tor; ullu koera ammustus Kos; see mud'u kirbu ammustus Trm 

a m m u | s u u ammu\suu KJn, ammus- Vas Räp, 'ammu- Liig 
1. a. 'Ühtelugu suu'ammukalli pääs, vana'ammusuu (ammuli suuga inimene) Liig 

b . Piäp suu, vana ammussuu (vasturääkija) Vas; vana ammussuu aase'vasta vijl Küp 
2. 'vankre ammusuu (vankri osa) KJn 
a m m u t ammu, kaua aega tagasi se oli juba ammut 'aega , kui seda sai 'kuultud 

J a a 
a m m u t a m a 1 ammut\ama Krk(-eme), -am{m)a V(-õmmõKrl, pr "amta- Se); "am-

mutam(m)a Kuu Hlj Liig laiali, lahti, ammuli olema või tegema; ammuli sui olema mes 
sa 'ammutad, situ "laialla; kadus on rebal, 'ammutab, 'ammutab siel lohagilla, 'lah
tus parandada Kuu; 'kafkine sukk, suur auk 'ammutab 'vasta Hlj; 'ammutab 'otsa 
'vahtida Liig; mis sa suud ammuiet, ega pääsuke siul suhu ei tule ku lõvva laiali aat 
Krk; nigu suu är ammutõt jälleki aik aigu takan Krl; ma näe viil kolmõ versta 'taadõ 
arp ko kiholanõ suud ammutass Se; ammuda sou 'vällä; ammuda (siruta) käep 'väile 
Lei; missa tan ammutat 'suuga, varõss 'lindass 'kurku; ammulago.J 'suuga Lut || fig 
rääkima hakkama, lausuma ei lase suud ammute pand 'vastu ku ragin, ku sa midagi 
käset, tetä tai. Krk; mässa eip tan midagi nii palTõ ammutada7 (valetada), ega map 

joba ei usup Kan; sääl oli pällu 'vgõrõid, maP is 'lihkõ sääl 'suudki ammuta'' Har; 
Mis sap nakkat suud ammut ämma (vastu vaidlema), häbene 'veitkene Vas; ku 'kiäki 
pällu 'täniass, [öeld] midas sap sääl ' amtat nii pällu Se 

V r d ammus tarna, ammutõlõma 
a m m u t a m a 2 ammut\ama ?Kos Pii Hei T(-õmõ San), -am(m)a W(-õm[m]õ Krl, h-

Plv); 'amtama Plv Räp Se 
1. ammutama, (vedelikku) tõstma; (vilja, heinu vms) tõstma; laduma kos tu 'pen

ne kipp om, vaja tuvva lehmade vii ammutada Kärn; lina ammutadas argiga avvast 
'vällä; lätsi tõi kuhjast 'õlgi, väega pällu ammuli 'sälgä; kütuse 'kütmise aig ammu-
tedi vitsa unikude ja 'panti palama Ote; vana memm 'näksi 'leiba 'ahju ammutama 
Rõn; Tulõ^sa^ka appi, ammutami^naa^ "karloli unikullõ; Lasiu^tulõsi 'ritta ammuta?, 
mis liä^nii vedeläse? Urv; suppi ammutõv kopp Krl; eläjile ammutõdass 'juuki ette] tuu 
haokubu 'panti 'maaha ja ammutõdi 'turbaga kiiinip (kütise tegemisel); käsik urn vii 
ammuta Vas; kopp om, 'luuga heideiäss 'ruuga, ammutass 'liuda; lüüt kärbigu maa 
sisse, ammutat [herned] sinna "sarda; noodast ammutõmõ [kalad] "kofvi Se; ammuda 
vett "iõrdulõ Lut || ahnelt sööma mis sa ammutad nii kaua kui sa vahest söönd ei soa 
Pii; silma 'kinni, suu ammuli, mugu 'niildu ammutab Nõo; ammut' 'hivdäll iho täü.^, 
no läfs magama Kan; küll taa ammutass viil 'sisse 'hindälle Urv 

2. peksma, lööma võti nuia kätte, siss ma teile ammutasi im/'San; ammuta^juudalõ, 

337 



a m m u t a m a 3 

nii et saa Kan; ma^i^tiiä^kah, inisia "poiskõnõ oli "kirfja tennüp, rnugu ammut' gnnõ 
töist rusigugap'; soss 'näksi jälp ammuiamma "kuij,tõgap Rõu 

a m m u t a m a 3 ammutama tasakesi ammuma, inisema luom ammutab 'ühte lugu, 
igatseb "teisi taga JõeK 

a m m u t s am(m)u\ts, -t's, -Tskuni olõ._,nu "müra amufš "uomuguni; mul am kaits-
minn (karjahoidmine) amuts kaiõteiš"kümneni] atuss om kolp amxifs neli "kuurrnai 
"villa Lei V r d ammats 

a m m u t u hambutu suu on ammutu PJg 
a m m u t õ l õ m a ammutõlõma Se Lut frekv < ammutama 1 "suuga ammutõli Se 
a m i i e —> ammune 
a m p a l a ( - ) —* hambapala(-) 
a m p a m a "ampama "nuiaga kolkima" - Plv 
l i a m p a r 'hampar pl n -id "ulakas" Mont [inimene] on kohe peris 'hampar, kogu 

oma eluaja igal puol Kuu 
h a m p e l m a n n ampelma\ri.n g -nni Han, ampõlmarin g -rini Khn; ' ampelma\nn Käi, 

-rin Pst g -nni, 'hampelmann g -i Kuu; ambelma\nn Kaa, -rin g -rini Saa; 'hamplõmari 
g -ni p -'rini Rõu; ampelmann Pär Amb MMg Nõo hüpiknukk; kloun, veiderdaja 
"Hampelmanni saab 'nüörist 'tembada, siis kääd jalad neh kaik "liiguvad; Igäie sugusi 
'hampelmannisi siis "ilmas nägüb olema Kuu; "ampelmann on säsone mees, kenel 
keed jalad keppovad, papist 'tehtod Käi; Ampelmann - - need olid "sirkuse tolad. Aga 
külas oo kua mõni ampehnanni "moodi Han; Kargab nagu ampõlmarin parandal Khn; 
Ampelmann panti lae alla ehk nagla otsa saena pääle, sis nöörist tõmmati Nõo; Taa^m 
üt's "hamplõmari, keda viinapufel traadist "tõmbas Rõu 

a m p l e m a " amplema Jür, ambelda Lai loopima, ärplema; vaidlema ned läksid " amp-
lema, läksid suureste "amplema Jür; "amplesid siisa-ma, põld "asja ees, teist taga Lai 
V r d ampslema1 , hampsima2 

a m p n e —> ammune 
a m p s 1 int Vetab imps siit, amps seeld (püsimatust inimesest) Emm; tii "pätsi, kasta 

"leiba, tii "pätsi - - "suska suhu amps (seda lugedes löödi lapse käsi kokku) Ran V r d 
arnpsti 

a m p s 2 istk suutäis Viel üks amps, "ampsule "piale "rüüpsti IisR 
a m p s 3 (lastemäng) Jõulu ajal, kui õled on sees, teevad lapsed kärpse ampsi. "Võe

takse kõrs, millel on kest peal. Ülevalpool sõlme lõigatakse kõrs katki. Siis lõigatakse 
sõlm risti lõhki, ka kõrs umbes tollipikkuselt. Kesta kõrrel edasi-tagasi liigutades teevad 
lahtilõigatud osad niisamasuguseid liigutusi nagu kärbse jalad" - Phl 

* h a m p s a h t a m a Sääl sai kopaga paar" kord hambsahtaP, ol'l veidükene õllõ maku 
man Rõu 

h a m p s a m a 'ampsama Nõo, "hampsam(m)a V, ampsata Nõo Räp(A-), hampsadap 

Har Rõu; ipf (ta) hambsads Kan; "ampsama IisR (suhu) haarama, ahmama; hammus
t ama Vahi, kus on 'oinal "kelkarad taga, paras rebasele suhu "ampsata IisR; põrsass ni 
ähenälä^hambsašs, ei "lõõri tõmmašs Kan; pini - - taht minnu hampsadap Har; kull 
sääl "kofsel taaratõllõss, mida taht hampsatap; 'hampsass kinni, küüdsep 'sisse lööse 
Räp 

a m p s e l t ammu "ampseltki põle anesid ohid (kasvatatud); see nimi kadus juba 
ammu 'ampselt ära Pha 
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a n d 

h a m p s i m a 1 'ampsima Käi, ampsin Hää; ' ampsma Kärn Ote Urv V(A-, 'ampsmö 
Krl), pr (h)ampsi- (-bs-) Kam Kan Urv Rõu Vas, amsi- Ote; nud-part 'ampsin Hei 

1. aplalt, ahmides sööma [põrsas] muugu? nudsi läbi hammaslõ, mine tiiäp kas 
ta nakaski 'hampsma Kan; amps ku vana immis Urv; ta um hüä Vsiga, laa hanips, 
võtt ' hampsmisega* Rõu; A^mu^fsiga hamps jäl^sakõd 'süüki nigu^kõrva^rapusõ pään 
Rõu; laa hanips ku^pini Vas V r d hamsma 

2 . lstk sööma Laps ampsib 'pulli kah Hää V r d hammima, ammuma 2 

h a m p s i m a 2 'ampsima Lai Plt, am(p)si- Phl/A-/ Trm, 'ampsma, am(b)sib Ran 
K a m / ' a m p - / — ampslema1 mis sa amsid minuga Trm; *ampsivad, aavad lori juttu 
Plt; temal alati tu 'ampsmme, vai ta ' õiget juttu aab Ran; nakass viil 'vasta 'ampsma 
mulle Kam 

h a m p s i m a 3 'hampsima "ruttamisi ähmitsema" Mes sa 'harnpsid, eks ' aiga ole Kuu 
a m p s l e m a 1 'ampslema Trm Lai Pii KJn SJn, -lemä Kod Ran, -lõmma Võn, 'ams-

lema Ksi, amselda Lai, Pii, -dä Kod Ran, 'ampsleda KJn SJn loopima, ärplema; vaid
lema, tüli tsema 'ampsleb - - vadib ja 'vaidleb sõnadega Trm; siält ja tiält võtab sõna, 
ei aja 'õiged juüu, mugu 'ampsleb Kod; mzs s« keksid ja 'ampsled siin] 'ampslesid 
kahekeisti vastakute, üks 'riakis üht pidi, teine teisi pidi Lai; 'ampsleb 'peale, ei räägi 
'õiged juttu, tikub 'ampslema Pii; &UŽ krõhveldab, siss 'ampsleb, piäb nigu 'uhkess, 
pillub kud'agi noid sõnu Ran V r d amplema, hampsima2 

a m p s l e m a 2 obesed ' ampsleväd ku näväd närivad tõõnelõiss. ammassegä obesed 
'ampslesid Kod 

h a m p s m a 'hampsma Se, ipf hambsõ Rõu sumama talvõl' - - tuisugap - - SQSS 
mugu^hambsõ tuu söögianumaga^läbi lumõ tarõ poolõp Rõu 

a m p s t i deskr, lstk Suu 'lahti 'ampsti, sie on kole ia 'putru lisR; ammikest nüid - -
'ampsti, ammi nüid ammi Krk; Võta nüid luidsaga puppu ja pane tsuiude ampsti Nõo 

h a m p s õ l õ m a 'hampsõlõma frekv < hampsima1 tsiga võtt ku 'hampsõlõss inne, om 
hää süümä Kan 

a m s a t s "tengi ülemine osa" 'partuunid käivad ' amsaVside pääl. 'ainsat'si 'par-
tuunid Hää 

h a m s m a hariissma — hampsima Tsiga 'hamssõ nii et kõrva paan rappu7". Kujiää 
'süüjä Vsiga om, siss haniss Har 

a m t a m a —» ammutama 1 ' 2 

a m u m a —> anuma 
a n a r anar, -a Liig Trm 
1. puusse lõigatud soon, õnar, valts riista vitsa anarad; sarikatel raiutasse anarad 

otstesse T rm 
2 . seinapalgi kitsam ots, mis käib jätkamisel teise palgi otsa raiutud õnarasse 'töisel 

'palgil on su on, 'töisel on anar ~ kiel, nisa. anar käib 'suone sies, siis 'ongi 'jätketud 
'seina palk Liig 

3 . "kark, näsa" anar - pügal ~ kaapide Liig 
a n d and Sa L M Ran Puh Nõo, and Muh Hi, g anni; and g ärini Mär Tor K I Krl; 

and Kuu Liig Jõh, 'andi VNg Vai, g 'anni 
1. andmine 'Töise pere 'naine on 'õite 'lahke 'anniga ei sie jädä 'ihna kedagi; 

eks 'anniks ole (andasünnib) Kuu; [mõisa] ärra -- 'andis 'vaeste inimeste lastele kooli 
leba -- siis loppis 'mõisa leba and ää Mär; ei siis põlud valmistud ega olnd sööma 'andi 
kedagi Vig; t ,om kasina anniga, tuu ei anna sulle mitte midagi; lemäjn 'eide anniga, 
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kand 

mine midagi "ofsma, ega ta konagi ei "keela Nõo || h e l d e - l a h k e a n n i g a lõt
vade elukommetega, kergesti anduv sie " tütrik on "lahke "anniga, "annab iga "poisile, 
kie küsib sie saab Liig; vanast " üllivä mõne seräise "tüVrigu "kuhta, kelle man mehe 
käesivä, et to^jn "eide anniga ja laia panniga Nõo 

2. annetus, kink; almus, armuand "Anna "sandile aga ära "santi "andiega ärä 
taba Kuu; Nüüd õli "paari "rahval laps, siis "kuuvve nädala "otsas "läksiväd "nurgast 
keriku, võtiasivvad "leiva, "veiväd keriku "vaestele, nied diivad keriku "vaeste "annid 
Liig; ikke "aetasse andisi "vaestele Mar; siis "viidi "vaestele "andisi, kui laua kirikus 
käisid Juu; annan pimedatele selle anni Pai; ega kiket "asja Õppi ei saa, muist orn iki 
"luuduse and Krk || (leivast, viljasaagist jue) leib one ihu toedus, jumalaand Kod; su 
om jumale and, ärä visate [leiba] maha (öeld lapsele) Krk; ta^m kõik' jumalõ and, et 
sul ni tark miil' ja "mõisiuss om Krl || sag Pi veimed, mõrsja kingid pulmalistele; ka 
vastukingid mõrsjale pruul ajab oma "andisid, "korjab "pitki küla, "viinapudel "kimbus 
Liig; "lähkri "joojad viisid ruudile "anda, "kiudud, linu, "villu ja kapeiud ja Muh; pruut 
"audis aiinid. "peigme ema sai müt/si, sai särgi, sukad, "kindad, põlle Hag; edasi tuli 
anni "anmine. "peigme õdedelle sai "antud igaühele müfs ja emale Jür; "enne olid 
annid jo. sokid ja sukad ja suka paelad Ann; aiinid-- "anti [pruudi poolt] "peigmepoolt 
"rahvale, pruudi vend jagas - - pidi kakste-ist kolmie-ist "särki jagama, sinna käis 
"juure sokid, "kindad, "taskuräl'1 - - si on täisand. si oli rikas, ega igaüks "jõudnud 
"täisi "andisid "anda Ksi V r d anduss, annak, anne, annus1 

3 . saak, toodang ärä "pelga mere "andi (saagi aeg peab püüdma) Kuu; "einidest 
ei õle suurt, "andi, vähä saab; sel suvel on "õige "vilja and Liig; teene [lehm] andis ike 
kahessateisskümme "toopi [piima], seokse ea anniga oli Kir; Lehm oo kitsi anniga Hau; 
mõlemitel on iad aiinid, "ernel ja ual Trm; eks rohoss õle ike suurem and, ku [kari] 
roho "piäle suab Kod 

4 . vaimuanne, võimekus Taal on oort jumalast "sõuke aiid "loodud Pöi; ta pia oo. 
ia aiid oo Aud; "andi ei ole "laulmiseks Juu; üvä and kõege asja "piäle. tõesel ei õlf 
"andi Kod; mul ei oole jutu "andi, mea ei mõista juttu tetä Krk; egäl utel laolu "andi 
es olegi Ran 

5. (ei ole) asi või asja, tulu ei õle tämäst suuri "andi. lörts ja "arvokeine (riidest); 
egä sest [hobusest] enämb suurt "andi ei õle, ajand juo tõse jalad alt "vällä; mida tärni 
"ennast "ninda "kõrguiab, enesest ei õlegi suurt "andi Liig; sie laps on nii põdur, ega 
sest ikke "andi tule. ega sest inimest tule VMr 

h ä n d and Hei T Urv Krl Lei, h- V, g (h)anna 
1. saba ku arak kadsatess - - kos puul and om, sääll tuvvass "käsku Hei; "kange 

kuumaga lehma võtiva anna "säl'gä ja joosiva tanumide; egä peni kergitab oma "anda 
- - kes ennast väega kitt Ran; kuri pull tulli ussest "sisse, miu lehma sarve olli ummel-
du pääkoti "külge, vana viht olli annass "pantu (pulmanali) Puh; ja kui kana "anda 
soputana, siss tuina "võõril; "rätsepa obene ravvane, and om taka linane. — nõel ja 
niit; tuule"veskil om nii ei, kui ää tuul om, siss tuleb jahu ku obese annast; last vihuti 
siss tualeti et, at'a at'a anna pääle, tsopu tsopu tsooru pääle; tõbi annaga peni; nüid om 
[koeral] äbi, tuleb and sorun ja pää norun Nõo; lõõgassi kodu poole mineku nigu and 
"õigõ takan Võn; kas vai neli viii) obest "paiiti "anda üitsülele [rehe tallamise ajal] Ote; 
Kui and "küindusi kondi manu, pidi ää nüssilehm olema Rõn; Ut's iif, kai's "anda = 
pastel; Tuli om nigu pirn anna otsah (tulenäitaja ei pea pirdu paigal) Urv; sõim kasi 
^kassi hänna ala?; no^timäl om suur juuss nigu hobõsö händ; timä "tallass õks alasi 
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händ 

tõsö hänna pääle, tuna taht alast "tõisi tüssäda? Har; kas susi soe hänna pääle kuna-
gi^süuss (kelm ei reeda kelmi); Tsia händ hoiõti kesvätegijäle; Hopõii näüdäss * hända 
jakaltÕ (jooksis ära) Rõu; taa sääre hadak um, laa nigu kana händ tuulö käeh (kerglane 
inimene); "lamba händ saa kaHissõlõ [süüa]; vana "loikam [koer] tulõ kodo händ "jalgo 
"vaihel Plv; jobi hännaga pini] harak liinah, händ ussõh — aKoluvvaga alio"püHkmine; 
susi suuh, sarvõ^pääh, pik'k händ "perseh — "leiba pandass "lapjuga 'ahju Vas; mis teil 
oin müvvä?, hobõsõ "handu vai hafašsü vai "liartsõ; pini höörätäss "hända, hännaga9; 
ku häda 07ii olõ õi "härgägi hallo, a kui hädäkõrd "my,y,dä läti, siss oin "handagi hallo 
Se; kass situst7" är urnina 'hända; hüäl tsial kõõ kõvvõr händ; mõnõl [lehmal] um padi 
händ ka kui luud - - mõni um harva hännaga Lut || fig kibu anna all (rutt , ajapuudus) 
Urv; Kos lä yks inäp läti, ku täi jo händ paku vahel ja elu üte veere puul um (rase) 
Rõu; ei olõ nail nooni häpü ei ^ "hända; hänna kuuli (vabaabielus); Lahke hännaga 
inemine. (kergete elukommetega); om ta mineke kiim, händ "kukro paal, anna? joosta7 

õnnõ kohe taht Räp; kiä "uhkö om, "vtskass hännaga Se; ligõhha hännaga, hüä olõ._,i-? 

Lut; h a n n a n , h a n n a h järel, kannul sa olõt nigu "väikene lat's imal alasi hannan 
Har; Taa pinitük'k "iirkass ka,ks alati sul hannan Rõu; olli ma ka iks suuril hannah 
'vaivina minneh Vas 

2 . riietuseseme (alumine) osa kördi and Hei; võia and üiess, ma anna sulle 'vitsu; 
prak'k (kuub) "olli poolõni "perseni, praki and 'olli "lahki; ta, in talulaiis - - om "uhke 
- - lüüp tõese kas vai "undnguannaga maha Nõo; laits om nigu tila emä anna küTlen 
Ote; pane oma poig vai anna "sisse, mia ei pane tost tähelegi Rõn; ima nõst säfgihanna 
(kuuesaba) üless; kafs "tuisku väläh, üt's tõsi 'hända, tõõnõ aja lummõ 'persehe Vas; 
Kaiiõ "muudo siidi omma, pääsndi ja hänna - -Nuuhanna^köüdetäse^ "iaadõ, naasõ^ 
"köütvalinige"külge,"tüVnku^vanigõ"külge; linik', mäh'k'ümbre pää, hänna takah Se 

3 . tarberiista osa, käepide, vars üits aenumane annaga paün 'olli, ku vahel liha 
küd'sätedi, siss 'panti "ahju Ran; 'lapju and läits 'katski; pööra annast kääneti püy,r 
ette, siss 'olli uiss "kinni; kos vanast olli ilusa kopa, "handul kfjik' nadade taka ja Nõo; 
'luüsa 'paiiti andu piti "varna "pistü, egä üt's tuus oma ärä; pää ari "õlle 'öörgune, 
and 'õlle iks takan VÕn; villkopa kõru "olli madalamb ku kipi kõru, säält kõrvast läits 
and läbi Ote; Üle lapju/ianria ja roobi/ianna ei tohtev minna, siis rninnev au ahju San; 
ss võedass kas vasara händ vai, mia taht, "minkänii t'ä [kips] peenikesess hõõrutass 
Urv; vigla and oli ka parass pik'k ja jämme, iks hää "peiu võtta? Krl; tooli händ om 
tooli sällä lakahn Har; timä näk'k mj ilma hannaldap rihhu, talil hinele kah Rõu; "tartu 
ptibu? olli 'kalli9, nuu? olli ilosa luust hännaga7" FMv; Hummogo niide.te hani 'maaha, 
süüm 'aigo "leivänaadõ rihä hännaga haaiia ülesl vai kaari lak'ka; prennel, tol händ 
peräh, puust händ Räp; a lu puu, mis "perrä läbi tsusatass, pulk otsah, lu kutsudass 
meil ratta händ vai lankhargi händ Se; händ kuu um tsifbil, lüvväss "vardõ Lut 

4 . vilja idu; ohakas; lehe, marja, õuna varreke kääneti lade 'ümbre, et põhjan mõni 
konds om "tervess jäänu, kesval mõni and "persen, uhak küllen Ran; "müimise kesva 
iväti, et siss lähvä anna lakast äräPuh; kesviljäi "andu, "keJviga olli iu sõda, kaaralja 
rüäl ess jää "andu; anna olliva uhaku kandsu, tera 'külge jäänu Karri; kesva anna om 
vällän, kägu ei kuku siss Ote; lihel om haud, laast timä kasuss Har; ma idudi kardo-
kil, kardokil urnina jo hänna takahn Rõu; keJvil hõõruti hobösõga hänna lakast "maaha 
Räp 

5 . järve sopp, maatüki ülemõõduline osa Üle jär"ve anna "tullimõ San; hännaga 
vakamaa, suurõmb kui vakamaa Har; " Uutsõh om üts järvehand Se 
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6. ühisest töörinclest mahajäänud tükk, tööjärg ku mõni 'põimja jäi "taade, siss 
üteldi et, kae tuu jäi "anda, i,om vana laisk K põimja, lähme kuseme ta anna paale; 
tõese "põimja avitiva siss tuul "anda 'jääjal ärä 'põima, tuu ' olligi tuu, anna pääle 
kusemine; mõni kes aste kärmäss ' olli 'põimina, lask "enda 'ijga minema, ja tõese 
jät'1 "anda Nõo; kuiss sa nii uina hännaga "perrä jäät Har; luu jäi 'hända uina "jjga? 

nikujiand jääss "perrä, niku^siba; titnä om kõõ hannah Vas; tää lügüss kõgõ hänna 
pääle "jääma Se 

7. rida, rivi kurõ^' lätvä mgnikõrd "kolmõ "hända, imä lihn ja latsõ^takahn; KurõP 

"lindasõ katõhn hannan Rõu; kala^puhasti är?, ja "suulssi, siss salid'si "hända Vas; 
hahe händ Vatt; sibulahand, "hända saVlidsa (nööri otsa lükin), ar sallidsa sibula "hän
da (kuivatamiseks) Se 

8. kraasimisel saadav villarull(ike) oiõigõ?mitu "hända "villo sai taast pugust; Es 
kraasita^küll ^sääntsiid nigu no? kraasitas "kerra, siss kraasiti iks hänna9 Kan 

V r d händ 
a n d a k aiida\k g -ku saksik, pentsik - Ote V r d antsakas 
h a n d | a h m õ emaslooma suguelund seo valitsuss ei lasõ ^midagi hukka minna7', 

lehma udara7" ja handalutsõ7' ja pulli muiini?, kõik' ieläse söögiss Plv V r d hannaalune 
a n d e | k i m p neljast nurgast kokkuseotud lina, milles olid pruudi anded - Ris V r d 

andekomps - k i n n a s pi "ande "kindad pruudi poolt sugulastele kingitud kindad - Kuu 
- k i r s t veimekirst - TMr Urv - k o m p s — andekimp - Ris - k o t t kott , milles olid pruudi 
anded siis akati 'anded "anina, "ande koft "toodi tuppa "valge "puhta lina sies ja 
"paiidi laua peal Ris; tol olli "andekoft, sii "andse igale poole 'kiiidit, sukke, "üüksit 

Hei; "rnõfsa imal "ol'gi kõgõ "andõ koft käeh Se 
a n d e k s 'ande\ks S Mar Mär K andeks andma, jätma, paluma, saama tule palu 'andest 

Liig; kui ta so "juure tuleb ning "andeks palub, kuidas sa siis "laale "andeks ei anna 
Khk; va pitka vihaga inimene, anna ta seda nii ruttu soole 'andeks VII; anna tääle 
"andeks 'jälle Mar; ma 'aiitsin "talle "andeks, ei ma pahandusi taha Amb; "üeldi 
üheksa pattu 'andeks 'suama, aga ma ci ole tapp [ussi] VMr V r d andes(s), andest , 
andiss, audist 

a n d e l "andel Kuu, "andel(i) g -i , tr "andlist VNg, pl "andelid Vai, andel E m m , 
pl "andled Hää; "ang\el Rei, -õl Khn, g "angli Rei ankruvinna, kaevupööra jne osa, 
millest vinna või pööra ringi aetakse 'tüüri "andel(i) (raud, mis r a t t a juurest läheb 
tüüri pea juurde), ratta pettel "kiera "tüüri "andeli ~ 'andli; kahe "otsaga peli "an
del (pumpamise kanghoob pelil) VNg; Ankrupillil aa kaks andeid mikedel veel põigiti 
keepidemed otsas. Neid rõhuda kordamööda alla kui ankurd üles veieda Emm; "Liivri 
(kliivri) suõl piäb "angliga ning soriga olõma, muõdu sua "liivrisi kuedagi teiss "kül
ge "laska Khn; "andled on niid, kellega "ankurt üles "võetaks, kellega pill 'tüütama 
'pandaks Hää 

a n d e i d a n i a —+ hangeldama 
* a n d e l e m a "šiipi ' andõlid'ži (seepi kaubitsesid) Lei 
a n d e n e a < anne see raand o jumala 'andene (jahime) Muh 
a n d e r —> andur 
a n d e | r a h a 'ande raha (pulmas) - Kuu 
h a n d e r d a i n a —» hangeldama 
a n d e r v a k s —>• angervaks 
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a n d e s ( s ) , a n d e s t "ande\s Pä KJn, -ss Kod Trv Krk Puh, st Rkl VMr VJg Iis 
Trm andeks tule palu "andest; "tütrik sai "andest Lüg; "anna "andest Vai; palus oma 
patud "andes Tõs; ikke "andis veel "andes inimestele Aud; Ema, anna andes ei ma 
kottu ära joosin PJg; eks sa and "andest VMr; palu "andest IisK; tämä annab mulle 
patud "andess Kod; tulli miu käest "andess "pallem, ärä "leftme Krk 

a n d e | s u k k pruudi poolt (peigmehe) sugulastele kingitud sukad - Kuu Ris "ande 
sukad, pruut "andis saea "rahvale, ega pruudi pulmaleslele sedasi "antud; "ande sukad 
'tehti põigiti triibulesed Ris - t a l u j a pl 'andetalujad andevaka tuppa toojad (hrl peiu-

poisid) - Ris -vakk veimevakk, vakk, õlest punutud korv jne, millest veimi välja jagat i 
- Jõe Hlj VNg Mus Hau Tor HaLo Kad VJg Iis San "ande vakkad olite 'valmis "enne 
kui mihele "saite, minulegi 'tehti 'peiu "puolised Jõe; pruudi poiss võftis seda "ande 
vaka, suur kofv oli, pia piale Nis; "ande vakk oli ikke pruudil, sialt siis võttis ja "andis, 
kellele "anda oli Kad; siss ol'l pruudil lu "andmine, pidi okka "andõ vakk olõmõ San 

a n d i s s , a u d i s t "aridi\ss Krk Hei Ran Nõo V, -st Lut andeks jumal 'andvet ütese 
pattu "aridiss, ku üte uisa är saal malerte Krk; jälämi "aridiss tal Hei; viimäte iki 
alast tema "pääle, ärid "aridiss Ran; esä jät't ike 'mullõ 'aridiss, esä "oidse miu 
'väega Nõo; sa piat uma^paiu^kõik' "aiidiss 'pallõma Urv; kubias ol'l 'hirmsa "uh
ke; aridiss"anmada miiss Räp; ma^sai är 'aridiss; mullõ 'ariti 'aridiss Se 

a n d j a tgn < andma 
1. andlik, helde 'andaja inimine, 'eide südamega Lüg; sü om 'aridje süä, ää, et ta 

annap latsel; "aridje ja armasteje inimene Krk || (omanik, andmisvõirneline) ma olen 
ikka teistele and, kui ma "andja olin Kei; mina olen "arija õllud ja nüid olen anuja 
Kod || "õnne '«nHait/ (ennustajaid) j a 'kaardi panijaid ci saa 'uskuda Lüg 

2 . "pu lma ametmees, kes viina j a toitu välja annab" - Lüg 
a n d j a k e n e dem < andja taa om säärane 'aridjakõnõ (helde) Har 
- a n d j a t s õ Ls käeandjatsõ 
h a n d l a n g e r —> hantlaager 
a n d l i k 'andli\k Sa Emm(-/e-), L K Hls, spor V, 'anli\k Nõo, g-ku(-ko Emm); "andli\k 

Kuu Rei, 'anti- Ran Puh Krl, g -gu; n"andlik Lüg Trrn, 'ärid- Kod(" an'.-), 'andalikku 
VNg (sag liitsõna teine komponent) 'Andlikkusi on vähe, "tahtjasi pailu Hää 

a n d m a "an(d)ma üld (-me M, "andmõ Krl Har, 'andmadõ Har), 'anda\ma R 
(-maie Lüg) Sa; 'anda Hi Lä Mih Khn K I Trv Hei T, "anda? V, "andada R SaLä, 
anda Sa Muh L Äks VIPõ M, anda? VLä Se Lut Kra; (ma) anna(n) eP eL, "annan R 

1. ulatama, pakkuma; kellegi kätte(saadavusse) või kasutusse toimetama (ka söö
miseks, joomiseks jne) "ansivad "töine 'töisele käppa (kätt) Lüg; tule "süemie 'annan 
"siule omena Vai; pere"mamsel "andas toidu "välja, mis perele sai "tehtud Jäin; loo
male piab kääst "anma (lisatoitu), väljal nii vähe "saia Khk; ma anna "soole oma õlut 
ka maida Mus; üks annab rihalt [rukkivihud] kätte, tene ahab parsile Lih; neVlaba ja 
pühaba andeti liha [süüa] Var; anna lapsele nisa suhu, laps tahab imeda PJg; üle ukse 
ja üle aia ei tohi "leiba anda, siss tuleb riid - - kätt ka ei tohi üle ukse anda Saa; ole 
"terve molle "süiä ' anmast J uu; karjalselle sai oma leivakoi'1 "kaasa 'antud "lõimeks 
Amb; kas nad "uostclle einad ette "aritsid Koe; "kanga kätte "ariminc (niidepanekul 
lõngaotste ulatamine) Kod; anna kuradille sõ^m, võtab terve kää Plt; anna tuld piibu 
"piäle KJn; ku sa "kangest "kohkut, siis ei pia latsele "rinda 'anme; ken aus inimene, 
sü and kätte [leitud asja] Krk; ei ole eläjile midagi "anda Ran; angõ vancmbide kätte 
sji kiri; kanadele "anti liha "eiten võti käite, siss enämb neele "süvvä es anda (toitsid 
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end väljast) Puh; tolle kätte sai raha "antuss; ärid kanepi karaskiga mulle "jihvtii Nõo; 
ku sa üle läve annat, sõs annat tulu ja jaku ärä Krl; iaalõ tulõ soodad "sisse andap. 
vaest siss saa "terhvess Har; vahepalla andass nii "lõuna vai õdagu vahepääl; ma i 
anna^sullõ terehkätt kah Rõu; ärini linno massina ala Se; Všukõr 'ol'li "andun tÕvit-
sõlõ Lei; jumal" armu andass pääle patu parandamese -- tulõ sjonds jumal armuga ni 
pand jumalarmu "suuhhõ Lut; k ä t t a n d m a (kiriklikult) kihluma, kirikus "lugemisel 
käima" keisid kirikus kätt "anmas Mar 

2 . (kinkides, annetades, laenates jne) loovutama, teise omandusse või kasutusse 
siirma; millestki loobuma "Kergemb "anda kui ottada Kuu; mina küll seda "asja kaasi 
"vällä ei "anna, sie lähäb omal "tarvis Liig; "Sandid "käidi perede "määda, siis liit
mised ikke " anneti mis kenegil õli Jõh; Andija tüdib, saaja äi tüdi Kaa; ei ta * eest 
"õigust kääst anna Mär; Egäüks mehem "võtma kui "andma Khn; vanaisa "andis siis 

pärast koha pojapojale Aud; "Aridis oma inge kuradil (enesetapjast) Hää; ma olen ikka 
teistele and, kui ma "andja olin Kei; "pulmas "antakse "aridisi Juu; kui ma mihele 
läksin, "ariii ema^bolt mul lehm Pee; kas sul "täidib mulle natukene raha "anda Kad; 
egä stj sõda tulemata ei jäe, mine "välja kodoss, anna (ohverda) oma elo Kod; äkad 
oma tütart mehele panema, teisele ära "anma Ksi; ta ei läü raha "vällä anda Krk; kas 
ta om "õige, ma pääd "anda ei saa Pan; ma anni täile "ulka "langa, aga tagasi es mäs
sa; ärä "enda "tarkusi anna "tõesele Nõo; "anma ta virk om, aga "tahtma ta,_,i lää; ja 
ärid uma vana saanikõsõ iist elu Rõn; anna^perse tõsõlõ siilu, eš lasõ läbi kül'gluiõ Krl: 
massa^ai^murõhtamine, ku jummal' ilodust ei olõ ütehn "andnup; ku "kiäk'i ar^koolõss. 
soss mõškjillõ andass "aridit Rõu; ma "andnu^sullõ üsaga9, a mul om raha kotoh; ei 
anna aamõtit käest Vas || anduma, sugulisse ühendusse as tuma (naisest) "päiväl vana-
mor ei "kuule, aga "üöse "kuuleb küll. ma sohistan, "anna "mulle, siis on kõhe "kuuleb 
iast; Lits kes "annab, mies kes saab Liig; poistel juba 'mitmed eed korrad "andand, kee 
keind riist (lodevate elukommetega tüdrukust) Khk; kui mina tahan ja tõene annab, 
muku las käia Kod || fig "kulbiga annetud, "molliga "võetud (vähese aruga) Lüg; ep saa 
akkama mette - "anti undi pass (lasti töölt vm lahti) VII; poolest suust (vastu tahtmist") 
"anma Mar; kis "käskis "anda püksid naese "jalga (võimu naisele) Mär || (ihnsast) süda 
"andaks, aga käsi ei "anna VNg; ei "andand suhu egä 'silma, pala egä "pauki Lüg: 
Annab näpuotsast (vähe) Kaa; Naa kae ja ihnus, et ei anna teisel inimesel kibi kua 
piad "peksa Han; mitte mahasadanud "marja ka^i täü töisele anda Hls; sikke "seante. 
kes töisel ei anna pala ega puult', ta ei anna küüdse suurust "asja kah, "seante kidsi\ 
sii ei anna mitte "tingu ka kõrva veerest enne ku ta leeme "vällä lutsiss Krk; tema\ i 
anna mäda ka küüdse all sulle, ta^m nii tihnuss Puh; näpu väriseva, ku "tõesele mida 
annap; annab "väega veedi nigu erigvnrd jälle Nõo; ihne inemine - - ei anna oma näpu 
vahelt "pulka kah "perste "pista Kam; kes ei anna annakust, sii ei anna aidast kah 
Krl; nii sikkõ, et -- ta ei anna tõsõlõ nüüp"nõkla kah; ta is annap sullõ mitte musta 
küüdse väärt kah Har; anda as "siimä "pista ei suuhõ tsusada Rõu || (heldest) näpidega 
võtab, kamaluga annab Trm; elle ja 'lahke, ta annass või 'süäme päält ärä asja Krk: 
ta^m 'eide "anma, annap vai "viimätse ärä käest; mul 'kalge süät ei ole, mia anna 
vai suuiävve 'pooless Nõo; " Väega^" helde "käega?, tiä " andsõ kas vai viimädse huige 
takast ärp Urv; a n n a a n t u s t , m u r r a m u r t u s t endale saadust paku teistele -
T V ema utel ike et anna "antust, murra "murtust, kui sa "tõesele annat, siss "tõest 
annava sulle Nõo; annap "antust, murrap "murtust, "kaksap kaksatust; anna "antust 
"antut, ala^võiiu "võetut Har 
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3 . tehinguna loovutama, kellegi omandusse või kasutusse siirma a. rentima, müü
ma, laenamajne aleduse pärast 'anneti 'puole 'innaga Hlj; 'ansin oma "lehma "süöma 
'pääle VNg; vana Jaap ands "meile 'eini "võlga Liig; ema tegi "mõisa metstes "eina, 
et ärra einamad "andas Kaa; kala müüja tuli, antsid raha eest ja vahetasid vilja 'vastu 
Pöi; "andvad lehma teese kätte 'aastaks Kui; "aapteegisi pidi iad "rohtu "antama Mär; 
riik annab 'läinu Aud; ta "andis koha poole tera "peale; "aritsin selle [maja] 'valla 
(üürile) Juu; mõned " aiiisivad talud käest ära, "jäfsivad köhad maha Pai; and talu ren
di pääle 'vällä Krk; ega tuy, "müija 'uupi ei anna kellekile, ta jao'viisi annap; anna 
mulle odavambaste, mul ei ole niipal'lu raha; puul ilma ma 'vaškai ärä ei anna Nõo; 
and 'kapstõid mullõ, ma^ 'koiõ neli "paari sukkõ Har; ku ma osagi saasip ar^ "massap, 
vaest andasi hopõri tagasi Vas; kaupmijss ärid meehele luu hääteo jjst koiitävve rahha 
meelehääst Räp; tüüd andass "vällä tetäp Se; "võlgu "andma Lei; poolõ 'pääle (poole-
terale) "andma Lut b . maksma, tasuma kevade "võeti 'vilja "läinust, "anti kasudega 
kättä sügise Lüg; külmediga (külimituga) sai 'suilistel "palka "antud Jäm; sihantse 
mihele^p tohi ede anda (avanssi maksta), siis ta^p tee änam Khk; sa pidid ju raha 
ka kupu 'laskmese eest "anma Var; mis "anti karjatselle, "ariti püt't rukkid, teine od-
re Ann; "ariti ehi"aegne paiuk Lai; mis sa mulle tasuks annad Plt; "rüüvlele andass 
"rüüvle palk Ran; nüid ' antana raha palk, egäle utele tüü 'perrä Puh; mul ei ole midagi 
'söögi jjst 'anda Nõo; taalõ mia palk andass, kõgõ juu 'persede; timä aiid raha mullõ 
veidemb tagasi ku ' õigtiss ol'l anda? mullõ Har; ei ole vald minole abiraha "annu vi$l 
Räp 

4 . a. suunama; kellegi kätte, hoolde jne toimetama, usaldama tämä on ravitsejate 
"uole all. "tohtrite uolest "antud Lüg; annab teise oiu ala oma raha; "andas oma "tütre 
"tääle naiseks Khk; Kes teise abeme ää rikkus, see "anti "kohtu "alla Pöi; tädi "andis 
mind karjatses Aud; käisin 'aritsin oma töö üle, sain "tehtud Juu; ega ta._,ss nalla 
osi koa põld ikke jo, laste kätte oost "anda Pee; mea anni oma poja sepa selliss Krk; 
tüdär "antu sugulase kätte kasvate; egäsi vallast pidi vallavanemb kaits miist "andma 
Hei; kaiekürnne 'aastani 'ol'li alt 'iäline, siis 'anti 'täile inimese 'õiguse kätte Ran; 
ei seda suurõmbai [last] ma ei^saa sullõ kafusõss anda? Har; teil ka vaja uma sõsar1 

mehele 'anda? Se b . (hrl koos refleksiivpronoomeniga) kellegi teenistusse hakkama, 
alluvusse minema; kellelegi või millelegi alistuma, kellegi või millegi mõju alla sa t tuma 
on viks 'tütrik, ei 'anna 'ennast 'poiste kättä rebida; 'andas 'ennast 'Erra 'valla 
"alla, läks siit "vallast "vällä Lüg; ken joomise "sisse "andand on, oma "riide ilbud 

joob seljast ee Khk; kurnina "puole ma enese annan, selle "puole ma pian eale koa 
"andma Hag; sie mies on ennast viina kätte üle and VJg; mine tõiss surmass "piäsmä 

ja anna ennäss 'surma Kod; nüid sa annat ennast eluaa orjass; sjj om jumala maha 
jätten, ilma kätte esiennast 'anden; mea nende sekka ei eidä ennast, nende 'parti ei 
anna Krk; ma ole iüü 'kilda 'andan ennast Hei; ta 'olli metsi 'vällä "iullu ja esi 
'enda miilitside kätte 'annu Nõo; vana om henne "jij.umise "huuldõ 'andanup; mi ei 
anna henncst Jaksa ala?, mi^"Hitleeri ala õi^tahap Har; a l l a a n d m a 1. alistuma, 
järele andma, vastupanu lõpetama, taganema, Sõnast "alle ei "anna, minuperast kasvai 
kõripite kokku Jõh; Ei anna vanaduses kua 'tööle 'alla Han; tõene pidäb ike 'alla 
'anma, kaks kõva kivi ei ijj üvä jahu Kod; 'vaene piäb iks rikkale 'alla 'anma, 'vaene 
om rikka ruug Nõo; naane mehele ala anna ai? Se; 2. alla jääma, viletsam olema Tehti 
- - karduli jahust voi rugi püülist lögri valmis - - anna poe kliistrite alla ühtid Emm; 
3. alanema, tagasi tõmbuma, alla vajuma nagu pakku õis õli jäme (paistetusest), 
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nüüd on juo ' alle 'andand Liig; pärast [leivataigen] annab 'alla (vajub pärast ker
kimist); meri annab 'alla Mar; j ä r e l e , j ä r g i a n d m a 1. nõrgenema, raugema, 
vaibuma sadu * annab järele juo Liig; ilm akab külmale 'järge ' anma Khk; tõbi annab 
järele Käi; peab kõva tahet, ei annagi külm järäie Mär; Vahõl annab ' ambavalu kupust 

järge Khn; kui ise järele ei and tõbi, siis tuli 'surra J Jn; 2. alanema, tagasi t õ m b u m a 
vesi 'lookleb tuulega, ajab 'maale, annab 'järge 'jälle, teeb 'kuiva Khk; 3. lõdvemale, 
lahti tulema, minema või laskma; lahti hargnema; mit te vastu pidama mina en õle 
'jätkust järele 'andand, kas munn maha; ega vikkast ise veni, nide 'annab järele Liig; 
see nii mäda köis, see annab 'järgä Khk; Anna köit üks sutike järge Kaa; kõva sõlm, ci 
anna järele Tõs; laug [lõng] annab 'järgi, keerd 'järgi ei anna Plt; 'ankur annab järgi 
Ran; 4. oma seisukohast, kavatsusest jne taganema, mööndusi tegema Järele ei 'anna, 
kas 'raiu vai tükkidest IisR; targem annab ikka 'järge VII; süda ei and järele, ma pidin 
seda teesele ütelda 'soama .luu; kes järele annab, sie järjel istub Iis; ei anna järele, 
võta vai pia MMg; sina anna järgi, tema om vähep, rumalep Krk; m a h a a n d m a 
alanema, mõõnama meri on maha 'andand Jäm; p e r r a , p ä r i a n d m a 1. nõrge
nema, raugema valu nakap nigu 'perrä 'anma, ei ole enämb nii ele valu Nõo; tõbi and 
'perrä Se; 2. lõdvemale, lahti tulema või minema võrk om londin, annap 'perrä Ran; 
mul om vana jala, ei anna 'perrä, ei saa 'astu nii väliste Rõn; 3. oma seisukohast, 
kavatsusest jne taganema, mööndusi tegema mina annan 'perrä, parem tükk tigedälk 
Kod; kes serände pehme, annap 'perrä kõegile; ta om nii 'kange 'süümega, 'kossegi ei 
anna 'perrä Ran; latsele ei või 'perrä 'anda, ta nakap siss 'jonni 'aama Nõo; anna 
no ullilõ peri Rõu; ei anna? 'perrä, rago nigu 'rauda 'vasta Plv; t a g a s i a n d m a l. 
nõrgenema, raugema, alanema; taanduma Omitegi hakkas haigus neh tagasi andama 
Kuu; külm 'annab tagasi Liig; valu jääb 'soiku, annab tagasi Khk; ilm annab külmast 
tagasi Kei; ei anna sugugi sinu käsi tagasi (valu ei vähene) Kod; 2. endisesse olekusse 
minema, viima külm on 'kartuld näpist and, see 'kartul annab tagasi (magus maitse 
kaob) Mus; Ein küüni pannes oli üsna kui, aga nüd oo tagasi andand, vaada ei läheb 
palavaks veel Kaa; Ära 'tõmba seda köit nii tugevasti, anna vähe tagasi Rei; vikat kõbu, 
tab tagasi anda Vig; ma ei taha viha kanda südames, ma annan ruttu tagasi Mih; [kõva 
vikatit] seda põleiadi -- see 'andis tagasi Ris; [heinad] on tagasi 'anden 'nätskess, ei 
saa 'kuhja 'valmi tetä Krk; 3. taganema, loobuma mena oma sõnast tagasi äi an
na, olen 'ütlend, olen 'ütlend Emm; 4. alanema, mõõnama tuulega on meri loe, kui 
vaaks jääb, siis annab tagasi, mered 'andvad tagasi Khk; meri akkab 'möönma ~ tagasi 
'andma Rid; 5. kajama Mets -- oli nii suur ja tihe naagu müür, selle sammu pärast 
'andas ka ääle tagasi Kaa; alkain un allass kivi and elü tagaždi Lei; i i l e a n d m a 

raisku, ülekäte minema see (tüdruk) on üle annond 'eese jo; üks üleannond ing, kes 
kedagi ei kuula Mar; ü m b e r a n d m a muutuma elm annab 'ümber, ta leheb solags 
Emm 

