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klabb-mölja 	 1111 	 klack-kniv 

klabb-mölja f.IVa kka‘bbnasIrja Rättv. `maträtt, 
bestående av mjölklimpar i flott / dish consist-
ing of flour dumplings in fat' (ÖDB III 450, 
465 f., 470). Syn.: brudpigmölja; klabbjuek. 

klabb-rede 11.111 kka`bbröti Bju. 'transportredskap 
för timmer, placerat på två kälkar / transport 
for logs, placed on two sledges'. 

klabb-skål f.Ia klra`bbakiik Soll. (jfr klabbe) 
'träskål med klimp el. palt / bowl with dump-
lings in it'. 

klack' m.Ib kkakk OvSi. NeSi. Flo. Nås Äpp. 
klrakk Mal. ÖVd. 1. 'spismurens högsta punkt, 
där kupans fall möttes / the highest point of 
the fireplace at the top of the hood' (jfr SAOB 
klack" 1) Rättv. Syn.: se kattansborg. 2. 
<avsats under hälen på skodon, skoklack / 
heel of shoe' (SAOB klack" 2) Leks. Ga. Flo. 
Nås Mal. vi ska bu/sr di't ma på kka'kk å k1r5'v 
Leks. 'vi skola flytta dit med både folk och 
kreatur'. Syn.: häl', bet. 3. 3. 'högt uppskju-
tande klippa, brant kulle, bergklack / steep 
cliff' (SAOB klack" 3 a; jfr DNO I: 3, s. 149) 
allm. Jfr gnup(e); klikt; klint, bet. 1; knax, 
bet. 1; knös'. 4. <triangulär stock (överst) i 
gavelröste / triangular piece of log in gable' 
(jfr klacka v., bet. 2) Älvd. Äpp. Jfr kroppås-, 
röst-. 

klack" m.Ib ldrakk Mal. (jfr 1 SAOB klack"). 
1. 'hornlös ko / cow without horns'. Jfr klacka 
f. 2. (som senare ssgsled; pejorativt / pejora-
tively:) se råm-, skam-, sömns-. 

klack adj.I klakk öMor. klrakk Soll. Äpp. 'hornlös 
(om ko el. get) / without horns (about cow or 
goat)'; fu'll e o kka'kk Äpp. 'nog (eg. fulla) är 
hon hornlös'. Jfr klackhorn, avl.; snuvig", 
bet. 1. Syn.: klackig; kullig, bet. 3. 

klacka f.IVa klra`kka Son. (jfr klack adj.) 'horn-
lös get / goat without horns'. Jfr klack" m., 
bet. 1. Syn.: klackget; klackigget. 

klacka sv.v.l. klra`kka Älvd. klra`kka Nås. 1. 
(om skodon:) 'förse med klack; laga klack / 
provide with heel, mend heel' Nås. Syn.: 
klacklaga. 2. (om stock i gavelröste:) 'sned-
hugga / hew slantwise' Älvd. Jfr klack', bet. 4. 

klack-ax n. Ja Idra`kkakka Soll. 'ovanligt stort, 
knoppande sädesax / exceptionally big, budding 
ear of corn'. 

klack-bock m.Ib klra`kkbukk Soll. klra`kkbskk Jä. 
kka`kkbskk.,,kka`kkbokk Mal. (jfr klack" m., 
klack adj.) 'hornlös bock, som har endast 
rudimentära horn / he-goat with only rudimen-
tary horns'. Jfr klack-get, -ko, -kreatur. 
Syn.: klackigbock. 
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klack-brud f.Ia kka`kkbretud Soll. 'brud, som ej 
fick bära krona / bride who was not allowed to 
wear a crown' (ÖDB IV 93). Jfr blind-, kron-
brud. Syn.: losk-, stabb-, vadmals-brud. 

klack-get f.VI klra'kkdjöt Soll. kla`kkdjöt Ors. 
klra`kkjöt Jä. kka`kkgitt Mal. (jfr klack" m.; 
klack adj.) `hornlös get, som har endast rudi-
mentära horn'. Jfr klack-bock, -ko, -kreatur. 
Syn.: klacka f.; klackigget. 

klack-horn n. Ja klra`kkienn Älvd. kka`kkwånn 
vMor. kla`kkvånn öMor. 'rudimentärt horn / 
rudimentary horn'. Syn.: knapp', bet. 6; 
lorthorn. — Avi.: kka`kkieånnaörj, vMor. 'som 
har endast rudimentära horn / with only rudi-
mentary horns'. Jfr klack adj. 

klack-hätta f.IVa kira,skkått(a) Soll. klraskkhätta 
Mal. `kalottformad mansmössa, (sydd av olik-
färgade tygkilar och lister samt fodrad med 
linne) / scullcap for man' (se ill.; ÖDB IV 445, 
477; Gruddbo 434). Syn.: se bandhätta, 
bet. 1; kilhätta, bet. 2, m. fl. 

klackig adj.I klra`kkug nÄlvd. Ore Leks. kka`kkun 
Vårah. kla`kkun vMor. klra`kkån Soll. kla`kkun 
Ors. klra`kku Rättv. Bju. Dju. Ga. Flo. Nås Jä. 
kka`kku Mal. 1. <som har endast rudimentära 
horn, kullig / with only rudimentary horns' 
(SAOB 1) allm. en kla`kkug gu`mmsa Leks. 
'en hornlös bagge'; gå' gå caldri ris kira`kku kö' 

Jä. 'Gud gav aldrig ngn kullig ko horn' 
(ordspråk); deda kka`kkuga fö'ta Jä. `den där 
hornlösa geten'. Jfr hornig. Syn.: se klack. 
2. (om mark:) 'skoglös / (about land:) without 
forest' Leks. ett kl•a`kkut ba'rrg 'ett skoglöst 
berg' (i en gåta). 8. (i uttr. varda klackig:) 
'misslyckas. gå bet / fail'; du vart kka`kku Flo. 
'du gick bet (misslyckades)'. 

klackig-bock m.Ib kkaskkugbukk Älvd. <hornlös 
bock'. Syn.: klackbock. 

klackig-get f.Ia klra`kkugdflet Älvd. `hornlös get'. 
Syn.: klacka f.; klackget. 

klackig-ko f. klra`kkugtfijr Älvd. `hornlös ko / cow 
without horns'. Syn.: klackko. 

klack-järn n.Ia klra`kkfår Leks. Dju. klra`kkjårn 
Nås Jä. klra`kkjk Mal. (Y.) <järnbeslag under 
skoklack / iron mounting under heel' (SAOB; 
ÖDB II 267). Syn.: häljärn. 

klack-ldöv f.Ia kka`klaröv Älvd. vMor. 
Ors. 'lättklöv / dew-claws'. Syn.: se b a k-k1 ö v. 

klack-kniv m. Ja klra`kkniv Bju. 'kort och smal 
kniv, anv. av skomakare att forma klacken på 
kvinnosko / short narrow knife, used by shoe-
maker to form the heel of woman's shoe' (ÖDB 
II 270). 
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klack-knut m.Ia kka'kknfit Dju. 'husknut, sak-
nande uteknut, dvs, den från knuthaken ut-
skjutande korta delen av väggtimret / outside 
corner of a log-house, made with dovetail-
joint and without the short protruding part of 
the wall-log'. Syn.: laxknut. 

klack-ko f.VIIb kka`kktigr Älvd. vMor. kka`kkii 
Ore Leks. kkasklrå Mal. (jfr klackn  m.; klack 
adj.) 'hornlös ko, kullko, som har endast rudi-
mentära horn'. Jfr klack-bock, -get, -krea-
tur. Syn.: klackigko. 

klack-kreatur n. Ta kka`kkrgtur Son. (jfr klack" 
m.; klack adj.) 'hornlöst kreatur (slidhorns-
djur) / cow, bull or goat without horns'. Jfr 
klack-bock, -get, -ko. 

klack-laga sv.v.l. kkaskklågå Ve. (om skodon:) 
`klacka / (about shoes:) hed.' (SAOB). Syn.: 
klacka, bet. 1. 

klaok-rodgård m.Ia kkaskkrångard Våmh. (Bon.) 
kka`kkrågard nvMor. 'provisoriskt stängsel, vars 
gärdsle stöder sig på korsvis ställda störar / 
temporary fencing, the wood of which is sup-
ported by poles placed crosswise' (se ill.; jfr 
ÖDB I 243 f.). Jfr klackstör. Syn.: kors-
gård; korsrodgård. 

klack-sko m.Vb lara`kkakö Leks. Bju. `kvinnosko 
med klack mitt under hålfoten / wonian's shoe 
with heel under arch' (ÖDB II 284). Syn.: se 
höghälsko. 

klack-stör m.Ia kka'kkstör Våmh. (Bon.) nvMor. 
1. 'upprättstående, icke vidjad stång i gaveln 
av vinterhässja / upright pole in side of winter 
hurd.le' (ÖDB I 234, 242) nvMor. Syn.: nagga; 
väderstör. 2. 'en av de korsvis ställda störarna 
som stöd för gärdselvirket i klackrodgård / 
one of the poles placed crosswise as support for 
wood in klackrodgård' Våmh. (Bon.) 

klack-syl m.Ia kka`kkegl Bju. kka`kksil Ga. 
kka`kksyr Mal. `kraftig syl, anv. vid hopfäst-
ning med pligg av läderstycken till en skoklack/ 
strong awl used for joining pieces of leather 
together with tacks to form heel of shoe' (ÖDB 
II 271). Syn.: hälpinn-, häl-syl. 

kladd' m.Ia kkadd Älvd. kludd Äpp. Mal. Tra. 
1. 'klumpig, ohyfsad man el. pojke / clumsy, 
rough man or boy' (jfr SAOB kladd' 1, 4) 
Älvd. Mal. 2. `klåpare, fuskmakare / muddler' 
(SAOB kladd' 3) Äpp. Tra. njekarkkadd Tra. 
`slarvig, kluddande och oskicklig målare'. 

kladd" m.Ia kludd Jä. Äpp. Li. 1. 'maträtt, 
bestående av en i handen utklappad kaka el. 
bulle av deg' (jfr SAOB kladd"; ÖDB III 
484 f.); naysagukkadd Äpp. 'rund kaka el. bulle 

av hård deg, tillredd av vatten, kornmjöl och 
salt och kokad i ostvassla': ty`tadradd Äpp. 'mat-
rätt av hård deg, formad som en kaka el. bulle'. 
Jfr blod-. Syn.: se klabb, bet. 3. 2. `tjock klump 
(av fuktig massa) / lump, pat'Li. 

kladda sv.  .v.l. kkasdda Älvd. Ve. kka`dda Nås 
Mal. ÖVd. 1. 'arbeta osnyggt, smeta, jocka / 
work badly, smear, muddle' (jfr SAOB kladda' 
1-2) Nås Mal. Jfr klema, bet. 1; klottra, bet. 1; 
kludda, bet. 1.2. (om snö:) 'klibba fast /get stuck 
(about snow)' (jfr SAOB kladda' 3) Ve. Nås. Syn.: 
klabba pass.; kludda, bet. 2. 3. 'utföra 
dåligt arbete, fuska / do a bad job, muddle' 
(SAOB kladda' 9) ÖVd. Syn.: kludda, bet. 3. 
-- Särsk. förb. (till:) 4 a kkadda-ti'lr .21a`jka 
a'sea Älvd. 'hon har jockat ihop sådana oform-
liga bullar': ä kiradd-W a va' tt au'vvok Mal. 'det 
råkade gå så (illa) i hastigheten': (ut:) kka,c1d-fi't 
en btala Mal. `med flata handen forma till och 
klappa ut en rund bulle': (å:) klradd-4' sIng'öreå 
Älvd. `breda på mycket smör'. — Ssgr: kka`dd-
lass m., ktra`ddstaffa m., ktra'ddstorria m. Mal. 
`osnygg, lunsig man (eg. kladd-Lasse, resp. 
-Staffan och -storfader) / dirty, uncouth man'; 
ktra`ddsmå m. Äpp. 'dålig, fuskande smed / bad, 
bungling smith'. — Av/.: larcedda f. Mal. Tra. 
'klumpig och ohyfsad kvinna / rough, clumsy 
woman'. 

kladdig adj.I kka`ddu Äpp. Mal. kka`dds Tra. 
(SAOB). 1. (om person:) 'lunsig / uncouth' 
Mal. Tra. 2. (om sak:) 'otymplig / clumsy' Mal. 
3. 'som klibbar fast, smetig / sticky' Äpp. 

klaff m.Ia kkaff Mal. 'skåp med nedfällbar skiva 
(anslutet till säng) / cupboard with flap (be-
longing to bed)'; ini kka'ffam, 'i sängskåpet med 
fällskiva'. 

klafsa sv. v. kka'ffsa ,,,kka'vvaa Ål Nr& fisa Li. 
(jfr Hg. klappa; Torp klapsa). 1. (om öppen 
dörr o. d.) 'röra sig fram och tillbaka med ett 
smällande ljud, dunka, klappa, slå / bang 
(about door etc.)' (jfr SAOB 1) Al Li. &Tran 
kira'ffa å alit' Li. 'dörren smäller och slår i dörr-
posten'. Jfr klicka". Syn.: klappa, bet. 4. 2. 
`hosta / cough' Al; an lå'g å kka`vvsa hålåna'tta 
i tenn,cla ̀ han låg och hostade hela natten i ända'. 
Syn.: hosta. 

klaga sv.v.l. kk4"g4 Älvd. Våmh. nRättv. 
klregå vMor. Ve. Soll. klågå' öMor. klergå Ors. 
kkä`ga Leks. Al klrå`ga Bju. Flo. kirå`ga Nås - 
Mal. kkä`å -kkåso ÖVd. (jfr Bergfors 203). 
1. 'giva uttryck åt sorg, smärta etc. / complain' 
(SAOB 1) allm. 4n kkli"gåd yvy presstim Våmh. 
<han klagade över prästen': ga`di kträ`gan Mal. 
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`Gudi klagat'. 2. 'klagande tala om (ngt) / 
complain about' (SAOB 1 c-d) Rättv. o klikgs 
rnkgin `hon klagade över dålig mage'. 3. 
'framföra klagomål över / complain about' 
(SAOB 3; styr dat.) Ve. Soll. Jä. i ska kkåsgå 
di för mö' Ve. `jag skall klaga på dig för mor'; 
an a kkegå onum fö prå`sstim Soll. `han har 
anklagat honom för prästen'. 4. `skvallra 
/ gossip' OvSi. Äpp. Mal. 13Vd. klrå"gå få du je 
Ireius i krå"gån Soll. `skvallra (så) får du en lus 
i kragen!' (barnrim); fekk du stösra kirå`gsgas 
fyr dg du kirä`g p sss Äpp. `fick du stor lön 
(eg. skvallersmörgås) för att (eg. det) du skvall-
rade på oss?'. Syn.: se ballra; klabba; skvall-
ra, bet. 2. — Refl. kkri"gå sig Älvd. kirä`g så 
Leks. kkä`g sä Flo. kirä`g såg Äpp. <beklaga sig'. 
— Särsk. förb. (av:) dfe  klrägåå-'v n Älvd. 
`de befriade sig från honom gm klagomål'; 
klrågs-å' en ali`kkän sköka Mal. `begära ändring 
På en sådan skola'. 

klag(o) -bytta f.IVa kkåwgsbytta Äpp. <skvaller-
bytta / gossip'. Syn.: klag(o)-drit, -fis, -skit, 
bet. 1, -spett, -spit; rall-, skvaller-bytta. 

klag(o)-drit m. la best. sg. kirå"gudrajtv, vÄlvd. - 
föreg. 

klag(o) -fis m. la kkä'ofis Tra. =föreg. 
klag(o) -gås oböjl. sbst. kirå"gågås Ve. kkä'ggits Flo. 

kkä'gsgås Äpp. (endast i förb. få klag(o)gås:) 
fi'kk du någu kket"gågås Ve. 'fick du ngt för att 
du skvallrade?'. Jfr klaga, bet. 4. Syn.: skval-
lergås. 

klag(o) -mål n. Ja kka"gumråk Soll. 'klagan / com-
plaint' (SAOB 1-2). 

klag(o)-sjuk adj. I kirå"gåsjök Soll. `skvallerlysten / 
liking gossip'. 

klag(o) -skit in. la larå"gustjit Älvd. kirå"gästjit Ve. 
Soll. nRättv. kirå`gsfit Jä. kkä,`gsstjit Mal. 
kkä'åstjit Li. 1. `skvallerbytta / gossip' allm. 
kkrgustjit driet i brie,* i fjä'srå Älvd. `skvaller-
byttan sket i byxorna i fjol'; kirå`gsstjit lo' ttom 
pi't Mal. `skvallerbyttan piper för lortarna'. 
Syn.: se kl ag( o)by tt a. 2. `tistel med på under-
sidan vita blad / thistle with leaves which are 
white on the underside' Rättv. 3. (pl.:) 'gräs-
tuvor, som stå kvar på en slåttermark, vilken i 
övrigt mejats / grass tussocks remaining on an 
otherwise mown field' Rättv. —Avla kkä"gu8tjl-
t2n adj. Våmh. (Bon.) 'skvalleraktig / gossipy'. 

klag(o)-spett m. Ta kkä'gspett Nås <skvallerbytta'. 
Syn.: se klag(o)bytta. 

klag(o)-spit m. I a kkäsgspit Flo. = föreg. 
klaka LAT 	kira`kku V (pl. kka`kkor m. IV) 
Li.; pl. kkä`ksr, bf. kkä`kon IV Mal. (jfr klake 

m.; v. Friesen i Ordgeografi och språkhistoria, 
s. 99 f., 102) `hoptjälat stycke (klump) av ngt 
(t. ex. svartnat övre lager av täckhö på en 
vinterhässja) / icy lump of something (e.g. 
blackened hay from upper layer of a winter-
hurclle)'; ä va tt kkä`ksr dai ö' //t stä'vvom Mal. 
`det blev svartnat, hoptjälat hö (eg. klakor) på 
de översta stängerna i vinterhässjan'. Jfr bråte, 
bet. 7; fredkoka, bet. 1; klake, bet. 2, m. fl. 

Maka' sv.  .v .1. kk4"kå vÄlvd. Våmh. kkå"kå 
vMor. Ve. Soll. klå"kå Ors. kkäska Leks. kkäwka 
Bju. Dju. Ga. Mock. kireeka Al kkgks Nås - 
Mal. kka`kkå kka`kko öVd.; obef. nÄlvd. (jfr v. 
Friesen i Ordgeografi och språkhistoria 99 f.). 
1. `hårdna av köld, stelfrysa / harden with cold, 
freeze' (Tör"); jfr klake) allm. brii'sstji kka"kär 
Våmh. 'den våta byxan fryser till is, stelnar av 
frost'; (p. pret.:) kirädi e kirå"kådär a mi Soll. 
`(tvätt)kläderna ha frusit för mig'. Jfr frysa, 
bet. 1; ben-. Syn.: tjäla. 2. 'frysa på ytan, 
så att en fast skorpa uppstår / freeze on surface 
so that a hard crust forms' allm. eå a kirå"kåå 
i n4't vÄlvd. 'det har frusit el. varit frost i natt'; 
ä a kkå"kå Ve. hå a kirä'ks Jä. <det har blivit 
tjäle i marken'; å ha då kkä'ka på 11`tå i na'tt Al 
<det har då frusit till litet i natt'; å klrå"kår int 
vSoll. 'det fryser inte' (om vattnet i en källa). 
Jfr bar-. 3. (bikil.:) `bliva stel av köld / become 
numb with cold' (om levande varelse) Ve. Jä. 
Tra. wur kkå"kår ihö'k Ve. <vi stelnar av köld'; 
o add kka`kko ihäqr Tra. <hon hade frusit ihjäl'. 
— P. pret.: 1. beekkan e klrå"kå Ve. `marken är 
frostbunden / the ground is frozen'. 2. kiräks 
Nås `stelfrusen / frozen stiff'; ha`kvidräks Mal. 
`halvt stelnad av köld, genomfrusen' (om männi-
ska). — Särsk. förb. (fast:) jö'kä a klråkå-fa'sst 
Ve. `(kvarn)hjulet har frusit fast'; (genom:) 
kkakå-ge"mun Ve. (om vatten under stöpis) 
'frysa igenom'; jrnumkträks Jä. djö'nnom-
kkäksn Mal. djä`nsmkkakkon Li. `hårt frusen' 
(om mark); `genomfrusen' (om människa). Jfr 
bottenklaka; genom adv., bet. 2; (hop:) 
kkäk-hö'p Äpp. `frysa till' (om sjö el. vattendrag); 
(ihop:) ö`gor kkäked-iö'p vSoll. 'ögonen (på 
hästarna) fröso ihop'; å ha kkäka-ihö'p ma na'tta 
svLeks. `det har frusit till under natten'; (åt e r:) 
å a kketkå-a'tt, we' Nå Ve. `viken har frusit till'; 
å'na a kkåk-a'tt Jä. `ån har frusit till'. 

Makan  sv. v. 1. klikkå Älvd. (jfr ? Torp klakkan) 
'ströva (på måfå), knalla och gå / wander 
(around)'; n kkliskår i ra`jsg `han strövar 
(utan mål) i skogen'. — P. pres.: 4n, km kirli"k @n - 
des öÄlvd. `han kom (raskt) gående i ho came 
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walking along briskly'. — Särsk. förb. (av:) 
klrakå-It'v öÄlvd. 'bege sig av, knalla åstad'. 

Makad-lort m.Ia kkä'kelorrt Jä. klrå`kslott Mal. 
`person, som är frusen av sig / person who feels 
the cold'. Syn.: se frostkrok. 

klakad-skit m.I a klrä`kafit Jä. =föreg. 
klake m.IV kkä'kä Flo. kkgka Jä. Äpp. Mal. 
klrä'tji kir& ttji ÖVd. (jfr klaka f.; v. Friesen 
i Ordgeografi och språkhistoria, s. 99 f., 102). 

`gm frost uppkommen hårdhet hos markytan, 
tjäle / ground frost' (SAOB) allm. Jfr bar-. 
Syn.: tjäle. 2. 'hoptjälat stycke (klump) av 
ngt (t. ex. jord el. hö) / icy lump of something 
(e.g. earth or hay)' Mal. Jfr bråte, bet. 7; 
klaka f. 

klam' n.Ia kkamm Jä. Äpp. (jfr 1 We. klammer) 
`stenmoras / stony morass'; sankkamm Äpp. 
'mark, uppfylld av stora stenblock'. — Avi.: 
klrammut adj. Nås `stenigt / stony'. 

klam' n.Ia, se klarna v., avl. 
klarna sv. v. 1. klrå`ma öMor. Leks. klrå`ma Rättv. 

Dju. (jfr Torp klarna). 1. ̀ klibba, vara klibbigt 
/ stick, be sticky' Leks. ä klrå`ma om skö'n 'det 
var klibbigt (smetigt) omkring skorna'. 2. 'gå 
el. röra i ngt klibbigt / walk or move in some-
thing sticky' Rättv. Leks. 3. 'kleta / smear' 
Dju. klrä'm int sön mä små`ra `kleta inte så med 
smöret!'. Syn.: klema, bet. 1; klemstra; 
kludda, bet. 1. 4. 'kela med (ngn) / fondle, 
pet' öMor. Syn.: se kela. — Särsk. förb. (på:) 
an kkäma-p' 88 Me ttii Dju. 'han kletade på så 
mycket (smör)'. — Avi.: klam n. Leks. 'något 
klibbigt / something sticky'. 

klamig adj. I klå' mun öMor. klrå`mug Leks. klr ä'mu 
Al adj. 'klibbig, smetig'; klä`mut tä go ivi'r öMor. 
'smetigt att gå över (lerig väg)'; ä ss klrå`mut 
ättär vä'jän Al `det är så smetigt väglag (eg. efter 
vägen)'. Syn.: klemig; klibbig. 

klamp m.Ia kkammp Rättv. (Bo.) nLeks. 1. 
'grovt trästycke, klabb, vedkubb / short, thick 
piece of wood, chunk of wood' (SAOB klamp' 
1) nLeks. u`gg negs kka`mmpar `hugga några 
vedklabbar'. Syn.: klabb, bet. 1; klubb, bet. 1. 

`tjock, klumpig och trög person! fat, clumsy 
and slow person' Rättv. (Bo.). Syn.: klubb, 
bet. 8. 

klamp n.Ia kkammp Dju. `otympligt föremål / 
clumsy thing' (t. ex. tjockt och tungt klädes-
plagg). 

klampa sv. v. 1. kka`mmpa Leks. 'gå tungt, stampa 
(med hårt ljud), dunka, slå /tramp, stamp, beat' 
(SAOB 1); svä`nnskor 4 kka`mmpa ma `grov- 

bottnade skor att stampa med'; kka`nampa å 
hu`gg vii'd 'dunka och hugga ved (med yxa)'. 

klamp-mjölk f.I b klra`mmpmjakk ,,,kkeernmp-
mjskk Ga. (jfr SAOB klamp' 2) `självlöpnad 
mjölk / self-curclled milk'. Syn.: se gloss; 
klimpmjölk, bet. 1; löpen-, självlöp-mjölk, 
m. fl. 

klamsa sv. v. 1. klr4‘mmsa Älvd. Våmh. kka`mm-
s(a) Ve. (V11 We. Torp klamsa) `famla, 
fingra (på ngt) / furnble with, finger sthg'; 
klr4synmse rivg4ra mig Älvd. 'han famlade på 
mig'; du skä, int klr4`mm8 eda 8 -6' Våmh. 'du får 
inte fingra på det där så'; du ska-nt klra`mms 
ka`tta sö'n Ve. <du skall inte famla med katten 
sår. 

klang m. Ib ldrevg Älvd. kkauvg nvMor. klravv 
Bju. Al Mal. 1. 'klingande ljud / ringing sound' 
(SAOB I 1) allm. fi'n klra'vv i kå'kan Al 'fint 
ringande i milkolen'; kvi'kk sam en lii`tekkavv 
Mal. 'snabb som klangen av en lutsträng'. 2. 
`klingande klocka i urverk / ringing bell be-
longing to striking mechanism of dock' (SAOB 
II; jfr ÖDB II 131) nvMor. Syn.: klangskål. 

klang-hammare m. Id ••••• a kka`uvgåmår nvMor. 
`till slagverk i klocka hörande hammare / 
hammer belonging to striking mechanism of 
dock' (ÖDB II 131 f.). 

klang-skål f.Ib kka`uvgskåk nvMor. 'till slag-
verket i klocka hörande mässingsklocka / 
brass-bell belonging to striking mechanism of 
dock' (ÖDB II 131; jfr SAOB klang II). Syn.: 
klang, bet. 2. 

Mans m.Ia kkanns Leks. Dju. 1. a. 'ojäst, halv-
tjockt bröd av (råg)mjöl och kokt potatis / 
unrisen, semi-thick bread made of (rye-)meal 
and potatoes' (ÖDB III 389) allm. jerkpäru-
kiranns Leks. 'clets.'. b. `misslyckat, dåligt jäst 
bröd / baclly risen bread' Leks. 2. (pejorativt; 
som senare ssgsled:) å`vaätskkanns Dju. 'öknamn 
på person från Leksand (eg. ovana f ters-klans) 
/ niclmame given to person from Leksand'. — 
Ssgr: kka`nnsbåk n. Dju. 'bakning av potatis-
bröd / baking of potato bread'; kka`nnsdög m. 
Dju. `deg av (råg)mjöl och kokt (skalad och 
malen) potatis / dough made of (rye-)meal and 
Potatoes'. 

klapp m.Ia klapp öMor. krapp Soll. kkapp Mal. 
ÖVd. 1. `lätt slag / light blow, pat' (SAOB 
klapp" I 1) allm. jen kapp upå rö'vi Soll. `en 
dask på stjärten'; stffi'möaskIrapp Mal. 'hårdare 
klapp än avsett, eg. styvmorsklapp'. 2. (best. 
sg.:) 'ett slags tagfatt-lek / a sort of tag game' 
öMor. Jfr klappa v., bet. 2 a-b. 
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klappa sv. v. 1. klrasppa Älvd. Ve. Leks. kla`ppa 
öMor. Ors. klra`ppa Rättv. Bju. Dju. Nås 
kkasppa Mal. ÖVd. 1. 'banka (tvättkläder) 
med klappträ / beat clothes with clothes beater' 
(SAOB 1 b y) allm. klra`pp klret`de Älvd. kla`pp 

Ors. leka‘pp kkäder Rättv. kka`pp klreedar 
svLeks. klra'pp kkäser Li. 'klappa kläder'. Syn.: 
knacka, bet. 4. 2. a. 'giva (lätt) slag (med 
handen) / pat (with hand)' (SAOB 3) allm. 14 
kka`pp di ki`ted Älvd. 'får jag klappa dig litet?' 
(van!. inledning till flirt); kla`pp mi öMor. 'dunk 
för mig!' (utrop då man dunkade sig fri i leken 
tagfatt el. dunk). Syn.: se daska, bet. 1; 
smeka; smicka, bet. 1; täska. b. kap-i-bi!' 
Leks. 'leka tagfatt (el. dunk) / play tag or hide-
and-seek'. Jfr klapp, bet. 2. 3. kkaspp i nevew 
Älvd. 'klappa händerna!~ one's hands' (SAOB 
5). 4. <röra sig fram och tillbaka med ett smällande 
ljud / move back and forth with banging sound' 
(SAOB 7) Dju. dfr'ra klra`ppä 'dörren slår'. Syn.: 
klafsa, bet. 1. — Särsk. fört). (hop:) klrapp-
hö'p Äpp. <slå, packa ihop'; (ihop:) klrapp-ihö'p 
i hä'nndom Mal. `klappa händerna'; (om:) 
kapp-o'mm lcs'llon Leks. 'klappa (och kela med) 
flickorna'; (upp:) klrapp-o'pp ny blreeklrådar 
svLeks. `tvätta och klappa några blå (över-
drags)kläder'; (ut:) klra."pp-åjt Soll. `i leken 
tagfatt el. dunk slå ut deltagare'; (åt:) kapp-ä' 
Leks. `med händerna jämna råghässjans tak'. 

klapp-bro f.VIIa kka`ppbrii Mal. Li. (jfr ? klabb 
m.) `bro över sankmark, bestående av parvis i 
brons längdriktning lagda, kluvna el. runda 
stockar / bridge over swampy ground, consisting 
of round or split logs placed lengthwise in 
pairs'. Jfr kabb-, kavel-, klövje-, sink-, 
stock-bro. 

klapper-sten m.Ia klrå"psrstön Rättv. larcippulr-
sten Jä. '(grov) rundaktig sten, rullsten / (large) 
round stone, cobble' (SAOB). Jfr harsten. 
Syn.: knappel-, krappel-sten; knappling; 
knoppling, bet. 1. 

klapp-hammare m.I kka`pphåmår Ve. 'hammare 
för bankning av läder / hammer for beating 
leather' (SAOB 1; ÖDB II 269). Jfr klapp-
järn, -sten. 

klapp-hingst m.Ia kka`pphivvst Mal. <ofullstän-
digt snöpt hingst / badly castrated stallion' 
(SAOB). Jfr halvgälling. Syn.: klapphäst. 

klapp-häst m.I a kka`pphis(s)t Rättv. (Bo.) 
kkcepphässt Li. =föreg. 

klapp-järn n. Ja kka`ppjår Leks. `tackjärnsstycke 
el. städ, mot vilket skomakaren bultade lädret / 
piece of pig-iron or anvil upon which shoemaker 

beat the leather' (ÖDB II 269). Jfr klapp-
hammare, -sten; knack-, skomakar-städ. 

klapp-klubb m.Ia kIrdppkIrubb Ve. klra`ppkirsbb 
Li. `av kluven stockbit bestående underlag, 
varpå tvättkläder lades vid klappning / split 
chunk of wood on which washing was laid for 
beating'. Jfr klappstol. 

klapp-skvätt m.Ia kkasppskvätt Li. 'liten tår 
extra mjölk, som kunde erhållas av en redan 
mjölkad ko efter en klapp på juvret / some 
extra drops of milk that you could get from a 
milked cow after a pat on its udder' (jfr ÖDB 
I 287). 

klapp-sten m.Ia klra`ppstön Ve. 'sten, anv. vid 
bankning av läder / stone used for beating 
leather' (ÖDB II 269). Jfr klapp-hammare, 
-järn. 

klapp-stol m.Ia Icka`ppstök Bju. Al Dju. Mock.' 
Nås kka`ppstölr Tra. 'bänk med lutande yta, på 
vilken tvättkläder klappades / bench with 
sloping surface on which washing was beaten' 
(SAOB 1). Jfr klappklubb. Syn.: klapp-, 
knack-säte. 

klapp-säte n. III kla`ppsåt öMor. kka`ppsåts 
Rättv. klra`ppsäte Tra. =föreg. 

klapp-trä n. V klra`pptraj Älvd. nvMor. kla`pptrtij 
öMor. kka'pptrej Ve. klaspptraj Ors. kka`pptrå 
Rättv. Leks. Bju. Dju. Nås Jä. kIrcepptrå Mal. 
ÖVd. 'bräde, varmed tvätt klappades efter 
sköljningen / board with which clothes were 
beaten after rinsing' (se ill.; SAOB 1 a). Syn.: 
se dängträ, bet. 1. 

klar adj.I kkår OvSi. (utom öMor. Ors. klår) 
Rättv. Bju. Dju. Ga. klår -'klär Leks. klår Al 
Mock. - Tra. (utom Jä. kl'år'-.'klår). 1. 'icke 
dunkel, grumlig el. mulen, molnfri / elear' 
(SAOB A) allin. ä e kket`r va'Uns Rättv. 'det är 
oblandat vatten'; klrå'rt wå'tv,, Ve. klå'rt va'ttv, 
Leks. 'ogrumlat vatten'; stjä`nnklårt öMor. 
`stjärnklart'; spåsjilklåt Mal. 'spegelklart'. 2. 
'blank / shiny' (SAOB A I b) Leks. Jä. klä`rs 
88M si'llvsr Leks. 'blanka som silver'; kket'rt 
ss å glri`a å å Jä. `blankt så det glänste (eg. 
gliade) av det'. Jfr röd-. 3. 'tydlig, uppenbar / 
evident, obvious' (SAOB D 10) Tra. ä då' ö' 
då åj klå'r le'vvn 'det där är då en uppenbar 
lögn'. 

klara sv.  .v.l. klrå'ra Älvd. Soll. klåsra Ors. Leks. 
klrå`ra Ga. Jä. klå`ra Nås Äpp. Mal. ÖVd.; refl. 
och särsk. förb. klrå`r- Våmh. (Bon.) vMor. 
klå`r- öMor. Ors. Mal. 'göra (vätska) genom-
skinlig / clarify, distil' (SAOB I 2); Vrå'? brenn-
wen Ve. klirr breennmenå Äpp. 'rendestillera 
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brännvinet' (jfr ÖDB III 527). Jfr dranka. 
— Refi.: 02, kitä` räd si Våmh. (Bon.) an klä'rät si 
Ors. 'han redde sig, hade framgång, lyckades /he 
managed, got on, did weil'; ska-nt v-6 	r sss Mal. 
`skall inte vi reda oss (med föda då vi kan fiska 
och jaga)'. — Särsk. förb. (upp:) klra'r-uipp ää 
nvMor. 'klara el. reda upp det'; i wa å'vvgär 
att i skulld int dugå kläsr-uipp ed öMor. 'jag var 
ängslig för att jag inte skulle klara upp det'. 

klar-bindel m.Ia klå`rbinndil Flo. Jä. klå'r-
binndel Äpp. 'sidenband med invävda metall-
trådar, buret av brud (Jä.) och brudpiga (Flo. 
Jä.) / silk ribbon with metal thread woven into 
it, worn by bride and bridesmaid' (ÖDB IV 101, 
127, 285). Jfr klar, bet. 2; vitbindel. Syn.: 
se glitterband. 

klar-bok f.VI klåsrbök Jä. (jfr klar adj.); okänt 
' Flo. Nås Äpp. 'psalmbok med pärmar av vitt 

pergament, som fästmannen gav åt sin blivande 
brud / hymn-book with white parchment covers 
given by fianci3 to his bride-to-be' (Rz 325 a). 
Jfr röd-, vit-. Syn.: brud-bok, -psalmbok. 

klar-brännvin n. II klrierbränvin Soll. 'destillerat 
brännvin / distilled aquavit' (till viss grad ut-
spätt med vatten; jfr ÖDB III 528). 

klar-bröd n. Ta klierbri3 Flo. Jä. Äpp. 'tjockt råg-
bröd (helgdagsbröd), bestruket med ihopkokad 
vört / thick rye-bread covered with boiled 
brewer's wort' (ÖDB III 434). Jfr vört-bröd, 
-bulle. Syn.: målad-, öt-bulle. 

klarinett m. Ta klr4ne' tt klräne' tt Våmh. klanä' tt 
öMor. Mal. klra,ne'tt Dju. `rörformigt blåsinstru-
ment / clarinet' (SAOB 1). 

klar-knapp m. Ta kkeerknapp Jä. kreerknapp Mal. 
'genomskinlig, tuggbar klump av grankåda / 
transparent piece of chewable resin'. Jfr 
godkåda; godkådknapp. Syn.: se blank-
poppa. 

klar-knul m. la klret`rknöjlr vSoll. kkrrkwak Mal. 
= föreg. 

klar-lut f.Ia k`rlraut Älvd. kllerlfkt Flo. Jä. 
`dekanterad, klarnad lut (av aska och vatten) / 
decanted clarified lye' (till tvätt, jfr Lev. Liv. 
Älvd. 93). 

klarna sv.v. 1. kldi`rv, (sup. klrirrnad) Älvd. 
kl7ern, öMor. kkeern(a) Son. klierna Ors. klreerna 
Rättv. Bju. Ga. klå`rna Leks. Ål klii`na Mal. 
ÖVd. 'bliva klar (genomskinlig, icke mulen) / 
clear up' (SAOB I); ä ha klit`rn,a på Ål 'det 
(a: vädret) har klarnat'. — Reff.: ä klå'n ge 
Tra. 'det blir molnfritt'. — Särsk. förb. (upp:) 
larårn-u'pp Soll. klårn-u'pp öMor. Ors. karv.-
o'pp Leks. kkicrn-s'pp Ga. klårn-s'pp Nås (om 

väder:) 'klarna': (uppe:) kkårn-s‘ppä Jä. (om 
väder:) <klarna'. 

klar-panna f.IVa klråsrpann Sol'. 'panna för 
klarning av brännvin / pan for clarifying 
aquavit' (SAOB; ÖDB III 527). 

klar-töa sv.v.  .1. kgrrt5a Leks. 'töa vid klar 
himmel / thaw when there is a clear sky'. 

klar-töväder n.Ia klå'rtavär Flo. 'töväder vid 
klar himmel / thaw with cloudless sky'. Jfr 
klarväder. 

klar-väder n.Ia kleOrvår Flo. Nrä`rvår Jä. 'klart 
och soligt väder / cloudless, fair weather with 
sunshine' (SAOB). Jfr klart öväder. 

klar-ögd adj.I kläräggd Ors. klå`röggd Nås Mal. 
klieragd Jä. 'som har klara (glänsande) ögon / 
with shining eyes' (SAOB 1). 

klase m. IV laresi Älvd. Våmh. klra"si klrå"så 
vMor. klasi' öMor. klrå"så Soll. kla"si Ors. 
klrese Ore klrå"si Rättv. kkä'sa Leks. Ål kIrdsa 
Dju. klrå`sa Mock. lara-,sss Nås Jä. Mal. (jfr 
Bergfors, s. 73, 103). 1. 'tät samling av lik-
artade delar på en växt / cluster' (SAOB klase' 
2) Älvd. Mor. Dju. Nås Jä. Jfr rönn-. Syn.: 
kippa, bet. 2; klasne. 2. 'tät samling av 
gårdar, utgörande en avskild del av en by el. 
ett fäbodställe / cluster of farms' (SAOB klase' 
3 b) allm. mà jståvng i wärum klrå"så syMor. 
'majstång (fanns) i varje bydel'; hrässkkäss Mal. 
'tät gyttring av hus'; ti'ddjärklasi'nn öMor. 'en 
fattig del av byn Nusnäs'. Jfr klunga; gård-. 
Syn.: se gränd, bet. 1 b; hop, bet. 5. 3. 'bänk-
kvarter på vardera sidan om mittgången i 
kyrka / number of pews on either side of aisle in 
church' Soll. bä'vukklråså `dets.'. 4. (spec.:) 
'spetsar med silvertrådsinslag, fästa på ett 
stycke rött tyg el. gullpapper och hängande 
ned från brudens krona till ett stycke ned på 
hennes rygg / la,ce interwoven with silver thread, 
fastened on to a piece of red material or gold-
paper and hanging down from the back of the 
bridal-crown' (jfr K.-E. Forsslund, Med Dal-
älven II: 4, Äppelbo, s. 132) Äpp. Syn.: flake, 
bet. 7. 

klasne m. Illa kkeesna vDju. 'tät samling av 
likartade delar på en växt'; visnbärskkäsna 
`vinbärsklase'. Syn.: kipp a, bet. 2; klase, bet .1. 

klater n.Id, se klatter. 
klatra sv.v.1., se klattra. 
klatter' n. Id kka/tter Älvd. klrä'tsr Rättv. kka'ttår 

Jä. klra'ttätt  Mal. k'a'tter Li. 'skräp, strunt; 
bjäfs / rubbish, trash' (SAOB klaterl); ä våk 
bå'rs ns kka'ttär a'llt-ä an fä,'41  mä Mal. <det blir 
bara ett grovt fuskverk, allt det han sysslar 
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(eg. far) med'. — 	kka`ttrug adj. nÄlvd. 
'som fungerar dåligt / which works badly'. 

klatter" n.Id kka'tter Älvd. `ngt besvärligt, 
krångel / trouble, difficulty' (SAOB klatern). 

klattra sv.  .v.l. kka'ttra Äpp. Li. 'syssla med 
värdelöst arbete, fuska med ngt / do something 
useless, botch something' (SAOB kl at r a). 

klava sv.  .v .1. kkä"vå Älvd. Våmh. 'mäta med 
klave / measure with a kind of slide calipers' 
(SAOB 2; t. ex. om  skräddare vid måttagning); 
nit' air i kkå"vå åig Älvd. <nu skall jag taga mått 
på dig med hjälp av klave'. 

klav-ask m.Ib lekä"våassk Våmh. (jfr klave, 
bet. 3) 'större spånask, försedd med bågböjt 
handtag / large ehip-box, with handla made of 
curved wood' (ÖDB II 146, 148). Jfr klav-
skäppa. 

klav-bössa f. IV a klå'våbö'ssa öMor. kknössa Ga. 
(jfr klave, bet. 3-4) `armborst (pojkleksak) 
/ crossbow'. Syn.: se armborst. 

klave m.IV kkå"vi Älvd. Våmh. kkå"vå vMor. 
Soll. klarr 	öMor. kla"vi Ors. kkå"vi 
vRättv. arvet Rättv. (Bi.) kirå'va Leks. Ål 
kirti'va Bju. Dju. kirå`va Ga. Mock. kirå'vå Flo. 
kkå've Nås Jä. (jfr Bergfors 74, 121). 1. 'band av 
järn el. ring av trä, anv. som bindsle / iron band or 
wooden ring used as fastening' (SAOB 1; ÖDB I 
281; 11 201) allm. tj å"dsrkkävi Rättv. 'hovlänk för 
hästtjuder'; å'nlekeiva Dju. 'halsklave av en'; elw-
ldrävs Jä. 'halsklave av vidjor'; jErkkåvs Jä. 
'halsklave av järn'. Jfr hals-, bet. 2, j ä r n-b an d; 
fjäder-, get-, häst-, ko-, skäll-, svin-. 2. 
'vid mätning anv. instrument / instrument used 
for measuring, calliper-square' (SAOB 2) allm. 
Syn.: klavmått. 3. <i båge böjt, smidigt trä, 
anv. som handtag el. annan del av redskap etc. / 
curved wood or withe used as handle or other 
part of implement' (ÖDB I 288, 399; II 148 f.; 
III 366) allm. trjeesgkkavi' Älvd. 'bågformigt 
böjt parti av snösko'; kö`sklavi' öOrs. 'båg-
formigt handtag på barnskida' (kässj a, bet. 1); 
tå'utkkåvå Soll. `handtag till foderkorg'. Jfr 
snar-, snärj-. 4. 'bågformig ställning av vidja, 
vilken vid skörd av vissa sädesslag fästes vid 
lieorvet / bow-shaped withe frame, fastened 
to scythe when certain types of grain were 
harvested' (ÖDB I 411). Mor. Rättv. (Bo.) 
Dju. Syn.: se flagga', bet. 2. 5. (senare ssgs-
led:) <del av vävstol / part of boom' Rättv. 
Flo.; se sked-. 6. `metallbygel på hänglås / 
shackle' Soll. 7. 'båge el. ring av trä el. järn 
till korg, fiskhåv, mjärde etc. / bow or ring of 
wood or iron for basket, bag net, fish trap etc.' 

(ÖDB I 101 f., 106; II 222) OvSi. 8. (senare 
ssgsled:) 'ostyrig, besvärlig individ / stubborn, 
troublesome individual' allm. dji`etkka.vi' Älvd. 
'ostyrig get'; renwiskkavi Våmh. 'envis pojke'. 
Jfr men-, oseds-. 

May-mått n. Ta klå'våmå'tt nöMor. <skjutmått / 
calliper-square'. Syn.: klave, bet. 2. 

klav-skid(a) f. Ta - III kird"våskajå ,,,kird"våskejd 
I vMor. klåvåskäVel öMor. kkå"våskåjd I Soll. 
kkä"våskids III vRättv. `kort med handtag 
försedd barnskida / short ski with handle for 
child'. Syn.: se bågskid(a). 

klav-sko m.V klrå`vskö Ga. 'barn- eller kvinnosko 
med näversula och ankelrem / shoe with birch-
bark sole and ankle-strap, used by child or 
woman' (se ill.; ÖDB II 285). 

klav-skäppa f.IVa kkå'vfåppa Al 'spånkorg el. 
ask med i båge böjd vidja som handtag / chip-
basket or box with curved withe used as handle'. 
Jfr klav ask. 

klav-stege m. IV kkä"våstitji Våmh. `stegliknande 
redskap, anv. vid vikning av vidjehandtag till 
forderkorgar / ladder-like implement used when 
bending withe hanclles of fodder baskets' (se ill.). 

klav-såg f.Ie kkå"v'åsäg Rättv. <bågsåg / bow-
saw'. 

klav-tuta f.IVa larå"våtaut Älvd. kkä"våtauta 
Våmh. klå'våtö'jta öMor. klå"våtajta Ors. 'med 
bågböjda vidjehandtag försedd spånkorg, att 
bära stråfoder el. hö i till kreaturen / chip-
basket with two handles of curved wood or 
withes, used for carrying hay to the cattle' 
(ÖDB I 265, 289, 431). Jfr stilltuta. 

klem m.Ia km Älvd. lekåm Soll. (SAOB kle-
mer). 1. 'sliskigt inställsam person / in-
gratiating person' allm. 2. `spillkråka, Dryco-
pus / great black woodpecker' Älvd. (spill-
kråkans läte:) i'erk-ierk-i'erk-ierk-i'erk-ierk-
kkrem! (dvs. <Erik - - - Erik-klem!'). Syn.: se 
drypp-, klem-, pill-kråka m. fl. 

klem n. •-ra.Ia larrm Älvd. km svMor. Soll. 
Ga. -kläm Mal. (b. f. kirå'min Mal.) kkäjrn ÖVd. 

<ngt smetigt / something sticky' allm. a du 
fänn(j)i kkå'min ( ,,,klå'n1) på nå'lra Mal. 'har du 
fått klet på nålen?' (om brun beläggning som 
bildades på skinnarnålen då den syende blev 
svettig om fingrarna). Syn.: klema f., bet. 1. 