5. (saada) võimaldama, (osaks saada) laskma, lubama; millegagi varustama; mille
gagi mõjustada laskma a. (objektiks hrl käändsõna) lase 'alla pidi tuult [paati], anna 
'rohkem tuult Jõe; siniarakad, nied panevad ane ja kanapojad keik mokka, ei 'anna 
'armu 'kellegillc Hlj; külm ei 'anna 'viljale 'kasvu VNg; 'anna sina 'põllult seda 
mida põld tahab, põld 'annab kõhe 'üeksä 'vasta; sie juti ei 'anna 'kuskilgi üömaja 
(ei aita) Liig; ähk annab võlaga 'aega (pikendab tähtaega); leeva koorus mustaks läind. 
palju 'kuuma 'andand; 'siaste sai [põllule] vähi sönnigud 'antud; rehele annad kaks 
kütti Khk; anna sa 'jooni, ma kiigu Mus; Antku jumal eed ingamist (surnust rääkides) 
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Kaa; lehm äi anna 'piima kade Jaa; *Mooiur oli "kinni "kõrbend, pole "õigel ajal 
määret "antud Pöi; mäda puu ei anna valu mitte leva ahule Muh; anna liigendel "sooja 
Käi; ilm olli nii "sompus et pole näin laevale "koosi 'ande Phl; tääl ike terbist "antud 
Mar; ei taie "anta seal "õlpu "ühti; "aiiti "rulli ja "jälle äket et tä (muld) "peeneks 
läks; Anna perse pinki (istu) Mär; aeg annab arutust Han; na ea põli "antasse veel 
vanainimesele Mih; amet' kõik mis 'leiba annab Aud; ega ned parmud ka anna asu sel
le lehmale Amb; pool "pääva "anti siis "teenijatele pühaks Ann; "rahval kõik luug vede 
siden, ku annab "luugu si$ ilm; anna mina juassa (lase minul joosta) lehmile järele] 
naene tämäle mitte us'si asu (rahu) ep õle "annud Kod; kui tuld kibeduste "antasse, 
siis pada "ästi keeb Aks; pannasse aod "sis'se pištakille si annab all "õhku kuhjale 
Ksi; "siia "maale on tervis meil "antud SJn; ku vikat "aste säet om, sis muud ku anna 
"jõudu; "anlke - - tekke "ruumi; ullulja rumalal anna maad (anna järele); ilmast "ilma 
sõnutiv, na es anna teatel ka rahu; ma lää "rätsepa manu "mõõtu "anme Krk; purju 
om tühja, anna "rohkemp tuult pääle ~ käüe tiitrist Ran; lemä varast paVlu, toda es saa 
jo "andiss "anda; amet kõik mes "leiba annab (ülalpidamist, sissetulekut) Nõo; Sõda 
om hirmus asi, jummal' ungu^kõrvaga kuulda, a ärgu^ "lasku silmil nätä? Urv; Anna 
iholõ mis iho nõud; Kolmõlõ asälõ piat Uid anma: haanä kuurmallõ, palgi perä riile 
ja vanalõ tütrekulõ Räp; kas äoolõ põllulõ ti? sitta ka olt 'andnu Se; d'ummal "andaga 
"lerrüsi un öüä ikä Lei || imps (vihma- või lumesaju, ka tuule j a ilmastiku kohta) 
akkas pagiti lund "anduma Mus; Las aga unda, "vihma lihab taris Pöi; nüid "andis 
'märga, nüid akkab "sündima küli teha Muh; annab ead "ilma Rid; seal põKa all annab 
tugevad "vihma kohe Kse; "Andis "vihma nagu uavarrest Han; ' Vaata, kudas "pilvi 
'vasta tuult kisub, siis ta ilust "ilma ei taha anda Hää; küll annap vidukil (hooglikust 
tuulest) Ran; pilve loiidikõnõ, und pul'lo 'vihma, lummõ Vas b . (objektiks da-inf; ka 
imps) laskma, võimaldama; võimalik olema ' Annun sulle j au peräst 'ingedä Kuu; nüüd 

annab 'niita juo küll, on juo 'täiest 'kasvund; sinu pää ei 'unna " sinne 'mennä, 
akkad "enne "oksele Liig; jumal ei "anna "ennast "pügada Vai; mu rind ei anna enam 
loulda J äm; kui tuul külje peelt, kui unnub purjuga kuksi pidi joosetadu Khk; "korkad 
o "pehmed nagu piitsa keeled, " undvud ühna veanda Muh; õlle nõud undvud koa ikke 
mgäta pea "luhti mette Mar; ega lammas "rohkem ei anna "niita ku kaks "korda Kui; 
Võtab kust võtta unnub Han; kui põld akkas "anma teha, siis "tehti küli Aud; anna leida 
"endele kaVlis tervis kätte Hää; kõva südamega inime, tema sugugi ennast, "murda ei 
anna Juu; valitsetud puu oli, kes "andis "piergu "kiskuda VMr; nuga peab nõnnu terav 
olema ei puu annab "vesta Kad; kruu ei unnu "kofki maha jätta, tuleb ühen "välja; 
süda ei "annud seda ärä üheldä Kod; kas sääl om enäp Ammuste? - annab "ollu, mu 
ei tää sääl muud nime olevu Trv; kamm annab venüde Hls; ega ädä ei anna äbenedä 
Ran; ta (naise) süda ei anna 'lüvvä ja käsi ei lüü kah Puh; sij om 'jaksa, annap võita 
Noo; nüüd "anti vjil omile silmile nätä? Võn; ni'kaugu iks elä, ku "päivi ellä? om 
ant Urv; ädä ei anna* äbende, tühi kõtt kõrgisiõ Krl; ku käsil ja jalul "liiku andass, 
siss võit õks ellä? Har; sul jo "andõ^"val'mip, ku kosilunõ tulõ, sgss anna^minnä? 

inne Rõu; hüä miil' sai "väega, hoi' lakkõ nnnu? karadn? Se; anna? jummal' kõkkõ 
mõista9, ei "kõikõ tetä? Lut c. mingit olekut, tegevust jne võimaldama; mingiks 
olekuks või tegevuseks suuteline olema võib "jätkädä 'inglis tuppigu [palki], siis iämä 
enämb ühest ärä ei "anna Liig; reha"seljatäis -- võitasid nii pikkald [heinu], kui reha 
'undas; kisendi kõvast nii pali ku kori "ansi Vai; "veised 'kargvad tuhat 'nelja nii 
pailu kut 'andvad; tald oo näkkidest lahti ' andand Khk; Antku, et seda.p juhtuks Krj; 
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enne põhi inimestel "priiust mette, pärast "anti priiks Mar; 'meeste särk oli kitsam, 
nagu "riide "laius "andis Mär; liigetega nuga, mis "kinni "andis Mih; "kandis kõik ää, 
mis "lahti "arldis Tor; minul sie sõrm ei anna "sirgesse Amb; [lõpetamisel] paneme 
[kanga] ohjule, nõuna ei annab pikemaks Tiir; kui aeg "andis, siis kedrasid päe läbi 
Plt; lina "aiguve seni, ku na luu "valla annave Pst; kui koe ja vee mõlemba keeru om. 
siss na ei anna "kangan iluste ligi, saab kore rõevass Ran; kõnõlnup, no kiil' annagi7" 
noid sõnnu Lut || (koos ma-infinitiiviga) - R eP vie riist on "kullakalli, "annab 'ümber 
menemäie; minu kiel ei "anna 'ütlema, kuda sie tuleb "üellä Liig; ükspuine, "kange 
seljaga, "pöörma^p anna ennast Jäm; siis nad (linad) olid niikaua leos - - kui nad 
"andsid juba "murma ennast "kafki Kei; ega tema ennast "paenduma anna (uhkest) 

Koe; ašspakk, tema annab "kierama alt VMr; juba annab "nihkuma Kod; kui on vanund 
ja tükkind vill, ei anna kraas "käima Plt || kokkusaamist või lähenemist võimaldama, 
lähedale laskma siel on pikkeld [meri] madal ja -- egä "sinne "ühtä maa ligemäss voind 
' andada --et 'liiga 'ranna ligi ei 'andand Kuu; kits ei 'anna 'püssimehe ette, on 
üks arg luom ja 'erkos Liig; metstuid ep anna nõnna elude likki mitte Muh; Vana 
kass ei annass mio 'piiri Khn; reak ei anna ennast inimese sekka Juu; ta^mm nii 
'uhke, ta_,i anna ligigina Nõo | fig id ei sie 'anna enamb 'endast minu 'silma 'alle 

VNg; Kus mina taga 'räekida saan, kui ta.J 'anna 'näulegi IisR; ära anna ennast 
mu 'silmi Rei; oia, ei sa enam ennast mu 'silma ei anna Juu; Ku [võla] 'masinist 
aig, es anna^silmilegi7'; tuul ei olõ^nätä^'masmise mõtõiki? - - ei anna'iiaolõgina? 

Urv; k i n n i , k ä t t e a n d m a kinni võtta laskma 'juoksevad 'sängi 'alle 'peito, ei 
"anna 'mulle kättä (lastest); kui üvägä kinni 'annab, siis on trahv 'kergemb Liig; obo 
ei anna 'kinni Mar; aa 'looma taga, ei anna käite ega anna Juu; virulanu lehmale 
iakasi pengiga 'perrä vijl, noh lehm kätte es anna Nõo; tsiga anna.j kellegi kinni7" 
Se; k o k k u , ü h t e a n d m a kokkusaamist võimaldama, endaga kokku laskma mihed 
'kardid neid (sõjalaevu) ja ei "iahiund "laevuega "ühte "anda Kuu; "emmä "andand 
kokko "töine "töisega, õles "menned "riidu Liig; redutas eest ära, ei annagi kokko Pii; 
tema ei taha kokku anda, paep ärä ijst Krk; kudass iu naene temaga kõnelep, ia.i 
anna naesega kokkugi Nõo; is 'näütägijiennest - - ts anna^kokkugi is Har || u la tuma, 
küündima Jakk jäänd 'kitsukaseks, ei "helinad 'anna 'vaelukute enämb Kuu; [võrk] 
äi anna sõnna [juhtmete] 'kaela mitte, lühike Pöi; luuk (look) oo ää 'õigun, ei anna 
'piäle Var; sured pikad puud mes ülese ikka 'antsid puude 'peale Kir; Kael pial nagu 
ärjal, rae nööbid anna kua änam 'kinni Ran; kangid olid kohe sedasi et (palju) - -
ei and kerstu uks 'kinni Tiir; kas sie palit annab 'sulle "kinni VJg; röivass om liiast 
napp, ei anna 'ümbre Puh || piisav, küllaldane olema Jämmuseli annab möödu täis, aga 
pidusest jääb veel puudu Kaa; Ikka 'kerge veel, äi anna "koalu kade Pöi; .see on 'raske 
asi see vist annab kaalu täis küll Juu; v ä l j a a n d m a 1. piisav, küllaldane olema 
enesel ei õle 'riiestki 'ninda pali, et 'vällä "andases Liig; See palk äi anna jämmuseli 
välja Kaa; "Ristisi nii pailu [kindakirjas] kudas silmad "valla annavad Hää; karra 
piält aiid kualu "välja Kod; rõivass ärid "laiusest 'vällä Plv; 2. kujult, omadustelt 
jne sobiv või kellelegi, millelegi vastav olema 'vöedags üks kõver puu, mes obose plaani 
'välja annab, leigadagse pee ja kõrvad veel 'senna 'otsa Käi; abemega mees annab 

plaani "valla Kei; soss "anvet moodu "vällä, ku mehel piip suhun ja naisel laits sulen 
Krk || (vee, õhu jm) liikumist võimaldama; läbi imbuma naite kork "peale et 'luhti läbi 
ei anna VNg; ahi "engäb -- kui praod sies on siis "annab "luhti "vällä Liig; mattub 
'inge "kinni, ei "anna "rindust läbi "tulla Jõh; vikk on kiha peel, koest ta 'inge annab 
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Khk; paat' lekib, annab vett läbi Tõs; Panõ kaabõlkoi luuk 'piäle, iest akkab üle 'andma 
Khn; tegi tugeva paisu, mis mitte vett läbi ei anna Haa; neil (viiskudel) augud olid sies 
'aritsid 'õhku ja Amb; kuur piab olema, et annab tuule 'õhku läbi Tür; puud vajovad 
'litso, ei anna tuld läbi, "liikta näid Kod; piip kõvast täüs topil, ei anna 'enge läbi 
Krk; ruu katuss ei pidänä 'vihma, riiud om koredad, annava läbi Ran; iä "lahkõss 
- - and 'lüliti mano, soss ei lõpõ^kala ärp [järves] Plv; prezenta all 'kauplõsõ prezent 
annagi 'vihma läbi Se 

6. karistusena, sunnivahendina või ergutusena osaks saada laskma; lööma, peksma; 
taguma, kolkima; löögiriistaga töötlema a. intr ans kere 'pääle Kuu; rabavad rukki 
vihud 'reie iuas 'vällä, 'viskavad üle 'tikse 'riiala, sääl siis 'annetasse 'vartudega 
'selga 'neile Liig; Võtta 'vemmel ja 'anna 'ninda^t kusi kieb Jõh; teep killele selle 
'nuaga oleks 'andand siis Jäm; andas kõrva 'pihta nda^t lärtsatas Khk; obu lööb 
tagant üles, annab tagumiste 'kapjadega Jaa; ma annan sool 'vasio 'vahiemesi Käi; 
pingutasin 'ohju ja 'aritsin obule takka Mär; [linade] rooge mõõk. sellega peksetse ja 
andase Tõs; leili auru sees sai viht 'pehmeks 'tehtud, siis oli sellega ea 'anda, peksa 
kere nii tuliseks et .luu; saba 'alla 'andma Koe; annan sulle põrna 'piale Sim; 'arldis 
'kämliga 'mööda 'kõrvu Ksi; ega ta muidu ei kuule, tulep tupe "piale "anda Lai; 
'poeskesed arinid kividega; nõnna ku [hobune] tagass üles and, nõnna jäed mõlemad ta-
gumased jalad 'vankri õislaada 'piäle üles Kod; vaade ku ma - - 'vastu 'ambit anna; 
ma annass täi nõnda ku puru jut't taga Krk; 'kohtumaja man 'anti ike loe 'järgi Hei; 
molli otsa pääl tõlvatedi, 'anti tõlvaga kui plagsub (pesupesemisel) Ran; 'anti naha 
'pääle, ega 'vastaks tohi ' aada; tiib mugu 'koera ja võldsip, seräisele anna 'kaikaga 
Nõo; ma anna sulle üle kühmä Rõn; [rukki rabamisel] ' ariti jäi^'pinki 'vasta, nii et 
pää^säält tüve seest 'vällä läVsi ; Mi_,sa^lasõt latsõl nii 'kirsu anna^perse^kuumass 
Urv; Anna^tõsõlõ nii et avitass Har; ma anna sullõ suuhõ, mis sa porrat Rõu; an
na^ 'tallõ ihho pite; ma anna sullõ 'hambehe Se b . tr 'anna 'vitsa tämäle, küll ta siis 
akkab sõna 'kuulamaie Liig; odan 'utja ja 'annan 'siule 'peksa; 'andasivad-- 'pussi 
(pussitasid) Vai; 'antsi pesule nalusse 'nuia Khk; laba on seal kos patsud 'antakse 
(viheldakse) Rid; kui töö põlnd easie mette, sis 'anti keppi Mar; kimbust läks lina sis 
'rookmese alla, akati 'mõõka 'anma Vig; kus "tarvis 'raiu, seal andcü kirvest Kse; 
[vihkudele] sai "varta 'pihta 'antud Mih; kellu kaks laksi ommiku - - riiule, vart kätte 
ja valu 'anma Tõs; 'aritsin talle 'tuupi; kui "jõulus "vihtlesid, siis "anti 'sulle 'piiksu 
ja 'plaksu 'persse nõnna et, "ariii "jõulu anisi ja "neäri anisi Juu; ühe siraka sain 
"anda, oligi "kalpsti üle aa Kad; "kange naine teinekord "aridis mehele tappa ka Plt; 
ma anni tal üte ää kõrva kiilu Krk; Maasikule ma "andsi suvel küll tappa, karja man 
'sinder mitte es seisa Hei; emä ärid valu, kui me sõna es kuuleme; anna latsele "irmu 

ja 'armu; minule ärid esä puu "luškaga serätse kõlaku, et silmist lõi tuld Nõo; ma 
anna sulle üte tsähvi Rõn; 'lasknu -- kafskümmend viis 'välki "anda? Urv; taalõ piai 
'malka "andma, ega taast muud'u inemist ei saap; taheti ka joonikaVsi "pükse 'andap, 
et tsia ubinõdõ lasi Har; sullõ "kimpu vaja "anda? Se || tulistama patarei-d -- "antsid 
'sönna "taamale tuld Ans; Paugu 'andis oli jänes kää Pöi; tuid, sai testele 'püssi 
'anda, siis kadosid ää Lih; olass 'meitel äkilene 'juures ohid, olass tääl öhö põraka 
and Mih; tuli riista, nendege andass tuld jänestel Krk; p i h t a a n d m a kõvasti töö
tama, [tööd] rabama anna aga 'pihta [tööle], küll lähäb Mar; nigu lumi kaoss, andass 
põllu'teole 'pihta Krl; t a g a n t ~ t a k k a a n d m a kedagi tagant sundima, kiirusta
ma; ergutama, ässitama pingutasin 'ohju ja "aritsin obule takka Mär; "talvel muutku 
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"(Liitsime vokile takka Kos; anna "jalgadele valu, anna valu takka, mine kärmemini 
JõeK; mina "viisisin ikke vokile tuld taga "anda Amb; Tüü om kige paremb rohi ku siia 
vahitess - - Mudku anna takka Hei; kas tuu ei ole patt, ku rnia luba "endale "otsa tetä, 
vanatont annab "uugu takast, et tji "otsa Nõo; kiil ma anna hõrru lakast siss piät iks 
minema Plv; anna? täile kõva käru takast, kiil taa siss tüüd tege Räp; tu om sääne 
kärmäss mjids - - and tõõsõlõ valu takast ja esi ka tege [tööd] Se 

7. (hrl sg 3 p, koos rfa-inf) pingutust, vaeva, jõudu, aega jne nõudma; j ä t k u m a no 
eks sield "Suomest "anna ige "tulla ka juba souss (sõudes) Kuu; "annab "pillutada 
"enne kui [kivi] üles saab Hlj; "karp]as pidi olema kõva et "andas pida Liig; Nii ind 
inimest "annab "otsida IisR; see eina iaridus annab üsna labu "peele upita Kaa; Igavene 
kuhja mürakas ei annab "otsa vaadata; Sügisene öö on nii pitk et annab ösna öle ajada 
Pöi; tehasse üks ühessa kümme "leiba, see annab närida Muh; suure "teeni annab 
siit uiga moad "minna Tiir; küll and "summi läbi lume Kod; kodu"kootud "riided ike 
annavad "kanda Plt; Tetti lina iki oma terve nurm maha, and kakku Hls; sij aab 
and põdede kah Krk; Kari ol'l mõtsan hajuvilõ, andsõ "otsi inne ku kokku sai Urv || 
kõlbama, väärt olema sai södise kööringu, äi annab määleta Mus; "Sandle "mõisas 
"andis "teenida küll VII; kass ajab nii kena nuru, et annab kuulata Krj; .5al keretääve 
[peksa] ei annab maiguta Pöi 

8. a. tekitama, põhjustama, esile kutsuma; mingi tulemuseni viima kolm lina 
"kiskupihu kuas "annab pihu VNg; "Viiburi tikkud, me "andasivvad kõhe tule üless: 
"vilja kolud, ei Õle "tuuma sies, ei "anna "kaalu ei kedagi Liig; ega kõik [vikatid] ei 
"anna üht ääld Jõh; tee "keimine annab "sooja Khk; õlut annab verd, viin söögi isu 
Pha; naised "värvisid vahest viherbo koorega, 'andas rugi sina 'riidele Kaa; See okk 
annab [lõngale] "keerdu küll Pöi; päft annab "viimse viha umala kabadele Muh; seep ei 
anna sugugid "vahtu Rei; umalas annab vihatse maegu õllele Van; köömel "anda ead 
söögi isu Juu; sie (armastus) piab nii iad mõnu "andma mehele ja naesele Kad; sõna 
saba annab sõnale teise tähenduse VJg; püssi kukk -- lüüb "alla ja annab plaksu: 
"kiissel ei "anma "rohkem jõudu, kui üle aia karata; marini puu annab kõcge "rohkem 
nõge Kod; eläjess and sammasspoolikut, ku "müüda läät ja eläjcss röögäts; "lahke suu 
annap "sõpru Krk; kõjopuu tuhk annap "nilbust - - kajo vesi om "väega kale Rõn; kel 
verd veidikene oli, nuu^pidi alasi nõgõsõ suppi "süümä, tuu, and nigu inämb verd Urv; 
olgu ua vai "herne, kanõbi vai "kapsta, kõik' "andava Uu vällä?; "juuskjõilõ tähile 
and päiv "valgusõ Har; jiiu "viina, luu and "julgust Räp; pil'l'ip "andva helü Lut b . 
(küljest) eraldama, levitama okkaspuu "annab sädemeid VNg; karv "annab "valla -
"annab "karva Liig; silm annab tuld (tugeva äralöömise puhul) Ans; [korsten] lagub 
ää, annab aga peale kild aavalt äärest Pöi; ju keris nõnna "umne oo, ei anna "sooja 
mitte Muh; varb annab pealt ää Mar; maa oo "niiske, annab "niiskust üless Lih; tulekiri 
kui raiutse annab tuld Tõs; sai "mustjas sinine [värv], see maha ei and Pär; tuamikad 
annavad ead "aisu 'välja Kad; lumitand moa annab koa ivake valukuma Trm; pada 
annab sine, tuleb sadu Kod; se riie annab pealt ää (muudab värvi) Plt; kardulevarre 
annave kah rohekat "värmi Hei; silmäkiviga värviti 'villu smitsess, sis "ol'li nii "kindel 
ja tuu "värvi es anna Ran; ku liha soolane om, ega tuu ei anna "rasva "vällä Nõo; 
keede oli "pehme põhjaga [maa], and põhja vett "vällä Kant; ahi and "karmu Urv; 
mul um siii kurgõl all, tuu siit and lämmind Rõu c. tootma, saaki või toodangut 
võimaldama; tulu, sissetulekut, kasu tooma küll sie oiu üvä "rieska "loipu, sie "anda 
"piergu VNg; meil "mullu jäi "linnubu "ahtrast, ei "andand "ühtegi peret; nied jahud 
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a n d m a 

1annavad pali 'leiba 'vällä, nie on 'kuivadettod rukkid Liig; kakssada kolm kilo [lõhet], 
kolm "kruoni kilo. noh sie juo 'anda 'kruonisi Vai; nelja tahuga oder-- nee 'andvad 
änam 'järge kui kahe tahalised Khk; lammas annab "aastas kõhn 'villa Muh; neli 
"andvad, neli "kandvad, üks on parmu piits — lehm Rei; kui ea rüki oo, siis annab 
ikke kuus seemet Mar; Tomingate "õitsmese "aegas "tehtud küli annab ilusad linad 
Han; paiu -- pihelgas -- raag remmelgas annab mett Kse; vahelene leib "pandi seokst 
peenikest aganad, "õlle "pandud [hulka], siis "andis 'rohkem järele Var; talu ei anna 
"sisse JMd; tänavu kehv "valla "anrnine, rukis annab vähe "valla VMr; mõni uassa 
annab [kask] "rohkem mahala Kod; keerutavad seda juttu, panevad omalt poolt "juure 
-- mis nisuke keerutamine annab Lai; mes tost kasu, et lehm pällu "piima annab, 
ku^da jalaga 'ümbre lüüb (raiskajast inimesest) Nõo; lammas and talvõl paari pokokõi-
si\ mõnikord lehm eisõõratu9, ei anna 'piima kätte Kan; tiiä^pallu ta^rügä 'vällä 
' andnõss Har; suurõ? 'valgõ kaara? -- ' andva? kalõ kolmõ vara kassu Lut 

9. a. teatavaks tegema, tea tama (ka märkidega, käitumisega jne); (nähtude, ta
gajärgede kaudu) i lmutama; arvamust, suhtumist väljendama 'kester 'annab "laulu 
"viisi kättä, "rahvas akkavad "laularnaie Liig; tämä "oskas igä sana pääle "vastust 
"anda Vai; mine anna Ansule aru ( teata), et teed minnasse tegema Khk; külakubjas 
tuleb "käsku "andma VII; udusireenid "andvad "siknaäli Var; "Seuke vihane - - silmad 
pärani vahib "otsa -- akkab sõnu "andma (sõimab) Hää; "praegu nad (neerud) ei an
na "märki et nad "aiged on HMd; kis seda "julgeb "valge kätte "anda Hag; karjane 
"audis seal [karjamaal] pasunad [kui oli aeg lüpsma tulla] Juu; "mõisnikud nemad ei 
taht talupojale "õigust "anda Kos; aga ma "'aritsin "talle äid äpakaid (pilkamisest) .liir; 
mina ei "annud "iiädväski, et mina "ütlesin Kod; enne Türgi sõda "naksive undi pardin 
ulume, neile vist iks 'anti "tundmine Hei; ku vanast pulma "ollivõ, siss 'anti pulma 
sõna (kutse) San; kiilavana pidi Uiu edesi "andma "rahvalõ Har; sa mullõ toona arinidõ 
aadresa Se; t e a d a a n d m a 1. teatavaks tegema, teatama nad es taha seda tiada an
da mette et muhulane nendel "tiemjaks "olli Muh; annab smi sõnaga tiada Hag; eks 
anna "nmlle kaa "tiada, kui "linna lähed Lai; ku^sullõ mid'ä "halva sünnüss, soss sullõ 
andass Uju jop ette teedä? Rõu; 2. sõimama, etteheiteid tegema annab teisele iääda, 
sihantsid sõnu "andas tääda Khk; Ma ' aritsi talõ sedasi tiädä, et šõttus "jnieles seesäb 
Khn; m õ i s t a ~ t u n d a a n d m a (kaudselt, ääri-veeri) teatama 'aritsin seda neile 
"mõista - mõistu iiel tiada -- ei taht just nii lausa teda "valla ütelda Hag; mina esin 
annagi ennäss "tunda (iseendast märku) Kod; võibolla mõnele andass ka tuta, konass 
ta kooleb Nõo; k ä t t e a n d m a millestki, kellestki teatama, edasi rääkima suid-sõnu 
"müüda andass kätte, missa töise pääle olet kõnelnu Krk; kätte and ärp [varguse] Se; 
v ä l j a ~ ä r a ~ ü l e s a n d m a [millestki, kellestki] teatama; registreerima; reetma 
egä Uo"nurmes üksteist "vällä ei "anna, nie "onvad ühe'nõulised mehed: "niisuke kahe 
"kieline inimine, ei või midagi "tiedä "anda, "annab kõhe üless, "räägib "vällä Liig; 
Varas varast ää ei anna Han; "peimis ja ruut läksid kiriku "juure üles "anma, ' üeii 
'kihlama läksid lvi ih; kui üks ehk kaks "tinti on [teiste kalade hulgas], ei nää, aga ais 
annab ära HMd; siis "talle 'anti ülesse, et ta kolib mõisast "valla VMr; anna 'vargus 
'välja; suu"anmisegä ärid Juudas "Jeesuse ärä Kod; kellest süda täis, seda suu "andev 
'vällä Trv; seda piap üless "andme, et sedasi sa näit, seda ei või jätta salussess Krk; 
"ankõ "vällä, kost Uni juti um "vällä tulnu1' Rõu || avaldust, tellimust jne ametiasutuse

le esi tama; (kohtus) edasi kaebama meil on ka "palve "sisse 'annetud, kas saab 'juure 
maad ehk Lüg; see kes teise [kohtusse] 'szs.se annab, on 'nõudja VII; lähvad [abiel-
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andmed 

lumiseks] sooviavaldust 'anma Lih; ol'l luba kuhut edesi andap. siss kaavass 'kuhtu 
'ümbre Har || ütlema, vastama, soovima (eriti tervituses, soovimistes) ' andas "jõudu 

ja teritas ka Mus; ons must siga 'vastu tulnd, ep mõista tere anda Pha; kes teisel 
vaderiks oln, see annab terit: tere vader Muh; Anna levale jätku Rei; 'aridis "mul
le viel üle aa "jõudu kua Vän; tij aga ärä, 'aiti-magi ei anda selle cdess Kod; timä 
ärid mullõ söögi jjst suurõ tenu Har; lakkõ^ 'luidsa är? ja ' ankõ 'aifumma Rõu; lää 
.4jondsa manu, annam hüä päävä ~ hüvvä 'päivä, timä võit 'vasta Lut b . õpe tama, 
juha tama; ülesandeks tegema kas 'annad 'mulle ka 'ammeti, ei õle kedagi teha, olen 
jõule Lüg; eks sa anna siis juhatust kui ma^.b 'oska mette VII; valitseja annab kuh
jale ette, kubjas 'töölistele Aud; tükid 'anti ette ja eks ikka tähäd õpetadi koo 'lastel 
[selgeks] HMd; õpetajaproua tuli kirjutamese "kamreja akkas siis "töösid 'anma, ikka 
'sul'ga noppima Nis; igaühele 'anti oma podtivahe [vilja] leigata Ann; latsele piab iks 
õpetust 'andma; ei või amatit kätte anda (harjutada) Trv; vanast, 'anti mõistutada, 
pögsin kasvap, juurikass taga -- to_.m päh ei Puh; maad ' ariti vakkalõ "järgi tetäp Har; 
"äride 'plaani, kuiss maat pitäp Räp c. omistama, määrama sie one 'töisele 'kange 
süüd 'andama, iseenese pese 'puhtast VNg; seoksele asjale ma tean anda tähenduse 
PJg; pindad ehk vardad - - kaks nime võis 'neile 'anda Ann; mea ei tää, mis sel tulep 
vigass anda Krk; 'Klaoss 'arlde mullõ üte kuu [vangistust] Võn; säärast eläjet ma ei 
olõ vjjl nännü?, taalõ ei mõista ma nimme anda? Har; üldäss, et vere 'perrä andasõ 
pril'lip Vas || imps (ette) määrama kui põle surmaks 'antud, käi kõik ilm läbi, tuled ikke 
'tervelt tagasi Pai; ku ta miu õnness om ant, soss ma saa ta Krk; kas ta om 'mulle 
nüid 'nuhklusess "antu, et nii päeva nii pikäss om "pantu Rõn; ni'kaugu iks elä ku 
'päivi elläp om ant Urv 

10. a. korraldama, esitama, ette kandina õppetaja 'annab 'este oma 'tunni, siis 
'annab 'kester Lüg; njj musta mihe "nijgri annive 'kontserti Hei; sjondz läti 'altrõ 
manup ni pidä 'pällust, ni and jutust (jutlustab) Lut b . õiendama, sooritama, vasta
ma kaks 'matsi 'andasime eksaä-meni ärä, "vormid kukkusid läbi Lüg; kes es mõesta 
päätükke "puulba ärä "anda, "anti viis jutti "vitsu sellele Trv; eksamil "anma Räp 

1 1 . a. hv mingis suunas olema, asenema; mingile ajale langema, kalduma kas üks 
inimine ehk luom on "rasked, siis ei sene aja "kohta "annab sie [sünnitamise] aig Lüg; 
.see pere nagu annaks "veske 'kohta Jür; "arldis nagu "Musive "kaiiti lis; asi annab 
senna "poole Plt b . kellegagi, millegagi sarnane olema, sarnanema, millegagi võrduma, 
millelegi vastama "annab emä nägo (lapsest) Lüg; tütar annab emasse. Plt V r d anduma 

a n d m e d teatmed u Jäm Ans Ann ehk saate säält veel paremid 'anmid J äm; ega 
ta (kirikuõpetaja koolikatsumisel) kusi neid 'andmeid, mis 'koolis õpetakse, ta küsis, 
kus 'poole puhus tuul, kui 'Eesus mere pial 'kõndis Ann 

- a n d r e Ls järveandre 
a n d r e s 1. andresepäev - Lüg Emm VJg Plt Hei Ran Nõo 'katri tuleb 'maale, 

akkab kusele, ja 'andres tuleb, lüöb 'pulga ette Lüg; kadri küsija andres pist pulga ette 
(kadripäeval sulab ja andresepäeval külmetab) Plt; mäfi 'määndeb, kadri kanguteb. 
andress aruteb, nigulas needib Hei; Märt matab, kadri katab, andres arutap, toomas 
toristap, piitre pistab pulga ette Nõo 

2. andresepäeva-sant andresed käisid kõige pärast (pärast marte ja kadrisid) Jäin 
3 . fig Andres lää, alg seilan, ütelts ku kass lää änd seilan Krk 
a n d r e s e | p ä e v kalendritähtpäev, 30. november 'katri 'päiväl akkab sula ja "aad

resse 'päiväl lõppeb, 'üella, et 'katri sula ei jää enne järele kui 'andresse. päiv tuleb 
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h a n e k e n e 

Liig; andrese pää oo jõulu eel Tor; andresepaavast pidi kadri sulale lopp tulema Kei; 
andressepääv one jälle vene püha, "eestlased ei õle tämäss "asja pidanud Kod; no 
andressepäeväl - - siss joba nakass talve poole \säädmä Ran; andrõsÕpäiv om pääle 
mär'di"päivi Har V r d andres, andrus, andrusepäev 

l i a n d | r o o t s sabaroots, sabaluu vanast ku obõst ostõti, siss kaeti, kel aste kõva 
andruuds "olli, tuy, " olli ää ja tihe obõnõ; nõrga and roodsuga obõnõ oru peru ja lodu 
kah; "mustlasõ obõsõl "olli andruuds nõrk nigu lodi Nõo; Saitõ iä pääle maha7*, lei uma 
handroodsu är? Rõu; andruuts kõgõ annaga om, " šüümin soss ku "iismädsep k'esva? 

k'ülvetass, soss saava ää? k'esvap Lei V r d hänna-, hänna|roots 
a n d r u s 1. andresepäev - Khk Kär Pöi Phl matt matab, kadri katab, "andrus arutab 

üles, toomas "tuiskab "looribuga taga täis (lumesajust) Khk; hiis tuleb luuaga, andrus 
ahju argiga, toomass "toori "puuga Kär; toomas toores mees toob "jõulud, andrus aus 
mees annab "jõulud, nuut hiiva polk viib "jõulud Phl 

2 . lstk keskmise sõrme hüüdnimi suur andros Mar 
a n d r u s e | p ä e v andresepäev Mardi "aegu "külmas, kadri "aegu sadas lund ja yand

rus t päeval siis läks sulaks Pöi 
( h ) a n d s - —» (h)ants-
h a n d s a k a d õ , a n d s a k u d õ kentsakalt, antsakalt, veidralt ku saaflane kõnõlass, tuy, 

kõnõlass "õigõ handsakadõ; Võitku andsakudõ see ao noorõ? "rõivin käävä? Har V r d 
antsakuhe 

a n d u m a "anduma Lut, pr (ta) "anduss Se 
1. sunnitud olema "anduss kõik' "vasta võtta läsäl naasel (halvad sõnad jms) Se 
2. tagasi või järele andma külm "andu tagasi Lut 
3 . andma, j agama selle pallõldaski jumalat, et "andu? õnnõ ossa "armu Lut 
a n d u r "andur Ans g -i Jõe Kuu VNg (-j), "and\er Käi, g -re Hää paadi või laeva 

kiil, ema; hv kiilu tagaosa; tääv laeva "andur hv ~ ema hri Ans; laeval on "ander, see 
on laeva järel kõver palk Hää 

a n d u s s "anduss and - Lut V r d annus1 

h a n e | a u k pi aneougud väikesed lahesopid - Var - h e i n (taim) hanehein aneein, 
roheline, pilkad rohelised rohud, meri ajab "maale Jäin - ihu kananahk - Ans Pöi Muh 
nii külm, et päris aneihu tuleb "peele Ans; Tuba nii külm, et võtab sääred aneihuse; 
Nahk kõik aneihus Pöi; nahk o ühna aneihul, nupiline Muh V r d haneliha - i h u l i n e 
aneihulene (silmkoemuster) neid "kampsuneid olen ma teind soonelesi ja aneihulesi 
J uu 

h a n e | j a lg 1. mullaharimisriist anejalg, käpad olid "kulges, need "joosid sedasi maa 
"sisse ja, "lõhkus näid mättud. ane jala "moodi olid need käpad Aud 

2. (taim) hanijalg - Jõh Mar Kir Kus anejalg "kasvab, "sinna "kaeva kaev, vesi 
tuleb "kaevu Jõh 

3 . kinda- või sukamuster, -kiri kapukal olid anejalad all HJn 
4 . (oskamatust kirjast) nao va ane jalad Mar 
V r d hanijalg 
h a n e | k a a l a õter kasvab ane"kaala, sellel ei tähenda maha"lüüminc kedagi, läüb 

maha, ajab piä üles jälle ja tera tuleb "sisse Kod -kar i suured ane karjad Mar; mine 
ane"karja Kod V r d hanikari -kau l Anekaul, inimisel ane"muodi kaul, alt jämädamb 
Liig 

h a n e k e n e dem < hani pisikene ani, anekene ~ anikene Liig V r d hanikene 
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haneko l l a l i l l 

hane |ko l la ] l i l l p] anekolla lillid "suured paksud õied, mida rohuks tarvi ta takse" 
anekolla lillid kasuvad suure metsa siis, 'kõlised õied Hää - lagle ane lagled, suured 
[linnud] Rid V r d hanilagle - l iha kananahk nahk on anelihal Kad V r d haneihu 

a i i e m o o n 'annemuan ~ anemuan "ülane" - lisR 
h a n e [ m u r u (taim) - Mus Pha ' aedas oli anemuru " oige tugevalt Mus; Seasta etna 

kasu nii vilets, rohi nai anemuru P h a - n a t t (vetikad) 'korjab ane naita "võrgu "külge 
- - roheline "jusku vaht, aga paks. torm "peksab madala "kohta; anenaiti on mere 
"ääres pali, anenatt "pannasse "sõnniku "sisse; "seisuvesi kus on, sääl on ane naita 
Liig 

a n e p —» amet 
h a n e | p a j n (pajuliik) - R spor eP ane pajod - - pisikesed "kitsukesed lehed "kasva

vad "kulles; "luuda "väide saab teha ane pajodest, "ninda "vaiked " onvad Liig; surte 
"pilkade "lehtedega, pilkad kailad. nee on ane pajud Khk; anepaod - - lollikesed ja 
laiad, aralesl, kasvavad rabas Juu; Lehm käind hanepajus (poeginud) Sim || urbadega 
paju - Amb V r d hanevits, hani paju - p e r s i k pi ane\persikud ~ -pärssikod ( taim) meil 
omad riigid oo anepersiku park (hanepersikuid täis); anepärssikod oo suured "kõlised 
südamed, "valged ääred Mar V r d haniperse - p o e g Ane poeg ja pardi poeg lihavad ko
he vee "sisse kui munast tulavad Pöi; ane pueg ilusa lud'us "peaga Jür V r d hanipoeg 
- p r a a d Vai Ris Ann aned tapeti mardiks ää, "tehti ane "praadi Ann V r d hanipraad 
- p ä r s s i k —> hanepersik - p ü k s anepüks (sulgedega kaetud) reis hanel - Kaa - r a s v ma 
jõi lapselt "kange köhaga ane "rasva Pöi; ane rasp "aitab koa "praadida Mar; anerasv 
on kõege param voki meäre Juu; ane "rasva pannakse külma "võetud "sõrmede "piale 
ja kõrva "piale Jür; ane rasv, sellega määriti vokki, seda ei "söödud Ann V r d hani rasv 
- r i d a Anereas (ühekaupa üksteise järel) Jür; piik nagu anerida lähäb Kod - r o h i ( ta im) 
- VNg Liig ane rohod "kasvavad "einä sies, "valkjad, on õbeda "karva Liig - r õ n g a s 
hanekõrist rõngas lõngakera põhjaks ane "rõnga "jisele keritase "lõnga, see tehase ane 
kõrist ning pannase "erned "sisse, sis koriseb Khk 

h a n e | s i l m 1. (muster, kiri) a. (kindakiri) - Khk Pöi Mar Khn Aud "kinda kirja 
"sisse kujutse anesilmad Aud b . (kangakiri) - Rei Plt ane"silma riie kujuda nii, et 
lörpia kuurud jahid "riidele "pääle Rei c. (tikand) - Mar Juu vahest tehakse "riide 
"sisse, tikitakse - - anesilmad Juu 

2. (taim) karikakar - Rei JõeK mõned üiavad ane silmad, mõned iiiavad kana 
"perssed JõeK 

V r d hanisilm 
3 . kõõrsilm anesilmad oo, "vaatab ane "moodi "viltu; mõned lapsed "vaatavad koa 

ane"silma, tä emä ei annud anele "juua kui last "kandis, aned "vaalast "tääle takka 
"velto silmaga Mar || (pilukil silmadega inimesest) - Liig V r d haneviga 

h a n e ] s i l m a l i n e hanesilmamustriline (silmkoeese, kangas) - Jür HJn riie on ane 
silmaline (poolümmarguste teist värvi täppidega) HJn V r d hane|silmik, -silmiline, 
hani | s i lmal ine , -s i lmil ine-s ihnik ane "sihniku = hanesilmaline "silmiline "riie "iiölla 
ane "silmiline või ane "sihniku VNg -s i lmi l ine — hanesi lmal ine- VNg Kei anesilmilised 
"kindad Kei 

a n e t —* amet 
h a n e | t i b i ( r o h i ) — hanetõberohi anetibi rohod, änam rohelisem, tumedam kui kuu-

seraie. "põõsa "viisi kasuvad; anetibid - - loom oli "kärnas, "pesti selle "veega; lühike
sed, "valkjas nupp "otsas Var - t o o l hanekuut, -puur Vii obuseriislad ulaalla, anetooli 
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h a n g 2 

peele Kaa; nee oo ane toolid, kus aned " anduvad Muh - t õ b e | r o h i (taim) anelõberohi iä 
oo kuuseraedu "moodi, aga lä oo lühike, "tuisus kasvab; kui vanasle loomadel täid " üm-
mer olid - - "lasti anetõberohu "suitsu; anetõberohud viskele 'vasta Tõs; anetõberohod, 
nendega suetsetati, ku leene ää nimetas Aud V r d hanetibi(rohi) 

h a n e | v i g a 1. kõõrdsilmsus; kae (tekkivat lapsele sellest, kui ema rasedana pole 
andnud hanedele juua) lapsel oo anevega, kui teine silm vahib "veltu ja nihoke "valge 
kord lööb üle Mar V r d hanesilrn 

2. sellel lapsel o ühna ane viga, nina jooscb paigal vett Muh 
h a n e | v i t s ane vits — hanepaju - Liig 
h a n g 1 ang g angu, -o L K I u M Har Vas, g arpju S JõeK, g " aip^u, -o R(/t- Kuu; 

n "angu, -o Vai), g ängi Saa 
1. a. hang, puust või rauast tööriist heina, vilja jne tõstmiseks; sõnnikuhark -

R eP "ar\r]uga "aeti "põhku üles, "kolme "aaralinne oli; [puu-] "ar]i]u "aarad olivaiia 
"metsas "külge "kasvaned VNg; puu "aara ang - - raud "aara ang Liig; aypju arudel 
olid raud topakad "otsas Kär; Ein on nii kuiv ja kohevil, äi seisa aipju sihes koa Pöi; 
eina aama ang - - peial pealbol ja kaks aru "allbol Muh; sõnikud "laotasime käsitsi, 
käpuga. "anga ei olnd Vig; einal on ang, aga sõnnikud tõstetaks argega Ris; kui "kuhja 
teritata, siis õli pikema arudega ang; tegin kolme arulise sita "tõstmise, angu Trm; 
puust kahearulene ang, sellega "anti [rukkid] ülesse vihu "kaupa Kõp; hanguga ol'l kgik' 
luu sälg haudlikaisõs arp "pesiü? Vas b . kahvel vanass "süüdi "käega, egä "angu es 
õle; vahib konokille, liha angu otsan Kod c. jääaluse kalapüügi juures tarvi ta tav hark 
hiire, uidu edasiajamiseks uidu ang; sured "arjjjud olite - - jää piald lükkati siis seda 
"uitu edasi Jõe; nuoda ang; aip)uga "aetakse nuoda uit Kad; irre "aamise ang on, angul 
on ark otsas; anguga ajad irt edasi Trm d. võrguhark angu laist, mille peal ang "püsti 
seisab Rid; kui "võrko kujutasse, siis pannasse ango "otsa; võrk oo "angos Mar 

2 . pöidla j a esimese sõrme vahe - Khk Käi Phl Var Tõs "pöigla ang ehk ark Käi; 
"pöila angu vahel or"k sees Var 

V r d hangal, hange1 , hanguvahe, ank2 

3 . "sälk, sisselõige" ilus libe oli lõigatud, ang oli ees [võrgukutsikal] Rid V r d ank1 

4 . a hangutaoliselt laiali asetsev (sarvedest) - KJn SJn AVI äfg, angud sarved, võtab 
saana sarvile, kihelkonna kukile = tuulik SJn 

h a n g 2 ang g änge L K I, g aipje Sa Muh VJg; ang g änge M T(g angõ), (h)ang 
g (h)angõ V /g ängi Lei, h- Lut / ; ang g angu Hää, pl "angud IisR; arpje g "änge J ä m 
Ans Khk Kär Rei; ang g "arp)e R(h- Kuu; n, g "ängi VNg); n, g "änge Emm; n, g 
änge Tõs(p "änge, angei) van Tor; n, g ar/7/e p "änge Rei; n aip]e Käi; anges, haip^es g 
"hange Phl 

1. (lume-, liiva-jne) hang R eP M T "iuisu"liiva "ayjijed Liig; tee oli ummistand, 
"änge täis suitsetand; sured aipje magadised aja "ääres Khk; Aipfe arjad olid katuse 
räästas "kinni Pöi; "akna augud ollid aip]ega "kinni Muh; kui änge "aidas "kinni oo, siis 
ei 'tulle räim "kalda, kui änge ajast "eemal oo, siis "tulle räim "kalda - - kevade saab 
merest "räimi Tõs; "talve oo "maandi tuesand ja "angesi täis Tor; läks angu pääl "liugu 
las ema Hää; obune jäi "änge "kiiini Jun; änge koljo (hari) Kod; orass on rikutud, anged 
on orasse ärä magand KJn; [küünlapäeval] päe lää - - "änge. päe om angen, angesi lää 
vette, ku viisi "vällä tule, sgss akkass "paistme Krk; kui maarjapäeval) arige katusse 
pääl, siss jüripäevän aiige. aia veeren; om änge arjan, saab ääd suve'vil'lä Hei; aanu 
suurõ angõ siia tarõ "taade; angõd olliva suurõd, aga "oarmigud olliva "väiksed Ran; 
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ang(a)aed 

liiv mõnikord 'tuiskass nigu lumi 'hangõ; suurõ? hangõ? ja uarmõp Kan || liivakude kui 
te juba seal änge pial olete - - 'kõrge liiva ang - - 'kange liivane, männad kasvavad pial. 
'kõrge liiv, liiva mägi Kse; h a n g e ( s ) 1. hangi täis (tuiskama või tuisanud) Tuiskas 
lakkad 'änge Jõh; ukse alune 'anges Khk; täna paneb 'änge Mus; tee on ' anges J uu; 
lurni om 'änge tuesanu - - lumi orn angen Nõo || hunnikus, virnas 'papre oliiv puha 
sääl kuhjan ja angen mahan Krk; 2. jää tanud, külmunud, lurnehärmas - eP oli kõva 
külm - - 'aknad olid 'anges Pöi; Ennemuiste ööti, et kui aknad seitse pääva anges oo, 
siis võib jääd kouda üle Muhu väina minna Han; puud o 'valges 'anges, nii et 'tilkuvad 
kõik Kse; 'aknad on nii küVmetand ja 'anges, ei paesta läbigi 'ühti Juu || fig Anged üle 
aa teivaste^sügav lumi) Hari; noh nüüd 'tulla 'ofsirna, ega ma talvel aip]e all oid, ei 
siis ei 'tunta VJg; mea võti naise varate kui änge vahelt - - nüid om miul kikke küll 
Krk; h a n g e l e ~ h a n g e p e a l e minema surema (peam loomad); äpa rduma (töö, 
ettevõte) 'Eksse 'toisina tule ede, et esimäne vasik 'lähde 'haidele Kuu; Esimest tööd 
egakord äi õnnestu - - Läks angele üttest vanad inimesi Emm; minu lammas läks angele 
Vän; vasikas 'viidi angele Trm; varased vasikad lähvad angele Lai; [lehm] om taga änge 
'vällä ~ ärä viit Krk | kus ia lää nüid, mine änge pääle (peavarjuta) Krk; a i a j a 

h a n g e v a h e l ( e ) peavarjuta Mees jahi vintis peaga aja ja änge vahel Emm; Elab 
juba teist talvet nagu siga aja ja änge vahel Mar 