`klemande / pampering' (SAOB klem') 
Son. ä va' då full je kirå'm min clet"mmda `det 
var allt ett klemande med honom'. 

klema f.IVa kkrema Älvd. Våmh. (Bon.). 1. 
<ngt klibbigt el. smetigt / something sticky' 
Älvd. ig a greviå-å'v o'll kkremur 'jag har torkat 
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av (jfr grava av) allt det smetiga'. Syn.: 
klem n., bet. 1. 2. 'skvallerkäring / gossiping 
woman' Våmh. (Bon.). 

klema sv. v. 3. ••••• 1. kkrema Älvd. Våmh. klre`ma 
vMor. Soll. kle`ma ,-kle`ma Ors. kke`ma Rättv. 
Bju. Ga. Nås kkå`jrna Li.; pass., pres. kiremms 
Mal. 1. `smörja på ngt klibbigt, smeta ned; 
kladda / smear, grease' (SAOB 1; ÖDB III 
505) allra. de'jen kke`mår Soll. `degen klibbar 
vid'; an a vän i ti le`ri å kire`ma Rättv. 'han har 
varit i leran och kladdat'. Jfr kladda, bet. 1; 
klottra, bet. 1, m.fl. Syn.: se klarna, bet. 3. 2. 
`bestryka med murbruk / cover with mortar' 
(SAOB 1 b) Älvd. klent spl'sv, `stryka mur-
bruk på spisen'. 3. `stryka smör på / put butter 
on' Ve. Li. je ska kirå`jm de åj gå's Li. `jag skall 
breda en smörgås åt dig'. 4. ̀ kela med, skämma 
bort/ spoil, pamper' (SAOB 2) Älvd. Soll. Ors. 
Nås. 5. `skvallra / gossip' Våmh. Syn.: se 
ballra; klabba; klema, bet. 5, m. fl. — Pass.: 
å kke`mms Mal. `det klibbar'. — Särsk. förb. 
(b o rt:) kkrm-bårrt Soll. `skämma bort'; (i h o p: ) 
kkiem-Kilup ki`ekråldg Älvd. `med kitt el. kåda 
laga lerkärl'; (ned:) kkiem-nl sig Älvd. `smeta 
ned sig'; (nere:) km-ni"där si vMor. `smeta 
ned sig'; (ut:) i ska kirem-å'jt di je gå's Ve. 
`jag skall breda en smörgås åt dig'; (å:) k1tiem-4' 
smy-'6re4 Älvd. klent-ö' smö'r vOrs. `breda på 
smör'; (ö v e r:) kkiem-Ovyr Älvd. (bild.:) `stryka 
över med hartassen'. Jfr klemsk ed, bet. 2. 
— Av!.: uka klrfemun min ka`ttum Älvd. `vilket 
daltande med kattorna!'. 

klem-bit m. la kirfembit vÄlvd. `stycke tunnbröd, 
vid måltid anv. som underlag för kött el. sill / 
piece of clapbread used to put meat or herring 
on'. Syn.: bröd(s)bit, bet. 2; klembröd. 

klem-bröd n. la kki` embre36 svÄlvd. = föreg. 
klemig adj.I kke`mun vMor. (n. kle`mut öMor.) 
kke`mån Soll. kke`mu Ga. Nås kkel'ims öVd. 
`klibbig, smetig / sticky, greasy' (SAOB 1). 
Syn.: se klamig; klibbig. 

klem-kråka f. IV a HT emkråka Våmh. (Bon.) 
(jfr klem m., bet. 2) `spillkråka'. Syn.: se 
drypp-, pill-kråka m. fl. 

klem-sked f. Ta klfemstjle6 Älvd. 1. `murslev / 
trowel' (se ill.). 2. (bildl.:) `person, som gärna 
stryker över med hartassen / person who 
smoothes things over'. Jfr klema över. 

klemstra sv. v. 1. kkä'mmstra Flo. kke`mmstra 
Mal.; pres. kke`mmster Leks. `klena, smeta 
(med ngt) / smear'. Syn.: se klarna, bet. 3. 
— 	kke'mmstsr n. Leks. `något klibbigt /  

sthg sticky'; kfre'mstrut Ore kkernmstrut Leks. 
ad.j. n. `klibbigt, lerigt / sticky, greasy'. 

klem-tott m.Ia kkf emtott Älvd. `individ, som 
smetar ned (sig) / person who smears or gets 
himself sticky or messy'. 

klen adj. I kkfen Älvd. Våmh. kken vMor. Ve. 
Soll. Oro NeSi. Vd. klen öMor. klen klen Ors. 
1. 'sjuk, sjuklig / ffi, sickly' (SAOB 6) allm. 
dåm e så kke'n Ve. `de äro så sjuka'; e sa kle'nt 
mi ennsr vOrs. `hon är så dålig till hälsan'; 
klå'n å'v si öOrs. kire'n å' 86 Tra. `sjuklig'; 
klrfenweåkir Älvd. kke'nwedår Ve. `väder, som 
man lätt blir sjuk i'; störkken Jä. `mycket sjuk'. 
Jfr barn-, brännvins-, döds-, fyll-, kalv-, 
kripp-, ung-, sjö-. Syn.: se dålig, bet. 2; 
knal, bet. 2. 2. (om person el. sak el. för-
hållande:) `dålig, underhaltig / inferior' (SAOB 
7) allm. vin am så kle'no stugfe öMor. 	ha så 
dålig stuga'; ä va kkesnan hö's(s)treg Rättv. (Bo.) 
'det var dålig höstråg'; i kkö'n si'!! Leks. `en 
mager sill'; ä tskks kke'nt 	ti dam Leks. `det 
är sådant dåligt material i dem'; kkå'n fe'r 8ä 
Leks. <mindre dugande'; hskkin klö'n a`nnde 
o ma:vys-bära &cid Li. <vilken dålig andedräkt 
Många Ingeborg hade!'; jan kkö'n små'k Ve. 
`en dålig (otäck) smak' (jfr klensmakig); 
kke'nt å'r Leks. Ål (jfr klenår) `dålig årsväxt'; 
(äv. `moraliskt underhaltig':) kifen wgnnte 
kkf enå Älvd. `den, som själv är ond, misstänker 
ont'; en klre'n, kär Rättv. Leks. `en omoralisk 
man'. Jfr elak, bet. 2; ben-, bränn-. 3. (n.:) 
'obehagligt, otrevligt / unpleasant' Älvd. Våmh. 
Soll. an ty`kkt e två so kirf ent so Älvd. `han 
tyckte, att det var så obehagligt så'; an a dffi' örrt 
så mytjy kkfent å' -ngm, Våmh. (Bon.) `han har 
berett honom så mycket obehag'. 4. (i förb. 
klen i munnen:) `som talar rått el. obehagligt / 
coarse, uncouth' Våmh. Mor. Jä. i öu kr' 8n i 
mtennim so sput-a,'ut Våmh. `om du är ful i 
munnen, så spotta ut!'. 5. 'svår / 
Älvd. Soll. ka`ttjlesrj, kanennd i kki'en Irå` sig 
Älvd. <katekesen är minsann svår att lära sig'. 
— Adv.: kkent Mor. Ve. Oro Leks. Ål Flo. Nås 
kken(n)t Rättv. Li. `dåligt, illa / badly'; ä va 
kke'n(n)t Kr(r)t Rättv. `det var illa gjort'; 
tåk klre'nt om fs'Irk Leks. `tala illa om folk'; dam 
salvv kire'nt Flo. `de sjöngo illa'; je her ss 
klre'nnt ss Li. <jag hör så illa så'; (endast vid 
verb, som beteckna lukt el. smak:) larfenå ,,,  
lokf enu ,,,kkisena Älvd. leZfend Våmh. (Bon.) 
kke'nu vMor. kle'nå öMor. kke`na Ve. klre'n(a) 
Soll. klesnu Ors. kire`ns Mal. öVd. `illa, dåligt'; 
e ku`kkte brienndun 50 larrenå nÄlvd. `det luktar 
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brunst så illa'; ä ltefftår så kirå`na Ve. 'det luktar 
så 	— Ssg: kkä'nh,ammpus m. Mal. 'elak 
person / mean person'. — Avl.: kå'llivklrena f. 
Tra. 'otäck, elak käring / mean old woman' 
(jfr bet. 2). Jfr klene m., bet. 2. 

klena f.IVa N-åsna Ve. Leks. ldrä'na Bju. Ga. 
'sjukdom, sjuklighet / illness, sickness'; jti 
ha-nnt tjånnt iva tskka klrå`na Leks. 'jag har ej 
känt ngn sådan sjukdom'. Syn.: klenhet. 

klena sv.v. 1. klråna- (endast i särsk. förb. med 
av:) o klena-å' Leks. 'hon blev allt svagare (av 
sjuklighet och ålderdom) / she became more 
and more weak'. Jfr klen adj., bet. 2. 

klena-ut-gås f. la, se klina-ut-gås. 
klen-blöt adj.I klrå`nblrFit ,,,klrä'nblr8t Ål. 1. 'rädd / 
afraid'. 2. 'svag, kraftlös / weak'. Jfr blöt adj., 
bet. 3. 

klen-blötas v. pass. kkå'nbkgrtås ag' mbtås Al 
'tävla; brottas / compete; wrestle'. Jfr blöta', 
bet. 1. 

klen-blöting m.Ib klrä'nbkötiv Al 'person utan 
livsenergi och motståndskraft / weak person 
without energy'. Jfr blöting; klenmesi. 

klene m.III kkä'n vMor. Soll. kla`na Jä. Mal. 
ÖVd. (jfr klen adj., bet. 2). 1. (van!. med 
preponerat pron.:) an klrå'n vMor. (h)an kkt`na 
Jä. an klrg`na Mal. Li. 'den onde, djävulen / the 
devil'; full i om klrå` na Mal. 'full i fan (eg. i honom 
klene)'. Syn.: se böse, bet. 2; fan, bet. 1 a; 
hundan; klen-Hans, bet. 1, m. fl. 2. (som 
invektiv:) din klrg`na Mal. 'din djävul! / you 
devil!'; gu'bbklråna Mal. gs`bbklråna ÖVd. 'gubb-
djävul!'. Jfr gubbnils; klen adj., avi. Syn.: 
klen-Hans, bet. 2, -mes. 

klen-fes n.II klrg`nafås Mal. ÖVd. (jfr klene m.) 
'ull av hårpenslar på frön av mjölke (Epilo- 
bium) / hair on seeds of rose bay willow herb'. 

klen-fört adj. In. arenigört Älvd. 'dåligt i fråga 
om föret; dåligt före / bad for driving, skiing 
etc. on'. Jfr för adj., bet. 5. 

klen-Hans m. kkå'n-hås Mal. 1. 'den Onde, 
djävulen'. Syn.: se klene, bet. 1, m. fl. 2. 
(invektiv). Syn.: klene, bet. 2; klenmesn. 

klen-havre m. Illa klrå`nahavvra Mal. <flyghavre, 
Avena fatua'. Jfr klene. Syn.: kristina-, 
land-, ljut-havre. 

klenhet f.Ia kbfeniet Älvd. klrå'nhEt Nås Jä. 
Mal. 'sjuklighet, sjukdom' (SAOB 6). Syn.: 
klena. 

klening m. Ib lekö`niv Leks. 'sjuklig person / sick 
person'. 

klenlig adj.I kkg`nlin Leks. Wenlen Tra. <sjuklig 

/ ill, sickly' (jfr SAOB 2). Syn.: klensklig; 
klen-vorden, -vordig. 

klen-mesx m.Ia kki`nmös Al 'sjuklig och svag 
stackare / sick, weak individual'. Jfr klen-
blöting. 

klen-mes" m.Ia kkä'nmåjs ÖVd. 'elak individ, 
djävul / nasty person, devil'. Syn.: elakmes; 
klene, bet. 2; klen-Hans, bet. 2; ledmes. 

klen-moden adj.III klrå`nmöjin Al `klen och 
trött / weak and tired'. Jfr benmoden. Syn.: 
klenmodig, bet. 1. 

klen-modig adj.I klrå'nmödig Mock. 1. =föreg. 
2. 'sinnesslö / mentally deficient'. 

kleno adv., se klen adj., adv. 
klen-skit m.Ia klrö'nfit Leks. <feg, rädd stackare / 
coward'. 

klensklig adj.I klfenskkig ^,klifenskIrin Älvd. 
N-rensk/4n Våmh. kkö'nskkin vMor. klå`nsklin 
Ors. <sjuklig'. Syn.: se klenlig. 

klen-smaklg adj.I kZfensmåk4n Våmh. (Bon.) 
'som smakar illa / nasty tasting'. Jfr klen, 
bet. 2. 

klen-smed m. II — la klrisemsmiå —klrisensmiå 
Älvd. larremsmiä Våmh. kVg`msmid vMor. Ve. 
Tarö'nsmåd Dju. kla`nsmö Jä. `smed, som till-
verkade och reparerade huvudsakligen mindre 
järnföremål / smith who mainly made and 
repaired small iron objects' (SAOB; ÖDB II 
55, 56). 

klen-smedja f.IVa larfensmiö(a) Älvd. kkg`n-
smidja Oro 'smedja, i vilken tillverkningen av 
smidesföremål i stor utsträckning skedde för 
hand / smithy, in which objects were to a great 
extent made by hand' (SAOB under klen; 
ÖDB II 56). 

klen-vorden adj .111 kZfenwålrin Våmh. klå'n-
völin Ors. klrä'nvalrin Rättv. klVnvigin Bju. Ga. 
'sjuklig'. Syn.: se klenlig. 

klen-vordlg adj.I klösnvölig Ors. `sjuklig, klen'. 
Syn.: se klenlig. 

klen-år n.Ia lafenår Älvd. klå'når Ors. (jfr 
klen adj., bet. 2) <år med dålig årsväxt; miss-
växtår / year of a bad harvest' (SAOB). Jfr 
godår. Syn.: se hårdår m. fl. 

kleopas m.Ia, se klofas. 
klesa sv. v. 1. kki'så vMor. vSoll. 'klättra, klänga 
/ elimb, eling'. Syn.: klissa; kliva, bet. 1; 
klona, bet. 3; klora, bet. 2; klota; klotra; 
klynga, bet. 2; klädras; klässar; klässja, 
bet. 1; klättra; klöra; klösa, bet. 1. 

kleta sv.v.l. klrg`ta Dju. Nås klrEts Mal. kketto 
Li. (jfr (1) V11 kleta") 'smeta, smörja, klena, 
kleta / smear, grease' (SAOB 1). Syn.: se 
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klarna, bet. 3. — Särsk. förb. (ned:) lare'tto-
nä' me små'r Li. 'smeta ned med smör'. — Ssg: 
klditskäl m. Mal. 'person, som smetar med ngt/ 
person who makes a mess'. 

klev f. la n. klröv f. 	Mal. klräjv f. Tra. 1. 
'ställe, där en bergshöjd kan övergås, pass / 
mountain pass' (SAOB klev" 2; Fr. kleif f., 
klif n.; S. Fries, Stätt och stätta, s. 42) Mal. 
2. 'trappa (stege), bestående av en halvkluven 
stock, ur vars rundade sida trappsteg huggits 
ut / stairs (laddar) consisting of split log in 
rounded side of which steps had been hewn' 
(se ill.) Mal. Tra. Jfr brostabbe; härbärges-. 
Syn.: kliva f.; klovtrappor; klubbstege; 
stikt. 3. 'stolpe (uppbärande stänger) i hässja 
/ pole of hurclle' Tra. Jfr hässj-. Syn.: se 
hässjgolvsgubbe m. fl. 

klev-hök m.Ib kki"våk nÄlvd. (jfr Fr. klif-) 
'individ (barn el. ung pojke) som klättrar och 
klänger / person (particularly child or young 
boy) who climbs and clambers up things'. Jfr 
kliva, bet. 1; kluthök. 

kli n.Ia Ni Leks. Bju. Nås Mal. Tra. 1. (koll.:) 
'skal på sädeskornen, vilka i samband med 
malningen avskiljas / bran' (SAOB 1) Leks. 
Bju. Nås Mal. Syn.: såd f.; såda f. 2. 'slem 
på fiskens fjällbeklädnad / slime on fish scales' 
(jfr SAOB 3) ÖVd. ti‘jm gä'clda vå2r å skra`ppo-
tå' än klrre Tra. `fjälla gäddan väl och skrapa 
av den slemmet'. Jfr em, bet. 1. Syn.: slem, 
bet. 1. — Avi.: 	adj. Tra. 'slemmig (om fisk) / 
slimy (about fish)'. 

klia sv. v. 3. - 1. kkä'a (pret. klrå`gde) Älvd. 
kZrå`ja, (pret. ldråsjed) vMor. klå`ja öMor. Ors. 
(pret. klå`gdä.--..klä`ggdä Ors.) klrg`ja ,,,klrå`ja 
(pret. larejetkkå'jet) Ve. laråwja Ore Leks. 
(sup. klråkt Ore kkäjt Leks.) leltra Bju.-Äpp. 
(prat. kiri'ddä Nås Äpp.; sup. kki'a Jä.) kgi`ja 
(pret. klrä'jd) Mal. klrå`ja ÖVd.; pass. klrå'as 
(sup. klrä'ggdast) nVåmh. larli`jas Våmh. (Bon.) 
»lejas vMor. Soll. larå`jas (sup. klrä`g(g)das) 
vRättv. klrå`jas Rättv. (Bi.). 1. 'vara säte för 
klåda, känna klåda / itch' (pers. el. opers.; 
SAOB 1) allm. i klrå` er atr i rö' vin Älvd. 'det kliar i 
bakdelen på mig'; i ( 	klrå` kir å fo"tum vMor. 
<det kliar på mina fötter'. Jfr marla, bet. 3. 
2. 'riva huden på, klå / scratch' (jfr SAOB 2) 
Leks. klrå` j' ta inund ra' mmpa 'klia geten under 
svansen!' (mot örvärk). Syn.: klå, bet. 1 a. 3. 
'känna lust att göra ngt / wish to do something' 
(SAOB 1 c) Mal. å klrö'jj i dåg du vEr`ki `du har 
stark lust att vilja (göra det)'. Jfr pass., bet. 2. 
— Pass.: 1. 'vara säte för ldåda, känna klåda / 

itch' (pers. el. opers.) Våmh. Mor. Soll. Rättv. 
e klrä'ss up4 nå"vi nVåmh. <det kliar på näsan'; 
i kka'jås gm eke Våmh. (Bon.) 'det kliar på 
min haka'; jå klrå'iss ti a'r(r)mhelrom Rättv. 
(Bo.) <det kliar i armhålorna på mig'. 2. 
(bildi.:) `känna lust el. frestelse till ngt / wish 
for ed l tempted to do something' Son. å ädd 
kkii`jdas i mi te gä"rt-4't mi min do`mmda 'jag 
känner lust att retas med den där (mannen)'. 
Jfr bet. 3 ovan. Syn.: kittla v. pass., bet. 2. — 
Särsk. förb. (av:) o a klåjd-å'v onum pä'vvga 
öMor. 'hon har tagit av honom pengarna' (jfr 
avl.). — Ssg: klrå'ssålga (jfr klia pass., bet. 1) 
n. nVåmh. <öga som kliar / itehing eye'. — Av!.: 
däm vurt klä'jigär i fjö'rd öMor. `de (o: arbetarna) 
blev skinnade i fjol' (jfr klia av); lag's (adj.) i 
ms`nnant, Tra. 'som har klåda i munnen / with 
an irritation of the mouth'; 	f.Ga. 'klåda/ 
irritation'. 

klibbig adj.I klri'bbun nVåmh. `som fastnar, 
kladdig, smetig / sticky' (SAOB 1); klrisbbgn 
tim mq'nn 'smetig om munnen'. Syn.: se kla-
mig; klemig. 

klibbis oböjl. sbst. kW"bis Våmh. (jfr klibbus). 
1. 'liten karl, som ej är att lita på / small, un-
reliable man'. 2. (i uttr. taga klibbis:) ta 
klri"bis 'taga fel, misstaga sig / make a mistake, 
be wrong'. 

klibbas oböjl. sbst. klribbus Mal. (jfr klibbis, 
bet. 2; endast i uttr. slå klibbus:) `gå galet, 
misslyckas, slå fel / go wrong, fair; hä .2log 
k4.i'bbu8 få om <det misslyckades för honom'. 

klicka' sv. v. 1. 3. lariskk(a) Älvd. Våmh. Soll. 
kli`kka Ors. klri`kka Rättv. Dju. Flo. Nås Mal. 
klrekka ÖVd. 1. `giva ifrån sig ett knäppande 
ljud, knäppa (till) / elick' (SAOB klicka' 1-3) 
allm. du /-nt olld-g klri`kk min lrå'n så Våmh. 
(Bon.) `du får inte hålla på att knäppa med 
låset så'; (äv. om  ex. bössa, som icke brinner 
av:) hå klri`kktå Dju. 'det (o: skottet) brann 
icke av (dvs, det hördes endast ett knäppande 
ljud)'. Jfr kläf ta, bet. 2. 2. `sprätta till (ngt) 
med pek- el. långfingret spänt mot tummen / 
flick something with index finger or middle 
finger taut against thmnb' Flo. 

klicka" sv.v.l. kki'ttja Dju. 'smälla (ideligen), 
glappa / rap, bang, flop loosely' (jfr klicka'; 
Torp klikka"); stå ti dä`rom å klri'ttja 'stå i 
dörrarna och ideligen öppna och stänga med ett 
smällande ljud'. Jfr klafsa, bet. 1; kläf ta, 
bet. 3. — Av/.: hä va e fä'slikki`ttjandä 'det var 
ett väldigt springande ut och in genom dörren / 
there was a lot of running in and out'. 
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klickig adj.I gkisttju Ga. (om ex. dörr:) 'glapp; 
sliten, utnött så att den glappar / loose; worn 
loose (e.g. about door)'. Jfr klicka". 

klick-namn n.Ia kkiskknammn Äpp. (jfr SAOB 
klick' II 3 b) `öknamn / niekname'. Syn.: 
öknamn. 

klikt m.Ia klrikkt nvMor. Ve. Soll. 'brant och 
kalt berg / steep, bare mountain' allm. (jfr 
DNO I: 3, s. 149); bj.erklikkt Ors. `dots.' ,Jfr 
block'; gnup(e); klack', bet. 3; knax, bet. 1; 
knös'. Syn.: klint, bet. 1. 

klimp m.Ia kkimmp Älvd. Våmh. klimmp öMor. 
Ors. kkint(m,)p vMor. Ore NeSi. Vd. 1. 'klump; 
hop / lump; heap' (SAOB klimp') allm. 
mjöslklimmp Ors. 'mjölklimp'; jö`rdkkimmp Ore 
jöskkirimmp Leks. Äpp. lordklimp'; (bildl.:) 
dsmdä vist kki`nampar Jä. (om stjärnanhopningar 
i Vintergatan) `de där vita fläckarna'. Jfr klint, 
bet. 3; friar-, gammelkull-, smör-, tytt-. 
Syn.: se kamp", bet. 1. 2. 'maträtt, bulle el. 
kaka, tillredd av mjöl och vatten (el. blod) / 
dumpling' (ÖDB III 464 f., 484 f.; jfr SAOB 
klimp' e) Älvd. Våmh. Mor. Leks. Ga. Flo. 
Mal. Jfr blod-, mes-, tutt-, tytt-, ärt-. Syn.: 
se klabb, bet. 3. 3. (senare ssgsled:) 'halva av 
människans bakdel / buttock' (jfr ? SAOB 
klimp" 1 y; klimp") Soll.; se röv-. 4. (senare 
ssgsled:) 'molntapp / wisp of cloud' Våmh. 
Ors.; se moln-. 5. <liten, tjock och stadig 
pojke under ett år / small (fat) boy not yet one 
year old' Leks. Syn.: klabb, bet. 4. 

klimpa sv. v. 1. kki`m(m)pa Rättv. kiri`rnmpa 
Leks. 1. 'koka klimp / make dumplings' Leks. 
dem kki'mmpa /sr pisparr-oll å jerla's-britta 
`de kokade klimp åt Pipar 011e och Erikers 
Brita (som »friat» tillsammans om natten)'. 
2. (förstärkande i förb. med bära:) an kki`m(m)-
pa å bå'r Rättv. 'han knogade och bar / he 
lugged it along'. Syn.: klinka"; klymj a; 
klynga, bet. 1. 

klimp(ad)-välling m. Ib k'mmpwelivvg Älvd. 
kkismmpawölrivg Våmh. kli'mmpväli'vvg öMor. 
kli'mmpwölivg Ors. kkisnampwölrivg Ore 
kki'm(m)pvåliv Rättv. kkisrnmpvälliv Leks. Bju. 
Dju. Mal. 'mjölkvälling med särsk. gjorda 
(mjöl)klimpar i / milk gruel with special dump-
lings in it' (ÖDB III 457, 459; jfr SAOB). Jfr 
knapp-, tydel-välling. 

klimpig adj.I kli'mmpun Ors. kkismmpug Ore 
Leks. kki`m(m)pu Rättv. Bju. Dju. Nås Mal. 
<som består av el. är uppblandad med klimpar 
el. klumpar / consisting of or mixed with lumps 
or dumps' (SAOB); ä e kkism(m)put på stisttji 

Rättv. 'det är fullt av jordkokor på åkern'. 
Jfr kampig, bet. 1-2. 

klimp-mjölk f.Ib k'mmpmjök Älvd. kkismmp-
mjskk Mock. 1. 'självlöpnad mjölk / self-
curdled milk' Mock. Syn.: se gloss; sj älvlöp-
mj ölk m. fl. 2. 'maträtt av mjölk med tillsats 
av mjöldeg, som skedbladsvis östes i mjölken / 
milk dish with addition of dough whieh was 
dipped in the milk in bowl of spoon' (SAOB; 
ÖDB III 455, 459) Älvd. 

klimp-soppa f. IVa kkismmpssppa Leks. kkismmp-
ssppa Dju. Mal. 'maträtt, bestående av kött-
buljong med mjölklimpar i / dish consisting of 
meat broth with dumplings in it' (SAOB; ÖDB 
III 470). 

klina sv.v.3. pret. kki`nnt Li. 'smeta, smörja / 
daub, smear' (SAOB klena" v. 1 a; jfr Torp 
klina, kleina"); je tö å kkisnnt äjn småsrbit 
inonnd bri'vvga å kas ttsn lag tog och smetade 
en bit smör under bröstet på katten'. Jfr klina-
ut-gås. 

klina-ut-gås f.Ia kkösnutgås Li. (jfr klina v.) 
'smörgås, på vilken smöret bretts ut med tum-
men / piece of bread on which butter had been 
spread with thumb' (jfr SAOB klengås, under 
klena" v., klena ut). Syn.: timling(s)-, 
tum-gås. 

klinga f., se klynga f. 
klinga st.v. k'vvga Älvd. Våmh. kki'vvga 
vMor. Son. kli'vvga Ors. Ore kkisvva Leks. 
kH`vva Dju. Mal.; pret. kkquvg Älvd. kkavvg 
kiråvvg vMor. klavvg Ors. Ore ldravn any Dju. 
ldravy Mal.; sup. kirtenndjeä Älvd. larq`nndjid 
Våmh. (Bon.) klu`nnclji Ors. k/ru`vvi Dju. kks`nnji 
Mal. `avgiva ett rent och starkt ljud / elang' 
(SAOB 1). Syn.: singa, bet. 1; singla, bet. 1; 
sjunga, bet. 2; sjångla, bet. 1; sångla, 
bet. 2. — Särsk. förb. (till:) hä kkavv-tå' ti 
fä'lla Dju. <det hördes en klang från (eg. uti) 
skällan'. 

klink m.Ib kkivvk Leks. Dju. Mock. Jä. Mal. 
'ena hälften av människans bakdel, skinka; 
bakdel av lår / buttock' (SAOB under klinkalv, 
bet. 1). Jfr ars(håls)-, rasa-, röv-. Syn.: 
se ars (håls)klink; klinka" m. fl. 

f.IVa lari'vvka Älvd. Våmh. kli'vvka 
öMor. Ors. kkisvvka Soll. Ore Leks. kiri'v(v)ka 
Rättv. Bju.—Tra. 1. 'omkring en tapp rörlig 
rigel för dörr, port, asklock el. grind / latch' 
(se ill.; SAOB klinka" 1) allm. clå"rkkiv(v)ka 
Rättv. dåsrkkivvka Tra. 'klinka på dörr'; 
grisnndkkivvka Äpp. 'klinka på grind'. Jfr 
dörr-. Syn.: knavel', bet. 3; knavle, bet. 
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1 b; vred. 2. (senare ssgsled:) `fästpinne till 
lock på näversäck / pin fastening lid of birch-
bark box' (jfr SAOB klinka' 2) Jä.; se säck-. 

klinka' f.IVa 	öMor. lari`vvka Soll. 
Leks. (jfr SAOB klinka). 1. 'reva, rämna / 
tear' (t. ex. på kläder) öMor. Soll. sölkli'vvka 
öMor. `E:Pricka i fönsterbräde, åstadkommen av 
starkt solljus'. 2. `inskärning (t. ex. osådd el. 
oskuren del av åker, intagning på tyg) / inci-
sion, indentation (e.g. unsown or unploughed 
part of field)' Leks. 

klinkam f.IVa kki'vvka Tra. `halva av männi-
skans bakdel, skinka / buttock' (SAOB klin-
kaw l). Jfr röv-. Syn.:searshåls-klink; klink. 

klinka' sv.v. 1. larfuvka Älvd. Våmh. kki'vvka 
Bju. Mal. ÖVd. 'åstadkomma ett klingande 
(tonande; skramlande) ljud / pling, clink' (SAOB 
klinka'); kki'vvka på /'lon Tra. 'knäppa på 
strängarna på fiolen'. — Särsk. förb. (av:) 
kk-Xv Älvd. `skramlande (t. ex. med kärran) 
giva sig i väg'. 

klinka" sv.v. 1. kki'vvka Älvd. Våmh. `halta; 
hoppa på ett ben / linap, hop' (V11 klinka v.); 

kkjunker o 	Älvd. 'han går haltande'. 
klinkam sv.v. kliyuk- Ors. kki`nntja Nås (jfr 
Torp klinka) 'kånka / lug' Nås han kki`nntjå 
o bå'r <han kånkar och bär'. Syn.: klymja; 
klimpa, bet. 2; klynga, bet. 1. — Pass.: 
klinntjas-wl' Ors. 'klänga sig fast'. — Särsk.förb. 
(vid:) 	—klinntj-wi' Ors. 'klänga sig 
fast'. Syn.: klynga v. pass.; klängas vid. 

klink-handtag n. II 	(v)khantåg Rättv. (Bo.) 
<handtag på dörrklinka / handle of latch' (se 

klink-nagel m.Id klri'vvknågek Tra. 'nitnagel / 
rivet' (SAOB). 

klink-smed m.II kli'yvkamid Ors. 'klensmed, 
som underhöll redskap anv. i slipstensgruva / 
smith who maintained tools used in grindstone 
quarry' (ÖDB II 14, 56). 

klint m.Ia klritt Älvd. Våmh. vMor. Soll. Ore 
Leks. Al Dju. Ga. Äpp. Mal. klitt öMor. Ors. 
kkitt ,-,kkin(n)t Rättv. Bju. larin(n)t Mock. Flo. 
kkett ÖVd. (se klikt m.). 1. 'starkt framträ-
dande bergtopp / very conspieuous mountain 
top' (SAOB klint' II 1; jfr klitt och klätt'); 
bjä`rklitt Ors. basr(r)gkkitt nRättv. bå'rrgkkitt 
Jä. Äpp. bå'rrgkkett Li. `dets.' (jfr DNO I: 3, 
s. 149). Jfr gnup(e); klack', bet. 3; knax, 
bet. 1; knös'. Syn.: klikt. 2. (senare ssgsled:) 
'halva av människas bakdel / one buttock' 
Älvd.; se rass-. 3. 'liten degbit, klimp / small 
piece of dough, dumpling' öMor. 

klint-skalle m.IIIa kki`ttskalla Mal. 'dumhuvud, 
träskalle, dumbom / blockhead, dunee'. Syn.: 
klumpskalle;klund(er)skalle,bet.2;klund-
huvud, bet. 2; klunshuvud. 

klip 	 se klyp. 
klipa f., se klypa f. 
klipa sv.v., se klypa v. 
klippa sv. v. 3. kktippa (pret. kkisppte) Älvd. 
klryppa vMor. kki`pp(a) ,,,kky'pp(a) Soll. Leks. 
(pret. kri'//tv ,,,klry'ffts Leks.) kli`ppa öMor. 
(pret. kli' fftä) Ors. kkeppa Rättv. Dju. (la. 
Nås (pret. kki`f(f)to Rättv. kki'fftå Nås) kkyppa 
Bju. Jä. Äpp. (pret. klry'fftå Bju.) kky'ppa (pret. 
klryfftå) Al kkö`ppa (pret. kö'//t) Mal. klreppa 
ÖVd. 1. 'sönderdela ngt el. avskilja del av ngt 
medelst sax el. liknande verktyg/ cut' (SAOB 1) 
allm. kki`pp ta`kkur Älvd. kki`pp grär Rättv. 
<med sax avtaga ullen på får'; kki`pp ö'rur Ve. 
`klippa (fåren i) öronen' (vid märkning; jfr 
bet. 2). Jfr rund-, snöd-. 2. 'hastigt föra 
(öronen) fram och tillbaka / flap (ears)' (SAOB 
3b) allra. klry`pp örrum (jfr bet. 1) Soll. kli`pp 
Erorna vOrs. klry`pp i S'ron Al kky'ppa må 
8`ror Jä. kkö'pp i 5'rom Mal. 'klippa med öronen' 
(om häst el. får). — Särsk. förb. (av:) kkipp-Xv 
fru`nntgm kitä Våmh. (Bon.) 'klipp av pann- 
luggen litet!'; (ned:) 	 wå'vin Älvd. 
'klippa ned väven'; (till:) klipp-tI'l Ors. kip-
tå' Rättv. 'skära (klippa) till (tyg till kläder)'; 
(sönder:) kkypp-so'nnd Jä. 'klippa sönder'; 
(undan:) kkipp-u'nna noga tö'va Leks. <klipp 
bort en tovar; (upp:) an Nr& fft-e'pp an btalte 
yoånn på åstt tfi'stb Li. 'han bedrog Bälter Sven 
på åtta tusen'; (ut:) kiripp-Xjt pkå'ta vMor. 
`klippa ut urtavlorna' (jfr plåt, bet. 1; ÖDB II 
127); (utav:) kkipp-tå' Dju. kköpp-tå' Mal. 
'klippa av'. 

klipp-gräs n. II kki`ppgrås Ore 'lummer, Lyeopo-
dium'. Syn.: se fjussgräs; klippris m. fl. 

klipp-ris n.Ia kkispprejs Ve. kki`pprls Leks. Al 
(la. Mock. klry`pprIs Bju. kkö`ppris Mal. 'en 
Lyeopodium-art, som bl. a. klipptes sönder och 
ströddes på golvet / a type of Lycopodium 
plant which was cut up and strewn on floor' 
(SAOB; ÖDB III 325, 327). Jfr fyrt, bet. 2. 
Syn.: se fjussgräs; kråkfot, bet. 2, m. fl. 

klipp-sax f. Ja klrisppsakko vMor. kli`ppsakks 
öMor. kkesppsakke Li. 'verktyg, varmed plåt, 
järn etc. klipptes, plåtsax / tool with which 
plata, iron etc. was cut, plate shears' (se ill.; 
SAOB under klippa v.). Jfr klippverk. 

klipp-tappen m. Ja best. klri'pptappen vSoll. 
'flik av ull, som sparas vid klippning av lill- 
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tacka / piece of wool which was saved when 
shearing lilltacka'. 

klipp-tång f. Ib klri`pptåvvg vMor. klry`pptåvvg 
Soll. 'tång, varmed metalltråd m. m. klipptes 
av / tongs with which metal thread was cut' 
(SAOB klipptång' 1; ÖDB II 123). Syn.: 
avbitare. 

klipp-verk n. Ja klri`ppwerrk vMor.; best. klri`pp-
werrtjä Våmh. (Bon.) 'redskap, bestående av 
hålstamp och dorn (sänkare), varmed (gröv-
re) plåt m. m. klipptes (till mässingskammar, 
urverk m. m.) / tool used for cutting thick 
plate etc.' (se ill.; jfr SAOB; ÖDB II 112, 123). 
Jfr klippsax. 

klipsk adj.I kkis(s)p Älvd. Rättv. klissp Ors. 
lekippsk Nås 'pigg, vaken / alert' (jfr SAOB); 
leki'ssp tå djli" no ö Älvd. <pigg och påhittig i 
sitt handlande'. 

klipskig adj.I lari`sspug nÄlvd. `fyndig i tal och 
svar / witty, quick at repartee'. 

klissa f.IVa Icki`ssa Rättv. (jfr ? klässa; Torp 
klissa v.). 1. 'klump av smedjeslagg / lump 
of slag from smithy'. 2. 'tjock feminin varelse 
(t. ex. kvinna el. ko) / fat female (e.g. woman or 
cow)'. 

klissa sv.v. 1. kli`ssa öMor. kki`ssa Ve. <klättra, 
klänga / climb, cling' (Rz 323b klissa). Syn.: 
se klesa. 

klister n.Id larl'ster Älvd. klri'står Soll. Nås 
klri's(s)ter Rättv. Leks. klri'sstsr Bju. Flo. Mal. 
letri`sster ÖVd. 1. `halvflytande massa, anv. 
som bindemedel / glue' (SAOB klister') allm. 
2. 'appretyr / finish' (SAOB klister' a) allm. 
Jfr lin-, väv-. — Av!.: kki`s(s)trut adj. n. 
Rättv. Leks. `klisteraktigt / gluey'. 

klister-horn n.Ia kki`stårwånn Ve. 'kohorn, vari 
klister förvarades / cow's horn in which glue 
was kept'. 

klistra sv.v.1. kki`ster Älvd. leki`står vMor. Soll. 
kli`står öMor. kki`sstra Leks. Al kki`sstra Bju. 
Ga. Mal. ÖVd. klfstra Nås. 1. 'bestryka med 
klister el. appretyr; fästa med klister / glue' 
(SAOB 1-2) allm. 2. (intr.:) <låta som då ngt 
hopldistrat drages isär / sound as if something 
glued together is being pulled apart' Mal. 

klita f., se krita f. 
klitt m.Ia, se klint. 
kliva f.IVa kki`va Rättv. 'trappa (stege), be-
stående av en halvkluven stock, ur vars run-
dade sida trappsteg huggits ut / stairs (ladder) 
consisting of split log in rounded side of which 
steps had been hewn'. Syn.: se klev, bet. 2. 

kliva st. v. kka`jva Älvd. Våmh. lara`jva —Icke'jva 

vMor. klä`jva öMor. klre`jva Ve. kkti`jva Soll. Ore 
klaVva Ors. klri'va Rättv. Dju. Ga. Nås Mal. 
ÖVd. klri`va Leks. kkg`va Bju.; pret. klriev Älvd. 
Våmh. klröv vMor. Soll. Mal. klöv öMor. Ors. 
ltköv Leks. Dju. Nås Äpp.; sup. k/tPvia Älvd. 

	

nVåmh. klrisviö 	vMor. klri've Ve. kki"vi 
Soll. kli"vi Ors. leki"vi Rättv. klri'vi Leks. Dju. 
Mock. Mal. kkft`vi Nås. 1. <klättra, klänga / 
climb, cling' (SAOB kliva' 1) allm. firgkår 
så lara`jv og a`kka Våmh. (Bon.) 'fåglar, som 
hacka, under det att de klättra'; an klråjv pi 
ra,`vuna Li. 'han klättrade upp i rönnen'. Syn.: 
se klesa. 2. 'stiga över hinder o. d. / climb 
over obstacles etc.' (SAOB kliva' 2) allm. an  
klröv yvs/. rieggedrn Leks. 'han steg över gärds-
gården'; (äv. bildi.:) kki`va da stji'gån e lci`gäst 
Mal. kkisva da jäsmän e lå`gast Li. 'driva med 
den som intet förstår (äv. följa minsta mot-
ståndets lag; eg. kliva (över) där gärdesgården 
är lägst)'. 3. <gå (med stora och tunga steg) / 
walk heavily' (SAOB kliva' 3) allm. e dfil 
fa8 å klri'v Rättv. 'är du ute och går?'. 4. (tr.:) 
<kliva (klättra) över / climb over' Soll. Ors. i 
klajv li'der öOrs. 'jag kliver över ledet'. Syn.: 
klässja, bet. 2. — Särsk. förb. (bortur:) han 
kv-bslrg' tjäsrran Äpp. 'han klev ned ur kärran'; 
(upp:) lariv-s'pp Nås 'klättra upp'; (uppi:) 

kkiev-u'ppi öar Älvd. 'han klättrade upp där'; 
(uppå:) klräfv-u"på stö'Irv, Soll. 'kliv upp på 
stolen!'; (ö v e r:) klråk-g'vär Ore klriv-rvir Rättv. 
klriv-Vvir Nås 'kliva (klättra) över / climb over'. 

kliv-hök m.Ib, se klevhök. 

	

klo LVIIb —n.V 	f. Älvd. Våmh. kö f. 
vMor. Ve. Ore Rättv. Leks. Dju. Mock. (bet. 1) 
Jä. Äpp. Mal. ÖVd. kön f. Soll. klö f. öMor. 
Ors. kkö n. Bju. Al Ga. Mock. (bet. 5) Flo. Nås; 
pluralformer, se LD II 193. 1. <spetsig horn-
bildning på yttersta tåleden hos vissa djur; 
klobeväpnad fot / claw' (SAOB klo' 1) allm. 
nrvår hså firgälrkkönår Våmh. (Bon.) 'händer 
som fågelklor'; na`ggirtir ssm fu`ggälrkkaär Mal. 
'naglar som fågelklor'; å fa'ssnsd o klä'mma o 
ka`ttun vOrs. 'det fastnade på kattens klor'; 
an ad ri`vi me kkfi'm e'llstas Tra. 'han (o: björnen) 
hade rivit med klorna överallt'. Jfr katt-, 
bet. 1, skar-, varg-. 2. 'kloliknande redskap 
el. del av redskap / claw-like implement or 
part of implement' (jfr SAOB klo' 3-4) allm. 
Jfr dikan-, spik-, varg-. 8. `blånfäste / stand 
onto which tow was put for spinning' Leks. 
öMor. Syn.: se blånhuvud. 4. (pl.:) `brodd-
järn / spike' Älvd. er, gör i krm dar eö ir 
a`kkut 'han går med broddar, då det är halt'. 
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Syn.: se broddjärn. 5. 'harka med långt skaft 
och långa, ngt bakåtböjda järnpinnar / rake 
with long handle and long, somewhat retroverted 
iron prongs' Dju. Mock. Äpp. Jfr dyng-. Syn.: 
klona. 6. 'ax på nyckel / key-bit' Nås; ni'lljils-
kkö `dets.'. Syn.: ax', bet. 2. 7. 'arm på kors / 
arm of cross' Leks. ä va ett ks'ss rna fg`ra klrö'r 
'det (o: julkorset) var ett kors med fyra klor'. 

(senare ssgsled:) `hålljärn i hyvelbänk / iron 
holder on carpenter's bench' Flo.; se bänk-. 

(senare ssgsled:) `viss växt; kattfot, Gna-
phalium / certain plant; Gnaphalium'; se katt-, 
bet. 2. 

kloa sv. v. 1. klr -d'a Leks. `harva med kl ö sh arv a / 
harrow with klösharva'. Syn.: klora, bet. 3. 

klocka f.IVa klru'kka Älvd. Våmh. vMor. Ve. 
Soll. Oro klu`kka öMor. Ors. lars`kka vSoll. 
klro`kka Rättv. klreikka Leks. Ål klräkka Bju. 
Ga. Mock. klrs`kka Flo.—Tra. 1. a. 'större, 
med kläpp försedd klocka, anv. för att samman-
kalla folk el. för att angiva tid / large bell used 
to can people together, or to tell the time' 
(SAOB Ib) allm. stierklrokka (mi'llaklrokka, 
li`sskkokka) Rättv. 'den största (resp. mellersta 
och minsta) kyrkklockan'. Jfr bamma, bet. 1; 
hund-, häst-, mat-, medlings-, råved-, 
skrift-, vällings-. b. (överfört:) 'klock-
ringning / bellringing' Soll. Mal. dem fi'vvg int 
k-uskkor Soll. `de (o: självspillingarna) finge ej 
klockringning (vid jordfästningen)'. 2. 'klock-
liknande blomma; växt med klockliknande 
blomma / bell-like flower; plant with such 
flowers' (SAOB 2 b—c) allm. kinndjbesklrukkor 
Soll. lingonblommor'. Jfr peder-, sval-. 3. 
`ur / watch' (se ill.; SAOB 3) allm. u naPtjiä å 
äu klru`kku Älvd. knä  my`ttjy å' du kIrs`kka Mal. 
'hur mycket är din klocka (eg. hur mycket har 
du klockan)?'. Jfr byxsäck-, fjak-, golv-, 
lod-, pjät-, sol-, ved-, vägg-. Syn.: hon, 
bet. 5. 4. (senare ssgsled; best. pl.:) 'sång, som 
länge ekade mellan bergen / song which re-
sounded for some time between the mountains' 
Mal., se berg-. 	- 

klockar-bänk m. Ib kku`kkärbänk Soll. `för 
klockaren avsedd bänk i kyrkans kor / pew in 
the chancel intended for the organist (and 
parish elerk)' (SAOB). Syn.: klockarstolen. 

klockare m. Ilie klrtikker Älvd. klru`kkär Våmh. 
vMor. Ve. klru"kär Soll. klu`kksr klu`kker 
Ors. klro`kksr ,,,klroskkar vRättv. klro'kksr Rättv. 
(Bi.) klreekkar Leks. Dju. Ga. Mock. klreikkär 
Bju. Ål kIrs`kkar Nås—Tra. (utom nMal. klrs`k-
kär). 1. `vid kyrka anställd, prästerskapet un- 

derordnad befattningshavare / parish clerk and 
organist' (SAOB 1) allm. 2. 'tygbom i vävstol / 
fabrie beam of bom' (Rietz 329 b; V11) allm. 
Syn.: se bult, bet. 1 b. 

klockar-historia f. IV a klroskksrstörja Rättv. 'otro-
lig berättelse, skepparhistoria / incredible 
story, traveller's tale'. Syn.: skomakar-
gåta, -historia. 

klockar-pinne m. Illa kir& kkärpinnä Våmh. (Bon.) 
`tapp i vävstolens tygbom, anv. vid bommens 
kringvridande / peg in fabric beam of boom, 
used when turning beam round' (jfr klockare, 
bet. 2). 

klockar-ros f.Ia kIrcrkkarrös Bju. 'akleja, Aqui-
legia vulgaris / columbine'. Syn.: se gumse, 
bet. 5. 

klockar-stolen m.Ia best. klrs`kkaf lön Tra. `(den 
avbalkning med särsk.) bänk, som fanns för 
klockaren framme i kyrkans kor'. Syn.: kloc-
karbänk. 

klockar-toppa f.IVa klrs`kkartuppa Flo. `blå-
klocka, Campanula rotundifolia / harebell, 
bellflower'. Syn.: se blåbjälla, bet. 1. 

klockar-ås m.Ia faret' kkarås Dju. 'tygbom i 
vävstol / fabrie beam of boom'. Syn.: se bult, 
bet. 1 b. 

klock-bräde n.III klruslokbrådä vMor. 'bräde i 
klocka, på vilket urverket monterats upp / 
board in dock on which mechanism was fixad' 
(se ill.; ÖDB II 127). Jfr kloss, bet. 1. 

klock-foder n.Id — a klu`kkfödär öMor. klruskk-
födär Ve. klro`kkfödsr Rättv. klreikkfödär Ål 
lars'kkför Flo. Jä. Tra. 'för klocka avsett skyd-
dande omhölje av trä, klockskåp / wooden cover 
for dock; dock ease' (SAOB b; ÖDB II 133). 
Jfr klockkassa. Syn.: klockskåp. 

klockfoder-mall m.I a klu`kkfodärmall öMor. 
'svängd stav, efter vilken Moraklockornas 
skåpbrädor formades / curved stave acting as 
model for boards of Mora clock-cases'. Syn.: 
klockmall. 

kloek-fusa f.IVa kir& kkfiisa Dju. 'gunga, upp-
hängd mellan två stolpar / swing hanging be-
tween two poles'. Jfr dingla, bet. 2. 

klock-huv m.Ia lartikkauv Älvd. klu`kkäv Ors. 
klro`kkhav Rättv. (Bo.) klrs`kkhav Nås `övre, 
avlyftbar del av klockskåp / upper part of 
elock-case' (ÖDB II 133). 

klock-kassa f.IVa klrs' kkassa Li. (jfr kassa f.) 
<boett till fickur / watch-ca,se'. Jfr klock-
foder, -skåp. 

kloek-knäpp m.Ia klreacknäpp Soll. Mrs' kknäpp 
Li. `sekund / second'; an e-,t still äjn kaskknäpp 
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Li. <han är inte stilla en sekund (dvs, den tid 
som går då en klocka tickar en gång)'. 

klock-lod n.Ia V klru`kklricsö Älvd. au`kkköd 
vMor. klnekklö Ore kko'kklö Rättv. kIrs`kklö 
Nås Mal. öVd. 'tyngd, varmed urverket i vägg-
klocka el. golvklocka hölls i gång / weight in 
dock' (se ill.; CoDB II 121, 130; jfr SAOB). 

klock-makare m.IIIc kku`kkmatir vMor. 'ur-
makare / watchmaker' (SAOB; C,DB II 133). 
Syn.: figurare; urmakare. 

klock-mall m.Ia kkeekkmall vMor. —klockfo-
dermall. 

klock-ros(a) f.IVa klreekkrös(a) Ga. <akleja, 
Aquilegia vulgaris / columbine'. Syn.: se 
gumse, bet. 5; klocktoppa, m. fl. 

klook-skåp n.Ia klru'lckskåp Älvd. Våmh. (Bon.) 
vMor. kluskkskdp Ors. klrinkship Ål kIrs`kk-
skap Jä. <för klocka avs. skyddande omhölje 
av trä / wooden cover for dock, clock-case' 
(SAOB; 03DB II 133). Jfr klockkassa. Syn.: 
klockf oder. 

klock-stapel m. la kir& kkstapu'l Älvd. klrs'lekståpil 
vSoll. klru'Icksapulr Soll. klu'kkstäpul Ors. klrs`kk-
stappulr Nås 'tornliknande byggnad, uppförd vid 
kyrka ss. upphängningsplats för kyrkklockorna/ 
detached bell-tower' (SAOB 1). Syn.: stapel. 

klock-ställ n.Ia laråskkställ Ål 'för fickur avs. 
mässingsställ, försett med hög stolpe för urets 
bygel samt två lägre nabbar för boettens nedre 
rundning / brass stand for pocket watch, with 
upright for top ring of watch and two lower 
projections for rounded base of watch-case' 
(SAOB 2). 

klock-toppa f.IVa klrenktuppa Bju. 'akleja, 
Aquilegia vulgaris / columbine'. Syn.: se 
gumse, bet. 5; klockros(a) m. fl. 

klock-tross m.Ia klru`kktråss vMor. Ore klrefkk-
tråss Bju. 'till klocklod hörande snöre / cord 
belonging to dock weight' (C1DB II 121, 127). 

klock-varv n.Ia klru`kkwarry Älvd. kku`kkvarv 
Soll. laro`kkvar(r)v Rättv. klråskkvarry Bju. 
kIrs`kkvarry Flo. <så lång tid som en klockas 
timvisare behövde för att gå ett varv / the 
amount of time needed for the hour-hand of a 
dock to do one revolution'; ig a srvi klru`kk-
warrveö Älvd. 'jag har sovit ett halvt dygn'. 

klo-djur n. J a kkö'dför Ve. larö'jgr Äpp. klrö'djör 
larö'difir Mal. kkö'dför Tra. 1. 'klobärande 
däggdjur, rovdjur / mammal with claws, beast 
of prey' (SAOB) Ve. Tra. Syn.: kl o rdj ur. 2. 
'bråckverktyg av järn, kofot / crowbar' Äpp. 
Syn.: kalv-, järn-, ko-fot; klospett. 3. 
<barn, som klänger sig fast / clinging child' Mal. 

klofas m.Ia kö' /ä8 vMor. 'slö person, klåpare / 
indolent person, bungler' (jfr A. Kock i ANF 
43, s. 213 f., Kleofas?). 

klo-grava f.V kkö'greivu Rättv. (Bo.) k4-ösgravu 
Flo. 'hacka med två-, tre- el. fyrkluvet järn / 
hoe with two, three or four prongs'. Jfr klo-
hacka. Syn.: klogräv. 

klo-gräv n.Ia klö'gröv Mal. =föreg. 
klo-hacka LIVa klrö'hakka svLeks. aö'hakka Li. 
`(hand)hacka med kloliknande pinnar / small hoe 
with claw-like pegs'. Jfr kl o gr av a. 

klo-hammare m. Id kkö'hanimer Mal. klrö'harnmor 
Li. 'hammare, försedd med kloliknande järn, 
avs. för spikurdragning / claw hammer' (SAOB). 

klo-harv f.Ia kkö'harry svLeks. Bju. `åkerharv 
med böjda, men ej utplattade pinnar, klös-
harv / harrow with bent, but not flattened 
prongs' (SAOB; CIDB I 383). Jfr billsnoka 
m. fl. Syn.: klo-, krokpinn-, klös-, tre-
kant-harva; klösa'. 

klo-harva f.IVa klrassarrba nVåmh. klra'sarrva 
Våmh. (Bon.) klrö'arrva svMor. Ors. klrö'harrva 
Ve. klrö'rarrv Soll. = föreg. (se ill.; CIDB I 383). 

kloharvs-trä n.V klrö'harvstril svLeks. 'trekantig 
träram, hörande till klösharv / triangular 
wooden frame, part of harrow'. 

klok adj.I kldisk Älvd. kök Ve. Soll. NeSi. Vd. 
klök Ors. 'som äger övernaturlig insikt och för-
måga / with supernatural wisdom and power' 
(SAOB 5); 4n skuld så'tj klö'kqn öOrs. 'han 
skulle söka en klok (gubbe)'. Syn.: slug, 
bet. 4; slöe', bet. 5. 

klok-karl m.Ia kkö'kkall vMor. klökkall öMor. 
Ors. 'man, utrustad med övernaturlig insikt 
och förmåga, klok gubbe / man equipped with 
supernatural wisdom and power, wise man'. 
Syn.: slugkarl. 

klok-käring f. Ib kirökkglrivg vMor. <kvinna, 
utrustad med övernaturlig insikt och förmåga, 
klok gumma / woman equipped with super-
natural wisdom and power, wise woman'. Syn.: 
se boterska; slugkäring m. fl. 

klo-mask m. klriVsmakk Älvd. 'snytbagge, Hylo-
bins abietis / grain weevil'. 

klomna sv. v., se klovna. 
Mona n-Va kkö`na Jä. Äpp. 'harka med långt 
skaft och långa, ngt bakåtböjda järnpinnar / 
implement with long handle and bong, some-
what retroverted iron prongs'. Jfr j ordpäron-. 
Syn.: klo, bet. 5. 

klona sv.v. 1. klö`na öMor. vOrs. klrö'na Rättv. 
Bju. Dju. Ga. Mal. klrö'na Leks. Ål. 1. 'välbe-
hagligt spänna ut klorna; klösa, riva / stretch 
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claws; scratch' (SAOB) allm. ka`tta kkö'nä 
kkö'nä Al 'katten spänner välbehagligt ut 
klorna'. Jfr klöna, bet. 1. 2. <bila om hän-
derna:) an kkö'nu å hull-i' Rättv. (Bo.) 'han 
höll i av alla krafter / ho hold on with all his 
might'. Syn.: klora, bet. 1. 3. 'klänga, klättra! 
ding, climb' Rättv. Leks. Dju. an kkö'nu i' /(/)8t 
Rättv. 'han klättrade längst upp'. Syn.: se 
klesa. 4. (reciprokt:) 'omfamna / hug, em-
brace' Mal. Syn.: klösa, bet. 2; krama, bet. 1. 
- Refl.: klö'n-si öMor. kkö'n-sä sRättv. `klättra'. 
- Pass.: uko ka`tta tä klö'nas Ors. 'en sådan katt 
att klösas!'. - Särsk. förb. (i:) dum kön-f' 88 
12E t Mal. 'de klänga sig fast så hårt'; (upp:) 
han kröna-u'pp sä Ål 'han tog sig upp gm att 
klänga sig fast'; (över:) klö'n-ivi'r öMor. klön-
ö'vär Dju. 'klättra över (gärdsgården)'. - Avi.: 
kkö'nus m. Ga. 'manlig individ, som klöses / 
mab e inclividual that scratches'; kkö`na f. Ga. 
'kvinnlig individ, som klöses / female individual 
that scratches'; kkö'nu adj. Ga. 'som klöses / 
scratching'. 

klora sv. v. 1. kkö'r(a) vMor. Soll. kirö'ra Dju. 
Mal. Li.; pass. kkfisras Älvd. (Fr. kl6 r a; 
Torp klora). 1. 'gripa om, fatta! grip, grasp' 
vMor. wen kkö'rär du ati 	fö då 'varför griper 
du om mig då?'. Syn.: klona, bet. 2. 2. 
'klänga, klättra / cling, climb' Soll. Dju. Mal. 
Li. Syn.: se klesa. 3. 'harva med klösharv / 
harrow with claw harrow' Soll. Syn.: kloa. - 
Pass.: 1. `omfamna varandra / embrace each 
other' vMor. 2. 'klänga, klättra / ding, climb' 
Älvd. (i särsk. förb. av:) kirfc'sres-å'v u'ppi nre 
'kliv upp (i kärran) nu!'. Syn.: se klesa. 3. 
<slåss på lek, nappas / fight in fun' Son. - 
Särsk. förb. (i:) 1. (om katt:) 	Soll. 
`sätta klorna i'. 2. (om människa:) kör-f' di 
nit vMor. <fatta tag ordentligt nu!'. - Ssg: 
kkörkatta f. Dju. 'individ, som är duktig att 
klättra / individual good at climbing'. 

klor-djur n. Ja kkördjör Soll. 'klobärande djur, 
rovdjur / animal with claws, beast of prey'. 
Syn.: klodjur, bet. 1. 