2. kõva jää tanud koorik lumel - V keväjä kui sulass ja 'külma lege, sis tuud kõvva 
'hangõ pite om kõgõ paremp kävväp Kan; ku - - läti külmale äk'ki, soss 'külmäss hang 
lumö pääle? Urv; Märdsikuu ommajiangõ7, ' päivä^sulass ja 'üüse/külmäss Har; lu-
rnõl kõva hang pääl Rõu 

a n g ( a ) | a e d ang- ~ ' anga aid — hv angasaed - Liig 
h a n g a l ' (h)angal g -u pöidla j a esimese sõrme vahe 'Soudajes jäi 'angalu vahe 

kibejäks, ott rägu üles; ' Väänsin 'peukla 'hangalust ärä Kuu V r d hang 1 

h a n g | a o l i n e varakevadel sündinud hailg'aoline jäness; harig'aolitse jänese poja 
omma õks kidurapa ku maikuu'aolitse Har 

a n g a r 'angar g -a ahnitseja; hangeldaja, tingija aga sie on 'angar, sie 'aalab ja 
'püiäb ikka oma 'puole; 'angar 'kauplema Lüg 

a n g a s 1 angas g 'anga Sim Iis Trm(-ss; g 'anka); 'angas IisK, 'arjTjas g 'anga Lüg 
— angasaed 'arpjas van - sue 'selga aid - - 'latvad 'lassasse kõik ühele 'puole ja tuvid 
'lüässe 'risti, ei sääl õld 'vitsa 'tarvis egä kedagi; tehässe 'ai]i]as eüe. 'raiub agu 
maha ja paneb ' päälissutte; lähän 'ajpjast 'laskemaie Lüg; ' ennemuina 'tehti ang asi. 
'lasti puud üksteise. 'otsa ja oligi aed 'valmis Sim || lapsed 'ütlesid: 'taeva 'anga taga 
käisin 'pohle 'korjamas: 'taevas [olevat ka] 'anga tagune Trm 

a n g a s 2 angas pl ' angad I; pl anga ?Hel, anga? Räp puualus paadi parda servas, 
millesse kinnituvad aerutullid 'vennel on kaks angast, töine töisel pxiol] peru angas on 
peru mõla jaost Trm; angas o kolme pulgaga [paadi serva-]lavva 'külge 'kinni pandud; 
toho angas; 'anga ninad, kaks 'pulka mes 'viltu 'lastse 'anga 'sisse, aerud kääväd 
'sinna taha Kod V r d hange|pakk, -puu, haugu puu 

a n g a s | a e d risuaed, lahtiselt asetsevate tugiteivaste vahele okstest või jalal t maha 
lastud puudest moodustatud tara; rinnakõrguselt läbisaetud j a ladvast mahakal lu ta tud 
puudest tõke metsas - Lüg IisK Trm legivad 'angas 'aida Lüg; 'teibad 'püsti tuesl. 
lase 'klaasimata puud 'leibade vahele - - siis on 'angas valmis, 'angasaed IisK V r d 
ang(a)aed, angas1 

h a n g e 1 n, g harji)e, p 'hange; hang pl 'hanged a. pöidla j a esimese sõrme vahe 
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h a n g e m a 

"velsirne "loogu nii et "pöigla "hanged tulised Phl b . pöidla päkk "pöidla harpje on see 
paks koht pius Phl V r d hang1 

h a n g e 2 —» hang 2 

h a n g e | a e g aeg enne j a pärast kevadist paas tumaar japäeva- Tor Saa (jhessa ööd 
pääva enne maarjapääva saab päe änge, ühessa ööd pääva pärast maarjapääva saab 
päe vette. Seda vaheaega üitasse angeaeg Tor 

h a i i g e d e | a e g angede aig - küintlepäävä ja jõulu vahe pääl Krk 
h a i i g e | h a u g varakevadel küdev haug üfsjagu "haugi kudõnõsõ hangÕ "aigu, ny.y 

kutsulasÕ hangõ hauõ? Har V r d hanghaug - j änes varakevadel sündinud jänes - Liig I 
KJn Krk kevade vara on pojad, nie on yarjr]e jänissed Liig; angejänessed oo lumi" valged 
Kod V r d hangepoeg 

a n g e l 1 'angel g angela, "angola; p "ängelli: evangeelium papp tuld "angõlaga; patfp 
lugõ "ängelli, naa omma väega püha sõna?; a käep omma kiil papil "õndsa?, angela 
raamat om käeh " olno? Se 

a n g e l 2 —* andel 
h a n g e l d a m a angeldama eP(-?/?/- S, * angeldama Ris) M(-lde-, -lle) T(ari- Ote, 

angõldõmõ San), (h)angõldam(m)a V(-demme Krl, -dõm[m]õ VLä); "a7]i]elda(m)a 
R(/<- Kuu, -ng-)\ angerdama T6s Kod, hangõrda- Se; andeida- Hää; handõrdamma 
Rõu; ipf "andõlid'ži Lei 

1. kaubitsema, sahkerdama, spekuleerima " ajpjeldajad one pediksed "kaupmehed, 
"ostavad ja "müövatta VNg; söa aal, siis olid mõned "kaupmehed "kanged aijr/eldama, 
niid oo puhas rikkad mihed Khk; "mustlased angeldasid laadal "oostega Tor; käib kao-
baga "ringi, angeldab Juu; pekulandid need va linna angeldajad Pee; angeldab viinaga 
Trm; sii angeltess, vahepäält saap kasu Krk; arjuksõ? ja seiuksõ? käävä9 angõldõn, 
rõõvast ja mis na mööväp Har V r d anklõmõ, hangeldama 

2 . ahnitsema "angeldab suurt varandust ja "mammona kokko Liig; tarna on "niis-
kene "at)i)eldaja niies, tarna igäld puold "püidä Vai; ma näid õige angeldasi omale 
tööd paelu kätte Tõs; angeldab kõik asjad omale Aud; tuu iks nii inemiste käest "väega 
'kiskja om, k$Q iks hangõldass ja ahmisõss Räp 

3 . askeldama, õiendama, rassima "mustlaised tüed ei iie, "aheldavad "ninda sama 
"kaartidega VNg; angeldab kodussi "töösid teha Khk; mis sa nii angeldad seal kallal; 
angelda elmast " elma, põle "aega maha "istugi Vig; küll tal on angeldamist seal ja tüöd 
VJg; tämä õfsib ja angerdab seda iüiid Kod; hangõldass "pääle "ümbre, ei saa? "kostke 
viländ ei Räp 

4 . amelema, kurameerima - Kuu VNg J Jn Plt "piigad "armastavata "poistega 
"a?p]eldada VNg; nüüd sie on nuor naine [tal], kas [mees] akkab enam teslega angelda
ma J Jn ; angeldasivad niikaua ku lapse saivad Plt 

V r d hangitserna, hankima 
h a n g e l i n e ?sakiline "liipstükid "ümber elude kasuvad, angelesed lehed Pöi; Hange-

line kiri ( teat vöökiri) Rõn 
a n g e l u s angelu\s g -kse nõu, riist vedeliku hoidmiseks Viru kirjusta kibusta, Arju 

piia angelusla rhvi Kuu 
h a n g e | l õ o k e Ange'löuke on talve läbi sii, punane lõuaalune ja punane kael - - isi 

all, musta "räästast vähem. Kevadi märtsikuus, siis kaub juba ära Hää 
h a n g e m a "angema Hi(/i-, haipje- Phl) hanguma, tarduma inimene joob "kölma 

vett rasvad "angevad ära "sesse Emm; "angend rasv Käi 
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h a n g e p a k k 

h a n g e | p a k k aeru aluseks olev puupakk parvel parve otsa "peale "pandi kaks puud 
ja pakk sinna "peale, angepakk "üiti. ämmas sai "sisse "raiutud ja sinna "pandi aer 
"sisse Vän V r d angas2 , hangepuu 

h a n g e | p o e g talvel või varakevadel sündinud jänes - Lüg Hag KJn Krk Har jänesel 
"aastas neljad pojad: ühed angepojad, teised rohupojad, kolmandad kulupojad Hag V r d 

hangejänes 
h a n g e | p u u — hangepakk ees "otsas ja taga "otsas ollid [parvel] obupuud - - sinna 

said angepuud "peale "pandud Vän V r d hangupuu 
a n g e r anger g -a Var, g -e Käi, pl -id Ris, angõr g -i hv Krl, Har; aipjer E m m , 

g -a Rei(g "angeri), g -i Khk Phl; " aipjer g "angeri VNg(n -«; pl " aipjerid) Lüg (n 
"anger, g "angeri) Jõh Vai angerjas "suured "angerid kahe "kolme "naulased VNg; 
"ar]i]er on üks mere kala Liig; se on pehme savi põhi kus aipjer on Khk; Anger on va 
ussunoode kala ja ermus visa ingega, ta rapi ee ja soole ee ta elab ike Käi; eks anger 
ole iä kala. jah, ja angerad "piävad ka maal "keima kellel "erne põllud mere "ääres on 
Var; "nahkanõ hafuss "pihmest nahast, kas kasuka nahast vai angõri nahast Har V r d 
änger 

a n g e r a | a h i ahjutaolinekivihunnik angerjapüügiks Arfqera ahjud lauti kevade "val
mis, lauti ääre vee "sisse sammudest põha kividest - - lai pae lapakas peale, suu "jääti 
"lahti, aipjeras puges "päevaks "ahju - - ja aijijeras "võeti pisikse ahinguga ää Pöi 

- a h i n g a s angerjaahing aipjera ahingus oo viie "piiga Mus - h e i n anijera ein = änge-
rahernes - Rid V r d angerhein - h e r n e s (taim) aipjera ernes - aipjera ein - - suured 
nupud, nastad "kulges, suur pikk ein, jõgede "ääres se kasvab - - sellel töhal pole õit ega 
kedagi, suur nast seal "kulges, tumekas roheline Rid V r d angerihernes - m õ r d angerja-
mõrd - Mus Pöi aipjeramörrad - - oo pisemad kut teised - - silmad o ka aipjeramörral 
pisemad Mus - p ü ü d angerjapüük aipjerapäiu ilm Pöi; aipjerapüid oli kolme"kümne 
"aasta eest "väiksem Tõs 

a n g e r a s ange\ras g -ra Emm L("ange- Rid), arprje- S Rid, "aipje- Jõe angerjas 
"arpieras on nisuke kala, et tema toppib iga "viimse, silma läbi ja siis on ta läind ka 

Jõe; "öhta kui kaste maas oo, siis "lastasse suur liiva riba - - saab aipjerad kade ku 
näd "'eritest ää tulad; arpjera nahk oo "sitke - - pargitse ää - - tehaisc rangi "roomi 
Mus; mida suurem arjrjeras, seda täbarani on ta püik. lähäb raks raks öipjega "seltsis 
menema Pha; arpjerad sai sui "otsa. arjijcras "maksis seda mis vöi 'maksis, keige 
pärani kala kes teda sööb VII; ai]i]erid "torkima (ahinguga püüdma) Pöi; Angeras aa 
nii libe kala, et seda kahe püüga kinni äi oja - - Angcrast peab velma kespea kohast 
kolme sõrme vahele - - ja - - pigistata senele vönk peeU ja nenda seisab angeras ilusti 
kees Emm; aijrjerad -just "valmes huss Phl; oh angeruid oh paelu kohe Kir; angerust 
püietse õngedega koa - - näid sai ahengaga "tapmas "käia Tõs; peruga võtavad paesu 
pealt "suuri angerid Vän 

a n g e r a | t u u l Põhakaare tuul on meil "õige aipjera tuul, see liigutab loksutab merd, 
paneb kala "liikuma] Keskomiku maakaare tuul, aipjera tuul Pöi - õ n g angerjaõng Ma 
- - pani ai]rjeraõi]i]ed "sisse Pöi; Angeraönged aa uiga pisemad kut iursaönged; Angera 
õnges peab pisigene olema Emm 

a n g e r b o r i d pl angerborid (taim) "vorm" ma ole "tohtre raamandosi logend, et 
"uita angerborid. ne on sene aigosele, kene kuukord käib 'valged, kui need "öilsend 
aa, on rohul täis kasu Emm 

h a n g e r d a m a —+ hangeldama 
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angerpussi lauad 

a n g e r g a s arj7]er\gas g -ga angerjas kesksui aeg aipjergad iulavad "ääre. kevade siis 
nad on sügavas; ahingega raiutakse arpjergid. ar)T]ergad "tahtvad "ussist Pha 

a n g e r | h e i n (taim) "luhataoline hein, 0,5 - 1 m pikk" suur ar/rjer eina meis kasvab 
Mus; arjijerein - - "niisune pikk rohi - - nupud - - on - - "külgis ja natukse tumedamad 
nupud - - kui se rohi ise on - - jõe "ääres või "niisse "kohte peal se kasvab Rid V r d 
angerahein 

a i i g e r i | h e r n e s (taim) arjrjeriernes on pikk, kasvab põliasi "valla, vääneline, suured 
väänid ja arud "kulges Rid V r d angerahernes 

a n g e r j a | a h i n g a s "aijrjerja ahing as on [kitsas], üks viis kuus piid ja kole"pienikesed, 
kisud on"meisliga "oisa"lüödüd Kuu V r d angeraahingas - m e e s vahel oli kaks kolm 
mpjerja meest" sonkimas. ise keisid"ümber [jäässe raiutud] augu Khk - p a a t "aipjerja 
paat' - - sou "ai]7]erja paat'; "vetkesed "arjtjerja'paadid Hlj - r i i sa vein ' arpjerjarüsä 
meresse Kuu 

a n g e r j a s anger\jas eP(rtr/?;er- S, angõr- Kiin, angef- lis, -jäs Kod) Hls, anger\jass 
Trv Krk T(angõr-) Plv Vas, "aipier\jas g -ja Kuu Hlj Vai, n angerja Krk Rõn, n, g 
angõ\rja, -rfa Se, n, g "ai]i]erja Vai, - "angerja VNg 

1. angerjas "aijijerjas "jälle, pidi olema "ussi puolvend Kuu; "arjrjerjas ei oda kui 
on "surrud "süöiä Vai; mustad ajjijerjad pidavad pisemad olema ning allid suuremad 
Khk; aipjerjas üks saba keik Krj; kui meri oli plank vaga, siis nägid, kus ned angerjad 
olul. said selle siis ää "lüia Tõs; angõrjas nda vjõsada engegä, et süda tuksub siis 
kua, kui "vällä "lõikad Khn; angerjast oli. nii lalised olid et kukub kää otsi ää Aud; 
1 Kurg j ai ja Suurejõel on suured tammid, seal "püilakse angerjid. " siuks ed aead tehakse, 
ku suurt vett "järsku tuleb, sis angerjad lasevad ala; "peale augusti kuu lähäb angerjas 
pimedaks, sõõra"silma; "arvavad, et sult on angerja poeg Vän; angerjas on ju mere 
uss. ku angerjas nõgeste "sisse saab, siis läheb ussiks, angerjas käib praegu ka "rändes 
"erne "õisi "süümes ja "nuurimagusi "läätsi Hää; ahingaga "püilakse angerjid, "enni 
olid pihid Ris; "Peipsis on suured angerjad, just ku puu rahnud Trm; angerjas o luama 
"tõugu, egä sii ei kude, sij tijb pojad kõhe, kõik elosad pojad Kod; ku muri st eh sis 
angerja laseve päält vij Hls; Oli siin jÕ^hn üt's siu "muudu elläi, tuu oli angõrjas. tuu 
tul'l ka? "y,üselt 'kastõga^jõõsi "vällä ja ladk nigu poiss "niitu piie Rõu; mäe^puult 
tuul', sis läävä hudsi "järve, saa pallo angõrjit; a ku põKa puult om tuul', sis nu angõfja 
tuleva "tiiõtsa, saa 'hussö pallo Se || Angõrias liiva pääl (hädas) Se V r d anger, angeras, 
angergas, anger kala, angõr uss, änger, angerjas 

2 . euf rästik, nõeluss nist "kirjud sarabu "karva "üiläkse angerjas J uu; "voata va 
angerjas 'juhtub "suskama Kos 

a i i g e r j a | u n d angerja unnad - - ned on suuremad jagu õnged, ühe aruga Vän 
a n g e r | k a l a angerjas "atppzrkala tuli "verko Vai; arpjerkalad on 'kalled Phl 
a n g e r | m a k s —> angervaks - p e a angerpää — angerpist - San -p i s t angerpiftt San, 

pl angerbisti Kam; angõr\bist g -bistü Urv, g -bisti Kr\(-piist, g -püsti), -pist, -bist pl 
-pistü?, -bisii? Har, -pist g -pisio, -bisla, -pistü Plv, -piit g -pista Räp angervaks sääl 
mõni puu kah, vabarna ja angerbisti, mine silmini "sisse Kam; angerbislil om. "valgõ 
loit Krl; angõrbišti omma^ "säärtseide "valgõidõ häiermeidega?, "valgõ^häiermä otsan; 
Angõrpistül om "lõpmalda hää hõng Har; angõr pistü lill; vana? angõrp,sto? kasussõ'' 
innõ niidu pääl Plv V r d angerpüst - p u s s —» angerpüss 

a n g e r p u s s i | l a u a d anger-, aip/erbussi lõuad unka-, kel hai auad aipjerbussi lõuad, 
kõverad, sedasi sarve "moodi Jäm V r d angerpüksilauad 
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a n g e r p ä s s 

a n g e r p ä s s angerpäss — "angervaks" - Hei 
a n g e r p ü k s i | l a u a d aip)erpüksi lõuad — angerpussilauad - Jä in 
a n g e r p ü r s t angervaks Taru, kuhu uus poig aia tahetes, puhastedes angerpüfstege 

enne läbi San 
a n g e r | p ü s s anger\püss, -buss g -bussi Trv Krk Nõo, -püssi Trv Hei Ran; g, pl -bussi 

Trv Krk angervaks angerpüssil " valge "äitsmeTrv; ku naiste" rahval " valge ümmer om. 
siss või telä angerbüssi äidsentest titd; paVlas angerpussi park, niida ku korvi "vitsu 
maha Krk; angerpussi lehe annave iluse kollaka värmi; Angerpussi Ui om hää kõtu-
rohi ku kõtt "valla Hei; angerbüssi kasvava suu sehen ja kos paeo räbä om. Nõo - p i i s t 
anger\büšt (-püsi) g -püsti, -büsti KJn SJn Kõp, g -püsti Kam angervaks angerbüsti 
õie tjj oleva iä kõhu rohi KJn; Tegemata eenam lähab angerpüštiga ukka (kasvab täis) 
SJn; siin on "luhta ja no peenemad "eina - - ja - - angerbü"sti ja Kõp; ai "terve selle 
suu aenamaa mul angerbü"sti täis, ja toda luum ei süü. Karri V r d angerpist - p ü t s ( i ) k 
anger\pülsik Nõo; -püfsk g -püfske Rõn, angõrpüfsk Lei angervaks Lepkuveeren "kas-
viva angerpüfske. angerpüfskel om pikk va^s väikside valge "poole äitsmidega Rõn 

a n g e r v a k s anger\vaks pl -vaksad Jun ViK 1 Kõp, -vaksa Rõn, -vaaks, pl -vaaksad 
VJg IisK Iis, "ai)i]ervaaks pl -"vaaksad R/n -"vaaksa VNg/ , andervaks pl -vaksid Var 
angervaks, tugevasti lõhnavate kollakasvalgete õitega taim (Filipendula) "ai]i]er" vaaksa 
"kasva tümas maas VNg; Anger"vaaksa "kasvas "meie kodu ligi "palju. Ega teda - -
"lehmad ei süöned - - Mõned "kietasid tied köha "vasta lisR; vormil oo "valged õied 
"otses, sama õiega mis andervaks, aga suurem ja jämedam, andervaksid on vähemad 

Var; angervaks, sie kõhu tõvele on " äšti ia VMr; angervaks kasvab, ia ais, sellega 
suab miaritud linnu puud ära, siis linnud lähvad "sisse Kad; angervaaksad "õilevad 
einaajal. "veikestesi "õitest kobarad kuos IisK; angervaksad nõnna ku tapud kieräväd 
ümmer lepäde, "lammad süäväd näid ku ullud Kod; sääl jõe "ääres kasub "siuke park. 
pikad eenad, angervaksad Kõp V r d anger|borid, -pea, -pist, -päss, -pürst, -püss, -piist. 
-püts(i)k, -varred, angõrhain, ängermaks 

a n g e r | v a r r e d pl angervarred "soo või rabataim kreemikate vängelõhnaliste õieko-
baratega" - Plt 

h a n g e s —> hang2 

a n g e s t a m a angestama — hangetarna sült lääb kõvaks, ange.stab Khk 
h a n g e t a m a ange\tama S(arp]e-; h- Piil) Tõs Tor Saa KJn Hel(-/õmõ), "änge- lisR, 

hangõtamma V(angõtõmmõ Krl) 
1. hv hange tuiskama Kui iie oli "angeiand, läks saan "ninda "kergelt "ümber et 

lisR; tuesuga angetab tee ää Tor 
2. jääkirmet, lumekoorikut peale t õ m b a m a - V vesi nakass angõtõmmõ; "v$ile oiu 

iä pääle? angötunu Krl; om vällän pehme ilm, siss om lumi pehmekene, a^tulõ külm. 
siss hangõtedass lumi ärä, "tõmbass hangõ lumõ pääle Har; hang om lumõ pääl, lumi 
hangõtõi Se || tij on ärä angetanu (külmunud) Saa; maa om hangõiõt (kahutanud. 
kõva), sääne hall iulõ Se V r d hangitama, angituma 

3 . hanguma, tarretuma paneme süldi aietama] "kalla rasu "sönna "sisse, ai)i]edab 
ee ning kumal "valmis Khk; seep aip]etab Kär; puu putku "sisse "pandi "küinlad 
arpjetama Mus; (öeld) rasv angetab, veri tarrelab ää Tõs V r d angestama, angetuma 

4 . "külma kartma" va angeiand luum (kel alati külm on) KJn 
h a n g e t i s ajpjedis g -e miski hangunu (ka vängest haisust) sihand suu aisu aip-jedis 

taga Khk 
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h a n g u l i n e 

a n g e t u m a angõ\tuma Khn, "ai]T]e-, "änge- Kuu hanguma, tar re tuma veri, rasv 
"arpjetub ärä Kuu; rasv angõiub Khn V r d hangetarna 

h a n g e | v a h e [pöidla] angevahe pöidla ja esimese sõrme vahe - Vig V r d hang 1 , 
hanguvahe 

h a n g | h a u g harlghaug "haug, kes varakevadel j ää alt välja tükib" - Lut V r d han-
gehaug 

h a n g i t a m a haiigitam(m)a lumekoorikut peale t õ m b a m a - Har Rõu Vas lumi om 
vällä^hangitõt - - no^,m kõva, no^võit lumõ pääl "käülüp; ku^külmä ilmap, siss lumi 
hangitõdass välläp Har; lumõ "uarmõp omma? ärp harigitõt Vas V r d hangetarna 

h a n g i t s a m a , h a n g i t s e m a angi\tsema J äm Khk(ar)r}i-) Kär Tõs Aud Juu Plt Pii; 
harigi\tsõmma Plv, -/sam(»n)a Kan Urv Rõu 

1. ahnitsema, endale püüdma inimene angitseb 'endale nii pal'ju varandusi Khk; 
angitseb ikka siit ja sealt, angitseb kõik omale Tõs; angitseb nii paelu, et ei jõua ää teha 
Pii; taal om kõkkõ 'kraami, a iks harigitsass Kan; nuu,^harigitsaia? umma oks "ahnõp, 
ny,u^harigitsasõp y,üd ja "päivä Rõu 

2 . kaubitsema, sahkerdama see mees angitseb naa paelu, ikke loomadega ja asjadega 
Aud 

3 . ta l i tama, hoolitsema loomad mo jäuks angiiseda; keib -- "aiged angiisemas; 
vana inimine "vööti "lapsi angilsema; ta jahi laste angiiseda; kui anel pailu mune on, 
siis ia^p jöva "kõiki mune angiiseda mette Khk 

V r d hangeldama, hankima 
a n g i t u m a angituma lumekoorikut peale tõmbama keväjä - - hmii om angiiunu Har 

V r d hangetarna 
h a n g j a s siis teil "tõusku tõmmud lehmad allid ärjad, "angjad sarved rhvi Ris 
a n g l e r "angler VNg Kos J Jn Lai Hei, "anger Kse, g -i u angel, punane veisetõug 

"eiga 'ennevanasl "anglerisi 'eiga "viiserisigi oid, olid aga maa "lehmad, maa "tõugu 
VNg; punased "anglerid. " anglerid on rammusa piimaga J Jn; meil olli " angler i Hei 

h a n g o t a m m a hangotamma vaidlema, sõnelema kõnõleva?, kõnõleva? ilosahe, 
nüüd nakassõ? hangotamma jo?; hangotat, hangotat "niika nakat tõrõlõmma; mis te 
hangotat tõõnõ tõõsõga Räp V r d hanklema, ankslema 

h a n g u h hanguh, -o- V 
1. konksus, kõveras; küürus; kängus porss om hanguh, pää nii perseh kuuh; vasik 

hanguh om, kõhnass jäiet vai halvastõ joodõt; hanguh k'äu jop, vigalinö [inimene] Se; 
sõfm hanguh Lut 

2 . fig tülis, riius ta om jo mgnõga hangoh olnu?, tal oma? hää sõna'' Räp 
h a n g u k e n e 1 dem < hank 3 puu taba, [rauast] hangukõsõga tõugati taba võl'l vallalõ] 

heegeldüse • heegeldüss hangukõnõ (heegelnõel); ma^lli õkv nigu püfsik, no.Jõi ajas-
tajaga jäänüp nigu "päsili hangukõnõ Har; fseepka - säne ravvanõ hangukõnõ; "kapla 
tetä hangukõsõp Se 

h a n g u k e n e " dem < hang1 ravvanõ hafgikõnõ vai hangukõnõ kolmõ vai viie haroga 
Lut 

h a n g u | k i r i Hangu kiri (teat vöökiri) - Võn 
h a n g u l i n e auguline g -se Hää; hanguline, -o-,-linõ VId, p l -$e ? Räp a. a < hank 3 

(teat vöökirjast) kolmõ hanguline [vöö], läävä? "liuhka hangu9 Plv; kuvvõ ja viiehango-
liseP "pmitõp, noil ol'l nigu "hambap siseh, laiap Räp; äeto vy,y, - - katõhangulinõ Vsia-
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hanguma 

silmäline Se b . a < hang1 Anguline [muster] on "seuke, ku ang on: riips all ja pulgad 
*püäti -- Anguline on kolm neli aru Hää 

h a n g u m a 1 " angu\ma ("ango-), pr angu- Hi Lä/'angma Vig/ K lis, pr arpju- Sa, 
"anguma, "ango-, "ai]r)u- R hanguga (heinu, vilja jne) tõs tma "kiegi läks siis "kuhja 
"otsa ja "töine akkas "anguma Liig; üks inimene oli parsil, teine "angus alt kätte; 

putkestas "anguda VII; mine angu einad "kuini Mär; nõrgemad inimest, kes ei jäksand 
"anguda, nied olivad "jälle siis virnas Rak || Kui " kargerohu juure põllu sisse vetab. 

siis - - muidu tast "lahti äi saa, kui "angtida põld läbi Rei V r d angutarna1 

h a n g u m a 2 "angu\ma ("ango-) R(h- Kuu) Sa L K I ("angma Vig) u M T t a rduma , 
hüübima, (jahtudes) kõvaks tõmbuma "Lamba rasv, kui on "angund - - akkab suu "külgä 
Jõh; kala "rasva ei "angu; "kaiso, kas "sülti on jo "angond Vai; paks supp "angub 
kõvaks Khk; "angund rasv Mär; seep "angub käiase ja kõbase Tor; Veri -- "angub ää. 
jääb üks patakas Kei; ma liha "tarre ei viänud, et "angub "liiga a röKod; vijl om jääõhm 
pääl, kui vähä " angunu Ran || fig " angud ära "külmas toas Trm; mina olin külm ja 
"angund (ükskõikne), kui sõda õli siin Kod; küll siss "anguss aiva jutu, laheness kik'k 
laimu jutu rhvi Krk V r d hangema, angestama, hangetama, angetuma 

h a n g u | m e e s 1 < hang1 1. osaline talvisel noodapüügil, kes juhib nooda jääalus t 
liikumist püörauguks nimetavad, sialt piab säftima amjumies, et sie [noot] lähäb "jälle 
liini" aukudele Kad 

2. hanguja viljapeksul - Kaa 
h a n g u | m e e s 2 < hank3 fig a. pej peigmees, kavaler tel oli hangumihi "lõpmalda IIar 

b . ämmaemand paabat ka kuistass hangomiiss, "vällä"kiskja, paaba jo läti hank säläh 
"vällä "kiskma jo? Se 

h a n g u n õ a < hank3 1. kängus, kidur hangunõ porss Se 
2. vigurijutte ajav hangunõ inemine Se 
h a n g u | p u u sag pi angopuu(?) puualus paadi servas, millesse kinnituvad aerutullid 

- Võn Räp angopuu? -- kohe ank "külge pandass, kos air kääse Võn V r d angas 2 , 
hangepuu 

h a n g u s "angus Pha Rei Han Mih Khn Vän Hag .luu Pii Krk hangutaoliselt harali 
(sarved) Lehmälüsä " angus sarvõd Khn; "angus sarved - - pullidel - - "eemal nagu pulgad 
Vän; all ärg, " angus sarved, võftis saana sarvile ja kihelkonna kukile — "vedki Jun 

h a n g u s | s a r v euf lehm Sõõru sõõru sörgajalga, anna piima angussarve rhvi Kaa 
a n g u t a r n a 1 angu\tama (ango-) Mar, "arjrjo- Vai hanguma 1 tarna "ango - "arjr/ota 

"eini Vai; ja siis akatasse [heinu] "kuini angotama Mar 
a n g u t a r n a 2 angu\tarna JMd KJn, ango- Mar hanguma panema, hanguda laskma, 

ta r re tama külm angutab rasva ärä KJn 
h a n g u | t ä i s ühe korraga hanguga võetav hulk - Vai eP ai]nu täis sõnnikud Kär; 

"viimne angutäis, siis pane kueha malgad "peale Vig; Pea kui erne angutäis (sassis. 
kammimata) Han; angutäis angutäisi korbale "aetse ülesse [parsile] Mih; panime [heinu] 
unnikusse kaks angutäit kõrvu, kolmas "peale, kui sa paned suure angutäie, ta jääb laiast 
Pai - v a h e pöidla j a esimese sõrme vahe - Khk Mus Var "pöila aipjuvahe oo katti Mus; 
"põila anguvahe võttis "villi Var V r d hang1 

a n g õ r d a m a angõrdama vingerdama siug angõrd mätta otsah Vas 
a n g õ r | h a i n angõr-, -f- VId angervaks taa niit urn kül^sääne et, tast ei olõ^midägt 

saia?, puha angõrhain Rõu; angÕ^hain, "väega sääne pik'k hain, haraligaanõ Se; Kui 
ja la ära lööd, siis on hea kuivatatud angervaksu (angõrhain) peale puis ta ta Liit 
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a n i d u 

a n g õ r u s s angõru\ss g -sõ Har Se angerjas angõruss^om nigujiušs pik'k. tan 
iihn^om pällu angõruisi; 'pandi õdagult üüõngõ "sisse, hommuguli ol'l kat's angõrusi 
otsan; papa püüd' angõruisi, sis nil'g välläp ja^siss tek'k^angõrusõ nahast harusõP. 
angõrusõ nahast^ 'ol'likõva^harusõ? Har 

h a n i ani g ane R(h- Kuu) S(/t- Phl) Lä Mih Tõs Khn(g -õ) Aud KPõ I Lai Plt; n, 
g ani Lüg J ä m Khk Mär Pä IisK TaPõ VIPõ eL(A-); n, g ane Rei 

1. (mets-, kodu-)hani üks ani ja neli nokka - sie on - - "patja 'muistadus Kuu; 
vanast siis tabeli 'mardi 'päiväl "anni ja 'sorsi Vai; ani läind "rasva Jäm; emane ani; 
isane ani; ane 'ehmed pannasse padja "sisse Khk; Neli ane "lenvad öheteise "järge aga 
üks äi soa teisele lisemale — tuulik Pöi; koeral ikka pesa, anel "jälle "toovel, kus ta sihes 
makab Muh; Ani lähäb üle õue, tiivad "liikvad verd — kaelkookudega kantakse vett 
Han; ani ammub Nis; neli viisteisskümme and oli mõnel Juu; läksivad "järgi"müeda 
üksteise järel nagu aned rias Kad; anid lähvad, ahad ilmad Lai; ku anise ' supleve, 
ütelis et "vihma vaist tule Krk; ani pojakse Hei; sügise "aava anise sule maha Nõo; 
parisil ja anil om lehtjalg Kam; ima lät's annõgõ "rnõtsa Krl; kuuhani "lätvä^ "kõrgõst, 
siss saa uhukõnõ tal'v, ku^hani^ "lälvä^madalasi, siss saa sük'äv lumi Har; Hani halas, 
pää palas, niitsekasa kaala pääl — viht Vas; hanip kaakatasõ7 ~ "täntäse? Se || fig Tä 
oo vakka nagu "auduja ani ühü kohja pial Han; n a g u h a n e s e l g a v e s i täiesti 
ükskõik, mõjuta sie õli minule nagu ane "selga vett Lüg; Teda "kiela vai käsi, tarnale 
on kõik nigu ane "selga vesi IisR; Nagut ane sel'ga viskaks veti - meiie^p tee väljagid 
Kaa; teda om külläld äbistedu, aga tuu om kui ani "sälgä vesi Han; iojtn kõik' niu 
hani sälän vesi Urv | "jüsnagu ane pealt jooseb vesi maha, nõnna "teile se õpetus Juu; 
las ta kõnelte, sii lää miu päält maha ku ani päält vesi Krk; Ega hani säläh ei püsü 
vesi Räp; h a n e k s p ü ü d m a ~ v õ t m a petma Tahad mind aneks püüda - äi lähe 
läbi Kaa; Püüab teist aneks vetta Emm; n a g u s i g a j a h a n i omavahel sobimatud 
ninda kut siad ja aned Mus V r d hanik, anis 

2 . haneks maskeeritud inimene, kes jõululaupäeva õhtul, kadripäeval jne käis perest 
peresse — Sa Muh Ariesi käis jõululaupa "õlita külas müiu; Ani tuli "sisse, koogitses 
nokiga kõik kohad läbi, küsis [lastelt] 'pälvid ja "salmisi, laste pärast käis, et "lapsi 
innuta; Tegid lina "talgus koa ane Pöi; kadribe aned "joosvad - - aned tulevad ja kaa
gutavad ukse taga; vanaema köin koa aneks Muh || lastehirmutis - Hi: fig h a n e s i d 
a n d m a ~ t o o m a (jõulude aegu saunas lastele) laksu andma suur neljapäev 'an
ti anisid, "vitstega lastele teki "alla sips-sips Jäm; läksime jõuluks "vihtlema, "toodi 
anesid kua, kui sa juba alasti olid, siis 'anti ike sopp-sopp, sopp-sopp -- 'auti ane-
sid Nis; Kui pühade 'eeli 'vihtlema 'mindi, siis 'anti anesi. teine akkas 'karjuma: 
küga-kaaga, tervis tulgu, teine mingu, 'vaksa ärgu vahet olgu!; mesterahvas 'andis 
naste 'rahvale anesi Kei 

3 . vesiroos Me üüame neid sii ikka aneks, kasuvad sii jões vee sihes Pöi; anid 
" ööldasse kihviised olema Lai; näe ku ani kõigup vij pääl Krk 

4 . pajuurb kevade on pajude kulles aned. ilusad 'pehmed nagu kassi pojad; iga 
paju on siis anepaju, kui aned kulles on Amb 

a n i d n ani\du g -tüma, -du armetu, vilets; lagunenud; hädine, saamatu ' Vergud on 
kaik nii anitumad, enämb mere 'panna ei ole; Igä piad sidä anidundu palitud, miks ei 
'osta uut; Küll o 'pietüd aniiitmaks sie 'riie; Hobune ei ole "kaeru saand, jääb "õite 
anitumaks; Oled igä anidu küll, ei saa nüd vana "vergulegi lappi "pääle; 'Õite anidu 
'onnikene vai "saunahüit Kuu 
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h a n i - h a n i 

h a n i - h a n i ani-ani Kaa VII Hei, h- Räp hanede kutsehüüd 
a n i | h a r v a väga harva minu isa jõi [viina] - aga see oli ani 'arva Kse 
h a n i | h a u d j a d pi ani'audjad, 'kõlised lilled S a a - h a u g a s hanihaugass (kulliliste 

liik) - Lut 
an i i s anii-s a. palgiparvetaja aniis on sie, kie jõe pääl - - 'sõidab, ühe 'palgi pääl 

b . (palgiparvetusest) tieb aniisi ja ajab anii-si, ühe 'palgi pääl 'sõidab Liig 
h a n i | j a l g 1. kolmnurkse (puu)raamiga, raudkäppadega mullaharimisriist mulla 

kobestamiseks j a vilja seemendamiseks - Lih Tõs Aud JõeK Trm Äks Pst T Har Rõu 
Räp rauast käpad puu sees - - lõhub karet, se on anijalg ehk käpad Lih; ani jalg oo 
äe 'moodi Tõs; anijalg luhastab 'põldu, 'tõrnmab siledas Aud; sõrg või anijalg Äks; 
edimäld kutsuti anijalg ja peräst kutsuti jeier Ran; anijalaga 'aeti vili maa 'sisse - -
kümme käppa nigu ani jala jälle raami sehen; viimätsel ajal olliva raud anijala Nõo; 
käpiliise? - hani jalg ~ pardsi jalg Rõu V r d hani |käpp, -lapats 

2. hanijalg (Potentilla anserina) - lisR Khk Kos Anijalg, 'kasvab 'õuves ja tie-
' äertes IisR 

3 . fig käpikut 'kufse mõni anijalg Trv 
4 . oskamatult tehtud kirjatäht mi^poišs tege ka jo hani'jalgu 'paprõ pääle Har || 

küsimärk - Krk 
V r d hanejalg 
a n i k ani\k Rõn g -gõ Se veepöörises asuv vee vaim; euf kurat tõõnõ taha ai m 

'seigehe üldä et vanapatt vai vana sitt, siss 'üfles: ah sa anik Se 
h a n i k anik, 'aa- Lei; hani\k g -ga, -gu Lut hv (lind) ?hani hanik se um haaU; hanigu 

sõda, hahõ^purõlõsõp ali 'laplõsõ; hanikast kutsuti mi^puul vanembap aaht Lut 
h a n i | k a g l a (lind) hani kaglad - - 'valge lapp o noka pääl Phl - ka r i hanekari ani-

karjas 'käima Trm; kui anikari 'kõrgelt läheb, siss piab sügav tali tulema Aks 
han ikenedem < hani (meelitusnimi noortele neidudele) istu no^veidükese, mujiani-

kõnõ. ' tulkõno^mu^hanikõsõ u ' süümäde Har V r d hanekene 
h a n i k u k e pi aniguksõ? dem < (h)anik - Lei 
h a n i | k ä p p mullaharimisriist, hanijalg - Kam Rõn San Plv Se Anikäpp 'ol'li 'kol-

menukka puust raam, kos ravvatse ani'jalgu 'muudu käpa küllen oYliva Rõn; anikäpä7 

noidega 'aeti seemned 'sisse San; hani käpp oli irine vedro 'äk'li Se - lag le (lind) am-
lagled, 'rohkem ani ääl VII V r d hanelagle - l a p a t s mullaharimisriist, hanijalg - Krl Rõu 
kolmõ nukaline raam, edimädse nuka 'külge 'panti üt's lapad's, tõse puu külehn kais. 
kolmanda puu külehn nelli; suurõ? hanilapadsip ollip katõ hobõsõ jaoss, 'väikese7" ute 
hobõsõ jaoss Rõu - n u t t (taim) kullerkupp - Saa Hls Krk aninuti kõllaise emamaa 
pääl, nupu lööve päält kokku Krk - p a j u (pajuliik) - üid ani paod ei kasva jämeks Muh; 
anipajost saavad ead 'pehmed luuad Van; anipao, nemad kasvavad 'põõsas - - piali 
on kangesti lad'vikud ja aralesed - - 'kitsad allikad lehed Tiir; anipaju, täma on õlgas 
Trm; anipajo juurtest keedets tijd 'pidtje või 'sofkje ' vastu; anipajost tetäss 'vihtt, 
nendege vihuts kahetset Krk; anipajo koorest tetäss 'pilli Nõo; paristik, sääl kasvap ega 
sugust vitsakeisi, anipaeosit, perisspaeosit Kam; hanipai om 'pehme peenikene Räp 
V r d hanepaju - p e r s e (taim) ani'persid oo pällu villa sees Mar V r d hanepersik - p o e g 
hanepoeg ani poja piuksuve Hls; kes om jõvvuline anipoig, Uiu iijb munakoore 'katski 
Nõo; hanipuja? ollinõrgõmba^ku kanasõ? Vas - p o j a k e n e dem < hanipoeg hanipuja-
kÕsõ^labõrdasõ 'vilja, 'sõkva^kgik' vila 'iallasõ 'maahha Vas - p r a a d hanepraad sai 
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hank 

ani 'praadi mardiks Plt - r a s v hanerasv ani rasu om rohiss ka ää, ku kaal "aige om 
Nõo; hanirasõv "ol'le lalvõlgi^kõge hülbätänüp, es 'hüübü es Räp 

a n i s ani\ss g -sa, pl -se, -(d)sõ? hani - Lei 
h a n i | s i l m 1. (muster, kiri) a. (kindakiri) Anisilm on sij: enne üks siVm, siš kolm 

'silma, siš juba viis, aga üks silmatera "keskel siis teine värv Haa b . (kangakiri) -
Pl t Hls Kan ani "silma sõkuts 'xmxidilinu, käte rätte, kaits 'korda sõkuts läbija kolmas 
poolikus, sis akats tõisspuuli "vasta Hls 

2 . ( taim) meelespea, lõosilm anisilmä lillikse kasvav raavi pääl, ärä unustamise lilli 
Krk 

V r d hanesilm 
h a n i | s i l m a l i i i e a < hanisilm (muster) - KJn Hls Krk Ran San egä villast ani-

silmälist ei "koeta -- linatsit palajit ja 'kaltsu [kootakse] Krk; ' olli mitut "muudu, 
labane, toemine -- anisilmäline Ran; mul "ol'li illuss "katsa "nitsege rõõvass -- ani-
silmäline San V r d hanesilmaline - s i lmi l ine — hanisilmaline - Plt KJn Hls Krk Puh 
põrmatu rõõvas olli anisilmiline -- palajed, püksikangast, kua mis taht toimist rõõvast. 
koeis kah anisilmilisi ülikonna "röövid Hls; murt"toimist sõkuts anisilmilisess Krk V r d 
hanesilmiline 

h ä i r i t a m a arutama hanesid kutsuma hani-hani - VII 
a u i t u m a l t adv < anidu Ku näd (võrgud) "liiast rebaleks "piedä vai "õite anitumalt 

revidä Kuu 
a n k 1 ank (arik) g ängi Sa Muh, pl "ängid Khk a. sälk, sisselõige, õnar, soon Löö 

siie kervega püsut ängi koht sisse, et pidama jääks; tüü "otsa raiuti ümargune ank 
"sisse Kaa; [anumavitstele] ooletati söhuksed ängid "sisse, mes otsad koos "oitsid Jaa ; 
kus sarikad "sisse tulad, seal saavad ängid "sisse leigatud Pöi; [puunõu] vitsa kuis "tulli 
ängist "lahti; lõng o ängi [voki] argile "sisse kulutan Muh V r d hang1 b . hammasra t t a 
hammas ka^F '/)«//« ("keelt") ^e«va</ [ankrupilli] "ankide "sisse; pall oo " ankis; äi kuku 
'anki Mus c. kisk (ahingul) [ahingu] piid o laba "kulges, piide "kulges oo ängid Muh d. 
pilaku raud nöögid vöi "ängid, kus piiru sai "püstada. vinku-vönku kõveraks "löödud 
rauad Khk; piirg põles piiruargi vahel, ots oli ängi sihes Kaa 

a n k 2 ank g anga pöidla päkk - Khn V r d hang1 

h a n k ank g angu San, -o Võn, (h)angu, -o V 
1. a. konks länik "päriti kaalpuu "otsa, leeväkoft tõsõ angu "otsa San; hangu-

ga^kistass sitta "vankrist maha?; pada oli [ahjusuus] hangu otsan; mu imä kodi han
guga (heegelnõelaga) ^suurõräfi; ta [inimene] nigu "päšli hank lühikene Har; lina 
"kiskmisõ hank (lina leost väljakiskumiseks); kardohaka "kaibmise hank -- kolmõ ha-
roga; "hankõga? tetäss "uhju; jaakari hank; "hanku vidämä (sõrmkooku vedama) Se; 
hanguga? pöördäss "kaplu; hanguga* veti kaost kisiass; hank 'minka "nähku kuoguta-
dass Lut || obadus - Se b . paadi tull - Võn Räp "venne ank; ango pulgal ~ angot Võn; 
'venne hangop oma? hango puie külen "särtse kaari?; hango "vennel kõvõra? kuusõ 
ossast; kabÕl oli hango küleh, säält aete mõla läbi; ank, kais "pulka, kelle vahel air; 
"üt'si 'aukaga lood'siko?; "venne? "kalsi "ankaga Räp V r d ankrits, anks 

2 . vilja niitmisel vikatile kinnitatav vitsast look panõ vikahtilõ hank pääle; kui 
'hanku olõ õip, siss satass vili üle vikahti "maahha Se 

3 . hammas, sakk, sämp (näit vöökirjas) katõ hanguline [vöö], lääväp 'liuhka hangup 

Plv 
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h a u k a m a 

4. fig vigur, krutski oi šjool mehel omma hangu9 hüä šeeh, djo om "haukaga miids] 
väega kisa ineminõ, kõõ aja "hauka Se V r d onk 

h a u k a m a "haukama, hangada* hankima, ahnitsema; tööd rassima Kui lä * hindele 
luu hainašok'si kõks arw 'hankass Rõu; tä taht kõik' "hindäle hangadap; "väega sääne 
"haukaja tüumjiss Vas 

h a u k a t s hankaVs kidur, kängu jäänud (loom) "põrsa hankafs; vasigõ hankafs; 
sääne hankafs om, tiiä^i, kas tuust saa eläjät Se 

a u k e r g a u 'ankerga\rin g -m\ — ankerniit "Ankergarin oli "kieratud pueniit, "müüdi 
kerades. "Ankerganiga võis nüöp"aukusi teha ehk üle "aere ajada. "Ankerganist sai ka 
"pitsi "iegeldata. Oli ia kõva niit, "kierdu ei läind IisR 

a u k e r | u i i t korrutatud poeniit "anker niit - - puomvilla niit kera "muodi JMd; "an-
ker niit, iegelniit, olid nisukesed "valged kerad J Jn V r d ankergan 

h a n k i m a "ankima K(h- Kuu) eP, ("h)aiik\ma eL(-me M), (ma) (h)an\gi(n) eP eL, 
( "h)angin R 