Mor-harva f., se kloharva. 
klo-spett n. Ja kkö‘spett Jä. `bräckverktyg av järn, 
kofot / crowbar'. Syn.: se kl o dj ur, bet. 2. 

kloss m.Ia kkåss vMor. 1. `konsol, på vkn 
ställningsbrädet med tillhörande urverk i 
pj ätklocka vilade / bracket on which board 
with dock mechanism rested' (jfr SAOB 1; 
ÖDB II 121). Jfr klockbräde. 2. 'hållare el. 
underlag för mässingkamämnet under bearbet- 

ningen / holder or base for brass combs while 
they were being made' (se ill.). 

Mossa f. IVa kka`essa Älvd. Våmh. k'o'ssa vMor. 
Ve. Oro Leks. Al klössa öMor. Ors. kkö`ssa 
vSoll. giro'ssa Soll. kkosssa ,-kko'f(f)sa Rättv. 
k'o'ssa Bju. Dju.-Tra. 1. 'stor groda, padda / 
large frog, toad' (SAOB 2) allm. (om förb. 
gifta (sprätta) klossor, se giftam; sprätta, 
bet. 1). Jfr groda, bet. 1. 2. 'osnygg el. 
klumpig kvinna / badly-groomed or clumsy 
woman' (SAOB 3) Älvd. Ore Rättv. Leks. Nås. 
3. 'svedd skrynkla el. bula på skinn el. läder 
/ singed wrinlde or bump in skin or leather' 
allm. an  a bränna kko'ssa åv pä'llsem Ve. 'han 
har svett pälsen, så att den skrumpnat'; 
kufftär swi"de kko'ssa Ve. 'det luktar bränt skinn  
(läder)'. Jfr skrock, bet. 2. - Ssg: kko'ssbittin 

adj. Mal. 'biten (i juvret) av en 
padda i bitten in the udder by a toad'. - Av!,: 
kki-4`888ug adj. nÄlvd. 'klumpig i clumsy'; ä ss 
kko'ssut i å'r Dju. 'det är så fullt med grodor 
i år i there are so many frogs this year'; kkfteas- 
å'y 	 Älvd. 'med tunga, klumpiga 
steg begiva sig i väg i go off with heavy, dum-
sy steps'. 

kloss-gädda f.IVa kko'ssgedda Ve. 'gädda, som 
leker och fångas vid lövsprickningen / pike 
which spawns and is caught when treas come 
into leaf' (SAOB). Syn.: lövgädda. 

kloss-hök m.Ib kiro'sshök Al `ormvråk, Buteo / 
buzzard'. Jfr dretvåk; kvenhök, bet. 1, m. fl. 

kloss-sim n. Ta kko'ssim Bju. kko'ssimm Ga. Nås 
'simning, som liknar grodans sätt att simma / 
frog-like swimming' (SAOB). 

kloss-skalle m.IIIa kko'sskalla Dju. 'grodyngel / 
tadpole'. Syn.: se digerhuvud; pringla. 

kloss-skinn n. Ta kkg' 88,stjinn Älvd. 'sprickig och 
sårig hud på händerna / chapped skin'. 

kloss-toppor f. IVa pl. kko'sstuppdr Leks. (Silj.) 
`kabbleka, Caltha palustris / marsh marigold'. 

Mo-stege m. IV kkö'stekka Leks. `takstege, försedd 
med kloliknande järnfästen / roof ladder with 
iron claws'. 

klot m. n. Ja 11.1 d kirft8t n. Älvd. klöt öMor. Ors. 
kköt Ve. Oro Bju. Nås (pl. kko'ttärBju.)kkö'tär Son. 
kkö'tur ,,,kko'ttur Rättv. k/röt m. (bet. 1) ,,,kköt n. 
(bet. 2) Mal. ÖVd. 1. 'klimp i soppa el. välling / 
dumpling in soup or gruer (SAOB klot' 1 a; 
ÖDB III 459) Mal. ÖVd. Syn.: se kamp", 
bet. 1. 2. 'föremål av sfärisk form / spherically-
shaped object' (SAOB klot' 2; jfr ÖDB III 381) 
allm. 11123 klö't öMor. 'spela kula'; jet a jor(r)t e 
lö'rkkottur Rättv. 'jag har gjort ett klot av lera'; 
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ka`set kko'ttår Bju. 'slå käglor'. Jfr bränna v., 
bet. 8. 3. (skämt.) 'huvud / head' (SAOB 
klot' 2 1 y) Ve. a du fe'vv nå ini kkö't å di nfe 
då (vid studier:) <har du fått något in i huvudet 
(på dig) nu då?'. 

klota sv.v. 1. kkii`ta Ga. 'klättra, klänga / climb, 
cling'. Syn.: se kles a. 

klot-hätta f.IVa klö`tetta Ors. kkö'thätta Ore 
'röd el. blå,' kalottformig mansmössa av vad-
mal / red or blue skullcap of homespun worn 
by man'. Syn.: se bandhätta, bet. 1; lill-
hätta. 

klotig adj. I kkö`tu Ga. (om väg:) 'stenig / stony'. 
klotra sv.v.l. kkö`tra Al `klättra, klänga / clirnb, 
ding'. Syn.: se kles a. 

klottra sv.v.l. kkötter Älvd. kkEr`tra Ore. 1. 
`smeta, kladda; klibba / smear; stick' (jfr 1711 
klottra"; Torp klotra) Älvd. c a kko`ttra6 
yvy någu 'hon har kladdat med (el. över) något'. 
Jfr kladda, bet. 1; klema, bet. 1, m. fl. 2. 
'tråckla / tack' (jfr SAOB) Ore. — Särsk. förb. 
(fast:) ktär-fa'sst la'ppen Ore 'fästa lappen 
med långa stygn'; (ihop:) an kkftträr-ihöp å 
Ore 'han syr tillfälligt ihop det (o: tyget)'; (å:) 
kkotter-4' Älvd. <smeta el. kladda fast' (styr 
ack.). — Avi.: klro'tter n. Älvd. <smetande / 
smearing'. 

klot-välling ni. Ib kkö'tvällivg ÖVd. (jfr klot, 
bet. 1) 'välling med enkom tillredda klimpar i / 
gruel with expressly made lumps in it' (SAOB; 
ÖDB III 459). 

klov n.Ia kkgv Jä. Mal. (jfr Harry Ståhl, Kvill 
och tyll, s. 148, 150). 1. 'förhållandet att ngt 
(lätt) klyver sig; (lätt)kluvenhet, klyvbarhet / 
state of being (easily) cleft, eleavage' (SAOB 1) 
Jä. ä i kirgs'y ti å 'det (o: virket) låter sig lätt 
klyvas, det är lätt klyvbart'. 2. 'ställe, där ett 
flöde delar sig på två armar (el. där två flöden 
förena sig) / place where a watercourse divides 
Mal. Jfr kvissel. 

klova f. 17 kkft"vå Älvd. kkfi"vå ••••• kkieva Våmh. 
kku"vu vMor. Ve. Soll. Rättv. kluvfe öMor. 
klu"va Ors. kkfeva Ore kkfevu Leks. Bju.-Tra. 
1. (senare ssgsled:) (SAOB under klove) 'gm 
klyvning åstadkommen skåra i trädstubbe, 
anv. vid fångst av björn / split in tree stump, 
used when eatching bear' (jfr SAOB klove 1 c); 
se björn-. 2. 'gm klyvning erhållet stycke trä, 
halvkluven stock etc. / half of a split log' (jfr 
SAOB klove 3; ÖDB I 84 f.; II 28 f., 139, 158; 
III Ill f.) allm. bjö'rrkkkftvu Ga. 'kluven stock 
av björk'. Jfr bro-, fjärd-, fyr-, halv-, knäpp-, 
röst-, tak-, tve-, tänd-. Syn.: klyft; klyfta', 
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bet. 2; klyva. 3. 'av halvkluven stock be-
stående kloss med hål i, utgörande fäste för 
gärdsgårdsstörar på sådana ställen, där markens 
beskaffenhet hindrade störarnas nedslående i 
jorden / block of wood consisting of hall a 
split log with hole in it, used as base for fence 
poles in places where they could not be ham-
mered into ground' öMor. Soll. Leks. (Silj.) Bju. 
Äpp. 4. 'långsgående inre takås i fähus, be-
stående av en kluven stock med den flata sidan 
vänd uppåt och avsedd dels att hålla båsbalk-
stolparna i läge, dels att tjänstgöra som hylla / 
longitudinal inner roof ridge in cowshed, con-
sisting of split log with flat side turned upward, 
partly used to keep partition poles in position, 
partly used as shelf' (ÖDB III 233) Älvd. Våmh. 
(Bon.) Mor. Ve. Syn.: se byttås; fähusklova 
ni. fl. 5. 'kluven klump av jord el. torv / split 
lump of earth or peat' Rättv. mi`rkirtivu 'med 
spaden kluven klump av torvjord'. 6. 'stor och 
grov kvinna / big, coarse woman' Rättv. Leks. 
7. (senare ssgsled:) 'stockhalva, nedtill försedd 
med trappformade hak, vilka voro vända ned 
mot väven i en ho, tillhörande vadmalsstamp 
/ split log with step-shaped notches, facing 
downwards on to fabric in trough forming part 
of fulling-mill' Soll.; se stamp-. 

klov-bräde n. III kkgi'vbrådå Jä. 'med yxa kluvet 
bräde / board split with axe'. Syn.: klyv-
bräde. 

klove m. IV klu"vi Ors. kket"vi Rättv. kkir`vs Äpp. 
Tarå`vs Mal. kkfevi (best. sg. dat. kkri'våln) ÖVd. 
1. `självvuxen grenklyka, utgörande fäste för 
fågelsnara / naturally forked branch, part of 
bird snara' (ÖDB I 22, 24; jfr SAOB id) ÖVd. Jfr 
snar-. 2. 'den del av fågelstockens giller, som 
fasthöll betet / the part of a bird trap which 
held bait' (ÖDB I 24; jfr SAOB II c) Mal. Syn.: 
se b ändpinne. 3. 'redskap, anv. till fast-
hållande av linknippen vid deras nedsänkning i 
vatten / implement used to hold bunches of 
flax when clipping them in water' (SAOB 2 d) 
Äpp. 4. (senare ssgsled:) `järnställning, i vilken 
borrsvängen sattes in vid borrning av järn / 
iron stand into which brace and bit was put 
when drilling iron' (jfr SAOB 2 e) Älvd.; se 
borr-. 5. 'slagbom i vävstol / batten in boom' 
(SAOB 2 f). Ors. Äpp. Jfr sked-. 6. 'fågeln 
gluttsnäppan, Tringa nebularia / sandpiper' 
(Kjell Bylin, Dalarnas fåglar 1975, s. 157) Li. 
Jfr biti; hyckle. — Avi.: kv-fa'ast v. Leks. 
'binda fast med järnbindsle / bind with iron 
binding'. 
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klov-hackjärn n. la kkirvuakkjenn Våmh. `järn i 
form av hackkniv, varmed bräder klövos ur 
stock / iron in form of hackkniv, with which 
boards were cut from log'. 

klovna sv. v. 1. kku`mmen Älvd. lekusnamin 
kku`namein Våmh. kku`mmen vMor. klu`mmna - 
klu`mmn4 Ors. kku`mnana Ore kke`mnana Li. 
`klyva sig, spricka / split, crack' (SAOB 1); 

kittemmnit ff nt upp 	Våmh. (Bon.) `det 
klyver sig fint efter årsringarna' (jfr sav, bet. 3). 
Syn.: klyvna; spjälka refl.; pass. — Särsk. 
förb. (b ortur:) ä lar4mmnid4-botYr Våmh. (Bon.) 
`klyvningen gick dåligt'; (upp:) kkummen-u'pp 
Älvd. `klyva sig på längden'. 

klov-rätt adj.I kkfivrett Ve. kkirvrett -' klrä'vrett 
Li. (om ved etc.:) `som klyver sig rakt / which 
splits straight'. Syn.: rätt, bet. 2; rätt-kluven, 
-klöv(d). 

klov-sida f. IV a kkirvsejda Ve. `kluven sida (på 
stock) / split side (of log)'. 

klov-såg f.Ie kkåsvesåg Mal. `handsåg, vars 
blad spändes medelst snöret och kilen i en 
grinclliknande ram (såggrind) / frame-saw'. 
Syn.: grindsåg. 

klov-teln f. Ta kkii'vtön, Li. `golvtilja, bestående av 
gm klyvning åstadkommen stockhalva / floor-
board consisting of half a split log'. Syn.: 
kluven-, klyv-teln. 

klov-trappor. IV a plf. kbrvtrapper Li. 'trappa 
(stege), uthuggen i en halvkluven stock / steps 
(ladder) cut out of half a split log'. Syn.: se 
klev, bet. 2. 

klo-yxa f. III -I kW ökks Mal. <yxa, vars blad 
omformats till två spetsiga klor, varmed man 
högg fast i ändarna på stockar som skulle 
flyttas och dragas / axe, whose blada was 
shaped into two pointed elaws for getting hold 
of ends of logs which were to be moved or 
dragged along'. 

klubb m.Ia kubb Älvd. Våmh. vMor. Ve. Soll. 
Ore Bju. klubb öMor. Ors. kkubb -kkebb Rättv. 
kkebb Leks. Ål-Tra. 1. `grovt trästycke, klabb / 
chunk of wood' (SAOB klubb' 1; ÖDB II 152, 
191; III 265) allm. urröcikkubb Älvd. vö'kkebb 
Jä. 	'trä- el. vedklabb'; trä' fkkubb vSoll. tre' - 
kkubb Mal. `träklabb'; lå`skkubb Rättv. 'den 
träklabb, som utgör det yttre av ett klubb-
lås'; latkveskkebb Dju. `milvedsstock'; gstkkebb 
Jä. <träklabb, som innehåller endast ytved'. 
Jfr block-, huvud-, huvudgärds-, häkt-, 
hätt-, hövd-, lask-, pärt-, röst-, sjö-, bet. 1, 
skaft-, solv-, takved-, tvärtförs-, täck-, 
åder-. Syn.: se klabb, bet. 1; knubb, bet. 

1, m. fl. 2. `slagklump på tröskslaga / chunk 
of wood, part of threshing flår (SAOB 
klubb' 1 a; ÖDB I 446) Soll. Ors. Leks. 
(Silj.); lleguklubb Ors. `clets.'. Syn.: se bult, 
bet. 10. 3. 'träkloss, som vanligen fästes om 
foten (el. halsen) på djur för att inskränka 
djurets rörelsefrihet / chunk of wood usually 
fastened round foot (or flock) of animal to 
restriet its freedom of movement' (SAOB 
klubb' 1 b) Älvd. Våmh. Ve. Ore Leks. Ål Li. 
Jfr fot-, hopp-, häst-, släng-. Syn.: se 
klabb, bet. 2. 4. `klump, kluns / lump, chunk' 
(SAOB klubb' 2) OvSi. Pennklrubb Älvd. `järn-
klump'. Syn.: klump, bet. 1; klund, bet. 1; 
kluns, bet. 1. 5. `maträtt, bestående av en i 
handen utklappad kaka av deg / dish, consisting 
of a eake of dough flattened in hand' (SAOB 
klubb' 2 b) Våmh. Mor. ÖVd. Jfr hand-, rom-, 
sill-. Syn.: klabb m., bet. 3. 6. 'på marken 
liggande stock, hörande till fångstredskapet 
fågelstocken / log lying on ground forming part 
of bird trap' (ÖDB I 24 f.) Våmh. Ve. Syn.: 
under-stång, -vänd. 7. <fot på plog / foot 
of plough' (ÖDB I 377) Ve. Syn.: se bröst, 
bet. 4; plogfot m. fl. 8. `klumpig, trög indi-
vid / clumsy, slow person' Älvd. Våmh. Mor. 
Li. du i fel fe n ri`lektin kitu'bb dii Våmh. (Bon.) 
`du är då en riktig drulle, du'; Irå,'"tkkubb Älvd. 
(om klumpig, lat häst); g4"koslekubb Våmh. 
`drumlig individ'. Jfr sj ö-, bet. 2. Syn.: klamp, 
bet. 2. 9. (senare ssgsled:) 'ihålig stock, anv. 
som offerkista / hollow log used as collection 
box' Älvd.; se kreatur-. 

klubba f. IV a kku'bba Älvd. Våmh. vMor. Ve. 
Soll. Ore klu`bba öMor. Ors. kirs`bba vSoll. 
kku`bba -kke`bba Rättv. kke'bba Leks. Ål kku`bba 
Bju. kke`bba Dju.-Tra. 1. `redskap att slå 
med / club' (SAOB 1; ÖDB I 389, III 161) allm. 
4' nn dar-ut a`utg kku`bbu Våmh. (Bon.) `han 
dör inte utan klubba' (om gammal, seglivad 
person); tjö`ddeirkkubba Bju. `klubba, varmed 
tjuderpålen slogs ned'; va`seberkkebba Tra. 
`träklubba, anv. att slå på stämjämsskaftet 
med'. Jfr bruks-, butt-, dyng-, dån-, döv-, 
fisk-, hamp-, hand-, jord-, jäst-, kok-, kol-, 
kvarn-, lagg-, laggved-, lin-, ler-, läder-, 
myr-, mäng-, not-, päron-, röst-, skaft-, 
sko-, sniekar-, sten-, stybb-, talg-, tim-
mer-, trä-, trähäst-, ved-, örkes-. 2. `klubb-
liknande stycke trä, upptagande de till en viss 
samfällighet hörande gårdarnas bomärken (el. 
gårdsägames initialer) och anv. dels ss. kvit-
tenslista, dels ss. budkavle / club-like pieee of 
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wood containing owners' marks of certain 
number of farms, used as a receipt list and 
tally' (se ill.; SAOB 1 e) allm. gö etär kku`bbun 
nvMor. 'vid ankomsten till en by leta efter 
tiggarklubban, för att få härbärge'. Jfr brand-, 
by-, fattig-, fjordings-, fjärdsmans-, get-, 
gravstyng-, gät-, hjälp-, håll-, kullkä-
ring-, luffar-, plog-, post-, präst-, skol-, 
sockenräkning-, stäm-, tiggar-. Jfr bud-
kavle. 8. 'tung träkloss, som fästes om foten 
på djur för att inskränka djurets rörelsefrihet / 
heavy chunk of wood, fastened round leg of 
animal to prevent it from moving too far' Ors. 
Rättv. Syn.: se klabb, bet. 2. 4. 'till notstruten 
hörande flöte, som dessutom höll struten upp 
och ut baktill / float belonging to cone of seine, 
holding cone up and out at the back' (se ill.; 
ÖDB I 129) öMor. Soll.; ka'Irvaubba Ve. `dets.'. 
5. 'så stor kvantitet lin som klubbades på en 
gång / the amount of flax that was beaten at 
one time' Ve. Soll. Leks. (Silj.) vir a(u)m Kel 
kku`bba fä'tram lartebbor Soll. 'vi ha redan klubbat 
fem omgångar lin'. 

klubba sv.v.l. klru`bb(a) Älvd. Våmh. vMor. Ve. 
Soll. klusbba öMor. Ors. kirs`bba Leks. (Silj.) 
Ål Prs`bba Ga. Flo. Nås. 1. 'bearbeta med 
klubba! beat with club' (SAOB klubb an  b; ÖDB 
I 522; III 302) allm. ausbb N'ineä Älvd. kIrs`bb(a) 
111'nä Ål kIrs`bb 11'nä Flo. 'klubba lin'; kiru`bb 
mg`ko Soll. klu`bb 	Ors. 'bearbeta kohnilan 
med klubba'; klts`bb ötta Leks. (Silj.) 'klubba 
lin i torkstugan tidigt om morgonen (i ottan)'. 
Jfr dänga, bet. 4. Syn.: se banka, bet. 2; 
knacka, bet. 5. 2. 'slå till (ngn) med knyt-
näven / hit s.o. with fist' Ors. i klu`bber .1n at g 
ri'ddjim öOrs. 'jag dunkar honom med knyt-
näven i ryggen'. 3. (endast i förb. med annat 
verb:) 'göra tunga och energiska rörelser / make 
heavy, energetic niovements' Älvd. kl'u'bb o gö' 
<gå kraftigt och tungt'; 4 klru`bber o båskär 
o'llt-i'ett 'hon står i och bakar ständigt och 
jämt'. 4. 'sätta klubb om foten på häst / put 
klubb round foot of horse' Ve. Jfr klubb, 
bet. 3. — Särsk. förb. (före:) klrubb-fy"ri si 
Soll. `känna sig för med klubban' (vid klubbning 
av kolmila); (igen:) kIrsbb-jä'nn Flo. 'timra 
med skiftesverksteknik'; (ihop:) klrubb-g5 
kfi'vlrc Våmh. (Bon.) klrebb-ihö'p mrla Dju. 
'med klubba packa ihop (kolen i) kolmilan' 
(ÖDB I 522); (in:) khbb-i'nn bri'nä Dju. 'packa 
ihop (kolen i) milans b ry n' ; (n e då t:) kirubb-
niörö stlettjin Våmh. 'med timmerklubba 
slå ned knuthuggen stock i stugknuten' (ÖDB 

III 121). —Avi.: kku`bbär m. Soll. 'person, som 
hjälper till med att klubba lin / person who 
helps to beat flax'; Icks`bbniv f. Flo. 'skiftesverk 
(vid timring av uthus) / planked or boarded 
wall between poles or uprights (when building 
outhouse)' (ÖDB III 155). Jfr klubba igen. 

klubb-ax n.Ia klru`bbakks Våmh. (Bon.) (jfr 
klubb, bet. 4) 'tjockt, fullmatat ax / thick, 
heavy ear (of barley)'. Jfr ax', bet. 1. 

klubb-bord n. Ja klru`bbasrd Våmh. klu`bbörd 
Ors. (jfr klubb, bet. 4) <grovt tillyxat bord / 
eoarsely hewn table'. 

klubb-dröja f. IVa ausbbdrej(a) Ve. 'stor, grov 
arbetssläde (med fyra tvärbankar), anv. för 
timmertransport / big, heavy sled (with four 
cross-pieces), used for transporting timber'. 
Syn.: stordröja. 

klubb-dun n.I klru'bbdåuvn Ve. 'avfall vid klubb-
ning av lin / waste from beating of flax'. Syn.: 
dunder-, dån-, klubb-dån. 

klubb-dån fl-II kinabdän Soll. kIrs`bbdän Jä. = 
föreg. 

klubbe m.IIIa kku`bbe Älvd. kku`bbä Våmh. 
vMor. Ore klu`bbä öMor. kirs'bbe ÖVd. (SAOB 
under klubb' 2 b) 'maträtt, bestående av en i 
handen utklappad kaka av deg / dough, formed 
into round dumpling with hand' (ÖDB II 321; 
III 464f.). Jfr blod-, hand-, kalv-, klabb-, 
mes-, strömmings-, stånd-, söt-, vattu-, 
ärt-. Syn.: se klabb m., bet. 3. 

klubb-eka f.IVa Idrs`bbåtja Mock. <eka av ur-
holkad trädstam / flat-bottomed boat made 
from hollowed-out tree trunk'. Syn.: eka, 
bet. 1; ekstock; stockeka. 

klubb-falla f.IVa klru`bbfoll(a) Älvd. Våmh. 
klreebbfäll vMor. Son. kIrs`bbfälla vSoll. 'rått-
fälla, vars dödande element var en uppgillrad 
träkloss / mousetrap which killed by means of 
chunk of wood set up in trap' (se ill.). Syn.: 
klubbfälla; klumpfalla. 

klubb-fälla f.IVa Ers`bbfälla Leks. (Silj.) lartebb-
fälla Bju. =föreg. 

klubb-giller n.Id klru'bbdjilldär Våmh. klu`bb-
djilldär öMor. <fångstanordning för björn, fågel 
el. räv, vars dödande element utgjordes av en 
grov träkloss el. trästock / trap set up to kill 
bear, bird or fox, in which large chunk of 
wood or log killed the animal' (ÖDB I 8, 23, 36). 
Syn.: se brand", bet. 3; giller, bet. 1. 

klubb-girsa f.IVa kku`bbdjyssa Oro `liten fisk, 
som finns under träklabbar och stockar på 
bottnen i vattendrag / small fish found under 
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chunks of wood or logs in watercourse'. Jfr 
girsa. 

klubb-hjul n. Ja kktebbjask Älvd. kklebbgök Våmh. 
kkiebbjig vMor. klu‘bbjäl öMor. kIrtebbjfkk Ore 
Rättv. (Bo.) klra`bbjfik Mal. ÖVd. 'hjul, be-
stående av en enda sammanhängande trä-
skiva / wheel consisting of one piece of wood, 
disc wheel' (se ill.; SAOB). Jfr kärrhjul. Syn.: 
klubbkärrhjul. 

klubbhjul(s)-vagn m. Id a klru`bbOr(s)w.lumn 
Våmh. kIrlebbjokawavvn vMor. kkusbbjokavavvn 
Soll. klra`bbjurvavvn Mal. klra`bbjfarvavvn Li. 
kkawbbjfikravvn Tra. 'tvåhjulig arbetsvagn med 
massiva skivhjul av trä / two-wheeled cart 
with solid dise wheels of wood' (se ill.; SAOB). 
Jfr vagn. Syn.: gammal-, klubb-vagn. 

klubbig adj.I klru`bbug kklebbun, Älvd. klru`bbun 
nVåmh. kktebbpn Våmh. (Bon.) klu`bbun öMor. 
Ors. lars`bbug Leks. (Silj). 1. (om sak:) 'klumpigt 
gjord, otymplig / clumsily made, awkward' 
(SAOB 1) allm. 2. (om brödkaka:) 	gräddad 
/ badly baked (about loaf)' Leks. (Silj.). 3. 
(om person:) 'enfaldig, drumlig, slö / stupid, 
silly, slow' Våmh. Ors. Jfr klubb, bet. 8. 4. 
(n.:) 'besvärligt / diffieult' Våmh. e i klru`bbut 
tä hon-iii:g 'det är besvärligt att komma ihåg'. 

klubb-kärra f.IVa khebbtjärr(a) Våmh. (Bon.) 
Soll. kltebbtjärra Ors. 'senare typ av tvåhjulig 
åkkärra (med träfjädrar) / later type of two-
wheeled eart (with wooden springs)' (jfr Grudd-
bo, s. 397). Jfr fjäderkärra; klubbvagn. 

klubbkärr-hjul n. Ja kltebbtjärrjäl Ors. 'hjul, 
bestående av en enda sammanhängande trä-
skiva'. Syn.: klubbhjul. 

klubb-led n.V —Id kltebbli vOrs. kltebblicler 
öOrs. `portativt gärdsgårdsled, bestående av 
störar, fästa i träklampar / portable piece of 
feneing consisting of poles fixed in chunks of 
wood' (se ill.). 

klubb-lås n. Ja kIrtebbga Älvd. Våmh. klu`bbleis 
öMor. kirtebblås Ve. Ore kIrs`bbMs vSoll. kks`bblita 
Rättv. Leks. Ål Jä. Äpp. Mal. kks'bblås Flo. lås, 
vars olika delar voro infällda i en träklabb / 
lock whose different parts were set in a ehunk of 
wood' (se ill.; ÖDB III 255). Jfr ved-. Syn.: 
klumplås. 

klubb-mölja f. IVa klrs`bbnavIrja Leks. 'maträtt, 
bestående av sönderbruten blodbulle och 
smält flott / dish consisting of a blodbulle in 
pieees and melted dripping'. 

klubb-runka f.IVa klu`bbrukka Ors. `hänggunga, 
uppsatt mellan två träd och bestående av ett 
tvärträ, en grov vertikalstock och en stock- 

klyfta att stå på / swing put up between two 
treas, consisting of a horizonta1 bar, a thick 
vertical log and a piece of log to stand on' (se 
ill.). Syn.: bodrunka. 

klubb-skjuts m. Ja kku`bbstjassa Älvd. kbebb-
stjuss Våmh. (Bon.) vMor. Ve. Soll. Rättv. 
klu`bbstjusa Ors. ,,,klu`bbstjita öMor. kletebbstjös 
Ore klrs`bbstjues Mal. Li. 1. (jfr klubba f., 
bet. 2) 'skjuts (av fattiga etc.), som det ålåg 
bönderna i byn att i tur och ordning ombe-
sörja / lift (given to poor etc.) which farmers in 
village took it in tum to provide' (SAOB) allm. 
an  kä'm o kltebbstjusa Ors. `han kom (hem) på 
tiggarskjuts' (bildi. äv. om  annan skamlig 
hemkomst). 2. <skjuts med många åkande / 
lift given to a lot of people' Rättv. 

klubb-spade m. IV kktebbapåsdå Ve. 'järnskodd 
träspade / iron-tipped wooden spade' (ÖDB I 
355). 

klubb-stabbe m. Illa klrtebbstabbit Våmh. (Bon.) 
`träkubbe, anv. som underlag då man klubbade 
lin / wooden club used as a base when beating 
flax' (jfr klubba v., bet. 1). Jfr klubbsten. 

klubb-stege m. IV atebbatitji Våmh. (jfr klubb, 
bet. 4) 'trappa (stege), uthuggen i en halvkluven 
stock / steps (or ladder) cut out of split log'. 
Syn.: se klev, bet. 2. 

klubb-sten m. Ja kIrtebbstä vMor. kbebbstön, Soll. 
kirs`bbstön Leks. (Silj.) 'sten, anv. som underlag 
vid klubbning av lin / stone used as a base 
when beating flax' (SAOB; jfr klubba v., 
bet. 1). Jfr klubbstabbe. 

klubb-säta f. V klu`bbsåt Ors. 'säte, bestående 
av stockhalva (halvklova) med fyra pinnar 
till ben / seat consisting of half-split log with 
four pegs for legs'. 

klubb-vagn m. Id khebbwaungn Älvd. 'tvåhjulig 
arbetsvagn med massiva skivhjul av trä' (se 
ill.; SAOB 1; ÖDB II 317). Jfr klubb-hjul, 
-kärra. Syn.: se gammel-, klubbhjuls-
vagn. 

kludd n. 	klrudd Våmh. Soll. Nås larscld 
Leks. Mal. 'is- el. snöbildning under sko, skida 
etc. / chunks of ko or snow under shoe, ski etc.' 
(jfr We. kludd); enjo"aucld Soll. 'snöklump'. 

kludda sv.v.l. kku`dd(a) Våmh. vMor. Soll. Ore 
klu`clda Ors. kka`clda Leks. kku`dda Bju. as`clda 
Mal. 1. 'smeta, kladda / smear, daub' (SAOB 1) 
Bju. Mal. Jfr kladda, bet. 1. Syn.: klema, 
bet. 1; klemstra. 2. (om snö, jord etc.; jfr 
SAOB 3:) 'klibbas fast; klabba / stick' OvSi. 
Leks. Bju. ä klru`dclä nvMor. 'snön klabbar'; 
snö'n kku`cldär unnclär skö'na Bju. 'snön fastnar 
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under skorna'. Syn.: klabba pass.; kladda, 
bet. 2; klunda, bet. 2. 3. 'utföra vårdslöst el. 
oskickligt arbete / do something earelessly' 
(SAOB 8) Soll. ur du kku`ddär å ka`ppär 'så 
slarvigt du sätter på lappar!'. Syn.: kladda, 
bet. 3. 4. 'skära av och bearbeta ett degämne, 
lagom stort till en tunnbrödskaka / cut off 
and knead piece of dough, just right for piece 
of clapbread' (ÖDB III 411 f.) Ors. Ore. 5. 
'knåda ihop smör / knead butter' Ors. Jfr 
mänga, bet. 3. — Särsk. förb. (i:) ä klruddtkr-l' 
Våmh. 'snö och is fastna under hästhoven'; 
(under:) kkudd-tennder Våmh. klrudd-u`nndär 
Son. leksdd-tennds Leks. <klibba vid (skosulorna, 
skidorna etc.)'; (v i d;) lekudd-wi'ä Våmh. kludd-url' 
Ors. kb-akt-vii' Leks. 'fastna vid, klibbas fast' (om 
snö, jord etc.; äv. bildi.:) e ska klructd-wl' Våmh. 
'det hänger envist i' (om gamla skulder); (gi:) ä 
kkuddär-4' an a Ing' å Våmh. (Bon.) 'det klibbal 
vid den (p: plogen) för mig också'. — Av!.: 
kkudd m. Mal. 'man, som kladdar / man who 
makes a mess'; kks`dda f. Mal. `kvinna, som 
kladdar / woman who makes a mess'; kks`cldug 
Leks. kkuscldug Bju. adj. (om snö:) 'som klabbar 
/ wet and sticky'. 

kludd-rya f.IVa klu`dcträja öMor. 'av trasor 
(slarvor) vävt täcke, any. att breda under el. 
över sig i sängen / coverlet woven from rags 
used to spread out under or over person in bed'. 

kludd-snö m. kku‘ddsngö  Våmh. (Bon.) 'klabb-
snö / wet and sticky snow'. 

klufsa sv.v. 1. klru'ffsa Ål as' ffsa Dju. 1. 'stöta, 
skaka (t. ex. om  vagn på dålig väg) / jolt, shake 
(about cart on bad road)' Ål. 2. 'bete sig 
klumpigt / act clumsily' Dju. — Särsk. förb. 
(ned:) kksffs int nö'd far mä Dju. `stöt inte gm 
din klumpighet ned saker för mig!'. — Avi.: 
kkssffsande n. Dju. <oroligt farande upp och 
ned / uneasy jumping up and down'. 

klum m.Ia kkummb Älvd. (V11 klum; Bl. klum-
bur) 'litet stycke av tackjärn, anv. som vär-
mande del i strykjärn / small piece of pig-iron, 
used as heating element in iron'. Jfr stryklod. 

klumna sv.v., se klomna. 
klump m.Ia kkummp Son. Bju. Nås kkommp 
Mal. ÖVd. 1. 'klumpigt föremål; kluns; kloss / 
ungainly objeet; lump' (SAOB 1; ÖDB II 27; III 
290) allm. Vskkommp Tra. 'isklump'. Jfr kamp', 
bet. 1; klabb, bet. 1. Jfr jäst-, teln-. Syn.: se 
klubb, bet. 4. 2. 'träkloss, som fästes om 
foten på djur för att inskränka djurets rörelse-
frihet / chunk of wood fastened round foot of 

animal to restriet its freedom of movernent' 
(SAOB 1 a a) Bju. Tra. Syn.: se klabb, bet. 2. 

klumpa f.IVa kirtimmpa Leks. kko`mmpa Li. 
'klumpig kvinna! ungainly woman'. Jfr klump a 
v. 

klumpa sv.v. 1. kkusrrampa Jä. kko`mmpa Mal. 
'gå med tunga, oviga steg, klampa / walk with 
heavy, clumsy steps' (SAOB 3) allm. — Särsk. 
förb. (till:) ä ktrommp-M1  Mal. 'det hände av en 
lycklig slump'. Syn.: se giva pass., bet. 1. — 
Avi.: kkompidarfom m. Mal. 'kort, tjock och 
ovig person / short, fat and clumsy person'. 

klump-falla f.IVa kkosnampfäla Mal. 'råttfälla, 
vars dödande element var en uppgillrad trä-
kloss'. Syn.: se klubbf alla. 

klumpig adj.I Icku`mmpån Soll. klu`mmpun Ors. 
kku'rn(m)pu Rättv. Bju. Nås kko`mmpu Mal. 
kiro`mmps ÖVd. 'otymplig; ovig, trög / clumsy; 
ungainly, slow' (SAOB 1). Syn.: klumsi g, 
bet. 2. 

klump-lås n. Ta lartemmplås Ore 'lås, vars olika 
delar voro infällda i en trågformad träklabb'. 
Syn.: klubblås. 

klump-skalle m. Illa kku‘m(m)pskalls Rättv. 
'dumbom / dunce'. Syn.: se klint-, klut-
skalle m. fl. 

klums m.Ia kkumms Älvd. (jfr V11 klumsus) 
'klumpig, otymplig varelse (människa el. djur) / 
clumsy, ungainly creature (person or animal)'. 

klums interj. kkomms Li. 'plums / plop, flop, 
splash'. 

klums-hänt adj.I kinemmscnnt Älvd. Våmh. 
'som hanterar saker klumpigt och ovarsamt / 
careless, butter-fingered'. 

klumsig adj.I Tarte mmsug kirte mmsun Älvd. 
ichemmszkn Våmh. leku`nunsun Ve. kirtimmsån 
Soll. (jfr Rz 332 a). 1. 'stel i fingrarna av köld, 
valhänt / numb with cold, butter-fingered' 
(SAOB 1) Älvd. Våmh. 2. 'otymplig, klumpig / 
ungainly, clumsy' (SAOB 3) Älvd. Ve. Soll. 
kktemmsug i nevikm nÄlvd. <som hanterar 
saker klumpigt (eg. klumpig i nävarna)'. Syn.: 
klumpig. 

klund m.Ia kkunnd Våmh. kkunnd vMor. Ve. 
Soll. klunnd öMor. Ors. kkonncl Mal. ÖVd. 
(Gotl.Ordb.). 1. 'klump, kluns; kloss, klabb; koka 
/ clump, clod, ehunk' (ÖDB I 94; II 266) allm. 
wa`rrpkkunncl Våmh. 'träkloss, i vilken nedre 
änden av varpstången fästes vid varpning av 
väv'; bkOkkunnd Våmh. (Bon.) blri"kkunnd Ve. 
'blyklump'. Jfr klabb, bet. 1; besmans-, 
huvudgärds-. Syn.: klubb, bet. 4; kluns, 
bet. 1. 2. 'förhårdnad; tumör / callosity; 
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tumour' Soll. tirtklrunnd 'hård muskel'. Jfr 
kött-. 3. 'mörkare fläck i Vintergatan / dark 
patch in Milky Way' Soll. Jfr klysna, bet. 5. 
4. (i förb. falla i klund och fastna i klun-
den:) foll-i-kbef'nnd Våmh. (Bon.) fa'ssv, i 
kIrtenndim nVåmh. 'stanna i växten / stop 
growing'. Jfr kåta, bet. 3; kåtleden, bet. 2. 

klunda sv.v. 1. kku`nnda Ve. klro'nnda Mal. 1. 
'bära sig otympligt åt i rörelser el. under arbete / 
move or work clumsily' Mal. 2. (om fuktig 
snö:) 'klibba fast, klumpa sig / stick, form 
clods' Ve. ä klru'nndär usnndär 'det (o: snön) 
klibbar under (skidorna)'. Syn.: klabba pass.; 
kladda, bet. 2; kludda, bet. 2. 

klund(er)-skalle m. Illa kirtenndärskalla Bju. (jfr 
Torp klundra f.) klru`nndskallä Äpp. kb`nnd-
skalla Mal. 1. `grocllarv med stjärt, men utan 
fötter / tadpole with tail but without feet' Äpp. 
Syn.: se digerhuvud. 2. 'dumbom / dunce' 
Bju. Äpp. Mal. Syn.: se klintskalle. 

klund-huvud n. Ta klro'nndhuvvu Mal. 1. 'grod-
larv med stjärt (men utan ben)'. Syn.: se 
digerhuvud. 2. 'dumbom / dunce'. Syn.: se 
klintskalle. 

klundhuvud-lake m. IV kkönndhuvuläks Mal. 
`bergsimpa, Cottus poecilopus'. Jfr glybb a. 
Syn.: lakpyrv; sten-bit, -biting. 

klundig adj.I klro'nndu Mal. 1. (om jord:) 'full 
av kokor / full of clods (about soil)'. 2. (om 
människa:) 'trög, ovig / (about person:) slow, 
ungainly'. 3. (om människa:) `dum / stupid'. 

klund-mjölk f.Ib kkönndmjuIrk Mal. *självsurnad 
mjölk med klunsar i / naturally soured milk 
with lumps in it'. Jfr gloss, m. fl. 

klund-skalle m., se klund(er)skalle. 
klunga f.IVa klru'vva Bju. Nås Mal. klro'vvga 

ÖVd. 'hopgyttrad massa; hop, flock / conglom-
eration; crowd' (SAOB 1-2). Jfr klase, bet. 2. 
Syn.: klyngai. 

klunk' m.Ib kkuvvk nMal. (SAOB klunk') 
<halva av människans bakdel, klinka / buttock'. 
Jfr röv-. Syn.: se ars(håls)klink. 

klunk' m.Ib kluvvk Ors. kkuvvk Bju. Nås 
klruvvk klrovvk -klrokk Mal. klrovvk ÖVd. 1. 
<i tjäderns spel förekommande, kluckande 
läte / clucking sound, part of capercaillie's call' 
(SAOB klunkn  1 a) Mal. ÖVd. .2k1 klro'nntjin 
Tra. <slå klunken' (om spelande tjäder). 2. 
'enstaka nedsväljande av dryck; mindre kvanti-
tet av dryck / single gulp of drink; small quan-
tity of liquid' (SAOB klunku  2) allm. Syn.: 
glunk, bet. 1. 

klunka sv.v. 1. klu'vvka Ors. kku'vvka Bju. Nås 

laru'vvka ",kko'vvka Mal. Idro'vvka ÖVd. 1. 
'giva ifrån sig ett kluckande ljud/ give a clucking 
noise' (SAOB klunkan  I) allm. e klu'vvkvr nid 
i ka`ddjem vOrs. `det skvalpar i kaggen'. Syn.: 
glunka, bet. 2. 2. 'klinka (knäppa) på musik-
instrument / strum, tinkle on musical instru-
ment' Mal. ÖVd.; dum Wers klro'nnk på dum 
Mal. 'de bara klinkade på dem (o: fiolsträng-
arna)'. Jfr kvinta, bet. 1. - Särsk. förb. (uti:) 
an klrovvk-tl' sä ä Mal. 'han drack det i stora 
klunkar'. 

kluns m.Ia khtnns Älvd. klrun(n)s Rättv. Leks. 
Bju. Dju. Nås Jä. kkunns kkonns Mal. klronn,s 
ÖVd. 1. 'klump; förtjockning; kloss, klabb / 
lump; dump, chunk' (SAOB 1-2) allm. tjg"öt-
klrik'nns Älvd. 'köttklump': gru`ssiklrunns Leks. 
`kluns av löpnad mjölk': bessmanskkunns Dju. 
'klump på besman': bekkkunns Jä. 'stycke 
beck'. Jfr besmans-, led-. Syn.: se klubb, 
bet. 4. 2. 'en lottdragningsmetod / a method of 
drawing lots' (SAOB 2 c) allm. Jfr höf sa-. 3. 
'enfaldig person / simple person' (jfr SAOB 2 d) 
Rättv. Leks. - Ssg: (jfr bet. 2) klu`nnsstrik 
n. öMor. <ritat streck, anv. vid den lottning, 
som kallades kluns / drawn line used in lottery 
called kluns'. 

klunsa sv. v. 1. kIrtennsa Våmh. khenns(a) vMor. 
Soll. Leks. klu`nnsa öMor. klru'n(n)sa Rättv. 
Bju. Ga. kku`nnsa -kko'nnsa Mal. kiro'nnsa 
Tra. 1. 'draga lott med hjälp av kluns / draw 
lots with help of kluns' (SAOB 2; ÖDB IV 459) 
allm.; däm klrusnnsät umm ukkin såmm sulkl 
djtrrå tid Soll. <de kastade lott om vem som 
skulle göra det'. 2. 'bära sig klumpigt el. otymp-
ligt åt / act clumsily' (SAOB 3) Bju. Ga. 

kluns-huvud n. Id V kkusn(n)shuvu Rättv. (Bo.) 
'dumbom / dunce'. Syn.: se klumpskalle. 

klunsig adj.I klu`nnsun Ors. khennsu Bju. Nås; 
n .au`nnsut Ål. 1. 'klumpig / clumsy' (SAOB 1) 
allm. 2. <full av förtjockningar, ojämn / full of 
bumps, uneven' (om tråd etc.) Ors. Al; (n.:) 
spi`nn klru`nnsut Al <spinna ojämn tråd'. 

kluns-kuk ni. Ib kku‘ (n)nskfik Rättv. (Bo.) 
'underhaltig individ / inferior 

kluschak (?) sbst. 	 fakk Leks. `grov, stark 
person / strong, thick-set person' (jfr 1 SAOB 
klyscha). 

klut m. Ta kiraut Älvd. Våmh. laråjt klröj t vMor. 
kletjt klöjt öMor. ldråjt Ve. kl reit vSoll. Ore 
Präut Soll. klajt Ors. klrfit NeSi. Vd. 1. 'tyglapp, 
trasa / piece of cloth, rag' (SAOB 1; CoDB II 
256, III 265) allm. e be'ttur a fluga kla'jta eld Lä 
wa ri`kktit a'jta vOrs. 'det är bättre att ha 
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några trasor än att vara riktigt utan'; nu`pp 
letra`ut4 Våmh. fkukk kkö'jta svMor. flukk klii`jta 
öMor. firtikk kkä'jta Ve. 'plocka isär gamla 
trasor'; tji`nn kkii`jta vMor. 'kärna sönder-
klippta och ituplockade yllelappar eller kläd-
trasor'; fXrfötkkåjtär Ve. <trasor av sönder-
klippta strumpfötter'; tjterrkkfit Tra. 'hopvirad 
trasa, anv. att stryka på tjära med'. Jfr nål-, 
piss-, sadel-, ten-, to-, vadmals-. Jfr bot, 
bet. 3; trasa, bet. 1. Syn.: dingla f., bet. 3; 
slarva, bet. 1; slörja, bet. 2. 2. (pl.:) `(var-
dags)kläder

. 
 / clothes' (utan pejorativ färgning) 

Älvd. Våmh. (Bon.) nvMor. Ve. ig 	faj3-4' 
1ira`ut4 Q'nn Älvd. 'jag har inte fått på mig 

kläderna ännu'; e så-nEr tö'm kka`jter vSoll. 
(om gänglig person:) 'det är nästan tomma 
kläderna'. Syn.: kläde, bet. 3; kläder. 8. 
'del av barnlindan, en inre mantel, under 
storslarvan / part of baby's swadclling clothes' 
Älvd. kisrindkkaut 'clets.'. Jfr slätt. 4. <kropps-
ligen el. andligen underhaltig individ / physi-
cally or mentally inferior individual' allm. 
få"tik/raut Våmh. (Bon.) 'fattig stackare'; dri"t-
kkåjt Ve. `dretklut' (skällsord till katt); sa' jpkkejt 
Ore 'supig karl'. 5. (senare ssgsled:) 'gemenskap, 
(an)del, förbindelse / fellowship, part, relation' 
Älvd.; se blå-. — Ssgr: kkeejtbrakka f. Ve. 'byxa 
av plockgarnstyg (flo ck) / trousers made from 
flock-yarn'; kka`utbräsk f. Älvd. 'clets.'; kkeejt-
sara f. Ve. <trasigt klädd flicka / girl with ragged 
clothes'; kka`utsärrk m. Våmh. 'trasig särk / 
ragged shift'. 

klut oböjl. sbst., n. kkaut Älvd. Våmh. (jfr kluta 
v.) 'krångel, bråk, spektakel / bother, fuss'; 
u"ka kka'ut Älvd. 'vilket krångel!'; ä wa iet 
kka'ut att ä ffisr-sm'nnd Våmh. 'det var ett 
spektakel, att det gick sönder'. 

kluta sv.  .v.l. kka`uta Älvd. kiräuta Soll. kirfeta 
Leks. kkfista Bju. Dju. 1. 'utföra meningslöst 
el. underhaltigt arbete, knåpa / do pointless or 
worthless work, potter' (jfr klut m., bet. 4; 
SAOB klutare 3) allm. u aft' kka‘uter o b' ter 
essttim Älvd. 'hur du krånglar och byter hästar!'; 
an will kka't min y'mmsu Älvd. 'han vill knåpa 
med litet av varje'; klffista å la`ppa Leks. 'lappa 
fult och klumpigt'. 2. 'ha det ekonomiskt 
svårt / be in a bad financial position' Älvd. — 
Särsk. förb. (av:) eä a d4 fek kkautaä-ci'v Älvd. 
'det har väl hankat sig fram(åt ändå)'; (på:) 
Ickfit-på' sty'kkt Leks. `sätta på fula lappar'; 
(ut:) kkat-fet sä Bju. 'styra ut sig'; (å:) 1ckaut-4' 
si Älvd. 'sätta på sig mycket kläder'. 

klut-flock n. Ib Nr& jtfkukk nvMor. 'ylleflock / 
woollen flocks'. Syn.: se flockm  n., bet. 1. 

klut-garn n.Ia kka`utgärn Älvd. kkö'itgän vMor. 
klii`jtgän —klei`jtgä(r)n öMor. kirå`jtgän ,-,kircPut-
gän ( ,,,kket`jtgår) Soll. `plockgarn / flock-yarn'. 
Syn.: se flockgarn. 

klut-gubbe m.IIIa kke`jtgsbb vSoll. `halmtäc-
kande underlakan i säng, bestående av tras-
väv / bottom sheet in bed consisting of rag-
weave'. Syn.: lapp-gubbe, -åkläde; paddra; 
slarv-underbreda, -vepa, -åkläde; vepa. 

klut-holk m.Ib kka`ukäsk Älvd. kkeejtök ,--kkö'jtök 
vMor. klö`jtök öMor. kkäutök Soll. 'gammal 
kärna, vari ylleplock kärnades i hett vatten / 
old churn in which woollen flocks were churned 
in hot water' (ÖDB III 302). Jfr klutmalla. 
Syn.: se flockholk; klutkärna, m. fl. 

klut-hässja f.IV a kirdutess(a) Älvd. Våmh. 
kkeisjtesi ,,,kkåsjtessa vMor. kla`jte7sa Ors. 1. 
'stegliknande torkställning, fäst i stugtaket 
framför spisen vid spiskåpan / ladder-like 
drying rack fixed from ceiling in front of fire-
place' (se ill.; ÖDB III 220) Våmh. vMor. Ors. 
Jfr bände', bet. 2; mallstege; spjäll-kram-
me 1. 2. `samling kläder, upphängda till tork-
ning / clothes hung up to dry' (t. ex. på tork-
störarna vid spiskåpan) Älvd. Våmh. (Bon.) 
Ors. 

klut-hök m.Ib kirdutök Älvd. 'barn, som sliter 
kläder, trasvarg / child that wears out its clothes 
quickly'. Jfr klädar g. 

klutig adj.I kka`utug ,,,kka`utign Älvd. k a zt n  
kkasuten Våmh. kkäi`jtun vMor. kirs`jton vSoll. 
kkäutån Soll. kla'jtun Ors. kira`tu Rättv. Bju. 
Dju. Ga. Mal. kkftstug Leks. 1. 'som bär lappade 
kläder; trasig, illa lappad / ragged, with patched 
clothes' (We. 1) Älvd. Våmh. Mor. Soll. NeSi. 
Vd. Jfr slarvig, bet. 1. 2. (om person:) `fumlig 
i arbete; fysiskt underhaltig; klumpig / clumsy; 
physically inferior' Älvd. vSoll. Ors. Leks. 
kirssitot djö'rt vSoll. 'klåpigt gjort'. Jfr klut m., 
bet. 4. 3. (om person el. sak:) 'krånglig, be-
svärlig / difficult, troublesome' Älvd. Soll. 
kkäsutåt vå'där Soll. 'besvärligt (ombytligt) 
väder'. 

klut-kalas n. la kka`utkalrås Våmh. `gemensam 
arbets- och sällskapsafton, varvid man noppade 
och 'kärnade gamla ylletrasor / evening spant 
in company, plucking and churning woollen 
rags'. Jfr kardel-, spinn-kalas. Syn.: slarv-
kalas. 

klut-karl m. Ta kka`utkall Älvd. Våmh. kkeejtkall 
vMor. kkäutkall Soll. 1. 'lumpsamlare / ragman' 
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(jfr SAOB klutgubbe) Älvd. Våmh. Mor. 
Syn.: lump-herre, -karl. 2. 'docka av trasor/ 
rag-doll' Våmh. Son. Syn.: loja, bet. 2; slarv-
docka. 

klut-kjortle m.IIIa kka'uttjä8.21 Älvd. kka'ut-
tjy6.21å Våmh. lekerfttjo.21(e) ,—kkö`fttjäll vMor. 
kkeefttfoll Ve. kkö'ittja2.21 vSoll. klasittjo.2.21å Ors. 
(jfr klut m.) `vardagskjol av grått plockgarns-
tyg / everyday skirt made of grey woollen 
material woven from flock-yarn' (ÖDB IV 59, 
68, 75, 189, 190). Syn.: grå-, plockgarns-, 
slät-kjortel. 

klut-kylla LIV a kka'uttfyll Älvd. 'slarvig och 
trasig person / careless, ragged person'. 

klut-kärna f. kkå'jttiinn(a) Ve. =klutholk. 
klut-ludda f.IVa kka'utkudd Älvd. 'fotbeklädnad, 
förfärdigad av trasväv med påsytt skinn / 
footwear consisting of rag-weave and leather'. 

klut-malla f.IVa kkö'jtmålla svMor. <kärnstav, 
varmed man i en gammal smörkärna bearbetade 
eller kärnade upprepat ylle i hett vatten för att 
använda till plock(garn) / churn stick used 
when churning unravelled woöl in an old churn 
filled with hot water to make flock(-yarn)'. Jfr 
klutholk. 

klut-matta f. IV a kka'utmatta Våmh. 'trasmatta / 
rag-carpet'. Jfr klutgubbe. 

klut-nål f. Ja kka`utn4k Våmh. 'spetsig spjäla, 
anv. som spole vid vävning av trasmattor / 
pointed stick used as bobbin in weaving rag-
carpets'. Jfr klutmatta. Syn.: klutspole. 

klut-skalle m.IIIa kla`tekalla Dju. (jfr klut, 
bet. 4) <dumbom / dunee'. Syn.: se klump-
skalle. 

klut-spole m.IIIa Pra`utspaskti Våmh. klåsjt-
apölä öMor. =klutnål. 

klut-spåne m. IV kka`utepuni Älvd. Våmh. 
`plockgarn / flock-yarn'. Syn.: se flockgarn. 

klut-stomne m. III kka'utsN'vvin Älvd. 'tras-
hank / ragamuffin'. Syn.: k 1 u t-t o t t, -v ar g. 

klut-tott m. la kka'uttott Älvd. =föreg. 
klut-tuss m.Ia kka'uttu888 Våmh. 'trasa, lindad 
kring sårat finger / rag wound round finger 
wound'. Syn.: tuss. 

klut-tydel m. la kka'uttyöy'l Älvd. 'avlång, rep-
liknande trasa / long, rope-like rag'. 

klut-vant m. Ja kka'utfistt Älvd. `vante, stickad 
av plockgarn / glove (or mitten) knitted from 
flock-yarn' (ÖDB IV 434). 

klut-varg m. Ib kka'utwarrg Älvd. =klutstomne. 
klut-väft(e) 	 lara`utweppt Älvd. klö`ft- 
våfftå öMor. 'av plockgarn bestående inslag i 
väv / flock-yarn woven into material'. 

klut-vässel n.Ia kleejtve.2.2 	ftvä.2.2.,..klö`ft- 
vetask,klösjtvå.2.2 öMor. kkäutvå.2.2(1) Soll. 'grovt 
täcke av plockgarn med inblandning av annat 
material (blånor, ull el. nöthår) / thick eoverlet 
made of flock-yarn and other material (e.g. 
tow or cowhair)'. Jfr klutgubbe; vepa; 
vässel. 

klut-väv m.II kka'utwåv Älvd. kkösftwäv vMor. 
'väv av plockgarn / woven cloth of flock-yarn'. 

kluven-rand f.VI kk9'vanrannel Leks. (på för-
kläde och snörliv:) <vit rand, delad av smal, 
kulört rand / white band divided in two by 
narrow, coloured band (on apron and body)'. 

kluven-randad adj.I kkg`vanrannda Leks. (jfr 
föreg.) 'försedd med vit rand, delad av smal, 
kulört rand / with white band on it divided in 
two by narrow, coloured band'. Jfr enrandad. 

kluven-rod n. kkö'vånrö Dju. kkä'vånrö Flo. 
(jfr klyva v., p. pret.) 'kluvet virke till gärdsle / 
split wood used for fence'. Jfr gärdes-, kringel-
rod; gärdsel; rodgårds-rod, -trod, -virke 
m. fl. 

kluv(en)-slag n. II 	—klusvunlläg Ors. 
(jfr klyva v., p. pret.) 'klyvyta, utmed vilken 
slipstensblock lossnade (el. lät sig klyvas) i 
jämntjocka stenar el. hällar / smoothe layer of 
grindstone block where the block could be split 
into pieces or segments of eventhickness' (ÖDB 
II 12); e brä klu"vun.21åg i dem 'de (blocken) 
låta sig klyvas jämnt och bra'. 

kluven-teln f. la kkirvintarn Våmh. (Bon.) kkg'-
vantdkn Leks. 'golvtilja, bestående av halvkluven 
stock / floorboard consisting of half a split 
log'. Syn.: klov-, klyv-teln. 

klyft f. Ja kry//t Soll. Leks. kkef(f)t Rättv. (jfr 
Hq.). 1. 'gm klyvning erhållet stycke trä, 
hälft av kluven stock etc. / half a split log' 
(SAOB under klyfta' 8 a; ÖDB I 501, 510, 
III 111) Rättv. Leks. få /ek ätt tärrveskksf(f)ter 
å vå'nn ka`bbe Rättv. 'jag fick åtta torrveds-
klyftor ur varje stock'; dri'vkkaf(f)t Rättv. 
`halvkluven stock, lagd över skarven i ett hop-
drivet golv'. Syn.: se halvklova; klova, 
bet. 2; klyfta', bet. 2, m. fl. 2. 'bergsklyfta / 
ravine' Soll. Jfr grav, bet. 6; skårdI, bet. 1. 

klyfta' f. IVa kli'//ta Ors. kky'ffta Leks. kki'fftu 
Dju. kki'ffta Nås kkeffta Tra. (jfr Hq.). 1. 
'stycke av ngt (t. ex. sten, torv el. gödsel), 
som kluvit el. delat sig / pieee of something 
(e.g. stone, peat or manure) whieh has split' 
(SAOB klyfta' 8) Leks. Dju. Jfr häll-. 2. 
'gm klyvning erhållet stycke trä, hälft av kluven 
stock etc.' (SAOB klyfta' 8 a; ÖDB III 96, 
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111, 296) allm. Syn.: se klyft, bet. 1, m. fl. 
klyftan  f.IVa kreta Tra. 'stångklyfta / device 
through which flax was drawn to get rid of 
chaff' (SAOB klyftan). Syn.: se gärma, bet. 1 • 

klyfta sv.v.l. larefft- Tra. (endast i förb. med 
utav:) klre'fft-tå asynnan Tra. <med stångklyfta 
befria linet från linagnarna / treat flax with 
klyftan  to get rid of chaff' (jfr SAOB klyfta 3). 
Syn.: se gärm a v., bet. 1. 

klyka f.IVa larg`tja vMor. klrrka Ve. klry'ka Äpp. 
Li. 'y-formig förgrening av träd el. 

buske / y-shaped branch of tree or bush' (SAOB 
1; ÖDB I 133); stå"dåkkika Ve. 'klyka, i vars 
ena ände ståndkroksreven satt fast' (jfr stad-
krok); viwk1rgka Äpp. 'klyka av videbuske, 
varpå fångad fisk träddes upp'; rasvunklrika 
Li. 'klyka av rönn'. Jfr klypa, bet. 1; gren-. 
Syn.: klysa; klysen; klysna, bet. 1. 

klymja sv.v.I. klry"mi Soll. 'bära på ngt tungt, 
kånka / carry sthg heavy, lug'; ldry"mi å bjä"rå 
'kånka och bära'. Jfr klövjemjässa, bet. 2. 
Syn.: klinkam; klynga, bet. 1. 

klymjes-band n.Ia, se klövjemjässband. 
klymna f., v., se klyvna. 
klynga' f.IVa klrysnnja Mal. (Torp klyngj a) 
<klunga; klump / clump; lump'. Syn.: klunga. 

klynga" f.IVa klry'nndja Våmh. (jfr klynga v.; 
Hq. under klyka; ? N. Lindqvist, Urspårade 
ord, s. 436 ff., om klynna f. 'klyka, klubba'). 
1. <vattenok / yoke for carrying water'. Syn.: 
se båra f.IVa, bet. 4. 2. 'tung börda / heavy 
burden'. — Avi.: klry'nndjug adj. nÄlvd. be-
svärlig att bära (tung, otymplig etc.) / (about 
burden:) hard to carry'. 

klynga sv. v. 3. ,•••• 1. klrfnndja -1dry`nndja Älvd. 
klry`nndja Våmh. lary`nndj(a) vMor. Soll. Ore 
kli`nndja Ors. kkisn(n)ja Rättv. klry'nnja Äpp. 
-klrysnn(j)a ,,,klry`uva Mal. kkisnndja Li. (jfr 
Rz klynga, under klonga). 1. 'bära på ngt 
tungt, kånka / carry sthg heavy, lug' allm. 
kki`nndj o bjerrå nÄlvd. klrysnndj å bjä"rå Soll. 
kki`n(n)ja å bå"rå Rättv. (Bo.) <kånka och 
bära'; ä e fu'l(1)t 	tä larinj hå'm Rättv. (Bo.) 
'det är en full börda att kånka hem'. Syn.: 
klinka v.; klymja. 2. 'klänga, klättra / 
climb, cling' Äpp. Mal. Li. hä satt en bå'nuunä 
ati tenndam å tjä`rren s klry'nnjä Äpp. 'det satt 
en barnunge och klängde sig fast baktill på 
kärran'. Syn.: se klesa. — Refl.: klry`nnja 
säg pi täljin Mal. 'klänga i taket (på takstäng-
erna)'. — Pass.: kkinndjas-l' nÄlvd. kkinndja8-4' 
-1drynndja8-4' Älvd. klinndjas-wi' Ors. 'klamra 
sig fast'. Syn.: se klink aln  vid. — Särsk. förb. 

(av:) klrynndj-å'v nu Ore `giv dig av (med 
bördan) nu!'; (ned:) klrynndj-ni'd rYgårdn. 
Våmh. (Bon.) 'klänga på gärdsgården, så att den 
rasar'; (upp:) å klrinndjär-u'pp se upå lå's Ve. 
'hon klänger sig upp på låset'; (å:) klrynndH' 
ollt du dfilg Våmh. (Bon.) 'häng dig på så tungt 
du kan!'. — Avi.: kki'nndjivg m. Tra. 'kläng-
ande / clinging'. 

klynkas sv. v.pass. lary‘nntjäs Flo. (jfr VII klun-
ka"; Torp klunk m.) 'göra kräkningsan-
strängningar, kräkas / attempt to vomit, 
vomit'. Jfr go vr a, bet. 1. 

klyp 	klrgp Älvd. Äpp. larlp f. Rättv. klrip 
m. ÖVd. 1. <klämmande föremål el. redskap i 
form av klyka, klämma / peg' (SAOB 1-2) 
Rättv. trå'klrip 'nypa av trä'. Jfr ljus-. Syn.: 
klypa, bet. 1; klämma, bet. 3; nyp f., bet. 1. 
2. 'två till en nypa sammanförda fingrar; så 
stor mängd av ngt som rymmes mellan två 
sammanförda fingrar, nypa / two fingers pressed 
together; amount held between two fingers, 
pineh' Älvd. djer klrg'pg 'forma fingrarna till 
en nypa (eg. göra klypen)'; ig å'r eå i klrg'pin 
`jag har det i nypan'; m9kk1tgp `nypa mjöl'. 
Syn.: klypa, bet. 2; nypa, bet. 1. 3. 'helt 
liten mängd av ngt / very small amount of 
sthg' Älvd. bö`kirgp 'helt liten mängd bär'; 
stjeagp 'helt liten mängd tätmjölk'. 4. <ny-
pande, nyp / pinch' ÖVd. ii`jrk1423 Tra. 'nyp 
i örat'. Jfr broksiker. Syn.: nyp. 5. 'liten, 
nätt flicka / dainty little girl' Älvd. 

klyp n. 	kkgp svÄlvd. f. Äpp. n. Mal. klrip 
Våmh. (Bon.) vMor. Soll. Leks. Dju. Ga. ÖVd. 
kap öMor. 1. 'ved el. virke, till torkning upp-
lagt i spetsig vinkel och med rotändarna över 
varandra / wood or timber piled up at an acute 
angle' allm. ogg 	Våmh. (Bon.) ägg kll'p 
öMor. `hugga (kol)ved och lägga upp i klyp'; 
(äv. bildi.:) ä klrl'p a ä vo`tt em ä trä' a fä'sne 
spp-1' ma dem 'tald Li. 'ett klip har det blivit, 
om ett träd fastnade uppe i ett annat när man 
fällde'. Syn.: res. 2. 'hål (och urtagning) i 
stock i fähusvägg, varigenom kobindsle fästes / 
hole in log of cowshed wall through which 
cow's tether was fastened' (jfr ÖDB I 281, fig. 
252). — Ssg: lari`påggnivg f. Soll. 'huggning och 
uppresning av klyp / hewing and putting up of 
klyp'. 

klypa f.IVa 	Våmh. Ve. Soll. Ore larg'pa 
vMor. kli`pa öMor. Ors. klrrpa Rättv. 

ÖVd. 	pu Bju. pu Ål Ga. pa k1tPpu 
Dju. Näs k1rgspa jä. Äpp. Mal.; jfr glepa. 1. 
'klämmande föremål el. redskap i form av 
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klyka, klämma / peg' (se ill.; SAOB under 
klyp 1-2; ÖDB I 61, 74, 97, 107; II 146, 
149; III 291, 370) allm. ata`nnkrokkkgpa Jä. 
'klyka, varpå ståndkroksreven lindades upp'; 
fi`sskkkgpa Äpp. `kvistklyka, med vilken 
man bar fisk'. Jfr klyka. Jfr blån-, båt-, 
gädd-, gäll-, gällings-, korv-, lask-, ljus-, 
läst-, räv-, spis-, sten-, to-, trä-. Syn.: 
se klyp f., bet. 1. 2. 'två till en nypa samman-
förda fingrar; så stor mängd av ngt som rym-
mes mellan två sammanförda fingrar' allm. i 
kann ent djä"rå k`pa Ve. 'jag kan (på grund av 
frusenhet) inte föra ihop fingertopparna'; tä 
la`ppa ti klri`pa Tra. 'tag loppan i nypan!'; 
mjElrklripa Tra. 'nypa mjöl'. Syn.: se klyp f., 
bet. 2. 3. `stångklyfta / device through whieh 
flax was drawn to get rid of chaff' Son. Syn.: 
se g är ma, bet. 1. 4. 'slagruta / divining rod' Ors. 
Rättv. Syn.: klysna, bet. 2; kryekla, bet. 5; 
tjuga. 5. 'till indrivning av gåt avpassad ur-
tagning i stockände i ladas dörröppning / noteh 
in end of log in door-opening of barn into which 
rabbet was driven' (se stockel) Äpp. 6. 
'sprund på klädesplagg / slit in garment' (t. ex. 
på kjortel, särk, skjorta el. överdel; jfr ÖDB IV 
176, 370, 373, 382, 397) Ål Dju. Jä. bre'sstklrgpa 
Jä. 'bröstöppning på särk' (ÖDB IV 164). Jfr 
överdels-. Syn.: se hål, bet. 10. 7. 'verksam, 
kvick kvinna / energetic, nimble woman' Oro. 8. 
'lösaktig ung kvinna / loose young woman' Ore. 

klypa sv. v. 1. 3. st. v. kItYpa Älvd. klrisp(a) 
Våmh. vMor. Ve. Soll. Leks. (Silj.) (pret. klifped 
Våmh.) klVpa öMor. Idry`pa (pret. kky'fft) Mal. 

(pret. kW'//t -kkäjp; sup. klti`ppi) ÖVd. 
1. <nypa; knipa ihop / pinch, nip' (SAOB) Älvd. 
ÖVd. an  a. kki`ppi me på drrman Tra. 'han har 
nupit mig på armarna'. Syn.: nypa, bet. 1. 2. 
(opers.:) 'bliva klämt, knipas åt / be pinched' 
allm. ä kli`pär öMor. ä klrispär Soll. (säges, då 
kniv el. såg fastnar i trävirket). — Särsk. förb. 
(i:) 	Älvd. 'nypa i' (styr ack.); e a klripa-i' 
Våmh. 'det (o: rabbalet) har (med sin skåra) 
nupit i (spisstolpen)'; (ihop:) kkyp-jf.e8p meen-
nem Älvd. 'knipa ihop munnen'; (upp:) k(rip-
o'pp Leks. (Silj.) 'vid klyvning av gärdsle hålla 
isär klyftorna på det kluvna partiet av stam-
men'; (utav:) kki`p-tå' aks`119,z, tå spi`tjan Tra. 
<nypa av huvudet på spiken'; (uti:) an kid' fft-ti 
äsire å' me Tra. `han nöp tag i örat på mig'; 
(åt:) 1. dem add ny stäsnndje 88 o klri'fft-ä't Tra. 
'de hade någon stängningsanordning, så att den 
(o: klykan) klämde åt'. 2. kkgp-.5.' sig Älvd. 
<snatta, nappa åt sig'. 

klyp-drag n.II klri`pdräg vMor. Son. 'kniptångs-
format timmerdrag / pincer-shaped timber-hook' 
(se ill.; ÖDB II 199). 

klyp-hale m.IV kliVphiari Li. `i fråga om mat 
nogräknad person / fussy person (about food)'. 
Jfr grannlaga(d). Syn.: klämdank, bet. 2; 
skåplipa. 

klypig adj.I kli`pu Ga. klri`pen Li. 1. 'tvekluven 
/ forked' Ga. Jfr klypa f. Syn.: klysig; klys-
nig. 2. (jfr klypa v., bet. 1) 'dålig att äta / 
with a poor appetite' Li. käsri e ai`panast te 
Keto 'Karin är sämst i att äta (dvs, kniper ihop 
munnen, gapar inte)'. 

klyp-tång f.Ib kki`ptavvg Tra. 'kniptång / 
pincers' (ÖDB II 72); klri`ptäjä håles-ihö'p me 
am spä'nning 'kniptången hålles ihop med (en) 
spannring (spänning)'. Syn.: nyptång. 

klysa f.IVa kkg`sa Älvd. 	Ors.; obef. Våmh. 
Mor. Ve. (Rz 328 b klysa) `förgrening, klyka; 
ngt tvekluvet / fork, peg; something forked' 
(jfr ÖDB I 10); gr4skIrgs, teaucy8 Älvd. `gran-, 
tallklyka'. Jfr gren-, räv-. Syn.: se klyka. 
— Avi.: kirgss rirsgårdv, (neej4n) Älvd. <förse 
gärdsgården (nyingen) med stöd av kluvna 
störar (en kluven stör) / support fenee with 
forked sticks'. 

klysen f.Id larg',97,1, (best. larYana) söLeks. Bju. 
Ål 'grenklyka; förgrening / fork'. Syn.: se 
klyka; klysna, bet. 1, m. fl. 

klysen-gran f. klrl'anegrän Li. (jfr klysna f.) 
'grenig gran / branched fir'. 

klysen-gren f. I a Idri`ati,grön Ga. (jfr klysna f.) 
`grenklyka / forked branch'. Jfr klysa. Syn.: 
gren-klyka, -klysa. 

klysen-gräs n. II klrl'affrås Ve. 1clry",99yrä vSoll. 
(jfr klysna f., bet. 1) 'kort, dåligt gräs, som lätt 
klyver sig / short poor grass, that easily splits'. 

klysen-tall m. Ja k/401,ton Våmh. k(ri",Ttåll 
klry"stdåll Ve. (jfr klysna f., bet. 1) `tall med 
två spiror / pine with two tops'. 

Mysig adj.I Ickg'sug Älvd. 	aun Ors. 'tvekluven 
/ forked or split'. Jfr klysa. Syn.: se klypig, 
bet. 1; klysnig m. fl. 

klysna f.IVa b klrg'sna Våmh. vMor. Oro Al 
Eri`sn ,-klrg'sv,-,k1ri'sna Ve. klry"srj. Soll. kll'8n4 
öOrs. 	sna Rättv. Dju. Ga. Mock. Nås ÖVd. 
klrg'sna klrg` snu Leks. klrg'sna Flo. Jä. Mal. 
1. 'grenklyka, förgrening, (gren)veck; större 
gren / forked branch, fork' (SAOB 2; ÖDB I 74, 
133, 448, III 186, 344, 370) allm. vi'klrgana Al 
`vidjeklyka'; ra`vvnaisnaLi. <rönnklyka'. Syn.: 
klysa; klysen. 2. 'slagruta / divining rod' 
Mal. Jfr björk-. Syn.: se klypa, bet. 4. 3. 
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`blånfäste / stand onto which tow was put for 
spinning' Soll. Ga. Syn.: se blånhuvud. 
4. 'skrev, gren / crotch' Våmh. (Bon.) Ve. up i 
klrg'sng Våmh. (Bon.) 'upp till skrevet'. Jfr 
dret-, lort-, skit-fall. Syn.: se fall, bet. 8; 
gren, bet. 1; gävla, bet. 1; tjuga. 5. <det 
parti av Vintergatan, där den synes kluven / the 
part of Milky Way in which it seems forked' 
Våmh. Soll. Leks. Jfr kyndelsmässa. Syn.: 
tjuga. — Avi.: larg`anak ,,,klry'sna,cht Våmh. 
kll'snadv, öMor. adj. 'tvekluven / forked, split'; 
(äv. om  människa:) i / 8-nid' so irevt i mi 
kkg'snadv, Våmh. (Bon.) 'jag sjönk upp till 
skrevet (eg. jag for nedi så långt (el. djupt som) 
jag var kluven)'. Jfr klypig, m. fl. 

klysna sv.v. 1. klrgssna Flo.; kkg`sti- Våmh. (Bon.) 
Ga.; pass. klrissna,s Rättv. klry'snas Leks. 

Bju. <förgrena sig, dela sig / fork, split, divide' 
Flo. — Refl.: klrg'szt si Våmh. (Bon.) kkl`ni, 
Ga. <klyva sig, dela sig'. — Pass.: 'klyva sig, 
grena sig' Rättv. Leks. Bju.; klrgsnas-itg' Leks. 

— Särsk. förb. (ut:) dä klrgsnär-fi't Flo. 
'det förgrenar sig'. 

klysnig adj.I lckg`8mkn Våmh. larg`anun vMor. 
kll'snun öMor. klry"snån Soll. larfi'snug Oro 
Leks. kirl'snu Rättv. Ga. Nås kkg'snu Bju. 
klassns Li. (jfr klysna f.) 'tudelad; grenig / 
forked, split; branched'. Syn.: se klypig; 
klysig m. fl. 

klyv n.Ia kyv nLeks. (jfr klyva st.v.) 'klyv-
barhet / state of being doft, cleavage'; ä va 
brå; larg'v ti dannda stö'nsn 'det gick lätt att 
klyva den där stenen'. Syn.: klov, bet. 1; 
klöv n. 

klyva f.IVa ldry'va Leks. (Silj.) 'hälft av kluven 
stock / half of a split log'. Syn.: se h alvkl o va; 
kleva, bet. 2, m. fl. 

klyva st. v. kkjfk`uva ,—klrg''va Älvd. larg`öva Våmh. 
klrjö`va vMor. Soll. kljö`va öMor. kkö`va Ve. 
klö`va Ors. 	Rättv. Mock. Nås kkgsva 
Leks. Ål klrYva Bju. Jä. Äpp. kkb`va Mal. ÖVd.; 
pret. kköv Älvd. Våmh. vMor. Soll. klöv öMor. 
klöv Ors. kv Rättv.—Mal. leksuv ÖVd.; sup. 
klrirviä Älvd. nVåmh. kvid Våmh. (Bon.) 
kku"vid , kku"vi vMor. kku"ve Ve. kku"vi Soll. 
klu"vi öMor. Ors. kki"vi Rättv. kkg`vi Leks. Ål 
klrl`vi Mock. kirä`vi Flo. Nås Mal. ÖVd. klrieve 
Äpp. 1. <med skärande redskap dela ngt / 
divide sthg into two' (SAOB klyvall  1; ÖDB II 
11 f., 75, 152 f.) allm. /drifts% tra'säÄlvd. klrö' v rö' d 
Ve. k'v rö' Mal. 'klyva gärdsle'; i ska klrjö`v 
jett kjö's vMor. 'jag skall klyva (stickor) till 
ett bloss' (ÖDB III 297); kkö`v på sä'v (kkö`v på 

beesst) Ve. 'klyva efter (el. i vinkel mot) års-
ringarna'. 2. 'göra antydningar, ej föra rent 
språk / drop hints, beat about the bush' Dju. 
— P. prat.: i e-nt kluvi'nn så ld'vut öMor. 'jag 
har ej så långa ben' (SAOB klyvan  7 c); klu-
vä'nnstl' n. öMor. 'tvekluvet stöd (till gärds-
gård)'; va`r(r)tjs e trekkivi Rättv. 'virket är 
trekluvet'; ä va lä'ttklrivinar Dju. 'det var 
lättare att klyva'; klrirvibretä ,...kkievinbråd Älvd. 
klrirvi(g)brd,dä Våmh. (Bon.) kki"v8nbrådor 
Rättv. kkö'vänbrder Flo. 'kluvet bräde'. Jfr 
lätt-, rätt-kluven. — Pass.: hä kkö'väs Äpp. 
'det sprack'. — Särsk. förb. (efter:) klry-v-
tittär Bju. 'göra den avslutande klyvningen' 
(vid gärdselklyvning av två personer); (för:) 
kkgv-/'r Bju. 'göra den förberedande gärdsel-
klyvningen'; (f ör e: ) kkgr'v-fPi Våmh. (Bon.) 
'göra den förberedande gärdselklyvningen'; (i:) 
largöv-V Våmh. 'med kniv göra en inskärning i 
ett tunt, avlångt trä, innan det rives med 
händerna'; (itu:) tfil klrfkvi Jä. `itukluvet' ; (i n: ) 

kvä'llsvå Li. `klyva och bära in kvälls-
ved'; (sönder:) klrjo"v-sunnd Son. kkiv-ss'nnd 
Nås 'klyva (sönder)'; (till:) klöv-ti'l litä 
Ors. <klyva litet ved'; (upp:) 1. kv-u'pp 
Våmh. 'med kniv el. hackjärn klyva (smalt, 
avlångt trä) i den ena änden' (ÖDB II 159). 
2. (om mansplagg:) u'ppkkuvj'n Älvd. <uppsku-
ren baktill, som har två skört'; (ur:) largisv-Yr 
Våmh. (Bon.) kljöv-l'r öMor. 'gm klyvning 
avlägsna' (ÖDB II 154, 158); (uti:) dem klr8uv- 

stcl'ke Li. 'de klövo liens egg för att lägga i 
stålet' (ÖDB II 82); (utur:) kkg5v-autg'r Våmh. 
'gm klyvning avlägsna'. 

klyvare m. III c klrg'ver Älvd. 'verktyg (kniv med 
två korta parallella blad), varmed rör till väv-
skedar skuros el. klövos / implement (knife 
with two short parallel blades) with which eyes 
for weaver's reeds were cut or split' (se ill.; jfr 
SAOB klyvare' 2). Jfr skedtinnkniv, bet. 2. 

klyv-bräde —klöv-bräde n. III kkösvbrå Mal. kg‘v-
brete .---,kku'vbrete ÖVd. 'med hjälp av yxa (och 
kilar) tifikluvet bräde / board split with axe'. 
Jfr klyva st.v., p.pret. Syn.: klovbräde. 

klyv-junge m. Illa klriö`vjeivvg(ä) vMor. 'klyv-
kniv; kniv anv. vid beredning (skrapning) av 
tarmar till korvskinn / knife used for splitting 
wood; knife used for seraping intestines to 
make sausage skins' (ÖDB I 312). 

klyv-kabbe m. Illa kljö`vkabb öMor. kkfi'vkabbä 
Jä. kg'vkabba Mal. 'grov, liggande stock, som 
utgjorde underlag vid klyvning av ved / chopping 
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block' (ÖDB 1495). Syn.: hugg-kabbe, bet. 1, 
-stock; hugsterkabbe. 

klyv-kniv m.Ia IcZ9`övknajv Våmh. 1. 'för klyv-
ning avsedd kniv / knife intended for splitting 
wobd etc.' (se ill.; ÖDB II 139, 159). 2. 'kniv 
med handtag i båda ändarna, anv. vid klyvning 
av takspån / knife with handla at both ends, 
used to split roofing shingla' (se ill.; SAOB 1). 
Syn.: pärt-, spån-kniv. 

klyvna f.IVa .kkOnnan(a) Soll. (V11 klyvna) 
`remna, spricka / crack, split'. 

klyvna sv. v. 1. Idry`mmen vMor. kli'mmna öMor. 
klri'mmen Ve. klri'mmän klri'mmr„vSoll. »y' mm-
n(a) Soll. 'klyva sig, spricka / split, divide'. 
å klri'mmnär brå' Ve. 'det går bra att klyva'; 
Syn.: klovna. — Särsk. förb. (sönder:) krim-
män-ss'nnd vSoll. 'klyvas'. 

klyv-stamp m. Ta aj ö' vstammp vMor. k'1,-
stamp Bju. Flo. 'stans (stamp) med egg, anv. 
vid klyvning av järn / punch with sharp edge 
used for splitting iron' (ÖDB II 123). 

klyv-såg f.Ie kkg'vså,g Al <brett sågblad, anv. 
vid itusågning av stockar / broad saw-blade 
used to saw logs in two'. Jfr kransåg. 

klyv-teln f. kltri'vtOrri Mal. ÖVd. `med hjälp av 
yxa tillkluven golvtilja / flooi-board consisting 
of half a split log'. Jfr klyva st. v. Syn.: 
klov-, kluven-teln. 

klyv-yxa LM klrg`tivökks nVåmh. kljö`vskks 
öMor. `(mindre) yxa, anv. vid klyvning / small 
axe used for splitting wood' (se ill.; SAOB; 
ÖDB I 495, II 206). 

klå st. v. •••• sv. v. 3. klrå allm. (utom öMor. Ors. 
klå); pret. larås ,,,kket'dde Älvd. kil Våmh. 
klrå'ddå vMor. Nås lad •••• klå` ddå öMor. kkö 
Soll. kleiddä Ors. klreedds sRättv. Leks. laret'eld 
Mal. ÖVd.; sup. klrajd Älvd. Våmh. vMor. kläjd 
öMor. larcij Soll. klått Ors. kZrä'je OrelaråttsRättv. 
Nås klreej ‘,,kZrå'i Mal. HYN ÖVd. 1. a. 'skrapa 
med naglarna, klia / scratch' (SAOB 1) allm. 
NÅ' kfisttr, Våmh. klrå' gri's( ,,,kå-gi's) Leks. 
'klia gris(en)'; »å' må lits Rättv. 'klia mig 
litet!'. Syn.: klia, bet. 2. b. 'klia sig / scratch 
oneself' Våmh.; an larii's at i rö'trin 'han kliade 
sig i anus'. 2. `skinna, lura / cheat' (SAOB 2 b) 
öMor. Soll. Ors. 3. a. 'giva stryk / thrash' 
(SAOB 3) öMor. Soll. Ors. b. 'vinna över, slå, 
besegra / win over, beat, defeat' Leks. 4. 
<arbeta strängt, slita / work hard, toil' (SAOB 5) 
allm. ./n khr noger i skfeern 'tgm wisttr4 Älvd. 
'han sliter någonstans i skogen om vintrarna'; 
jå ska klrå' rna-fl så an sir int hi'mmik, får svä'tt 
Rättv. 'jag skall ligga i med honom, så att han 

inte ser himlen för svett'; an kltädds å bis-tå' 
Leks. 'han strävade och bjöd till'. 5. 'klättra, 
klänga / elimb, cling' Ors. Mal. ÖVd. 6. (i förb. 
klå tag:) 'få ny och fastare rot, ny fart (om 
sjukdom) / get a real hold (about an illness)' 
Mal. n,ö` a ä full klråi-tå'g att 'nu har det väl fått 
ny fart igen'. 7. 'vara klåfingrig / be unable 
to leave things alone' Mal. Syn.: klåda. — 
Refl.: 1. 'klia sig, skubba sig' allm. 2. (i vissa 
avvisande uttryck:) IM' dig i skä"t4m Älvd. 
klrå' di (i) kir8tt8kåt4n Våmh. (Bon.) 'aldrig i 
livet! (eg. Mia dig i (gris-)anus)'. — Särsk. förb. 
(ned:) 	 kit"attv,, Våmh. (Bon.) 'Mia 
grisen, tills den lägger sig'; (nedåt:) kkå-nidå'd 
kit''sttv, nVåmh. `dets.'; (under:) kkå-o`rind 86 
Li. `slå under sig'; (ut:) dem tå fsll tö a larå`i-fi't 
ä Li. 'de ha väl snart gjort slut på det'; (ut av:) 
'roffa ifrån' Mal.; (å:) larå-« Våmh. (Bon.) 

vOrs. 'skynda på med arbetet; arbeta 
ivrigt'. 

klå-badald m. Ja kkA"ba'det'lld Älvd. 'redskap, 
varmed man kliade sig på ryggen / back-
scratchar' (se ill.; jfr Bergfors, s. 144 f.; SAOB 
klåkommissarie). Syn.: klå-härv, -sticka. 

klå-bräde n. III klrå'bråd Älvd. <bräde försett med 
tandad kant och placerat vid ytterdörren, anv. 
att skrubba ryggen mot, då klådan efter lössen 
blev för svår / board with serrated edge placed 
by the front door and used for rubbing one's 
back against when itching from lice became too 
bad'. 

klå-bus(e) m.I ( III) a klrå'bus ,,,kkäsbus Leks. 'gi-
rigt energisk person; egoist / avidly energetic 
person; egoist' (SAOB under klå v.). Jfr flåbuse. 

klåda 	 klrå'de m. Älvd. ldrå'då 
Våmh. klrå'd(ä) Soll. klå'dä Ors. klards Rättv.; 
kkå'ela f. Leks. ldrå'a Bju. Mock. Nås ldrei'a Al 
larå'da Dju.; larå`å m. Flo. Äpp. klrå'a Mal. 
kkå`e ÖVd. 1. 'utslag med åtföljande för-
nimmelse av kittling, eksem, skabb / rash, 
eezema, seabies' (SAOB 1) allm. an  a ftenndji 
klrå`dan Soll. 'han har fått eksem (skabb)'; 
je trå je får ha'nndkkåä Äpp. 'jag tror, att jag 
får eksem i handen'. Jfr etter-, mull-. Syn.: 
se borstris. 2. (senare ssgsled:) 'ohyfsad man / 
bad-mannered man' Ve.; se röv-. 

klåda sv.v. 1. laarda Leks. 'vara klåfingrig / be 
unable to leave things alone, be medcllesome'; 
dsm ha hulli å ldrå`da ma klreekka tå, dsm ha 
klråda-su'nntl ona 'de ha hållit på och krånglat 
med klockan, tills de gm sin klåfingrighet ha 
haft sönder den'. Jfr klådnäve avl. Syn.: 
klå, bet. 7. — Av!.: klråd m. Leks. 'klåfingrig 
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pojke / boy who is always meddling with things': 
Nåd n. Leks. 1. `klåfingrighet / meddling'. 2. 
`klåfingrigt barn / child who is always meddling 
with things'; klråsda f. Leks. `klåfingrig flicka/ 
girl who is always meddling with things'; 
Ickå'das m. Dju. `klåfingrig person / meddle-
some person'; klrå'clu m. Rättv. `klåfingrighet / 
meddling'. 

klåd-blomma f.IVa klrå'dbkomma Rättv. (Bo.) 
`kabbeleka, Caltha palustris / marsh marigold, 
kingcup'. Syn.: se bäckblomma. 

klåd-blomster n. Id klå`dbl8mmst8r vOrs. = föreg. 
klåden adj .111 klrå`jen Al kkä'clin Dju. kZrå'in Ga. 

`klåfingrig / meddlesome'. Jfr klå (d) finger avi.; 
klådnäve avi. Syn.: gramig; klådig, bet. 2. 

klå(d)-finger n. Id klrå`dfivugår- Ve. Nrcl'fivvär 
Jä. Mal. `klåfingrig person / meddlesome person' 
(SAOB 2). Jfr klåda v. avi. Syn.: klå (d)mask, 
bet. 3; klåd-mats, -näve, bet. 2; -skåra. — 
Ssg: kkå'clfivvgärläs m. Ve. = föreg. (eg. klå (d)-
f inger la r s); klrå' fivväaska' tta f. Mal. `klåfingrig 
individ (särsk. barn) / meddlesome individual 
(esp. 	— Avi.: klrå` fivvra Bju. kkeinvra 
Al adj. `klåfingrig / meddlesome' (SAOB); Nr& - 
fivvru adj. Nås `som ej kan låta bli att fingra 
på allt möjligt / unable to leave things alone' 
(SAOB). Jfr klåden. 

klådig adj.I kir& dug nÄlvd. klrå'clabn Våmh. 
ktrli`dun vMor. Ve. kirå`elån Soll. klå'dun Ors. 
klrå`du Rättv. klråsdug Leks. klrå`u Bju. Nås 
Äpp. Mal. Tra. 1. `som lider av klåda (skabb, 
eksem) / suffering from itching (seabies, eezema)' 
(SAOB 1) allm. i e så kkå'clun så Ve. l ev klå`clun 
ss öOrs. klet kliar så på mig (eg. jag är så klådig 
så)'. 2. `klåfingrig / meddlesome' (SAOB 2) 
allm. Jfr hand-. Syn.: gramig; klåden. 3. 
(om barn:) `som ej kan hålla sig stilla, nervöst 
orolig / fidgety' Tra. 

klå-djur n. Ja klrå'djör Ve. `livligt, bråkigt barn / 
lively, unruly child'. Jfr gnedkarl m. fl. 

klåd-karl m. IcZrå'käl Leks. =föreg. 
klå(d)-mask m.Ib lebyr(å)makk Älvd. klrå`dmakk 

Leks. klrå'makk Dju. Äpp. klrå`makk Nås klrå'-
makk Mal. 1. `springmask / threadworm' Mal. 
(jfr SAOB). Jfr fimask, bet. 1. 2. ̀ pormask / 
blaekhead' Älvd. Jfr klådplita. 3. `klåfingrig 
person / meddlesome person' Älvd. Leks. Dju. 
Nås. Syn.: se klå (d) f ing er. 4. `klängande, 
besvärligt barn / elinging, difficult child' Äpp. 
Mal. Jfr klöna ssg.; klönkatta. 

klåd-mats m.Ia 	Ga. (jfr klå v.; klåda 
v.) `klåfingrig person / meddlesome person'. Syn.: 
se klå(d)finger. 

klåd-nävem.IVkIrci`(6)nevi'Älvd.klrå'dnåvi Rättv. 
(Bo.). 1. `kabbeleka, Caltha palustris / marsh 
marigold' Rättv. (Bo.). Syn.: se b äc kblomm a. 
2. `klåfingrig person / meddlesome person' allm. 
Syn.: se klå(d)finger. — Avla klrå`(6)nevuig 
adj. nÄlvd. `klåfingrig / meddlesome'. Jfr 
klåden m. fl. 

klå(d)-plita f.IVa khrplrit Älvd. klrå'plrita Äpp. 
`kliande blemma, som ej innehåller var / itch-
ing pimple, which does not contain pus'. Jfr 
etterplita; klå(d)mask, bet. 2. 

klå(d)-salva f.IVa klrå'sallva Äpp. `salva mot 
skabb / ointment for seabies' (SAOB). Syn.: 
klådsmörja. 

klå(d)-skåra f.V klrå`skiiru Dju. Ga. `klåfingrig 
person / meddlesome person'. Syn.: se klå(d)-
finger. 

klåd-smörja f.IVa Ickli'smsrria Mal. =klådsalva. 
klåd-toppa f.IVa klrå`tuppa Oro `kabbeleka, 
Caltha palustris'. Syn.: se bäckblomma. 

klå-härv f.Ia klrå'h,ärry Mal. `räfsliknande red-
skap, varmed man kliade sig på ryggen / rake-
like implement used as back-scratcher'. Syn.: 
klå-badald, -sticka. 

klåk m. Ib klråk Li. `person, som uppför sig illa, 
smädare, glop, slyngel / person behaving badly, 
reviler, whipper-snapper, rascal'; (din) ste`ggede 
klrå'k 'din leda slyngel!'. Jfr kläckor d. 

klåma sv. v. 1. klr4`ma Älvd. klr4`ma ,,,ltkPrea 
Våmh. (jfr V11 klåma) `trampa tungt, klafsa / 
walk heavily, squelch'; n ktfmer auti diNm 
Älvd. `han klafsar i gyttjan'; 4 le,r4med uPeE 
fit'uty, a mi nVåmh. `hon trampade mig tungt 
på foten'. — Refl.: kIrTm-si Våmh. (om häst:) 
'trampa sig själv på benen'. — Pass.: .191, 1lr4'mes 
Älvd. `han trampar folk'. — Särsk. förb. (av:) 
u ?We klr4mer-å'v Älvd. `så du trampar i väg!'; 
(till:) 4 klr4me6-t1'1t a mig nVåmh. `hon trampade 
mig (på foten)'; (återi:) i kgmed-ati' kgsödtf 
Våmh. `jag klafsade rakt i träckkokan'. —Av!.: 
kl•Q`ma f. Våmh. 1. `märke efter där ngn 
trampat / mark left where someone had trodden'. 
2. `klumpig individ / clumsy 

klåning f.Ib kt-å`niv Jä. Äpp. Mal. (jfr klå, 
bet. 3) `stryk / thrashing'. 

klåp m.Ia kkåp Älvd. Våmh. klåp Ors. `obe-
gåvad, fumlig person / ungifted, furnbling 
person' (SAOB klåper); dri`klråp Våmh. (Bon.) 
`dets.'. — Ssg: kkå`pskot Våmh. (Bon.) klrå`psköt 
vMor. n. `dåligt skott, bom / poor shot, miss'. 
— 	kkiPpqn adj. Våmh. `icke händig, 
fumlig / not handy, fumbling' (SAOB). 
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Må-sjuk adj.I h*å'Jik Tra. (jfr klå v., bet. 5) 
'som gärna vill klättra och klänga på andra (om 
barn) / clinging (about child)'. 

Må-sticka f.IVa kkästikka ,,,kkästikka Äpp. (jfr 
klå, bet. 1 a; klåda m., bet. 1) 'redskap, varmed 
man kliade sig på ryggen'. Syn.: klä-b adal d, 
-härv. 

klåv n. I a, se klov. 
Må-varg m.Ib kirå'warrg Våmh. (Bon.) 'barn, 
som fort sliter ut sina kläder, slitvarg / child 
who wears his clothes out fast'. Jfr flåv arg. 

klåve m.IV, se klove. 
-kläcken adj. III ('ömtålig, känslig / sensitive'), 
se sår-. 

kläck-ord n.Ia kiräkök Li. (jfr Rz 327 b kläk-
or(d), Dahlgren kläckeord; de Vries kleeki 
f. n.) 'smädeord, glåpord / abuse, insult' (SAOB). 
Jfr klåk. Syn.: se dretord. 

kläda n. -f., se kläde. 
kläda sv.v. 3. 1. kkä'öa Älvd. Våmh. (pret. 
kkädcle; sup. kkatt Älvd.)-kkäd(a) (pret. kkä'-
ned; sup. kket'aaö) vMor. kkEd(a) Ve. Soll. Ore 
Leks. (pret. kkeed Leks.; p. pret. kird`dad Soll.) 
kläda öMor. Ors. (pret. kläscldä Ors.) kkäda 
(pret. kträds ,,,kiret'clds; sup. kiräda ,,,kkätt)Rättv. 
kirå Bju.-Mal. (pret. kkäscldä Bju. Nås larädd 
Mal.; sup. Nrätt Mal.) klit (pret. kka'cld) ÖVd. 
1. 'iföra kläder, kläda på; förse med kläder / 
clothe' (SAOB I 1, 3) allm. kkä'd brö'jdi vSoll. 

brfila Äpp. 'kläda bruden' (jfr ÖDB I 520). 
Syn.: rusta, bet. 2. 2. (om lik:) 'svepa / shroud 
(a corpse)' (SAOB I 1 b) allm. kkEd ka'jtji Våmh. 
NAV tiges?. Rättv. kkä ki'tji Ga. 'svepa lik(et)'. 
Syn.: rusta, bet. 3. 3. 'smycka, pryda / dec-
orate' (SAOB I 4 c) allm. kirE stirgu Våmh. 
'smycka dagligrummet med vävnader'; kira'd 
ma'jstånndji vSoll. 'kläda majstången'; Kt`k-
gråna vatt kkädd mä firceggsr s jg's Flo. 'jul-
granen kläddes med flaggor och ljus'. 4. <be-
kläda, överdraga / cover' (SAOB I 4 e) Våmh. 
Ore kkäcl kirku Våmh. (Bon.) 'överdraga 
(den lilla trä)kulan med (människo)hår' (ÖDB 
II 299); e kirädd kä'vkan Ore 'jag kavlade så, 
att kakan fastnade och rullades omkring kaveln' 
(förebådade ngns död). — P. pret.: gra'nnklädd 
Ors. 'helgdagsklädd'; tjö'rrtkirädcl Leks. `kyrk-
klädd'; ä du mi`ttji ö`kirädd Dju. `är du inte 
snart klädd, eg. är du mycket oklädd?'; sm 
dern, ska å o`vvgan leka' dcl Li. 'om de skola kunna 
skaffa kläder åt barnen'. — Refl. klit' se Li. 
'kläda sig'. — Pass.: ä skull kkäss meassmmärrj, 
Al 'det skulle lövas till midsommaren'; ho skä 
Näs tä bra' Flo. 'hon skall klädas till brud'. — 

Särsk. förb. (av:) kkää-äv kri`ppern vMor. 
kläd-å'v kri`ppem öMor. 'kläd av barnet!'; (om:) 
s'mmkkö,dd Ga. Mal. 'som lagt bort socken-
dräkten'; (på:) jä kketds-på' mä får en ti'ms sän 
Rättv. `jag klädde på mig för en timme sedan'; 
(upp:) s'ppkirtidd Mal. `som fått nya kläder'; 
(ut:) kleicl-ö'jt å kumå' öMor. 'kläda sig fin och 
infinna sig' (på en bjudning); filtkirädd Mal. 
`utklädd'; (å:) kläd-ö' kri`ppa vOrs. <sätta på 
barnen kläder'. 

kläd-arg adj.I kkit'clarrg vMor. Ve. 'som sliter 
mycket kläder / wearing out clothes quickly'. 
Jfr kluthök; skoarg. Syn.: klädelak. 

kläd-ask m., se kläd (es) ask. 
kläd-bit m.Ia klädbit öMor. 'klädesplagg / 
garment'. Syn.: kläd-bonad, bet. 2, -plagg, 
-pjälta. 

kläd-bod f.Ia kkädbftd vMor. Ve. Soll. Leks. 
(Silj.) '(utrymme i) timrad byggnad, avs. för 
förvaring av kläder / (room in) timbered building 
used for storing clothes' (se ill.; SAOB 1; ÖDB 
III 14; IV 512). Jfr kläd(es)härbärge. Syn.: 
kläd-loft, -löfte, -stuga, bet. 1. 

kläd-bonad m. III Ja kkäbfina III Nås kkäbiina 
Jä. laräböna Äpp. Mal. kirerböna (pl. kkEt`bönaer) 
I Li. 1. 'klädedräkt (sockendräkt) / costume 
(parish costume)' (SAOB klädebonad 1) allm. 
Jfr rustning, bet. 2. 2. <klädesplagg / garnient' 
(SAOB klädebonad 2) Li. Syn.: se klädbit. 

kläd-butt m.Ia kkä'bstt Mal. 'liten, laggad byk-
bunke / small wash-tub'. 

kläd-dull m.Ia kkå'dsll Mal. Widell Li. 'kläd-
bylte, packe hoprullade kläder / bundle of 
clothing'. Jfr dull m., bet. 1. 

kläde n. III f. IV a kkäöe n. Älvd. kirå'öä ,,,kkädä 
Våmh. vMor. kläd öMor. kkEd(ä) Soll. klä`dti 
n. -,kläda f. Ors. kkå'de n. Ore kirå'cls vRättv. 
öLeks. kkäds Rättv. (Bi.) kirädä vLeks. Jä. 
kirå` ä Bju. Flo. Nås Äpp. kkä Mal. Wie ÖVd.; 
pl. kkädär ,,,-kiret (bet. 3) Ve. kkäär Al -kkäär, 
best. kkästla Dju. 1. 'fabriksvävt ylletyg av hög 
kvalitet; stycke av sådant tyg / factory-made 
woollen material of high quality; piece of such 
material' (SAOB I 1) allm. åv kkäöe Älvd. åv 
kläda öOrs. 'av kläde'. Jfr b åd-, halv-, hel-. 
2. a. 'tyg (av linne etc.), anv. för visst ändamål 
till skydd, hölje el. prydnad / material (linen 
etc.) used for certain purposes, as protection, 
covering or decoration' (SAOB II 1) allm. Jfr 
ask-, bok-, brugg-, brygg-, gul-, hand-, 
handfläts-, häst-, kass-, mäsk-, ost-, 
ovan-, sadel-, snor-, svett-, vig-, å-. b. 
'huvudduk, axelduk för kvinna / headscarf, 



kläd-elak 	 1141 	 kläd-loft 

shawl for woman' (SAOB II 1; ÖDB IV 12, 
258 ff.) öMor. Ore NeSi. NeVd. tis`r(r)tkkåds 
Rättv. `kyrkohalsduk'; grå'tt klrää Flo. 'stort, 
svart huckle'. Jfr axel-, falu-, fyrkantig(t)-, 
grann-, grå-, gulkrokig(t)-, gässel-, hals-, 
huvud-, kattuns-, kringomhalsen-, krus-, 
norges-, nättelduks-, silkes-, släng-, stel-, 
stärkt-, sörj-, turkils-, vit-, äkta-, änn-, 
ärm-. 3. (pl.:) 'kläder, klädedräkt / clothes, 
costume' (se ill.; SAOB III) allm. kä'rklrå Ve. 
`mansdräkt'; an i brä tå nå't klrå'där Ve. 'han 
är svår att nöta kläderna'; titi`rrtjklrådi Son. 
`kyrkkläderna'; an a sä"tt-å 8 säjne kkå'dä Soll. 
'han har satt på sig sin dräkt'; twå' 	vSoll. 
två klrå'där Jä. 'tvätta kläder(na)'; kapp 
klrå'der Leks. (Silj.) <klappa kläder'; o'ssklåd 
Ors. 'orsadräkt'; ng`kMdar Leks. 'obegagnade 
linnekläder'; blrå`larådar Leks. 'färgade kläder, 
som ej skola bykas'; hasrrkklråär Ål 'kläder, 
som buros vid rivning av kolmila' (jfr barkar' 
v., bet. 1); va'nndä8klrå8r Ga. `vardagskläder'; 
byt-8'mm klrå‘ är Äpp. 'byta om kläder'; (äv. 
bildi.:) nff' jolt i de w'å'Ir yr kkgedgm Våmh. 
(Bon.) `nu ramlar jag då alldeles ur kläderna' 
(uttr. av häpnad); o a ä på klrå'dom Oro o år 
på klrå`dene Leks. (Silj.) 'hon har månadsrening 
(eg. hon har (det) på kläderna)'. Jfr brud-, 
dret-, kripp-, kristnings-, kron-, krus-, 
kyt-, lin-, lind-, linne-, lort-, mellan-, 
rådande-, sling-, slånk-, säng-, tröjlös-. 
Syn.: klut m., bet. 2. 

kläd-elak adj.I klEdjalåk Ors. 'som sliter mycket 
kläder / wearing clothes out fast'. Syn.: kläd-
a r g. 

kläder n. p1. 'klädedräkt / costume' Ve., se kläde 
n. och bet. 3. 

kläd(es)-ask m.Ib larä'dassk vMor. klrä'ssassk Ål; 
pl. larå`dasskä Våmh. `spånask, i vilken pryd-
nadskläder (halskläden etc.) förvarades / 
box in which halskläden etc. were kept' 
(se ill.; SAOB; ÖDB IV 510, 512, 513). 

klädes-båd m. II klit'sbåd Ors. `livstycke av kläde, 
fastsytt vid kjortel / bodice of costume, sewn 
on to skirt' (ÖDB IV 202). Jfr båd, bet. 2 a. 

klädes-förkläde n. III larässsfurrklrä Ga. (jfr 
kläde, bet. 1) 'förkläde, hörande till socken-
dräkten / apron belonging to parish costume'. 

kläd(es)-härbärge n. III 1 larti'ssärrbrä nvMor. 
larå`dhärrbär Ve. klrå'harrbrä Nås ,-.klrå'härrbrä 
Jä. ldrå'härrbrä Äpp. lara'härrbär Mal. 'bod, 
med el. utan stolpar, i vilken kläder m. m. för-
varades / shed with or without piles, in which 
clothes etc. were stored' (ÖDB III 14; IV 512). 