1. ahnitsema, endale haarama; korjama, koguma; muretsema, soetama, nõu tama 
olen "ankind oinale varandust küll Vai; Neid katuse "roogusi oo vähe koa - - .sa pead 
ekka "roogusi "kuskilt veel "juure "ankima Jaa; angib "liiga "paVlo oma "kaela, ei jõua 
ää teha Ris; ma "ankisin omale maja pea "peale Jür; ängi "mulle ka üks koft sukurt 
Sim; tamä angib egäld puuld, kost aga suab, ei sua "kostki täis Kod; linti "aiiksime 
peremeeste käest tüü iisi Vii; "aiikseva noid "palke ja ieiva noid maiu Ote; tuu m 
"harikmine, kui ei "ke^ja, a nii pallet, kggõ kääse "harikmah külla pite Räp 

2 . tööd rassima; tõstma, hoobama, vinnama, upi tama - L K I suurtükka soost 
"valla "ankima Kui; angib seda tüöd, et ta peab "vaYmis "saama, aga ega ta ei jõua 
Ris; mis sa ängid, kui sa ei suuda "tõsta Nis; siis "ankisid teise (surnukirstu) [vankri] 
"peale, "atiisid takka ja kiriku juure Jür; ma pian "tõstma ja "ankima "pällu JõeK; 
raiutud aud "siutakse kubusse, siis on parem neid "ankida Amb; angib tööd teha Koe; 
ega tema seda tüöd üksi jõua ära "ankida Kad; "ankis omale uiga tüüd kätte, nüüd ei 
jõua kudagi ää "anki KJn; sa.J "jõvvajo teda "anki, ta ni suur inimene Nõo || ahnelt 
sööma Mes sa sidä"viisi "hangid, eks sa süö igä "saalist "viisi Kuu 

3 . parandama, korda seadma, korraldama; toimetama, hoo l i t s ema- R ViK Hei ma 
hangin sidä paremaks; Kui tä (vanainimene) jääb viletsaks, eks ma "hangin siis tädi 
Kuu; "ankisin "verku "rannal; angin oma "asjad kõik "korda Hlj; suure karja lastega 
on küll tegu, "enne kui teised angitud suab Kad; ma pian "uaneid "ankima; tuad on 
"irmus mustad, tahaks "ankida teised VJg; mea ängi "aida Hei 

4 . peksma - Sim lis Kod küll ma sind angin, nii et õige mäletad Sim; õleks "ankind 
"ankimise "viisi lis |j hakkima - Liig Kod ängid piänikesess Kod 

5. kurameerima, armuvahekorras olema poiss ja tüdruk oo "ankimas; ne akavad ka 
juba "ankima Mus 

V r d hangeldama, hangitsema, haukama 
h a n k l e m a " anki ema Ote, "hanklõm(m)a, hangõlda? V ( "hanklõda7" Räp) vaidle

ma, sõnelema mõni inemine tükiss alasi "hanklõma Urv; sääl oli suur pereh, lätsiva7' 
mõnikord õdago "hanklõmma Räp; kõõ tük'üss "iüllü, kõõ hangõlda taht; "hanklõmma 
iük'üss; sõnnoga "hanklõss Se V r d hangotamma, ankslema, tanklerna 

h a n k l i k a n õ a < hank uu omma "jaag'rip, kohegi kinni "hiitä-- tu._.säne "hanklikanõ 
Se 

a n k l õ m õ "anklõmõ, angõldõ hangeldama, kaubitsema - Har 
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ankur 

a n k r a m a ' ankrama ankrusse heitma laev 'ankras; 'läksime lahesoppi, 'ankrasim-
me 'tormi 'varju Kuu 

a n k r i k ' ankri\k g -ku "20-30-liitrine õlleankur" - Urv 
a n k r i | p a r v ankruga varustatud parv palkide parvetamisel kos perituult es oodõta, 

säält 'tuVti vorbiga, saal 'paiiti roilg 'ankrihe. iinotsan oli 'ankripafv Räp 
a n k r i t s ' ankri\ts g -dsa puukonks, vahend nööri, pastlapaelte jne punumisel - Lei 

V r d hank, anks 
a n k r u | k e r a meremärk ankru asukoha tähistamiseks Ankrukera tömmeda kohe üles 

esimese laagi külgi paraja kõrgusele et see välja paistab kui ankur on alla lastut; Ank-
rukerad aa tehet nenda, et kaks ümarikku plekist sööri kinidata ristati kogu Emm V r d 
ankrupoi -k iv i Kui ' ankurd äi ole siis 'aitab pöha' õngede ja muu paigal' oidmiseks 
'ankrukivi Emm - l a t e r n Ankrulatrun panti välja Emm - m a a iga looma ehk 'ankru 
maa peal piab olema neli 'märki HMd - m e e s '' hankromiiss ankruviskaja tindipüügil 
- Se - m õ r d suurem mõrd, mis kinnitatakse vees ankruga 'ankrumörrad o tükkis suu
remad kiti vaiamörrad; suured 'ankrumörrad pannatse 'ankruga 'kinni Mus; Ankru 
mõrrad akkasid sü kuie'kümne viie 'aasta eest. Mõrra pära oli ankruga sihes Pöi 

a n k r i m e a < ankur1 ' ankrune kiha Khk 
a n k r u | p a l k 'suure ehituse 'juures on 'ankrupalk. sie käib aam'palkide pääll 'ot

sast 'põigite. aampalk on 'keskelt 'kruuvitud 'ankru'palgi 'külge, siis ei vaju 'keskelt 
nõdu. 'ankrupalk on jäme 'terve palk Liig - p l a t s 'meie 'järves -- on sada 'aastad 
tagasi 'Suome 'suolaaiuksed 'kained, siin on 'ankruplats Jõe; Sie. üsä ramp 'ankru-
plafs, edäl tuulõga ond varjuka Khn - p o i poi ankru asukoha tähistamiseks 'ankru poil 
on kuine kulles ots 'kinne, puust 'tehtu, ümargune, auk läbi Hää V r d a n k r u k e r a - r o o s 
' ankruroes käoking Lapsed noppisid ' ankruroesisi VII - t u l i Ankruvaht peab vaatma, ei 
ankrutuli põleb ja ankur peab Emm -vah t Uks mees korrald ankruvahtis, teised tukku
vad kuskil nurgataga Emm - v õ r k ühe 'ankru 'kulles on sudi 'köiega, 'teises 'otsas 
'ankur lähab meresse, nied 'kutsuta meil 'ankru 'võrgud; 'ankru 'vergud 'käivad neli 
tükki ribis Jõe; 'ankruvõrgud päästa 'lahti, akka neid maha 'võtma ja kivistama HMd 
V r d ankurivõrk 

a n k s anks g anksi Saa Krk San (aiiks) konks, haak, obadus anks -- naalast 'löödud 
aas; ukse postis on kaks 'anksi; uks on ankside otsas 'kinni Saa; pane anks aasa 'sisse; 
pihil om 'seanie anks Krk; Köidsetegemise jaost o l 'konks i - - anks San || tabaluku sang 
luku anks pannass keti 'rõngast läbi Krk V r d hank 

a n k s l e m a 'ankslema vaidlema, sõnelema, riidu norima hakkas 'ankslema Kuu V r d 
hangotamma, hanklema 

h a n k u 'anhi Kara Ote V(A-, -o) 
1. konksu, küüru, kõverasse käe? nii 'anku tõmmanu Urv; ^vihina satass ussõn. 

lilnn om 'anku 'kiskunu Har; [see inimene] om 'hanku jäänü? ]of Se 
2 . tülli, riidu lätsiva 'anku katekeisi Ote; 'jõiva?, siss lätsivä? 'hanko Räp 
a n k u r 1 'ankur g 'ankru u Liig Khk Kär Muh Hi L K I ( 'ankor; g -ro MMg) M Ran 

Puh; 'ankur Jõe VNg g -i Liig Vai, 'ankuri- Kuu Jõh; n, g 'ankru Nõo San Krl Rõu 
Vas; n 'hankri, ei 'hankrost Plv erineva suurusega vaadikujuline puunõu (peam õlle 
hoidmiseks) Mene 'ankurilla merd 'täütäma ( tä i tmatut ai tama) Kuu; 'ankur puust 
'nindagu ' viina'vaatki kahe 'põhjaga, raud' vitsad pääl, ' külje'lauvas auk, suur pruut 
les, kraan 'põhjast läbi - - 'Pulmaajast 'tuodi 'ankuriga 'viina kodo Liig; 'terve 'ankru 
jõid ää Kär; siis o õlut 'valmis, kui 'ankrute 'sisse pannasse; 'ankrvmi põle mitte 
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a n k u r 2 

kodu "tehtud, nee 'toodi ikka viinaga Saksamalt Muh; mine too taar ee, see 'aitas 
'ankros Käi; "ankur on pitk, vitsad pääl, ise tegevad Rei; mago ees nao suur uudiseta 
'ankor (suure kõhuga inimesest) Mar; õlut lõi "ankru põlia alt ää Mär; "ankur on kahe 

põhjaga, koolutud "laudatest "tehtud-- nelja ja viie toobilsed ja "kümne toobitsed Var; 
Saksamalt "tuõdi "ankrutõga piiritust Khn; "ankrud, kolme neila toobised. "ankru 
pesernene, "väiksed kivid "sisse ja Aud; joani "lauba "õhta sis panid tõrva "ankruid 
põlema Kos; nüid on õlut käind, võib "ankrusse "panna Ann; ku eenamaale "mindi sis 
"võeti vahest "ankruga vett ühes ja "piima Trm; "ankur o 'unine lepa puuss, pangene 
ehk mõni o kahepangene; mõni veeke "ankur 'testi suarepuuss: sjj pidi 'meister olema 
kes tegi "ankru Kod; 'ankur om see mis kolmkümmet "toopi, mis vähepe, olli lassi Hls; 
'ankur, kesspagast jämmep, otsa 'ahtebe Krk; 'ankur om viis "pangi, pu.y.l "vaati --
neid 'ankrusi om. 'milman "suurusen Ran; "ankru 'sisse "panti piim -- otsan 'olli 
tilluke mulk, sääl ' olli pulk ijn, sääld 'lasti siss piim 'välläNõo; ku kurstelise? tui liv a?, 
sis ol'l iks kometska [millega viina pakuti], 'hankrost lask kometskahe Plv 

a n k u r 2 'ankur g 'ankru u R, eP( 'ankor; g -ro) M Ran; 'ankur g -i Kuu VNg Liig 
Vai; n, g 'ankru hv Har, 'ankro, 'ankri, 'arlkri Räp; anku\r Krl, -f Har, g 'ankru; iil 
'ankrude Ote, pl g 'ankrute Võn ankur, laeva, paadi, kalapüüniste jne kinnitusvahend 
kui laev on 'kinni, siis 'varbita la 'ankruga 'välja, "ankur viia 'eemale ja siis kisuta 
Jõe; "laeva "ankurisse panema; laev on "ankuris ~ 'ankuri pääl; 'Ankur imeb "põhjast 
"lahti; "Ankuri "lahti 'soudama; 'Ankuri 'otsas 'liepuma (paadiga ankrus olema); 
' Ankruvahe püüd (4-5 võrku on lastud poolde vette kahe köie j a kahe ankru abil) Kuu; 
lase 'ankuri; "panga "ankuri juo; peli "ankuri üles VNg; laiv "sõisab "ankuris; "ankur 
'juokseb järele siis kui on vedelast sääl mere 'põhjas; "ankuril, sel on ka "aarad "küljes 
"jusku "ärjä "sarved Lüg; "kange "sääga rikkus "ankuri "ketjud "katki Vai; 'ankur 
ep pia mette -- lae riivib Khk; olime, "terve öö "ankru^bel Kõpu "ääres Mus; võrgu 
jääl on ikka "ankur 'otsas Pha; Kast mõrd on "ankrutega sihes, "ankrud 'küiges. 
mõrra 'ankrud; Ankur on raua jurakas, sepad tegid, ankrul on "sirge säär ja kaks 
kõvert küünt; Paadi vanema võrk "lasti ankru "alla kõige esimeseks "sisse Poi; Surud 
ankrud aa loodritel ja poidel. Surnd ankruks parda kivi voi malmijürakas. Vahel aa 
ka paat surnd ankru otsas seneks aa siis tross ja kivi; Ankur on üles iivat; Ankru 
sou (ankru külgejäänud savi) aa ea mereaiguse rohi Emm; üks kõva maru -- võtab 
laeva "ankrud üles Rid; legoo- "ankur (lase ankur sisse) Hää; "spillivad (hiivavad) 
'ankurt Ris; mõrrad 'oitasse kolme 'ankruga 'seitsme kahessa jala sügava vee pääl 

Trm; 'ankru võru, säär, sarved, käpad Kod; lootsikumijss 'tõmbap 'ankru üless ja 
sõedap manu suurele "vennele Trv; üle "ankru pääld sai kuus loomust [mutipüügil] 
Ran; kesk "järve tuleb lootsik 'ankrude panda Ote; viie käpaga 'ankri nigu "püijrvss; 
viis 'puuta oli "ankri Räp || fig Paneme ennast siie ankru (jääme siia kohale) Kaa: 
Oled kaua ühe koha pääl, nägu sulane jäi peremehe 'juure paigal, [öeld] ta on 'senna 
'ankrus jäänu Hää 

a n k u r i | v õ r k ankruvõrk 'ankuri verk on rivi 'otsas VNg 
a n k u r | k ö i s Ankur köüt 'laskema [merre] Kuu 
a n k u r n i k hobõsõga "veefi lot'a. sääl pääl om angurnik vai taa ' t u u m i k Har 
h a i i n a | a l u n e sabaalune; (inimese või emaslooma) suguelund Pää nigu pini hanna-

alunõ Har; Küll mä su hannaalolsõ kuumass küta Räp; uhkustass no tah uina hänna 
alosõga9 Se V r d handalunõ, hännaalune -ho id j a Kais miist vidävä9 jjst, kolmas om 
tüüripidäjä, tuu^m hänna'hoitja Räp 
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a i m e 

a m i a | k anna\k g ku Krk, pl p arinakiida rhvi Pst 
1. and, antav tükk või kogus; andmine 'antke 'engil aünakiida, ' antke * engil 

kanaliha rhvi Pst; kes ei anna annakust ega sii ei anna aidast kah; nüid om läbi puha 
temal sii annak ja 'saamine; sel annakul es ole aru 'kunnigil nõnda 'anti, kudass 
arvati; ken raha and sjj om õnniss  vaba'tahtlik ol'l küll sii annak Krk 

2 . tarkus, teadmised suur ar"st ois saladusen oma annaku, es 'ütle seda 'valla Krk 
h a i m a | k a i i d j a Kas mä su hänna'kanja olõ (teise tehtud töö ümber või uuesti

tegemisest) Räp; 'troega läävä, a mõistagi määnest [kaarti] hänna'kandjast 'panda 
(kaardimängus) Se 

h a i m a k õ n õ d e m < händ kuro mafalum hannakõnõ peräh Vas; hannalda pini, sõrmõ 
piukõnõ tu hannakõnõ, jobihand Se V r d hännakene 

h a i m a | n a i n e van pruutneitsi, pulmades mõrsjat saatev naine hannanaanõ lu 
'mõfsaga käve ja kammaiid, tu 'isiõ 'mõfsa kõrval laua takan; peigmiis 'istõ uma 
raut 'käega üte hobõsa pääle ja pruut' uma hannanaasõga tõsõ pääle; Hannanaanõ se

pifs 'mõrsja 'ümbre Hai

a i m a i i e arina\ne g tse a < Anna; Annanimeline annane sõsar 'olli koge 'nooremb 
Nõo 

h a i m a | p u u (vankril) langhaYk ol'l tagomatsõ klopa külest hannapuu 'külge, nigu^ 
parataigu vääri7, Räp V r d hannapuu 

h a i m a r —► vanar 
h a m i a | r a h a Karjustele andas edimätsel karja vällä ajumise päeval paar kopikut 

(hänna raha) , sis saiseva looma iluste karjan Puh V r d hännaraha  r a n d pruutneitsi 

S a n  r e g i palgiveol ladva alla pandav väiksem regi köüdä7 sa hänna regi 'õkva kinni, õt 
ilosahe tiid piteh lääsi7 Se  r o o t s sabaluu hänna ruuds um alapuul perä'kuriti, tuy, um 
hää piimalehm Rõu V r d händ, hännaroots  t o r t s u k e n e sabajupike meil ol'l 'kuVsik, 
täi ol'l 'lülikene händ, ku uma hannafordsukõsõ 'persehe tõmmašs ja 'puuskma pärid, 
nii ol'l kotoh kah Vas 

h a i m a t õ l l õ m a hannatõl\lõma, la7 kurameerima, sõbrustama iütärlatsõ 'näksi 
'poisikõisiga liannatõllõma; misa tanh hannatõllõt, sa lasõt henne petta7, ega tast 
'võtjat ei saa7 Har 

A i m e fig annede puul 'käima (ehal käima) Aks 
a n n e anne eP M T V(õ, õ7; annõh Se), 'anne R, g 'ande ('andõ). Teonime 

tähenduses g ka 'an(d)me Kui Vig HaLä( 'amme Kei) KJn. Liitsõna põhisõnana 
võib mõnikord lüheneda. 

1. a. annetus, kink üks põlene kie põleb 'paljast, 'andasin [temale] ' andesid Liig; 
enne 'viidi [kihlusel] 'aildid: õpetaja sai paar 'kiudud, sukad, paelad 'ümmer ja üks 
öö Vig; tõrini vakk 'olli, 'viidi 'aridid, et siis on inimesel 'õnne Van; 'jõuluks tuli 
karjane 'korjama 'andeid, siis 'tehti 'talle 'vorsti ja sepikud Amb; [vanemateta] laps 
viib 'aridid, 'leiba ja raha vanemiie nimele, 'äride edess iehässe palvet, 'õpiaja teeb 
'karitsli piält palvet; kiär'kamri 'kersso 'pantse 'vilja ja 'aridid 'vaesile Kod; kigest 
pidi temal 'aridit 'anlame, kigest edimene Krk; Tamme kõrtsi man ollu üits suur tamm 
 sinna veena kik 'aridit San b . sag pl veimed, mõrsja kingid pulmalistele linutamise 
aeal jagata siis 'selle 'peiupuole inimestele 'kõiki 'armeid, 'vennad 'saavad sokkid, 
isa saab sokkid, peigmes ise saab sokkid. ued 'saavad 'sallid  ema sai 'salli ja 
'oubi Jõe; körvane oli 'pruuti abis 'andid 'välja 'võtmas [vakast] ning pulmalistele 

jagamas Khk; siis akati pruudile 'andid tegema, sukki 'kindud kuduma Pöi; kui juba 
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pulm "täies oos oli - - sis akati neid *andid jagama Liii; siis akali "anded "anma --
'paaris "rahval olid asjad kokku "seotud, naesel sukad "kindad ja vöö, mehel "kindad 

ja sukad Ris; "anded õlid, mes annid, siin "antse ämmale peio emale: tekk, sängilina, 
särk, sukad, käleräVik, vüü, äiale: särk, "kindad ja sukad, kerso veda jälle "ariii liiinik 
ja " kindad, puarirahavalle "anti, naesele vüü ja mehele liiinik. peio"poisselle "ariii 
liriniked -- ku "andid "ariii, siis korjati raha kua Kod; veemevakast piap pruut äiale 
ja ämmale "andit "anma, ja mehe vellile ja sõsarile kah piab "anma Nõo; edimät-
sele tandsutajalõ and pruut' "andõp Rõu c. kingitused, annetused pruudile said jao 
"kihlatust, siis pruut käis "andeid "otsimas, "villad ja Lüg; pruut keib "andid ajamas 

Khk; kosjakakku "keidi "viimas, "anti "andid ja "villu ja Käi; a noorik tuli "meile 
undi" anda aeama, veimevaka jaos "andid "korjama PJg; pruut'käis "andid 'korjamas 
Trrn; 'mõrsja viis kosja 'viina, sis viina ijst 'anti "täile 'andit, sukke ja "kindit ja 
vöid "anti Nõo d. mardi- ja kadrisantidele antav toidukraam mardil oli isa, sel oli koit 
"kaelas, "tahtis "andid "saada, mardi makki Käi; need olid vanad naiste "rahvad, kes 
käisid kadri nimega "andid palumas, "võfsid "viina "kaasa. "ariisid "viina, siis "neile 
"ariii "andid Mär; muu kätte ei "tõstnudki "anda ku mardiema kätte, sjj siis peräss 

jagas "anded Kod || "kasu, tulu" - Kod 
2 . vaimuanne, võimekus jagab oma "andesid "rahvale, sie on "jälle "neie (kirja

meeste) leib Lüg; ei sel põle "kuolis annet JMd; tal om ää "andõ? San 
3 . aine, ollus "kiäki es saa? 'punldõ "vardahe kah [ronida]. üt's tõi [pudeli] "alla 

ummõtõgi, tol võõše olla? jala^ "säärise väfvi "andõga kokko tettü Räp 
V r d and, annak, annus 
a n n e | j a a g u p | p ä e v Annejaagappäe öeldi suise annepäeva nimeks - - sii olli einakuu 

otsa sjjs Hää V r d annepäev 
a n n e | k a n a (lind) Mõned vanad inimesed "ütlesid neil suukanadel annekanad - -

niid "väiksed "valged suukanad on tulnu ikki selle maja "juure, sii perenaine "viskan* 
ikki aida ette teri maha -- Selle perenaise nime olnu Ann ja sellest akatu "kutsuma 
annekanad Hää 

a i m e k a s anne\kas g -ka Hää, pl annõkõ? Krl = annemari Annekas on kukemari, 
vanad inimesed "ütlesid, annekatel on karvane vars jusku "samla "muudi lelledega, 
anneki on siin mõnes kohas päris pailu, aga neid "marju ei "suuda Hää 

a n n e I k o l d (taim) annekollad pruugitakse kahetsemise rohuks, annekollad on "sam
la pääl maas kiiru-kääru -- annekolladega "pesise "lapsi ku lapsed nõjudud on Saa 

a r m e | l a p s e | p ä e v nääriannepäevale järgnev päev - Emm Rid Mar Mär täna on 
annepee, oome anne lapsepee, iunaoome lapse nimepes Emm; Õlut jätkus veel anne 
lapsepäevaks. Ma küll enam ei pea anne lapse "päeva Mar V r d annelastepäev 

a n n e | l a s t e | p ä e v pühadejärgne teine päev Joomamihed nimedast teist pühadejärg-
mesi joomapeeva et mette ilma põhjuseta juua anne lasiepeevaks Emm V r d annelap-
sepäev 

a n n e | m a r i kukemari (Empetrum) - Hää Krl Har KukelõõVsikad ehk annemarjad 
kasuvad suu pääl, mustad Hää V r d annekas 

a n n e | i n a r i | p ä e v Näärianncpäev (2. jaan) , selle peeve sai viimaseid pühade andi
sid, ja siiss tuli annemaripeev Käi 

a n n e ^ p ä e v 1. pühade (uusaasta, küünlapäeva jne) või pulma järel päev - Muh 
Hi L HaLo pöhade annebss, polma annebee ja keik on. se esimeine argibene pee. 
pedavad öhe peeva "rohkem pöha, peab veel annebeva. äi täna "tehta medaged, lana 
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veel pöhade annepse Emm; Anne-päev oli uueaasta järel. Noored tüdrukud j a poisid 
käisid mööda küla, tööd ei tehtud Rid; Annepäe seuti Anuedel jalgu kinni j a tõsteti 
üles. Noored mehed norisid viina Lih; anne pääval mehed keivad pudelid käe ja joovad; 
täna o jõulu püha annepäev, köidetse viil külas ja juudetse Var; annepääväl lõpetame 
oma õlle''põhjast Tõs; anne pae see on teine päe "küinla päeva järel Ris 

2 . teat suvine tähtpäev annebää on enne jaagu"pääva kaks "pääva Hää; Annepäev 
on enne lihavõtte pühi: siis käisid külapoisid hobustega Annede pool ning viidi viina 
pereisale; siis anti poistele mune ning munarooga Lai; annõpäiv ol'l pääl jakapäävä 
Urv; annõpäiv om päält "maata päävä viis' "päivä vai mis ta om; Annõpäivä üldäs 
kusipääväst, et Ann kusõs a r ? pää. S9SS kõõ inämbüisi vihma saarõ ? kääväp Se; 
annõ "päivä pühitäss kaiõl "kümnedäl kuvvõdal jullill, timä ol'l püha "maara ima Lut 
V r d annejaaguppäev 

a m i e | s i l m (taim; Viola) annesihn - "vasta"kaeja, väikop, siiilsep ja "valgõp 

"häelmo?, kõllanõ kesspaik. aiahh "kaussõp (kasvavad) Räp 
a n n e t a m a 1 annetama Tõs Koe, anne- Krk, "anne- VNg u andma, kinkima kogo-

dus "annetas "vaestele "leiba ja raha VNg; annetatse kirikule ja "preestrile, et osta 
määlesiuse "asju Tõs; kirikun [ma] annete kiriku ääss Krk 

a n n e t a m a 2 (korduvalt) " Anne" ütlema mis sa ike annetel, lääme esi Krk 
- a i m e t u Ls üleannetu 
- a i m e t u l i n e Ls üleannetuline 
- a n n e t u n e Ls üleannetune 
- a n n e t u s Ls üleannetus 
a n n e | u k k anne\ukk g -uku ViK(g -uki Sim) lis tõlkjas, rakvere raibe (Bunias orien-

talis) anneukud, ta kasvab üks suur põesas, kollased õied kulles, ta ei sünni luomale 
ka "süia, ta "vihkjas VMr; Türgi sõea aeal toonud sõeavägi obuste kaertega need anne 
ukud "kaasa ja sõeavägi oli "Rakveres "korteris oid ja sialt nad siis tulid Kad; anne 
ukkisi vili täis, leib on mustja viha; anneukk --la lämmatas "villa, "kiskus villa maha 
-- vili on raisatud, anneukku täis kohe Sim V r d ukuann 

a n n i k aiinik, terätse olekuga inemine, kes egäsugtisl vai ekkä"asja mõisl ja palo 
tt}d Võn 

a n n i k a s anni\kas(s) (aiini-) Urv Har, g -kadsõ Urv helde Riide oli annikas inemine, 
"väega "helde "käega, virk kõkkõ "andma Urv V r d anniklan 

a n n i k l a n anniklan — annikas anniklan, kiä "tõõsõlõ and Lei 
a n n i t i a. adv ainiti, täpselt; korralikult, hoolsalt "vaatas nda annili; see teeb nii 

annili keik töö; "kiissa piab anniti "sööma, et rood eb lehe "kurku Khk b . a korralik, 
hoolas 7,ii anniti inimene Khk 

a n n i l v a k k a. veiinevakk - Pöi Mar Kui Mär K Kod "veime vakad või anni vakad 
olid sama "pendest "tehtud, ehtsad "valged vakad -- panin lapsele "kätkiks Mar; pruudi 
arinivakk. mo vanaema "aiidis oma "tülrelle ja mo emä "aiidis "mulle, se jo üks 
kakssada "oaslad vana; aiinivakk seal olid sees pruudi annid, "kindaid ja sokkisi ja 
seäre"paelasi ja -- kui se sai tühjaks, siis akali annivakka "täitma, ilus ümmargune 
vakk ja koas" peal Juu; aiinivakk "toodi juba "välja, suured korvid olid "kraami täis; 
Annivakk - oli see, kellega pruut käis enne pulmi aud isi korjamas KJn b . mõrsja kirst 
suur* annivakk; annivakk "viidi "seridsehe Se 

a n n u s 1 annu\ss San Har Lut(-.s), »4s Rõu Se, g -ssõ San, ad -ssõllõ Krl, g -sõ Rõu 

371 



a i m u s 2 

Se Lut and, antav asi lahi juiulõ, "lõkke annussõllõ, "lõhkõ töist 'vasta Krl; hää os 
ollu anda^külh, a ei olõ taad annust, päkä^puiusõ kõigin "perrä] meil om annuss nii, 
mis eläjeile annat, ku^pallu Ujud annust mul om, ei ma nailõ ela j eile nii "ruhkõdõ või 
ette panda7" Har; suur" annuss sai täile ('kraami määnest) Se || sag pl veimed  Rõu 
Lut Nuu^koäa annusõ olli^no^viil "väiku? . a ku^puhna "andõ ärp "anti soss kirst 
mugu^kahasi Rõu V r d anduss 

a n n u s 2 Sel 'eidel on kogu aig "annus "turjass (tige) Kuu; Pole vanad annust koa 
nähja veel (surmast) Pöi 

( h ) a n s — > (h)ants

h a n s a ansa hv Kui Kei Pee Lai Plt Pii Trv Hei, (h)ansa, (h)a?i(d)sa T V; hanss g 
hansu Urv, hanss g haiisi Har, g hansa Rõu; p hansit Rõu; hants g hantsa Vas; ants g 
antsu hum Ote van puskar "viina "tiiti vanaste ansaks Kei; ansad ajama Pii; tuu aridsa. 
mes koge edimält tulep, topiti aste kõva Nõo; Mul ol'l ka viil üt's vana "aonõ suur" hansa 
praaga "tõrdxi Urv; vanast, sõa "aigu iefti "haiissi kah Har; hausa pfaag um ka hüä 
rohi, ku jala? "haigõ umma? Vas; hansa, "puskar, samagoiln, täi oli sada nimme Räp; 
"praasniki aost keedime haiidsat Se 

h a n s a | r õ i v a s hansa rõivass Rõu, hansa r. Se, hantsä r. Vas labane ( takune) 
poeriie; puuvillane riie hõrrõ, "paklanõ, " ülti et hansa rõivass Rõu; harisa rõivass. 
tuud ostõtass sängüpalajiss, "paklanõ vai, sääne paks Se 

a n s a t s ansats "rauapulga peenem osa"  Var 
aiisi ► antsi

h a n s k a "anska VNg, h Kuu, antska Emm, pl "antskad Vai 
1. purjeõmbleinise abivahend, käe ümber kinnitatav metallosisega nahklapp nõela 

surumiseks läbi purjeriide Ei sidä presendi "ilma "hanskata "neidu Kuu; Minu vana

mehel oli "anska "seili "neula lükka; "anska süda oli 'nahkane VNg; Antskal aa rouasi 
padi päka all mike vastu purjunöölas käib; Antska käib parema keelaba ümber ja pä

ka kohas aa senel purjunööltse silma surumise tarvis rouasi oukudega pesa Emm V r d 
antsu 

2. sõrmedeta nahkkinnas (noodapüügil) "hanskad, "kaunis pikke "varrega, "küü

nar'pääni ulatus Kuu; "antskad kääs Vai 
a n s k o p an(t)sko\pp Liig(u) Jõh Mar Kse Mih Kei Jür Kad Kod Lai Pii Hel(^p), g 

pi Jõh J äm VII Pöi Mar Kse Tõs Ha Kad VJg I Lai VIPõ Hei, ppi Liig Jõh; kantsko\pp 
Sim Vas, g pi Vig; ales\koppel g koppeli Rei, anis\koppel VNg g kople h\u(altkop"le)\ 
altskopi Vig 

1. tiislit rangidega ühendav rihm või kett kui 'saksad "sõiiasivad, kaks ovost ehk 
neli ies, siis 'rihmad mida õlivad, nie õlid "antskoppid. "luoka ei öid Liig; antskoppi 
"rihmad, "ruomadesl läbi ja 'tiisli 'kulles, siis kui suur 'vanker, egä 'veikel 'vankril 
antskoppi "rilwia ei õle 'tarvis, neid antskoppisi on "kummalgi obosel üks, siis tämä 
ei saa edasi egä tagasi ajada kuhugi Jõh; "antskopi rihm oli "sakste obuslel Jäin; 
sa 'vuata "neida aniskopp"rihmu vähä "järge VII; Reidid akkasid siis kui see peksu 
massinaie vädu akkas ja kui niidu massinad akkasid. Nendel oli "tiisel ees ja antskopid 
"otsas Pöi; kui oosi pannasse masina ete, sis "seuiasse "tiisel "antskopi rihmaga "range 
"külgi kinni Vig; Anskopi rihm piab obusel kõbasti "siutud olema Mih; aniskopp on 
rihm mis obuse rinna eest läbi käib Kei; need antskopled oeavad, et "vanker obosele 
"kandu ei lähä, oeab "tiisle otsekohe J uu; uastel käivad anskopi kefid VJg; vaia et 
"kantskopp kõva on, tuleb "lahti, siis on "tiisel maas Sim; ruamad õlid anskopin Kod; 
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'antskopp, see on puu klopp ''tiisli küljes, kas ümmargune või kandiline, kummaski 
otsas on rõngas, "sinna käivad "antskopi trengid. niidu maäsinal oli antskopp Lai; 
"tiisli küllen omma 'antskopi rihma Hei; Kantskopp hoil 'tiislil üleväh Vas 

2 . mehe suguosa - Liig Jõh 
h a n s p a a k ansi\pakk g paki Jõe h- Kuu/g -pagi/, g paku Hää, -paak, -paaki g -paagi 

VNg; ants\pakk g -paki Mus Khn, g -paku Mus Emm Khn Hää; ants\pekk, -pi(i)k g 
-peki, -piigi Khk vinn, kang (laevas); ankrupilli pööramise hoob anspaägiga "muljuta; 
anspaägiga "panna 'paaki peli "käima VNg; antspekiga võib 'palki "tõsta Khk; Ants-
pakuga iä viks kierdä Khn; antspakk on puu võll; antspakkusi tarviiadaks 'kepsle ja 
käsipilli juures Hää 

h a n s p a a k | p i l l "laeva ankrupill, mida pööratakse ühe hanspaägiga" Vähämäiel 
'laevõl antspakkpillid Khn 

a n s p e r —» antsper 
h a n s s —* hansa 
a n s u —> antsu 
h a n t a l 'hantal g -a räbal, katkine riiciehilp Nee. "hantalad on höäd kabusiamaa 

"serva "panna "tondiks, siis jäneksed 'kariavad; Torm tegi rüsä peris 'hantaluks Kuu 
a i i t h o b u n e ant-hobune teiste eest tegija - Kuu 
( h ) a n t l a a g e r , - l a n g e r ant\laiiger (-langer) VII Pöi Mär(an/-) lle\(-lanker); an(t)s-

Jõe Khk spor L(-lander Tõs) Nis J uu Kad; alt- Jõe spor Sa L Jür, -langri, -langre, hv 
-langeri; ant\laager (-laager) Liig Hi Hei; ants- R( 'hans- Kuu) Kaa Muh Aud spor Ha 
V\(-luäger Kad) Krk Ote Kan(-/aa<7ÕV ~ -laagri) g -laagri (-laägre) 

1. abiline, õpipoiss, käealune (eriti ehitus-, müür i - ja pottsepatöö juures) peremes 
- - võitis "teisi "tüölisi, siis nied olid ta alti ailg eri d Jõe; ma olin keriku parandamise ajal 
anilaägri "päivil, kes kattusse kivesi kätte "andas Liig; altlaiiger teeb "saue, "möister 
teeb "ahju Khk; vahel "öötse nisa-mma ka, kui "kengid teisele "miskid "asja annab: ma 
ole so altlanger Mus; Anislangrite palk oli "meistri palgast "pišsem Hau; anislanger, 
mine tuy, "lupja Var; anslander oo müirissepä poiss Tõs || kivide j a savi kandmise 
vahend müiiritööl altlangrelega "kantsid kiba ja "saue kätte müüri töö juures Mär 

2 . järelevaataja, tööde juhataja , meister kes "uoneid ehitab, on antslanger Jõe; 
antslaägrid, nie on "niiskesed ehituse tüö mehed, mida ies"käijad on, nüüd "üelise 
'meister Lüg; antslanger oo "kümnik töö "juures Kse; antslarider see oo üks maea 
ehitaja, ieesed oo "töölised; üks oo antslarider Tõs; anislanger "palkas töölesed, "maksis 
'palka Nis 

3 . (töö-, äri-)kaaslane; sõber - Kuu Hää Ris 
4 . üleannetu, hooletu; laisk, tööpõlgur antslaäger on isand, kes ei taha tüöd teha 

Vai; oled va antslanger, aenult 'koerust teed Aud; õige mul antslaäger väljas Iis; ku 
tont ennest 'kitse, [öeld] ka^_,kos õge antlanker veli Hei; liinan koolin kävven oli mu 
poig säändsess antslaägriss lännü?, et periss häda oli iimägä Kan 

a n t o n a | p ä e v " anionapäiv oli 13. julil. püha " anton um jo "hoitja vanaesä, pal-
lõldass et Uina "hoitnup Lut 

a n t s 1 aiits g an(i)si (ari[t]si) Var Tõs Khn Aud Pär Hää(ar£s.s g aiisi), pl antsid 
E m m tugi, alus a. haralise otsaga või ristamisi asetatud tugi(teivas, -puu), tits paneme 
antsid ehk titsid õunapuudele "alla - - suured argilesed puud "pandakse 'alla ja tõstetse 
oksad ülese; "antsega aid tehässe irdest 'valmis; kaks "aiitsi koos. tuul võib [aia] ära 
murrutada, kui antsid sehes on, siis tuul ei pigista ära. iga kolme paari takka saab 
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aritsid "löödud Var; käsibu ansid oo "kõrvas; "rõika ansid oo [heina] kuhja "varda 
"ümmer Tõs; anisid (toed, millel pöörleb käia võll) Kiin; roht aj ai ja piist anda j ai oo 
aritsid. need oo "teivad, mis maa "sisse püstetse Aud b . pukkalus, kandev j a toetav 
alus ptiu "säätakse aniside paale ülesse [lauasaagimisel] Var; kis "sioke talupoeg oli, et 
"viitsin "kartsu teha mette, se pani antsid kess"paika, akkab "ürmner "aritse laduma 
[vilja] - - kolm teevast "panti "püsti, pialt sidus vitsaga kokku ja alt olid laiemad; 
sillaansid Tõs; aritsid van ~ asielauad (purre) Pär; Noodade jauks "ollid jooma pääl 
suured antsid üle mehe pää, "roekad "viiti pääl, "senna tõmmati noodad lahenema: 
mõrrad "pantaks aniside pääl "kuivama; pada "pantaks "puuga "aniside pääl [lõkke 
kohale]; Mina "metsas "küürimas käisi - - aritsid maha ja "kuuri "ümmer, tegi "seukse 
"kuupa, kus ma magasi Hää || fig Aes antsid alla (tõusis üles) Emm; Ja mõni isi "minna 
ei "viisinu, teisi "ieVlis oma iist "kuskil, "öeldi: Kas siil omal põle "aritsisi all? Hää 
V r d antsjalg 

a n t s 2 ants g antsu Juu Kad 
1. "laudsepa töövahend: rist j ala peal hambuline püstpuu, millel üles-alla liikuv 

klopp. Saagimisel asetatakse üks puu ots klopile, teine keeratakse höövelpingi vahele" 
- Kad 

2. tungraud tungraud - - sii "üiiakse antsuks, ei kus ants on Juu 
a n t s 3 seadeldis tüüri kinnitamiseks anis "pantags "rooli, ei lained äi lõhu Käi 
A n t s : a. fig Sina vana "ambat/u ants (öeld piimah amm aste väljalangemise ajal) 

Lüg; Poleks "uskunud, et sa nii "kange ants (hakkaja) oled Tür; oli sa kül üi's "petja 
ants! usku ui taud "petjat "antsu (öeld luiskajale) Se || mehe suguosa - Jõh; a s i a n t s 
kõik korras, selge; lõplikult otsustatud Panen minema ning asi anis Kaa; Asi ants ja 
kiski ei või nuriseda Han; seid ära ja õli asi ants Kod b . (kala) "Räimekala "ulgas 
on "antsud, "lutsukala "muodi "pruunid ja libedad Lüg; ants (haug) hum Tõs; Sarga 
nimetati antsuks Pär 

a n t s | a e d ajutine hõre aed, kus risti pandud teivastele asetatakse viltu üksteise 
peale lahtised roikad - Kse Pär aritsaed tehatse äda pärast, see põle põline aed mette 
Kse V r d antsis-, antsj alga|aed 

a n t s a h õ Hobõsõviga, ku lats tege pääga aritsahõ, nigu noogotas Räp 
a n t s äka l t kentsakalt, veidralt tämä "ütleb arisakalt, kui naljakalt "ütleb Kod V r d 

handsakadõ, andsakudõ, antsakuhe 
a n t s a k a s an(t)sa\kas Jõe spor eP (arisa- KJn) , "antsa\kas Kuu {-gas; -"antsa\k) 

VNg Lüg IisR, aridsa\kas Ote (aritsa-, antsa-) Urv (-kass), -an(t)-sa\k Khk Lai, andsa\k 
Pöi, g -ka, -"antsaka Vai; andsa\k (antsa\k) M spor T(ansa\k Nõo) V(A-), ajidsa\k 
(ariisa\k) V(A-), aridsä\k (aTitsä\k) Vas, -antsa\k Emm, arida\k Ote, g -ku (-gu, -go: 
g -kum(m)a Har); -hantsakas; -harits\ak g -ko Räp; pl -handsagi? Rõu (sag ls) 

1. a, s saksik; upsakas, uhke Vai nied "Jõhvi "untsakad, nigu "rätsepad, kingsepad, 
pue"sellid tüöst "tiavad IisR; andsak on nagu änam teistest; nee oo nii andsakad tüd
rukud Pöi; seaksed pool saksad, mis on natike "koolis käind ja siss "mõtlevad et nad 
on päris saksad - need on untsakad SJn; näe saksa andsak kõrid Uis; ku sa läät mõnel 
linna undsakul vai andsakul, aga lalu^päl tulep "tuhime iki (kodutalust toetust) Krk; 
puul' handsagu?, nigu "rohkõp sagsapoolõ Vas V r d indsak, untsakas 

2. veider, imelik, pentsik ajat säänest aridsakul juttu Urv; ta (kübar) om nii andsak 
et ei mõista suvõ kübäress ei^ka lulvõ kübäress üldäp Har; Om sääne aritsäk mehekene. 
olõ^i nigu lõiõt olekut Vas; uridsagu nime "väega; andsak puu sääne, kõvvõr; [kal-
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a n t s t u g i 

kun] nilõnu 'pääga?, harldsägu7", nigu 'karva olÕ õi pääl Se || käep onuna 'säärise 
aridsakumma9, nigu ärä 'hõõrunu, 'säärise 'karhe, ku linna kakut Har V r d antsikas 

3 . tragi, hakkaja suur ansakas mees ägas 'pooles hv Khk 
a n t s a k u h e andsa\kuhe Har Se(h, hantsakuhõ), kohe Rõu Se kentsakalt, antsa

kalt, veidralt 77125 5a ni aiidsakohe nõnna 'nuuskat; ' veiga aridsakohe kõnõlõss, saa ai 
midägi? 'arvu Se V r d hanclsakadõ, andsakudõ 

a n t s i k a s antsi\kas g ka Han, antsi\gas, andsi\kas g ga Rei, andsi\k g ku Krk, 
aridsik g ka Räp; arisikas, ansik Vig; g ansika Var, pl ' an sikud Hää 

1. pej (saksik) linnakodanik 'sandarid 00 linna ' anisikud Hää; linnast om andsiku 
vällän joba, linna saksa Krk 

2. üleannetu; kelm, petis Nüüd 00 obusevargud ja antsikud kõik kohad täis Han 
3 . kentsakas, veider antsigas lugu Rei; viiso?, nuu ol'liva? andsika9 kül Räp 
V r d antsakas 
a n t s i s adv < ants1 auna kärbis 'tehti sedasi: kummagi otsa peal kolm teibast, kaks 

'aasi 'antsis 'vastamisi Mih 
a n t s i s | a e d — antsaed 'antsis aid ajutine roigasaed  Var 
* h a n s i t e l e m a ?naerma, irvitama kui lima taht, 'hintsielge vai 'haiitslelge Lut 
a n t s | j a l g pukkalus, kandev j a toetav alus antsjalg (sillapostid) Jäin; esile tõmma

tasse   väädiga [teibad] ülalt otstest kokko, see antsjalg pannasse püsti ja selle 'üm

mere laotasse teesed latid Mih; Antsid on aiiisjalad, aiitsjalade vahel keedeti vanasti 
vallas   aiitsid maha ja, kooguga 'ol'li pada poomi kül'les Hää V r d ants1 

a n t s | j a l g a | a e d — antsaed aiits'jalga aed 'tehti karjas'maale, ailis'jalga 'aedas 
00 ' arba irred Mih 

a n t s k o p , a n t s k o p p e l —* anskop 
a n t s | k u p p e l 071/5 'kupli juuksekrunn vanast kääneti 'juusse siia 'kukru 'pääle 

\sõõri, üteldi ants'kuplide; kae tuul om pää ants'kuplin Nõo 
a n t s | l a a g e r —> hantlaager 
a n t s l a k e n e pl ' antslakõsõp Antsla elanik  Urv 
a n t s | l a n d e r ,  l a n g e r —■>■ hantlaager 
a n t s l i | j a k k ' anislijakk, pikka savaga jakk VNg 
a n t s | p a k k ,  p e k k —*■ hanspaak 
a n t s p e r pl 'antsperid ( 'ans) Sa hv Muh Rei, pärid Khk Kaa Pha VII Pöi sõstar 

mustad 'ansperid ~ m. 'sööstrad ~ m. rosinad Jäm; punased 'antsperid; Kena marja

kasu aeg, anlsperi põõsad 00 üsna vaagis täis Kaa; 'aidas kasuvad 'an(l)speri marjad 
J a a V r d antspik2 , antspuu2 

a n t s p i i k , a n t s p i k 1 —* hanspaak 
a n t s p i k 2 'anspi\k g gi, pl antspikid = antsper vanadel olid ika antspikid Rei 
a n t s | p l o k k 'anisplokki raud [paneb veskis tangusõela liikuma] Krk po i s s antspoiss 

saapasulane, saapapoiss  Kad  p u k k pöörapuu, kang anispukk, puust vints, kcnega 
saab 'aetud 'ringi, 'ringiaeamese abinõu, neli 'jalga pikk, puust 'tehtud Ris  p u u 1 

anspuu vankri ra t tapaare ühendav vahepuu, keelikas Amb  p u u 2 sõstar antspuu mar

jad   väga vehe siin, mõni põõsas kasub 'metsas oue sees äi ole. vehe pruunikad, kibe 
mekk vehe sees Emm; antspuu van ~ 'soostrapuu u Käi V r d antsper  t u g i tugiteivas, 
puu anlstued pannatse 'kõrva ja puud 'peale, kus 'astuda, see 00 aste  'aste mulk 
Kse 
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a n t s u 

a n t s u aritsu Hää, ansu Khn purjeõmblemise abivahend käe kaitseks purju aritsn 
sihil on malmist prill Hää V r d hanska 

- A n t s u k e Ls väike-Antsuke 
a n t u s 'antus mesilaste lisasööt mesi*lindel vaja "antust panna Hls 
a n t v ä r g i k a s " antvärgi\kas g -ka saksik, peen antvärgikas naene Kod 
a n t v ä r k "ant\värk (-väfk) g -värgi (-väfgi) eP(pl -vergid Rid, p -verki Hää) eL(/i-

V, händ- Se), " ant\värk(i) g -värgi Liig IisR Vai(anrf-); " ant\verk(i) g -vergi Kuu(A-) 
VNg Jõh; komp pl 'antvärgimad JõeK 