Jfr klädbod; mjölhärbärge. Syn.: slarv-
härhärge. 

klädes-kjortel — -kjortle m. Ja Illa larä'sstj52 
vMor. klrä'sstjösla Leks. kIrtesstiorrtil Nås kkä'ss-
4514 Mal. 'fin kyrkkjol av kläde / fine broad-
cloth skirt worn to church' (ÖDB IV 191 f., 
193). Syn.: se glemmigkjortel. 

klädes-rock m.Ib klrå'sr8kk Äpp. <svart, figur-
skuren långrock att bära utanpå långpäls / 
black, close-fitting long coat worn outside 
lå n g p äl s'. 

klädes-tröja f.IVa klrä'sstryjja Leks. klit'sströjja 
Ål <(svart) tygjacka tillhörande kvinnodräkten / 
(black) eloth jacket, part of woman's costume' 
(SAOB; ÖDB IV 314, 315). 

kläd-fitta f.IVa Ng' fitta Ål Idrie fitta Jä. Mal. 
'den, som efter bad sist fick på sig kläderna / 
person who got dressed last after bathe'. Jfr 
hätt-, möss-gubbe; kjukau. Syn.: efter-
börd, bet. 2; lög-, sim-fitta. 

kläd-hålla st.v. kkå'åolld Älvd. kkå'dålld vMor. 
Tdrå'halla Dju. klrå'hall- Äpp. 'underhålla (ngn) 
med kläder / inaintain s.o. in clothing' (We.); 
ja ha tre' bä' rär Lä klrå'halla Dju. 'jag har tre 
barn att hålla med kläder'. Jfr hålla v., bet. 
13. — Refl.: klrå'äolld sig Älvd. 'skaffa sig 
kläder / obtain clothes'; han då'g int tå kkå'hall 
så en gå'vg Äpp. 'han kan inte ens skaffa sig 
nödiga kläder'. 

kläd-hängare m. Ilie klrå'alindjer Älvd. klrå'cl-
henndjär Ve. klä denndjsr vOrs. kkå'dhännjar 
Leks. larå'h,ännjär Mal. klrerhänvgar ÖVd. 
`anordning, på vilken kläder hängdes upp / 
clothes hanger' (se ill.; SAOB; ÖDB III 227). 

kläd-härbärge n., se kläd(es)härbärge. 
kläd-kavle m.IIIb a klrå'(ä)kave'lr Älvd. klrås (6)-

kavälr Våmh. klrå'dkä vira Leks. Ng' kävälr Bju. 
`mangelkavle / mangle-roller' (SAOB). Syn.: se 
kavelbult. 

kläd-kista f.IVa Preidtjysst vMor. 	dtjiasta 
öMor. kirå'dtjisst(a) Ve. vSoll. kkEdtjyasta Leks. 
klrä'tfissta Ål kirå'tfissta Dju. Flo. Mal. Ut' - 
tjessta ÖVd. 'kista, i vilken finare klädespersed-
lar förvarades / chest in which good clothes 
were kept' (se ill.; SAOB; ÖDB III 227; IV 513). 

kläd-korg m.Ib kirå'k8rrg Mal. kiräskerrg Li. 
'stor rektangulär korg med ett handtag i vardera 
kortändens kant, brukad att förvara eller 
bära kläder i / large rectangular basket with 
handle at either short side, used for storing or 
carrying clothes in' (jfr SAOB; ÖDB II 163). 

kläd-loft ni. la k4.å'18fit Mal. kkå'18fit ÖVd. 'lofts-
byggnad, i vilken kläder förvarades / loft in 
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which clothes were stored' (ÖDB III 14, 88; 
IV 508). Syn.: se klädbod. 

kläd-lus f.VI klEdldis öMor. Ichilfts Al Mal. 
kkeeläs Li. Tediculus vestimenti' (SAOB). 

kläd-löfte n.III kirCediröfftä Våmh. =klädloft. 
kläd-lös adj.I kkeedlös Leks. kird'lös Äpp. Mal. 
`som saknar (lider brist på) kläder / lacking in 
clothes' (SAOB). 

kläd-pjälta f.IVa kket`dpiellt Ve. kkå'(d)pjällta 
Leks.; pl. kirå"pjälltur Älvd. <klädesplagg, pl. 
kläder / garment, pl. clothes'; wa re'dd tgm 
kkli"pjälltur Älvd. 'var rädd om kläderna!'. 
Syn.: se klädbit. 

kläd-plagg n. Ib kleidplagg Ors. kket`dpkagg Leks. 
kkå'pkagg Mal. kkerpkagg Tra. =föreg. (SAOB 
under klädesplagg). 

klädras sv. v. 1. kkesdras Älvd. 1. <klättra, klänga 
/ climb, eling'. Syn.: se klesa. 2. `balansera / 
balance'. — Avi.: uka *Vånna n. Älvd. 'ett 
sådant klättrande / what climbingr. 

kläd-stuga f.V klit`dstugu vMor. Rättv. kkå'd-
etuggu Leks. kkEstuggu Bju. kkit'stuggu Dju. Ga. 
1. 'mindre, timrad byggnad, avsedd för för-
varing av kläder m. m. / small timbered building 
intended for storing clothes etc.' (ÖDB III 14, 
195; IV 86, 507 f., 512 f., 515; Forsslund, Ljura 
och Gagnef 24, 84) vMor. Leks. Bju. Ga. Syn.: 
se klädbod. 2. <rum i parstuga, beläget mitt 
emot vardagsstugan och skilt från denna av för-
stuga och kammare / room opposite living-room, 
separated from this by hall and other room' 
(SAOB; ÖDB III 65) allm. Syn.: se ander - 
stuga, bet. 1; grannstuga. 3. 'utrymme i 
källarstuga, anv. till förvaring av kläder 
m.m. / space in källarstuga used for storing 
clothes etc.' Leks. 

kläd-stång f.Ib kkä'dstävvg vMor. Ve. Soll. 
klit`dstuvug Ors. IckEdsttivv Rättv. Löks. kkå'-
stävy Al. 1. <till den inre takkonstruktionen i 
stuga, klädstuga, loft el. härbre hörande stång, 
anv. att hänga kläder över / pole for hanging 
clothes on, forming part of inner roof in cottage, 
clothes-shed or loft' (se ill.; ÖDB III 220 f.; 
IV 507, 513). Syn.: hängstång, bet. 1. 2. 'viss 
linje i handen, vilken visar hur stort klädförråd 
handens ägare en gång kommer att få / certain 
line of the hand, indicating the extent of a per-
son's future stock of clothes' Soll. 

kläd-så m.Va kirå`sci Älvd. kirå'så Äpp. 'så, i 
vilken kläder tvättades / tub in which clothes 
were washed'. Syn.: tv ättså. 

kläd-äska f.IVa kket'ässka Mal. `spånask, anv. 

för förvaring av mindre klädespersedlar / box 
med for storing light garments' (se ill.). 

klätt m.Ia klreppt.,,kkefft Älvd. kkefft Våmh. 
vMor. Ve. kkäfft Soll. 1. <kläpp (i kyrkklocka 
el. skälla) / tongue, clapper (of bell)' allm. 
Jfr släng-. Syn.: kläpp, bet. 2; kolv, bet. 4. 

'efterhängset, besvärligt barn / importunate, 
troublesome child' Ve. Jfr skäll-. 

Mälta sv.v.l. kkeppta ‘,,kke ffta Älvd. Våmh. 
icke ffta vMor. kkelta Soll. kleffta Ors. kkä'ffta 
Mal. ÖVd. 1. 'klämta / ring, toll' OvSi. e 
kkeppter i fi'llmgm Älvd. 'det klämtar i Film' 
(brukade de älvd. daglönarna vid Österby bruk 
säga). Jfr bamma v., bet. 1. Syn.: klämta'; 
kläppa, bet. 1. 2. `klicka (med en bössa) / 
misfire (of gun)' Älvd. Jfr klicka', bet. 1. 

'slå, dunka, smälla / beat, thurnp, slam' Älvd. 
Mal. ÖVd. kkeppt o tru'aska Älvd. '(dunka och) 
tröska'; hur ho klreft i då'rorn Mal. <så hon slår 
i dörrarna!'. Jfr kippa', bet. 4; klickan. 
Syn.: se gläfsa", bet. 2; kläppa, bet. 2. 

klätt-sup m.Ia kkefftsäp Älvd. Våmh. 'sup, 
som togs vid klämtningen efter gudstjänstens 
slut / drink taken when bell rang at end of 
church service' (jfr SAOB klämtsup). 

klätt-versen m.Ia best. kkepptwessr, Älvd. 'den 
psalmvers, som vid högmässa sjöngs sist, 
omedelbart före klämtningen / the verse of 
hymn which was sung last in morning service 
before bell tolled'. Syn.: kläppversen. 

kläk-ord n.Ia, se kläckord. 
kläm-betel m.Ia kkemmbitu'l Älvd. laremnabituir 
Våmh. kkirmmbettuk Mal. 'bett till stångbetsel / 
bit, part of curb bit'. 

kläm-dank m.Ib kkeemmdavvk Mal. ÖVd. 1. 
'talgljus av sämsta sort / tallow-candle of 
worst kind' allm. Jfr dank ( e). 2. 'i fråga om 
mat nogräknad person / fussy person (about 
food)' Li. Syn.: se klyphale. 3. 'person, som 
förtiger sin åsikt / person who does not divulge 
his intentions' Li. 

klämma f.IVa laremma Älvd. Våmh. kkemma 
Ve. klemm4 öOrs. kirti`mma Bju. Jä. Mal. ÖVd. 
kkäsnima Al. 1. `ngt, som klämmer el. tränger / 
sthg which presses or squeezes' (jfr SAOB 1-2) 
Jä. sköskkämmer <för trånga skor'. 2. 'beträngd 
situation, svårighet / plight, 	(SAOB 
1 d) Ors. 3. 'redskap, i vilket ngt hålles fast-
klämt / vice-like implement' (SAOB 3; ÖDB 
II 154, 162) allm. Jfr band-, båt-, gäll-, 
kast-, korg-, lie-, lim-, ljus-, spann-, sten-, 
stick-, ved-, viken-. Syn.: se klyp f., bet. 1. 

'liten nypa, anv. vid ögonbehandling / small 
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pair of nippers, used at eye-treatment' (se ill.) 
Al. Syn.: ögon-nyp, -nypa. 5. (senare 
ssgsled:) 'en maträtt / dish' Mor.; se j ord-
pär(on)-, päron-. 

klämma sv.v. 3. 1. klremma Älvd. Våmh. kke`m-
ma vMor klä`mma öMor. lardmma Soll. Leks. 
klemma Ors. kkä'mma Rättv. Bju. Dju. Nås 
Äpp. Mal. ÖVd. 1. `hårt trycka; trycka el. 
pressa ihop / squeeze' (SAOB 1; styr ack.) allm. 
kleimm smö'rä öMor. 'pressa smöret (med en 
träsked)'; må"rån a kket`mma mi Soll. `maran 
har klämt (hållit fast) mig'. 2. 'omfamna hårt, 
krama / hug' (SAOB 1 a) Leks. Äpp. ha du fått 
Idrä'mmt ks'llon Leks. 'har du fått krama kul-
lorna?'. 3. 'krossa till mos / crush to pulp, 
mash' Våmh. Mor. Soll. kke'rnmapårån vMor. 
klrä'mmapärur Ve. 'mosad potatis' (eg. kläm-
madpäron el. -päror; ÖDB II 322, III 475 f.). Jfr 
jordpär(on)klämnia m. fl. Syn.: kåssa, bet. 
2. 4. <krysta vid stolgång / stram at stools' Äpp. 
Jfr krysta, bet. 1. - Pass.: däm ädd ful lartemm-
das vä'rr um du ädd a' fft två' su`kkpär Soll. 
<de (a: skorna) hade nog tryckt hårdare om du 
hade haft två par strumpor'. - Särsk. förb. 
(bortur:) 1. kkämm-bsky najgr' ta Äpp. 'mjölka 
genom att hälla händerna omkring spenarna 
och klämma ur mjölken' (jfr ÖDB I 287). 2. 
klrämm-baltg' säg ä Äpp. 'kläcka ur sig det'; 
(i h o p:) laremm-"p Våmh. '(vid korgtillverk-
ning) klämma in en ny spjälka bland de 
övriga'; an klrämmd-ih,ö'p mj5'Zrä svLeks. 'han 
klämde ihop mjölet'; ihö'pkIrämmd Mal. `ihop-
klämd'; (n e d:) lamm-ni'd ii'vestn Våmh. 'pressa 
ned osten (i ostkorgen)'; så'da ha kkämmts-nä'd 
svLeks. 'säden har pressats ned'; han kkämmd-
nå'(r) an hu'vvustfipa Li. (i brottning:) 'han lade 
ner honom med huvudet före'; (på:) kkämm-på' 

Äpp. `banka och slå'; (sönder:) klremm-
sn'nnd påsrur Våmh. klrämm-sy'nnd ny jö'Ir-
pärur Dju. 'krossa (några) potatisar (gm att 
taga dem i handen och klämma till)'; an kkämmd-
sy'nnd kns`ppivvan Leks. 'han klämde sönder 
knopplingarna'; (till:) tö'klrämmd Mal. 'till-
packad; klämd oformlig'; dem klreemmd-t' me 
to`mmam åvsnå gå`sn Li. `de tryckte till med 
tummen ovanpå smörgåsen' (jfr gås, bet. 6); 
(ur:) 	 öMor. klemm-l'r Ors. 'krama 
ur'; (ut:) i klämmed-ö'jt vä'rrtjän öMor. 'jag 
klämde ut varat (eg. värken)'; (utur:) i kkemd-
at9' g ii'sräd Våmh. (Bon.) 'jag pressade ut varat'. 
- Avi.: klämm m. öMor. 'omfamning / hug' 
(jfr bet. 2). 

klämta' sv.v. 1. klrä'mmta Ve. Al khemmta Dju. 
73 -772575 Dalmälsordboken 8 II, H16 

Nås Jä. Mal. 'slå kläppen i en kyrkklocka mot 
ena sidan av klockan / toll bell' (SAOB klämta' 
1). Syn.: kläfta, bet. 1; kläppa, bet. 1. 

klämta" sv.v. 1. <krossa / crush' ; se krämta. 
klängas sv.v. 1. pass. klenndjas Ors. (SAOB 
klänga' II; Fr. klengjast); endast i särsk. 
förb. med adv. (vid:) ur da klenndjes-wi' 
öOrs. <så du klänger dig fast vid mig! i how 
you ding to mer. Syn.: se klinka"' vid. 

klän(g)katt-ris n., se klönkattris. 
kläpp m.Ia käpp Soll. Rättv. Flo. Nås Mal. 

ÖVd. klepp Ors. 1. <klump / lump' (t. ex. 
smörklump el. mjölklump i gröt; SAOB kläpp' 
1) Mal. ÖVd. små'rkkäpp Li. <smörklump'. 
Syn.: se kamp", bet. 1. 2. (i ringklocka el. 
skälla:) 'rörligt upphängd klump, som gm slag 
mot klockans el. skällans sida kommer denna 
att ljuda / °lappar of ball' (SAOB 1 a) allm. 
klu`kklepp Ors. 'kläpp i kyrkklocka'; fä'llklräpp 
Flo. 'kläpp i skälla'. Jfr bjäll-. Syn.: se kläft, 
bet. 1. 3. 'tyngd på brunnsvind / weight on 
windlass of weil' Mal. vi'nndrauskkäpp `dets.'. 
4. (som senare ssgsled:) `selpung / harness pad' 
Nås; se sel-. 5. (senare ssgsled:) 'id / ide'; se 
id-. - Avi.: kkä'ppu Mal. kkä'pps ÖVd. adj. 
`full av klimpar, klimpig / lurnpy'; ichisppa f. 
Soll. 'sladdertacka / gossipmonger'. 

kläppa sv.v. 3. -1. -st. v. klrespp Ve. klreeppa 
Soll. Leks. (pret. krapp ,,,kkä'ppät Soll. ichi`ppa 
,,,kköt'ffts Leks.; sup. klrusppi Soll. klrä'ppa,,  
kä/ft Leks.) klrä'ppa Rättv. Bju. Dju. Ga. 
Tra. (pret. klreft Tra). 1. 'klämta / toll' (SAOB 
kläppa' 1) Leks. Rättv. Bju. Dju. Ga. Syn.: 
se kläf ta, bet. 1. 2. <slå, smälla / beat, slam' 
Soll. Tra. ä gör så ä kZrä'pp ä'ttä Soll. 'det går 
mycket hastigt'; ä a kku`ppi i dö"rum ä`lrä nå'ti 
Soll. 'det har smällt i dörren hela natten'. Syn.: 
se gläfsa", bet. 2; kläf ta, bet. 3.- Särsk. förb. 
(ut:) ä klräppur-ic't Rättv. <det klämtar till 
tecken att gudstjänsten är slut'; (åter:) Idrepp-
a'tt ö`gur Ve. 'sluta ögonen (dvs, ta en tupplur)'. 

kläpp-falla f. IV a kkäsppfåll Soll. 'råttfälla, 
bestående av en med ett tagelsnöre uppspänd 
träplatta, vilken klämde fast råttan mot en 
klave då betet vidrördes / mouse-trap con-
sisting of a flat piece of wood kept taut with a 
piece of horsehair string, which jammed mouse 
against klave when bait was touched'. Jfr 
klubb-, klump-falla. 

kläpp-jord f.Ia Erä'ppjölt Mal. 'klimpig jord, 
mojord / sandy, lurnpy soil'. Jfr kläpp, bet. 1. 

kläpp-sko m.Vb kkä'ppskö Soll. (jfr kläppa, 
bet. 2) 'sko med stor plös, som vid gåendet 
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klösa' 

klappade mot ovanlädret / shoe with large 
tongue which flapped against upper when 
wearer was walking' (ÖDB II 285). 

kläpp-versen m. Ja best. klrå`ppvassr, Leks. Nås 
(jfr kläppa, bet. 1) 'den psalmvers, som vid 
högmässa sjöngs sist, omedelbart före klämt-
ningen'. Syn.: kläftversen. 

kläpp-ögla f.IVa 	 klrå‘ppiklra Jä. 
(jfr kläpp, bet. 2) 'kläppfäste, kläppmärla / 
staple for bell-clapper' (se ill.; ÖDB II 87). 
Syn.: uppehåll. 

kläska sv.v. 1. klreesstja Mal. (Torp kleske 
under klessa") 'låta med ett plaskande ljud, 
klaska / splash'. Jfr plaska'. Syn.: smäska, 
bet. 1. 

Mässa f.IVa lehrssa Flo. Äpp. Mal. Li. 1. 
plattad) klump av halvfast massa / lump of 
semi-solid matter' (Torp klessa); kö'clyvklrässa, 
dy'vvklrässa Äpp. kii'dynniiklrässa Mal. 'ko-
mocka'. Jfr läma; löda; smocka. Jfr spott-. 
2. 'flake av näverstycken till taktäcknings. 
material / large piece of bark used for roof 
covering' Li. 72,å'verklrässa 'dots?: dem h,arrk-
ihö'p klrä'asa på tri' stä'ller 'de fäste ihop packen 
av näver (med störar och vidjor) på tre ställen'. 
Jfr harka. 

klässaI  sv.v. 3. klrå`ssa Ve. (jfr Torp klessa'; 
SAOB klessa) 'klänga, klättra (om barn) / 
ding, climb (of children)'. Syn.: se klesa. 

klässau  sv.v.3. klrit'ss- Mal. Li., pass. klre'8sä8 
Ve. (jfr Torp klessa"; end. i pass. och i särsk. 
förb.). - Pass.: `tynga, trycka / be heavy, 
press' Ve. ligg int å klressäs dån 'ligg inte på 
där med hela din tyngd!' - Särsk. förb. (sön-
der:) an lå` da so'nndklrässt inonnd stä'fnam Li. 
'den (o: ormen) låg där sönderklämd under 
stenen'; (till:) då kkässt an tö' frtsm te sislckta 
Mal. 'då, drämde han till och sköt utan att 
sikta'. - Adv.: klrässände Tra. (förstärkningsord 
framför adj. med bet. `fet':) klrå`ssände dösger 
'smällfet / enormously fat'. 

klässja sv.v. 1. lare"si vMor. Soll. (pret. klre"sjät 
Soll.; jfr ? Ross klesj a). 1. 'klänga, klättra / 
cling, climb' allm. Syn.: se klesa. 2. 'kliva 
(klättra) över / scramble over' Soll. klte"si 
ro"gärdrj, 'kliva över gärdsgården'. Syn.: kliva, 
bet. 4. 

kläss-näv n.Ia klrel'ssnåv ÖVd. (jfr klässa f.; 
klässau  v.) 'platt näsa / flat nose'. 

klätt m.Ia, se klint. 
klättra sv.v. 1. kkästra sRättv. klreettra Dju. 
'förflytta sig uppför ngt gm att klamra sig fast 

med händer och fötter / climb, scramble' (SAOB 
1). Syn.: se klesa. 

klöna sv.v. 1. 3. klrg' iina Älvd. klfna Våmh. 
(Bon.) klrå'na ÖVd.; pass. klå'n4s öOrs. 1. 
'sätta klorna i, klösa / claw, scratch' (Torp 
klena) allm. ka`tta klräsnnd an Li. 'katten 
klöste honom'. Jfr klona, bet. 1. Syn.: kl ör a, 
bet. 1. 2. 'famla / fumble' Älvd. 4n, k1rge5ne6 
ete mig i mö'rrkne <han famlade efter mig i 
mörkret'. - Refl.: an ska klrå'n se hiegast an 
trä' se Li. <man skall klänga sig upp så högt 
man vågar'. - Pass.: ka` tta klå`ndsst u' //tar 
we'ddjan vOrs. 'katten klättrade uppför väggen'. 
- Särsk. förb. (av:) klr å' n Tra. 'klättra i väg'; 
(i:) 	Våmh. (Bon.) 'sätta klorna i'; 
si Våmh. (Bon.) 'klänga sig fast'. 

klön-katta f.IVa klreenkatta Li. (jfr klöna v., 
bet. 1) 'barn, som klänger sig fast / clinging 
child' (jfr katta, bet. 4). Jfr klådmask, bet. 4. 

klönkatt-ris n.Ia klrEnkattris Tra. (jfr klön-
katta) 'buske av nypon, Rosa canina / dog-
rose bush' (jfr Färje, Transtrands flora, s. 104). 

Mönstras sv.v. 1. pass. klienstras Ors. (jfr klöna, 
bet. 1) 'klättra med yttersta ansträngning, 
klänga sig upp / climb, scramble up with great 
effort'. Jfr klesa m. fl. 

klöra sv.v. 1. kara  Älvd. (jfr kl ora). 1. 'klösa / 
scratch': 4 körd  4n, i kräise(å) 'hon klöste 
honom i ansiktet' (jfr kryse). Syn.: klöna, 
bet. 1. 2. 'klänga, klättra / climb, scramble'. 
Syn.: se klesa. - Särsk. förb. (av:) 4n ad 
dirgå klryör-4v sig frpi se'lldkaln Älvd. `han 
hade kunnat klättra upp i sälgträdet'. 

klösa' f.IVa kg`sa Ore `klösharv / type of har-
row' (ÖDB I 383). Syn.: se kloharv. 

klösa"' f.IVa 1clr .6`sa Älvd. (jfr klysa) `i tjock-
änden kluven stör, anv. som stöd för gärds-
gårdsstör / pole, split at thick end, used to 
support fencing pole'. 

klösa' sv. v. 3. -1. kk'd`sa Älvd. Våmh. (Bon.) 
vMor. Ve. Ore Leks. (pret. 	Älvd. vMor.) 
klrg`ösa nVåmh. klå`sa öMor. 	Rättv. 
Nås Jä. (pret. klra'ss Rättv. k`stä Nås) (jfr 
SAOB klösa'). 1. `klättra, klänga / climb, 
ding' Ore Nås Jä. Syn.: se klesa. 2. `om-
famna / hug, embrace' OvSi. Rättv. Leks, an 
klrö`ss no ma a'llihöp 	Rättv. (Bo.) `han 
omfamnade henne i allas åsyn'. Syn.: se klona, 
bet. 4. 3. `kela / pet' Våmh. Leks. ska du 
klr'd'sa ma ka'tta sön Leks. `skall du kela så med 
katten?'. 4. (i förb. med kär v e:) 	tjä`r(r)vsn 
Rättv. `med ett halmband linda om toppen av 
den av urtröskad råghalm bestående kärven / 
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wind straw band round top of sheaf of threshed 
rye straw'. — Pass.: 1. larg' aaaa Våmh. 'ha 
för vana att klösas' (SAOB klösa' 1 c). 2. 
'omfamna varandra' Våmh. (Bon.).— Särsk. förb. 
(i:) 1. 4n klråsäd-i' si Våmh. (Bon.) 'han klam-
rade sig fast'. 2. an k1rå`8ed-1' on vMor. 'han 
omfamnade henne'; klås int i' mi sö'n öMor. 
`omfamna mig inte så'; (uppi:) klr6s-p1' Jä. 
'klättra upp'; (utav:) k8-t4' Nås. 1. kgs-tå' 
ba'rrtjån å en ste'kk <riva barken av en stock'. 
2. k8-t4' må dem 'stig ned (klättra av) med 
dem (o: redskapen; vid nedstigning från ett 
lass)'. — Av/.: kgs m. Dju. 'omfamning, kram / 
hug'. 

klösa" sv.v. 1. klrå'sa Ore 'harva (behandla) 
med klösharv / harrow' (SAOB klösa9. — 
Särsk. förb. (ned:) • klrös-ni'd dy`nndjo Ore 
`köra ned gödseln med klösharv'. 

klös-harva f.IVa larå`sar(r)va Rättv. 'klösharv / 
type of harrow'. Syn.: se kloharv. 

klöv' f. I a klröv Älvd. Våmh. Ve. (jfr SAOB klöv') 
'kilformig inskärning (klyka) mellan en ham-
mares båda klor / wedge-shaped notch between 
two claws of hamrner'. 

klöv' f.Ia klröv Älvd. Våmh. vMor. Ve. Soll. 
Ore nRättv. klöv öMor. klöv Ors. Mr& sRättv. 
Rättv. (Bi.) — Mal. kkauv ÖVd.; böjn., se LD II 
182. 1. 'yttersta tåled hos partåriga hovdjur, 
med omgivande hornkapsel / eloven hoof' 
(SAOB klövn  1); strklröv Älvd. 'egentlig klöv' 
(till skillnad från lättklöv); smä"lråk1rövår Våmh. 
`klövar av får och get'; kenv sRättv. kö'kköv 
Nås 'klöv av ko'; (bildl.:) gnä"gå klrö'vår Älvd. 
(om soldat:) 'taga ut sina naturaförmåner' (jfr 
kl ö v r o t e); rna kka'kk å kkå'v Leks. 'med folk 
ochkreatue.Erget-, bet. 1, klack-, ko-,kvick-, 
lag-. 2. `klövbärande djur, kreatur / cloven-
hoofed animal' (SAOB klöv" 2) vMor. i a int je 
klrö'v 'jag har inte ett enda kreatur'. 3. (senare 
ssgsled:) loutsholt, tillhörande skomakarens 
utrustning / wooden sleeker, sleeking stick, 
used by shoemaker' Ve.; se get-, bet. 2. 

klöv" f. 	ag?, f. Älvd. Våmh. vMor. Soll. 
Ore (pl. klrirver Älvd. larg`vjär Ore) kliv öMor. 
Ors. kW Ve. vSoll. klrivj n. vRättv. Ål kir& f. 
Rättv. (Bi.) Mock. Nås Mal. (best. klrå'va Mock. 
kg'vja Nås kkå'v(j)a Mal.) kv n. Leks. Dju. 
( ,,,kkevvj Leks.) kv —klåvj (best. kkå'vja — 
kkö'vvja) f. Jä. Äpp. ab-y (best. kirå`v(j)a ,. 
larå`v(j)å) ÖVd. 1. <last, som transporterades 
medelst klövjning, klövjebörda / bad earried 
on pack-horse' (se ill.; SAOB klövm  1) allm. 
up i ky'ven vMor. '(uppe) i klövjepackningen'; 

å jå', sem har se myttjy kirå'v ferrt svLeks. 
'och jag, som har så mycket packning förut!'; 
lö`vklriv Ve. 'klövjebörda löv'; li`nnbåsklav Dju. 
'klövjebörda lingon'. Jfr sovel-. Syn.: klövje-
börda. 2. 'tre st. av ngt / three of sthg' (jfr 
SAOB klövm  1 b) Älvd. 	ir e klg'vc 'nu är 
det tre stycken!' (skämt. äv. om  tre karlar). 
3. 'klövjesadel / pack-sadclle' (SAOB klövm 2) 
vSoll. Syn.: klövjesadel. 4. `vattenok / yoke 
for carrying water' (ÖDB I 292) Soll. Syn.: se 
båra f., bet. 4. 5. (senare ssgsled:) 'brädbe-
läggning på tak / boards on roof' Dju.; se tak-. 
6. 'ställe, där vattendrag förgrenar sig / place 
where watercourse forks' Mal. Jfr gren, bet. 4; 
kvissel, bet. 1, m. fl. 

klöv n.Ia klröv Leks. (jfr klyva st. v.) 'klyvbar-
hetsriktning / way in which sthg is split' (SAOB 
under klov 1 b); jå fekk int n8 brr kkö'v på-n 
lag fick den (o: stenen) inte att spricka bra'. 
Syn.: klyv. 

klöv adj. I lartiv Älvd. Våmh. vMor. Soll. Ore (n. 
klråpt Älvd. kiråvt Våmh. -kgvt Ve.) klåv öMor. 
Ors. klrå'ver (n. kkö'vert) Rättv. (Bo.) kkåjv Li. 
1. 'som lätt klyver sig; som går att klyva rätt / 
easily split' (Torp kloyv) allm. 'i".T ska ful 
wa kirå'v vMor. 'den här (o: stocken) är nog 
lättkluven'; klrei'vt vrrrtjä Soll. klra'vert va`r(r)tje 
Rättv. (Bo.) lättkluvet virke'; heedkkåvt Ve. 
'hårdlcluvet'. Syn.: lättkluven. 2. (endast 
negerat:) 'lätt att förmå till ngt (om person); 
lätt att genomföra (om avsikt etc.) / easy to 
mould (about person); easy to earry out (about 
intention)' Våmh. Ors. e gör fel int 8 «el kirå'vt eld 
Våmh. (Bon.) 'det går väl inte så lätt heller!'; 
an 1-nt ss klå'v öOrs. 'han är inte så lätt att 
förmå därtill'. 3. 'frikostig, liberal / generous' 
vMor. (iron.:) ä wa jenn klrå'v jenn tå få' nöd å'v 
klet var en frikostig en att få något av'. Jfr 
givmild. 

klöv- (jfr SAOB klövm, ssgr), se klövj e-. 
klöva sv. v. 1. klrö`va Ore `gå långsamt och tungt / 
walk slowly and heavily' (jfr SAOB klö va 1). 

klöv-bräde n.III, se klyvbräde. 
klöver n. —m.Id k'vär n. Våmh. vMor. Nås 
Mal. (best. kki3'vrå Nås) klö'vår öMor. larb'vår 
m. Soll. Dju. (best. klrå'vren Son.) klö'ver n. 
vOrs. kg'ver Leks. kg'ver ÖVd. 'väppling, 
Trifolium / clover' (SAOB klöver' 1); rö'd-
kgvär vMor. riP(d)kkövär Mal. `rödklöver'; 
wa`jtklEver vOrs. vì ttlarövär Mal. 'vitklöver'. 
Jfr järnakarl-. Syn.: dis-, mjödhumle-, 
bet. 2, mjöd-toppa. —Avi.: kktrvrug adj. Leks. 
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'bevuxen med mycket klöver / covered with 
clover'. 

klöver-gåt f.VI klrö' vegift Älvd. 'T-formad gåt 
inpassad i väggstockarnas fria ändar / T-shaped 
rabbet, fitting into free ends of wall-logs'. Jfr 
fargåt, bet. 2. 

klöver-toppa f.IVa klrå"vätuppa nVåmh. kkir vär-
tupp vMor. klö'värtuppa öMor. kitö'vertuppa 
Leks. kkirvärtuppa Dju. Mal. 'blomma av 
Trifoliurn, klöverblomma / clover-flower'. Jfr 
klöver. 

klöv-feta n.IV kkö'vfäta vMor. Ve. (jfr klöv" f.) 
`fett, som erhölls genom att koka klövar och 
fotdelar av boskapsdjur, klövfett / fat obtained 
by boiling hoofs and other foot parts of cattle'. 
Syn.: klöv-fett, -flott. 

klöv-fett n.Ia klrö'vf ett Soll. klrö'vfett Bju. Ga. 
Jä. 	Mal. kire'vläjtt Li. kirö` I fäjtt Tra. =föreg. 
(SAOB). 

klöv-flott n.Ia 	Prytt Nås = klövfeta. 
klöv-halt adj. I kkiNhallt Mal. 'halt på grund av 

sjukdom i ldövarna / lame on account of diseased 
hoofs' (SAOB). Jfr klövhalta. 

klöv-halta f.IVa kkö'vollta Älvd. kläs vellta Ors. 
vallta Rättv. kg'vhallta Mal. kka'uvhellta Li. 

`klöyhälta / lameness on account of diseased 
hoofs'. 

klöv-häl m.Ia kkö'vålt nvMor. 'bakre del av 
trampyta under klöv / back part of pad under 
doyen hoof'. 

klövja f.IVa k&vvja Leks. (jfr klövill  f., klövja 
v.) 'individ (ko etc.), som oförsiktigt trampar el. 
kliver (med ena foten) i ett kärl (ex. vattenho) / 
individual (e.g. cow) who carelessly puts one 
foot into e.g. bucket'. Jfr klövja sönder. 

klövja sv.v. 1. N/Vy& Älvd. Våmh. kkg've 
kZry"vi vMor. klivjä' öMor. kiri've ,,,klri"vja Ve. 
klry"vi Soll. kli'va Ors. klrg`vja Ore kltirvja 
vRättv. kirö'vja Rättv. (Bi.) Bju. Flo. kke'vvja 
Ål 	klrgs' vja Leks. E'va Dju. klrirvja Ga. Mock. 
Nås kirö'vja -,kkö'vvja Jä. Äpp. kkö'vvja (pres. 
pret. sup. klrö'vi) Mal. kkö'vja ÖVd. 1. 'trans-
portera (varor) på hästrygg på så sätt, att 
bördan fördelades jämnt på hästens båda sidor / 
transport by pack-horse' (SAOB 2; styr dat. 
el. ack.) allm. kkg'v fi'aetkm Älvd. 'klövja fisk'; 
dem a k' ve min e'setum Våmh. (Bon.) `de 
ha klövjat med hästar' (vid fäbodfärd); klrysvi 
bö'ri vMor. 'klövja bär'; an a Nr i'vja dämda 
Vci'd eä`kkar Rättv. (Bo.) <han har klövjat de 
där båda säckarna'; (äv. abs.:) 	klrg`vjed dem 
vMor. 'då transporterade de varorna medelst 
klövjning'. 2. (jfr klöv' f., bet. 4:) 'bära 

(ngt) med hjälp av ok / carry sthg with help 
of yoke' Soll. — Särsk. förb. (av:) kv-'v 
Älvd. `lyfta av klövjebörda' (från hästrygg; 
SAOB); (sönder:) kke'vvj innt as'nnd stö'hi 
Leks. 'rid inte grensle (el. kläng inte) på stolen 
så att den går sönder!'. Jfr klövja f. — Avi.: 
klrö'viniv Mal. klrä'viivg ÖVd. f. 'sättet att 
transportera gm att klövja / transporting by 
pack-horse'. 

klövje-bro f.VIIa largsvbra Älvd. `(stock)bro el. 
spång, på vilken man bekvämt kunde färdas 
med klövjehäst / foot-bridge across which one 
could easily travel with pack-horse'. Jfr kabb-, 
lång-bro. 

klövje-butt m.Ia k`vibett Mal. kkö'vibett Li. 
'laggkärl, i vilket matvaror förvarades under 
klövjning / tub in which food was kept when 
transported by pack-horse' (se ill.). Jfr klövj e-
kärl. 

klövje-bände n. III kkö'vbännd Mal. kkö'vbännde 
ÖVd. 'av vidjor förfärdigad klövjekorg / pack-
saddle basket made of withes'. Syn.: se bända 
f.; klövjemes m. fl. 

klövje-börda f. I a - IV a klivjä'bö'rd öMor. kki"v- 
börd ,•-• 	vibörd vSoll. kkö'vjebölta Flo. ldrö'vi- 
bålra Li. 'på hästrygg transporterad börda, för-
delad i möjligaste mån lika på hästens båda 
sidor / bad transported by pack-horse' (SAOB). 
Syn.: klövm  f., bet. 1. 

klövje-fjöl f. Ja II klii'vfjölr Mal. `sidobräde på, 
klövjesadel / board on either side of pack-
saddle'. 

klövje-gjord f.Ia klrå'vdjöZ: Tra. 'bukgjord, hö-
rande till klövjesadel / girth kilning part of 
pack-sadclle'. 

klövje-kista f.IVa klrä'vtjeesta Li. 'flat, lång 
kista, som lätt kunde klövj as / long, shallow 
chest, which could easily be transported on 
pack-saddle'. Jfr klövjetunna. 

klövje-konte m. Illa klre'vvkennta Leks. 'vid 
klövjning anv. säck av näver el. kalvskinn el. 
av näver och kalvskinn el tyg / bag made of 
birch-bark or calfskin or of birch-bark and 
calfskin or cloth, used as part of pack-sadclle' 
(se ill.). Syn.: hästkonte; klövjesäek; 
klövjningkonte. 

klövje-kärl n. J a klrg'vkråld Älvd. 'laggkärl, 
lämpligt att använda vid klövjning (av ex. 
fisk) / tub, suitable for use on pack-horse (when 
transporting fish)'. Jfr fiskkärl; klövjebutt. 

klövje-mes m.I a kity"(v)mäs Soll. kki'vfmge Rättv. 
(Bo.) 'av vidjor förfärdigad klövjekorg' (se ill.; 
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jfr SAOB). Syn.: se bända f.; klövjebände 
m. fl. 

klövje-mjässa f.IVa klivmjå'ssa öMor. lary"(v)-
najåss Soll. 1.= föreg. öMor. 2. <kvinna, som 
knogar och bär / woman carrying a heavy bad' 
Soll. Jfr klymj a v. 

klövjemjäss-band n.I a larg"mysbqnnd Våmh. 
'mycket grovt band, anv. att bära hö med / 
very eoarse band used to carry hay with' (tidi-
gare möjligen anv. till klövjemjässa). Jfr 
bär-, mjäss-band. 

klövje-sadel m.Id —a klrg'vsäl Älvd. Våmh. 
(Bon.) nvMor. klrg`vaall nVåmh. Ickg`visä/ vMor. 

öMor. klristmäl vSoll. kby"vsäl Soll. 
kli' vsäl Ors. ag'vjesäl 	Ore klår vj säl 
Rättv. (Bo.) klrå"vsäl sRättv. kltö'vsälr Leks. 
klr5`v8äl Bju. Ga. Nås Äpp. Mal. klrö'vsäl — 
kkö'vvisäl Jä. kkö'vs'äl ÖVd. kkö'viaäk Li. 
`packsadel, anv. som underlag för klövjebörda / 
pack-sadclle' (se ill.; SAOB). Syn.: kl ö v j e sel e. 

klövje-sele m. IV klri"visilrå vSoll. = föreg. 
klövje-säck m. Ib kg"vstikk sRättv. klrirvsåkk 
Leks. (Silj.) Dju. kkir vatikk kldis vsäkk Ål 
kg`vsekk Flo. =klövjekonte (se ill.; SAOB 
klövsäck). 

klövje-tunna f.IVa Tdrö'vtsnna Li. 'vid klövjning 
anv. laggat träkärl, av flat form och med 
rundade hörn (vilket rymde en tunna) / shallow, 
wooden tub with rounded corners, used on 
pack-sadclle'. Jfr klövjekista. 

klövje-väg m. II kirg'vwEg Älvd. lary"viwög vMor. 
kli'vugg Ors. klri'vjvåg Rättv. (Bo.) khri'vveig 
Bju. Jä. klifi'vivåg Mal. 'väg, anv. endast av 
klövjehästar och gående / road used only by 
pack-horses and pedestrians' (SAOB). Jfr 
rammelväg. Syn.: hästväg, bet. 2. 

klövjning-konte m. Illa kkäsvnivkennta Leks. = 
klövjekonte. 

klöv-kalas n. Ta kkö'vkalräs Älvd. 'traktering, 
varpå vallhjonet bjöds av kreaturens ägare 
efter vallningsperiodens slut / food and drink 
offered to herdsmaid by owner of cattle at end 
of herding period'. Syn.: gässelkarlkalas; 
helgd, bet. 3; herdekarlkalas; klövrote, 
bet. 2. 

klöv-mask m.Ib klrö'innakk Ve. 'sjuklig svullnad 
(av fukt) mellan klövarna på kreatur / malignant 
swelling in doyen hoof of animal'. Jfr klö v åma. 

klöv-rote m.IIIa kkö'vria Älvd. 1. 'naturaför-
måner åt soldat, vilka han personligen uppbar i 
gårdarna vid jultiden / emoluments in kind 
paid to soldier personally at Christmaa'; 14 

klrö'vrfa4n 'uppbära naturaförmånerna'. Syn.: 
se julgäst. 2. =klövkalas. 

klöv-sko m.Vb larö'vskfts Älvd. Våmh. klrö'vskö 
Ve. klä`vskö Ors. `hornigt parti av klöv / horn 
part of cloven hoof'; 	kWyskfi8n4 Våmh. 
'avlägsna hornpartiet från klövarna'. 

klöv-åma f.IVa k/Er`v -Om4 öOrs. `ett slags in-
sektslarv, som ansågs ge kreaturen giftiga bett 
i klövarna / kind of inseet larva which was 
thought to give poisonous bites to doyen hoofs 
of cattle'. Jfr klövmask. 

knabb m.Ia knabb Älvd. 'liten klump el. knöl / 
small lump or knot' (t. ex. av orenlighet i häst-
hår el. ull; jfr SAOB knabb 1). Jfr ler-. Jfr 
knagg, bet. 1; knapp', bet. 8, 10. 

knabbas sv. v. 1. pass. kna`bbes ÖVd. 'slåss 
(knuffas, stångas) litet smått, gnabbas / fight, 
wrangle' (SAOB knabba 2). Jfr gnäp (j )as; 
knapa,pass.;nappa,pass.;nägga,pass.;täkas. 

knabbig adj. I kna`bbug Rättv. (Bi.) 'tjock, 
korpulent / fat, corpulent'. 

knabblig adj. I kna`bblren Ore 'kort och grovt 
vuxen, undersätsig / squat'. 

knaber m. knä'bår Ve. 'sup / drink of snaps' 
(SAOB). Syn.: knapare; knepa f., bet. 6. 

knack' m.—n.Ia knakk m. Rättv. (Bo.) n. Leks. 
Bju. 'knackning, lätt slag / knocking, light 
blow' (SAOB knack' 2); ä va nk, kna'kk å kna'kk 
Leks. 'det hördes upprepade knackningar'. 

knack" oböjl. sbst. knakk Tra. 'ett kortspel / 
card-game' (SAOB knackn). Syn.: knark. 

knacka f.IVa kna`kka Rättv. Bju. (jfr knacka 
v., bet. 5) 'träklubba, med vilken jord-, moss-
el. torvkokor slogos sönder / wooden club with 
which clods of earth, moss, or peat were broken 
up' (se ill.; ÖDB I 389). Jfr kok-hacka, -yxa; 
flis-. Syn.: jord-, kok-, kåss-, ler-, myr-, 
trä-klubba; kokhammare. 

knacka sv.v.l. kna'kk(a) OvSi. (utom öOrs.) 
Leks. Ål kn4`kka öOrs. kna`kka Rättv.—Äpp. 
kna`kka Mal. ÖVd. 1. `slå el. stöta, så att en 
följd av korta ljud uppstå / knock' (SAOB 1; 
ÖDB I 414) allm. kna'kk on på ö'rnene Leks. 
(Silj.) <slå henne (o: den sinande kon) på hornen'. 
Jfr banka, bet. 1; bulta", bet. 1; dunka, 
bet. 2; slå. 2. 'bearbeta gm slag / pound, beat' 
(SAOB 2) Ors. kna'kk stö'n vOrs. 'bearbeta sten' 
(jfr ÖDB III 291, 297). 3. `medelst slag miss-
handla / beat up, ill-treat' (jfr SAOB 2 b a) 
Leks. Jfr blöta'', bet. 1. 4. (om tvättkläden) 
'klappa / (about laundry:) beat' Våmh. Mor. 
Ors. Ore Leks. (Silj.) kna'kk 	Soll. kna'kk 
Ng' der Leks. (Silj.) 'klappa kläder'; tfesr. 
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knakkadv, Våmh. (Bon.) <klappad, tills den 
blivit torr' (om en särk). Syn.: klappa, bet. 1. 
5. 'behandla med träklubba / pound with wooden 
club' (t. ex. om  lin; om talg; om kokor; ÖDB 
II 278, III 305) OvSi. NeSi. kna`kk lra'jned 
sÄlvd. 'klubba lin'; kna`kk köskur ••••ket`ppa 
nvMor. kna`kk kö'kur Ore kna`kk köskår Leks. 
(Silj.) 'med träklubba slå sönder jordkokor' 
(ÖDB I 370, 389); kna'kk ta'ljän Dju. <bulta 
talg'; (äv. abs.:) filt å kna`kk, letundar Rättv. 
'ut och slå sönder jordkokor, lathundar!'. Syn.: 
se banka, bet. 2. 6. 'med en träsked slå sur 
grädde till smör / beat sour eream into butter 
with wooden spoon' Älvd. knakk smg'örää 
`dets.'. 7. 'hamra plåt kupig till urtavla / 
hammer plate into convex shape for dock-face' 
vMor. - Refl.: kna`kk si Soll. kna`kk-8ä Leks. 
'slå sig, göra sig illa'; å'j tå kna`kk må Leks. 
'aj, så jag slog mig (eg. oj till (att) knacka 
mig)!'; knakk ijä'lr sä Leks. 'slå ihjäl sig'. - 
Särsk. förb. (av:) knak-it'v di nä'vä vSoll. 'slå av 
dig näsan'; knakk-it' dam jö'lra Leks. 'slå av 
dem jorden'; (efter:) knakk-e'ttä 	Våmh. 
<slå med hammaren på korgens list, så att denna 
slöt tätt till spånorna'; (ihjäl) kna1ck-(i)K1 
öMor. Ors. knakk-ijö'Ir Soll. knakk-ehö'Ir Ore 
knakk-ign Leks. Äl knakk-jå'Ir Dju. 'slå ihjäl, 
döda'; (i h o p:) 1. knakk-jä'ap nemfm nÄlvd. 
knak-ijö'p ne"vuma Ors. <slå ihop händerna'. 

'röra ihop' Älvd. knakk-7'5p 4n min pstre 
vÄlvd. 'röra ihop den (o: kådan) med ister'. 