1. ametimees (mõisas), ühiskondlikult positsioonilt mõisniku j a talupoja vahepealne 
inimene sedised, saks pole talumees pole ka, see on se "antvärk, ühekorra "üiii isandaks 
Jäm; Kõik antvärgid purtsisid saksa keelt Han; aedamed, kubjad ja "köstrid olid ikke 
"antvärgid, alamad "jälle kui mõisaärrad Aud; " antvärgid olid ised veel. laste "mam-
selid, põnne ja närinä ja, valitseja ja 'virtinad ja - - olid "antvärgi lauas [mõisas] - -
koka tegi "anlvärkidele ja "sakstele Pai; "antvärk on puul"saksa, mõni ametmjjs või 
kirjutaja Kod; "mõisan olli puha "antvärgi kubjass, "kilter; "kaege nüid õmmate, joba 
üils "antvärk tule "mõisa puult Krk; "hantväfgele "panti esi^süük', šaksilõ esi^süük'. 
"hantväfgi õks "olli^šaksa"tõugu, "perheimänd ja, valitsaja ja, aidamiišs ja Har || 

saksik, peenutsev, haritum (inimene); peen (asi) Küll ne mõned inimised "lähteväd 
" hantvergiks igä pia kohe, ei "tiie "mingesl se tuleb Kuu; "Antverk käis "pienelt "rii
des, "rääkis "pienelt, "oskas "saksa "muadi "süiä ja Jõh; kis sihandune saksam mees 
oli, see vanad inimised "ütlesid antvärgi mees Khk; ei "miskid "antvärgi "asja, kõik 
kaluri a.4sad Rid; Antvärgi olek sihes Han; "antvärgi toit (ternespiima supp suhkruga) 
Juu; kis "antvärgimad inimesed, ned [ütlevad]: minu abikaasa JõeK; "antväfki mies 
Kad; "antvärk mijs om "uhke, aste "rõivil Nõo; mis "haniväfk sa^siss vällä olõdõp, 
ku^sullõ ei^pašsip "üfski^süijk' eip Har || linnahulgus, logeleja "hantvär'gi tük'k käve 
siin, nuiašs süvväp õnnõ Se 

2 . käsitööline vanast "üiti "rätsepad ja puusepad "antvärgimeisteks Khk; "antvärgi 
inimesed teevad käsi lööd Tor; kinksepp, rätsep ja uur"moaker "kuulusid "antvärkide 
"ulka Kos; peenembe "tuulise kutsuti "antvärgi, känksepä, "tiislääri, "räfsepä Hei 

a n u m anum g -a PJg Hää(g -i) VJg Kod KLõ hv M(g -e), spor T Lei; annum g 
anum\a T V(-o-, -rn; g -e, -õ San Krl) 

1. anum, (tavaliselt suurem) mitmesuguse otstarbega puu- või plekknõu Nüid os
tetaks "kõike, aga enne "tehti isi "kõike anurni, "ollid ummikud, ja laudadest "tehtu 
nõud Hää; suuremaid anumaid ta ei teind, see püfisepp. neid tegid avinurmikud Lai; 
kolme"jalgne anum "olli [puunõude küürimiseks] Vii; anom om veereni ~ silmini täis: 
anuma vitsa lätsiva pääld ärä; ja "olli niipallu inimesi ku "olli, k$ik seevä utest anu
mast; illuss alumiini anum, mes ei roslila; täi jutt jooseb nigu "ernit valetass anu-
madõ Nõo; "kapslit lähätädäss, anumahe pandass Kan; Vanast oliiva^puuanumaP, 
nuu^tulliva^"liivuga "mõskõ; Kais anumatäüt vanna "rasva (tatisest ninast) Urv; 
no pandass karralsõidõ anumõidõ "sisse "piima Har; Anuma^tefti alt puult "laembap 

soss ollpäält hüä "vitsa päälep aiap; Ku ülsipuu anumalõ Uiu põlia "pandmine "hüäste 
õnnat', soss tima sai kggõ kõvÕmb puu annum Rõu; kaasõga annom länik kohe sako 
süük' "paiiti kui "kaugõppa "miriti [tööle] Plv; isia söögi annom- Räp; "laudul peetäss 
anomit; annoin olgõ siss kaus's vai parig vai lärinik vai "tõrdu; soola annom Se; "võis-
melüüvä annum (koorekirn) Lut 

2 . paat , vene vinnehi üldäss anomass nt loodsikut; "hainu 'veetäss anomaga Se 
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h a o k e n e 

a n u m a anuma Kuu Kod(am) tungivalt paluma; manguma, küsima Paremb 'anda 
kui anuda Kuu; ei jõõda tämädä ärä "täita, alate anub; kui tõese käess küsid, sji one 
amumine Kod V r d inuma 

a m i m a k e i i e dem < anum anumakõsõ armastava "puhtust (öeld, et toitu järele ei 
jäe taks) Nõo; panõ mullõ taha anumakõištõ "piima Har 

a n u m a | m e e s — anumameister Avinurme mihe, anuma mihe Hei  m e i s t e r tün

dersepp, puuanumate va lmis t a j a  Hei V r d anuma|mees, tegija  m o l d anume mold 
küna puunõude küürimiseks  San  t eg i j a anumatekij — anumameister  Hei  t u r g 
siss olli anumaturg, säält "iuudi siss serätsit lännikit ja ummiku ja "kõiki Puh va r ik 
männik, kus kasvavad anumate valmistamiseks sobivad puud mine süst mäe kallast 
'müüda edesi, siss saat anumavarikudõ Har 

a o ► aja, ajo, aju

h a o hao ajal tuu hao (tollal) kah tefti "kurkõ; seo hao (sellal) Se 
h a o  hao, hagudest ' Riepnigo "metsas   oli "ruogendikko ja sääl oli au"ropjo 

Vai; auvihk toodi tuppa ja "aeti "ahju Kse; pinuma, sial on au ja puu pinud Amb; 
'mõisniku pooli ikke "anti ka "metsa, au 'metsa Pai; turvarabast "tehtud sild läbi ao 

sild   agudest "tehtud Koe; kõik mets au urinikuid täis Iis; aopakud õlid "seitsme 
jala pidused   "kõiki võisid teha, sia"lauta ja "kõiki Kod; aoriida seest tyydi pikät 
malgad TMr; naid hao "kuukõisi kääneti pällu, siss oli hää võtta?; haopuu "olli vanast 
"säitsme jala piiudsõp Har V r d haa, hagu

h a o | a i d hagudest aed  Hõu Se V r d hagaaid 
a o | h e l i aovalge  M ao eli om joba siiur", enne päeva "tõusu; "pääle päeva veeriku 

ku agu är nakass "lõpma spss om ao eli, raasike "valgust Trv; oh ei ole vara änäp, joba 
ao eli näiä Krk 

a o l i n a aegsasti, õigeaegselt  Vas Se 'aohna tege vila 'maaha, 'aohna vai ao pääle 
Vas; nimä jo 'aohna oli siiK   õigõ 'varra jop Se V r d aohnalõ, aolõ 

a o l m a l õ — aohna timä tull är 'aohnalõ kuu? 'täämbä, vjjl varra tull jää as "ildast 
Lut 

h a o | k a a r liivkaer (Avena strigosa) hao kaar olli* nigu musta "liple?   üvä olli 
hao kaaral väega kehväkene Rõu V r d hagukaar 

a o | k a n a (väga varajasest inimesest) olõt sa no aokana [öeld]  "varra ku üless tulõ 
Se 

h a o k a s "aokas, "aukas g "aoka, "auka K Trm rohkete pööristega terarikas (kaer), 
kuprarohke (lina) ea "aokas kaer, mõnel kaks kolm juhet ongi, aga mõnel on nagu 
krooil kohe Pee; 'aokas kaer, pika 'ripsega, nõnna kohe lõkendab VMr; 'aokas lina Lai 
|| pööriskaer  Trm Plt mua kaer, sellel õlid 'ripsmed 'ümber 'ringi, sji õli ao 'muudu, 
'üeldi sus 'aokas kaer Trm 

a o k e n e 1 —► ajukene2 

a o k e n e " dem < agu  Hää Puh Nõo V Talve arvati omikusi 'aega koidu 'aokese 
'järgi, 'aokesesi 'olli omiku ligi tulemas Hää; 'aokõsõga käve vällän, 'kaie 'aoksõ 
päält, et 'selge oli Har; õdagust 'aokõst vijl veidokese um Plv; hummogult "aokõnõ, 
väikene 'aokõnõ tunnuss jop Se 

h a o k e n e dem < hagu mida sene 'veikese 'aokesega 'irmu 'tunneb [tarvis lüüa 
suuremaga] Liig; luvva aokõisi om põrmandul Krl; no^m mul 'haokõnõ raol, mjil hää; 
ei olõ vj$l la ütte 'haokõist ei "puukõist toonu7, a^tarõ om alasi lämmi Har 
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a o k s 

a o k s aoks Mar Ris Nis Kei Rap, aos Var pahaks, halvaks, sündsusetuks panema ma 
pane seda aoks kui sa sedasi räägid Mar; kui inime 'aiva tukka tein, seda tuleb aos 
'panna Var; aoks 'panna ei ole siin 'miskid Ris V r d hajuks 

h a o | k u b u haokubu  R spor Lä, K I T V ao kubod oo penos Kui; mõne inimese 
'kohta 'üeldakse ka et usku au kubu Amb; aukubu 'panda sugaraga 'kinni VJg; see 
oli se [kütise] 'loomine, et sa mättad ao 'koodele 'piale panid Trm; mäda takune lõim, 
karvane ku aokubu Kod; must pik'k 'ol'li nigu ao kubu   imelik pik'k kogu ' olli Ran; 
Rebasel om kohev and nigu aokubu iaka Nõo; haokuu^ 'panti 'rinda ja ' turba^pääle ja, 
nuu^ 'panti soss ' savvumma [kütise tegemisel] Vas 

a o | k ä g u Aokägu ööbik  Trv 
a o | l a u l pi aolaulup ilmalikud laulud  Lut 
a o l d a , a o l d õ 'aolda Har Se( 'aoldap), aolda Vas, aoldap Vas Se Lut; 'aoldõ Krl 

Har( 'aoldõP) Lut, aoldõ Rõu; ajolda Se aegajalt, ajuti, mõnikord mul 'aolda tulõ luu 
'haiguss, siss pand 'hingamise kiiinip; lima * aoldõ õks tulõ snäp  ' aoldõ latt jäl_Ella 

poolõ kah Har; olõ õs tä kõik' aig rummal' kaP, 'aolda ai periss 'tarka juttu; 'aolda 
tulõ 'vihma, 'aolda paistuss päiv, 'saistu_J arp Se V r d aelda, ajelda 

a o l i n e 'aoli\ne V(ao Vas Se Kra, ajo Vas Räp Se; lene, leni Krl; linõ Rõu Plv 
Se) g se Krl Räp, ise Har Vas Rõu, tsõ Rõu Se, dse Urv Vas Räp Se Lut Kra, dsõ 
Krl Se 

1. aegne na_rnma^mu ' aolitse^'tündri; esäesä 'aolilse? 'rõivaP; luu 'aolitsep 

inemisep Har; jaanipäävä ajoline Vas; šjooaoline rahvaäs kõhn, vanal 'aiga oi' kõva 
rahvašs; pej kotaajolitsõ (vanaaegsed) inemisõ 'rõipõp Se; üte aolidsõp ~ iälidsõp Kra 
|| teatud aega kestev Vanast ol'l pik'ä'aoline kroonu, mõni viis 'aastat vai mis tul'l 
'tiinip Urv V r d ajelinõ, aonõ 

2. õigeaegne [laps] is olõ enne'aigu, 'aoline oli Har; noorõp koolõssõp inne 'aigo 
  vanal jo ajoline surm, aig jo är eletö Räp; olõ õs 'aoline lat's, inne' aigu lagoži ar 
~ inne 'aigu lats 'nulka Se; ei 'aoline lat's oli Lut 

V r d ajaline 
3 . paras, kõlbulik; valmis 'sumpõn 'peeläss [linad] kais vai kolm nädälit, soss 

urnma 'aolitse7'; umrnap 'aolitsõ^jo linap, hinne^juusk 'lõisiõ 'otsa nigu niid's Rõu: 
vili um jo ajoline Vas 

4. (jutust) "asjalik, õige, täpne" mi^sa hola juttu ajat, sul olõ õi jutup 'aolitsõ* 
öip Se 

k a o l i n e a < hagu taevas oo vaest nii ilus 'aulene, tuuleagad o 'taeva peal Kse; Kui 
haoline taevas on, siis on iga vilja hea külvata Siin 

ao lõ 'aolõ Har Rõu Plv; ajolõ Vas Räp õigeaegselt es saa 'aolõ, 'jäie 'kaugass 
Har; Hilläk ei saa konagi 'aolõ õi, jääss 'hildass Rõu V r d aohna 

a o l õ m a —» hajulõma 
a o m a —■> ajuma2 

a o m a k s komp < aoks ega sa ' aomaks pane Ris 
h a o n e 'ao\ne NÕO(?JÕ) Ote, 'hau\nõ Plv Se Lut, g 'aotse Nõo, õ Se(pl haudsõ*) 

hagudest tehtud; haguderohke, hagu täis ku mõni miis 'olli serände pehme, siss üteldi 
et, es ta 'aotse aia iist ole Nõo; 'aone aid ietäss ädä peräst Ote; jutt ku 'haunõ aid. 
kohegi ei oole^peri; tu [jutt] latt läbi 'haotsõ aia (kõrvast sisse, teisest välja); 'haunõ 
mõts; 'haunõ tij; puup omrna 'haudsõp Se V r d hägune 
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a p a 

a o n õ 'aonõ g "aodsõ Har Rõu Se, ts Plv Räp; aonõ Vas, pl aodsõ? Krl, ts Räp; 
pl "aotsi Võn Urv Rõu, ao/52 Kan; ajonõ g /sõ Vas Räp(aeo) aegne 'tüVreku "aonõ 
tuli punanõ "uridrek Plv; ü'mä kõnõl' küF toda pagana ajost "aigo; "niisugudane oli 
siss mi ajonõ kuul'] iu ol'l mino esä aeonõ Räp; timä mälehtäss vil? latsö aotsit "asju 
Se 

h a o | p a l u t a j a haopalutaja % perenaine (ka vastsündinud tüdrukust)  Rõu 
a o | p i i r e nõrk valgustriip taeval enne päikese tõusu ago nakass tulõma, ao piire? 

om jop Räp V r d aoveer  p u n a aopuna koidupuna  Plv  r ä i m suvel püütav väike 
räim Jää räime, ao räime ja sügisene räime Pöi 

a o t a ► a ju tama 3 

*  a o t s i n Ls vahnuaotsin 
a o | t ä h t planeet Veenus, mis võib paista hommikul või õhtul, koidu, ehatäht  eL 

aotäht om "seante ereve sädents Krk; kui ao tähi virvena, siss vanarahvass "luutseve 
"kuiva ja "külma Hei; kui sa ao "tähte nael   kaits "tunni om päeva "tõusu viil "aigu 
Kam; ku aotäht "ülhen, siss nakass 'valgõ jo lähükeste tulõma Har; õdagunõ aotäht 
ni hummogunõ aotäht] aotäht "nõssi jo?, nakass ago tulõma] aotäht lats maahha, 
ago "kistu ar jop; kat's ao"tähte om, üt's om "väega vallus, a tõõnõ om tinõhhõp Se 
| õdagunõ aotäht ei olõ vi$l "kistunu? ajiommugunõ aotäht om joba õigõ "korgõdõ 
tullu? Har  t ü t a r Aotüdär ööbik  Trv  m i i koidueelne lühiajaline magamine, uinak 
 M Nõo Karri V ao uni ol'l õhtu ja ommuku ku pal'lalt raasike "aiga "maeti Hls; ma 
eidi raasik ao unel Krk; Pcssi rehe är? soss magasi aound hummugu Urv; Aoum om 
kõgõ 'magusamb uni Vas 

a o vale —■+ hajovale 
a o | v a l g e koidu, ehava lge Hää Saa Lai eL ao "valge on omiku vara, esimine "val

ge, vähä "valgem juba. aga kui koidu "valge, siis koit on näha Lai; joba ahetab, ao" valge 
välläii] lähme ruttu, ao "valge kistub ärä, lääp pimedäss Nõo; õdagune ao "valge om ärä 
kadunu, ommukune ao "valge nakap joba Kam; Hummugult ao"valgõss ol'l $ks riih' pesi 
Rõu V r d ao|heli, valgus, valu va lgus aovalge  Lai eL viil pimedämbäss lääb, jääb 
õdagune agu, ao "valguss. siss tuleb uü. ja ommuku vara jälle nakab ao "valguss Ran; 
kui nakap veidike "valgess minema, [öeld] et: ao 'valguss nakap 'paistma; ehk, kui 
ao "valguss lõpess  iu om õdagu Kam; õdagune ao"valguss nakass jo "kisiumma Har 
 v a l u aovalge  Trv Plv Se aovalu  ago heletäss Plv; ao valugaP läfsi 'tüühhü Se 
 v e e r nõrk valgustriip taeval enne päikese tõusu  Krk Puh Har Räp ku ao viiri nakass 
'tunduma kat's 'tunni rehkendedäss päävä nõsõngudõ tuud 'aigu Har; ao viir jo tulõ, 
kgik' jo veretäss Se V r d ao|piire, õhe 

a o | v i i d a n g ao viidang g gu — aoviitmine Siirobi "kiitmine ol'l ao viidang ja^puu 
raisk Rõu v i i de aoviide P l v ( ? ) , g "viite Vas; transi "viitess Urv Rõu; ajoviide? Se, 
transi "viitess Räp ajaviide Tsuvva? "anti "poiskõisi kätte paranda7   ao"viitess 
leiP ärp Rõu; ao "viite kõrts Vas; Pini lakk ajo"viitess titte Räp v i i dus s aoviidüss 
g se Urv; transi ssess Rõu; viiduss Har — aoviitmine Ja ku naist ofsingist vii olõsi 
määnesiki^kasu, ao viiduss, muud mitte midagi Urv vi i t aoviit — aov i i tmine  Plv 
 v i i t m i n e ajaviitmine Es olõ^veli meil aoviitmisi "konnogi? hummugult, kell kolm tulli 
üles Urv; täi om nii rutt   täi ajo'viiimist ei olõ? Räp V r d ao|viidang, viide, viidus, 
viit 

a o | õ h e aoveer ao õhe om jo, nakass jo pia "valgõ lulõma Räp 
a p a n, g apa Jõe Hlj Khk Kaa VII lii/h Phl / Mär Amb JMd Ann VJg Trrn Ksi 
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-hapa 

Plt KJn Hei, appa Liig lstk jook laps tahab apa. apa 'saada Jõe; mamm on söök ja apa 
on jook Emm; kalla apa JMd; ma annan 'sulle apada Trm V r d app 

- h a p a Ls hupa-hapa 
a p a k a a r apakaaf San jooksu- või tantsuring ma lasõ üits apakaaf 'vällä ( tantsin 

ühe ringi) San 
a p a k a a r i apa\kaari Kan Krl Plv Vas, -kaari Krl Har Plv ringiratast, t i irutades, rin

ge tehes tsiga jyy.sk apakaari Kan; lasõ? inämb apakaari laembest [hobustega reht pah-
mates]; käüt 'ümbre tarõ apakaari; opõrl lüü 'trahvi keti otsan apakaari Krl; apakaari 
'laskmine urn sääne ilo pidamine (mäng, kus käpuli ringe tehes tagaajaja eest põigel
dakse) Plv 

h a p a k a s apak\as g -a Jäm, habakas Kuu hapukas 'kalgaslund piim, habakas, ei ole 
riesk Kuu; õllel pisut apakas 'rähka peel; iumaa-did, õuna 'moodi, apakad J ä m 

a p a k ü i s i apa\küisi, -kutsi Muh 
1. pealetükkivalt, vägisi aab apa küisi 'peale Muh 
2 . ihnsalt, kitsilt nii apaküesi annab midagid teesele Muh 
3 . isemoodi se oo nii apa küisi: koib uta ata; vana nänn seal nõnna apa küisi et 

(võõra näoga) Muh 
h a p a l õ m a apalõmma Võn, h- Plv/-ma/ Vas Räp kiiruga, uisapäisa tegutsema; 

rahmeldama mis sa apalõt, iij korralikult Võn; naarie tuu hapali, es mõista^ 'kostki 
'pääle 'naataP Plv; Tii tüiid ilosahe, aigupite naaku.i hapalõmma Vas; ma hapalõ 
mõsuga; ta iah hupalõss hapalõss, ei läpe? nõnnage kassi Räp || la hapal' (otsis taga) 
siin väümjisl Räp V r d habalõma, hupalõma 

a p a m a 1 apama Kaa Emm Rei Mar Vig Tor spor K, Ilel isik jooma Ole pai laps, apa 
kinasti Emm; laps apab. apa veel Mar; poiss apas podeli tühjaks Kos; laps tahab apada 
'soada Jür V r d appama 1 

a p a m a 2 apama - I lstk 
1. püsti, jalule tõusma ku laps issob põrmandul, sits 'ütled: apa üles, aimad käe, 

no apa nüid. akab apama Kod 
2. "istuma" Veike poiss käis poti pial apamas Trm 
h a p a m a hapama, (ta) hapa Har, habadap Lut kohisema; nohiserna mõni nuhis ass 

läbi ngna ni^kõvastõ nigu mõts hapa Har; hopõn hapa, inne ku läti süü. hopõn habisõss, 
inne ku süü Lut V r d habahhaina1 , habisania, habisenia 

a p a n d apand g -i s < hapandama van hapendis, "hapnemisest kihisev seasööm" 
rihetaren 'olli tu apand lünnin, siss la olii ärä apana, paks, sekässit segi ja viisil 
tsigadele ette Rõn V r d hapatus 

h a p a n d a m a apand\ama Hää 1 Puh Rõn Lei, -eme Hei; apand- Vig Hls Krk Rau; 
ipf im ps apanti Kop; appandam(m)a RId, -i>- Jõe KUU(A-) hapendama 'ülgenahad 
abandati ära 'pargis Jõe; 'piima 'appandeiti, 'pandi 'ahju Vai; apandad 'kapsad ärä, 
ku apuss o lähnud, viid ärä 'välja Kod; sinekivi 'panti poti 'sissi, kusega apandide. 
tetti potisine; 'liigelihale pane apandel kust ja maarijääd 'pääle Krk; apandanu maik 
man Ran; 'kaska nahad apandedi - - rüü jahun Puh 

a p a n d i k apandi\k ei -kuss Kod, appandik VNg 
1. hapnema läinud vedelik talvel tä võtab siält apandikuss 'välja siäned, peseb ja 

'liotab Kod 
2. madal vesine koht, muigas uppus apandikku VNg 
V r d hapatus 
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hapa ts 

a p a n d i s , a p a n d u s apan\dis g dise Kse, des g Ise Hää; p apandist Kael; apandus 
g e Ris JõeK I ?Puh Lei; appandus Liig, abandus g e VNg, g kse Vai hapatus a. 
(eriti naha parkimiseks) nahad said apanduses "pandud Ris; 'kaskede küCles kasvavad 
käsnad, panevad [need]  märja tuha 'sisse, apandist ytievadK<u\; apanduse 'aisu kõik 
köhad täis. par'gi apandus Iis; naha apandus o naha pafk; nahk pandasse apanduisi Kod 
b . leivajuur, juuretis 'leiva appandus Liig; apandus jääb 'astjasse, väike 'känkaras 
  et teine kord lähäb apuks [taigen] JõeK V r d liapendis, hapendus 

a p a n e apa\ne g tse sopane, porine; põhjatu Vihmage lääp sii iji ninda apatsess, 
et kudagi ämp läbi ei 'pääse; Saal sijun om 'pällu 'laukit. ja 'irmus apalsit kotusti; 
Nemä om siit smist kige apatsebe kotuse paalt üle lännu Krk 

a p a n t s apants g i Pst Hls 
1. leivajuuretis Levä apants om ninda apanu ka last saabki äm ääd leiba Pst 
2 . pehme, virtsane koht, mii Igas  Hls 
V r d hapatus 
l i a p a m i s < hapnema 
1. lori, roppus Aja pääle vanna hapanut suust 'vällä, nigu^muud kõnõlda olõ õi? 

Rõu, ei mässa p iks periss hapanut kah aia'' Vas 
2 . sõim Vana hapano! Räp 
a p a r 1 apar g ' apra L 
1. habras, rabe apar puu seest, ei saa ree sugarast liha Kir; lenad o 'aprad, kiu 

o apar, 'lähivad takule; 'rooste 'karva uss, õige apar. kui lööd sis lähäb kohe purus; 
küll sa oled aga 'apra suuga, küll sul oo aga apar suu (ei pea ju t tu kinni) Kse; piim 
üsna apar   põle paks 'ühti, oo 'raisku lätn Var; lemmergapaiu oo pehme apar puu 
Mih V r d abar , aper 

2 . hv "rumal , puudulik" see oo selle 'apra inimese tegu Kse 
a p a r 2 —+ abar1 '2 

a p a t apa\V g di Se Lei Lut 
1. lobiseja oli sa apat', suujuy.sk kõik' aig; luud no 'usku?, luu saane apat' om Se 

V r d hapats 2 

2 . õgard iibä ruttu süij. ni paVlo sijü. apat' um säne inemine; tõbrass ka apat' Lut 
h a p a t a m a apalama Hää Trm Trv T V(A, mma; apatÕmõ Krl), appadamma Vai 

hapendama, hapneda laskma miä appadan sene xpiima 'vällä Vai; Kassukal piäväd 
apatõi (pargitud) nahad olõma Khn; mõisas apatadass angerji vedeliku sehes Hää; Linu 
ja kanepil oietas leon ja apatedas nii kavva sääl kui ta kiu luu kullest 'valla apalap Nõo; 
Naha apatadass enne ära kaifs nädälii rüäjahu ja soola apatusen RÕn; kusi 'päriti 
pofii, poViga 'lämmähe, lang 'sisse ja 'maarja iäga hapatõdi är Kan; Peenüt 'leiba 
tund imalõdi ja hapatõdi Urv; 'kaugõss sa^naid tan nulgan hapatat (seista, vedeleda 
lased), naid ligõhöid sukkõ Har; karask um 'hapnõmalda?, vatsk hapatõt Rõu; vanast ja 
vanast iks ol'l hapatõt leib Räp; viip piim 'väilä. ar hapatat tarõh; 'kapslit hapatõdass; 
vanast   letti hapaleilu 'võidu Se; hapatamalda? (parkimata) nahk Lut 

a p a t i s , h a p a t s 1 —>■ hapatus 
h a p a t s 2 hapafs Plv Räp, g i Kan lobiseja; lõuapoolik; luiskaja är? 'usku ta juttu, 

ta üt's hapafs om; igavene hapafs, piäp ommõtõgi oma [loba] joba Kan; ta om no külli 
periss hapafs, ega teda külli 'usko ei või9 Räp V r d apat, hapatus, happ 2 

hapa t s " 1 apals Hei Võn, hapafs g l Urv Plv, g e Räp hobuse peakott, torp hapat

sihõ pandass kaarap Plv; panõ? hobõsõllõ hapafs 'päähä Räp 
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apats ine 

a p a t s i n e apatsine a < hapatus nahk oli apatsine, oli apalsis suure tünni sees [par
kimisel] Vig 

h a p a t u s apatu\s Khn Juu Trm Trv, -ss Hei T Krl Lei, g -se; hapatu\ss g -sõ V(-s's): 
apa\tus g -tse Hää; (h)abadu\s g -se Kuu(g -kse) VNg; appatus Lüg(apa-) Jõh, -dus Vai, 
g -se; apa\tis Vig Kos, -d- Khk, -tes Juu JMd Pee Koe, g -e {-isi Vig); -iis hv Mär, -tes 
Vig Kos; apats g -e Tõs PJg Tor Hls Krk, g -i Pii; apafs g -j Hää KJn, h- Kati Räp; n. 
g apatse Pst Krk; n apats Vig SJn Hei, /i- Plv Vas; g apatse Trv 

1. hapendav või hapnev segu a. (eriti naha parkimiseks) odin nahad habadukscsi 
"välja Kuu; apatuse tõrs, sääl \$õisas neli viis kuud, *suure 'luoma nahk kutis kuud: 
kus 'lamba nahad sies õlid, sie õli appatus, toist 'üeldi 'rohkemb park; 'laula tuli ap-
patuses pidädä, salpietri 'viega "liudelti ja tuha lehelise sies 'pieii "pargis Liig; "kange 
apadise ais keis kihast 'välja Khk; ma ei kannata seda apaiise "ohka Vig; naha apatses 
pafgitase "lamma "nähku Tor; Värmiapaius - - vanaaegne apatus, ku ilma 'kiitmata 
värmiti. kruusi siis apendadi kusega Hää; naha apatese lõtfss Juu; naha apatse teläss 
ivast, rüä jahu pannass, kaarajahu jah, 'suula jah; miu esäl olli kaifs apatse 'ton
ni Krk; 'panti naha 'apnema ja soss 'voeti apatusest 'väl'lä, ku karu 'olli 'valla; iu 
apatuss Uiu kisk tolle naha kesta 'valla Nõo; nahule ka^tetäss niisa-ma "tahta hapaiuss 
Hai b . (leiva)juuretis "leiva, "kiisli abadus VNg; Leib tuless kohe ärä "kasta, apatse 
peris köhisep joba Krk; le.evä apatus om mõhõl Krl || toit leivajuuretisest (ja ubadest 
või hernestest) - Lut; toit hapendatud rukki- või kaerajahust - SJn Vas 

V r d apand, apandis, apandus, apants, hapendis, hapendus, apetes, hapnik 
2. mudane, porine koht; muigas - M V igavene apatse auk Trv; Ärä sa nuid " üijsi 

küll läbi suu mine, sii om jo igavene apatse, "sinna sa jäät Krk; 'tahraid om nigu 
apatus Krl; kae^ku^vehmalõ latt, siss om [tee] nigu hapaiuss Har V r d apandik, apants , 
hapnik 

3 . sõim a. Üks igavene apatõs, k'õppu ei viisi Khn; Lehma apaies on ennast vaia 
otsast 'lahti 'tõrnmanu, võtaks neid apatsi küll Hää; poisikeseapatsid KJn; oh sa vana 
apatse; ei tää, kus ta apats om lännu; om sii kuse apatse küll (voodit märgav laps) 
Krk b . lobiseja; lõuapoolik Oh sa? igavene hapatus, mis sa ajal noid hapanuid juttu 
Vas V r d apat, happ 2 

h a p e (-)ape g (-)appe Khk Kos Kod Plt; n, g ape ?Emm Hää Kod; n ape Jõe Yän 
Pst; g -appe Liig 

1. hapu aine, ollus Leva ape (juuretis) Hää; apet 'võetaks, aput leva tainast 'võetaks 
kilet teha, 'tehti leva 'tainast kilet apega; Suust ais 'valla aiseb, sii on 'apnik, suust 
tuleb ape 'õhku 'valla Hää V r d hapnik 

2. sulp, (hapendatud) loomatoit vee hulka segatud aganatest või hekslitest j a jahust 
ape on aganatest sulp, 'panna oled, 'einad ja praaga jahu segamini, 'lehmad 'süövad 
seda 'puudusega Jõe; egä 'lõuness 'lesti apet, 'panti aganid 'tuuver täis, siis 'panti 
kuum vesi 'piäle ja 'aaduma, 'natke jahu 'piäle ja kartulid raiuti 'piäle; nad esid 
taha kuuma vede apet, kuum vesi teeb aganad 'vinskess ja libedäss. külma vede ape onr 
mure; 'irmsass 'larnmad apet tahavad, aganaapet Kod; põhu puuduse aal tetas apet Pst 

a p e k apek g -i hv kohupiim pane apu piim patta, aja kuumaks, 'kurna ja pane 
'soolaja koort 'peale, 'ongi paks piim ehk apek Kei 

a p e k | p i i m apek\piim — apek - Kei 
h a p e n —> habe 
apend(a) —± hapnema 
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a p l a a g e r 

h a p e n d a m a apen\dama eP, -dema, -deme Hls, -dõmõ San, hapõn- Vas, append-
VNg Jõh hapneda laskma, hapuks tegema õlle rabale *pandi "sooja vett "peele ning 
apendati Khk; aavapuu oli kõige 'kangem apendama, aava puust oli se [leiva] lõime 
Pöi; ape.ndet kurgid Rei; puu piima püüd olid, apendamese jaos Aud; 'esteks apendati 
teda (nahka) jahu sies niikaua kui karv 'lahti tuli KuuK; apendud leib J Md; "kiisel 
kaerajahudesi, apendasse ära VMr; rukki "püidli jahudest apendatasse kolm pääva, siis 
saab magusapu leib Aks [| segävili apendab põllu "rohkem ää ja tuleb parem lina Vig 
V r d hapandaina, hapa tama 

h a p e n d i s , h a p e n d u s apend\us Juu, -os LNg, g -se; appendus Liig; apendis Kse; 
apendes Mar, g -e; apen\des g -tse KJn hapatus, hapendav või hapnev segu naha 
apendes, "nahka apendasse seal sees Mar; viina "meske "üitakse apenduseks Juu; akasin 
levä apendest tegema KJn V r d apand, ap andis, ap andus 

a p e r aper Var Pär Hää habras leib o na aper "paerste, just kui ruba Var; aeukse 
vill - - ere ja lühike - - mi aper, ei saa kedraia Hää V r d apar1 

a p e t e s apeies hapatus apetes - - kus nahk - - apendati, et karv ära tuleb KuuK 
a p i api istk jook - KJn V r d app 
h a p i k ( a s ) api\k g -ge Khk; (h)api\k, ape\k g -gu, -go, -ge, -ga Hi; api\kas g -ka 

Pöi sag pi hapuoblikas apiged, neid "kasvab mõnes kohas kive.se kolu sehes ning, üheli 
üheteise "juures, ühes "kannas Khk; Nälja "aegu oli apikalest koa suppi keedetud, mõni 
laps näris mo "aegu veel neid Pöi; laste eest on apigad ikka eed Käi; apigu "putkid nad 
söövad Rei V r d hapukas 

l i a p i n (h)apin, (h)apin g (h) abina V 
1. kohin; kahin; sahin 'väega suur" hapin ol'l, puujiabisi^iuulõga] mõisa apin Urv; 

puu tul'1 suurõ mürinaga ja habinaga maha ; tuulõ hapin om, ei^tiiä^kas "vihma iulõ 
vai] vesi kiiss niu^hapin om ennedä; Pini hauk mõtsahabinat. Siss ei olö? üVtegi 
"hinge nätä?; mõni maka habinaga, mõni nuhinaga ja^mgni kroosatön Har; sutif tuul' 
ol'l, mära peläšs habinat; süü niku^hapin (ahnelt) Vas; suurõ habinaga vesi juusk Se 

2 . siia-sinnajooksmine, sagin; kiirustamine mul ol'l alati rahakofikõnõ üien, no lät's 
ta suurõ abinaga meelest Urv; siss es olõ^muud ku üt's hapin ja hupin, egä üVs pagõsi 
kohe "saiõ Plv; siss ol'i_üt's hapin-hupin enne ja, "poiskõsõ oYliva "uibaiast "kaona 
nigu lõhn Räp 

a p l a a g e r 'aplaag\er (-oa-, -ua-) g -ri R(in sg -laakris Kuu Liig) Kse Han Hää spor 
K, I, g -re Mar Tõs Tor Hää Juu Kos J Md M; n, g " aplaagri Nõo San Krl Vas (hrl sg 
sisekohakäänetes) 

1. tööta, teenistuseta; jõudeolek; töövõimetus; (vanadus)puhkus; vallandamine, 
errusaatmine sie on "rauka nüüd " aplaagris, "kuida nie "süüa "saavata ehk elavata, 
sie on "aplaagri inimesiVNg; kõht "sõisab "aplaakris (mahajäetud, kasutamata) , tühi. 
tämäl ei õle peremicst, ei "künnetässe ei 'külvelässe Liig; "aplaagris (pankrotis) on sie 
'turba'tüöstus Vai; juba ta "ammu 'aplaagrid pidamas Ris; sie põld "aplaagris koht, 
sial olid põllud koa. "aplaager on sedasi, kui sul põle "kindlat "sissetulekut, oma vana 
rasvast elad ilma "tüöta KuuK; nagu "aplaagre soldat' (teenistuseta) Trv; ega ta tüül 
ei käi ämp, ta^.m "aplaagrin; temäjn "aplaagri "pääle "lännu Nõo; la eläss "aplaagri 
pääl Krl || vaene, varanduseta mu tetti nii "aplaagris ku midagi jää äs "perrä Vas || hv 
logeleja, looder inemine kiš ei taa "tiini seda kutsutse "aplaagri San 

2 . elukoht, korter; peatuskoht, öömaja "Mustlased leid iga suvi "meie 'liivaku oma 
"laagri - "aplaagri ülesse IisR; Nende maja põles ää, nad oo sugulaste juures aplaagris 
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aplalt 

Han; sääl majas, kus teie olete ' aplaagris Ris; sie jääb 'meile 'aplaagresse, sie ei 
lähägi ää Jür; kui olid talus 'aplaagris, lasti 'kuskil nurgas ära elada J Jn ; ma olin 
tema juures 'aplaagris tänavu omal põle 'korterid VJg 

a p l a l t ahnelt, isukalt able 'sööma, kõik solgid võtab ärä. 'aplalt sööb Tos V r d 
ablaselt, ablelt, aplast 

h a p l a m a 'aplama Jõe Jäm, hablata Phl aplalt sööma küll 'aplab oige kes sedasi 
'ahnelt siiöb Jõe V r d ablama, oblama 

a p l a m i i s t õ 'aplamiistõ saa ai vallalõ - saa ai nii pia Se 
a p l a m i s i ' apla\misi Har Vas, -miiži Se hoolimatult, huupi; e t tevaatamatul t ine-

mine 'ütless 'õkva 'aplamisi tõsõlõ pääle. tõsõl inemisel saa nijiäpe kui Har; missa 
võti9 nii 'aplamisi Vas; 'aplamiiži 'ülle ei tui 'huupi sõnna; ' aplamiiži saa ai 'osta? 

Se 
a p l a s t aplalt Sie (siga) akkab 'aplast "ahmima, 'tõmmab 'viimast 'kartuli tükki 

omale kõri Jõh V r d ablasti, ableste 
a p l o b l i k aploblik g -u hapuoblikas aploblikast tei suppi Nõo 
a p l u s 1 'aplus g -e söömahimu 'niisukese 'aplusega ajab 'sisse, süöb 'niisukese 

'aplusega Hlj 
a p l n s 2 'apluss g -e (kala) 'aplussed, 'suured kalad Jõh 
h a p n a m a , h a p n e m a 'apnema, -da eP(-mä, -dä Kod) M(-m[e]; -de, apate Hls), 

da-inf apenda Jäm Pha Muh Trv Hls(-e), apente, apante Krk, nud-part apend Kui Han 
Aud Tiir, ' apnõmõ, -dõ Krl, hapnõm{m)a, -da? Se, appanem(m)a K(h- Kuu; ' apne-
Vai),-rfa Jõh; 'apnema, 'apnõ-, 'apna-, apataT(-mõ, -dõ, dõ? San), ('h)apnõm(m)a, 
'(h)apna-, (h)apadap, ipf (h)apass V(-tfõ Krl, -ia? Räp), nud-part apanu M(ape-) T 

Y(h-) 
1. a. (käärimisel) hapuks minema, hapuks muutuma; riknema putr, sie on mend 

appanemma Liig; piim on jo üle'arvu appanend, jo on mend 'khnburast; 'taigin jo 
appano (hapneb) Vai; sü värviti poti sinist, 'kusti pot'l täis, 'pandi 'apnema Khk; Napi 
' apnemisega - - 'närdind leib Jaa; [taar] ära apen, 'kangest juba apu Muh; Apend piim, 
kupat tuhlid ja keedet silgud oo sui kõikse parem söömaaeg Han; sureiadud 'kapsad, vaha 
keedetud enne 'apnema panemist Nis; 'siatsin leivad 'sisse, teene pää on 'apnend 
Amb; koore kern - - pulk oli ees, sialt 'lasti siis se apend vesi 'valla Tiir; autsed es 
lasta apate, laari pääl läiVs esi apus Hls; leib om maha apanu joba jo Krk; ära sa 
kavva lase apata, muidu piim 'apnep "viile; suvel om alb seppa oeda, lääb 'apnema 
Nõo; 'sifke 'lehtiga pandass 'kurke 'apnema Ote; leib om är? vala^inu9, leib jäi 
'hapnamisest magõ^õss Kan; 'lämmä ilmaga "hapnõss putr ka^vällä?, ega elusaisa õip 

Har; ilma 'hapnamalla es lää^ 'kiisla kõvass Vas; tegi 'hapnõmada 'leiba - - küd'si 
ilma 'hapnõmada Räp b . (töötlusena) käärima; laagerduma; pehmenema (lina, nahk 
jne); määnduma, roiskuma, kõdunema paar nädala olivad [linad] vie sies, siis 'läksivad 
appanema VNg; kui [uppunu] /ä/läi» appust, akkab appanema, siis torm 'peksab 'ühte 
'kohta 'kalda lämä Liig; suured [lina] liud ei ole ead, kui 'apnema akkavad, ei saa 
'põhja; sõnik 'kündasse maa 'sisse, kaks kuud 'apneb Vig; apend maa - seoke kobe 
maa, 'pehmeks läin, rammus maa Van; Peog visati egä sae vahel soola et einä apnem 
ega tolmam ei lää Hls; ega lina es Julieta sügavaid seemendädä - - kui tuleb vihm, lüüb 
kooriku 'alla, sääl ta 'apneb Ran; 'panti naha 'apnema [parkimisel] Nõo; maa läti 
'apnema, siss om ää 'villa tetä. keväjä, perän arimist latt 'apnema Ote; villa? - -
'lasti hapadap kolm 'päivä, ka 'lämmän koiussön [potisinisega värvimisel] Urv; pirru 

384 



a p p u m a 

pakup "hapnõsÕp RÕu c. pikaajaliselt seisma, vedelema Vergud visatud "märginesä 
'kuuri "nurka happanema, "täüest mädüksisse Kuu; see [mõrd] oo mõned nädalid sii 
[ulu all] apen "peale Muh; ain saesap kaarin   "apnep joba mitu "päivä maan Nõo || 
fig sji tüdruk om juba ammu apanu. seda ei nuusude niite "kennigi Krk 

2. laisklema, tegevuseta o l e m a  Se Lut kavvas sa "hapnõt, tulõ õi üless ärp; läpe._,i

hapada iimali kotohki; kae kohe latsÕ jäänu "hapnõmma, näe ei kodo minnäp Se 
3 . van lobisema, lori ajama taa "hapnõss kggõga suust "vällä Plv; Mis sa ajat noid 

hapannid juttõ Vas 
h a p n i k "apni\k Sau Ivan, g ku Piia Kse IIää spor Iv, Uis ?h Vas, g gu Trv, g kku 

lisR, p kku Liig; "apne\k g ko Emm, g ku Var, g gu Ran Kain, h Har, p kku Ote, 
h Plv Se 

1. a. hapu aine, ollus "kiissel on "lervisselle üvä küll, täina on juo "apnik ja Liig; 
'apnek on se, kes apoks teeb keik Emm; "apniku vesi, lage juustu vesi   juust oo 
"valla "võetud Var; Suust ais "valla aiseb, sjj on "apnik Hää; lehelesega pidi alati 

pesema [piiinapütte]   et "apnik "valla tuleb Pai; [vaadil] olli "apnikku jõud sehen, 
aga virul selle otsa nõnda ku lähvaien ärä, põhja Hls; ei "kõlba enämb söögiss, löndiss 
lännu, võtab endale 'apnigu manu Ran; libamagu om "nilbe, sääl perasooliku man, kes 
sääl "apnikku and Ote; panõ^ liapnõmma, sis lasõ^hapada, tii^siss "leiba vai meda 
taht "hapnikku Har; panõ vai "hapnikku mano   tada äliket   midagi hapund [vär

vivedelikule] Plv || (maitselt) hapu sääre kalg magu, nigu puul "hapnik magu Plv; ta 
um jo nii "hapnik kui Vas b . hapatus, hapendav või hapnev segu ma "antsin "luomal 
"apniku   pannakse kardulid, jahu ja kost segamini, sie on "apnik Ris; kaera jahu 
"apnik tehja naha "easte "valgeks Juu; [nahaparkimiseks] "tehti päris segu kui leeva 
tainas, raputeti kohe pialt ära "apniku "tõrde VMr; naha "hapnik Kan; naha "peamise 
"hapnik hv ~ hapatus's hrl Se V r d hape 

2. madal vesine koht; muigas vahest suu sihis on sõuksed "apniku kahad Hää; kas 
"apnik "küntud on KJn V r d hapatus 

a p o r k a ( s ) n, g aborka Jõh, apor\kas g ka lisR vana saapal aha vana "saapa "paaril 
"sääred maha, "saigi aborkad, "jalga "tõmmada Jõh V r d põrka 

a p p app Kuu Kad, g apa Khk VII Rei; p appa VNg Pöi Mär, app\u (o) Muh Mar 
Mär Kse Var Tos Ris Juu JMd istk jook lapse app "otsas Khk; anna lapsele natuke 
appu kah "juua Tõs; laps tahab appu "saada Ris; esimise juama "sisse pandi [poeginud 
lehmale] alati neid linnakse "jalgu, seda "üüti siis eide apu. eks sie õld siis ema 
juamine eide app Kad V r d apa, api, apu 

h a p p anna happi Istk (tee pai) Se V r d hap ts 
h a p p happ g hapa lobiseja, lõuapoolik Sa pia^lõvva^kiilnip, vana happ, ja mi

nc^siist "valla Urv V r d hapats 2 

a p p a m a 1 appa\ma Koe, (ma) apa Jäm Khk, imp apa Vig, (ma) appan Kuu VNg istk 
j ooma laps "lahtub appada Kuu; pisisse lapsele "öötasse: apa "mimmi, vanad inimesed 
ep räägi sedasi Khk V r d aparna , appuma, apuraa 

a p p a m a 2 appama, (ma) appan istk üles tõstma, sülle võtma ma appan "süüli su. 
võttap "süüli "lapse Liig 

a p p i —► abi 
a p p u m a appu\ma, (ma) apun Kse Ris Juu istk jooma laps tahab appuda "saada 

Ris V r d appama 1 
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appus 

a p p u s appu\s KJn, 55 Nõo, g .se hapusus kost mia tema appust tiiä, ku ma. 1 ole 
" maüsnukina Nõo 

h a p r a s t i 'aprast\i Khk, e Rid halvasti, õnnetult se läks küll 'apraste se asi Rid 
a p r e l l aprel'l, ad 'aprelil Lut; apfee\l g l'ä Se aprill apreel' preel (soojendab) jo? 