(om dragjärn:) <ställa in vid hophuggning 
av väggstockar' Ore. 4. knakk-9413 Våmh. (i 
spanntillverkning:) 'forma ämnet till ett järn-
beslag' (ÖDB II 153); (på:) 1. knakk-på' Dju. 
<bulta på (dörren)'. 2. knakk-ple ba'n(n)där 
Rättv. (Bo.) 'spänna på banden' (på laggkärlet); 
(sönder:) kna`kk-sunnd vMor. Ve. kna`kk-
sonnd Li. 'slå sönder'; (till;) knakk-tn a ra`kkam 
Älvd. 'slå till hunden!'; kn4`kk-t1l öOrs. 'slå 
till'; (ur:) 'gm slående rensa' Älvd. Våmh. 
vMor. knak-g' ba'nndum Älvd. 'gm slående mot 
vägg el. dyl. tröska en sädeskärve' (jfr balkslå 
v.; knacka å, bet. 3; slå utur); knakk-'r 
lra'N Våmh. <klappa luten ur kläderna'; knakk- 

firstgm a eastem Våmh. (Bon.) <gm slående 
med en liten hacka rensa hästens hovar från 
snö'; knakk-Vr bå'ri vMor. 'slå bären ur enkvis-
tarna'; (ut:) 1. knakk-fet nr, Mal. 'slå ihop 
bränderna i elden'. 2. kna"kk-etut Soll. knakk-
å' jt Nä' jä Ve. knakk-fet Leks. (Silj.) knakk-12't 
hys (strefevvan) Mal. 'breda ut slaget eller 
det i strängar liggande höet' (ÖDB 1 231). 3.  

knakk-ft't ä Äpp. 'hamra ut det (o: blyet)'; (ge) 
1. knakk-4' 09'54 Älvd. 'röra i glöden och 
samtidigt med eldspaden krossa större bränder' 
(jfr ÖDB III 291). 2. o knakkäd-d' min knaVvem 
vMor. 'hon stack hål med kniven'. 3. knakk-å' 
nvMor. 'anordna tillfällig tröskning' Jfr knacka 
ur. 4. knakk-å' öMor. 'bulta på (dörren)'; 
(åt:) 1. knakk-ä'd skil'unn Våmh. (Bon.) 'spika 
fast (häst)skon vid hoven' (ÖDB I 273). 2. 
knak-5'ö Älvd. knakk-å't Ål 'vid vävning slå 
till inslaget med slagbommen'. 8. knakk-å' 
vOrs. `vid auktion slå fast budet'. - Avi.: 
kna`kkande n. Leks. <ihållande knackning / 
continuous knocking'; kna'kkniv f. Leks. 'knack-
ning / knoeking'. 

knack-käpp m. Ja kna`kkepp vMor. kna`kktjapp 
Ors. (jfr knacka, bet. 4) 'klappträ / clothes-
beater'. Syn.: se dängträ, bet. 1. 

knack-sparve m. Illa kna`kksparrva Mal. 'sten-
skvätta, Oenanthe / wheatear' (K. Bylin, 
Dalarnas fåglar, s. 159). Syn.: skvätta', 
bet. 1; smäcka; sten-knäcka, -skväkta, 
-smäcka, -smäska, -sparv. 

knack-städ n.Ia kna`liksgd vMor. 'mindre, vid 
finsmide och skomakeri anv. städ/ small anvil 
used in fine smithery and shoemaking' (se ill.; 
ÖDB II 111, 128, 269). Jfr kam-. Jfr klapp-
-järn, -sten; motställare; skomakarstäd. 

knack-säte n.Ia kna`kksåt öMor. Soll. 'klapp-
bänk / beneh on which clothes were beaten'. 
Syn.: klapp-stol, -säte. 

knack-trä n.V kna`kkträj öMor. kna`kktröjd Soll. 
kna`kktrå Leks. (Silj.) 'klappträ / clothes beater'. 
Syn.: se dängträ, bet. 1. 

knagert adj. n. knä'gärt Ve. (jfr ? Torp knagen) 
<knappt, smått, dåligt ställt / sparse, meagre, 
barely suffieient'. Syn.: knaper, bet. 2. 

knagg m.Ib knagg OvSi. (utom öOrs. knagg) 
knagg NeSi. Vd. 1. <knöl el. pigg, som skjuter 
ut el. bildar upphöjning / knob or spike' (SAOB 
1) allm. i spann ati jen kna' gg öOrs. 'jag sparkade 
(trampade) på en kvistknöl'; fi'snnknagg Älvd. 
<litet, outvecklat horn'. Jfr knabb. 2. 'hand-
tag / handle' (t. ex. på dörr el. låda; SAOB 3) 
öMor. Jfr handtag, bet. 2. 3. 'kugge i kugg-
hjul / cog in wheel' (jfr SAOB 1 b) Tra. 4. 
'ej fullt utvuxen varelse / not fully grown being' 
(SAOB 4) Älvd. öMor. gù mm(b)sknagg Älvd. 
'gumse med outvuxna horn'. Jfr kvant', 
bet. 2. 5. 'liten hög av torrt ris / small heap of 
dry twigs' Ors. Knknagg 'liten hög av torkat 
enris'. 

knaggig adj. 1 kna`ggug nÄlvd. kna`ggu Mal. 
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makligt / walk along slowly and leisurely' 
(SAOB knallan  2) allm. kna'll v gå' Mal. 

(äv. opers.:) hd kna'llä s gå' Nås <det 
går framåt, om också långsamt' (SAOB knalla" 
3 a p). - Särsk. förb. (av:) `ge sig i väg' allm. 

knalled-å'y Älvd. n knalled-å'y öOrs. 'han 
begav sig i väg'; je så o kna'll-å Tra. 'jag såg, 
att hon pallrade sig i väg'. 

knallare ni. TITo kna'llar Mal. 'gårdfarihandlare, 
västgötaknalle / pedlar' (SAOB). 

knall-bössa f.IVa kna'llby'ss vÄlvd. 'bössa, anv. 
vid fågelskytte, ev. äv. ekorrskytte / gun used 
for shooting birds or squirrels'. Jfr fågelbössa. 

knalle m. Illa kno'lle Älvd. kno'llä Våmh. knå'll(ä) 
Ve. Soll. 'stenig kulle, liten backe' (SAOB knall en 
2); bjä`ssknoll Älvd. `dets.'. 	knall", 
bet. 1. 

knall-hatt m. I a 

knceggs ÖVd.; n. kna`ggut vOrs. `full av knölar, 
ojämn, knagglig / full of knota, uneven, spiky' 
(SAOB 1). 

knak n. knåk vOrs. 'torra grenar (kvistar), anv. 
till bränsle / dry branches used for firewood'; 
jä'nknåk wet`rrmsr brä"torra kvistar av en-
buskar värma bra'. 

knaka sv.v. 1. knä"kå Älvd. Våmh. knå"kå 
vMor. knä`lca Bju. knå`lcs Nås Mal. kna`kko 
ÖVd. (jfr Bergfors, s. 203). 1. (om det ljud, 
som uppstår, då vissa fasta kroppar böjas, 
brista el. undergå temperaturförändring / 
creaking sound due to bending, breaking or 
changes in temperature; SAOB) allm. e knå"kår 
i brit'uni Våmh. <det knakar i bron'. Syn.: 
braka, bet. 1 b; knåka; tråsa. 2. (om visst 
fel vid korgmakeriarbete / about certain flaw 
in basketwork:) e knå"kår Våmh. 'det brister 
(dvs. spj älkarna vill ej låta sig böjas)'. Jfr avl. 

knå"kå f. (jfr bet. 2) Våmh. <brusten 
spjäla, som skjuter ut från korg(makeriarbete) / 
broken slat sticking out of basket(work)'. 

knal adj. I. knål Mal.; n.: knålt Flo. Nås. 1. 
(n.:) 'fattigt, obetydligt, knappt / scanty, 
sparse, poor' (jfr SAOB 1) Flo. Nås. 2. 'dålig 
till hälsan, sjuk / unhealthy, ill' Mal. Syn.: se 
dålig, bet. 2; klen, bet. 1; skral, bet. 1, m. fl. 

Adv.: knå,lt adv. Nås <dåligt, trögt, långsamt / 
poorly, slowly'. 

knala sv.v. 1. knå`la Ore knå`ls Nås <streta, 
sträva / toil, struggle' (V11 We.). 

m.Ia knall Leks. Bju. Nås. 1. 'kort, 
hårt ljud / short, harsh sound' (SAOB knall' 1) 
allm. 2. <tändhatt / detonator' Li. Syn.: 
knallhatt, bet. 1. 3. (i förb. med fall; jfr 
SAOB knall' 1 a:) kna'll-fa'll Bju. Nås 'plöts-
ligt, ögonblickligt / suddenly'. 

knall" na.Ia knall Rättv. Leks. Nås Jä. Mal. 
'stenig kulle, liten backe / stony hill' (SAOB 

under knallen  2) Rättv. Leks. ba'Icknall Leks. 
`dets.'. Syn.: knalle; knalt, bet. 1; knolle. 

'hård brödkant el. brödbit / hard crust of 
bread' (SAOB under knallen  3) Leks. Nås 
Jä. Mal. bu'llknall Leks. brä`knall Nås 'torr, 
hård brödbit'. - 	kna'llug Leks. kna'llu 
Mal. adj. 'hård till konsistensen / of a hard 
consistency' (jfr SAOB). 

knalla sv.v. 1. kna'lla Älvd. 	Ors. kna'lla 
öMor. Ore kna'lla Rättv.-Tra. 1. <utföra ngt 
i sakta mak / do sonnething slowly' (SAOB 
knallan  1) allm. vi fån?, kna'lla Rättv. (Bo.) 
`vi få taga el. göra det i sakta mak'. Syn.: 
knåpa, bet. 1. 2. `gå el. vandra långsamt och 

Syn.: 

kna'llhatt Bju. Nås 
Mal. Tra. 1. 'tändhatt / detonator' (SAOB). 
Syn.: knall', bet. 2. 2. 'smällglim, Silene 
cucubalus' Mal. Syn.: knäck, bet. 2; knäcka 
f.; slappertyskor; smäcka f.; smälla f.; 
smällblomma; smällkoppor; smällkopp-
glemgräs; smäska f.; smäskblomma; sten-
knäcka; trollsmällor. 

knallhatt-bössa f. IV a kna'llatby'ss Älvd. kna'llatt-
byss Son. kna'llhatbeffa Tra. `slaglå.sgevär / 
special kind of gun' (se ill.). Jfr flintlåsbössa. 

knallhatt-dosa f.IVa kna'llattdösa Mor. kna'll-
hatdåsa Tra. 'plåtkapsel, vari knallhattar med-
fördes under jakt / sheet-metal capsule in 
which detonators were kept during hunt'. Jfr 
knallhatthorn. 

knallhatt-horn n. Ta kna'llatienn Våmh. kna'll-
hathsnn Tra. 'till kruttyget hörande horn, 
vari knallhattar medfördes under jakt / horn 
belonging to kruttyget in which detonators 
were carried during hunt' (ÖDB I 5). Jfr knall-
hatt dosa. 

knalt na.Ia knallt Dju. 1. 'liten bergknalle, 
stenig kulle / small hillock, stony hill'. Syn.: 
se knall", bet. 1. 2. `liten krokig gubbe / small, 
bent old man'; gu'bbknallt 'dots?. Jfr knart, 
bet. 2; tubel. - Avl.: kna'lltu adj. Dju. 'ojämn, 
knagglig / uneven, knotted' (SAOB 1). 

knapa sv.v. 1. knå"på Älvd. Våmh. knå"på Ors. 
(Bergfors 203, V11, Torp). 1. <knacka, picka, 
knäppa / knock, peck, tick' (t. ex. om  klocka; 
om fågel) Älvd. Ors. Syn.: knappla, bet. 1. 
2. (om ljudet av på tak etc. fallande regn:) 
'smattra / paltar (of ram)' allm. e rq`jvnet så e 
knå"pär i tåltjåå Våmh. 'det regnar, så det 
smattrar på taket'; e bir-o knå"på upo tå.'k Ors. 

Se 

kna'llhatt 
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'det börjar smattra (av regn) på taket'. Syn.: 
se braka, bet. 5. 3. `knapra / crunch' Ors. 
Syn.: se braka, bet. 3. 4. (om små slag el. 
stötar / about light blows) Älvd. knå"på ringigna 
sty`ddjeö <slå små slag runt omkring på spis-
hyllan'; kna"på flisstarn 'slå fötterna mot varan-
dra (av köld)'. — Pass.: kna"pets Älvd. 'gnabbas / 
wrangle, bicker' (V11 knapas). Jfr gnäp (j )as; 
knabbas: nappa, pass., m. fl. — Särsk. förb. 
(till:) knåpet-tf'lr nÄlvd. 'slå 	— Ssgr: 
knepåbrE n. Ors. 'knaprigt bröd / crisp bread'; 
knå"petklrukk f. Älvd. 'hårt knäppande klocka / 
bud ticking dock'. Jfr knapsmedj a. 

knapare m.IIIc knisper öOrs. 'sup / drink of 
snaps' (jfr ? 1711 knapen.) Syn.: se knaber. 

knaper adj. I (n.:) knå'pert Älvd. knå'pärt öMor. 
Soll. knå'pelt ...,knå'pät Ve. kn4' pert öOrs. knä,' - 
part Rättv. (Bo.) knå,'pät Flo. Mal.; konapar. 
knå'prär Ore. 1. 'kort / short' Ore djär knå'p-
rär(ä) brå't 'gör kortare brott, dvs, flytta häv-
stångsstödet närmare föremålet, som skall 
lyftas el. brytas upp!'. 2. (n.:) 'knappt, smått 
(om), dåligt ställt / sparse, meagre, baclly off' 
(SAOB knaper) allm. (utom Ore); e wi// a neg 
wa knå'pert då'r Älvd. 'det brukar vara knappt 
(om föda, om pengar) där'. Syn.: knagert. 

knapp' m.Ia knapp OvSi. (utom öOrs. knup)", 
kvapp öMor. knapp Rättv.-Äpp. (utom Ga. 
Mock. vvapp) knapp Mal. ÖVd. 1. <knopp, 
tjänande som handtag, fäste, prydnad o. d. / 
knob' (SAOB 1, 4 b) allm. Jfr blind-, bytt-, 
lår-, lätt-. Syn.: knopp, bet. 1. 2. 'skiva 
el. kula, anv. vid hopfästande av klädesplagg/ 
button for fastening clothes' (se ill.; SAOB 2) 
allm. (utom Älvd. vMor.) ki`vstitjknappär Ve. 
'knappar i livstycke'; se'llknapp Mal. 'silver-
knapp'; kasst kna'pp Dju. 'en lek' (jfr blykosa; 
kasta, bet. 1). Jfr brack-, gustavs-, horn-, 
krono-, norges-, norsk-, skinnhopp-, sol-
dat-, spegel-, öron-. Syn.: knep; knepa, 
bet. 1; knepe, bet. 1; knöp, bet. 1. 3. 'skruv-
nyckel på fiol / peg of violin' (SAOB 4 a cc) 
Våmh. 4. 'testikel / testicle' (SAOB 4 b p) 
OvSi. Rättv. tjy'llknapp Våmh. (Bon.) `clets.'. 
Jfr task-. Syn.: se ball, bet. 1. 5. 'frukt 
(fröhus) på potatis / fruit (sned vessel) of potato' 
(jfr SAOB 4 c) Leks. jöskpäruknapp 'clets.'. 
Jfr törn-. Jfr huvud, bet. 5; knopp, bet. 3; 
skalle, bet. 7. 6. 'litet horn (på djur) utan 
spets / small horn (of animal) without point' 
Rättv. Leks. Jfr horn-. Syn.: klack-, lort-
horn. 7. 'hörnsten i fähusgrund / cornerstone 
of cowshed foundations' Dju. stg`nknapp 'dots?. 

Jfr har-. 8. 'klump / lump' Mor. Jä. Mal. 
dy`nndjknapp Mor. 'knöl av exkrement under 
buken på ko'; go'kkoknapp Mal. `klump av 
tuggbar kåda'; k' knapp Mal. 'klump av stelnad 
kåda'. Jfr huvud, bet. 5; knabb; knapp', 
bet. 10; klar-. Syn.: knepa f., bet. 4; knöp, 
bet. 3; knöpe, bet. 1; poppe, bet. 3. 9. a. 
'liten kalv / small calf' Leks. kaskyknapp `clets.'; 
ökksknapp 'liten tjurkalv'. b. (siSnare ssgsled:) 
'liten pojke, spoling / small boy, stripling' 
öMor.; se svinstugu-. 10. 'litet föremål / 
small object' (t. ex. ett kålhuvud) Leks. Ål; 
u`sstknapp Leks. `liten ost'; stösnknapp Leks. 
Ål 'liten sten, som lätt kan bäras'. Jfr huvud, 
bet. 5; knapp', bet. 8. 11. (glas)pärla / (glass) 
bead' Älvd. Jfr knappband. Syn.: knepe, 
bet. 2; knöp, bet. 4; pärla, bet. 1. 12. (senare 
ssgsled:) 'groblad, Plantago media / plantain' 
(jfr SAOB 4 c y) Li.; se vit-. — Ssg: kna`ppkå,1 
m. Mal. `myndighetsperson el. militärt befäl 
(dvs, man med uniformsknappar i kläderna) / 
person in authority or military commander 
(i.e. man wearing buttons in his clothes)' (SAOB). 
— Avla knasppadl? adj. Soll. (jfr bet. 4) 'kastre-
rad / castrated'. 

knapp" m.Ia knapp OvSi. (utom öOrs. kngpp) 
Rättv.-App. knapp ÖVd. (Rz knapp, under 
knape'; We. knapp; jfr SAOB knap'; Torp 
knape"). 1. a. 'pinne, knagg / stick, rod, rung' 
(t. ex. om  till propp anv. pinne i botten av kar 
(ÖDB III 509); om spjäla i grind; om stake på 
kälke; om utskjutande övre del av båtstäv 
(ÖDB II 192); om pinne i stege; om fot på 
säte; om knagg på klädhängare; om utskjutande 
stödpinne på snesstör (ÖDB III 160); om tall-
riskvist) Älvd. Våmh. öMor. Ve. Ors. ÖVd. 
dra`ggknapp Älvd. 'stake på dragkälke' (jfr 
dragga f.); si"Irecknapp Älvd. 'i stallsväggen 
inslagen pinne, avs. att hänga selen på'; strkei-
knapp Älvd. `stegpinne'; vi,"decknapp öMor. 
'vedpinne av tallkvist'; bifö'rknappär öMor. 
<kvistar av tallris, vilka stacks ner i marken på 
båda sidor om vägen till torkstugan före b o-
f öring'; brnndstavvsknapp Li. 'bindstångens 
ände, runt vilken man drog ner bindrepet 
och band fast lasset'. Jfr båt-, flask-, hjul-, 
hästklädes-, lockbytt-, luck-, rock-, rå-, 
smörbytt-, stam-, stor-, ställnings-. Syn.: 
pinne, bet. 1. b. 'eker i hjul / wheel-spoke' 
Älvd. Ors. Syn.: se eker; knavle, bet. 4 c; 
pinne, bet. 2, m. fl. 2. 'handtag / handl& 
(t. ex. på lieorv; på plog; på handkvarn; på 
hyvel; på stäva; ÖDB 1 224, 380, 410, 420) allm. 
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kwi'sat min kna'pp Soll. <det övre handtaget på 
lieorv (eg. kvist med knapp)'. Jfr blind-, 
bytt-, kvist-, lie-, lieorvs-, 	orvs-, 
stor-. Syn.: knavel', bet. 1; knavre, bet. 1. 
3. 'löst insatt träbit i munstycket på en spelpipa 
/ loosely inserted piece of wood in mouthpiece 
of whistle' Älvd. 4. `solvhäst i vävstol / heddle 
lever of Mom' Rättv. Syn.: se bock', bet. 5. 

knapp adj. I knapp Älvd. Soll. (n. knafft•-knäft 
Son.) knaf(f)t Rättv. knåp (n. knä ft) Bju. vyapp 
(n. väft) Ga.; n. knafft Jä. Äpp. 1. (n., i förb. 
med nog:) 'nätt och jämnt, knapp(as)t / only 
just, scarcely' (SAOB A 2 d); 8 kann bi kna' f(f)t-
nö'g om du fetratå'r oka je aå'g Rättv. (Bo.) <du 
torde nätt och jämnt förstå (eg. det kan bli 
knappt nog om du förstår), vad jag säger'. Jfr 
knappast; knappt. Syn.: nättnog. 2. 
<snål, njugg / mean, miserly' (SAOB A 8) allm. 
han vill va knrp å' sä Bju. 'han har en tendens 
att vara snål (eg. han vill vara knapp av sig)'. 
Jfr knappt, bet. 1; nätt, bet. 3. 

knappa' sv.v. 1. (endast i förb. med av:) 'avtaga, 
minska/ diminish' (SAOB knappa'); knappar-
å' Rättv. (Bo.) `det minskar'; knapp-ib, Bju. 
<minska, draga av'. Jfr knapp adj., bet. 2. 

knappa' sv. v.1. kna`ppa Älvd. (jfr knapp'', 
bet. 1; i förb. knappa i moten:) knaspp i 
metzgm 'slå ned råknapp ar där gärdsgårdar 
mötes (jfr mot n., bet. 1), för att markera 
ägogräns / drive in råknappar where fences 
between neighbouring farms meet, in order to 
mark boundary' (jfr ? SAOB knappa"). 

knapp-ask m.Ib kna`ppasak Ål 'svepask för för-
varing av knappar och diverse sysaker / turned 
box in which buttons and other sewing materials 
were kept'. 

knappast adv. kna`ppast vMor. knä past Soll. 
Bju. 'nätt och jämnt, knappt / only just, searce-
ly' (SAOB knappast 1); kna'ppaat-nr g vMor. 
`dets.'. Jfr knapp adj., bet. 1. Syn.: knappt, 
bet. 2. 

knapp-band n. I a knasppb4nnd Älvd. (jfr knapp', 
bet. 11). 1. 'halsband av glaspärlor / necklaee 
of glass beads' (03DB IV 363). Syn.: se grann-
stensked; knepband, bet. 1, m. fl. 2. (över-
fört:) 'på ett grässtrå uppträdda bär / row of 
berries threaded on straw'. Syn.: ked, bet. 2; 
knepband, bet. 2. 

knapp-bytta f. IV a kna`ppbötta Mal. (jfr k n a p pn,  

bet. 2) <bytta med handtag av en förlängd stav, 
upptill försedd med rundad utvidgning till 
handtag / tub with handla made from extended 

stave with rounded enlargement at top to 
form handla'. Jfr byttknapp; bärtina. 

knapp-båga f.V kna`ppbagu Mock. 'av träbågar 
och vidjor bestående redskap för bärande av hö, 
ved el. annan börda / device made from wooden 
bows and withes used to earry hay, wood or 
other bad'. Syn.: se höbåga. 

knappel m. Ta kna"pul Älvd. Våmh. kna,"pil Soll. 
(V11 knappel'). 1. `(samling av) rullsten(ar) / 
(collection of) boulder(s)' Våmh. el`k at i knå"pu-
kim 'köra bland runstenarna'. Jfr knappel n.; 
knappelsten. 2. 'småvuxen person / short 
person' Älvd. Soll. Jfr töl-. Syn.: knattel; 
knavelu, bet. 1; knott n. 3. (senare ssgsled:) 
'hackspett / woodpecker' Älvd.; se tall-. 4. 
(senare ssgsled; jfr knappla v., bet. 2:) <person, 
som gärna knaprade och åt bröd / person who 
was always munching and eating bread' Mal.; 
se bröd-. 

knappel n. I d kna'ppellr Våmh. (Bon.) Mal. 
knrpälr Soll. knä' ps Leks. (We. knappen. 
1. 'samling av helt små, rundade föremål / 
collection of small, rounded objects' (t. ex. 
sten, potatis) allm. no .2lajkt streknappält Våmh. 
(Bon.) `ngt sådant där stenrask'; ä e bå'ra amrtt 
kna'ppear Mal. `det är bara smått krafs' (om 
potatis). Jfr kr ap p el. 2. 'småfolk, varken 
herrskap el. bönder / ordinary lower-class 
people' Leks. Jfr knapp elherrskap. — Ssgr: 
knapå'lpåron f. öMor. 'halvstor potatis / medium-
sized potato(es)'. 

knappel-bröd n.V kna"pöllrbrö Soll. (jfr knappla 
v., bet. 2) 'mört bröd, som lätt smulas sönder / 
soft, crurnbly bread'. 

knappel-don n.Ia kna"ptikdön Soll. (koll.:) 'sam-
ling småbarn / group of small children'. Jfr 
knappel m., bet. 2. 

knappel-fela f.IVa kna`ppelrfilr Älvd. 'nyckel-
harpa / type of hurdy-gurdy'. 

knappel-gås f. oböjl. kna`pptilrgås Dju. '(namn 
på) mindre god ko / inferior type of cow'; an 
fekk kna`ppälrgåa vd glri'ddjein 'han fick ko-
skrället (som på grund av sitt låga värde stod 
bunden) vid gluggen' (överfört: 'han fick en 
sämre vara, en föga eftertraktad flicka' etc.). 
Jfr gås, bet. 9 a-b. 

knappel-herre m. Illa vva`ppellhärre Flo. 'halv-
herre / would-be gentleman'. Syn.: småbröd-
herre. 

knappel-herrskap n. knepelärrakap öOrs. knä,spilr-
haaskap svLeks. 'halvherrskap / would-be 
gentry'. 

knappel-pojke m. Illa knapå'lpöjk öMor. 'halv- 
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stor pojke / adoleseent boy'. Syn.: se halv-
växting; lurk, bet. 2, m. fl. 

knappel-sten m. Ta kna`ppältstie(n) nVåmh. knä"-
päIrstie(n) Våmh. (Bon.) kna"ptUrstä vMor. 
knapå'lsten öMor. kna`ppäIrstån Ve. kna"pä(r-
stå(n) vSoll. knä'pskstån Leks. kna`ppäkstän 
Dju. `rundaktig småsten, rullsten / eobble, 
pebble, boulder' (äv. koll.; VII We.). Jfr knap-
pel m., bet. 1. Syn.: se klappersten. 

knappel-storgosse m. Illa knapnsturgos öMor. 
'halvvuxen pojke / adolescent boy'. Syn.: se 
halvväxting; lurk, bet. 2, m. fl. 

knapp-handig adj. I kna`ppEtnndug nÄlvd. knOp-
4nndxfn Våmh. kn4`234nndun öOrs. 'händig, 
flink i arbete, behändig / handy, deft' (jfr 
SAOB knapphändig). 

knapp-hål' n. II a kna`ppfialr Våmh. kna`pphäk 
Bju. Nås kna`pphtilr Mal. ÖVd. (jfr knapp', 
bet. 2) 'liten utskärning på klädesplagg, avs. 
för knapp / buttonhole' (SAOB). Syn.: knep-
hål. 

knapp-hål' n.II kna`ppäulr Älvd. (jfr knapp", 
bet. 1) 'avrinningshål i bottnen av båt / drainage 
hole in bottom of boat'. Jfr båtknapp, bet. 1. 
Syn.: tapphål. 

knapphåls-järn n. la kna`pphiardän Li. 'verktyg, 
varmed knapphål höggos upp i klädesplagg / 
implernent with whieh buttonholes ware made 
in garrnent' (jfr ill. i ÖDB II 245, fig. 289-291). 
Syn.: knapphåls-, knephåls-stamp. 

knapphåls-stamp m. Ja kna`pphs(Ir)garnmp Tra. 
=föreg. 

knapp-händig adj. I kna`ppenndin vOrs. 'för-
siktig, snål / careful, mean' (SAOB 5). 

knapp-kälke m. Illa kna`pptjåkä Våmh. kna`pp-
tjak vMor. (jfr knapp", bet. 1) 'för hand dragen 
kälke, försedd med stakar / sled with vertical 
stakes, drawn by hand' (se ill.; ÖDB I 496). 
Syn.: se draga'. 

knapp-kärra f.IVa kna'pptjärr Älvd. kna`pp-
tjärra vOrs. (jfr knapp", bet. 1) `pinnkärra / 
cart with vertical pegs'. 

knappla sv.v. 1. kna`ppelr Älvd. kna"ptar vMor. 
Soll. knä'plra Ve. Leks. knä`pka Jä. kna`ppkt 
Mal. ÖVd. 1. `små,knacka, knäppa, knattra / 
knock, peck, patter' (t. ex. om  fågels pickande 
på fönster; om klocka; om regn på tak; om 
potatis, som trillar ned i bytta; We.) allm. däm 
kumå kneplränd Soll. `de (a: fåren och getterna) 
komma gående, och ljudet.  av deras fötter hörs 
mot bron'; ä knasppälr ss gs'tt på tä'tjä Mal. 
'det knattrar så behagligt på taket' (om regn). 
Syn.: knap a, bet. 1-2. 2. 'knapra / crunch' 

Soll. Leks. Mal. kna`ppälr s jätt bra' Mal. 'knapra 
och äta bröd'. Syn.: se knapa, bet. 3. 3. 
'tala otydligt, sluddra / speak indistinetly, in a 
blurred way' Våmh. (Bon.) ./n bara kneppkä 
ati nogär `han bara sluddrar utan mening' (eg. 
uti ngt). — Särsk. förb. (i:) knapälr-i' di do"nnda 
Soll. 'knapra i dig den där (brödbiten)!'; (på:) 
kna`ppelt-på Li. 'slå med upprepade och knatt-
rande ljud' (om tröskande med småslagor); 
(uppå:) knapäl-u"på Soll. `dets.' (äv. om  ivrigt 
gående); (uti:) knappält-tf' säg Mal. 'knapra isig'. 

knapplig adj. I knä"pku (pl. knerpkugs) Rättv. 
(Bo.) knäspkug Leks. (We. knapplog). 1. 
'hård, så det knaprar / crunchy' Leks. 2. 'full 
med småsten / full of small stones' Leks. 3. 
(om potatis:) 'liten, dålig / small, inferior (about 
potato)' Rättv. 

knappling m.Ib kna`pplriv Dju. `rundaktig små-
sten, rullsten / round pebble, boulder'. Syn.: se 
klappersten. 

knapp-list f. Ta kna`pplrisst Älvd. <klädhängare 
med träknaggar / clothes hanger with wooden 
knobs' (ÖDB III 222). 

knapp-nål f.Ia kna"pluilr Soll. kna`ppnå'Ir Bju. 
Nås kna`ppm* Tra. <kort, rak nål, försedd med 
kulformigt huvud / pin'. Jfr stor-. Syn.: 
knoppnål. — Ssg: kna`ppnåltsbriev Våmh. 
kna`ppnå'kebröv Nås Äpp. kna'ppnearsbrEv Mal. 
Tra. n. `knappnålsbrev / sheet of pins' (SAOB). 

knapp-orv n.Ia kna`ppvar(r)v Rättv. (Bi.) (jfr 
knapp", bet. 2) '(vid slåtter anv.) lieorv med 
två handtag, varav det översta var placerat 
c:a två tum nedom lieorvets övre ände / type 
of two-handled scythe-shaft with upper handle 
placed two inches from the end of it'. Jfr 
knavreorv. 

knapp-skrinda f.IVa kna`ppskrynnd Älvd. (jfr 
knapp'', bet. 1) <med upprättstående pinnar 
försett överrede till fordon, anv. vid vinter-
forsling av hö / upper framework of sled with 
vertical pegs, intended for transporting hay in 
winter'. Jfr vedskrinda. Syn.: se höskrinda. 

knapp-stöpa f.IVa kna`ppstapa Mal. 'gjutform 
av täljsten för gjutning av knappar, spännen 
etc. av tenn el. gulmetall / soap-stone mould 
for making buttons, buekles etc. out of pewter 
or yellow meta!' (jfr ÖDB II 114 f.). Jfr spänn.
mått. Syn.: gjut-form, -forma, -mått; 
stöpa; stöpmått. 

knappt adv. knäpt - knappt Älvd. knappt vMor. 
knäft ,-,knafft Soll. knafft Ors. Äpp. knaf(f)t 
Rättv. Dju. vvåft Ga. knäftNåsknafft Mal. ÖVd. 
1. 'nätt, snålt / barely, scantily' (SAOB knapp 
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adj. A 2 a) allm. e wä fö kna'ppt 	Älvd. 
'det var för snålt mätt (i säcken)'. 2. 'knappast, 
nätt och jämnt / searcely, only just' (SAOB) 
allm. jä vii kna'f(f)t hä'1(1)s på-n Rättv. (Bo.) 
'jag vill knappast hälsa på honom'; (ofta med 
pleonastisk negation:) ed f-it kna'ppt wiett no 
4'5  Älvd. <det är knappast ens vått'; 4 a kna' ppt 
i'nntno setj-4' sig Älvd. 'hon har nästan ingen-
ting att sätta på sig'; i'nnå gri'sär knafft dum 
a'ddä Äpp. <de hade knappast några grisar'. 
Syn.: knappast. 

knapp-toppor f.I"Va pl. kna`pptuppur Ål 'vädd, 
Scabiosa / scabious'. Syn.: lusblommor. 

knapp-välling m.Ib kna`ppweliinng Älvd. (jfr 
knapp', bet. 8) `välling med särsk. klimpar i / 
gruel with special dumplings in it' (ÖDB III 
457). Jfr klimp(ad)välling. 

knapra sv. v. 1. knå`pra Bju. (Magnevill) 'gm bi-
tande el. gnagande åstadkomma ett knastrande 
ljud / make a crunching sound by biting or 
gnawing' (SAOB 2). Syn.: se braka, bet. 3; 
knapa, bet. 3; knarpa, bet. 2, m. fl. 

knap-smedja f.IVa knkpåsnalja sÄlvd. (jfr 
knap a, bet. 1) `pojkleksak, bestående av en 
trähammare, driven av ett litet vattenhjul / 
boy's toy, consisting of a wooden hammer driven 
by a small water-wheel'. Jfr hjulkarl, bet. 2. 

knarga sv. v. 1. knarrg- öMor. (jfr knarka) 
'knapra / crunch'; (end. i förb. med i och refl. 
pron.:) knarrg-i' si jått eisppål 'knapra i sig ett 
äpple'. Syn.: se braka, bet. 3; knarka, bet. 2, 
m. fl. 

knark sbst. oböjl. knarrk Tra. 'ett kortspel / 
card game'. Syn.: knackn. 

knarka sv.v.l. kna'r(r)ka Rättv. (Bo.) Mal. Li. 
'knarra, gnissla / creak' (SAOB 1) allm. å 

bör-tå å kna'r(r)ka ti skru`n(n)dån Rättv. (Bo.) 
'det började (eg. bar till att) gnissla (knaka) i 
skrindan'. Syn.: se braka, bet. 2. 2. <knapra / 
crunch' Mal. Syn.: se braka, bet. 3. — Särsk. 
förb. (sönder:) kna'rrk-sonnd bå'jne Tra. 'tugga 
sönder benet, så att det knastrar'. 

knarpa sv.v.l. kna'rrpa Mor. Soll. 1. 'knarra / 
creak' (SAOB) Soll. Syn.: se braka, bet. 2. 

'knapra / crunch' allm. Syn.: se braka, 
bet. 3. 

knarr' m.Ia (endast i senare ssgsled:) 'hackspett / 
woodpecker' (SAOB knarrn  2); se furu-, tall-, 
torrved-, torrväders-, ved-. 

knarr" m.Ia knarr Våmh. Ve. Soll. Oro knarr 
Rättv. Bju. Ål Flo. Nås Mal. 'knarrande ljud 
från sko; särsk. beredd läderbit, inlagd ui slan 
och avs. att åstadkomma knarrande / squeaking 

sound from shoe; specially dressed piece of 
leather put in sole to produce squeaking sound' 
(SAOB knarrm); fe tjugufä'non-urå kna'rr ti 
skö'nå Flo. `för tjugofem öre knarr i skorna' 
(beställn. hos skomakare); prässtknarr Tra. 
'mjuk och dov knarr i skor'. Jfr sko-. Syn.: se 
brak, bet. 2. — Ssg: kna'rrskennår Våmh. 
(djär) kna'rrskör Oro '(tillverka) skor med 
knarr i'. 

knarr" m. Ja knarr Våmh. Ve. knarr ,,,kngrr Ors. 
knarr Rättv. Bju. Nås; best. knä,' res,  knä' n 
Älvd. kna'rrn Mor. Soll. kndrn Leks. (Silj.) 
Mock. kna'rrn Leks. Al knån ,,,knä'rn, Mal. 
knann Tra. 'ledvärk, i sht i handleden / rheuma-
tism especially in wrist' (SAOB knarriv); 
i stjå knä'rn 	li"Nm og i' v4'4, nÄlvd. je 
hugg kna'rrn ur lå'n ti vö'n Nås je hugg kna'rin, 
tu lö'con ti vå'n Tra. 'jag skär (hugger) knarren ur 
leden (och) i veden (träet)'; ågg kna'rrn vMor. 
'gm symbolisk huggning avlägsna ledvärken'. 
Jfr hugga st. v., bet. 1. Syn.: knarren. — 
Ssgr: kna'rrbannd n. Tra. 'band av nio slags 
garnändar, vilket bands omkring led för att 
bota ledvärk / band of nine pieces or sorts 
of (woollen) yarn tied round joint to cure 
rheumatism'; kna'rrtr7a1 m. Rättv. 'tråd, som 
bands omkring handleden för att bota ledvärk / 
pieee of thread tied round wrist to cure rheuma-
tism'. 

knarra sv. v. 1. kna'rra ,,,kn4`rra Ors. kna'rra 
Rättv. (Bo.) Bju. Nås Mal. ÖVd. kncerra Ål 
'giva ifrån sig tätt upprepade, korta och ton-
lösa ljud / produce repeated, short, voiceless 
sounds' (SAOB 1). Syn.: se braka, bet. 2. 
— Av!.: kna'rru adj. Li. 'som ger ifrån sig knar-
rande ljud / producing squeaking sound'. 

knarrei m. Illa kna'rrä Nås 'kornknarr, Crex 
crex / corncrake' (jfr K. Bylin, Dalarnas fåglar, 
s. 156-157). Syn.: kornskära; råg-knarka, 
-knäpp, -knärpa, -kärka, -norka, -repa, 
-skrapa, -skrika, -skära, -skärp; sädes-
knapp. 

knarren m. Illa kna'rrå Våmh. <knarr i sko / 
squeak of shoe'; n a kna'rr4n i skfi'8nam 'han 
har knarr i skorna'. Syn.: se brak, bet. 2. 

knarren' m. Illa kna'rrå Våmh. <ledvärk, i sht 
i handleden'. Syn.: knarr'''. 

knarr-eld m.Ia knerjälld Älvd. (jfr knarra) 
'eld, som åstadkommits gm gnidning / fire 
caused by friction'. 

knarr-läder n. Id kna'rrleidär Leks. (Säj.) 'läder, 
som lades in i skosulan för att skorna skulle 
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knarra / leather put into solo of shoe to make 
shoes squeak' (SAOB). Jfr knarr'''. 

knart m.Ia knalt Mal. ÖVd. (jfr SAOB knart, 
under knort'). 1. 'liten hård, ngt avrundad 
klump av ngt / small, hard, rounded lump of 
sthg' allm. Jfr dy ng-, horn-, lort-. 2. 'små-
vuxen, kraftlös individ / small, weak individual' 
(jfr Torp knart) allm.; hdknknattär pl. Mal. 
'småvuxen, dålig avkomma efter föga avelsduglig 
tjur'; o'leksknatt Mal. 'tjurkalv på ett år'. Jfr 
knalt, bet. 2; gris-. — Avi.: oda hi' na dr& 
kna`ttut adj. n., adv. sMal. 'den där kon sket 
hårda klumpar'. 

knorv m.Ia knarry Mal. Tra. 'knarr i sko / squeak 
of shoe'. Syn.: se brak, bet. 2. 

knarvai  sv.v.l. kncerrva Mal. <knarra / squeak, 
creak'. Syn.: se braka, bet. 2. 

knarvall  sv.  .v.l. kncerrva Dju. Flo. vva'rrva Ga. 
`tugga mödosamt / chew laboriously' (Torp). — 
Särsk. förb. (i:) vvarv-i' sä gä'sa Ga. 'mödosamt 
tugga i sig smörgåsen'; (uti:) knarv-ti' så Flo. 
'långsamt tugga i sig'. 

knas oböjl. sbst. (i uttr. gå i knas:) gö i knds 
Ve. 'gå sönder el. i kras / break or smash' (jfr 
SAOB under knasa v.). Jfr knasa v. 

knasa sv.  .v .1. knå"så Älvd. knå"så Ve. (jfr 
knossai; LD I 288 f.; Bergfors, s. 203) 'krossa i 
break, smash' (SAOB 1). Syn.: knossai, bet. 
1; krasa; krossa. 

knase m.IIIa kndse ÖVd. 'gammal el. rik mans-
person, gubbe, knös / rich old man (fellow)' 
(SAOB); andå ga`mmbek knäs enot Tra. 'den där 
gubbfan'. 

knaster-torr adj. I knassstä(r)tår Mal. (jfr knast-
ra) <ytterligt torr / extremely dry'. 

knastra sv.v. 1. knå`stra öMor. knå`sstra Ve. 
kndstra Ore kna'sstra Bju. Dju. Nås kndstra 
Flo. kndestra Mal. Li. (jfr knostrau) 'frasa, 
knattra, rassla / rustle, rattle, clatter' (om tätt 
upprepat, hårt och kort ljud; SAOB 1); ä knä sst-
red i re'js Ve. 'det rasslade i riset'. Syn.: 
knossai, bet. 2. — Av!.: kna'sstrs Tra.; n. 
kna's(s)trut Rättv. adj. 1. (om potatis:) 'knotig, 
knölig / (of potato:) knobbly' Tra. 2. (n.:) 'be-
svärligt / annoying' Rättv. 

knatt m.Ia knatt Våmh. (Bon.) (jfr SAOB knat-
te). 1. 'litet, rundaktigt föremål / small, 
rounded object'; streknatt `rundaktig småsten'. 
2. (senare ssgsled:) 'liten fågel / small bird' 
Älvd. Mor.; se furu-. 

knattel m.Ia knOtul Älvd. kna`ttil Al (V11 knat-
tel) 'småvuxen el. ännu ej fullt utvecklad 
individ / small, not yet fully developed indi- 

vidual' (t. ex. halvvuxen pojke el. liten tjur). 
Syn.: se knapp el m., bet. 2. 

knatter adj. I kna'ttär Äpp. Mal. 'ej fullt klok, 
småtokig / not quite sane, a bit daft'; i tro`dd 
i skull våk kna'ttär i'nna va tt å' mä in-dä' 
811.2.2lsn Mal. 'jag trodde att jag skulle bli 
tokig, innan jag blev av med den där sysslan'. 

knattra sv.v.  .1. kna'tter Älvd. knetär vMor. 
kndtra Dju. Flo. kna`ttra Mal. Li. 'småskratta, 
fnittra / giggle, titter' (SAOB 2). Syn.: se 
gn.assla, bet. 2. — Avi.: kna'tter n. Älvd. 'in-
stängt skratt, fnitter / tittering'. 

knava sv .v .1. kndva vMor. kndva Bju. Dju. 
kndva Al (jfr ? JakShetl. knav). 1. 'arbeta 
ihärdigt men långsamt, småluiåpa i work 
assiduously but slowly, peg away'. Jfr kna via, 
bet. 1; f ör-. Syn.: kn ä v a. 2. 'gå långsamt / walk 
slowly'; kndva å gå' Al `dets.'. — Särsk. förb. (å:) 
4n knåvä4 Annela så Våmh. (Bon.) 'han knogar 
och arbetar, den där (mannen), så'. — Av!.: 
knä "vala Våmh. (Bon.) kna"vaka vMor. f. 
<kvinna, som arbetar långsamt men ihärdigt / 
woman who works slowly but assiduously'; 
knä"vi m. Våmh. (Bon.) 'ihärdigt arbetande 
man / hard-working man'; kndven Våmh. 
(Bon.) kndvun vMor. adj. 'som arbetar ihärdigt / 
hard working'. 

knavel' m.Id 	kndvil öMor. Leks. (Silj.) 
kna"vil Soll. kndvil Rättv. (Bi.) vv.å.'vä/r Ga. 
knå`väk Jä. (jfr knavle; SAOB under knavre). 
1. 'av träpinne bestående handtag / handla 
consisting of wooden stick' (t. ex. på lieorv; 
på handkvarn; på åra; på räcknagle; ÖDB I 
224, 410) öMor. Soll. Rättv. Leks. (Silj.) Ga. 
å'rknavil Soll. 'handtag på åra'. Syn.: knap p1 , 
bet. 2; knavre, bet. 1. 2. 'solvhäst i vävstol / 
heddle lever of bom' Jä. Syn.: se bock', bet. 5; 
knavle, bet. 4 b, m. fl. 

knavel" m.Ia kna"vil vMor. Soll. knasvek Ve. 
1. 'småvuxen individ / small individual' Ve. 
Soll. Syn.: se knappel m., bet. 2. 2. (jfr 
knava, bet. 1) 'arbetsam man / hard-working 
man' vMor. 

knavel-ask m.Ib kndväkassk Jä. (jfr knavle, 
bet. 3) 'till förvaring av nipper m. m. anv. 
spånask, vars lock fasthölls medelst knavlar / 
chip-basket the lid of which was fastened with 
knavlar, used for storing trinkets etc.'. Jfr 
bindelask. 

knavel-sjuka f.IVa kna`vvälpflka Ga. 'knäpp-
ning i fotlederna på kreatur / cracking in ankle 
joints of cattle'. Jfr knavla, bet. 3. 

knavla sv.v.1. kndvka Ve. Leks. knervira Rättv. 
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knå`vita Dju. knå'vka Nås Mal. Li. (Torp kna v-
la). 1. 'arbeta (röra sig) långsamt, men ihärdigt / 
work (move) slowly, but assiduously' Rättv. 
Leks. Dju. Li. ä vå' äjn surs &im vå` da å knå'velr 
Li. 'det var en öring som var där och rörde sig 
hit och dit'. Jfr knava, bet. 1. 2. 'tugga ngt 
svårtuggat / chew something hard to chew' allm. 
an  sått å knå'vlra på hå'lry, bu'lla Dju. <han satt 
och tuggade mödosamt på hårt bröd'. 3. (om 
ljud som uppstå, då små hårda exkrementstyeken 
falla till marken:) 'knäppa, knattra / click, patter' 
Ve. Jfr knavle, bet. 5. - Särsk. förb. (ihop:) 
knå'vålr-hö'p ä Jä. `knåpa ihop det'; (sönder:) 
du knavh-sti'n(n)dit tä-slä't Rättv. 'du fick 
sönder den (o: vedknabben) till slut'. 

knavle m. Illa knå`välf -kna"våk Ve. knå`vIrs 
Rättv. knå'vka Leks. kna`vvka Mal. knå'vet• Li. 
(jfr knavel': We. knavle). 1. a. <liten trä-
pinne, som stacks i märla (frfr haspe) för att 
stänga dörr o. d. / small wooden pin stuck into 
hasp to shut door' Mal. Li. Jfr häsp-. b. 'av 
vridbar träpinne bestående dörrstängningsan-
ordning / device for closing door, consisting of 
wooden peg which could be twisted' Mal. Li. 
Syn.: se klinka', bet. 1. c. `av vridbar trä-
pinne bestående anordning, fästad på dörrens 
gångjärnssida och avs. att hålla dörren öppen / 
deviee for keeping door open consisting of 
wooden peg which could be twisted and fastened 
to hinge-side of door' (se ill.) Li. 2. 'liten trä-
pinne, anv. som knapp / small wooden peg used 
as button' (se ill.) Rättv. Mal. Li. Jfr snör-
sticka. 3. 'vridbar träpinne, anv. att fast-
hålla lock med / wooden peg which could be 
twisted, used to keep lid in place' Mal. 4. a. 
`spole, anv. vid bandvävnad / spool used in 
ribbon weaving' (se ill.) Rättv. Leks. spö'Ir på 
knå`virsn Rättv. 'spola (upp tråd) på band-
vävspolen'. b. <solvhäst i vävstol / heddle lever 
of boom' Mal. Syn.: se bock', bet. 5; knavel', 
bet. 2, in. fl. c. 'eker i (spinnrocks)hjul / spoke 
in (spinning-)wheel' Leks. (Silj.). Jfr knapp'', 
bet. 1. Syn.: se eker; knapp", bet. 1 c; pinne, 
bet. 2, m. fl. 5. 'avlångt, träaktigt litet stycke 
exkrement / reetangular, wood-like piece of 
exerement' Ve. djö't-, ta`kk-, s'Irgknåvålr 'små, 
hårda exkrementstycken efter get, tacka resp. 
älg'. Syn.: se dretknep a. 6. 'litet stycke 
tuggkåda / small piece of hard, ehewable resin' 
Ve. Jfr godkådknöpe, bet. 1. 7. (jfr knavla, 
bet. 1) 'manlig individ, som arbetar långsamt 
och resultatlöst / man who works slowly and 
without result' Li. Jfr godkådknöpe, bet. 2. 

- Ssg: kna`vvälrprässt m. Mal. 'tillfälligt anv. 
pinne i stället för knapp i hängselstropp / stick 
used temporarily instead of button in end of 
braces' (jfr bet. 2). 

knavlig adj. I kna"vlun 	Ors. knå'"viru 
Rättv. knå'vku Dju. kna`vvb-u Mal. knå`vits Li.; 
n. knå'vkut Jä. 1. (om väg etc.:) 'knagglig, 
besvärlig att gå på / (about road etc.) rough, 
uneven' Ors. Dju. Syn.: se dultig. 2. a. (om 
person:) <krånglig, nogräknad / particular, 
scrupulous' Ors. Jä. b. 'duktig / elever' Mal. 
3. (om person:) 'långsam av sig, senfärdig / 
slow, tardy' Mal. Li. 4. (n.:) 'besvärligt, krång-
ligt / difficult, annoying' Ors. Rättv. Syn.: 
kravlign, bet. 1. 5. 'knappt, nätt / sparse, 
scanty' Jä. 

knavraI  sv. v. 1. knever Älvd. knavår- Ve. 'knap-
ra / nibble' (Rz knavärn  3); 4 knå"ered 4 
ba'rrticm 'hon (o: geten) knaprade på barken'. 
Syn.: se braka, bet. 3. - Särsk. förb. (i:) 
knavår-i' di bra' Ve. <knapra i dig brödet'. 

knavran  sv.v. 1. knåver- Ors. (endast i pass. och 
särsk. förb.; jfr knavre, bet. 2:) kna"vras vOrs. 
(om vägg el. nying:) <förses med träkavlar som 
mellanlägg / have pieces of wood laid between 
layers of logs (about wall or open fire)'. - 
Särsk. förb. (upp:) 1. i a knåvrad-u'pp mi`lo 
Ors. 'jag har lagt upp (el. in) all veden i milen'. 
2. knåver-u'pp Ors. 'småningom förfärdiga, 
knåpa ihop' (p. g. a. bristande tid el. fumlighet). 

knavre m.III a -b knasvrå ,,,kna"vsr Ors. knä:yra 
Bju. (SAOB). 1. <av träpinne bestående hand-
tag / handle consisting of wooden stick' (t. ex. 
på lieorv; på dörr) Bju. Syn.: knapp", bet. 2; 
knavel', bet. 1. 2. 'rund pinne av råved, ut-
görande mellanlägg mellan stockarna i nying 
och i bakvägg av mila / round stick of new 
wood forming middle layer between logs in open 
fire and in back wall of charcoal kiln' (ÖDB III 
285) Ors. Syn.: se b etkol. 3. 'träkloss, utgörande 
mellanlägg i vägg, där stockarna placerades glest / 
piece of wood forming middle layer of wall, 
where there was a gap between logs' (ÖDB III 
153) Ors. Syn.: se beta f. V, bet. 2. 

knavre-orv n.Ia knå`vårsrry Bju. (jfr knavre, 
bet. 1) `lieorv med två insatta träpinnar (knav-
rar) som handtag / scythe-shaft with two 
wooden pegs stuck into it as handlas' (jfr ÖDB 
I 223). Jfr knapporv. 

knax m.Ia knakks Älvd. Soll. Leks. Dju. (jfr 
Torp knaka, under knakse). 1. 'översta, 
brant upphöjda och kala partier av ett berg / 
upper, steep and treeless part of mountain' 
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(jfr DNO 1:3, s. 149) Älvd. Jfr bergs-; bleck'; 
gnup(e); klack', bet. 3; klikt; klint, bet. 1; 
knös'. 2. 'rik knös / rich old man' Soll. Leks. 
Dju. rrkknakles Leks. 'clets.'. Syn.: rikgnax. 

knega' sv.v. I. knrgå Älvd. Våmh. knå`ga Soll. 
knrga Ors. km:PO .--,knå`ga Rättv. kugga Leks. 
Al knå`ga Bju. Dju. Flo. vvå`ga Ga. knå'ge 
Jä. kuk ge Nås Äpp. Mal. knä`gå CoVd. 1. <böja 
benen (vid gång, dans etc.), knäa / bend knee' 
(SAOB 1) allm. ä va så tu'v(v)t så an knirge 
Rättv. (Bo.) 'det var så tungt, så han sviktade 
i knäna'; dem ta`kka å k:14a alih,ö'p Leks. 
'de tackade och nego allihop'. Syn.: se gega. 
2. 'göra ngt med möda, knoga / do sthg la-
boriously, drudge' (SAOB 2) Älvd. Ors. Rättv. 
Nås-Mal. Syn.: eclan; streta, bet. 1; ävla(s), 
bet. 1. — Särsk. förb. (av:) 4n knigäd-å'y men 
birfOsgin Våmh. <han knogade i väg med 
skinnsäcken (eg. boförsbälgen)'; knåg-å' Leks. 
'svikta i knäna'. — Avi.: knEgut adj. n. Nås 
'mödosamt, knogigt / laborious' (jfr SAOB 
knegig, bet. 2). 

knegall  sv.  .v .1. knåsga Leks. Al 'gnissla, knaka / 
squeak, ereak'. Syn.: se gneka, bet. 1; kn ek an. 

kneg-karl m.Ia knEgekål Mal. (jfr knega', 
bet. 1). 1. 'man som knäar då han går / man 
who sags at knees when he walks'. Syn.: 
knekbedle; knekkarl, bet. 1. 2. `barnleksak, 
bestående av en balanserande trädocka / child-
ren's toy, consisting of balancing wooden doll'. 
Syn.: knekkarl, bet. 2. 

knegna sv.v.1. kntgna..,kne`vvna Leks. kng`gina 
Mal. 'bliva knäsvag, segna ned / be weak in the 
knees'. Syn.: kn e k n au. — Särsk. förb. (av:) 
1. knågen-å' Leks. 'clets:. 2, han kneken ful 4' 
far dy Äpp. 'han saknade väl kraft (lust) att 
fullfölja saken / he probably lacked the strength 
to do it'. 

kneg-sticka f.IVa knå'gstikka Rättv. Flo. `vev-
stake på spinnrock / connecting rod on spinning-
wheer. Syn.: knek-, tråd-sticka. 

knek m.Ib knäjk Li.; best. knö'kän Bju. knä'tjen 
Nås. 1. 'skada, men, avbräck / damage, harm, 
setback' (SAOB 2) Näs Li. fe fekk knetjen då 
fe va stä' e rätt-i'nn mrla Nås 'jag fick en skada 
(i ryggen), då jag var åstad och reste ved i 
kolmilan'; an fi'vvg minn knä' jk å ns .21ä'g Li. 
'han finge något avbräck av något slag'. 2. (i 
förb. på kneken; SAOB knek 2 a:) på knä' hän 
Bju. på knå'tjen Nås 'som befinner sig i svåra 
(ekonomiska) omständigheter / in (financial) 
clifficulties'. Jfr ersmässa, ssgr. 

kneka f.V knrkå ••••• knrka Våmh. (jfr kneka' v., 

bet. 3) 'mycket elastisk knyppling av människo-
hår / very elastic lace made of human hair' (ÖDB 
II 299). 

kneka' sv.v.  .1. knrkå Älvd. Våmh. kni"lcå Mor. 
Ve. Soll. Ors. 1. a. 'böja benen, knäa (vid 
gång, dans etc.) / bend knee' (SAOB 1) allm. 

knrktid i kni'm Älvd. 'de böjde mjukt på, 
knälederna' (vid dans av polska); an kni"kår mit 
an gö' Ve. 'han har en knäande gång'. Syn.: se g a-
ga. b. 'vricka sig / sprain (e. g. one's ankle)' Soll. 
i kni"kät so i da' v so-när C:It gö"jag vrickade mig 
så att jag duger (o: kan) nästan inte gå' c. (bildi. 
om  hässja:) 'falla omkull i ena änden Ifall over 
at one end (of drying rack)' Våmh. 4 a, knrkå 
issei e'884 `hon har fallit omkull i ena änden, 
den här hässjan'. 2. (bild!.:) 'bliva fullkomligt 
utmattad / be completely exhausted' Våmh. 
(Bon.) .1n a`rrbietäcl så LAjnclj n knrkäd 'han 
arbetade, till dess att hans krafter togo slut'. 
3. 'vara elastisk / be elastic' Våmh. 4. (i förb. 
med brodd':) knrkå bru'ddr, Våmh. 'brodd-
välta / roll tender crop'. — Särsk. förb. (av:) 
1. knikå-iev Soll. 'digna under bördan' (äv. 
bilc11.). 2. knikå-å'y Soll. <falla på knä'; (ihop:) 
knikå-iö'p Soll. 'digna under bördan'; (till:) 
knikå-ti'lr a diem min kr4'n nVåmh. 'knuffa 
till (åt) dem med knäet (i knävecken)'; (uppå:) 
an go å kni"kår-upie se Ve. <han går och knäar'. 

kneka" sv.v.l. kng`ka Leks. Al `knaka, knarra, 
gnissla / squeak, creak' (i trä, stundom äv. i 
skor). Jfr braka, bet. 2. Syn.: se gneka, 
bet. 1; gnila, bet. 1; knegali; knärka, bet. 1; 
kärga, bet. 5, m. fl. — Ssg: knä`kbräk n. Al 
'knarrande ljud / creaking sound' (äv. om  person 
med knarrande skor). 

knekas sv.v.3. pass. knfetfas Älvd. Våmh. 
(pret. knfektes Älvd.) knetjas öOrs. (jfr SAOB 
kneka; Fr. Torp kneikj a). 1. 'kröka hela 
kroppen el. ngn kroppsdel / bend whole body 
or part of body' (t. ex. om  människa: vrida sig 
i plågor; digna under tung börda; om häst: 
anstränga sig till det yttersta framför tungt lass; 
slänga med huvudet och snegla bakåt; om tjur: 
böja ned huvud och framkropp för att stångas) 
allm. 2. (bildl.:) 'uppträda sturskt och hög-
färdigt / act insolently and prouclly' Våmh. 
3. 'bråka / make a fuss, row' Ors. o knö'tjös 
jämnt <hon bråkar jämt'. — Avla knfetNn adj. 
Våmh. 'stursk / insolent'. 

knek-bedle m. Illa knrkåbilr Älvd. (jfr kneka' 
v., bet. 1) 'man som knäar, då han går / man 
who sags at knees when he walks'. Syn.: 
knegkarl, bet. 1; knekkarl, bet. 1. 
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knek-karl m.Ia kni"kdkall Mor. Ve. Soll. Ors. 
(jfr kneka', bet. 1). 1. 'man, som knäar, då 
han går' Ve. Soll. Jfr kneka', ssgr. Syn.: 
knegkarl, bet. 1; knekbedle. 2. `barnleksak, 
bestående av en balanserande trädocka / child-
ren's toy, consisting of balancing wooden doll' 
(se ill.) Mor. Soll. Ors. Jfr nickgubbe; spjärn-
karl. Syn.: knegkarl, bet. 2. 8. 'rörlig trä-
figur, anv. som fågelskrämma / moving wooden 
figura used as scarecrow' Ve. 

kneknaI  sv.v. I. kni`kkna vOrs. 'böja benen, 
knäa (vid gång, dans etc.) / walk with bended 
knees, sag at lmees (when walking or dancing 
etc.)'. Syn.: se g eg a. 

kneknau  sv. v. 1. knå`kina Mal. (jfr knek a s, 
bet. 1; SAOB knek) 'digna under tung börda; 
ge upp på grund av utmattning / bend, sag 
under heavy burden; give up due to exhaustion'. 
Jfr bågna, bet. 2. Syn.: knegna. 

knek-palt m.Ia kni"kåpallt Ors. (jfr kneka', 
bet. 1) 'stöt med knäet i en annan persons bak-
del el. knäveck / push with knee in someone's 
behind or hollow of the knee'. Syn.: bröd-
kaka, bet. 2; röv-duss, -dörja, -döst, -kaka, 
-stöt, bet. 1. 

knek-sticka f.IVa knnstikka Leks. 'vevstake på 
spinnrock' (jfr ÖDB II 215). Syn.: kneg-, t r å d-
sticka. 

knekt m.Ia knik(k)t OvSi. Rättv. Jä. Äpp. 
knekkt Bju. ÖVd. knäkkt Mal. 1. 'soldat / 
soldier' (SAOB 2) allm. so'llatknikkt Leks. 
(Silj.) `dets.'. Jfr krigs-, ljut-. Syn.: soldat. 
2. 'soldattjänst / military service' (SAOB 2 c) 
Li. ai-r, ad llu'tt me knekktam 'sedan han hade 
slutat med soldattjänsten'. 8. 'ett spelkort / a 
card' (SAOB 3 a) Älvd. Son. 4. <vågrätt place-
rad gillersticka / vertical stick in trap' (ÖDB I 
24). Syn.: se bändpinne. 5. 'visst, till mjärde 
el. nät hörande flöte / eertain float belonging 
to fish-trap or net' (se ill.; ÖDB I 97) Älvd. 
nftknikkt `dets.'. 6. <löstagbar bakgavel i 
dyngvagn / loose rear panel of manure cart' 
(se ill.) vMor. Syn.: se bakbräde'. 7. 'ett 
trappliknande höj- och sänkbart verktyg i 
hyvelbänk / a step-like implement in car-
penter's bench which could be raised and 
lowered' (se ill.) Ve. snrkkärbevykknikkt `dets.'. 
8. (senare ssgsled:) 'trappa i härbärge, ut-
huggen i stockhalva / steps in härbärge, eut 
out of half a log' Ve.; se härbärges-. - Av!.: 
knä' kkta f. Mal. 'soldathustru / soldier's wife'. 

knekt-bänk m.Ib knekktbävyk ÖVd. `för solda- 

tema reserverad kyrkbänk / church pew reserved 
for soldiers'. 

knekt-härbärge n.Id kni`kktärrbär Våmh. (Bon.) 
öMor. Ors. 'stolpbod, i vilken militära persedlar 
förvarades / storehouse on poles, in which 
military kit was kept'. 

knekt-knepe m. Illa kni'1cktkn4p öOrs. <enklare 
uniformsknapp / simple uniform button'. Syn.: 
krono-knapp, -knep; soldatknapp. 

knekt-kulla f.IVa kni`kktkulla öMor. 1. 'soldat-
dotter / soldier's daughter'. 2. 'prästkrage, 
Chrysanthemum / ox-eye daisy'. Jfr gul-. 
Syn.: se dödkarlblomma; kragkulla m. fl. 

knekt-rote m. Illa kni`kkträt Ors. `soldatrote / 
unit of land or villagers responsible for the 
equipment and maintenance of a soldier' (SAOB 
1). Jfr rote', bet. 1 a. Syn.: soldatrote. 

knekt-ruga f.IVa knekkträga Li. `soldatusling / 
wretch of a soldier'. Jfr knekt, bet. 1. 

knekt-skulle m.IIIa kni`kktakull Våmh. (Bon.); 
best. kni`kktakullti, Mor. 'soldatläktare (i Mora 
kyrka) / soldier's gallery (in Mora church)'. 
Syn.: soldatskullen. 

knekt-sup m.Ia kni`kktaftp öMor. 'stor sup, som 
soldaten fick hos rotebonden på tredjedag jul / 
large drink of snaps which soldier received from 
farmer on the day after Boxing Day'. 

kneli f. knE'li (best. =obest.; pl. knå'lir, best. 
knå'lin) Leks. 'noggrann kvinna / particular 
woman'. 

knep m.Ia knep öMor. 'knapp / button' (Rz 
336 a knep); mäai'vvknö'p 'knapp av mässing': 
atitimmpknöp 'knapp till förskinnsrem'. Jfr 
gustafs-, kron-. Syn.: se knapp', bet. 2. 

knepa f.IVa knfepa Älvd. Våmh. knå`p(a) vMor. 
Soll. 1. 'knapp / button' (se ill.) Älvd. Våmh. 
Mor. brfeekknrp Älvd. <byxknapp': me"aiuknåpa 
Mor. <knapp av mässing'. Jfr norges-. Syn.: 
se knapp', bet. 2. 2. 'militärknapp / military 
button' Son. Jfr g u st a f s-. Syn.: kn ö p, bet. 2. 
3. 'utväxt (pung) på halsens framsida hos get 
el. svin / outgrowth under chin of goat or pig' 
Våmh. Mor. Syn.: bjälla, bet. 6; bjällra, 
bet. 4. 4. 'liten klump / small lump' Älvd. 
Våmh. Soll. Jfr dret-. Syn.: se knapp', bet. 8. 
5. (senare ssgsled:) 'prydnad, »pärla» av halm / 
ornament, »bead» made of straw' öMor.; se 
halm-. 6. 'sup / drink of snaps' Älvd. Våmh. 
Syn.: se knaber. 

knepa sv.v.3. knfepa Älvd. 1. `knäppa (med 
knapp el. dyl.; styr ack.) / button'. Syn.: 
knäppa sv. v., bet. 1. 2. 'supa / drink, booze'. 
- Särsk. förb. (ned:) knep-n1' brä'utk Älvd. 
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<knäppa ned byxorna'; (upp:) kniep-u'pp Älvd. 
'knäppa upp'; (ur:) kniep-g' ngn y .2lä'kktv, 
Älvd. 'knäppa knapparna snett' (förebud för, 
att ngn i släkten skulle dö; eg. `knäppa ur ngn 
ur släkten'); (åt:) knfep-å' si ru'ttjin Älvd. 
'knäppa igen rocken'; (åter:) knfep-a'tt brfeetje 
Älvd. 'knäppa igen byxorna'. 

knep(ad)-karl m. Ta knfepakall Älvd. knfepkall 
Våmh. knå`pkall nvMor. 'man med (blanka) 
knappar (istället för häktor) i kläderna /man with 
(shiny) buttons (instead of hooks) in clothes'. 

knep-band n. Ta kngspb4nnd knå`pbannd Ors. 
'halsband av glaspärlor / necklace of glass 

beads' (se ill.; ÖDB IV 111 f., 362). Jfr ked, 
bet. 3 b. Syn.: se grannstensked; knapp-
band m. fl. 2. 'rad av bär, uppträdda på ett 
grässtrå / row of berries threaded on straw'. 
Syn.: ked, bet. 2; knappband, bet. 2. 

knepe m.III a knå`pä ,-knepä Ors. 1. `knapp / 
button'; fe'sstman,sknöp vOrs. `fästmansgåva, 
bestående av en stor mässingsknapp'; stji`mmp-
knep vOrs. `knapp till förskinnsrem'. Jfr br a ck., 
knekt-, tuna-. Syn.: se knapp', bet. 2. 

'glaspärla / glass bead' på'lkneD öOrs. `dets.'. 
Syn.: knapp, bet. 11; knöp, bet. 4; pärla, 
bet. 1. 3. 'testikel / testiele' Ors. Syn.: se 
ball, bet. 1. 

knep-hål n.II knfepäsk Älvd. knå`pwid vOrs. 
<knapphål / buttonhole'. 

knephåls-stamp m. Ta kni`epii8k8st4mmp Älvd. 
<verktyg, varmed knapphål höggos ut i klädes-
plagg / implement with which buttonholes 
were made in garment' (se ill.; jfr ÖDB II 245). 
Syn.: knapphåls-järn, -stamp. 

knep-händig adj. I knPpennden Ve. (jfr händig, 
bet. 1) 'förståndig, läraktig, klipsk / intelligent, 
quick at learning, shrewd'. Jfr knepig, bet. 1. 

knepig adj. I. knå`pun svMor. vOrs. knå`pu Bju. 
Äpp.-Tra. 1. <som använder knep; fyndig, 
fintlig / ingenious, elever' (SAOB 1); an i knå`pun 
tä dje"rå vOrs. 'han är händig'; knå` pu i ms`nnam 
Tra. 'fyndig i tal och svar'. Jfr knephändig. 
Syn.: knipig. 2. `märklig, underlig / strange, 
odd' svMor. Mal. Li. knå`pun i mu`nnim svMor. 
`(person) som snusar underligt'; hå vä ä knå`pu-
gäst an shiit a fö'tt Mal. <det var det under-
ligaste man kunde se'. 

knep-karl m. I a, se knep(ad)karl. 
knep-kulla f. IV a knrepkulla Våmh. (Bon.) 
<flicka med knapp (på förskinnsremnien, dvs. 
Orsaflieka) / girl with button (on apron strap, 
i.e. girl from Orsa)'. 

knep-soppa f.IVa knö`psuppa vOrs. (jfr knepe, 

bet. 3) `maträtt, kokad av testiklar från små-
grisar / dish made from testieles of piglets'. 

knotig adj. I knisetifn Våmh. 'spänstig, duktig / 
vigorous, eapable'. 

knia sv.v.l. kni`a Ors. (jfr SAOB; Fr. kn34 a) 
!envist eftertrakta / badger'; an knised irivg 
mi s skuld ä' ned vOrs. <han envisades omkring 
mig och skulle ha ngt'. 

knik,ta sv.v.l. kni`kkta. vMor. (jfr gneka; SAOB 
under knekta 2; Torp knika) 'kälta / nag'. 
Syn.: se dorga; gnaga, bet. 4; kärga, bet. 1, 
m. fl. 

knilja f.IVa; se lilja. 
knip m.Ia knajp Våmh. knejp vMor. knip Mal. 
ÖVd. 1. `(ett slags) dykand / (a kind of) wild 
duck' allm. Jfr bläs-, dopp-, kav-, lort-, 
små-. Syn.: knipa'; knipe, bet. 1. 2. 'grund, 
oval skål med handtag i form av ett fågelhu-
vud / shallow, oval bowl with handle in the 
shape of bird's head' Mal. Jfr knipho. Syn.: 
se fågelskål; kanel; knipskål m. fl. 3. 
'näckros / water-lily' Våmh. Syn.: knipe, 
bet. 3. 

knip n. Ta knip Bju. Mal. 'magont, kolik / colicky 
pains' (SAOB 2 a). Syn.: knipning. 

knipa' f.IVa knerjpa nvMor. knejpa Ore kni`pa 
Ga. Li. `(ett slags) dykand / (a kind of) wild 
duck' (SAOB knipa'). Syn.: knip, bet. 1; knip e, 
bet. 1. 

knipa" f. IV a kni'pa Soll. kni`pa Mal. `trångmål / 
plight' (SAOB knip aiv  1). 

knipa sv.v.3. ,-st.v. kni`pa Älvd. Soll. Leks. 
(pret. kni`pte Älvd.) kni"på ,,,knispa (pret. 
kni`ftä) Ors. kni`pa Rättv. Bju. Dju. Mal. (prat. 
knåp Rättv. knåp Bju. Dju. Mal.). 1. (opers.:) 
<ha magknip / have stomach pains' (SAOB 
2 b) Älvd. Ors. e kni"pär mi vOrs. `jag har 
magknip'. 2. 'gripa, fasttaga, lyckas få tag i / 
grasp, grip, manage to get' (SAOB 2 e) allm. 
je kna'p mä al(l)t en hä"ri Rättv. (Bo.) 'jag 
lyckades allt få tag i en hare'. 3. `sitta hårt åt, 
nödvändigt behövas / be necessary' (SAOB 3 f) 
allm. e kni` !tå des- v skulld dra-Civ vOrs. <det 
satt hårt åt, då han skulle ge sig i väg'. — 
Särsk. förb. (i:) k (i) knip-i' di öOrs. 'får jag 
omfamna dig?'; (åt:) 1. knip-ä: sig Älvd. `rycka 
till sig'. 2. e kniper-å:ä Älvd. 'det sitter hårt åt'. 

knipe m.III a knasjpe Älvd. kna'jpä Våmh. 
kne`jpä~knepä Mor. kne`jpii.,,kvä'jpä Ve. 
knä'jp(ä) (bet. 1) ,,,kni`p(ä) (bet. 4) Soll. kna'jpä 

Ors. knä'jpä Ore kni`pä Nås Äpp. 
kni`pä ••••kni`pa Jä. 1. ' (ett slags) dykand / a kind 
of) duck' (SAOB under knipa') allm. Jfr blås-, 
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kullar-, lort-, myr-, skat-. Syn.: knip, bet. 1; 
knip 2. 'grund, oval skål med handtag i form av 
ett fågelhuvud / shallow, oval bowl with handle in 
shape of bird's head' Älvd. Jä. Syn.: se fågel-
skål; knip, bet. 2, m. fl. 3. 'näckros / water-
lily' Våmh. giesUnajpti `gul näckros': wa' ft-
knajpä <vit näckros'. Syn.: knip, bet. 3. 4. 
`får med outvecklade öron / sheep with under-
developed ea;ts' Soll. 

-knipen best. m.Ia -knipin Li. 'tid på våren, 
då höet började tryta / time in spring when hay 
began to give out'; se vår-. 

knip-gräs n.II kni`pgrås Jä. `rörvass / reeds'. 
Syn.: knipstrå. 

knip-ho m.Va kni'phö Mal. (jfr knip m., bet. 2) 
'djup, oval skål med handtag i form av ett 
fågelhuvud'. Syn.: se fågelskål; kane, bet. 1, 
m. fl. 

knip-holk m.Ib kna'jpoU Älvd. kni`phgrk Tra. 
'fågelholk, som utsattes åt häckande knipor / 
nesting box for breeding sea-ducks' (se ill.; 
SAOB). Syn.: knipstock. 

knipig adj. I kni`pug 	Älvd. kni`pun 
kni`pen Våmh. 'knepig; fyndig, fintlig / in-
genious, elever' (SAOB); kni`pug sirarå nÄlvd. 
'som ger fyndiga svar; kni'plin i mu`nnina 
nVåmh. 'munvig'. Syn.: knepig, bet. 1. 

knip-kål m. la kna'jpkålt Älvd. `kråkklöver, 
Potentilla palustris / marsh cinquefoil'. Syn.: 
kråkfot, bet. 4; mjölkpung. 

knipning f.Ib kni`pniv Jä. Mal. <knip i magen / 
colicky pains' (SAOB 2 a). Syn.: knip n. 

knippa' f.IVa kni`ppa Älvd. Mor. Ve. Ors. Leks. 
Al kny`ppa —kni`ppa Våmh. Soll. kni`ppa Rättv. 
Dju. Nås Mal. vvi`ppa Ga. Flo. kneppa ÖVd. 
1. 'bunt, packe / bundle, bunch' (SAOB knippa' 
1) allm. (5"knipp nÄlvd. ö'knippa vOrs. hg' - 
knippa Mal. 'höbunt, höfång': lesatknippa Ors. 
'samling av hopfästa skomakarläster'; Irtry.knipp 
Ve. linkärve'; li`nvvippa Flo. 'bunt samman-
vridna dockor av färdigberett lin'; 9urvår-
knyppa Våmh. `samling borrar (navare) upp-
trädda på järnring': pa'rrtknippa Leks. (Silj.) 
Ltakspånsbunt' (jfr pärta f.); terrve,sknippa 
Al 'bunt av torrved'. Syn.: kippa, bet. 1; 
knippan; knippe. 2. `bunt av 20 hässlor 
lin / bundle of 20 hässlor of flax' Våmh. (Bon.). 
Syn.: limme, bet. 2. 

knippan  f.IVa kni`ppa Mor. Ors. Leks. Al kni`ppa 
Rättv. Bju. Dju. Nås Mal. vvi`ppa Ga. Mock. 
kni`ppa —kni`ppu Jä. kneppa Li. 1. 'mindre 
backe, ojämnhet, gupp / small hill, unevenness, 
bump, dip' (jfr SAOB knippan 2) allm. heigg 
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kni'ppår Rättv. (Bo.) 'hugga bort isknölar på 
väg'; va"tuknippa öMor. wa"tuknippa Ors. 
`vattenfyllt ställe (på väg), där ett gupp finns'. 
Jfr doppa"; hopp m., bet. 2; hoppa f., bet. 1; 
knäppa", bet. 1, m. fl. 2. 'brant skogshöjd / 
steep forest slope' (jfr Torp knippa') Ga. Nås 
Jä. — Av!.: kni`ppa v. Jä. 'guppa, hoppa / 
bump'; u'// hu ä kni`ppet 'uff, hur det guppar!'; 
kni`ppun öMor. Ors. kni`ppu Rättv. Dju. Mal. 
vvi'ppu Ga. adj. (om väg:) 'full av ojämnheter/ 
(of road) uneven' (SAOB). 

knippa' sv. v. 1. kni`ppa Rättv. Dju. (jfr knipp 
f.) 'göra knippor, knippa ihop / make bundles' 
(t. ex. hö el. ris; SAOB knippa' 1; ÖDB II 
166). 

knippan sv. v. 3. — 1. kni`ppa Dju. Jä. Mal. (pret. 
kni` fit kni`pp Mal.) (jfr 1 SAOB knippa"; 
Torp knippa). 1. <(med fingrarna) knäppa, 
sprätta (i väg ngt) / snap (fingers), flip, flick' 
Mal. 2. (om händerna:) <knäppa, knyta / 
(about hands) fold, clasp, clench' Dju. Syn.: 
knäppa" sv. v., bet. 3. 3. 'åstadkomma hål / 
make holes' Jä. knipp 	må kni`pparn ̀ slå hål 
med ådersnäpparen (el. knipparen)'. — Av!.: 
knipp m. Mal. 'knäppning med ett el. två 
fingrar / snapping of one or two fingers'. 

knippan n. Ta kni`ppan Jä. 1. 'knippe / bundle'. 
Syn.: se knippa' f., bet. 1. 2. 'bunt av 10 
hässlor skäktat lin / bundle of 10 hässlor of 
swingled flax'. Syn.: linkipp a, bet. 1. 

.knippare m.IIIc kni`ppar Nås knispparä Jä. 
(jfr knippan v., bet. 3) 'ådersnäppare / pointed 
instrument used for bleeding'. Syn.: se hugg-
järn, bet. 2; snäppare m. fl. 

knippe n.III kny`ppe Älvd. knisppä vMor. Äpp. 
`knippa, bunt / bundle, bunch' (SAOB under 
knippa'); keastknypp Älvd. <knippa av sko-
makarläster'. Syn.: se knippa' f., bet. 1. 

knippel-horn n.Ia, se knyppelhorn. 
knippel-hänt adj. I, se knyppelhän.t. 
knipp-näve m.IVa, se knäppnäve. 
knip-skål f.Ia kni`pakjar Jä. 'skål med handtag i 
form av fågelhuvud och fågelstjärt / bowl with 
handl° in shape of bird's head or tail'. Syn.: 
se fågelskål; knip, bet. 2, m. fl. 

knip-stock m. Ib kna`ipstukk Älvd. kni`patakk 
Tra. 'fågelholk, som utsattes åt häckande 
knipor' (ÖDB I 13). Syn.: knipholk. 

knip-strå n.V kni`pstra Jä. `rörvass / reeds'. 
Syn.: knipgräs. 

knispa sv.v.l. kni`s(s)pa Rättv. knisaapa Leks.; 
pass. kni`aspas Våmh. 1. `fäkta med armarna, 
driva på; (om ko:) trampa otåligt / gesticulate, 
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push on; trample (of cow)' Leks. 2. (endast i 
förb. med annat verb:) 'bete sig våldsamt / 
behave violently' allm. o ho`pps å kni's(s)ps 
ma nk`vom Rättv. (Bo.) 'hon hoppade och 
famlade med knytnävarna'; kni'sspa å hugg 
vird Leks. 'energiskt bedriva vedhuggning'. — 
Pass.: kni'sspas Våmh. kni's(s)pa,s Rättv. 'vara 
förbittrad, tvista; arbeta i ilska / be furious, 
dispute; work in anger'. — Särsk. förb. (mot:) 
däm knispu-m,ö't värä`rs Rättv. 'de naunhöggos 
med varandra'. — 	kni's(s)pus ni. Rättv. 
(Bi.) <hetlevrad person, som arbetar våldsamt / 
iraseible person who works intensely'; kni'sspug 
adj. Leks. (Silj.) 'hetlevrad, energisk / iraseible, 
energetie'; kni's(s)put adj. n. Rättv. (Bi.) 
`svårt, besvärligt / hard, diffieult'. 

kniv m. Ta knajv Älvd. Våmh. knajv knejv 
vMor. knäjv öMor. Soll. Ore knejv Ve. knajv 
kn4jv Ors. kniv NeSi. Vd. (utom Ga. Moek. 
nio). 1. 'verktyg att skära (el. skrapa) med / 
knife' (se ill.; SAOB 1); brfek kna'jvin Älvd. 
<begagna kniv (vid slagsmål)'; ä sir-fk't an 
da'r int g`ta kni'v Rättv. (Bo.) 'det ser ut, som 
om han inte skulle dö utan kniv' (om urgammal 
man); sprett kna'jv Våmh. (Bon.) kasst kne'jv 
Ve. 'en lek, varvid en (fäll)kniv kastades så, 
att den fastnade med knivbladet i marken 
(golvet, taket)'; (äv. bildi.:) an kä'nnd knisvin 
Li. 'han förstod udden i det sagda (eg. han kände 
kniven)'. Jfr avskär-, bak-, band-, bark-, 
bord(s)-, deg-, finger-, fäll-, gryt-, gäll-, 
gässel-, gästabuds-, hack-, hov-, kalas-, 
klack-, knivsked-, kol-, kramp-, krok-, 
kvist-, kärlved-, laggar-, lie-, limakarl-, 
läder-, löp-, löv-, nät-, näver-, parskaft-, 
pä,r(on)-, pärt-, rak-, ris-, skav-, sked-, 
sko-, skomakar-, skål-, skär-, skörd-, 
slät-, spjälk-, sting-, tillskärar-, trähäst-, 
t r ä-, tälj-, verk-. 2. (senare ssgsled:) 'redskap, 
som gm sin form erinrar om eggverktyget kniv / 
implement which looks like knife' (SAOB 2); 
se band-, bandväv-, dyng-, skäkt-. — Ssg: 
kn4sivsudd Älvd. kni'vudd Ål m. 'knivsudd / 
point of knife'. 

kniva sv.v.l. kna`jva Älvd. 'skära med kniv / 
cut with knife' (jfr SAOB 1); kna`jv tasrrm4 
'skrapa tarmar(na) med (trubbigt) knivblad'. — 
Pass.: 1. 'skäras (bort) med kniv / be cut 
(away) with knife'; edä'r i naug tenclje kna`jvas 
'det där måste nog opereras'. 2. 'slåss med 
kniv / fight with knife'. 

kniv-bak(e) m., se kniv(s)bak(e). 
kniv-blad n., se kniv(s)blad. 

kniv-doning m. Ib kni'vdöniv Li. kni'vdönivg 
Tra. 'kniv med tillhörande knivslida (med två 
rum) / knife and sheath' (jfr SAOB knivdon). 
Jfr knivskedpar. 

kniv-fal m.Ia knä' jvf ål öMor. 'utsliten kniv med 
endast ryggsidan (jfr bak', bet. 2) kvar / worn-
out knife with only top part left'. Jfr fal m., 
bet. 1; knivkåte. 

kniv-holk m. Ib kna`jvolrk Älvd. knä`jvålrk vMor. 
kni'vhsZrk svLeks. 'ringformig hylsa omkring 
knivskaft / ring-shaped easing round knife-
handle' (jfr Sdw. knifsholker). 

kniv-koppe m.I1Ia knä` jvkuppa öMor. <påse för 
förvaring av kastreringsredskap / bag for keeping 
implements used for eastrating'. Syn.: gäll-
kopp e. 

kniv-krammel n. Id knä` jvkrammbälr Soll. 'vägg-
ställning för knivar / wall-stand for knives' 
(se ill.). 

kniv-kåte no.IV knisvkutti ÖVd. 'utnött, nästan 
obrukbar täljkniv / worn, almost useless sheath-
knife'. Jfr knivf al. 

kniv(s)-bak m. II kna`jv(s)bäk Älvd. kna' jvsbåk 
Våmh. Ors. kne` jvsbä,k vMor. Ve. `knivrygg / 
back of knife' (SAOB under knivbak). Syn.: 
kniv(s)bake. 

kniv(s)-bake m. IV kni'vbäks Flo. kni'vsbäks 
Nås Mal. kni'vsbEttji Li. kni'vbattji Tra. =föreg. 
(SAOB under knivbak). 

knivs-band n. la vvi'vsbannd Ga. <smalt hemvävt 
band, i vilket gästabudskniven var fäst / 
narrow, handwoven ribbon in which gästa-
budskniven was fastened' (ÖDB IV 41). Jfr 
knivsked-, nålhus-band. 

kniv(s)-blad n. II V la kna`jvbZräd Älvd. kna`jv-
blå —kn4'jvblä Ors. kni'vblråd Leks. kni'vbkä 
Bju. Nås Li. knisvsblrå, Mal. (jfr blad) 'blad på 
kniv / blade of knife' (SAOB knivblad). 

kniv-sked(ar) f. Ta (pl.) -,IVa kna`jvstjleöer f. I 
pl. 	Älvd. kna' jvstfleaär kna,' jvstjled kn4' jv - 
sej Mär Våmh. kne` jvstj Mär knä` jvstjådär Mor. 
knejvstjådär Ve. knä`jvstjådrär Soll. kna`jv-
stjådsr ,.kn.I`jvstjEder Ors. knä`jvstjådär Ore kni`v- 
stjgdsr vRättv. kni'vf4der Rättv. (Bi.) kni`v-
Mar ,,,kni'vfe7dar Leks. kni'vfåa f. IV Nås 
kni'vfödär f. I pl. 	f. I Jä. kni'vfösr 
Äpp. kni'vsklär ,,,kni'vski(a) Mal. kni'vskäjer •••• 
knivskäja f. IV Li. kni'vskäjer 	 Tra. 
`knivslida / sheath of knife' (se ill.; SAOB 
knivsked); je pär knä` jvstjådrär Soll. et par 
knisvfädar Leks. 'en knivslida'; an e .21äkså', 
knä`jvstjgdrär Soll. 'han är (efterhängsen) som 
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knivslidan'. Jfr trerums-. Syn.: jungskedar; 
knivskedpar; knivslida. 

knivsked-band n. Ja kni'vfebannd Flo. `vävt band, 
utgörande del av knivskeddonen, vari kniv-
slidan hängde / woven ribbon forming part of 
knivskeddonen in which sheath of knife 
hung'. Jfr knivs-, nålhus-band. 

knivsked-don m. Ja knisvfedön Flo. `uppsättning 
av kniv, knivslida, nålhus och sömring / 
set consisting of knife, sheath, nålhus and 
sömring' (Rz 337 b). 

knivsked-nålhus n. III kni'vvfenågrgei Flo. <nål-
hus, ingående i knivskeddon / nålhus 
forming part of knivskeddon'. Jfr kniv-
sked(s)kniv. 

knivsked-par 	 kni'vskipär Mal. kni`v- 
skäjpår ÖVd. 'knivslida (med två rum) / sheath 
of knife (with two pockets)'. Syn.: se jung-
skedar. 

knivsked(s)-björn m. Ja kna`justgeabgönn Älvd. 
kni'vskibjenn Mal. kni'vskäjbjänn ÖVd. 'varulv 
i björnhamn / werewolf in form of bear' (0d-
stedt, Varulven 34, 41, 54). Syn.: björnhamn; 
fähusbjörn, bet. 2; täljknivsbjörn. 

knivsked(s)-gädda f.IVa kna' jvsgeagedd(a) Älvd. 
Våmh. knesjustjedsgedda Ve. knisvakigtidda Mal. 
kni'vakäkädda ÖVd. `gädda, ungefär lika lång 
som en knivslida / pike about as long as sheath 
of knife'. Jfr gäddhala m. fl. 

knivsked(s)-kniv m. Ta kni'vfedskniv Leks. kni'vv-
fekal) Flo. 'kniv, ingående i knivskeddon / 
knife forming part of knivskeddon'. Jfr 
knivskednålhus. 

knivskeds-krok m. Ib kna`jvstfieskrnek Älvd. 'me-
tallkrok, medelst vilken knivslidan fästes i 
kjortellinningen / metal hook with which 
sheath of knife was fastened to kirtle'. Jfr 
nystkrok. 

knivskeds-läst f. Ta kna`jvstje,alesst vOrs. läst för 
tillverkning av knivslidor / last for making 
knife-sheaths'. 

knivskeds-rem f. la kna'jvstgesrf ern Älvd. 'smal 
skinnrem, som kvinnan vid behov bar om livet 
och vid vilken knivslida och nålhus voro 
fästa / narrow leather band which woman wore 
round waist, to which sheath and nålhus 
were fastened'. Jfr bälte, bet. 2. 

kniv-slida f.IVa kni'valla Bju. Ga. 
Nås Mal. <en- el. flerrummigt läderfodral för 
kniv in. m. / leather ease with one or more 
pockets for knife etc.' (se ill.; SAOB 1). Syn.: 
se jungskedar. 

kniv-stil m. la knirkstil ölVfor. ,-kne`justil Ve. 

kna`justil Ors. 'skrift, som av vallhjon el. andra 
personer ristades med kniv el. yxa på träd, 
vissa väggar och vissa föremål! writing seratched 
with knife or ax on trees, certain walls and 
certain objects by herdsmaid or other people'. 
Syn.: se gässelkarlstil. 

kniv-tånge m. Illa knä` jvtånndje öMor. kni`v-
tanndje Li. 'bakre spetsig del av kniv, vilken 
stacks in i skaftet och nitades fast / pointed 
end of knife which was riveted into haft'. Jfr 
tånge. 

knjurig adj. I, se knyrig. 
kno sv. v. 3. knä (pret. kno'cld, sup. knö'i) Mal. (jfr 
gno v.; LD II 24; 277: 50) 'lossa skinnet av 
slaktat djur gm att skjuta den knutna handen 
under skinnet / loosen the skin of slaughtered 
animal by pushing fist under the skin' (ÖDB I 
309; jfr Torp knua). Jfr knoga, bet. ib; sno', 
bet. 5. Syn.: knoga av; knoka av (utav); 
knokla av, bet. 1; knuva av; knåda, 
bet. 2. 

knockeli  m.Id kna'kkält Dju. Flo. (jfr knockla' 
f.). 1. ledknota, -knapp; kota / protruding 
part of bone or protruding joint' Flo. Syn.: 
knockla', bet. 1; knorta, bet. 1. 2. 'fotknöl / 
ankle' Dju. Syn.: se ankel; knok, bet. 2; 
knokel, bet. 2. 

knockeln  m.Id kna'kktik Flo. (jfr knockla v.) 
'hopskrynklad el. hopknycklad klump av ngt / 
crunipled or crushed lump of sthg'. 

knockel-slå st.v. knirkairslå Rättv. 'slå ihop 
fotknölarna, när man går / knock ankles to-
gether as one walks'. Jfr skånkslå. 

knockla' LIVa knOklra Rättv. kna`klara Leks. Ål 
kna`kkka Bju. Flo. Nås una`kklra Ga. Mock. 
(SAOB knockla'). 1. ledknota; kota' Nås. Syn.: 
knockell, bet. 1; knorta bet. 1. 2. 'fotknöl' 
allm. Syn.: se ankel; knockeli, bet. 2; knok, 
bet. 2; knokel, bet. 2. 

knockla" f.IVa kna`kklra Flo. (jfr knockla v.) 
'mjölklump i deg / lump of flour in dough'. 

knockla sv. v. 1. kns`kkka Flo. (jfr kno c k elu) 
'skrynkla, knyckla (ihop) / crumple, crush' 
(SAOB; Vll knockla'). Syn.: knövla, bet. 1. 

knockle m.IIIa kna`kklra Flo. Nås. 1. led-
knota; kota' Nås. Syn.: knockeli, bet. 1; 
knockla' f., bet. 1. 2. <fotknöl' allm. Syn.: se 
ankel; knockell, bet. 2; knokel, bet. 2. —Av!.: 
kns`kldru adj. Flo. Mal. 'knotig / knuckly'. 

knog m., se knog(e). 
knog n.Ic knjög öMor. Soll. knög Våmh. Ors. 
Rättv. Nås 'tungt, hårt, besvärligt arbete / 
hard, difficult work' (SAOB knog'). — Av/.: 
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knö'gun sOrs. knö'gu adj. Bju. Nås <besvärlig, 
mödosam / hard, laborious' (SAOB). 

knoga f. IV a knjö`ga vSoll. knö'va Ors. 'naturligt 
mått, bestående av avståndet mellan tummens 
spets och dess första led (ca. 2,5 cm.) / natural 
measurement, clistance between tip of thumb 
and its first joint' (V11 knoe, bet. 2). Syn.: 
knoge, bet. 2; knoka, bet. 2; knoke, bet. 3. 

knoga sv. v. 1. knega -knjega Älvd. knjö‘ga 
öMor. knö'g(a)-knjö`g(a) Son. Ore knö'ga (bet. 
2) ,,,knö`va, (bet. 4) Ors. knö'ga -knöv- Rättv. 
knö'ga (bet. 1, 3, 4) '..'knö'va (bet. 1, 4) Leks. 
knö'ga Bju. Dju. Nås Jä. Mal. knösg- Mock. Äpp. 
1. a. 'med tunaknogarna massera ett sjukt ställe / 
massage injury with thumb joints' (jfr SAOB 1) 
Leks. Jfr knokla. b. 'lossa skinnet av slaktat 
djur gm att skjuta ett kalvben (fotben) under 
skinnet / loosen the skin of slaughtered animal 
183 pushing a kalvben under the skin' (ÖDB 
I 309, 316) Älvd. Jfr kno; knoga av. 2. 
'arbeta intensivt, slita, streta / work hard, toir 
(SAOB 3) allm. Syn.: knola. 3. <gå långsamt / 
walk slowly' (SAOB 4) Leks. jä får 16'v tä knö'ga 
'jag måste gå sakta'. 4. (jfr knoga f.; knog (e), 
bet. 2:) 'mäta (t. ex. en strumpfots längd) med 
nedersta tumleden / measure with lower thumb 
joint' Ors. Leks. Dju. Jä. Syn.: knoka; knok-
la av, bet. 2. - Särsk. förb. (av:) 1. knjfivg-
å'v Älvd. `långsamt begiva sig iväg'. Jfr knokla 
iväg. 2. knöv-å' stji'nns Rättv. (Bo.) `medelst 
knogning flå av skinnet'. Syn.: se kno; (i h o p :) 
knjög-ehö'p hö'ä te Wdr, Ore `med möda samla 
höet i ladan'; (utav:) knö`g-tå fi'nnä Mock. 
Äpp. `medelst knogning flå av skinnet'; (å:) 
knög-ö' vOrs. `knoga på'. 

knog(e) m. I Illa knö'gä öMor. knö'gä (bet. 1) 
knö'vä (bet. 2) Ors. knö'gs 	Rättv. knö'va 
,--knö'ga Leks. knö'ga Bju. Dju. Nås ( -knög, 
bet. 2) Jä. knö'va Ål vvö`ga Mock. knö'gä Flo. 
1. `fingerled, som, då handen knytes, framträder 
som en upphöjning på fingrets yttre sida / 
knuckle' (SAOB) allm. Syn.: knok, bet. 1; 
knoka f., bet. 1; knoke, bet. 1; knokel', 
bet. 1; knokla', bet. 1; knokle. 2. `naturligt 
mått, bestående av avståndet mellan tummens 
spets och dess första led' Ors. Rättv. Leks. 
Dju. Mock. Jä. ä e sä'kks kn,ö`gar på ett kva'rrter 
Leks. (Silj.) `det är sex knogar på ett kvarter 
(dvs. ca. 14,8 cm.)'; e'nn knö'g Jä. `en knoge 
lång'. Synaseknogaf. 3. (iförb.mednystav.:) 
nist knö'gar sRättv. `slå kullerbytta / do somer-
saults'. Syn.: se hövda adv.; knota f., bet. 7; 
kota,bet.5;kullerbytta;mes-gruva,-skota. 

knok m. f.Ib knök ,,,kng m. Ors. knjök Ore 
knök f. Äpp. Mal. (Torp knök). 1. `knoge / 
knuckle' allm. Syn.: se knoge, bet. 1. 2. 
`fotknöl / a,nkle' Ors. Ore. Syn.: se ankel; 
knockeli, bet. 2; knoke, bet. 2; knokel, bet. 2. 
8. `ledknöl vid handleden / wrist joint' Ors. 4. 
`redskap av ben, varmed sömmen mellan två 
skinnstycken pressades ut och gneds / bone 
implement with which the seam between two 
pieces of skin was flattened and rubbed' Mal. 
spettsknök ̀ dets.'. Jfr fj ukmakare m. fl.; krus-. 

knoka f.IVa knö'ka -knjöska Ve. knö'ka Rättv. 
Mal. ÖVd. 1. `knoge' (SAOB d) allm. Syn.: se 
knoge, bet. 1. 2. `naturligt mått, bestående av 
avståndet mellan tunamens spets och dess 
första led' öVd. Syn.: se knoga f. 3. `viss 
ryggkota i korset på en ko / certain vertebra by 
loins of cow' Rättv. op i knökom <i korset' (om 
ko). 4. `vresigt trä, knölig utväxt på trädstam, 
knota / knot in wood, gnarled protuberance on 
tree trunk' Rättv. Jfr masur-, tjärved-. Syn.: 
knorta, bet. 2; knota, bet. 3; kosa', bet. 4; 
kota, bet. 2; runn; vrida, bet. 1. - Av!.: 
knö'ku adj. Rättv. <knotig / bony, knotty'. 

knoka sv.v.l. knjök- Ve. knö'ka Li. `mäta med 
nedersta tumleden' Li. Syn.: knoga v., bet. 4. 
- Siirsk. förb. (av:) knjök-å'v Ve. (jfr SAOB 
knoka v.) `medelst knogning flå av (skinn)'. 
Syn.: se kno; (utav:) knö`k-tå' Li. `dets.'. 

knoke m. III a knöskä ,,,knjö'kä Ore (SAOB under 
knoka). 1. 'knoge'. Syn.: se knoge, bet. 1. 
2. 'fotknöl'. Syn.: se ankel; knok, bet. 2; 
knokel, bet. 2; knokla, bet. 2. 2. <naturligt 
mått, bestående av avståndet mellan tummens 
spets och dess första led'. Syn.: se knoga f. 

knokel m. Id 	knjfk'skel ,,knjfestjel nÄlvd. 
kny."5kelr (pl. kny."äkker) vÄlvd. kng"öku/ (pl. 
knOöklit(r)) nVåmh. knekul Våmh. (Bon.) 
knjo"kälr -knjö'tjil -kno"tji1 ,-.knö'tjy1 (pl. knö`k- 
kär 	knä' tjylär) vMor. knö'tjil öMor. -knjokälr 
Ore (jfr Noreen Ordl. knökel). 1. 'knoge' allm. 
Syn.: se knoge, bet. 1. 2. 'fotknöl' Älvd. Våmh. 
Mor. Ore li'll-, stferknjokäk Ore 'yttre resp. 
inre fotknöl'. Syn.: se ankel; knockel, bet. 2; 
knok, bet. 2, m. fl. 

knoken adj.III knä' tjin, Mal. (om person:) 'kulen, 
frusen / (of person:) sensitive to cold, chilly'. 
Syn.: kulen, bet. 2. 

knokla f. IV a b knjö'kla ,,,knö'kla öMor. knjöVdra 
kno"klra vSoll. knjö'kälr (pl. knjö`kintr)-

knjo"kälr Soll. 1. 'knoge' allm. Syn.: se knoge, 
bet. 1. 2. 'fotknöl' allm. i djord 	Ini i knöVelo 
öMor. <jag gjorde mig illa i fotknölen'. Syn.: se 
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ankel; kno °kel', bet. 2, m. fl. 3. (senare 
ssgsled:) `höftben(skam) / hip bone'. Jfr mj ärm-. 

knokla sv.v.l. kniekek- Älvd. kng`ökti/r Våmh. 
'bearbeta med knogarna / work with knuckles; 
knead'; kngkält di'en Våmh. 'bearbeta degen 
med knogarna'. Jfr knoga v., bet. 1. - Särsk. 
förb. (av:) 1. knitiske-å'y stji'nned Älvd. 'me-
delst knogning flå av skinnet'. Syn.: se kno. 
2. knOkälr-4'v ska' fitä4 Våmh. 'mäta (strump)-
skaftets längd med nedersta tumleden'. Syn.: 
knoga v., bet. 4; knoka; (iväg:) knifiske-
iwö'g Älvd. 'mödosamt begiva sig iväg'. Jfr 
knoga av, bet. 1. 

knokle m. III knjekek (best. sg. dat. knjekk4m) 
-kng`ökek Älvd. 'knoge'. Syn.: se knoge, 
bet. 1. - Av!.: knifi'skug adj. nÄlvd. 'knotig / 
bony'. 

knok-skål f.Ia knö'kskålt Rättv. (jfr kn.oka f., 
bet. 4) 'skål, gjord av en knölig utväxt (masur-
knöl) på trädstam / bowl made of gnarled pro-
tuberance on tree trunk'. Jfr disk, bet. 1; 
knota, bet. 5; skål, bet. 1; asp-, trä-, ved-
skål; brännvinsknota. Syn.: knorta, bet. 3; 
knort-, knot-, kot-, masur-, bet. 1, vrid-
skål; knot-kapp, -kosa; masurkappe; 
vrida, bet. 2; vridkoppa. 

knola sv.  .v .1. knöka Flo. 'knoga, streta / toil, 
work hard'; o knerira s bå'r 'hon stretar och bär'. 
Syn.: knoga, bet. 2. 

knoll (e) m. III a kne'lla Mal. (Torp kn o 1 1 e, 
under knoll) 'bergknalle / hillock'. Syn.: 
knall', bet. 1; knall(e). 

knoller m.Id kne'llsr Leks. vs'llär Ga. kns'llär 
(kns'llren) Nås kne'llte Mal. (SAOB knoller). 
1. 'knorr (på svansen) / curl (of tail)' allm. 2. 
<knollrig hårlock / frizzy curl' Leks. Mal. Syn.: 
knorl. 

knoller sbst. oböjl. knu'lldsr Rättv. (endast i förb. 
gå i knoller:) gå i kns'lldsr `gå om intet, miss-
lyckas / come to nothing, fair. 

knoller-gumse m. Illa kns'llsrgumnsa Leks. 
kns'llergummse Leks. (Silj.) kns'llärgurnmsä Jä. 
kns'llä(r)gsmmsa sMal. 1. 'gumse med knollrig 
ull / ram with frizzy woor Leks. Jä. Syn.: 
knyllergumse, bet. 1. 2. 'person med lockigt 
hår / person with curly hair' Jä. Mal. Syn.: 
knyllergumse, bet. 2. 3. `spån, som rullat 
ihop sig i spiral / wood shaving which had curled 
up' Mal. Syn.: knyllergumse, bet. 3. 

knoller-tapp m. la knu'llsrtapp Leks. 'man med 
knollrigt hår / man with frizzy hair'. Jfr knol-
lergumse, bet. 2. 

knollra f.IVa kns'llra Rättv. Jä. Mal. kns'llra 

Leks. uva'//ra Ga. (SAOB). 1. `något som är 
spiralformigt krökt / sthg spiral or curled' allm. 
Syn.: knorla, bet. 1. 2. 'hårlock, hårbuckla/ 
curl, tendril of hair' allm. Syn.: knörla, bet. 1. 
3. 'fnurra på tråd / knot in thread' Ga. Mal. Syn.: 
se brännknörla; fyran, bet. 1; knorla, bet. 2; 
knorra, bet. 2; knörla, bet. 2; lynka, bet. 3. 

knollra sv. v. 1. knu'llder- Älvd. knu'lldär Mor. 
kne'llra Rättv. (Bi.) Jä. Mal. kne'llra Leks. 
kns'lldra Dju. vvs'llra Ga. kns'llär- Nås. 1. 
`göra krusig, locka / make curly' (SAOB knoll-
rat' 1) allm. knu'lldär å'ret öMor. kns'llär hå'ret 
Jä. 'krusa, locka håret'. Syn.: knyllra, bet. 1; 
knörla. 2. `böja i rundel el. spiral / bend into 
round or spiral shape' (styr. dat. el. ack.) Mor. 
Ga. Jä. an knu'lldrä ru'rnmpun nvMor. 'han 
(o: hunden) lägger svansen i rundel upp mot 
ryggen'. Syn.: knorla; knyllra, bet. 2; 
knörla, bet. 2. - Refl.: knu'llde sig Älvd. 
kns'llär se Nås kns'llä gc Mal. 'bliva krusig 
(lockig)'. - Särsk. förb. (hop:) knsllär-hö'p sä 
Dju. Jä. 'rulla ihop sig' (t. ex. som hyvelspån); 
(ihop:) knullde-jfesp sig Älvd. knsilsr-ihö'p så 
svLeks. `krulla ihop sig, bliva krusig'; hå'rä ä 
ihö'pknsilra svLeks. <håret är lockigt och ihop-
tovat'; knsilär-ihö' p så Mal. 'tova el. rulla ihop 
sig' (om hår, garn el. näver). 

knollrig adj.I knu'lldrug -knu'lldrqn Älvd. knu'll-
ru Ve. kns'll(d)ru vRättv. kns'llrug Rättv. 
(Bi.) Leks. vvs'llru Ga. kne'llru, Nås Jä. kns'll(d)-
ru Mal. 1. 'krusig, lockig / curly, frizzy' (SAOB 
1) allm. Syn.: fluddrig, bet. 4; flurig, bet. 2; 
kn.orlig; knyllrig, bet. 1; knörlig, bet. 1. 
2. 'knölig, knotig / knuckly, bony' (SAOB 2) Ga. 
ett vvv'llrut trå' ett knotigt träd'. 3. 'invecklad, 
knepig, märkvärdig / knotty, difficult, strange' 
Ga. e då va vvs'llrut hå 'det (där) var knepigt 
(det)'. 

knopp m.Ia knupp OvSi. (utom vSoll. knapp) 
knspp NeSi. Vd. (utom Ga. Mock. Jä.vv app). 