Se; jüripäiv um kakskümmend kolmadal 'aprelil Lut 
a p r i k ' apn'|Jfc g gu üle leiva lõigatud viil, käär  Lei 
apr i l i s 'april(i)s aprill  Lei 
ap r i l l ' aprill ( ' apri\l'l; II) Aus Pöi Rei Mär Kse Tõs Tor Hää Trm Lai KJn 

Hls T V ( 'apn\l Rõu Lut), apn\l'l (11) Khk Mus VII Kse Kod(/) Plt Trv(apn | /7 ) , 
abn\ll (abn\ll, II) VII Muh Hi Mar Mär spor KPõ, Iis Trv, aabri\ll Jäin Juu JMd, 
g Vii, Ui; ' apri\ll Kuu, * aabri\ll, "aprill Liig, g Vli\ 'aabnlli VNg, in 'aprillis Jõh; 
g 'aprilli Vai; g aabrelli Phl, 'laprilli Hls Hei Räp Lei; ' apr il Kod, g z Rei Kod Krl 
Lei(aprt7t) 

1. u aprill, kalendriaasta neljas kuu "aprillis pidid kudumised juo 'kuotud olema 
Jõh; sie (laat) oli viel 'ennemb 'pello tüõd. abrillis noh Vai; Vana jürikuu, see. nüid 
"aprill Pöi; "talve läheb kuni abrillini JõeK; ku la korrast sadab, korrast on ilus, nõnna 
"eitleb edasi tagasi, siis on "aprilli ilm  vahel on "märtsi kuus ka "aprilli ilmad Lai; 
aprilli lumi on "septembre sõnniku ijst Hei; Edimätsel aprillil lastass sia laadasi vällä, 
et kärss porri saass Nõo; edimätsel "aprillil om Juudass "sündünü? Har V r d aprell, 
aprilis, aprillikuu 

2. aprillinali  eP Trv mina ei ole "liiga "suuri "aabnllisi saand  "saanu VNg; 
(aprillinaljaga petetule öeld) abrill abrill! Muh; panen sind abrilli Rei; "aetasse 
"abrilh. kästässe "ühte "kohta inimest "tooma 'merina mes põle olemaski olnd Mar; 
esimesel ja viimasel abrillil tehakse "aprilli Mär; "silku ei tuld "ühti [müügile], aab 
mud'u "rahva "aabrilli "joosma Juu 

a p r i l l i | k u u u aprill "aprillikuu lakka "tuisud "onvad viel tulematta Liig; vete 'puh

kemise aeg on " aprilli kuus Ans; Aprillikuu lumi 00 seikesama kui lambasönnik [põllu

le] Kaa; mõni inimene one nõnnagu "aprili kuu, siälsamman tä vihassab, lä naarab ja 
itkeb ja one "rõõmus ja kurb Kod; tujukas nigu " aprilli kuu, või "jälle nigu " aprillikuu 
pääv (naisterahvast) Lai; aprilli kuu om kige alap kuu Hls; "paklatori  'väike lind 

kevade vällän nii 'aprilli kuul Kain; aprilli kuuh jo hangõ sisest 'häitsess Räp 
a p r i l l | k u u 'apnlkuu aprillikuu  Lut 
a p r u t s 'apru\t's g d'zi kätis  Lei 
a p r õ õ d i k 'aprõõdi\k g ke pajatin täile 'õige mõned üväd 'apröõdiked (vänged 

sõimusõnad) nõnna et ta mäletab Kod 
a p s aps g u Kuu 
1. viga, valevÕte [kivirnängus]  Kuu 
2. keks, laste hüppemäng "Ehtul sai 'kaua kohe 'apsu 'mängitud Kuu 
h a p s haps hoolimatu, ?kerglane luu om üts haps vai huusa, hooli ei kellestke midäge 

Räp 
h a p s a h u s s hapsahu\ss g sõ Ea,r(hapsa^u\ss) Plv mütsatus, tume mürts hapsahuss 

oli, ma kai sällä lakka, tsiapoiäs visanu haina koli maha? talli päll; ku üfstöist 'pe.4si, 
siss hapsa^usõ 'olli siia vallalõ; hapsa^iss oli, püssi pauk nigu is olõ? Har; köögih oli 
nigu hapsahuss  kassil jo lihakolikönõ pingi päält 'maaha tornmai Plv 

a p s a k —► apsat 
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h a p s õ l l õ m a 

a p s a k a s apsa\kas g -ka Muh Hää hv upsakas, uhke, kiitleja Apsakas -- "kerkleb ja 
"mällab, kiidab ennast "kangesti Hää 

k a p s a m a "hapsama, hapsada? haarama pini minnu hapsašs, a saa as vii purdap 

Vas 
a p s a t apsa\l Muh Rei L K(- f Hag KJn; n -ii Juu) Hls, absa\t u Hi, spor L, KPõ Iis 

Lai, absa\t' Rei Hää Hag Sim Plt, aapsa\t Hi Mar Kse Han Ris Kad, g -ii {-di Hi); pl 
aapsadid Mus; g aabsaii Tor; " apsa\t{i) g -ii R(g -di Vai, pl absatid VNg), g -tim(m)e 
VNg Liig, 'apsadi g -m(ra)e p -nd Jõe Kuu; apsak, pl absagad Khk; aapsa\k g -ki Vig 

1. (jalanõu) konts - R eP Hls mene, mene "tantsi "apsatimed alt "vällä, ken sie 
pane "uued ' apsatimed "alle "jälle; suss "kei)i]ad olivad, sel ei oid "apsaii "eiga midagi 
VNg; vanadel mustjala raadiga 'kingadel olid puust aapsadid, nee "üiti "korked Mus; 
Aapsat on ee kulund, kinga kand päris "kleepas Emm; absatid oo saabastel ja "kingadel 
ka ikka Mär; Pani aapsaiile uied plekid; Aapsatiplekid Han; apsat aab inimese ettepidi 
kõberaks Ris; madala apsatiga "soapad Hag; käib teine loderlikult "suapa apsaiid "liapas 
sissepole Kad V r d apsel, apsatükk 

2. müüri alus, vundament - Kse 
3 . sälk, pesa (millegasarikas toetub ülemisele seinapalgile) sarika "otsa on "veikene 

rant "lõigetud. sie "apsat jääb "serva "pääle, siis tämä enämb edesi ei vaju Lüg 
a p s a t a m a 1 apsaiama hv suurustlema, kiitlema Püiab tä ku suur "olla, apsatada 

"oskab Hää 
a p s a t a m a 2 "apsatama "as tuma apsatitega" alevisse "apsatama rhvi Kuu 
h a p s a h t a m a hapsa(h) tanuna Se, ipf hapsati Har ?mütsatama lai's saitõ käpile 

maha? nigu hapsati ennedä Har 
h a p s a u s s —* hapsahuss 
a p s e l "aps\el g -li Emm Phl apsat need mis "apsli alla "lööda need on roud tihvid 

E m m 
a p s i m a Apsima "tülitsema, riidlema" - Hi 
a p s k i d pl "apskid Jõh; pl p "apskisid Hlj teravus, pilkesõna "apskisid "andma Hlj; 

Ma sain jua oma "apskid kättä Jõh 
h a p s m a "hapsma, (ma) hapsi V 
1. aplalt, ahnitsedes sööma; lõmpsima (peam seast) Vsiga haps nigu pää värisäss 

Plv; isiga sööse "hapsinise "muudo Räp; tulõ rutubahe "süy,mä, tõõsõ? hapsva? "arki 
seeni? söögi Se V r d hampsima1 

2. loksuma, lirtsuma; mulksuma (keemisel) lumõ aih kgik' vesi haps. tuy, om üt's 
kõik' kas "ütlä? vesi tsol'ks vai haps; nigu vešsine maa om, astut nigu vtsi haps "jalgu 
aih Har; panõmi^ "karioli patta, vesi haps, tükiss paast "vällä Plv 

h a p s n a n, g "hapsna Plv, "hapsnõ Har lirtsumine; mütsatus, potsumine astuss 
nigu "hapsnõ ennedä Har; uibaian oli "hapsna, iiiä^kas tuul' "ossõ liigut', vai tsilgahtu 
ubina "pondsa Plv 

a p s r o o d " apsruud lõiketera alasi küljes peenraua tükeldamiseks - Var 
a p s t ü k k "aps\tükk Rei, g -tüki Khk 
1. van apsat - Rei 
2 . teravus, kõva sõna paneb sule sihantse "apstüki "vastu Khk 
h a p s õ l l õ m a "hapsõllõma frekv < hapsma vesi jo kjjss ku "hapsõllõss, "fsiukuss 

paast 'vällä Urv 
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a p t e e g i k a a n 

a p t e e g i | k a a n apteegikaan (Hirudo medicinalis) "oaptegi kaanid -- aVlilapilised, 
"püütasse "järvedest "värske "tuore vasikanahaga VJg V r d apteekrikaan 

a p t e e k , -a " aptee\k {-ie, -ij-, -ii-) Khk Muh Emm Tõs Hää Koe I Plt KJn Ran Krl 
Lei, laptee\k VII Vän Tor San Plv(-&'), apiie-\k Kos, "aaptee\k (" aapüe\k, 'aptü\k) Mär 
Vig PJg Koe Kad(el uaptiigist) VJg Kod, aaptee\k (aaptii\k) Mär Kos(g 'oaptiegi) Iis, 
g -gi; "ap\tnk {-tjjk) g -teegi KJn u Hls, Ran Kv\(-tijk' g -te[e]gi); " ap\tiik g -tiigi Kuu 
Liig, -tiek g -tiegi Jõe VNg Liig Vai(-/e^/); g "apteegi- Har; " apte\k spor S, Mär Kse 
Var Vän I Kam sporV(-/;' Krl; laptek' Vas), "apti\k Liig Khk Rei Mar Lai KJn Ran, 
" apti\k' Har Rõu, ?apti\k Rid, "aapte\k ?Mär Vig Vän Ris VJg Plt, ("v)oapte\k Kei 

J uu, " aapti\k Kui Mär Vig KuuK, "oapti\k Rap J uu, aapii\k J uu JMd, g -gi {-ki J ä m 
Khk J uu JMd Trm KJn spor V; -ku Kse); "ap\tek g -teegi Emm Ris(aap-); "aptü\k g -ge 
Phl; g "apteegi- Har, "aptegi Vai; ei aapiekist JMd, " aap\tükist ("oap-) Kei; apfee-ka, 
ei "apfeekast Se 

1. apteek, rohukauplus tämäl on ka "tarvis "tuvva "apteegist midagi "kapli Vai; 
"aptegi rohud oo ikka paramad kui maa rohud Khk; sabadilli saab "apkide pealt Mar; 
/a^F "apteeki "rohtu "saama Tor; pai/w podelisi ja "kluasisi, kohe nagu mõni "aptiek 
Koe; "tohter tieb sädeli ja mene "aapieegist osta kohe VJg; kübara "musta ja silona 
sinikivi neid sai "aptigist "tuua Lai; piiratust pandass "aptikin ruhe manu; vanast 
is olõ "aptikki, siss tuudi poodist rabanduskivvi, "juudasiiia ja pisuhänna verd Har |j 
fig "Täpne "nindagu "aptiigi kaal Kuu; (napp, kasin andmine) "rohkemb oma "puole 
"kiskuja -- kalu ans ka "ninda "jüskü "aptiigi "mieduga Kuu; Mõni "irmsasti napitab, 

jusku "apteegi kaaluga annab Hää; ta ärid ta puuda jauhvõ "väega riapustõ, nigu "aptiki 
kaaluga Har V r d apteeker 

2. apteeker ütteld "aptiegile et - - "aita takka (ussi hammustust ravida) Jõe; "aap-
teek "ütles: ära sa "prilla ette pane PJg; "aptik toonu "rohtu, määritu töist (peksasaa-
nut) Ran 

a p t e e k a r apfeekaf, pl - n ? apteeker - Se 
a p t e e k e r "a-ptee-k\er ("a-ptie-k\er, "a-ptii-k\er, "a-ptii-k\er) Muh Mar JMd Kõp, 

g -ri Kuu Vai VII Rei Var Tõs Aud Hää Kod KJn, g -re Var spor Pä, Kos Trm SJn 
Vii M, g -eri Kse; aapteek'\er g -re Mär( 'aa-ptiiker), aaptiek\e.r g -ri Koe, aaptiik\er 
g -ri Iis, uaptiik'er Kad; "ap\tiiger (-ieger) VNg, "aptiik\el g -li Puh, ei "aptjjklist 
Ran; n, g "ap\teekri Rei, -tjjkri (-tiikre) San, -iiigre Vas, "ap\t$igri Krl(-<z-fcn) Har 
Rõu(-^j<7re) Plv, -"tjjgli Nõo; "aplek\er g -ri Khk Emm(g -re) Rei, "aapteek\er VJg 
Plt(g -ri), "aaptik\er g -re JMd, "aaptiger Rap, "aptekker Liig; ei "ap\trikist (-trikest) 
Khn, -tjjgrist Krk, -tjjklist Ran, aüikrest Hls 

1. apteeker mies mend "aptiekrile ~ "aaptiikrile - - "ennemaid -- ige "aptiekrid 
"ansid kohe "rohtu kui "kaibasid ädä Kuu; alam rahvas "viidi "talli ja nuheldi kere 
läbi ja see oli tämä afst ja "aa-ptiiker Mär V r d apteekar 

2. apteek - Var PäL spor Pä Vii M T "apteekris "müidakse turssa maksa eli Var; 
"aptikrist tõi "rohta Khn; pedasid sii "apteekert Aud; "apieekrest "ariti rabatse "rohtu 

Saa; luu aptiikrest pudeliga "liikvat Trv; ma^la "aptyiglide "rohtu "ofsma Noo || fig 
(napp, kasin andmine) nüid müiase [metsa] ku "aptiikre "rohtu Var; Apteekri kaaluga 
mõõtma Koe 

a p t e e k r i l k a a n "aptiikre kaan" apteegikaan - Trv - p a h k kasekäsn igast poolt ei ole 
seda "apteekri "pahka "saada, metsavahed "leidvad Tõs 

h a p t s anna "haptsi ja ly,ij. kukku istk (tee pai j a löö patsi) Se V r d happ 1 
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h a p u 

a p u istk jook - Kad V r d app 
h a p u n, g apu eP(-o) M TLä, appu R, abu Jõe Kuu(/i-) Khk; apu g 'apna p apul 

T(g -õSan) Lei, (h)apu g ( 'h)apna, ( 'h)apnõ p {h) apund, (h)apul V; komp apem Kod 
Kõp, apep Krk 

1. a hapu; hapuks läinud, hapendatud habu piim; Abu 'nindagu ' äädigäs; * heideti 
abu*hapsta suppi, sie oli siis "pulma lõppu toit Kuu; kisla apu [õun] väab suu "kiiva 
Jäm; [kase] mahl läheb abuks Khk; Nina peas kui apukufk (külmaga või joodikul) Pöi; 
nii 'kange apu, et ühna peast köis läbi, kihvakas apu Muh; apo maril Mar; ja õlle 
pudi keedeti õllest - - nisuleba tükid 'sisse ja apuleba tükid ja Lih; tilgasiand [piim], 
apu magu sees Vig; kibe apu nagu aanikas Kse; apumad marjad oo jõhvikad Tor; apu 
'kal'la "joodi ja soolast "lesta 'söödi Ris; Piim on natike apu'võitu, aga päris paksapu 
v$il ei ole Hää; kui tainas on natuke apukaks läind, tehakse apukäkki Kei; leevad on 
vähe apud Juu; apu piim, sie apendeti ära puupüfi sies -- mida apumb oli, seda paremb 
oli 'süüa VMr; tuleb nagu apu ais ninasse Kad; leib one nagu apem Kod; 'suisleppa 
ma tian, need on apud ja magusad õunad Lai; piim apu ku tuli ~ kisla Hls; mida apep, 
seda parep Krk; mõtsiku "uibu küilen om abuda ubina Puh; 'apna kurgi; sii taar om 
nn apu et panep vai 'kWgmä Nõo; nii apu nigu pihkar Kärn; suu jäi nigu ' apnass 
'mafju süvven San; puir om "raassõ 'hapnõ 'mauline; mõruva^ "hapnõ? Har; 'kiisla 
ol'l ilosahe hapu Vas; kui kõhetus om hapu, soss vaja [leib] är? "kasta* Räp || käärinud, 
riknenud supp oo apuks läind Khk; Tuba oli nii suurt santi apu kala 'aisu täis Pöi; 
kalad lähevad vahel koa apuks, kui napp sool o Muh; liha lähäb apuse ja 'vängese 
Tõs; [toit] om apus lännü, ei sünni süvvä Hls; apu lõhn (paha hais) Kr! || fig vana, 
kulunud, tüütav ärä seda juttu 'räägi, sie on jo apust mend VNg; läks juba apuks see 
asi (pulmapidu tüütas ära) VII; nali juba apus läind KJn 

2. halb, kibe, vastumeelne tegi "miele apust; kohe miel "lähte apust, mina i "lahtu 
nähagi toist VNg; kõik appud sõnad "luobid "mulle suust "vällä Lüg; Appu nägu tes, 
mis nüüd viga on? Jõh; "kiusas teist "ühte 'jooni, tegi teise elu apuks Khk; meel on 
nn apu ja sant, ei taha kedagi Juu; ta on alati apu näuga VJg; kõik õlid ühel nõul 
[tema valimisel], küll ta näele nüid apuss lähäb Kod; kui elu apu, siis nüur 'kaela KJn; 
temal apu sõna ütte'puhku suhun Krk; mj$l urn hapu Plv; h a p u m a a 1. halb maa, 
"kü lma põhjaga (allikane) põllumaa" apu maa pääl kuiva suvege olli vili kulle pääl 
mahan puha, apu maa om keedikine Krk; tah "hapna liiva pääl no mida kasuss Plv; 
2. (mõneks ajaks) sööti jäetud maa "jäeti apu maass "engäme [põld], apu maa es ole 
kava "aiga "seisen, ta üle " aasle olli mahan ollu, visati vaist "kaara "pääle, vaist jälle 
lina [ilma väetamata]; ku lahep maa om, siis jäta maha, lase apumaa all olla, sus pane 
sõnnik pääle, küll siis rüga tule Krk || sõim kuradi apu "rätsep Kse 

3 . s hapusus, hapu ollus, hape eks need toedod, kellel ei ole sees "soola ega apot, need 
ole magedad Kui; apu aab leevä "kerkima ja käärima just ku pärrngi Var; mõnekord 
"pandi [värvides] apui (äädikat) ka TÕs; apust on mage viel, ei kõlba viel apu"kapsa 

suppi "kieia VMr; magusad ei taha, apuda ei taha Kod; ta tõstak vaist tetti ilma sepäte, 
apuge Krk; apnale om mage (leib) Nõo; vana leib tule ärä võtta ja uus [taarile] "pääle 
"panda, sji ei anna enärnb apud Kärn; [leib] ärä vala^onu, tuu om apund "puuduss Kan 
|| hapatus "leiva appu. mõned "keiiäsid appu 'putru, 'leiva appu 'putru; naha appu 
Lüg; leiva 'ašten, sel oli appu sies, 'üeldi juurutus VJg; a p u n d a j a r n õ (pimesikku 
mängima) tuy, ol'l 'apnõ ajamine; latsõ ajage no apund. 'päriti utel silma kirimp, 'satsi 
'ümbre 'tsõgn; läki? apund ajarnõ; 'apnõ ajamist teVti tarõn Har 
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hapuauk 

h a p u | a u k sõim Missa, apuauk, 'jälle tegid. Va apuauk -- jäftis tüü pooleli Hää 
h a p u d u s apudus g -e hapusus leval on apudusl küll Khk; ma "keetsi maasikud, 

kuidas nende apudus on Kär 
h a p u | l i a i i i hapuoblikas - Hei Nõo Ote V Kevade jo aigsale latse "näksi niidu päält 

apu"ainu "suvve "pistma Hei; Apuainust saab ka ää rohiline supp Nõo; hubliga vai 
"hapõhaina Har; külveti "hapnõ haaria "siimnõ? "aida, soss tefti "süüki naist "hapnõ 
haana lehist Rõu; hapuhain, kui "suurmakõsõ olsah; "hapnahaina "ruuga keedetäss Se 
V r d hapurohi 

h a p u k a s apuk\as g -a eP(-gas g -ga Rei, apo- Ris) M, -ass Krk Nõo Võn Rõn, 
appu\kas Liig, habu\gas Kuu, g -ka; appugas Vai 

1. a hapuvõitu, pisut hapu kali on vähä habugas Kuu; piim "tõmmand juo appukast 
Liig; "räimed oo apukad, "soojas kuhas "seisend Khk; "Koarmad on kenad apukad 
magusad marjad Pöi; sepikul oli apukas mekk "juures Juu; apukad õunad, iad "lahked 
Kod; apukas [õun], veini maik om tal man Krk; "pälikne tupp -- kandsu mant cmi 
apukass Rõn V r d hapakas, hapuke(ne) 

2. s (taim) a. hapuoblikas apukad "õitsevad juba; mina apuka "sööbija pole elu 
"aegas olnd Kaa V r d hapik(as) b . apukad olid jänese "kapsad -- "kasvasid lepavõsa 
all Krj 

h a p u k e ( n e ) dem < hapu 
1. a är mürähtü jo [piim], säärie "hapnõkõnõ Se 
2. s "metsõunapuu" - Vii 
h a p u | l e h t hapuoblikas - Khk Mus apulehed, need "aitavad "süia Khk 
a p u m a apuma Kse Tõs istk jooma pisi illi apub niiid Tõs V r d appama 1 

h a p u | o b l i k a s hapuobl ikas- R eP M T Se appu "oplikad on "niiskesed "optikad mida 
appud on. neist saab üvä appu supp Liig; apud obligud nee kasusid kaks "jalga pitkaks, 
punakad rohud Khk; teene oo apu oblikas, teene oo muedu oblikas Muh; Suured, "kõr
ged, kutsuti apuoblikud, tambüi puruks -- sellega määriti neid ihupuhastsi Hää; teesed 
on nihuksed "veiksed, mis "üitäkse apuoblikad, teesed on suured oblikad Juu; apuobli-
kaid sai "toorelt ka "söödud Lai; apuobligu marnagu Krk; mõnen paegan "pal'lalt apu 
ublik. apu ubliku plafs Karri; "hapnõ9 hubligup Se V r d habaoblik, hapik(as), aploblik, 
hapuhain, hapukas, hapu|leht, -opelgas, -rohi - o p e l g a s hapuopelgas hapuoblikas apu 
opelga lehed es t tehasse kevadi suppi Aud - p i i m a | l ä h k e r pi H apupiimalehkrid Pühalepa 
valla elanike hüüdnimi - Phl - roh i hapuoblikas apurohi one hüva apu; apurohoss te
hasse suppi; meie käesimä apurohale Kod - r o k k kaerakile, ka rukki- või muust jahust 
(ja kartulitest) või leivataignast keedetud hapu puder - Jõh Pöi Muh L Kei Lai Hls 
pooled odra jahud, pooled rüki jahud ja "tuhlid koa, siis pannasse "õlita - - " apnema ja 
"aetse omingu läbi sõela, see oo apu rokk Muh; apurokk apuleivä 'tainast tehasse Mar; 
apurokkasi oli, kardule apurokk ja kaera apurokk Kui; aga ega ta (hapurokk) "kohtus 
seesa -- see apu roka kõhutäis oo üle aja "astuda mud'u Mär; mõni teeb või piimast 
apurokka Kse; "tuhli apurokk. "tuhlid keedeti ära, tambiti "peenes ja "pandi leiva kü-
nase " apnema. rukkijahu "pandi "ulkakoa, siis " aeti läbi sõela, "pandi natuke vett ja 
keedeti ära Han; leva apurokk Var; Apurokk kõõgõ param magusa külma "viegä "seüä 
Kiin; apu rokk "tehti leeva "tainast -- nüid "ööldasse leeva kiisel Lai - r o o g hapurokk 
kaera kile ehk apuroog Mär; kilevile apu ruug, suure saksa sööma aeg KJn; kilo vilõ, 
hapu ruug, egä "päivi saksa süuk Plv 

390 



*har ah tama 

a p u s apus g e Hää Saa kuuseokas kui kolmas kord kmise. apused maha hiilid, siss 
äkas lumi pakkima, siss ol'li lumel minek käes Saa 

h a p u s u s hapusus, hapu olek Kohetusõ hapususi 'kaete iiapoga? 'maitsmisega ja 
ka^tuust ku^kohetuš ol'l 'alla sadanop Räp V r d happus, hapudus 

h a p u | t a i g e n (metsik) punane sõstar apu 'taigen ja make 'taigen; apu'taigna põõ

sass; mõtsa arak marja om apu 'taigne Krk 
a p v a l 'apval g i, apve\l'l g Ui hv jäätmed; sisikond Apvellid olid kopsudmaksad 

ja kõik sisikond Han 
a p v a l t apval\t g di kehvem vili apvalt on madalamad 'järku vili', tuul aas apvaldi 

'temale Kos 
a p v e l l —► apval 
* a p õ r d a m a pr (ta) apõrdass lobisema, latrama om täi suunahk, apõrdass pääle Se 
a r —► ära 
a r a 1 ara Rei Var KJn; g ara Hää, g pl arade Rõn haru Isa pani vigadi puuarade 

vahele; Sönniguorgi ara on loudaukse vahel 'katki vaet Rei; Einaang 'ol'li   kolmeara

lene  kaks ara ja peial kolmas Hää; [Kaevuposti] arade 'vaele 'panti lingupuu 'käima 
Rõn || aradest saadik (kubemeni) märg KJn 

a r a 2 ara reha  Vai V r d aru3 

h a r a g a | l i l l (taim) härjasilm; kollane karikakar vahasö lillip rtštik'haina sisen nuu 
omma vahase haragalil'liP Har; haragalH'H?, 'valgõ lil'likesep niidu pääl Se V r d hara

kalill  n i m i (taim) karikakar  Har Rõu Vas haragamnnip ummap nigu kankagarap, 
aga väiksembäP 'äitseP Rõu V r d harakalill, harak, haraku|ninn n imi i i i e a < haraga

ninn hj}^kon tan haraganiilnine nisu, haraga'nirtne kõik' kotusõ^täüs' Har  p a i haraga 
pai om kõkõ pareb ruuH 'kärni 'vastu Se V r d harakapaju pask (pinnasekiht) mõnõn 
paigan om adra süvütsen savi 'Ijjiega segi, tuud kulsutass nii haraga pask Har 

h a r a g l i g a n õ haragliga\nõ Se, pl dsõp Lut haraline meil om aiah sääne jallai 

väega om haragliganõ, suur" ja janune Se; suvinisu ummap vahadsõp , pää om ' oHtjanõ 
ni 'kuoni kasuss haragliganõ; haragligadsõp kaarap Lut 

h a i a g u | t a i l t» "ühel jalal hüppamine; varvastel tantsimine" taiids kate jala nuki 
pääl, näit tandsit aragu 'tantsu Krk V r d har akt au ts kivi aragu kivi om 'väike, rusigu 
suurune, ta om lubja kivist kõvep, 'justku 'valge laas' kunagi; aragu kivige võisit sa ka 
tule tagla 'külgi lüvvä Krk V r d harakukivi 

h a r a g õ | l i l l ülane ' valgõp haragõlilliP, keväjä 'varra 'häitseseP , [kasvavad] võsa^alot

sii 'müüda Plv V r d haraklill 
h a r a h h a m a harahhama eksima, hälbima; eemalduma tõbrass um ar harahhanu 

mant Lut V r d harahtama, haratamma 
h a r a h h u m a hara\humma Har, u(m)ma Rõu, araomma Krl, ipf harahhuš Lut; 

nudpart harra^o{n)nu Räp 
1. eksima, hälbima; eemalduma; silmist kaduma või kaotama Mi^harau ka^ hul

ga 'rahva sisen üfstõõsõst ärp Rõu; voonakõnõ arharra^onu tõste mant Räp V r d 
hara(h)turna, harkuma, harpuma 

2. võõrduma lafs om unõst ära ara^onu Krl; varrõp õks [kanad] käve sinnäp And

rõsõ maa pääle, no harahu ' välläp; no Jt äräharahunuja 'võõrass jäänu , no ,i olõ 
enämb jalagagi käünüp; timä harahu imäst äräp Har 

* h a r a h t a m a nudpart harahtanu — harahhama harahtanu töistõ mant är Vas 
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h a r a h t u m a 

h a r a h t u m a harahtuma Vas Se(-omma) Lut, ipf (ta) harahtu Rõu — harahhuma 
tvna harahtu mi mant ar?; lammass om ar? harahtunu Vas; ollimõ üteh a sis ar 
harahtommõ?; tulli 'õkva 'nimme töist l}jd Õt 'Petra ar? harahtosi7 Se 

h a r a k a d pl arak\a Puh Nõo Kam Rõn, h-, -a? Räp, -u Puh Nõo Rõn; arakat TMr; 
p pl harakil Rõu; ls araka- Hls Plv, -ga Se (punane) sõstar meil om verevit ja kõllatsü 
arakit Puh; araka ommava vereva Kam; keväjä ' saiva mehilse? köõ inämb mett, ku 
'uibo 'häitsevä?, kikõfpuhmu?, vislapuu?, haraka? Räp 

h a r a k a | j a l a d pl arakajalad halvasti kirjutatud tähed, kraakjalad - IisR - k a t u s 
harimalkadega katus 'enne olid puud kaksite katuse arja peal, teene oli teene pool, 
" ööldi arakakatus- J uu 

h a r a k a k e n e dem < harakas üks arakake on teine -- ' ööldi tüdrukud, kes niske 
na^rakas oli või edev Lai; kuivakÕnõ kui haragõkõnõ (kuivetunud inimene) Se 

h a r a k a | l a t v (taim) põldsinep - Mär spor Ha Jä Seatelled ehk harakaladvad Mär; 
põllud 'koidavad arakaladvadega Ris; arakaladvad on pisikesed madalad, kollased õied 
'otses Juu; arakaladvad kollendavad vilja sies JMd V r d harakelatv, haraklaba 

a r a k a l e haruliselt, (kahes) harus teene pael koib pooli kedra 'peale, teene su kahe 
arakale Muh 

h a r a k a | l i h a hobuse kabja seesmine pehme osa, päkk - R Rid Tõs KPõ KJn Vas Räp 
Ega sie hobuselt kibe oleki ku jala ald haragahha 'vestedä Kuu; obosel 'kasvab 'jalga ara
ka - arakliha u - vareshha van Jõh; arakaleha on kida, kidaleha, seda lõegati natuke ära, 
kui narveldasid Rid; arakaliha lõegaiakse kess 'paika 'kapja ää, see on 'pehme liha, võ
tab obose jala ellaks Juu V r d harakliha-l i iv araka liiv on 'valge liiv mere ja järve 'aar
des Liig -lill (taim) härjasilm harakalil'1 -- valgõ 'häelme Plv V r d haraga|lill, -ninn, 
harak|lill, -ninn - m a r i hri pl (punane) sõstar - Hls Nõo Plv Räp Se haraka mafa? 

läävä? verevast, ku 'vaimest saava?. mõnõ? läävä? vahalsõst; harakamafost tetäss 
'veine Räp V r d harakad, harak(u)mari 

a r a k a n e araka\ne g -se - Pha Jaa Pöi Muh haruline siis saab kahearakane raud 
'senna otsa pääle 'pandud [adra vandale], mis mulla 'sesse lähäb Pha; kolme nelja 
arakane puu o taku argiks Pöi; arandil oo arakased lehed; nee linad o 'mitme arakased, 
kolm neli aru ühe varre 'otsas; tie oo kahe arakane, läheb 'kahte aruse; kesk'paikas 
'olli [Muhu põllel] kahessa arakane mänd (ornament) Muh V r d aarakane, arakas 

h a r a k a n e haraka\ne g -se a < harakas Küll sa oled igä harakane, muud ei iie, ku 
vahid 'peilist (edevast inimesest) Kuu 

h a r a k a | o b l i k a s (umbrohi) 'Meie 'väljad on arakaoblikaid täis IisR - p a j u araka-
paju on 'uopis pisikene paju, pika 'kitsa 'lehtedega - - tema seisab nõnnagu tikerpuu 
põesas; 'enne sai neist arakapajudesl 'luuda 'tehtud, tuuli 'luuda VMr V r d hara-
gapai - r ä n i harakaräni om 'valgõ räni. harakarärini ei pruugita^pallo kohegi?, tuud 
ei olõ^kah pallo Kan; haraka räni urn 'valgõ ja 'selge, ilma sõmõrada?, a pudõness 
'rohkõp, kui töist rätini ess olõ?, SQSS suurõ vaivaga^tetti 'tuuga^ka iks tuli üless Plv 

V r d harak(u)kivi 
a r a k a s ara\kas g -ka haruline männal oo arakad käbid, kuusel oo libedad PJg V r d 

arakane 
h a r a k a s ara\kas g -ka hv S(-g- Muh) L, KPõ lis Trm, -k(as) g -ka R(h-, -gas Kuu, 

g -ga Kuu Vai, n -ka VNg Vai) KLõ; ara\k TMr Võn Kam g -ka Kod Hls T, -ga, -ka 
V(A-), -ga hv Khk Hi, g -ku Saa Rõn San, -ku, -gu M, h- Krl, g -gu, h- Se Lei Lut Kra; 
g -ke Ris(ls) Ote, -gõ Plv(ls) 
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h a r a k a s 

1. (lind) a. harakas (Pica pica) Aragas on külavahe ja lauda taguse lind (elamute 
lähedal) Kuu; araka sägata aja"teibass, ei nüüd üvi ole VNg; kiitsakas või arakas Mih; 
arak käisatas aia "teibas, tõi uudissõnumid Saa; kui arakas kädislab, siss peab "käsku ja 
õnnetust "tooma Rap; keksib nagu arakas müeda "õue Kad; kui arakad sagalavad, siis 
tuleb saksa sõnumid VJg; kui arak aia" teibän känssäb ja särsutab, tuleb vafsi võõras 
Kod; ma pia "kargame siin ümmer ku arak Krk; arak orn kirriv, pää om must ja süva 
oru "valge kirivä Nõo; harak "näksi käd'sistämmä, no? nakass vahest "vihma "saama 
Har; Ega harak hüä Vsirk ei olõP, timä tuy, õks alasi "halva Rõu; harak -- ärä^karid 
kõik' [kana]mu7»a?; harak liinah, händ väläh — aida võt'i om lukumulguh; "korgõp ku 
koda, madalap ku regi, "valgöp ku lumi ja mustõmb ku hüd'si — harak ku "lindass 
Vas; haraga kääväp, saa külma ja sato; harakalõ halu, varõssõlö valu (öeld lapsele 
valu leevenduseks) Se || fig Sa olid siis viel harak "aia"teibas, ku "härgiega "künneü, 
ei sa "tite vanust "asjust "millist midagi Kuu; "Ninda 'kaua iltts "tütrik majas, kui 
arakas "aia"teibas (lühikest aega) Liig; ea nakilseda nagu arakas sea "seigas (teise 
peast täisid otsides) Juu; "kargas teisele [sõnadega] kallale kui arakas (ägedalt) Lai; 
mis sest nõnda kahetse tääd (esimese lapse surma), edimene saa iki iirtel, arakil Krk; 
sjj kädsätäp nigu arak aid"saiban (lobisejast) Nõo; Tiitärlaits käigu nii rut tu kiilan kui 
arak aidsaiban (kiiresti) Ote; ei h i i r ( t ) - r o t t ( i ) e g a h a r a k a s ( h a r a k a t ) 
mit te keegi, kedagi (peam loomadest) 'ninda lihi "aida et ei "pääsi "nn "eiga araka 
läbi VNg; puol "krunti on just [karjamaaks], ei käi sääl iir ega arakas sies Liig; käisin 
seal, ei näind mitte "iiri ega arakast Juu; minul ei õle küll "üsie iiri egä arakad. aga 
"karja pian ike minema Kod; seante "väike ivak, säält es saa iirtel ega arakil Krk; täi 
om nii "väike mulk "jäetu, süst ei "pääse rot't ei arak läbi NÕo; Ei hiirt ei harakat, 
kõik vakka Räp; h a r a k a t l a s k m a varastama, teise seljataga midagi tegema haraka 
"laskija, niisugune krepsauk, laseb haragasi (abielurikkuja naine) Kuu | Jaanipäe tulad 
Ijõnnalised "Kihnu muruarakasi "lüemä (coitusest) Khn b . (merelind) meriski - Pöi 
Muh Emm Kse arakas on mere "rändas, kiri lend, "pilkade "jalgadega, allid munad 
Pöi; arakas oo mere lind; aragal oo punane nokk ja punased jalad Muh; Arak teeb oma 
pösa randa kruusipeendra peele. Araga munad aa - - pruunist täppisi täis Emm V r d 
arangas 

2. teat küla elanike pilkenimi Hara haragad (Hara elanikud) Kuu; Eest ära Ao 
arakad kui Rakke rikkad tulevad Koe V r d aralane 

3 . haru; haraline ese a. rebase anna (teat taim) 'moodi, "seuksed arakad "kül'gis 
Aud b . puust hark, abivahend õlgkatuse tegemisel seal [katusel] oo 'jälle üks puu-
arakas, kus vahele [õle] vihk saab "pandud Mih c. puuvankri "seasuu", millest vanker 
keerata andis arakas oli niisugune nagu "lantpom, aga iest oli ots "lõhki, sie oli puuas-
sidega "vankrel; "Siasu (seasuu) on sie sama kui arakas Hag V r d hargiline, hark d. 
harkadra osa arakas se "oidis sahkvarred laiali Juu e. aasniite tegemisel kasutatud abi
vahend, haraliste otstega puuklots, mis hoiab niiejalgadel varvad sirgu roobi 'varbade 
vahel oli arakas, et niied roobi "varbasi kokko ei 'tõmma. seda arakast sai natuke aaval 
edassi lükatud, nii kuda niie tegemine läks Mär; kui jalge peal 'nüsi 'tehti, arakas oli 
'keskel, et niied mõnest kohast väga 'loiko et jää Juu; ja ei saa 'nutse "silma tetä ku 
arakut ei ole, varva "tõmbava "luuka, arak om kes oiap lak'ka varva Nõo; nitsete roobil 
om arak vahel; silma varb pand ass arake "sisse Ote f. hui, puust lauake ühesilmade 
tegemiseks - Tor Hag g. soalipits - Har 

4 . (õlgkatuse) harimalk "tehti õlekalus, 'pandi arakad katusele, 'oidis õled "kinni. 
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h a r a k a s a b a 

nende pealt oli puust vöö läbi, mud'u nad ei seist J uu; kõtgilõ katuselle, mia oli näpu 
katusõ? *olli haragõp Har 

V r d harakjalg 
5. võrgukudumisviga, kaks silma kokku kootud ko panöi tähele 'kõrdapifi, sis 

*veiga kuat haraket 'sisse; harago^lõigatasõ peräst ar 'vällä Se 
6. vahuharjaline laine meres kuhu nüüd vie.l sene kibuga lähed, arakad juo meress; 

juo arakad 'lendavatta VNg 
h a r a k a | s a b a (taim) "hall, ümmargune, visa niita" vana kõva harakasaba hein; 

'Olgu aga vigasti mes arakasaba ottab Kuu || arakasaba rohi F'lt - v a t t sõim arakavafi, 
'kaltsus 'riides Mar 

h a r a k e | l a t v arake ladv "odra sees kasvav taim" - Ris V r d harakalatv 
a r ak i l , -i arakil Tor, -i Kaa harali Oumpuu oksad oo nii arakili kasund, peab neid 

naiikse kuriima Kaa; (kirja) tähed arakil ja irakil Tor 
h a r a k | j a l g pi arakjalad har im alk - KJn V r d harakas - k a a r liivkaer musta kaara 

vanast kutsuti arakkaara, musta peenikse tera, sõkal olli must, mõni olli 'valge, kirivese 
Krk -kivi Harakkwist pällu asja es saa, andse tuld küll, aga nii häste es anna San V r d 
harakukivi - l aba (taim) araklaba one üks sigenejä rohi; ' irmsass o 'erined araklava 
täis, tämä o pulgeiine; araklaba eeiitsused one 'valkjad kollased Kod V r d harakalatv 
- l a b a n e a < haraklaba odrad ku one araklabased, sõõluiasse ärä, jäeb araklaba ' ptäle 
[sõelale] Kod - l iha arakiiha hobuse kabja seesmine pehme osa, päkk - Jõh Aks V r d 
harakaliha 

a rak l ika l l e harali ajad oma sõrmed nii araklikalle J Jn 
ha rak | l i l l (taim) a. karikakar Haraklill kasuss nurmõ ja^kraaviperve pääl. Häier-

mäl om ' keskel kõllanõ 'süämekene, ümbre omma^'valgõ^le.hekesep. Pohma 'kaupa 
kasusõ? Har V r d harakalill b . ülane Harak'lille ommap kõik võsualusöp iäüs Vas V r d 
haragõlill 

a r a k l i n e arakli\ne Pha VII, pl -sed J Jn haraline see arakline on afk VII; viht tehakse 
vanast puust, vanal puul on oksad araklised J Jn V r d aarakline 

h a r a k | m a r i hrl pi (punane) sõstar - M NÕo Rõn siin om ää arakmarja -- musta 
om siligu; 'valge 'sösire; vanast olli ike arakmarja; mõisa arak marja om apu 'taigne 
Krk; s}i arakmarja puhmass om õge 'suuress 'võrsena Nõo V r d harakad, haraka-, 
haraku^mari - n i m i (taim) karikakar Vana7 inemise^'kulsõ? harak'lilli haraknuiniss. 
Harakninne om osa ' valgõtd, osa vahatsõid; saal kon vastanõ ridtikhain külvel sääl 
kasusõ^harakniiinip Har V r d haraganinn, harak(a)lill, harakuninn - t a n t s Lasg ninda 
ilusde soesörki, sigatrahvi, araktantsu Hei V r d haragutants 

h a r a k u | k i v i araku kivi, tulekivi 'taoline Krk V r d haragukivi, harakaräni, barakki-
vi - m a r i pl arakumarja — harak mari - Trv - n i m i pl arakunnini? Krl, aragonin'nip bei 
— harakninn 

h a r a k ^ h ä n d Oli uhkõ mjjs, harakhand ("saterkuub") säläh, lakirovna jalah Räp 
a r a l a n e Hara küla elanik med aralased ja ' virvelased ja nied olid 'kanged ' nuoda-

mehed Kuu V r d harakas, arglane" 
a r a l d e , a r a l d i aralde Kuu, araldi Trm areldi, aralt 'Lapsed siis aralde 'vastand: 

Küll on 'meie kohud 'tühjad! Kuu 
h a r a l i aralt Järn Khk Kaa Emm harali, laiali, (kahte) harru einpillil on 'putkad 

koes lehed aralt atvad Jäin; tursal pole muud midagid kui maks, nagut püksid aralt, 
tursa püksid Khk; Poiss kukkus jääaugu peel pttka, kääd-jalad jahid aralt Kaa; Puust 
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a r a n d 2 

tehet aralt jalgadega pukk Emm V r d aarakalli, aarakil, haarakilla, aarakille, aarali, 
aarikalle, aarikalli, aarukalli, arakil(i), araklikalle, araveli, areldi2 , arevil(e), arevili, 
harevilla, argakille, hargih, hargikala, argikile, hargukillõ, arguli, hargulõ, harguvalla, 
harukalla, harõvalla 

a r a l i k arali\k g -ku arglik - Khk 
k a r a l i k arali\k g -ku S(-lik, -lek Hi, h- Phl, g -gu Rei, -ko Emm) Hää Saa Pii M 

S a n / g -gu/ 
1. a, s haraline, haruline konna ošsad, aralikud rohud; Kut tina "külma vette valati 

lei araliku "väila Jäm; nii aralik oks, mette^b lehe liidi ala Khk; kahearalik ang VII; 
tõrva hark on suur haralek loom Phl; aralik küla Saa; võtnd ao virnast kolmearaliku ao 
Pii; kaara om "aste araliku ja terätse Krk; "oslik vai aralik puu; pütt aralik San 

2. hoogsalt tegutsev aralik saab iga "tööga akkama Jäm; siis oled ühe löö kallal 
aralik, kui sa paned 'nelja "risti, keed laial, siis tuleb ka tööst midad "välja Khk 

h a r a l i k a n õ harali\kanõ g -katsõ, -ds- Rõu, -gaanõ, pl -kaadsöp Se haraline taal 
um illoš haralikanõ juurõkõnõ, laa läti kasuma; kuslapuu -- haralikadsõ^ "tsäklikadsõp 

lehekesep Rõu; nuu (ohakad) kasusõ harahkaadsõ? ja suurõp Se V r d harõlikanõ 
h a r a l i n e araline Rei M(-lin Krk) T, araline, -lene Sa L K, g -se (-/se San); hara-

linõ g -dsõ, -tsõ Se, pl -tsep Kan a. a haruline, harudega me kutsume [orasheina] sii 
sörgrohuks, suur aralene pea on "otses VII; udsil on kahearaline keel suus Kui; aralene 
ja sarviline känd Mär; mõni oo aralese koonega (lõua otsas on lohuke) lvi ih; kevadi
ne lammas on araline (lahja, kondine) PJg; jõgi läks kahe araleseks Van; Lõõg " oili 
kahearaline Hää; ma tegin neid [kootud tekke] igale "moodi, aralesi "roosisi ja Jun; 
"juukse otsad on aralised VJg; kahearalene ang oli, kolmas aru oli päkk Äks; aralisie. 
"kirjege "üüke Trv; kate araline puu ja "kangest "oksüne Krk; [piibu] "vanduss "olli 
serände araline, piip "olli tõõse aru otsan ja vars 'olli tõõse aru otsan Nõo; ku lina 
om õrre, siss om ta araline, sis om tal pällu kugarid otsan Ote; põdrasarvõ haralitsõp 

Se || fig tige, õel enne 'vihma sus oo [kirbud] kõik naa aralised -- amustabad Mih b . 
s fig üks araline (euf konn) oli "mõrdas, ei muud põlnd "ühti Kui; kas sul täna "üussi 
aralest (meesterahvast) käis ka KJn V r d aarakline, haaraline, haragliganõ, arakline, 
haralik, haralikanõ, harglik, arglikanõ, hargline, hargõline, arkiline, arklik, harklikanõ, 
harõlikanõ, harõline 

a r a l i s e l t adv < haraline punutud kütke oli. linadest punuti, kahe aralisell Lai 
a r a l t aralt Pöi, PJg kartlikult, ettevaatlikult Jalg ikka "aige veel, astub nii aralt 

Poi V r d aralde, araldi, areldi1, arelt, argelt, argest 
a r a m a mis te irade ja arade (kärate, mürate) Saa 
a r a n d 1 arand g -i Khk Pha Muh aed vaak (Inula helenium) arand, need olid suu

remad, suured laiad lehed, arnikas oli "väiksem Khk; arand, kollakad "tupsus õied, 
umb "aigete "ümber pannakse Pha; arandi "juuri keedetse kui kusi kinni oo; arandil oo 
'valged "õitsed, õllega keedetse ne juured ää\ arandi juured o suured "pärssis punakad 

juurikad Muh V r d aalant 
a r a n d 2 arand g -i Mus Pöi; pl arand\id PJg, -ad Vän, -ed SJn; arand\as g -a SJn 
1. hri pl painard ree. paenalid - arandad van; kaesid -- aranda puid "toomas Vän; 

'enne vanaste olli ree laut, aranded "panti piale ja malgad kah, rnuud 'põhja põlnd; 
Arandad õõnistasse kahe koha pealt õhukses -- õhukstd kõverad kohad lähvad ümmer 
kodara kaela SJn V r d arangas 

2. pooleks lõhestatud puu (haaramiseks) arandiga "käändi õun puu otsast maha 
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arangas 

Mus; Kepi ots "aeti "hihki, pisike pulk vahele. Poisid püütsid arandiga ' ussisi; Räimed 
on kangest soolased, süües jääb suu lahti kut arand Pöi 

a r a n g a s arang\as g a L Ris 
1. (lind) harakas; meriski arangas, karede peal munevad, kaks või kolm muna Rid 
2. hrl pl painard tamme, lemmerga või paiu arangad Mih; arangad keevad kodara 

'otsa, arangatega seesab regi koos Tor; arangad ollid auru sees käänetud, "õõneks 
"tehtud pesad ollid, need läksid kodarate "otsa Hää V r d arand" 

a r a p arap g i Lai, aarap Aks; g a\rapi Trm Ksi KJn(aa), aarabi Koe (lippkaer) 
arapi kaeral õli ripse nigu obuse lakk, rippus ühe poole, pial Trm; viimane sort oli, kaera 
sort oli mul "valge aarap, 'rooste'kindel oli ta veel Aks; arap kui sai 'küpsest, sus oli 
nisuke kollakas, aga maa kaer on 'valge; arap "kasvas nõnna jämeda kõrrega ja tugev 
kaer; "valge kaer "ööldi ehk arap Lai 

a r a | p a l j a k a s viljas elunev lastehirmutis Arapallakas oo ernis Mih V r d alapaljakas 
h a r a s k harask g i haraline, haruline ese Tek'k luvva mu "mändse haraski Vas 
a r a s k u ar(a(a)sku, arasku (< afa uskup) a. ära usu, ära võta kuulda kaarikuni, 

arasku^i ("hõikab eit, vanamehele, keda ahvatleti nooremate poolt teelt kõrvale kää

nama") Se b . muidugi, loomulikult (naljatlust naljatamisi tõeks tunnistades) tapi ar 
sada jänest "luidsa hannagap  arasku; müü uma naase laadoh maahha  arasku 
Se 

h a r a s k õ l l õ m a haraskõllõma vigurdama, tembutama misa^tah haraskõllõt  timä 
vigurdõllõss vai tembutass vai "karglöss Plv V r d hareskõllõma 

a r a s k ä t t —»• äraskätt 
ä r a s p i d i —► äraspidi 
h a r a t a m m a tn pl haratamise eksimine  Rõu V r d harahhama, har ah tarna 
* h a r a t u m a ipf (ta) haraiu Rõu eksima lat's läi's haratu kotust ärp Rõu V r d ha

rahhuina, harahtuma 
a r a v a t —* aravet 
a rave l i araveli harali, laiali; harki ku latis "kussi, siss latsele üteldi et, aa jala 

araveli, muidu kusel kindsu ärä; luu liiv ja vaik ois nuy, arjasse "lak'ka araveli Nõo 
a r a | v e r e l i n e arg, pelglik araveixline kardab 'kõiki asju Lai; ara vereline imme ei 

"julge 'üüsi 'keiä üksinda KJn  v e r i n e aravereline sie oli 'niisugune ara verine, ei 
saand 'üösel magada Kuu 

a r a v e t arave\t, aravõ\t', arava\V g il p iii, aravõt'\i g me paadi (maalaeva) esi

täävi pikenduseks pandav püstine 12 m pikkune puu, mille külge kinnitati vastu tuult 
purjetades raapurje nööre AravõVi oli ümmärgunõ puu, käevarrõ 'suurdunõ või  

AravõVi oli puõl 'vjõltu [paadi] ies 'otsas "püstü; Piästä kärdpael aravafi küljest 'lahti 
Khn 

a r b 1 arb g arva Rei Krl(g arba) Har, ar"b hv Plv; arb g 'arbe, 'arve Kuu; n, g 
" arbõ Krl 

1. arm, haavaarm "rouge 'arbed Kuu; aavast jääb arb taha Rei; ega poka? muialõ 
'arbu oi jäiäp ku"palgõ paale õnnõ Krl 

2. kriimustus; joon; soon, süvend nüüd olõ ma suurõ arba lömmanu kindsulõ Krl; 
käsi om "arbu täüš; "veskikivil 'tsaetass arvaP 'sisse, minga jahvatõdass; lehmal omma 
sarvõ päi arvap, mitma piimaga timä om Har || pragu, mõra kausil om arb sisen Har 

a r b 2 arb g arva hv Krj, Pöi Muh 
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arb i t ama 

1. van perele määratud osa külakogukonna ühismaast, lapp, siil mitu "arba teil 
põllal oo\ suos olli kuuskümmend "arba [heinamaad]; eenama arvad igal perel, iga arb 
olli oma nimega] muja arva vahede 'peale ''ollid koa õuve märgid lõigai] kolme "aasta 
takka neid "arbu vahetatse; nüid yaeti arvad "ühte kokku, nüid o ruiit Muh 

2. ?lat taia tugiteivaste vahe  Muh 
a r b 3 arb g arbu Jõe ?Hel; n "arbu, o Vai 
1. nõidus, nõiatemp (haiguse ravimiseks, varga selgitamiseks jne); nõiduseks kasu

ta tud ese(med) siis on küsitud arbu kääst, et kus kohas ta on. ehk on ta vies? ja vie 
'piale arb akkand "käima (kadunud inimese otsimisel) Jõe V r d arbutus, arp 

2. ? halb, kuri alb, arb inimene Hei 
3 . liisk, loos Jo tuodi soa sõnumi, soa arbu annetie rhvi Kuu; "arbo ottarna; [paberi] 

"rulli stes oli "märgitu, kenele "johtus ' arbu, sie sai sene "ašsa omale; "arbo oli "tühja 
Vai 

 a r b a u d l i —► armpant 
a r b a n õ ' a r t anõ jooneline, jooni täis kel käsi "väega "arbanõ, tuul om halv elu ilman 

Har 
a r b e l d a m a arbeldama van Lai, Krk(arbelteme) Ran Nõo Ote tal i tama, toimetama, 

askeldama; korraldama ega siin "pällu ämp arbelte ei ole, leib om "kasta ja toa koriste; 
ma lää " siini arbelteme (pesema j a vajutuse alla panema) Krk; mes tost elust kasu om, 
ku sa enämb "enda esi ei saa arbeldada Ran; ommukust õdakuni arbelda, penss ärä 
väsitab] mugu arbeldap pähle "asja jjn toist laka, midagi ei saa ärä tettuss; arbeldada 
vai angeldada Nõo V r d argeldama 

 a r b e l i n e Ls rõugearbeline 
a r b i | a n d j a — arbuja arbi"andja and vett, "suulõ, kua kõnõlass "suulõ pale, kua 

kõnõlass " tsukri pale, kua sibula pale, mõnõvuori saa abi Lut  b a a b a — arbuja arbi

baabalõ viiäss "viina ka? Lut  k a b e n e — arbuja arbikabõhhõnõ mõist sõnnu, mine ta 
7iianuP Lut 

a r b i l e "albile, "ar"bilõ, ar"bilõ iuy, lät's vana baaba poolõ "arbilõ (targalt, posijalt 
abi saama) Lut 

a r b i m a "arbuna, (ma) arbi töötama äi viisi "arbida, äi viisi teha, oeab oma "laiska 
ihu Khk 

a r b i | m e e s — arbuja " arb ja kutsuiass ah arbimiis all arbi" andja Lut 
a r b i t a m a arbitama Muh Hi(rf) L Khn KPõ Kõp Lut, afbi lis Trin, 'arbi IisR 
1. a. toimetama, korda seadma, korraldama, parandama ma tulen õle isi arbitama, 

ega te muedo "õigess saa Muh; põllu värav o katti, tahab arbilada Kse; Tüüd l^b, 
ioimendab   arbitab, arbitaja inimene Hää; ema arbitab vana sie Uku ribu Kos; voki 
kepsuti "väntab, lase ma arbiian teist Kad; arbita seda "riista natuke VJg b . (kellegi 
eest) hoolitsema; (kedagi) hooldama, ravitsema; toimetama, tal i tama (loomi) Loomi 
arbitama Vig; naesed arbitasid isi "endid [sünnitamisel] Kir; kui olen aige, siss tule 
ja arbita mind Kos; "võfsin (tapsin) jäneksed ära   kes neid jänekseid vel akkab 
arbitama JJn ; "mindakse teist arbitama. sie käib "arstimise 'kohta kua Koe 

2. posimise teel ravitsema  Trm Lut arbi"andja arbitass   kaess mustast raama

tust Lut V r d arbuma 
3 . karistama, lööma küll ma sind (last) arbiian Koe,; ma tahan sind arbilata, kui 

sa enne põle "larpi suand VJg 
V r d arbitseina, arbutama, arvitarna 
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a r b i t s e m a 

a r b i t s e m a arbitsema ravitsema - Sim V r d arbi tama 
a r b j a —* arbuja 
a r b u | e i t arbuja imestuse "vasta olid omad rohud kua, neid sai arbu "eitedelt ja 

"taatidelt Kael 
a r b u j a tn < arbuma tark, posija, kaardipanija - VNg Liig Se Lei Lut siin Nigulass 

oli ka üks "arbuja, lüönd "kaardi ja " vahtind kääst, "kuida "kellegi elu "lähte VNg; 
vanast sül'ti " afbja, no üTdäss arst Se; iz^ "k'äüless " arbd'il; arbd'tlõ ant "veizid raad 
kanõbit, "villu, "kiiidit; afbd'a kaess "Všukri pält, afbd'a 'kaie vjj,päle - - "veina_,päle; 
kajua^b^a (veesoone otsija) Lei V r d arbi|andja, -baaba, -kabene, -mees, arbu|eit , -kat
suja, arbus, arbutaat , arbutaja, arklõja 

a r b u j a | s õ n a nõia-, lausumis-, posimissõna "afbd'asõnnu ei taia? Lei 
a r b u | k a t s u j a arbu'katsuja = a r b u j a - Kad 
a r b u l e n e arbule\ne g -se sulglõhine arbulesed lehed (näit kummelil) Hää 
a r b u m a 1 "arbuma R, "arbuma, (ta) arbub VJg Iis; 'ar"bmine Se, "arbmene Lut 
1. nõiduma, nõidusega selgust tooma, ennustama, ravitsema "aida "vÕVmega on 

"arbutud ikka Hlj; [arbuja] 'arbus "asja üles, näd sain ädäsi "lahti VNg; mies läks 
"arbus, kie võitas tämä raha; minu isa õde. -- "arbui asju üles, mis kenelegi tulema 
pidid Liig V r d arbitama, arbitsema, arbutama, arguma , a rpuma 

2. liisku heitma; loosima akkamo "arbuma, paberi "rulli "lehti, 'rulli sies oli "mär
gitu Vai 

3 . hv välja mõtlema (peam koerustükki) - Iis 
a r b u m a 2 "arbume, (ma) arbu teistest eralduma mea arbu ärä Hei V r d ha rpuma 
a r b u | t a a t — arbuja - Kad 
a r b u t a j a = arbuja eks arbutajad teind "arpu, et ädasid minema ajada, vahest 

suitsetatti linast riiet Kad 
a r b u t a m a 1 arbutama HJn Kad Sim, ar"bu- Trm, "arbu- Kuu 
1. a. võluma, ära nõiduma (näit tüdruk poissi) - Kuu b . posima, nõidumisega 

parandama ema 'arbutas oma "jalga Kuu; "enne arbueided ja taadid ikke arbutasivad, 
kui mõni luom jäi "aigest ehk "miski muu äda oli kellegil enesel, siis arbutati "tervest 
Kad V r d arbuma 

2. parandama, kohendama, terveks tegema püksi tagumik on vile, tahaks arbutatta 
Kad 

3 . karistama, lööma, ergutama tarvis [poissi] natuke afbutatta; afbuta natuke, obest, 
et sõedab rutemast Trm 

V r d arbi tama 
a r b u t a m a 2 arbutama Puh Nõo 
1. harvendama kaüs kolm "korda iulep [peete] arbuiada, enne kui na ütsikuss 

"jääva Puh 
2. võõrutama Tahab last rinnast ärä arbuiada Nõo 
a r b u t u s nõiatemp, nõidus tegi arbuiust püünistesse Kad V r d arb 
a r d a m "ardam g -i (pukk)tuuliku tiiva roog [Tuuliku] ratta "ardamid tammest ja 

kasest. "Ardami lauad männist ja kuusest Pöi V r d haardam 
a r d e 'arde van õlg kui 'püssü "lassa, siis "panna laadi "arde "vasta; "arded ki-

vistad; "loine mies avitas "vergod "selga, "üeldi viel: Ijio "ardele! vai: avita pihale; 
"arde "pääline Vai 
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arendama 

a r d e | l a p p õlak "soldatil on 'arde läbid Vai - luu abaluu 'arde luud "onvad piha 
taga Vai 

a r d e n n , -i ' arte\nn g -nnt Lai, -nn Jõh; g 'ardeni VNg ardenni tõugu (hobune) 
'ardeni obused 'onvad kabukajalad VNg V r d ardõnka 

a r d u 'ardu SJn Kõp M(ardu Pst, 'ärtu Hls) van varjualune, hoonega külgnev kuur 
(panipaigaks või loomade hoidmiseks) mul puud ardus SJn; sea'ardu Kõp; üte töise 
'uune 'kõrva letti ardu Pst; 'ardun om ani ja kana, su 'ollitfst 'valla, looma 'juusive 
'sinna; 'ardu alutse pannas 'riistu, 'raami, rji, raita Hls; seina 'viin tett mõni 'ardu, 
kos siga 'panti või obene Krk V r d ardus, artsik1 

a r d u k e dem < ardu arduke letti räästa 'alla Pst; sia laudakse om 'urtakse » 'ar-
tukse Hls; arduk - - põhk panti 'sissi 'sinna Krk 

a r d u s ardus — ardu - Hls 
a r d õ n k a ardõnka — ardenn ardõnka -- j amme hopõn, kõva hopõn, lima kisk 

üt'sindäp nipailo ku määnest kat's Lut 
a r e , -1 are Jõh, ad arel Liig Jõh IisR; pl ared Jõh IisR 
1. pühadele järgneval päeval, pühade järel perä ' jaani'päivä akkame 'emamai 'käi

ma, 'jaani'päruä arel Liig; pühade arel, sie on 'paale pühade, kõhe ligi pühade; kuusk 
'viedi kõhe pühade are 'vällä; Pühade are siis tüäd ei 'tehtud, 'tilguti 'Hinda samale 

püha'riides Jõh || järel; paiku 'Armastuse laps tuli mõnel kõhe 'pulmade arel Liig; 
'Jõutsin 'Jõhvist kodu just videriku arel; Eks 'jaanibä - -päe arel ikke tulete IisR 

2. argipäev Selles majas tehasse tüed nii ared kui pühad; Sene 'serdukaga ta käib 
pühad ja ared Jõh; Kõva tüömies, 'olgu pühad või ared, ikke 'leiab 'miski tegemist 
IisR 

V r d arg, ari1 

a r e l a n e pl arelast Are elanik - PJg 
a r e l d a m a areldarna KuuK Koe 
1. teovõimeline olema; suutma teha, toimetada laps akkab jo areldama; sai arelda-

jaks (hakkas iseseisvalt elama); 'aige akkab ikke areldama kua juo Koe V r d arendama 
2. ?julgema, söandama ma ei aretdanud, ma 'kartsin arstile 'rääkida, ma 'kartsin 

'arsti KuuK 
a r e l d i 1 areld\i Kuu Liig Jõh Jun Koe Siin VJg Koc\(aajeldi) Lai, -e Kuu Kad Kod 
1. aralt, arglikult, ettevaatlikult 'Astub areldi 'nindagu kass 'märga maad 'müöde 

Kuu; kardab, tuleb, ei tule -- siis tuleb 'ninda areldi 'töine Liig, arelde 'vaatab, 
'pelgab; laps akanud areldi seljetämä Kod V r d araldi 

2. vastumeelselt, isutult hui tarnale ei õle 'süömine mield 'müöda sus võitab täina 
'ninda areldi nagu nilpsib 'väide Liig; süüb arelde vere'leiba, täina ei taha Kod 

a r e l d i " harali, hõredalt, harvalt puud on nii areldi üless 'laotud, üks 'väilas, teene 
sees J uu 

a r e l d i - v i r e l d i Ei tia mis tal õit, nüüd ikke nosib juba areldi-vireldi [süüa] ("aralt 
j a vaevaliselt") Jõh 

h a r e l g harelg g -a kekats, kergemeelne sai üt'e harelga 'hindäle naisõss; üte^hare.l-
ga? uinma? gnne, mutku lindasõp pidosl püio Plv V r d haresk 

a r e n d a m a aren\dama Emm Rei Mar Mih Hää Ris Jun Kad Kod Ksi Lai V1PÕ 
M{-deme, -tem[e]) 

1. töövõimeline olema; seadma, korraldama; toimetama, talitama; korrastama; 
korras hoidma, koristama, puhastama 'tarvis kokko arendada (töö lõpetada, koomale 
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arendus 

tõmmata) Mar; arendasime, "eniid uie maja 'sesse Mih; Võtab pää kirjuks -- sa^i 
tää, kudas "kõike ära arendada Hää; arendame täna selle tüö ära Kad; õles ta - - õllud 
"varjajass ja nõuss ja toess, künni ma õlesin ise su and arenda j ass ja vanernass Kod; kui 
ta (haige) juba arendama akkab küll ta siis suab "tervest Ksi; [see vanake] on teesest 
natuke arendajani (kõbusam) Lai; veikest tüdrxikud "öeldi koogiiegija -- kui ta jxiba 
arendaea oli Plt; Küll on raske, kui see inime nii päratuks jääb, et ta isi ennast enam 
ei arenda Pii; laps mõstab ju ennast isi arendada (silmi pesta jne) KJn; ma arenda 
(koristan) kammerd Trv; arendeb oma " asju ja, "sääjab ilusti neid Pst; arentive (pesid) 
neid 'nõusid Krk; miul oni siin arendeimsl, "säädmisl, kohendemist, miul ei ole midagi 
periss tüüd Hei V r d aieldama, arjendama1 

2. jõudma, suutma; viitsima, tahtma äi mina arenda änam üles tõusta; Ai arenda 
kövelönki sirgu vidada Emm; ei arendand sugugi 'käia Rei; ta (haige loom) on nõrk, 
la ei arenda Ris || Ei võib üks inimene ometi nii arendamata (saamatu) olla Emm 

3 . (sukka) alustama, looma ma arendasin täna koa suka ülesse - lõin ülesse J u u 

a r e n d u s Ai ole niipalju arendusi, ("iseseisvat iseloomu") et oskaks teiste seas seista 
Emm 

a r e n e m a 1 are\nema Jõe Liig Krj Pöi Emm Kui Mär Saa Kos VJg Nõo Kam -nama 
Vii Trv, arõnõmma Har Rõu, nud-part are\nu Kam, arõ- Har; (järk-järgult) kujunema, 
tekkima; edenema, edasi minema meri on niipalju vähenen, et se Saaremaa on merest 
"välja arenen Krj; ja siis ta (tuulik) arenend aga nad^s o/e..,.s esimese korra sedamoodi 
koa mette, kõik on asi nii "kaugele arenend Pöi; neitsi on pärast arenend sõna Kui; 
tüdrugud "pioga "laotasid [sõnniku] laiale, aga siis, viimati se arenes "vällä ja siis, 
"afkidega "laotadi Mär; siis äkas ilm arenema miu "põives Saa; kui pällu selle aa sjjs 
on ilm arenand, "riided ja söögid, poha viimane Vii; ma.lõ nii "kuuldanu, et "lämmägä 
tegüness looga"lüüja "lontõ "sisse vii "sisse, peräst säält arõnõss kihulanõ "vällä; tuu 
asi võid 'kaugõ arõnõda, kooni "paari saava9 Har || "iuhka on juo ära arenend, lähäb 
"sinne "riista "põhja, saab "kainest Liig 

a r e n e m a 2 arenema Jõh KuuK, arene- Hls, nud-part arenu Ote harjuma Areneb 
ükskõik mis "asjaga ära, "tüöga ehk "miski "muuga Jõh; ku obene ei ole pal'lu üvvä 
saanu ja ei ole arenu "saama, siss tuleva iire Ote V r d harinama, harinema, har inuma 

a r e n e m a 3 (ta) areneb Juu, arenema Kod, arenama, da-inf areneda Trv, (nad) 
areneva hv Nõo, (nad) arõnõsõ7 Kan hargnema, harunema areneb üsna isi see sõlm 
Juu; serv on ärä arenenud; "toimne kangas kõege "rohkem areneb; lõng "rakneb, akab 
arenema Kod; sukk üles arenu Trv; mõni sukk areneb, aga mõni ei arene; villaise suka 
areneva kõik Nõo; "käüsse piät "panma kummutusõga, muido arõnõsõ7' "vällä Kan 

h a r e n u k s i s , -se harenuksis, -se harutatud, lahti "Olened olid "õite pusas, nüüd 
sain joba harenuksisse Kuu || "Pilved on harenuksis, ehk jääb sadu järele Kuu 

h a r e s k harešk Kan Vas(abl -»7) kerglane, kekats, lobasuu Tal hareskil nop mõni 
jutt; Kuis sa no olõt ka? nii haresk, kõik lobisõi vällä Vas V r d harelg, härga, harisk 

h a r e s k õ l l õ m m a hareskõllõma vigurdama, tembu tarna mis ti hareskõllõt vai vigur-
dat, tembutat Kan V r d haraskõllõrnrna 

ä r ev i l , -e ärevil, -e Pha VII Pöi Kse Tõs Aud Hää Juu Kos, -ville KuuK, -vel, -e 
Khk J a a Mar Juu, arõvõl, -õ Khn harali, laiali; hõredalt, harvalt, hõredaks, harvaks 
kana sulud oo nenda irevel ja arevel Khk; Kui kuskilt midagi saada on, siss on Juhanil 
sõrmed kohe ärevil (ahne) Pha; aab sõrmed arevele; puud nii arevel "ahjus, et akka 
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a r g 1 

pölemagid Jaa; see õunapuu oks on juba ärevil (lõhe sees) Kse; vilja pead oo ärevil kui 
kuivad ilmad oo Tõs; küüned arõvõl Khn; 'vaatab ärevil, laia silmadega Aud; [herne-
kaun on] ärevil Hää; kui [söödi kündmisel] mätas "peale ärevile jääb, siis ta ei mädane 
millalgi Juu; pihelesse "pandi [lõnga] "pliekima, iga lõng üksteise "kõrva sedasi areville 
nõuna et pääv läbi 'paistis KuuK V r d arevili, harevilla, harõvalla 

a r ev i l i arevili Khk Kaa VII Hää, -veli Hei Nõo — arevil(e) oodab "peele, käised 
arevili (ahne) Khk; Küütsakad arevili (id); Ööse uni mette^p tule peele, kuula aga peele 
asemel, silmad arevili pees; Õunpuu oksad oo nii arevili kasund Kaa; 'toori lauad on 
arevili VII; Ku naisterahvas istub, rebad arevili -- "öeldi: sul lõvi vahib, "ambad irevili 
Hää; agu om arevili "pantu, sedasi ei mahu jo mitte midägina; Saesap nigu rõugu redel 
-- jala areveli aetu Nõo || Ma ole öö läbi nii arevili (rahutult) olnd, teeb mis viga see 
oo Kaa 

h a r e v i l l a harevilla — ärevil "vergud 'kuivavad harevilla; puud pinus harevilla Kuu 
a r g 1 arg g ara R(n "arga VNg Vai) eP M u T ?Krl, g arra Vig Mih Khn Aud PJg 

Tor u Har; komp ara- Jõe Kuu VNg Käi, are- LNg Kui Arnb Ran 
1. arg(lik), kartlik, julgusetu "kaige aramb mies sie jäänd - - "kaige iaha"päidi; 

arg kuer naha "oidab Kuu; 'enne oli 'ninda arg et "üksi ei mend "väljagi; Ara obuse 
i rmutaja (luristaja); arad kui kanad Hlj; miks sa nii arg oled, põle taris "karta "ühti 
Muh; kui nõrgad närvid, sis veri oo arg Tõs; "arga"moodi (aralt) PJg; lammas jääb 
arrase Tor; arg koer oiab oma püksid Ris; arg nõnna kui jänes Juu; "arga "võitu inimene 
KuuK; arg kui lind Amb; aga tema oli arg vaim JJn; mina ei õlegi arg ehmatama; "julge 
piä toedab, arg au kannab Kod; aral on jänesse nahk põues, süda "saapa siares; läheb 
areldi, kui arast piast läheb Lai; sij om "seande "pelglik, sij om arg Trv; lüüb arass, 
ei "julge; saab irmutada, lääb viil arembass Ran; vahasõ "juusega inemise omma k$ik' 
arra? Har a r a v e r e g a ~ m e e l e g a ~ i h u g a arg, kartlik "töine on ikke arama 
verega ku "töine VNg; oli va ara verega mees, löi "kartama Khk; Nii ara ihuga inimene, 
ei kardab "surma Pöi; see nõnna ara meelega, "kartlik Muh; SM one 'irmus ara verega, 
"pelgab "kõiki Kod | nämäd "õlled "õite "arga"nahka, "kartaned näid "hirmuduksi Kuu 

V r d aralik, aravereline, arganahkne, arglane, argline, argne 
2. (millegi suhtes) tundlik a. (valu, külma, valguse, hapu jne suhtes) hell, õrn, 

kartlik; valulik silm on "arga ei tohi "päiväle "näita VNg; 'ambad "jäävad arast ja 
"ellast kui "süöma "pohli ehk appu "asja "liiast Liig; "Päälä "aigust on keha "ninda 
arg -- "kardab "külma Jõh; ta jalad arad, ta vöi paljast "jalga maha "panna Krj; kui 
"ambad vanad aa, siis nad jeevad araks, kardab "kölma ja soja ja Emm; "enne olid 
inimestel "terved "ämmad, aga nüid soja kardulatega teevad "ämmad araks; lapsel on 
arad silmad, ei tohi "valged näidata, "süridind lapsele ei näedatud "ilmas "valged; me 
rukis jäi nii imelikuks araks nende külma "öödega Juu; "piäle saana one iho arg, ku 
jahe maja ( tuba) , akab külm kõhe Kod; ihu on nõnda arg ~ õrn et ei või mitte näpu 
otsaga "katsu, siss on valus Vii b . külma, põuda jm kartev (maa) "nõuke suur keeb 
maa ara põhjaga (liiga märg või põuaga liiga kuiv) Mar; arg moa, kardab "külma, 
ei kanna kevade oost peal, "pehme, keev moa Juu; va liiva soss, tema jo kole arg, ei 
kannatand seda kevadest "kttiva sugugi "välja; meil siin va arg mua --on ikke külm 
talv, leivast "lahti kohe Kad || kehv, kõlbmatu, viljakandmatu (maa) meil sii nii arg 
maa, pallas rihk Khk; arg maa -- tuul viib "liiva ja ei "kasva seal kohe kedagi VJg 

V r d ärge 
3 . (mõistusest) nõder, rumal; halva mäluga arg ütelts ken rumale aruge. njj om 

401 



a r g 2 

puha arass lännu Krk; miu pääajo om vanass ja arass jäänu; 'sgandse inimese koltale 
üteldess ara "pääge inimene, kes ruttu ärä uneless Hei 

a r g 2 p 'argi argipäev püha õlgu, 'töine "tulgu, 'algu /ilmas " argi 'õlgu. mina 
'enne kui nuor niies olin siis "laulasin Liig V r d are(l), ari(l) 

a r g 3 —* haru1 

- a r g Ls kanaarg 
h ä r g a härga Plv Räp lobiseja, kerglane laa jutul no mõni põhi urn, laa vana härga 

um Plv; ta vana härga, hargatass 'pääle "tühja jutio Räp V r d haresk, hargats 1 , hargo 
h a r g a l m t m a harga(h)hutma Vas Se Lut äkki käsi või jalgu sirutama, laiali a jama, 

hargi tama sa hargahutat nii innast nigu ma sinno "pelga Vas; hargahuf käe ja haart 
kinni; 'vindläse ku 'taiidsva, sis "kargasõ 'alla ja jal hargahhutva7 Se; tõbrass ka 
hargahhut "jalguga kohõ ku nilbahhuss Lut 

a rgak i l l e harali, harki(s), laiali juba afgid all, afgakille ajab; varsal nii jalad 
argakille; nisad one argakille Kod V r d hargukillõ 

a r g a l , -e jalul(e); magamast (üles) juba argal; näid aja afgale, siis teema mõne 
kifja Kod 

a r g a | n a h k a n e arg(lik) Küll sa oled ' arga'nahkane poisikane Kuu 
h a r g a t a m m a hargatamma Plv, pr hargatass Räp lobisema, tühja ju t tu a jama 

pallogi mis tä hargatass, taal no mõni jutt Plv; ia vana härga, hargatass 'pääle 'tühja 
jutto Räp 

h a r g a t s 1 hargafs lobiseja, latatara; tühine, edev (inimene) 'tütrek vahiss egalõ 
poolõ ku hargafs, "hindäst ei olõ? määnästke "adja; hargafs tyy, om inemine, kes 
"väega [tühja jut tu] sassõrdass Räp V r d hargo 

h a r g a t s 2 hargafs g -i (seen) hargafsi omma "nilbo ja hurmõlidse7', kõövo mõtsa 
all kasusõ Räp 

ä r g e "ärge Sa(/t- Khk) Var Tõs 
1. arg(lik), kartlik "ärge lind Ans; mool "söuke "ärge veri, ma..p "julge "minna; 

üks va "ärge, see pole merem.es midaid; 'harge loom kardab egad "asja Khk; "argel 
süda püksis ja silm mütsis Mus; Ärge olemisega poiss Kaa 

2. (millegi suhtes) tundlik a. (valu, külma, hapu, valguse jne suhtes) hell, õrn; 
kartlik, valulik "palja jalaga keid kivide peel - - jalad "arged; " ambad jahid ' argeks J äm; 
"päike teeb silmad "argeks; [kord tugevasti külmunud jalad või käed] jäävad "argeks, 
"kartavad "külma 'jälle Khk b . külma, põuda kartev (maa) 'ärge maa, kardab 'sooja, 
kardab 'külma Jäm; see nii 'ärge pöid-- see kardab 'kuiva ning vilud Khk; Ärge põhaga 
maa, ärjabe taime vellas sääl iga kevade ää Kaa || kehv, kõlbmatu, viljakandmatu (maa) 
üks sedine ärge maa, ei kasu vili ei kasu rohi, midad. muidu üks ärge maa, kuiv ning 
kivine Jäm; "ärge moa ei kanna "villa, "ärge põllu pealt põle midagi soa^ea Var 

*a rge l g pl arglele " võrgu hargi püsti olevad harud" - Rei 
a r g e l d a m a argelda\ma Jäin Hää Saa Kod /-?-/ KJn Pst Kärn teovõimeline olema; 

tali tama, toimetama, askeldarna; seadma, korraldama; kraamima koduse talitsemise 
'pihta 'eelaste argeldamine Jäin; Pailu 'a.iju korraga käes, siid sa ei jõua neid ära 
argeldada, ei jõua korra pääl 'säädida Hää; ku näd (lapsed) juba afgeldajass äkasid, 
joba karjan 'käima, siis tõid ise 'leiba; (väike laps) afgeldab joba käädä Kod; kraa-
mip tarre ja edesi tagasi tõstap omma "kraami -- ta argeldap säl taren Karri V r d 
arbeldama 

a r g e l t arg eit aralt - Tõs V r d argest 
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argipäev 

a r g e n argipäeval Pühapätväl punetava, argen aiga viedelava rhvl Kuu 
a r g e s t arglikult, ettevaatlikult ypal'ja jalaga keid kunde peel, 'argest astud J äm 

V r d argelt 
h a r g i h harali, harkis kesev om hargih (väga valminud odrapeast) Plv 
h a r g i k a l a -argikala Võn; (-)hafgikallap Plv Räp Se harkis (jalgadega) mul 

ol'lijalahar'gikalla? [paadis seistes]; Ma aja hinda hargikalla, sõs om hüä kimmäs 
saista Plv V r d argakille, argikile, hargukile, harguli 

h a r g i | k a p p Hargi-- kerakapp panipaik võrguhargi jalas võrgu kudumisel tarvismi
nevate vahendite jaoks - JÕe Kuu 

h a r g i k e n e dem < hark ku vihmanõ om, siss nuu (istutatud taimed) ^ku argikõsõ 
jääse^kasumõ San; ubinaargikõ (kartulikonks) Lei; ravvanõ hafgikonõ vai hangukõnõ 
- - "luuga nuorõ? rahvass soritsasõ? 'kapsta 'aida Lut 

a rg ik i l e Argikile — harg ika la - Võn 
h a r g i l i n e argile\ne, -li\ne g -se L, -leine Pii, pl argilised Pha K a d / - / - / , hargili\ne 

g -t.se Vas, a^gilelni g -dse Krl 
1. haruline, haraline 'juhtmed ' õlled sured argilised [võrkude kuivatamisel] Pha; 

paneme anisid -- õunapuudele "alla -- suured argilesed puud 'pandakse "alla Var || 
kalasabakiri, -muster (näit kangal, vööl) nisuke argilene [kangas], nagu 'väiksed argid 
sees Vig; argilene 'toimne Aud V r d argine, arkiline 

2. puuvankri osa a. esimese telje- j a rõukpaku vahele kinnituv haralise otsaga puu, 
mille harude vahele on pulgaga kinnitatud vankri vahepuu ots argilene seal [vankri] 
all, laste oo koa seal, pulgaga kinni Vig V r d harakas, hark b . vankri vahepuu toed, 
ristpuud - Kse V r d hargipuu, hark1 , harkpuu 

3. harksaha rauapuu afksahal oo 'vatna asemel argilene Kse 
h a r g i | m e e s 1. a. talvisel noodapüügil nõota jää all juhtiv kalur - Phl Rid Mar 

argimees aeab ' arki Rid b . "mees, kes unnapüügil unna köit ajas" - Khk 
2. langetatava puu kukkumissuunda reguleeriv metsatööline 'enne õli laiiiga sie 

'argimies, 'tõukas ülevaid - - 'argiga saemehel 'ühtelugu 'kannul Liig 
a r g i n e argine = hargiline lodja ees 'otsas oli argine raud [mille peal põles ahingu-

püügil tuli] Rid 
a r g i p a^gip p -pad hv pudrurnänd tämä lähnud küläss ' õt/sma ar"gipad Kod V r d 

hark1 

h a r g i | p u l k (vankri osa) 'vankri argipulk keib 'vankri laistast sealt alt läbi, et 'van
ker seisab koos. mõni üiab täita laistapulk koa Mar; argi pulk on taga [läbi vankri 
hargipuu], et tagumised rattad maha ei jää Kos 

h a r g i | p u u 1. hri pl vankri vahepuu toed, ristpuud 'argipuud ei lase vankri juhada 
kahele 'puole, et rattad 'sirgest 'käivad 'ruopa 'müede. ühest 'otsast on 'lampu 

küljes, 'töisest 'otsast kahe 'assi plokki vahel Jõh; [seasuuga vankri] tagumisel teilel 
om a-fk ja argi puu [ots] lääb sia suu vahele. Hls V r d hargiline, hark1 , harkpuu 

2. A^gipuu ~ pääfspuu ("harkadra haruline künnipuu") - Urv 
a rg i^päev argi-, afgi- eP(h- Rei), 'argi- Kuu Liig Vai, ar"k- LNg Kui Vig Han 

Mih Tõs, ark- Aud, afg- Kei (sõna lõpuosa sag lühenenud) tööpäev, mitte pühapäev 
Uks püha püha alade, ei 'argi 'päivä 'ollagi Kuu; tüöd teha 'argi'päri äi Vai; Argibe 
aige -- pühabeti oo üsna näksis naine (laisk inimene) Kaa; argibe 'riided (igapäevased, 
tavalised) 'seigas Krj; *Afkpä õhta tihatse sukavarrast Han; 'arkpa olid--ikke 'pastlad 
"jäigas Tõs; pühabad ja 'arkpad Aud; kuus argi'pääva on nädalis Rap; padja 'pifsisi 
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a r g i p ä e v a n e 

ja kõik tegin pühabä, kes mul argibä 'aega "andis Juu; argibä "aigeid küll, pühabä põle 
matta kedagi Ann; äripääv u  argipääv van Pii; ar"gipää hv  tööpää hri KÕp V r d arg2 , 
argen, ari, art |päev 

a r g i | p ä e v a n e argi spor S, Mar Vig Rap Juu Pee Kad Pii, afgi Ris, "argi J Jn, 
afk Tõs (sõna lõpuosa sag lühenenud) töö, igapäevane; harilik, tavaline argipäised 
'riided mis ega pää üll käivad Jani; Neid argibesi päävi oo nädalis ka tükkis ülearu 

pailu küll Kaa; argibäne leib (rukkileib) Phl; sai sest argibäsest tööst koa puhata Juu 
a r g i p ä e v a n e p ä e v argipäev täna oo argibene päe\ pühapäine pää pitkem kut ar

gibäne. 'öötse siis, kui alumise "riide, ear paistab "pealmise alt "välja Muh; argibäsel 
pääbäl pane vanad "riided "selga Vig; arkpane päe Tõs; argibäsel pääval viiakse koa 
kirikusse kui tahad Rap 

a r g i p ä e v i t i töö, argipäevadel argibeti üksi post keib Krj; Argibeti pole maainime

sel muud kut üks töörüsumine ühtlast Kaa V r d aripäeviti 
a r g i | p ä i n e —► argipäevane 
h a r g i | r a u d tuuliku väikese hammasrat ta ("värtna") võlli haralise otsaga raud, mis 

tuuliku ülemist kivi ümber veab Argiraud, taal on afk 'otsas, "arkipidi on kuli "kaelas, 
väab kivisi " ömber Pöi V r d hark1 , ?harkpill 

a r g i | r õ i v a s igapäevane, argipäevane riietus vanasti es "lähta argi rõõvaslega külass 
Hää 

a r g i s argis g e kärbis Argis on "seuke puu nägu kärbis, et üks kuusk või lepp on 
ära laaksiiu ja oksa"tüikad kulles, kus "roekad pääl "pantija viii "panti pä äi kuivama 
Hää V r d hark1 , harkel 

h a r g i t a m a ärgitama Khk Hää Koe 
1. harkidega varustama kui aid on küljeli "vaibund siis Reet akab ärgitama Khk 
2. hargiga tõstma  Hää Koe lähme argitame ein üless Hää 
a r g i | t a n u arjutanud "ollid suured "kõrged tored, pisissed "ollid argitanud Muh 
a r g i t s s < hark1 argilsidega pannass [pleegitatavad linad] maa "sisse [et tuul ära 

ei vii] Trv 
a r g i t s e i n a argitsema äritsema, kaubitsema argitseb "lestadega sui läbi Khk 
h a r g i | v a h e jalgevahe  Sa püksi argivahe on 'lammu Khk; Isasel pole ju muud 

meeles kut see emaste argivahe Kaa; Kas su argivahe karge käsnud on (küsitakse, kui 
keegi ei jõua küllalt kiiresti käia) Krj; ,Sn karista kas või argivahe ää; Laseb kui va 
"ratsa obu, argivahe "valitus (inimesest, kes palju edasi tagasi jookseb ning toimetab) 
Pöi 

a r g l a n e 1 'arglane g se Rei Hää arg(lik) "Kartlik, argpüks  kardab "kõike 

'arglane; "arglane imme Hää 
a r g l a n e 2 Hara küla elanik 'Kerra "tulled "paadiga kolm "arglast  'Loksald ko

du'randa Kuu V r d aralane 
a r g l e m a 'argle.\rna, da, arelda kartlik, arg olema va Rõõt 'argleb elu aea; Ta 

kardab sääl kah, kus 'karta polegi, polegi mis arelda Hää 
a rg l ik 'argli\k g jbtt {gu Rei Ran Puh San) p kku R(n 'argalikku VNg) eP T 

aravõitu jänes on 'arglik loom Mär; Mõni inimene oo pialakkamesega naa 'arglik, ikka 
lükkab edalsi Han; 'arglik laps pueb sängi "alla, kui võeras tuleb Kos; "arglikud linnud 
Iis; latse olliva "argligu ja "pelgligu Ran V r d aralik, arglane1 , argne 

h a r g l i k "argh\k g ku, h Rõu 
1. kergesti hargnev  Juu 
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hargulõ 

2. haraline, haruline Ku sa laa 'hargliku puu pliidi "alla topil, lalt pliit kokku Rõu 
V r d arklik 

a r g l i k a n õ pi 'arglikadsõp haraline, haruline kollaltl'lip 'arglikadsõp Har V r d hark-
likanõ 

h a r g l i n e * argli\ne g -se Puh Nõo, h- Rõu haruline, haraline ei mia saa lahku seda 
puut, lo om nii 'argline Puh; Säänest 'harglist puud joht saa aip pliidi alla toppi RÕu 

a r g n e ad 'arksel Mar Mih arglik na 'arksel viisil 'arksel ja 'varksel Mar; tuleb na 
'arksel moel, nagu kardab Mih 

h a r g n e m a *argne\ma Jõh Hää KJn, -da Nõo; ' argnõ\ma Nõo Ivan Lei, -inõ San, 
-m(m)a V(-m[m]õ Krl), -da Nõo, -rfo? Urv Se, arõ\da Nõo(-f-), -rffl(?) Urv FMv Vas, 
nud-part arõ|?j« Nõo(-e-), -nup Krl FMv, ipf (ta) ' arg\nÕs Krl, -«osi Lei, >ni Se, flrõ|se 
Nõo(are-) Urv, -s Vas; 'argne- Trm Plt Ran Ote, el ' argnöp Räp 

1. hargnema, harunema, (silmadest, koest, õmblusest jne) lahti tulema; lagunema, 
lahti keerduma "õmblused 'argnend Trm; aa 'varda "sisse, siss ei 'argne sukk üless 
Nõo; kanga ots om üless arõnu Krl; Lang um är"vassunup, ei? "irgnõ eiP 'argnõ; 
'Hargnõja rõõvass Rõu; särk arõs ummõlusõst vallalõ; jalg - tsuug arõs ar? (pastla-

nöörid tulid lahti) Vas; kuand viir tiju ei 'argnõ sukugi Räp; arõnu 'rõivap säläh, olõ 
õi arparandõt õi? Se || fig (saamatust) uemerdap pätile, tüü ei 'irgne ei 'argne kaen; 
lemä et pääse pääst, ei ' argne jalust, ei saa edest ei tagasi Nõo; ta om nigu kainmitsan 
uma iüüga, ei 'argnõ^ kostki otsast Kan; ku kana pakaldõ siseli, et päse , ei argnõ, 
ei 'jõudu kohegi Se 

2. van selguma, lahenema no kasa kuuli7", kuis tu asi neil arõsi? Urv 
V r d arenema , argnuma, arguma2 , hargõma 
a r g m i m a 'argnuma hargnema - Lut 
h a r g o hargo edev, kerglane om "sääne hargo -- nurato 'näogap Räp V r d härga, 

hergo 
a r g | p ü k s 1. arg, kartlik inimene Miks sa alade niisugune argpüks oled, midäs 

'aeva 'kardad alade? Kuu; oo üks arg püks koa, põle mees Mär; arad püksid mõlemad 
Kod; oli nihuke argpüks, et kui 'pauku 'kuulis, siis oleks või põranda 'alla pugend Plt; 
'peCgäb nagu argpüks jänes, ei 'julge minna 'kuskil Krk 

2. eufjänes jänis-kikkikorv, arg'püksest 'sõimavad Liig; jänest utavad ka va argpüks 
Hag 

a r g s i 'argsi Han Hää, argsi Mar Vig, 'arksi Mar argsi, aralt, ettevaatlikult 'arksi 
'viisi ikke tuleb Mar; Käib kui kass argsi sammuga Vig; Tihased tulad 'argsi "akna 
taha Han 

a r g u 'argu taoline, sarnane; samaealine ta "seante suur olli min 'konti, miu 
'muudu, miu taoline, vanadusege ja "suurusege miu argu; ta iki seani miu ar

gu, ütelts vanaduse 'pääle. ta miu 'argu mjjs olli; temal olli 'seante me. Irma "argu 
oben Krk 

a r g u k e n e dem < ark nõiduseks (või ennustamiseks) kasutatav ese "arva, "arva 
argukene, kust on tulnud, kas on tulest või on viest Jür 

h a r g u k i l l o harali, harkis(jalu) Tõtstõ Annõl ol'l nael suur1 paisõ^ 'jalguvahel, mitu 
nädalit käve hargukillo Urv V r d argakille 

a r g u l i , h a r g u l õ arguli Hää Krl, (h)argu\lõ V(-le Krl) 
1. harali, harki(s); laiali poiss, mis sa seisad arguli Hää; käe? jala'' argulõ; kiisla 
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a rguma 

oli apu ni et suu jäi argulõ Urv; misa arguli istut Krl; üt's "iste hargulõ pardõ "pääle, 
tõnõ "äride kätte kafsi vihu; sais jalajiargulõ kui põõk; ai sõrmõ^hargulõ Se; silma* 
hargulõ kui hobõssõl Lut 

2 . kohevil(e), koredalt rüä? ommap argulõ "kiskunu Urv; pane unikule, mis sa ni 
argule panet Krl; hrussö? päähh kui hagu hargulõ Rõu; "kapsta tõõrdoh ommap hargulõ, 
vaia kinni9 pessa Se 

a r g u m a 1 "arguma nõiduma - Jõh V r d arbuma1 

a r g u m a 2 "arguma Sa L Plt KJn Krk/-?ne/ 
1. hargnema, (silmadest, koest, õmblusest jne) lahti tulema; laugnema, lahti keer-

durna "kanga otsad "aeiasse üle ääre, et äb "argu ee Khk; Märjaks "kasimata Unune 
riie see " argub kut uil; Köis "argub nõnda ää, et paljas taku ropakas veel Pöi; " õmlused 
on "lahti "argund PJg; pead "riide ääre ää "lööma, siis ei "argu Plt; koet vjjr" ei "argu 
Krk || lagunema, katki minema riie akkab "arguma, lähäb "katki, tuleb paegata Aud 
|| lõdvemaks venima, järele andma "riidepoomil oli ammasratas ja se lõks käis "sinna 
"piale, mud'u "argub ju järele ja kangas "jälle lohja pial Tõs 

2. selguma, avalikuks tulema sa/a as/a "kohta "öötakse ka, akkab "arguma Pha; Sjj 
üks kaval asi, ei taha ega taha "arguda Hää 

3 . laiali minema, koost lahkuma inimest " arguvad (lähevad teise kohta elama) 
Var; jää akkas "arguma Tõs; "Arguvad ära, üks läheb "ühte aru, teine läheb teist aru; 
akkame laiali minema, "argume ära Hää 

a r g u s "argus Kuu Jäm Khk, Emm /-o-/ Mar f-o-j Tõs JMd Pai KJn , "arktus 
Khk VII Rei Mär Hää Kos Koe VJg lis Trm KJn, " argdus Kse Ris Plt Hls, g -e hv 
argus, pelglikkus see on paljas "argus Jäm; "arktuse pärast ei "julgend ta "öösel "välja 
minna Mär 

a r g u s ( e ) | ä ä r "argus(e) äär kanga lõigatud serv - Kse 
k a r g u t a m a argutama Hää Trv Nõo Ote, (h)argutam(7ti)a V(-tõmmõ Krl) hargita-

ma, (jalgu, käsi) harki või laiali ajama; (silmi, suud) pärani, lahti a jama arguiap pääle 
oma "jalgu Trv; Arguiap saisten noid jalgu - - nigu rõugu redel jala arki Nõo; Hargut' 
"hinda ärp, ku soss "vanmaja "sõimamma "py.urd.se; Misa^ian harguiai, mine ijst ärp 

Urv; argutõss silma1' "vällä Krl; hargut' "henne läve pääle lak'ka, arvašs et ma^tedä 
"pelga Har; misa iah "jalgu harguiai, hargutagu ui nii, tõõsõ maha ai lavva " taadõ Se; 
näi?, ku hargut' "hamba7 vallalõ Lut V r d hargutõlõma 

h a r g u t õ l õ m a hargutõlõma frekv < hargutama misa iah hargutõlõt tij pääl Se; na-
kass kassiga hargutõlõma Lut 

h a r g u v a l l a hargu\valla(?) Har Rõu Vas 
1. laiali, harali, harki(s) sõrmõ "olli harguvalla^kõik', nii "olli^vällä^ "paišiõdu; 

sais jalajiarguvalla? Har; ajagu^i* innast harguvalla Vas 
2. kohevalt, koredalt - Rõu 
l i a rgõ l ine haraline "saiba otsah sääne hargõline oli. "väslrä kutsuti Plv 
a r g õ m m a "argõmma, arõdap Har ("argõda, ipf arõss) pr argõss Räp hargnema, ha

runema mul oli rät'iiük'k "kaugõ "aigu palistamaldap, no om üless arõnup; ärä^ "lasku^ 
püksiharul üless arõdap; vanast taheti kõik' nii kimmäst Ujud, muud'u "argõss vallale 
Har; vjir "argõss ar [rätil] Räp || edenema, laabuma no nakass inemine ka "argõmma 
ia "iy.ij.ga Har 

a r h a n g e l s k i (suur lahja tursk) arga-ngelskid ~ kere-nskid J äm; argaiigle tursad 
Khk; arangelskid on tursad, laia "peaga Mus 
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h a r i 1 

a r i 1 art Jõe IisR, and Kuu IisR, ad äril VNg 
1. argipäev püha 'ehteidel 'rohkem [käidi kiigel], . s a n 'ehtul vahel mõned plikkad 

vai nied 'poisid ' käi[site] Jõe; Ei siin ole püha ega ari, 'mutku pane aga 'tüöle laga; 
Laisk on, vedeleb pühad ja and IisR 

2 . ad pühadele järgneval päeval, pühade järel 'viimsepüha äril 'käisin 'linnas VNg 
V r d are(l), arg2 

ari~ ari kartulikoor Tuhliand veib rent peele panna Käi 
h a r i 1 ari g arja p 'arja eP M T(n arn Ote); (h)ari g (h)arja, hafa V(g ^a / ä Se; 

arii g a/e/a Lei); ari, "arja g ' a/^a R(/i- Kuu) 
1. hari, millegi tipmine, kõrgem osa, (piklik) ülaosa, ülaserv, murdekohi a. (katu

sel) Õlgkattussel õlid akkid 'arja pääl Liig; Vana ise õlal 'arjas, poiss annab all [roogu] 
kade; Kui näed kevade esimese linalinnu -- katuse "arjas siis tähendab see sui 'pilka 
lina kasu Pöi; enni pandi lina luud katusse arja "peale Vig; meres on "laini ku tua arjad 
Hää; Kui maikuu vilu ja vihmane, läidab küinid ja aidad arjani Trrn; arjast mädänep 
katuss kige vähep Krk; lõnnisspäeväl pidi olema kesk talv, siss üteldi, et tõnniss om 
tare arja pääl Ran; õlekatusse 'arja letti, õleotsa käänetivä katõkörra ja siss 'peenikest 
õleprahii 'pääle ja 'panti lapiku 'kivve viil k^ge 'pääle Nõo; luul' om katusõ harja vällä 
"lahkunup Har; varõssjala? lasõ õi hafast 'ol'gi vallalõSeh. (viljarõugul) 'auna 'arja 
'pääle "pannasse vihk Liig; anguga tõsteti [rõugule] pää või ari 'otsa Hää; rõÕgu arjad 
läksivad 'kasina Pai; pane arja pääl üless 'riise Krk; Rõõgu hari "paiite viglaga*, luud 
es küünütäp üsäga^ 'panrna Räp C. (mäel, künkal jne) Nasvad on meres kivi 'künkad, 
kurv ari pääl; 'püüaks angerji siit samast jooma arja tagant Hää; mis säl mää arja,_,bel 
ka kasub Khk; mätta arja päält sai njj marja Krk; mäe arja pääl om kehvemp vili Kain; 
päiv "nõ4si mäe arja lakast üless Har d. (künnivaol, lainel, hangel jne) obone ei 'sõisa 
last vaol - - tämäl on "räi]i)es vao "arja pääl "kõndida Lüg; "põhja "luulega on [laine] 
'arja 'rohkemb 'valge ja 'murrab Vai; meri lainetab 'valges 'arjas Khk; "Laine arjad 
olid "valges valitus; Nii sügavad talved olid, et aipje arjad olid katuse räästas kinni 
Pöi; künnivao an peab olema kõrge Kui; 'Kuurija laine, temal ari rullib iis Hää; ärä 
sokku vao arja pääl Krk; lume aijgel 'olli nigu ari pääl, 'päälmäne ots 'oi'li nigu 'vällä 
poole iuisanu Ran; kui 'kartlit mullati, siss "lasti muld katõlt puult "õõla arja 'pääle 
kokku Karri || vagu kas hafjap omma lastup, et ma saa kartoli pannap; ' Kapstap ja 
rongulip istutõdi ka^ "harja Har e. mitmesuguste esemete jne ülaosa, üleval asuv osa ülä 
"arja ajama [kiike] Lüg; sua ari (soaraam) on piide 'ümber Khk; Ulemese palgile soon 
sisse - - alumesele aga ari mis soone sisse käis Emm; sealt rangi arja pealt võtnd kaela 
kaiti Mar; teile arjad (kangastelgede külgpuid ülalt ühendavad ristpuud). 'arjade pial 
käisid need puud, kus suga oli Tõs; [linad pundis] on ' afjapidi koos Saa; lavva pääl 
telt 'niiVsme, neil om sõlme arja pääl (ülemine niievarb) Krk; [kuhjamalgad] 'panti 
'arja pidi kokku, kas viis 'malka vai Ran; Säält kost paan kokku olliva'pantu, luud 
'otsa kutsuti paari hafjaotsass Urv f. kõrgem piire, vahekoht maade, niidukaarte jne 

vahel vahe arja 'peele pannasse kivid vahel, kui 'aida p 'tehta; 'arju (heinamaasihte) 
ajamaKhk; Sne kupitsa peele joosvad kolme küla maade arjad kogu Kaa; Mõni jätab 
'jälle suure koare arja, koare alune jääb 'kõrgeks, 'arja Pöi; kes tast "niitis, ei jälnd 
'arja, tönk õli lühike Trrn; kaari arja jätät kasume, [vikati] kondsu oiat üless Hei; kes 
om "niitjad, niidävä iluste, ei tunnõgi kaari 'arja, om ilus puhass tasane kõik Ran g. 
äär, serv Ultuss'ääred 'õmmeldi ülä'arja - - kaks 'riide äärt 'vastakutte, sis 'niulaga 
ülä'äärä Lüg; vindi ari ei jäe terav moeto, lastasse kõhn 'korda Kod || nööpaugupis-
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h a r i 2 

tes Õmmeldud tagid meestesärgi käisevärvli servas meeste'rahvale 'luudi hafja "käüse 
"värvli 'otsa "valgõ nudiga Har h . fig Arjani antud (kõrgesti koolitatud) Kuu; Mõni 
luam "jällä ise õli 'arjani täis (viimse võimaluseni), aga - - "muiku "aagas siit toppi ja 
sääli toppi Jõh; h a r j a kõrgeks, pealt teravaks, h a r j a l , h a r j a s kõrge, pealt terav 
maa on 'kärjel ja "arjal, konerik Liig; Kui talve tuisune aeg oli, siis ajas lage peel 
teed keik iganes arja Kaa; Kui kenast 'künti - - siis vaud on "arjas; Tee on nii "arjas 
kut kerstu koan Pöi; ku tijd arjan talvel, siis kasvab suvel üvä vili Kod; ora paastukuul 
arlge ja tji arjan, siss saab ää suvi Hei; lii 'korgõh, hai1 äh üleväh Se; a r j a n "segamini, 
korratult" mea ei puiu neis, las na olla kuhjan või arjan siin mahan Krk | ku näil (ah
nitsejatel) 'endil kuhjan ja arjan om, aga iks tahva 'tõese käest Nõo; m i n u h a r j a , 
ü t t e h a r j a (minu-, ühe-)taoline, -vanune minu "arja mees SJn; tema võis siis minu 
"arja "olla Vii; suu kuusk ja laane mann nu rehendeii ütte 'arja (on ühtmoodi kõvad) 
Pst; seant miu "arja "miuga olli koolin üten Hls; laa om mukka ütte. "harja Urv 

2. (linnu)hari kana akkab munele, siis ari lähäb punasest Liig; metskukk, ilus pu
nane ari nagu isa tedrel Mär; usside kuningal oleva punane ari nagu kukel Hää; kukk 
akkab "arja kasvatama Kos; "veiksed kuke seened - - nagu kuke. arjad karva päält Aks; 
arjag uisk, kis arja ärä söövet, mõisivet kai"iõisku linnu kjjlt Hls; kikka ari om lötakeli 
tõese poole pääl Nõo; kanal umma^peenikese jalap ja 'harja olõ õi? olõmahngi (ti
budest) Rõu; h a r i p u n a n e , h a r i l ä h e b p u n a s e k s (vihastamisest) ie<?l "töisel 
"arja punaseks Hlj; ari on punane, poiss on vihane Jõh; mool üsna ari punane J äm; ari 
punetab Pai; ari lää punatsess Trv; Kujal -- hari verevas latt, soss taa nu^Vsaagatas 
õnnõp Rõu V r d harjas2 , harjus 

3 . pea, juuksed - Lüg Saa eL "juoksu päält lasin kõhe maha jänesse. nii kui mats 
käis, "viskas kõhe üle. "arja jänesse Lüg; ta ams kaasi "afjapidi (turjast) "kirini ja 
"viskas "sahvrest "väl'lä Saa; poisi kakelnu, "arja pidi kogusin Trv; emä võVt arjast 
"kinni, siss tutut Ran; tema tui ep "mulle kate käpaga "arja nigu lõvi peni jälle Nõo; 
nigu lapukikkakesep alati "harju pite riiun kuuhn Rõu; mehe heilvap "harja (taple
vad) Lut; h a r j a ajama, kargama, minema kellelegi kallale minema; tüli a lustama mu aig 
om nõnda igäve, et "kargass või "arja "kinni Krk; "pehme loemuge ei lää tõesele "arja, 
ei lää tõesele "kurja tegeme Hei; ja mina takast säl'lä Tanelile "arja Ran; ta "olli viha 
täis, karass mulle "arja Nõo; Juta Oiõga aip iilä^ni^ "hafja kuip Rõu 

4 . haripunkt kui "talve "arjal ei õle "külma, "millä seda siis tuleb Lüg; tõnikse 
pääval talv arja peal, leib pooleks, põhk pooleks JMd; päiv urn hafa pääl; päiv nakkass 
üle hafa "rnaaha minema Plv 

h a r i 2 ari g arja p "arja eP M T Krl, hari g harja hafa, p "hafja V(g hafä Se); 
ari g "arja R(/i- Kuu) 

1. hari (puhastamiseks, pühkimiseks, kammimiseks) "pintseldamise ari, "miska 
"tõmmatasse "liimi; obose sava jõvedesi tehässe "saapa "arjaid; "antakse "kõrtsi "arja 
(peksa) Liig; tihe ari; vale ari (suure piivahega) Khk; obuse sugemese arjaga suketse ja 
kammitse obust Muh; veta ari ja "arja ennast "puhtaks Rei; [luige] "tiivad "tehti "jälle 
sure tolmu arjadeks Noa; "enne olid sia "karvadest arjad -- pigiga "tehtud, siis ikke 
"sueti "juukseid VMr; soe "riided arjaga "pustass; vanass riie õli kare, ku afjaga võtab 
sul ihu piäl Kod; lehma anna otsan om ka pika jõhvi, jõhvest teiäss " arju Nõo; vanast 
"kammi es olekine, vanast "olli pääsugimise ari Ote; pää"suitev ari om tsia arjassist 
Krl; kui kõhvahuta^hafaga7 [ lehma]-- soss "jalga ei liigudap Rõu; larõ "pühkmise hari 
Vas; pääsugimise hari Se 

408 



harilatt 

2. tööriist linaharirniseks a. metallpiidega linasuga linakiuclude sugemiseks jäme 
arja lakud ja Epeeni arja takud Muh; lina arjal on kaks arja, teina on arvem, leina 
tihem "otsas Emm; soetakud o arja pealt läbi köin Vig; lina 'suitse ari Saa; kahe pesaga 
lina sugemise arjad Kos; ari sidotasse pingi 'külge   perenaene issub arja pinnude 
vassan; kahe terägä art. tõene o sõre tera, tõene "tihke tera Kod; lina sugimis ari, 
kate poolega ari Krk; harvõmbast halast "suilu "pakla? omma ofsik "pakla?, paksust 
halast laašk pakla? Plv b . pakust (lauast) j a sellesse kinnitatud noa või vikatiteradest 
koosnev vahend linade kupardamiseks, linaraats "kuprimise 'arjad. 'kupritasse lina 
' siemi Liig; ari "tehti vana vikatitest ja, aga parem õli vitsa rauast  aga "raske on 

sugeda Trm; vanass lina pihu päriti pulgade vahele pingi 'piäle, puu tämäle köödikitegä 
kaala 'piäle. arjaga "raisid tämädä, kõvera terägä ari õli Kod; arja pääl kraabiti peod 
"puhtass kugardest Ran; linahari, tuul hafjal omma^nii^'säärtse^väidse^seen  nii 
ligi üVstõist. sis "tuuga^kistass kubla? maha? Har; Lina "viid'evä? sarra mano kokko 
ja " suifeva7  halaga kuku9 otsast Räp 

3 . okaspäitsed varsa või vasika võõrutamiseks  Kam Vas Se Lei varsale pandass 
ari nõna "ümbre, siss ei saa "märrä imeda, "puule om nagla "sisse "ly.ij.du  köedetäss 
"kapluga kaala "laade "kinni Kam; vasikale ka ietäss sääne hari nõna "pääle ravvanõ 

ja nõgla?, miä "t'suskasõ? Vas 
h a r i | a e d pöstandaed ariaid  püstaid lähäb öhetasa nagu katuse ari Var 
a r i d u s andus Kaa Pöi (lehma) päramised, järelsünnitus Andus "maeti lehma "juu

re sõnniku "sisse Pöi V r d arimus 
h a r i d u s u haridus, koolis omandatud teadmised "suure aridusega "preili Liig; mina 

olen 'väikse alkooli aridusega Kär; kasuema kasvat tema inemisess, ta sai aridust ja 
"kefgembät 'ellu Rõn; timü õks om saanu vaest (vahest) haridust kah Har || õpetus; 

karistus sai ahjuargi aridust ja luuavarre aridust Kad 
a r i h h u m a arihhuma "haritud saama" Ku sul laa kamstik ar arihuss, SQSS võit 

"vilja saiap Vas 
 a r ik Ls kanaarik 
h a r i k han\k g gu köie, nöörijupp kabla otsakõnõ määne  kabla harik Lut 
h a r i k a l l a hankalla? kaksiratsi  Rõu V r d harikilla, arikille 
h a r i k a n õ hanka\nõ g tsõ Urv, dsõ RÕu haruline, haraline vana harikanõ puu. tan 

om pällu sääntsit harikatsi puuräbäkit Urv; tina harikanõ, pal'lu kukkõ otsahn, pal'lu 
harrõ Rõu V r d arikline 

ä r ika s tülinorija tõeste " vassa õli väga ankas mj$s Kod V r d arjakas1 

ha r ik i l l a Ls katsiharikilla 
ar ik i l l e harali, laiali ao oksad one arikille, ei siirini enam pliita "alla Kod V r d 

harikalla 
a r i k l i n e ankli\ne g se haruline, haraline innus ariklise "õksegä [puu] Kod V r d 

harikanõ 
h a r i | k ü l i m i t arikilimiti (mõõt) "12 toopi"  Kad 
ä r i l —► ari1 

ha r i I l akk arilakkas (lühikeseks lõigatud lakaga) oli obu, 'niuke terav ari oli PJg 
 l a n g nüsi koos hoidev lõng nuu "nutse varva jäevägi "jäädväld sinna niitsete "alla, 
peräst panti tuu artlang kätest otsast kinni "vaibu "pääle Nõo  l a t t a. kõige ülemine 
latt õlg või rookatuse sarikatel  Sa Anlatt vaadati ikka kena 'sirge, siis sai ari ka 
'sirge; Ari lat'l  mis sarikute risti peal on, arja all Pöi V r d haripalk b . rõugu 
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arilene 

harjale asetatav puu 'reikal on ka arilaVt Khk; vilja lossid -- arilai'1 'pandi 'piale 
Var || ülemine latt rõugu puitsõrestikus arilati päält ieVti rõuk teräväss -- ja vitsa 
'pääle Kain V r d harjalatt - l aud a. katuse harja kaitsev laud; katuse otsalauad Mehed 
lõppetasivad kalluse 'lüemise ja panevad praiga ari'lauda 'pääle Jõh; katuse ari lavvad 
~ laavad Khk b . surnukirstu pealmine kaanelaud 'surnu kersini on arüaud Khk V r d 

harjal au cl 
a r i l e n e arilene harilik arilene paeu, suur puu Aud 
ha r i l i k ari\lik R(/i- Kuu) e.P(-lek Emm Käi Mar) M T Krl u V, g -Uku eP eL, -ligu 

Kuu Rei Puh Nõo Krl Rõu harilik, tavaline, igapäevane See ikka arilik asi, et naine 
mehest noorem on Pöi; no eks pudru ole va arilik toit Kei; kudas käbarad käivad, se 
jo arilik sõna PJg; männid on anhkud metsa puud Pai; suka kudamin om arilik tüu, 
egäpäävän tüu Krk; om arilik sõnajalg ja 'maarja sõnajalg Nõo; harilik maa kivi Plv; 
Harilikus jõulu õdago söögis oli ahoh küdsetö? jämmejõulu vorsti7' vägeva Vsialihaga7" 
Räp || hv kena, korralik - Muh Rei täna ühna arilik päe M u h V r d arilene 

h a r i l i k u l t adv < harilik sügüsüll igä hariliguld olid kõvad 'tormid Kuu; juut ikka 
arilikult tirjrjib kõvasti Ans; 'tehti ju õlut, nagu ikkagi arilikult on Nis; rüga külveis iki 
arilikult sügüsi Pst; talvistõ puulpävä 'antass 'lehmile parembile süvvä? ku harilikult 
Kan 

h a r i | l õ n g a. kanganiite kinnituspael ari löipjad keivad 'sauade väljaspul küljes 
Khk; 'niisa teeme, siis teeme niie varvade 'ümmer 'seokse 'looduse, niis jääb selle 
'looduse 'külge, see oo niie arilõng Aud; arilong on niie 'varva peal, oeab niied 'kuini; 
kui kuduma akkad, pannakse 'varvad ja arilõng 'sisse [sõlmniitel]. 'enne olid kõik 
'varvade peal, arilõng sees J uu b . puusoa piide kinnituspael ari lõngaga põimiti puusua 

pnd Pst V r d hari-, harjus|pael 
a r h n a aruna Jõh, ari- Liig Muh ?Kõp harjuma 'arjund viis ehk arind viis Liig 
h a r i m a 1 ari\ma, -da R(/i- Kuu, -maie Liig, da-inf ari VNg) eP M(-me, -de) T; 

(h)ari\ma, (h)am? \(-me Krl, da-inf hafri* Plv, ari? Se, -de Krl) 
1. maad harima, kultiveerima; hooldama, puhastama (umbrohust jne) ohakad ja 

takjad akkavad 'kasvama kabustus, no kes neid arib Liig; kui maa ei saa antust, ei 
kasvada ka Vai; einama on ukkas, tahab arunist saaja Jäin; ari põldu siis saad 

'leiba; soo sahati üles, anti üles Khk; üks va arimata põld Mar; arimata piinrad Tor; 
vilja arimise kuud (september, oktoober, ka november) JõeK; jääl maa üks pae'pialne 
maa, keda ei sua arida J Md; üks antud ilus koht, salu VMr; põllu arimise riistad Sim; 
'põõsa alused arimata KJn; nüid om maa 'äšte arit, nüid võip rüga legeme äkade Krk; 
mes 'süüti jäänu, mõni maaiük'k, ty.u sai jälle üless arida; iu põld om penss perätu, 
arunada Ran; üle'aidne nätä arip 'kartuld, künnap afk adraga läbi Nõo; sääl antass 
joba kessä rük'ä tetä Ote; kõblašs -- kirvõšs ja kaiig, nyu? ol'liva? arimise riista7" Räp; 
ari põldu, narrilagu i; kartohka omma? hainalõduP, vaja7" minnäP näid arima Se || 
fig Kie lese 'põllu arib sie 'täiva 'riigi pcrib (ütleb eneseõigustuseks mees, kes käib leske 
magatamas) Liig 

2. puhastama, korrastama, kasima sul on nenä näitas, ari tämä 'puhtast ja pühi 
'vällä; kuusk arib 'endast ise, ajab kävid maha ja tieb puhtast 'endast Liig; Tõsiage 
vili kärbikude, ma arm pärast 'riismed Jõh; elud-majad 'tahtvad arutust 'saaja Jäin; 
'lambad läksid 'karpa, jõua anda mette Khk; on ta (lehm) ennast juba ää arind (kas 

päramised on juba ära tulnud) Pöi; tema kasis ja äris vana inimesi küll oolega Mär; 
lohakas inimene, ei viitsi ennast anda VMr; 'juuksed olid kägaras, arimata Sim; mina 
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harimalk 

ei sua lapsiss kohegi ärä 'minna, 'taita ja ari näid Kod; kass arib ennast ju "kangesti 
"puhtas KJn; lastega olli jo vana uni pää annusega, ei "täie 'kaüsa Ran; ema es ole 
' süvvä "lennu, ta es ole mehe "rõivit arinu ei midagi Puh; kui sa ka esi nädäli._sen 
"korda länikid ariss, siis na olõss küll -- "puhtad KodT; tnnä esi hinnast arõ Se 

3 . parandama, remontima "veski käib loginal - - "mölder ei "viitsi üless arida Liig; 
"riided nii katti, "tahtvad anmist "saaja, ma ari nee "terveks Jäm; Vana lagund 
"lahtine maja, aritud pole, mis "sooja see peab Pöi; kes "meite vanu "atru viel arib 

Muh; üks kingissepp, obuse riistade ja paruni saabaste arija oli Tõs; "puised "tahtvad 
anda Tõs ; ärisid 'soapu Kiin 

4 . töötlema, kasutamiseks ette valmistama a. linu (villu, kanepit vms) töötlema 
"pestusse "villad sittast "puhtast, siis "kuivadetta ärä ja "masse "veskile, "mölder 

paneb "undi "alle ja siis vatti "alle, vatti alt lähäb "viltie. siis "pannasse levendased 
"ketru"massina -- sie on sie 'villa arimine Liig; "ropsimine ning sugemine on linade 
artmine Khk; sügise akkame linu arima, masindakse ehk laugutakse, ropsitakse ja Juu; 
"ešte anti [lina] kolbiskitega, õige vanass Kod; (mo ei mässa oma arimise kullu ära 

Ote; Linnu pailo "peeti ja noid sai kQik talvõkõnõ harriP Rõu b . kala rappima, rookima 
kui "räimid saab andud, "öötse kiduma Mus; andol kala on ära pohastat Emm; kala 
arimese päevad olid mõisas Rid; "räimi antasse -- "võetusse kõri alt ää ja pead koa 
otst ää Mar || päädiku är ariti, sis 'panti "kjpne Hls; mia mõista soolikü äride küll Krk 
c. kartuleid koorima - Hi Mar Ris kui "vöörad inimest ka "laudas on, siiss peab ikka 
"enne "tuhli arima ka, muidu na sant külainimese ees Käi || akkas "pähklid lülima, 
arib ää. võtab lülid kullest ää Nis 

5. õhutama, arstima, ravitsema - Sa Plv "maaljad piiradatse kuld rahaga ning 
öbe sörmisega, sedasi on neid aritud ning ohatud Jäin; "koolja viga ariti "kooljanärtsu 
suitsuga ning " kooljaseebi killuga; la ans, tegi vee ning 'andis "juua [sellele] kes tuli 
"rääkima; ussi sõnadega äris [ussi hammustuse vastu] Khk; see oli 'aige arijaks. ta 
keis mind 'vaatamas ja mind arimas; Oli eese tervisega tükkis otsas juba - - tohtrid 
ärisid ta üsna ää Kaa; nõiakõlla -- tuuga iks ariti haigit Plv || ttg tugev lohmakas 
'naine, en 'jaksa anda töist (seksuaalsest rahuldamisest) Liig 

6. u teadmisi, oskusi, kooliharidust andma või saama (sag tud- ja rnata-vonnis) 
aritud mimisel on kõik "kieled 'selged Liig; mis arimata inimene sest ka teeb Khk; 
aritud inime, kes on koolitud ja 'oskab paramini ennast üleval pidada Juu; kuoli aritud 
VMr; arimata inimene, prostoi inimene Kod; ega tema üit's arit inimene ei ole, tema 
07U ilma arimede, tema ei oole koohn käünu Krk; ta om antu rahvass Hei; kas 'tulli 
antu inimene vai 'Uil'li alatu inimene, tuu jutt juusk täi nigu vorin Nõo || kodustatud 
metsaline on metsaline, tema teise aritud elajaga ei lepi HJn 

7. karistama, peksma, lööma poiss tahab arimist 'saaja, m ülantuks läind Khk; 
Mis sa suurt meest änam vitsaga and Kaa; ega siiss eiig ukka lähä, kui ihu anda saab 
Mih; ma pia sutt arime, mud'u sust ääd 'nahka 'vällä ei tule Krk 

h a r i m a 2 an\ma R(/i- Kuu, -maie Liig) Jäm Vig Saa Juu Jür Sim I MMg KJn 
kinni haarama, kahmama, võtma kuer äris kääst 'kinni VNg; Mene an üks 'süülitäis 
'õlgi virnast Jõh; Ari saba näppu ja lehi külasse 'teistele [uut kleiti] 'näitama; Äris 
'korvi ja läks lisR; an lää kääd seila taha kinni Vig; arisin kadsi 'tufjapidi 'kitini; 
mind on nõnda 'karvisi aritud, et pääluu 'uugab Saa; äris teise savasl 'kiiim Sim; 
arib leevätüki kätte ja akkab 'suümä Kod 

h a r i j m a l k hrl pi õlg-ja rookatuse harja kinnitavad ristamisi asetatud puud, malgad 
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arimus 

- S L saand kalus "valmis arjatasse katus ää, pannass arimalgad 'pääle Khk; arimalga 
- - "otsade sihest koivad 'nõelded läbi Muh; Kui õlgkatuse tegu lõpetati, panti sasjed 
alla ja arimalgad pääle Rei; arimalgad pannasse ' arjamese 'aegas Lih || kuhjamalk, 
kuhja harja kinnitav malk - Järn Han arimalgad - - mõni pani kolm "paan, mõni pani 
kaks. otsad jäid 'kõlpe kueha külje peal Han V r d harakas, hari |paar, -puu, harjamalk 
hark1 

a r i m u s arimus g -e (lehma) päramised, järelsünnitis - Muh Tõs V r d aridus 
h a r i | m ä t a s mätastarn - Lai SJn Ran aenamaa pääl ' olli art mattil - - ta om terav 

nigu ari; ari mättad nakava kasuma, kui kari ärä sõkub Ran - m ä t l i n e a < har imätas 
Ari' mätlene eenam annab paelu 'eina SJn 

a r i n 1 arin(a) g -a RId kiviiste reheahju koldeesise kõrval, koldekivi üks kõva 'is
tumise ase, paekivest 'tehtu ehk munakivest. "ahju Iie "juures anna VNg; "välläspuol 
Iie "kõrval õli suur sile kivi, sie õli arin. annal "issuti vai "pandi kääst pann vai pott-
"mõisides õlivad pilkad arinad, võis inimine magada sääl Liig V r d arinakivi || võlvi
tud müüritis ümber reheahju esikülje; kumm kahel puol lied pae "sambad ja ulaval "ahju 
"kõrge "paasine, kõik kokko õli arin. redent "müödä sai ronida arinalle ja kauss tua 

maha arinalt vai pott vai pann, mida vaja õli Lüg || ? pliidikumrn "pliita pääl "kõrge 
"liede on arin Jõh 

a r i n 2 arin g -a Vig Kse, kom annaga Tõs hoog, tormamine [koer] tuli suure annaga 
kallale Vig; loomad tulid suure arinaga, suure uhhaaga joostes Tõs V r d ahin 

a r i n a | k i v i ärina kivi — arin1 - Lüg Jõh 
a r i n a l adv < arin2 tormates, lõrinal - LNg Kui Vig Kse koer tuleb annal kallale 

Kui 
h ä r m a m a , h a r i n e m a , h a r i n u m a anna\ma Trv Nõo Rõn, pr -ss Karri, hari-

nam(m)a Urv Rõu; arin\ema Jõh lisR Vig Var Hää VMr VJg TaPõ Plt KJn T(-Õ7na 
Võn, -õmõ San), (h)ann\õm(m)a W(-õm[m]õ Krl); harinuma Lut; ipf (rna) anni Trv 
Puh Nõo RÕn Krl, hansi V(ansi Lei) harjuma Kui pole 'lapsest arinend, kus ta_s 
enam pärast tiab IisR; ta on peris ära annenu "vaeslemaeas Hää; ei anne annemaski 
(ei harju iialgi) Trm; nuur äfg "panti vana kõrvale, siis arines ärä Kod; nad armesivad 
selle [agana] leivaga Plt; võrgu 'sisse 'aamine lääb ruttu, kui armu mehe Ran; egass 
must 'muudu ei jäta, ei arinu eläjäss ametit Nõo; Kodujänese arimva "väega 'julges; 
kui ta (laps)._.m vedelusen arinu, siss taj viisi midagi tetä Rõn; ta jn. tad 'juuskintst 
harinu7", tast ei^saa muud ku ilma joosik; no? om luu muud maha harinu7' Har; nuur 
lehmakene um harinamada7" • hannamalda7" - - 'Vsiunass jalaga7" Rõu; kui Vsiga jo? 

rükkä harinõss, soss nai alt 'muudu ei jäta Plv; kulia tegija oli mõni vanõmb ja ha-
nnob inemtne, kes tuu "luuga oli jo harino7" Räp; "tütrigu mano harinu "k'äuma\ ar 
hannõt, sis k'äut pääle Se; harinumandap (harjumatu) Lut V r d arenema" 

a r i n a | n o k k katlakook annanokk, kõver 'konksudega puu - - 'augud sies, sai [pada] 
ülemalle ja alamaile "tõstada Lüg 

h a r i n u m a —» harinama, harinema 
h a r i | p a a r pi ari paari — har im alk - Ote -pae l a. pael võrgu selise all pinede vahel -

Pöi b . kanganiite kinnituspael - Mar Mär || aripaelad oo niie 'piälsed Tõs V r d harilõng, 
harjuspael c. nöör või rihm rangide ülemiste otste kinnisidumiseks anpael 'aelasse 
'sesse et rangid ühös 'seisvad Mar V r d harjus(e)pael d. kabimütsi ülaäärt ilustav 

siidist pael - T õ s PJg kabjaga 'mütsid, aripaelad olid näil ja pilsid Tõs - p a l k aripalk 
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ä r i s t 

hari lat t - Mih - p e a l n e pi 'taose aripäälitse rangide ülaosa - Krk V r d harjapealne, 
harjus - p u l k o n pulk katuse sarikaid ülalt ühendav pulk - Ote - p u u (sõna lõpuosa 
sag lühenenud) a. harimalk - L HaLo M Kam spor V enni vanadel mõeadel olid aribud 
peal- - 'risti katusse "selges Vig; aribu varras (katuse harimalku ühendav ritv) HMd; 
aripuud jo sammad mis varespuud. varespuud ikka vanem sõna Nis; kui iõnnisspäeväl 
päiv ' vällän 'ol'li - - siss 'ütlivä, et Tõnniss istuss katusse ari'puie pääl Kain; hari 
puu nigu sika sarvõ? 'saisi? sääl 'ülhen, 'vaeldamnsi; ku haripuid is olõp, soss 'panti 
lubjakõisi; haripuu ol'l nii 'saadõ pulgaga päält kuini nigu koogup. tuy, pulk oli pik'k 
nn, et "lnku? sai, lopõ pulk Har V r d harjapuu b . tuuliku harjal olev puu Katuse 
laude otsad olid ari puu sihes. Ari puu raiuti päält teras"kanti 'välja. Kui vähegi 
"tamme kää oli, siis 'tehti ikka aripuu tammest Pöi c. pi kangastelgede külgpuudele 

tuginevad põikvarvad, mille külge on kinnitatud soalaad; kangaspuude külgpuid ülalt 
ühendavad puud - Jõh Muh Mär Aud spor K, Trv 'kamlade ari puu on üläväl, 'otsad 
'jäävad kõrva puude 'pääle-- 'oiab kamlad üläväl Jõh; kanga aribu. loivad koivad 
anbude peal Muh; 'kanga aribud, kus niied ja kammlaad' peal seisavad Aud; tellel om 
kaiis aripuud; aripuu pääl om sua laat Trv d. kangasoa (ülemine) raamipuu soa aribu, 
jnis piid 'kitini oeab Juu; soa aribu on see, kus vahel suga on SJn V r d harjapuu e. 
rangide ülemine osa hobõsõ 'taossõ haripuu Räp 

a r i | p ä e v ari- R Kos Jür ViK TaPõ Plt KJn Vii ?Krl Lut, arp- Kuu; 'arpa Kse 
Tõs Khn PJg (sõna lõpuosa sag lühenenud) argipäev ma "töise 'tienija, olen aribäva 
'ehtu 'kiigel, ei seda küll ei oid Jõe; kuus an'päivä 'seitsmes pühäpäi VNg; eena 
'talbusõd sit "pietässe, ikka 'afpa tehässe Khn; vanasie ' öeii ikke. 'ar"pa - - näid 
"õelasse, argipääv - -pääb PJg; ari 'pääva ega püha 'pääva ei pea, 'nottab alati Jür; 
anpääväl teed tüüd, pühäpääväl ei sua kua rahu Kod; äripäeva 'riided on ikke. vanad, 
suvel linased püksid Lai; äripäiv - ari päiv Lut V r d äripäev 

a r i | p ä e v a n e ari- VNg VMr Lai MMg; arp- Kuu, 'ar"pane Tõs('afpäne) Khn PJg 
(sõna lõpuosa sag lühenenud) argipäevane Kaik pühad ku ärid 'mässas sen arpäiväse 
'tüöga Kuu; sie one mu ari'päme rädiku, sie 'jälle püha'päine VNg; 'ar"pane töö PJg; 

a r g i p ä e v a n e p ä e v argipäev Tõs Khn VMr Lai 'Afpastõ 'päävegä 'pietässe vanu 
'riidi Khn; aribased päävad on ikke töö päävad; aribasel pääval teeme ära Lai V r d 

äripäevane 
a r i | p ä e v i t i adv < äripäev - Liig Jõh KJn argipäeviti An'päivite 'käidi 'kaugematel 

"einamadel "luagu "võitamas Jõh 
h a r i | s a b a arisaba lühikeseks lõigatud saba hobusel - Juu 
h a r i s k harisk kerglane, kekats; lõkerdis ta om nigu vana harisk, iaal ei olõ õigõt 

inemise nijjlt Kan V r d haresk 
a r i s k a s energiline, hakkaja, omakasupüüdlik anskas - - nisuke tragi igal puol, ni

suke puol"ahne, kus aga suab, sialt "tõmmab Kad V r d arjakas 
h a r i s k a s hariskas, pl hariskased Kuu 
1. okslik puu vilja jne kuivatamiseks Hariskaseks "lüödi 'otsa"päidi maa sise - -

'sinnep siss 'pandigi sidä ohra 'kuivama; Hariskased - - puu 'latva'puoline - - kogu 
oksiegä kuos; Meil 'kuivadetti hariskull meri'köüsi ka Kuu 

2. "viljakärbisele peale pandav puu" - KuuK V r d arispuu 
a r i s | p u u arispuu "viljakärbisele peale pandav puu" - Plt V r d hariskas 
ä r i s t anst g -e (laeva)ahter laeva ärist, ariste loud (laud, mille külge kinnitati osa 

laeva- > paadilaudu) on taga 'otsas, anst on paadi tagomene ots Emm 
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h a r i t u s s 

h a r i t u s s haritu\ss Har Lut, (a)aritu\s(s) Lei, g sõ harjumus, harjunud komme 
to^rn harituss, ku inemise üüd \sanna lättävä7. ei^läpe^"valgõga "ahnusõst minnä? 

Har V r d harjutus 
k a r i | v a g u vesivagu (liigse vee ärajuhtimiseks põllult)  Khk Lä Jun Trm Hls *ae

tasse paar vagu kogu, "seoksed 'kitsamad jä^ad, jäla ning va u vahelmine; kui "jälle 
tuleb vesi maa "sisse rugid teha [siis] "aetasse art vatud Khk; kui mõni kardulisi läbi 
aab, siis "öötasse, aab "kõrged vaod nagu ari vaod Mar; rukivaud 'aetse "ühte pidi 
ja üks teiseti läbi. see oo sis arivagu Kse; igal postivahet oli oma arivagu vahel J uu 
V r d hariviirgus, hai j avagu v i i rgus — harivagu fig minge tõmmake lafsil perse ha

ri "viirgusiõ (andke peksa), küll siss "kullõsõ7" Har võl las hanvõllass kangastelgede 
riidepakk  Rõu 

h a r j a | a l u s kraasitäis  Har Rõu kaafsata mõni harjaaluss 'villu, saa 'raaskõsõ 
"langa tettä kaputõidö paigada Har V r d harjandus  a u k arja auk ungas  Khn Kõp 

■jomm jomm, pl "jommid harj usk 'arja'jommid   'enne olid "käüned " arjasi 
'kauplemass   aga peräsl   'üüeii kaik siis "arja"jommiks, nie kes pakk "seljäss 
kävid Kuu 

a r j a k arjak g u Trv Krk kidur noor mets "väike arjak, "seanie nuur mõis  

arjakuss jäänu Krk 
 a r j ak Ls häda, kana, siilu, soe|arjak 
k a r j a | k a b e l (rangipuu) harjus arjuss vai arja kabel', puutaosiel "panti arja kablass 

nööri, njj es "lääve "kaVski Hei 
a r j aka |ka l a "arjaka kala ?kiisk  Liig V r d arjakas4 

a r j a k a s 1 arja\kas g ka Kod(k) Äks Lai 
1. hakkaja, tragi arjak 'tuule Kod; arjakas karjapoiss, kes iast akkama saab Lai 

V r d ariskas 
2. kuri; tülinorija, riiakas väga arjakas egäühe "vassa Kod; koer on nisuke arjakas 

  arjussed püsti   kohe lõrinal "kiuni Aks; .see on nii arjakas, kes säre või äge 
inimene Lai V r d ärikas 

a r j a k a s 2 arja\kas g ka Hää KJn SJn; k Hls g ku Saa 
1. (taim) jusshein Neid arjaki on irm"raske "niita; Arjakas on siaarjas, sij mis 

põntsaku "otsas kasvab, "valge, vahe ja kõva "jusku sia arjakas   vikati lis maha ei 
lähe Hää; arjak on peenike ja lühike   nagu arjas põndaku pääl   ta ol'li nõnda vali, 
vana loom es söö seda "ültseSa.&\\ arjak emamaa, kõva 'niita ja "mailine, arjus kasvas 
pääl V r d harjashein 

2. rukki l i l l  KJn V r d harokõnõ2 , harolill 
a r j a k a s 3 arja\kas Pha Muh, "arja Vai, g ka 
1. terav, harja omav, harjataoline ülalt "olli räpp arjakas, kus pael "sisse köis Muh 
2. harjasene esite olid arjakad siad Pha 
a r j a k a s 4 arja\kas gka (kala) arjakas, kõva tuim kala, särje 'muodi; arjakas, 'valge 

kala, "veikeste "luudega Kad V r d arjakakala 
a r j a k a s 5 arja\kas g ka Mar Mär K, "arja\kas g ka WNg(ga) Jõh Vai; arjak g 

u Pst harjulane, Harjumaa elanik Fee oli änäm arjakate sõna Mär; arjakad reagivad 
kõige "puhtamad keelt; "Paide loadal "üilsid Järvamoa mehed: alt ära arjakad, järva

kad tulevad Kos; "Ardus "jälle on apu arjakad sõim Ann; Tallinnamaa rahvast "üeldi 
järvakad ja arjakad   need olid sõimu sõnad Lai V r d arjukas2 
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harjaline 

h a r j a k a s arja\kas g -ka Sa hrv Emm, Käi L K, -gas g -ga Rei; "arja\kas g -ka 
VNg Liig IisR, 'harjagas Kuu rändkaupmees (Iiri venelane), kes vahetas kaupu ka har-
jas te vastu, harjusk 'arjakas käis täna 'arjassi 'otsimas Liig; kopiga eest ma 'osti vana 
arjaka keest pisise nööp" nööltse Käi; arjakad olid "Pihkva venelased, koisid 'müunes 
Tõs; arjakal oli rätikud, nisu juurt ja muud prödi Ris; (lapsi hirmutades:) ärge olge 
pahad, 'voata arjakas tuleb paneb oma koVti HJn; arjakal oli "tõrva ja tökatid; arja
kad käisivad "riide kaubaga, nied olid '' rohkemb talaärlased VMr; arjakad käiswad, 
koormad 'kelkudelle 'piale 'seotud, isi vedasivad Plt 

* h a r j a k a | t u r j a n e pl Näid oid "Narva ku isuri asi, 'Taani ku Lätti omi, mõni ti
ge 'pohlagas viell "pääle"kauba, kes ne 'õlled 'oitegi "harjaka "lurjused (tigedatest 
inimestest) Kuu 

h a r j a | k a u p m e e s harjusk obuse saba 'leigeti - - ' arja'kaupmed "ostasivad me üles 
VNg; "Arja"kaupmed "käisivad, "tõivad "siidi 'kaigast; "arja 'kaupmes 'otsib sia 
'arjassi Liig 

a r j a k e arja\k(e) g -kse 
1. harjusk purlak vai arjake, korjassive arjassü Hei 
2. (üleannetust, ulakast lapsest) kui poisik kedagi "kurja lege, ütelts, ossa "põrgu 

arjake küll Kik 
h a r j a k e 1 dem < hari1 

1. väike linnuhari kikkal om hafjakõnö verine Har 
2. väike vagu mul tanh kümme hafjakõist "kartulid Har 
3 . pi hafjakõsõ? sõlrnpistes tipud särgi käisevärvli ääres - Har 
h a r j a k e 2 dem < hari2 mul "olh üils 'väike arjakene, ei tiiä kos om jäänu Nõo 
a r j a k l a n e arjakla\ne g -se harjusk arjaklased lülivad kelguga, töid "kaupa "pampu

dega; arjaklased käisid pambud seljas, siis vahetasid kleidi "rridid - - tulid Venemaalt, 
viletsast 'rääkisid eesti keelt Lai V r d arjuklane 

a r j a k u t s i arjakutsi kakeldes, pureldes - Hei 
h a r j a | l a t t - Lüg Tõs Tor Nis Jun Kod Urv a. katuse hari latt " õlgide all mis "käivad 

on ruovlattid, "kõige "viimane on 'arja latt Lüg; arja lat't on katuse arja pidi. sarika - -
rist"otsade pial Nis; afjalalt - - mes kõege vnmäte "pantse 'katsele puari "kosta Kod; 
Hafjalat'tõ om kat's, tõsõlpuul kalussõ hafja tõnõ Urv b . kärbise harjale asetatav 
puu villa kärbis - - arjalafi "pandi ''piale Plt - l a u d harilaud, pilpa- või laastukatuse 
harja kaitsev laud - Lüg Vai Nis Juu Trin 'arja 'lauda - - käüb 'pilkütte kadokse 'arja 
pääl Vai; arja laud on katuse arjal, kaks lauda kokku, mis "pilpa "pialmesed otsad ära 
"varjab, et vesi vahele ei mahu "joosta Nis 

h a r j a l i n e arja\line Kod Ote g -lise KJn/- /e- / TLä Võn, -lõnõ pl -lõdsõ Krl, 
hafali\ne, -nõ pl -seP, -tseP \(hafä- Se) s, a 

1. harja(de)ga a. vualuarjaline (kasvama jäänud kaarevahedega) [niitmine] Kod b . 
hafaliisi 'husse olõvat ka olnu9 Plv 

2. teat vanune, suurune; ohtu a. Juhan "olli minuarjaline, tõese olliva kõik vä-
hämbä] poesi om ülearjalilse ja üle vanutse kah Nõo b . väikelapseeast väljas, töö-, 
teovõimeliseks saav laps või nooruk juba pens arjaline poiss KJn; Kui latse kašviva, 
siss õlle ää oma arjalisi "käske ja juhatada; Talun kõige vanemb postest kutsuti arjaline 
peremiis Nõo; Vanõmba'' inemise? "istõva lavva man, lalsõ ja hädalise saativa Räp 
c. (umb pooleaastane siga, kesik) nu arjalise olliva "kauniss ääd suurõkõsõd joba, nii 
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har jama 

ületalvikesed joba ; sii ää arjaline joba - - sest saab * varsti asi Ran; Vana emmis tuleb 
ületalve jäüä ja paar-kolm arjalist kah NÕo; hafäline % fsiakanõ Se 

h a r j a m a 1 "arja\ma, arja\ta eP Trv Hel(-7/ie) T, h-. hafa- Plv Räp; " arja\ma, -da 
R(h- Kuu, -maie Liig) VII Ris 

1. harja tegema a. katusele ülemist õlekorcla j a harimalku (või põhku j a linaluid 
ning kive) panema kattusse "arjab "kinni "arja päält ja paneb akkid "pääle; kattust 
ähkima ehk "arjamaie; "arjamise "ruodjas (katuseharjale õlgede alla asetatav peenem 
lat t) Liig; vana katus koa arjatse, õled reppavad vihma ees ää Muh; arimalgad pannasse 
"arjamese "aegas Lih; katuse arja "piale "pandi viel vanal aal lina luud ja kivid, jah 
arjati ääKoe; meil one varesjalad, ei õle kividega arjatud katus Kod; kõegõ viimane tüü 
[katusetegemisel] "olli "arjamine Ran; ega miä - - ei mäleta ämp kudass toda õlekatust 
arjati, arja "pääle "panti viši " peenembät "põhku, mõni pand mättit arja "pääle Nõo 
V r d arjatarna, arjendama3 , a r j u t amab . rõugu harja kindlustama "tehti "suured pikkad 
[rõugud] ja siis arjati kärbastega ära. nii kui ned tua akkid "pandi kaks tükki "vastamisi 
"piale Rak; "rõuku arjaiasse, "suatu teritsätse Kod 

2 . nööpaugupistel õmblema nüäbiaagud sul vjjl " arjamata; tekk õli üle afjatud, üle 
serva Kod; edimäld niidist sõõrike, siss järjest mugu "arjat, seenikavva ku t'a nöbsiss' 
saab, nõnda suures ku s'a tahad Ran; vanast iks arjati "amme "kaisse "värdlitja olalati 
"otse ja kaaltagutse "otse Nõo; "arja kõvaste nöbsimulgu üle, ta lagunõb jo ärä, ku 
sa "viskat nigu varõss"jalgu Rõn || vanaaegse puusoa piisid sõlmtehnikas kinni tama 
vanernba inimese arjanuva, "pantu pind vahele, jälle keedetu (köidetud) ja mähitu, 
seda"viisi sai suga. nööriga mähiti "ümbre, katel puul õhuksed liistud Ran; puu sua 
olliva kõik niidiga arjatu - - kõvaste " olli arjatu Puh 

h a r j a m a 2 "arjama, arjata spor eP, Trv, "h-, hakata'' Se; afja\ma, -da Plt , arjama 
KJn, "arja\ma, -da R(/i- Kuu, -maie Liig, da-inf "arja VNg) 

1. hv harjaga puhastama, sugerna "arjeti pääd, vanast oli pää "arja Vai; "arja oma 
"saapad "puhtaks Rei; ma? "harja su? pääd Se 

2. a. linu rabama, ropsima "kupraid "vällä "arjama VNg b . ropsitud linu teras-
harjal sugerna saab "ropsiiu, siis viel "arjeda Vai 

3 . fig hammustama, purema; peksma Tämä ei õle "sõpralik luam, "tauiab töist 
"arjada; "Arjab "ninda^,t on "arjatud Jõh 

h a r j a | m a l k pi harimalk (katusel, viljarõugul) Kattusse "piale "panna "arja "malgad 
- - kattusse akkid Liig; Suur tuul lõhub kesva rõugu ärh, arjamalga tulev pääle panna 
Pst; arja pääl olliva katusse argi, mõni utel et arja malga Nõo 

h a r j a l m e e s 1 harjusk - Kuu S Mar Har Se arjamcestel oli "seepi, "nöölu, riivis-
tikki Khk; arjamehed jahid vahel öö"maale Muh; suur kast "seigas, vana all kuub 
"seigas, vöö vööl. sihane oli arjamees, aes vanasid "arjasid, mikega peed "soedi Emm; 
hafämehe* käve?, "kraami möivä ja har"ušsit o.üiva?, vanno "hafju hafäšsit, "suu
ri nõklu, sõrmussit, kar"bih oli tu kraam; (öeld lastele hirmutamiseks) hafamiis pand 
kar"pe Se 

h a r j a | m e e s 2 euf Arjamees kiisk - Kaa 
h a r j a j m u l g u k e katuza mun om afdamulgukõ (unkaauk) Lei 
h a r j a n d i k har"andi\k g -ku Kan Plv, -gu, -ku Rõu kraasitäis Soss höörutedi 

kaarssõga? Ulus "piklik tuust, ty,ud kutsuti hafandigus Rõu; nii peenikese nigu sõfm 
võit ha^andiku ietä?; kui sa "tahtset kotoh kedrädä?, SQSS kraasiti hafandiku7 "veski 
man Plv V r d h arj andus 
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