<mer el. mindre rund kula el. knapp / more 
or less round knob or button' (t. ex. på dörr-
handtag; på käpp; på slagstör; SAOB 1) allm. 
si'llyknuppen Älvd. `silverknoppen på biskops-
kräklan'. Jfr godkåd-. Syn.: knappt, bet. 1. 

'huvud på knappnål el. prydnadsnål / head 
of pin or ornamental pin' (SAOB 1 c) OvSi. 

'fröhus hos lin / seed vessel of flax' (SAOB 
1 f 13; CoDB I 438) Mor. Leks. Nås. Jfr knappt, 
bet. 5; lin-. 4. <sädeskorn etc. / grain of corn 
etc.' (jfr SAOB 1 f) Våmh. Mor. Ve. Rättv. Leks. 
Dju. Jä. i åsgum int knu'ppen öMor. `vi hava ej 
ett (enda) sädeskorn'; ru"gknupp öMor. `rågfrö'; 
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kweennknupp Ve. `kornfrö'; hå`gerknspp svLeks. 
hä'värknspp Jä. `havrekorn'. Jfr j ohannes-, 
jordpäron-, päron-, sädes-. Syn.: korn, bet. 

5. 'outvecklat skott, bestående av stamdel och 
bladanlag, blomknopp / bud' (SAOB 4) allm. 
bjä`rrkknupp Ors. 'björkknopp'. 6. <kärna i 
frukt / core, pip, stone of fruit' Soll. Jfr körsbär, 
ssgr. Syn.: sten. 7. 'litet nystan / small ball 
of wool' Älvd. Ornknupp 'litet garnnystan'. 
8. (pl.:) <ett stickat prydnadselement upptill på 
strumpa / knitted decoration at top of stocking' 
(se ill.) Ors. - Avi.: knu`ppun öMor.; n. knu`pput 
Ors. adj. 1. 'fullt med knopp / full of buds' Ors. 

(om tyg:) 'noppigt / (of material:) knotty' 
öMor. Ors. 

knoppas sv.v. 1. pass. knu`ppas Älvd. 'leka en 
viss lek med knappnålar / play certain game with 
pins' (We.). Jfr knopp, bet. 2. 

knopp-gräs n. II kns`ppgräs öVd. `tuvsäv, Scirpus 
cwspitosus' (Färje, Tra. fl., s. 104; jfr SAOB). 

knoppla sv. v. 1., se knyppla. 
knopplig adj.I kns`pplru Mal. 'ojämn, gropig, 
stenig / uneven, rough'. 

knoppling m. I b knispkiv Rättv. knssppkin Leks. 
Ål; obef. Jä. (jfr 1711 We. knoppen). 1. '(liten) 
rund sten / (small) round stone' Al. Syn.: se 
klapp er st en. 2. 'testikel / testicle' allm. Syn.: 
se ball, bet. 1; knyppling. 

knoppling-mölja f.IVa kns`ppirivmsirja Al 'mat-
rätt, bestående av flott, vatten och bitar av 
testiklar / dish consisting of lard, water and 
pieces of testicle' (CoDB III 483). 

knopp-nål f. la knu'ppn41 Älvd. Våmh. knu' ppnåk 
vMor. Ve. Ore knupnå'l öMor. knu`ppnöl vOrs. 
kns'ippnålr Rättv. Al Dju. yva' ppnålr Ga. 
'knappnål / pin' (SAOB; jfr ÖDB I 66); me"siv-
knapra» nvMor. 'större knappnål av mässing, 
varmed halsduk hopfästes'. Syn.: knappnål. 
- Sag: knu`ppnäksbriev Älvd. knusppnålsbröv 
öMor. knu`ppnålrebröv vMor. knu`ppnå4bröv 
Oro n. 'knappnålsbrev / sheet of pins'. 

knopp-skål f. IVa kns`ppskålr Rättv. (Bi.) 'tenn-
skål med lmoppförsedda handtag / tinbowl 
with handlas with knobs on'. Syn.: se brud-
skål. 

knopp-tada f.V knu`pptädål Älvd. knuspptadu 
vMor. (jfr om tada Bergfors, s. 155). 1. 'vild 
timotej, Phleum pratense / wild timothy' 
(Lyttkens 1542) Älvd. 2. `vårfryle, Luzula 
pilosa / hairy woodrush' Mor. 

knora sv.  .v .1. knöra Mal. (jfr knoga v.) 'slå 
knogarna mot varandra / bang knuckles against 
each other'. Jfr knore; knytnäva. 

knore m.IIIa knö'ra Mal. (jfr knoge). 1. 
'gumse / ram'. Jfr knora. Syn.: se gumse, 
bet. 1. 2. 'stark, envis och tålig person / strong, 
stubborn and patient person'. 

knorig adj.I, se knyrig. 
knorka f.IVa kns`rrka Tra. (jfr knorpa; knärka) 
'brosk / cartilage'. Jfr bröst-. Syn.: se brosk; 
krångna. 

knorl m. Ja knå'rl Leks. knårl Bju. kniik sMal. 
'knorr (på svansen) / curl (of tall)'. (SAOB 
knorlu  1). Syn.: knoller, bet. 1. 

knorla f. IVa kno'lla Våmh. (Bon.) kneala vMor. 
knå`rla Bju. knii`rla Al kngs (r)la -knka Äpp. 
krana Mal. 1. 'cirkelrund el. spiralformig 
krökning / circular or spiral-shaped bend' 
(SAOB 1) Mal. Syn.: knollra, bet. 1. 2. 
'fnurra på tråd / knot in thread' (jfr SAOB 1 a) 
Bju. Al Äpp. Mal. Jfr härka v., avl. Syn.: se 
brännknörla; knorra, bet. 2; knörla, bet. 2; 
lynka, bet. 3. 3. 'tilltrasslad el. tovig massa av 
hår / tangled mass of hair' (SAOB 2) Våmh. 
(Bon.) vMor. Syn.: hårkoka; knörla, bet. 3. 
4. 'droppe av talg / drop of tallow' Bju. - Seg: 
knssrrltg m. Al 'masur / curly-grained wood'. 

knorla sv. v. 1. knå'rl(a) Leks. knii`rl- Bju. knii`(r)la 
knirka Mal. 'böja i spiral, slå knorr på / band 

into 	(SAOB knorlau) Leks. Mal. Syn.: 
se knollra, bet. 2. - Refl.: knge` (r)1 så Bju. 
Mal. 'kröka sig i spiral; bli full med fnurror'. - 
Särsk. förb. (ihop:) o knå(r)l-ihö'p ä Mal. 'hon 
knycklade ihop det'. 

knorlig adj.I kno'llttn Våmh. (Bon.) kngt`rlug 
Leks. knå`rlu Bju.; n. kngt'alut Mal. 'knollrig; 
full med fnurror / knotted, frizzy' (SAOB 1). 
Syn.: knollrig, bet. 1; knyllrig; knörlig, 
bet. 1. - Adv.: sprnn kns'llut Al 'spinna ojämn 
tråd / spin uneven thread'. 

knorp n.Ia knurrp Dju. (jfr Torp knurp) 'brosk; 
broskbit / cartilage'; ä va en knu'rrp ti tjöstta 
'det var ett stycke brosk i köttet'. Syn.: se 
brosk; krångna. 

knorpa f.IVa kns`rrpa vSoll. kns`rrpa Jä. Mal. 
Li. -föreg. Jfr bröst-, gift-. 

knorpa' sv. v. 1. kns'rrp vSoll. kneerrpa Dju. Flo. 
<tugga, så att det knastrar; knapra / chew 

loudly, crunch' (Torp knurpa; jfr SAOB 
knorpa) vSoll. Flo. Syn.: se braka, bet. 3. 

(opers:) `knäppa (i lederna) / click (of joints)' 
Dju. 

knorpa' sv. v. 1. kno`rrpa ,,,knsrrp- Mal. 'boxa / 
box'; an knosrrp s .21å'r må jä'mmt 'han boxar 
och slår mig jämt'. - Särsk. förb. (till:) knorrp-
el. knsrrp-te-ä't om 'giva honom en stöt med 
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knuten hand'. - Av!.: knorrp knurrp m. Mal. 
1. 'hård stöt med knuten hand / hard blow with 
fist'. 2. 'slagskämpe, bråkstake / fighter'. 

knorra f. IV a knu'rra Älvd. knirra Mal. kn8`rra 
Li. 1. 'vridet el. skrynkligt föremål / twisted 
or crumpled object' (jfr SAOB knorra" 2) Li. 
Jfr fela f., ssg. 2. `fnurra på tråd / knot in 
thread' (SAOB knorrar' 3) allm. ä våk 85 
my`ttjy knirraa  Mal. 'det blir så mycket fnurror 
(på tråden)'. Syn.: se knollra, bet. 3. 3. 
'ytterst liten kvantitet / very small quantity' 
(särsk. av smör el. messmör) Älvd. ./na int 'len 
knu'rr åv i'vvgå <vi ha inte det allra minsta av 
någotdera' (smör el. messmör). Jfr doft; domt 
f.; dugg; mjöldamm, bet 2, m.fl. 

knorra' sv. v. 1. knu'rra rs,knu'rra Ors. kne'rra 
Jä. 1. 'knarra / creak' (SAOB knorra' 1) Ors. 
ä kns`rrer in i li"dumq öOrs. 'det knarrar i 
lederna'. Syn.: se braka, bet. 2. 2. (om katt:) 
'spinna / purr (of cat)' Ors. Jä. (SAOB knorra' 
1 a). Syn.: kurra", bet. 2; spinna, bet. 4. 

knorra" sv. v. 1. knu'rr- ÖVd. (jfr SAOB knorra"; 
i särsk. förb. ihop:) kniirr-ihö'p se Li. 'knollra 
sig / 	- Refl.: kny'rr se ÖVd. 'ringla sig, 
knollra sig / twist, eurl'. - Pass.: kns`rres Tra. 
`dets.'. - 	kns`rr8 adj. ÖVd. 'krusig, lockig / 
curled' (SAOB knorrig" 1 a). 

knorr-pyre m.IIIa km`rrprire Li. 1. 'lamm med 
krusig ull / lamb with frizzy wool'. Jfr knoller-
gumse, bet. 1. 2. `pojke el. man med lockigt 
hår / boy or man with curly hair'. Jfr knoller-
gumse, bet. 2. 

knort adj.I knifert Älvd. kngött Våmh. (Bon.) 
knjört vMor. (jfr kny adj.; Noreen Ord. knört; 
Torp (?) knurt m.; om person el. sak:) 'liten 
och nätt, behändig, proper / small, neat, handy'. 
Jfr nyttig, bet. 2-3. Syn.: behändig, bet. 3; 
nätt, bet. 1; snäll, bet. 5; tirlig; tjänlig. 

knorta f.IVa knjö`rta öMor. 1. ledknapp / 
protruding joint'. Syn.: knockell, bet. 1; 
knocklaI, bet. 1. 2. 'knölig utväxt (masur-
knöl) på trädstam / gnarled protuberance on 
tree trunk' (SAOB 1). Jfr knoster", bet. 2. 
Syn.: se knoka, bet. 4. 3. 'skål gjord av en 
knölig utväxt (masurknöl) på trädstam / bowl 
made of gnarled protuberance on tree trunk'. 
Syn.: se knokskål. 

knort-skål f. la knjö`rtskål öMor. =knorta, bet. 3. 
Syn.: se knokskål. 

knorvel m. I krw'rrvil Jä. Mal. (jfr knorvlig) 
'pojklymmel / rasear (V11 knorvel; We. knur-
velI; Torp knurv). 

knorvlig adj.I 	rrvirug Leks. (jfr knorvel) 

'skorvig / scurfy'; ii`pplran ä knii'rrylrug 'äpplena 
är skorviga'. 

knosa sv. v. 1. knös- Rättv. Bju. (endast i särsk. 
förb.; av:) knös-å' sten Bju. 'jämna stenen gm 
att slå av ojämnheter med knose (bet. 2) / 
even out stone with knose' (jfr knossa); (till:) 
jä sa knös-tå' a dä Rättv. 'jag ska ge dig en riktig 
smäll'. 

knose m. III a ••••LIVa knö`sa Bju. Jä. Mal. 1. 
'hård klump; seg vedkubb / hard lump; tough 
block of wood? (SAOB) Mal. e brå knä' sa mä 
my'ssm8r `en duktig klump av hårt messmör'. 
Jfr knorta, bet. 2; knoster", bet. 2. 2. (jfr 
knosa av) 'slägga av järn, anv. för sönder-
slående av stenar / iron sledgehamrner for 
breaking up stones' Bju. Jä. Jfr järn-. Syn.: se 
j ärnknosa; knoster'. 3. 'hård, obändig 
varelse (människa el. djur) / hard, unbending 
creature' Mal. 

knossaI  sv. v. 1. knö"så Älvd. knir8å Våmh. 
(Bon.) knu"så vMor. Soll. knå` sa Flo. knå` s8 Jä. 
Äpp. knå`sit Mal. knå'aså Li.; obef. öMor. (jfr 
knasa v.). 1. (tr.:) <krossa / crush' (SAOB 
under knosa) allm. Syn.: se knasa. 2. (intr.:) 
'krasa sönder; knastra, braka / crush, erackle' 
Soll. Flo. Jä. ä knu"sät uti Xmim Soll. 'det 
knastrade i halmen'. Syn.: knastra. - 
Särsk. förb. (sönder:) knoså-siennd Älvd. knu-
så-su'nnd vMor. kn8s8-88'nnd Jä. knå.98-so'nnd 
Mal. knässå-so'nnd Li. 'krossa (sönder)'. 

knossan 
 

sv. v. 1. knci`88 Mal. 'arbeta hårt, knoga / 
work hard, toil' (Jac.-Matras knosa); an vä, 
da 8 knå`s8 s så`g 'han var där och sågade av alla 
krafter'. 

knoster' n. Id kn« ster •-knjester ,,,knö'ster Älvd. 
kneE'sstär Våmh. knö'stär -knjö'stär Mor. vSoll. 
knö`ster Ve. knå'stär Soll. knö'st8r -kn5'ster 
kno'sstur kno'sster Ors. kny'sstä/r Ore kno's(8)t8r 
Rättv. kno'sstär Bju. Al Flo. Nås Jä. Mal. 
vvo'sstär Ga. knjo'sstär Mock. kno'sster ÖVd. 
`slägga, anv. för sönderslående av stenar / 
sledgehammer for breaking up stones' (SAOB); 
214 mi knö`stri sOrs. 'slå med släggan'. Jfr rev-, 
sten-. Syn.: se järnknosa; knosa, bet. 2. 

knoster" n. Id kn« ster ,--,kno'sster öOrs. kno's(s)tur 
Rättv. Leks. kno'sstär Bju. Al Dju. Jä. Mal. 
nvo'sstär Ga. 1. <något hårt sammangyttrat / 
hard cluster of sthg' Bju. Ga. 2. <vresig trä-
kubbe; masurknöl / gnarled block of wood; 
curly-grained wood' (ÖDB II 216) Våmh. Ors. 
Dju. Ga. Jä. Mal. tiirrvesknosstår Dju. 'torr-
vedskubbe'. Jfr knorta, bet. 2; knose, bet. 1. 
Syn.: knostra. 3. 'brosk / eartilage' Rättv. 
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Leks. Al Mal. Syn.: se brosk; krångn a. 4. 
'tjock, trind flicka / fat, chubby girl' Jä,. Jfr 
knota, bet. 6. - Ssgr: vvossstårkuppa f. Ga. 
'liten masurskål / small bowl made of curly-
grained wood'; kno'sstärskålr f. Dju. 'masur-
skål'. 

knoster"' n.Id knfi'stär Soll. (jfr knostrall  v.). 
1. 'ngt som knastrar (t. ex. smått grus) / sthg 
which crunches (e.g. gravel)' . 2. 'knussel / nig- 
g arclliness'. 

knostra f. IVa kno'sstra Dju. 'vresigt stycke 
trä / piece of gnarled wood'; tu'rrveskn,osstra 
'vresigt stycke torrved'. Syn.: knoster", 
bet. 2. 

knostraI  sv. v. 1. knTster Älvd. kno'sstra Leks. 
(Silj.) kno'sstra Mal. ÖVd. 'krossa (med knos-
ter); slå hårt / crush; hit hard' (SAOB). - 
Särsk. förb. (i h j äl:) knosstår-ihå'lr srä`r nvMal. 
'slå ihjäl varandra'; (sönder:) kn-Oste-su'nnd 
Älvd. knjöstår-su'nnd nvMor. knosstår-su'nnd 
Äpp. 'slå sönder med knoster'. 

knostrau  sv. v. 1. kno'sstär vMor. knu`sstär Soll. 
kno'sstra Leks. Ål (jfr knastra; V11 knöstra 
2 a). 1. 'knarra / squeak' vMor. ed e så kallt 
så e kno'sstrår unndår fö'tum <det är så kallt så 
det knarrar under fötterna'. Syn.: se braka, 
bet. 2; knärka, bet. 1. 2. 'knastra / crunch' 
allm. ja böt 88 ä kno'sstra Al 'jag bet så det 
knastrade'. Syn.: se braka, bet. 3; knärk a, 
bet. 2. 3. 'knota, knorra / murmur, grumble' 
Soll. Syn.: knota. 

knostrig adj.I kno'sstru Mal. (om ved:) 'svår att 
klyva, vresig / hard to split, gnarled'. Jfr 
knoster" n., b:t. 2. Syn.: dragig, bet. 3. 

knota f.IV a knfeeta knji»ta Älvd. kng`ata 
Våmh. knjöta Mor. Ore knöt(a) Ve. Soll. Leks. 
Ål knö'ta -knTta Ors. knö'ta Rättv. Bju. Dju.-
Tra. (utom Ga. Mock vvEita). 1. ledände av 
ben; större ben / bone (with joint); big bone' 
(SAOB 1) allm. Jfr ben-, mjörm-, ro-, röv-. 
Syn.: kota, bet. 1. 2. 'kota / vertebra' (SAOB 
le) OvSi. Mal. ry'ggknjöt(a) Mor. Ore ry'gg-
knöta Leks. 'ryggkota'. Jfr länd-. 3. 'knölig 
utväxt på träd / gnarled protuberance on tree' 
(SAOB 2; jfr ÖDB I 494) allm. biö'rrkknöta 
Leks. mä",surkngöta Våmh. ma'ssuknöta Al 
måssuknöta Jä. 'masurknöl': tjö'rknjöt vMor. 
'knotigt stycke tjärved'. Syn.: se knoka, 
bet. 4. 4. led på hästs bakben ovanför knä-
leden / joint of horse's hind leg above knee-
joint' Våmh. (Bon.) vMor. Jfr knotled. 5. 
(senare ssgsled:) 'liten skål, förfärdigad av 
knölig utväxt på björkstam / small bowl made 

from gnarled protuberance on birch trunk' 
Ors.; se brännvins-. 6. 'liten knubbig varelse / 
small, chubby individual' (t. ex. flicka el. häst) 
Mor. Soll. Jfr knoster", bet. 4; knott n., avl. 
7. (i förb. med nysta el. styppla v.:) knisst 
knö'ta Dju. Visst vnö'ta Ga. sty"ptar knö'ta 
Soll. 'slå kullerbytta / do somersaults'. Jfr 
nysta v. Syn.: se knog(e), bet. 3, m. fl. -Avi.: 
knetug riÄlvd. knö'tu Bju. Mal. adj. 'knölig, 
knutig / knobbly, gnarled' (SAOB 2). 

knota sv. v. 1. knösta ,,,knYta Ors. knö'ta Bju. Dju. 
`yttra missnöje / show displeasure' (SAOB I 2); 
ö'knö'tv,däs Dju. 'utan att knota'. Syn.: knos-
trall, bet. 3. 

knot-kapp m.Ia knöstkapp Ors. (jfr knota f., 
bet. 3) '(mindre) skål, tillverkad av björkknota / 
(small) bowl made of gnarled protuberance on 
birch trunk'. Syn.: se knokskål. 

knot-kosa f.IVa knötkösa Ors. Leks. =föreg. 
(se ill.). Jfr brännvinsknota. 

knot-led m.II knjö'tki 	 vMor. led på 
hästs bakben mellan hovled och hasled / joint 
of horse's hind leg between hoof and hock'. Jfr 
knota f., bet. 4. 

knot-skål f. la knjötskål -knÖtskål öMor. knÖt-
skål Ors. knÖtskålr Rättv. Leks. Al (jfr knota 
f., bet. 3) 'skål, förfärdigad av knölig utväxt på 
träd (björk)'. Syn.: se knotkapp. 

knott m.Ia knott Ve. knytt Ore Leks. Bju. Al Flo. 
Äpp. Mal. ÖVd. knört knåirt Rättv. 'liten, 
starkt stickande mygga / small, stinging gnat' 
(SAOB knott u  1; ofta i koll. anv.). Syn.: se 
kastkorp m. fl. 

knott n. Ta knutt Mal. Tra. 'småvuxen människa / 
short person' (jfr SAOB knott': knott" 2). 
Syn.: se knappel m., bet. 2. - Avi.: kns`tta f. 
Jä. 'liten, knubbig flicka / small, chubby girl' 
(jfr knota, bet. 6); knu`ttå m. Dju. 'småvuxen 
mansperson / short man'. 

knotter n. Id kna2'tår Soll. knu'ttsr vOrs. knirtur 
Rättv. knu'ttår Bju. (koll:) 'ojämnheter, knott-
ror / unevenness, roughness' (t. ex. på mark el. i 
huden; SAOB knotterm  1); knfiltär i ö`gum 
Soll. <hudutslag i ansiktet / rash on face'. Jfr 
knottrig. 

knotter-harpa f.IVa kratårharrpa Flo. kna`ttär-
harrpa Jä. 1. 'barnleksak, bestående av en såg-
tandad trästicka, som gneds med en annan 
sticka, så att ett rasslande ljud uppstod / 
children's toy consisting of saw-toothed wooden 
stick which was rubbed against another stick to 
causa a rattling sound' allm. Syn.: se f rat f e la, 
bet. 1. 2. 'person, som pratar och skrattar 
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ideligen / person who talks and laughs con-
tinually' Jä. 

knotter-is m. Ta knu"täräjs Son. knOtsris Rättv. 
'knottrig is / granular iee'. 

knotter-moln n. Ta kne`ttärmgrn Moek. 'cirro-
cumulus'. Syn.: bocktalg-, fårtalg-,grossel-, 
kes-moln. 

knotter-strupe m. Illa vus`ttärstrapa Mock. 'luft-
strupe / windpipe'. Syn.: se and-, knärp-, 
krus-strupe m. fl. 

knottra sv.v.l. vva`ttra Ga. kns`ttra Jä. (SAOB 
knottran). 1. 'småskratta, fnittra / giggle' 
Jä. Syn.: se gnassla, bet. 2; knattra. 2. 
`smågnägga / neigh, whinny' Ga. Syn.: se 
gnassla, bet. 1. 

knottrig adj.I knusttrug nÄlvd. knu`ttrun Våmh. 
knutru'n öMor. knu"trån Soll. kniettrun Ors. 
knii`trug Ore kn'å"tru Rättv. kns`ttru Bju. Dju. 
Nås Jä. (jfr knotter) 'ojämn, skrovlig / uneven, 
rough' (t. ex. om  hud; om väg; om is); ./n i 
knu`ttrun i gi`gum4 öOrs. 'han har utslag i 
ansiktet'. Syn.: k n y t t r i g. 

knova f., v., se knoga f., v. 
knove m., se knoge m. 
knubb m.Ia knubb Älvd. Våmh. Ors. Leks. Bju. 
Flo. gvubb Ga. 1. 'kort och tjockt stycke trä, 
träkloss, klabb / short, thick piece of wood' 
(SAOB 1) allm. tyr6rwidåknubbår Våmh. (Bon.) 
tjösrknubbar vOrs. 'tjärvedskubbar'. Syn.: 
klabb m., bet. 1; klamp, bet. 1; klubb, bet. 1. 
2. 'ofullständigt kolad brand i mila / incom-
pletely charred wood in charcoal kiln' (jfr 
SAOB 3) Ga. Flo. 3. 'kort och tjock man 
(pojke) / short, fat man (boy)' (SAOB 4a) Älvd. 
Ga. — Avi.: knu`bba f. Älvd. 'kort och tjock 
kvinna (flicka) / short, fat woman'; knu`bbug 
nÄlvd. knu'bbu Bju. adj. 1. 'kort och tjock/ 
short and fat' (SAOB 1). 2. 'knölig; klumpig / 
lumpy; clumsy' (jfr SAOB 2). 

knubb-ax n.Ia kniebbakks Älvd. <kort och tjockt 
ax / short, thick ear of graM'. 

knubb-dopp n. knu`bbdupp Våmh. (Bon.) 'dopp-
sås, tillredd av överbliven välling, smält fläsk-
flott el. talg och vatten samt kornmjöl, vari 
potatis doppades och åts tillsammans med 
tunnbröd / sauce made of left-over gruel, 
melted dripping or suet, water and barley meal, 
in which potatoes were dipped and eaten with 
elapbread' (ÖDB III 491). Syn.: pannvälling, 
bet. 2; pär(on)picka, bet. 3. 

knubb-mila f.IVa knu'bbmila Flo. (jfr knubb, 
bet. 2) 'kolmila, vars ved bestod av ofullständigt 
kolade bränder från andra milor / charcoal- 

kärl., the wood of whieh was made up of in-
sufficiently charred brands from other kilns' 
(ÖDB I 524). Syn.: se brandkur m. fl. 

knuddig adj.I knu'cldgn Våmh. (Bon.) `kort och 
grovt vuxen, undersätsig / short, squat' (We. 
knuddog). 

knuffla sv. v. 1. knu'ffla Leks. 'knuffa lätt, små-
knuffa; stöta med armbågarna / push lightly; 
elbow' (We.); knu'ffla å firra Leks. 'skära 
(säd), görande små knyckar med armarna'. 
Syn.: buffa. — Särsk. förb. (till:) knuffel-teV 
Leks. 'knuffa till / nudge'. 

knul m. In knaulr Älvd. Våmh. knåjlr ,,,knöjlr 
vMor. knöjl öMor. knclZr Ve. kn" Soll. knajl - 
kn4j1 Ors. knejk Oro knfar Rättv.-Tra. (utom 
Ga. vvfk/t); obef. Nås Jä. 1. 'knöl, klump; bit / 
bump, lump; piece' (SAOB under knula) allm. 
bk'sörrkwiöåknaluk Älvd. `masurknöl'; amr-
knaulr Älvd. 'smörklimp' (jfr kamp, bet. 1); 
brfklen4j1 CoOrs. 'ojämnhet på en väg'; pd`ron-
knajlar vOrs. 'potatisar'; Vaknat. Tra. `isklump' 
(t. ex. under hästhov). Jfr ankel-, arbets-, 
armbågs-, beck-, fot-, klar-, kvist-, kvälls-, 
mjörm-, snö-, tjäl-. Syn.: knyl, bet. 1; 
knöl. 2. 'förhårdnad i huden, bula, böld / 
callosity, swelling' (SAOB under knula) allm. 
ftrirguknaulr Våmh. (Bon.) sty'vvkruift vMor. 
<böld, förorsakad av styngets larv'; dji`kktknajt 
vOrs. 'giktknöl'. Jfr körtel-, ler-, mask-, 
stink-, svalg-, värk-. 3. `litet berg, kulle / 
small mountain, hill' vMor. Ve. Leks. Ål Mal. 
ÖVd. bà kkrer.ar Leks. `dets.'; tjä'llårknfar Ål 
`källarbacke'. Jfr bergs-, hol-. Syn.: knyl, 
bet. 2. 4. 'knut (ögla), slagen i änden av ett 
vidjeband / knot (bop) in one end of withe 
band' Mal. Jfr band-. 5. 'småvuxen, knubbig 
varelse / small, chubby creature' Älvd. Våmh. 
Ve. Mal. Jfr knott n., avi.; gurns-, ox-, trå-. 
Syn.: knyl, bet. 3. 6. (senare ssgsled:) 'klump i 
halsen vid återhållen gråt / lump in throat when 
tears are hold back' Mal. ÖVd.; se gråt-. 7. 
(senare ssgsled:) 'liten rund bulle, bakad av 
bark- och agnmjöl / small round bun made of 
bark and chaff meal' Älvd.; se bark-. 8. 
'upphöjt, ej kolat parti av kolmila / raised 
uneharred part of charcoal-kiln' Bju. 9. (pl.:) 
'särsk. fläckar i Vintergatan / certain patches in 
the Milky Way' Älvd. 10. (senare ssgsled; pl.:) 
`(små) moln, bådande regn / (small) elouds, 
indicating ram' Älvd.; se mat-. 

knula sv. v. 1. knö'jla öMor. kniara Rättv. Bju. 
Dju. Mal. knfilra Leks. vvfika Ga. 1. 'giva 
förnimmelse av knölighet, klämma, trycka / 
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feel knobbly, squeeze, press' allm. så'ttjin 
knia-  må am ry'ddjyn Mal. 'säcken känns 
ojämn på ryggen'; (äv. opers.:) å knfar må ti 
hå`san Dju. 'jag känner kväljningar i halsen'. 
Syn.: knyla, bet. 1. 2. 'oroa, irritera / disturb, 
irritate' Bju. hesstby-tei kniarår mä,g ` (tanken på) 
hästbytet grämer mig'. Syn.: knyla, bet. 3. 

knul-hacka f.IVa knä jlakka Ors. `hacka, varmed 
ojämnheter (knular) slogos bort från slipstens-
ämne / pick-axe with which irregularities ware 
removed from grindstone' (jfr ÖDB II 22). 

knulig adj.I kna`u1r90, nVå,mh. kneeulrån Soll. 
kna'jlun 	jlun Ors. kna`jZrug Oro knfaru 
Rättv. Mal. kntislrug Leks. vvfau Ga. knik`ka 
ÖVd. 1. <ojämn, knölig / uneven, bumpy' 
(SAOB) allm. Syn.: k n yli g. 2. 'behäftad med 
bölder / full of swellings, boils' Soll. Ors. 

knulla sv .v .1. knu'lla Ve. kntella Mal. Li. (jfr 
SAOB under knulle m.) `coire'. Jfr hand-. 
Syn.: se borra', bet. 3. 

knullsk adj.I knullsk Våmh. (Bon.) Äpp. 'kättje-
full; brunstig / lustful, ruttish' (V11). Syn.: se 
brundsk. 

knul-stör m.Ia kna`ukstör Älvd. <knölpåk / 
cudgel'. 

knurra f.IVa, se knorra f. 
knusa sv.  .v .1. kniesa Rättv. (Bo.) 'övermanna, 
kväsa / overpower, take s.o. down a peg' (jfr 
SAOB 2). 

Knusan f.IVa best. kna`us./ Älvd. `ett överna-
turligt väsen i kvinnogestalt, boende i en på 
stora stenblock rik trakt i Rotendalen / super-
natural being in form of woman, living in an 
area in Rotendalen which was full of boulders'. 

knut m.Ia knaut Älvd. Våmh. knåjt -knöjt Mor. 
knåjt Ve. kndut Soll. knajt -,knOt Ors. knalt 
Ore knät NeSi. Vd. (utom Ga. Moek. vuåt). 
1. 'ögla på tråd (rep, vidja, halsduk etc.) el. i 
föreningspunkten mellan två trådar / bop or 
knot' (se ill.; SAOB knut' 1) allm. sönknfa 
Leks. 'knut på säck'; (äv. bildl.:) an a knå"jtzt 

e"rjuskaffte vMor. 'han har en knut på räfs-
skaftet' (om räfsare, som ej drog ut räfsdraget 
på en gång); an få lti'v te .214 jen knå'jt å tu'vvgun 
Ve. 'han (el. man) måste slå en knut på tungan 
(dvs, måste tiga)'. Jfr knul, bet. 4; avunds-, 
band-,början-,dubbel-,fast-,flask-,gubb-, 
hård-, kap-, kärleks-, led-, lyck-, löp-, lös-, 
nät-, rev-, senj-, skrall-, tafs-, tjuder-, 
troll-,trälg-,täfs-,u11-,val-,väv-. 2. ̀ fogmel-
lan två hophuggna, varandra i vinkel mötande 
timmerstockar; hörnparti av byggnad / join 
between two logs which mest at an angle; corner  

of building' (se ill.; SAOB knut' ib p .5,; 3) 
allm. ni' 6eknautty, Älvd. 'den längre ned på backen 
belägna stugknuten'; djå"rå skirrif a kna`utgm 
Våmh. (Bon.) 'hugga knutskåra i väggstockens 
ände'; stugu'knöjt öMor. `stugknut'; la"dukn4jt 
öOrs. lerknfa Jä. 'knut på lada'; (äv. bildi.:) 
sputt kna'ut Älvd. Våmh. sputt-vii't Ga. 'en lek' 
(kurragömmalek, där man spottade på en viss 
knut för att bli fri; eg. spotta knut); vakkt 
knå'utn Soll. 'ett slags tagfattlek (eg. vakta 
knuten)'; fri kna't Leks. Dju. <en lek' (lek med 
fem deltagare, varav fyra stod vid varsin knut 
runt en byggnad och den femte sprang ikapp 
med de övriga i tur och ordning för att komma 
först till den fria knuten; eg. fria knut); löf ft 
knfetn Mal. 'en lek' (med två deltagare, där 
den ene ligger på rygg med uppdragna knän och 
händerna knäppta under låren, medan den 
andre sticker sitt huvud under de hopknäppta 
händerna och reser sig upp; eg. lyfta knuten). 
Jfr katt-, klack-, lax-, sned-, torn-, ute-. 
3. <avstannande i växten / retarded growth' 
(jfr bet. 5; SAOB knut' ib y y') Rättv. Leks. 
sko' jan står i knfet Rättv. 'skogen växer inte'; 
knä' tn, ha kumi-på' la' mmban Leks. `lammet har 
stannat i växten'. Jfr knäck, bet. 3; kott m., 
bet. 3, m. fl. 4. <led på sädesstrå / segment of 
grain stalk' (SAOB knut' 2e oc) Li. 5. 'förkrympt 
varelse / shrunken ereature' (jfr bet. 3) Leks. 
6. 'svordom /swearword' Mor. an ga"v-å j en knö' jt 
vMor. 'han svor till'. — Avi.: kna`jtun vOrs. 
knft`tu Rättv. Bju. Mal. adj. 'full av knutar / 
full of knots'. 

Knut m. knaut -knut Älvd. knåjt Ve. <ett mans-
namn I ma,n's name' allm. knå' jtgtlf a Ve. 'gud-
fader Knut'; (äv. ss. gårdsnamn) Älvd. 

knuta sv.  .v .1. knee jta Ve. kv/Cita Mal. <göra 
knutar, knuthugga, knuttimra / make corners, 
build with logs' (SAOB knuta' 3); an heald-å 
knå`jtår Ve. 'han håller på och timrar hus med 
knutning'. — Särsk. förb. (i h o p: ) dem knä jtäd-
jö'p sttekkår Ve. 'de knutade ihop stockarna'. 

knut-drag n.Ic kna`jt(d)räg Oro knfet(d)räg Jä. 
1. <den ände el. klo av ett dragjärn, som an-
vändes, då man drog ihop knut-ändarna på 
en timmerbyggnad / the end or elaw of drag-
järn used to pull log enda together in timbered 
building' (jfr ÖDB 11 120: 11) Jä. Jfr långdrag, 
bet. 1. 2. 'ett visst sätt att använda drag-
järnet vid timring / a eertain way of using 
d r a gj är n in timbering' (speciell inställning för 
att forma el. foga ihop knutändar på väggstock; 
jfr ÖDB III 120: 11) Oro. Jfr långdr ag, bet. 2a. 
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knut-gubbe m. Ilie kna`tgubbä Äpp. kningubba 
Mal. 1. 'person, som på tjugondedag Knut 
gick omkring i gårdarna, gjorde upptåg och 
tiggde brännvin / person who went round 
farms, played tricks and begged liquor on the 
twentieth day after Christmas' Äpp. lek kniet-
gubbä 'gå omkring i gårdarna på tjugondedag 
Knut'. 2. 'den person, som vid kurragömmalek 
stod vid en husknut medan de övriga deltagarna 
gömde sig / person in game of hide and seek who 
stood at the corner of a house and waited while 
the others rart away and hid' Mal. 

knut-jämkare m. Ilie kna'utievuker Älvd. 'vid 
tillverkning av vävskedar anv. redskap, varmed 
(becktråds)knutarna utjämnades / implement 
with which knots in (cobbler's) thread were 
smoothed out in making of weaver's reeds' 
(se ill.; ÖDB II 183). Syn.: knutpackare. 

knut-kalas n.Ia kneejtkaös vMor. 'kalas, som 
avhölls, då första stockvarvet i stuga timrats / 
party held when the first layer of logs in cottage 
had been put in position'. 

knut-packare m. Ilie kna'utpakker Älvd. = knut. 
jämkare (ÖDB II 183). 

knut-pung m.Ib kniVtpunv Leks. (jfr knut, 
bet. 3) 'kreatur, som stannat i växten / stunted 
cattle'. 

knut-skåra f. V kna‘utskitsreli Älvd. knetsktira 
Våmh. (Bon.) knå`jtskuru Ve. 'hak i översida 
el. överknut på väggstock, anv. vid dess hop-
fogning med annan väggstock / notch in upper 
part of wall log used when joining it to another 
log' (se ill.; SAOB). Jfr rännknut'. Syn.: 
katt-, timmer-skåra. 

knut-sten m. Ta kna`utstle Älvd. kna`utstie Våmh. 
kneejtstön •••••knö'jtstön Mor. knil'utstön Soll. kna` jt-
sten vOrs. kna`jtstön Ore knfetstön Leks. Ål Mal. 
knfetstäjn ÖVd. 'grundsten under husknut / 
foundation stone under corner of building' (se 
ill.; SAOB; ÖDB III 100). Jfr vassten. 

knuva sv. v. 1. kwriva Våmh. Ore kntieva knu"vå 
Ors. 'tränga(s); trycka, pressa / push, press' 
(SAOB 1); diem knfiväd wö'r-ö"dra sö' Våmh. 
<de trängdes (knuffade varandra) så'; o knu'väd 
dar 	Ors. <hon trängdes (knuffades) där också'. 
Syn.: knyv a. — Pass.: kwirvas Ors. Ore 'träng- 
as, 	knuffas'. — Särsk. förb. (av:) kwav-å'y 
stji'nnä Ore <medelst knogning avlägsna skin-
net'. Syn.: se kno; (ihop:) knfav-ehö'p 
Ore 'packa ihop det där!'; (in:) i knftved-i'nn 
bö`kpinna,n i kri`åker öOrs. 'jag klämde in 
pekstickan i lakritsen'; (nedi:) i ska knuv-nidl' 
mö'r Ors. 'jag skall packa (klämma) i mera (hö 

i säcken)'; (undan:) knav-u`nn,cla däm ss do 
få' plra'ss Ore 'träng undan dem, så att du får 
plats!'. 

kny sbst. oböjl. kny Mal. <svagt ljud, knyst / 
soft sound, murmur' (SAOB 1); i hoi'q int varkän 
knä'tt än kng"jag hörde inte ett knyst'. Syn.: 
se gny, bet. 3. 

kny adj.VI kny" sÄlvd. knyr (n. knytt) Leks. (jfr 
knort adj.; Noreen Orcll. kny; 1 Torp kny 
adj.) 'som gör ett angenämt, välhållet intryck / 
making a pleasant impression'. 

kny sv. v. 3. kny Våmh. Soll. kni Ors. ÖVd. 'låta 
höra ett svagt ljud, knysta / make a soft sound, 
murmur' (SAOB kny' 1); an kny'cld Ossint um 
ä Son. 'han sade ej ett enda ord om det (eg. han 
knydde alls intet om det)'; ä knistt int ffi' am 
äjn gavng Li. 'det kom ej ett enda ljud från 
honom (eg. det knydde inte utur honom en 
gång)'. Syn.: se gny, bet. 4.— Särsk. förb. (ur:) 
du e ti'sst, i`nnte kni'-'il' de häll Tra. <du är tyst 
(förstår du), knystar inte ur dig ens!'. 

knycka f.IVa kny`ttja Älvd. 'tvär, lätt bristande 
vinkel / sharp, easily-breaking bend or angle' 
(t. ex. på rev; på vidja; på mässingssnara); 
tw6"knyttj 'dots. (eg. tvärknycka)'. 

knycka sv. v. 3. 1. kni`ttjä öMor. knyttja Soll. 
Leks. kni`ttja Rättv. kny`ttja Mal. 1. 'göra 
hastig, ryckande rörelse / make hasty, jerky 
movement' (SAOB 1) allm. 2. 'stjäla / steal' 
(SAOB 4) öMor. Leks. — Avi.: kni'ttjan m. best. 
Rättv. (Bo.) 'knyckande rörelse utförd vid hop-
packning av höbörda / jerking movement made 
when piling up hay'. 

knyckla sv.  .v .1. knikkälr- Dju. knykkälr- Jä. 
knakkälr- Mal. 'skrynkla / crumple' (SAOB; end. 
i särsk. förb. med hop:) knikkält-h,ö'p Dju. 
knykkälr-hgp Jä. <skrynkla ihop'. 

knyffel m.1 kny' f fyl kny' f fil Mal. 'pojkbyting, 
pojkslyngel / rascal' (SAOB 2). Jfr kanis, 
bet. 1; knyppel m., m. fl. 

knyffla sv.v.l. kni"flra Rättv. knyrrf il- Mal. 
'stöta till, knuffa; slå / push; beat, hit' (SAOB). 
— Särsk. förb. (på:) an knifh-på' mä brå'-nö'g 
Rättv. 'han gav mig ordentligt med stryk'; 
(upp:) knyrrfil-s'pp an Mal. <banka på honom'. 

knyl m.Ia vvik Mock. kng/r Flo. Jä. Li. knilr 
Nås. 1. 'knöl / knob' (SAOB under knyla 1) 
allm. Jfr armbågs-, blå-, fot-, mask-. Syn.: 
knul, bet. 1; knöl. 2. <liten bergshöjd, backe / 
hillock, hill' (jfr SAOB under knyla 1d) Jä. 
Syn.: knul, bet. 3. 3. 'småvuxen, knubbig 
varelse / small chubby being' Jä. Jfr nöd-, 
ox-. Syn.: knul, bet. 5. 
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knyla sv.v.3. 1. knet'ilra Älvd. Våmh. (pret. 
knet'ilde Älvd. 	Våmh. (Bon.)) knö'jla 
öMor. knö'jk(a) (pret. knö'ilrät) Soll. kn,a'jla 
knfjla Ors. kns'ilra Oro knflra Rättv. kng'Ita 
Jä. 1. 'giva förnimmelse av knölighet, klämma, 
trycka / feel knobbly, squeeze, press' allm. 
su`kko knö'jkår rni Soll. 'strumpan gör mig illa'; 
(ofta opers.:) å kn4'iler e'astn öOrs. 'det (e: 
packningen) gör hästen illa'; 8 knisIrsr frlä ti 
nat"gårn Rättv. (Bo.) `jag har en känsla av 
tryck i magen'. Syn.: knula, bet. 1. 2. <bota 
kolik m. m. hos människor gm att ställa sig 
bakom patienten, fatta honom i armhålorna 
och hastigt knycka bakåt / eure colic by standing 
behind patient, gripping him under armpits and 
jerking him backwards' Jä. 3. <gräma, irritera / 
irritate, annoy' Våmh. Ors. knet'ilrär ä di å 
Våmh. (Bon.) 'grämer det dig?' (till en avund- 
sjuk). Syn.: knula, bet. 2. — 	knå`Pra-si 
Våmh. `göra sig illa på ngt knöligt / hurt oneself 
on sthg knobbly'. — Pass.: kn,å`jbas Älvd. 
Våmh. knö'ilras Soll. km-61as öOrs. kns'jZres Oro 
kny'lräs Jä. 'kännas knöligt, kännas som ett 
tryck': e knå`ikes ni-gq`jnium Älvd. `det tränger 
sig ned' (om för stora tuggor). — Särsk. förb. 
(med:) n a knåjka-mi'nn si so mi"tiiå Älvd. 
'han har tagit med sig så mycket bylte'. 

knylig adj. I kni'ku Nås kng'ku Jä. 'knölig / un-
even, lumpy' (SAOB). Syn.: knulig, bet. 1. 

knylla f., v., se knörla. 
knyller-björk f. Ib knö'llärbjerrk Mal. 'masur-
björk / masur birch'. Syn.: masur, bet. 3; 
masurbjörk. 

knyller-gumse m. Illa knö'llärgsmmsa Mal. 1. 
'gumse med knollrig ull / ram with frizzy wool'. 
Syn.: knollergumse, bet. 1. 2. 'person med 
lockigt hår / curly-haired person'. Syn.: 
knollergumse, bet. 2. 3. <spån, som rullat hop 
sig i spiral / wood shavings in spiral shape'. 
Syn.: knollergumse, bet. 3. 

knyllra sv.v.l. kny'llder- Älvd. knö'lldra Mal. 
(V11 knyllra). 1. 'göra krusig, locka / make 
curly' Mal. Syn.: knollra, bet. 1; knörla. 
2. `böja i spiral / bend in spiral shape' Mal. 
Syn.: se knollra, bet. 2. -- Refl.: kny'llde sig 
Älvd. `locka sig / curl'. Syn.: knörla refl. 
— Särsk. förb. (ihop:) knyllde-j12'823 sig Älvd. 
'locka sig'. Syn.: knörla ihop. — Ssg: kny'll-
derår n. Älvd. 'lockigt hår / curly hair'. —Av!.: 
kny'llder n. Älvd. `ngt lockigt, lockning / sthg 
curly'. 

knyllrig adj. I kny'lldrug nÄlvd. kny'lldrun 
vMor. kny'llrån Soll. knö'lldru nMal. 1. 'krusig, 

lockig / curly, frizzy' allm. Syn.: se knollrig, 
bet. 1. 2. (om person:) <lustig, besynnerlig, 
svårförståelig / funny, strange, hard to under-
stand (of person)'. Jfr behändig, bet. 5. 

knyppel' m.Ia kny"pil Soll. (jfr SAOB knyppel 
4; Hesselman, i-y, s. 100) `småvuxen, rundlagd 
varelse / small, plump creature' (t. ex. pojk-
byting, liten gumse). Jfr knyffel. — Av!.: 
knyspkas v. Son. 'brottas / wrestle'. 

knyppel" m.Ia kni`ppål Ve. (jfr knyppla, 
bet. 2) 'leksak el. tålamodsspel av hopknutade 
träbitar / toy or puzzle made from pieces of 
wood knotted together'. Syn.: kat t st o r-
faders-, troll-knut, bet. 2. 

knyppel n.Id kny'ppåk Våmh. 'mönster vid 
knyppling av människohår / pattern in bobbin-
lace made with human hair' (ÖDB II 299); 
åv kny'pplre Våmh. (Bon.) 'av knypplingen'. Jfr 
engelsk-. 

knyppel-dyna f.IVa vvi`pptilrdina Ga. 'hårt stop-
pad dyna, anv. vid knyppling / lace-pillow' (se 
ill.; SAOB). Syn.: knyppel-koppe, -kudde; 
knytningkudd; knytnings -koppe, -kudde. 

knyppel-horn n. la kny"påkvånn ••-•kny"kältvånn 
Soll. (jfr Torp kniplhyrnt) <kort, starkt krökt 
horn / short, very crooked horn'. Jfr klack-
horn; lorthorn. 

knyppel-hänt adj. I kneppekhännt Li. (jfr SAOB 
knyppla b) 'som ej förmår hålla någonting fast 
med händerna, valhänt, fumlig / fumbling, 
butter-fingered'. Syn.: handsläppt; släpp-
hänt, bet. 1. 

knyppel-koppe m.IIIa kni`ppelkupp öOrs. 'knyp-
peldyna / lace-pillow'. Syn.: se knyppeldyna. 

knyppel-kudde m. Illa vvkippti/tkudda Ga. knö`p-
pålrkudda Nås =föreg. 

knyppla sv .v.1. kny'ppält vMor. kni`ppålr Ve. 
kny"pält Soll. kni`ppla Ors. kny'pplra Oro 
kne`pplra Bju. kni`pplra Dju. vve`ppka Ga. 
knö'pplra Nås Mal. kneppka Li. 1. 'tillverka 
spetsar med hjälp av trärullar och knyppel-
dyna / make lace with help of bobbins and lace-
pillow' (SAOB) allm. 2. <syssla med ngt smått, 
knåpa / do finicky job' (jfr SAOB b) vMor. Ve. 
Mal. — Särsk. förb. (upp:) &iv du knypäk-u'pp 
då'n å Soll. <kan (eg. duger) du få upp den där 
knuten (eg. knyppla upp där, eller)?'. 

knyppling m.Ib knipli'vvg öMor. 'testikel / 
testicle'. Syn.: se ball, bet. 1; knoppling, 
bet. 2. 

knyre n.III, se lin-. 
knyrfla sv.v.1., se knyff la. 
knyrig adj. 1 kngs6ren Våmh. (Bon.) knjö'run 
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öMor. 'idog, arbetsam, duktig i arbete / assi-
duous, hard-working'. Jfr knav a v., av!. Syn.: 
arbetsbörg, bet. 2; bitter, bet. 3; djärv, 
bet. 3; girig, bet. 2; knös(ig) m. fl. 

knyrla f.; v., se knörla. 
knyrt adj . I, se knort. 
knyrta f.IV a, se knorta. 
knyst n. oböjl. knisst Rättv. Dju. 'svagt ljud; 
halvkvävt ord / faint sound; half-smothered 
word' (SAOB 1); endast i förb. int et kni'sst Dju. 
'inte ett ljud'. Syn.: se gny m. -n., bet. 3. 

knysta sv.v.l. kni's(s)ta Rättv. (Bo.) Dju. kny'ssta 
Leks. kny'ssta Mal. 'låta höra ett svagt ljud; säga 
ett knyst / utter faint sound' (SAOB). Syn.: 
se gny v., bet. 4. 

knystra sv .v .1. kny'sstra Äpp. `knysta' (SAOB); 
du få'r i'nntä kny'sstra 'du får inte ge ett ljud 
ifrån dig (nämna ett ord om saken)r. Syn.: se 
gny v., bet. 4. 

knyta sv.v.3..-.1. -st.v. knå`jta Älvd. Våmh. 
(sup. knåjtt Älvd. knåjt Våmh.) kneisjta ,,,knö'jta 
Mor. (sup. kna'jtää vMor.) knejt(a) ,,,knä'jt(a) 
Ve. vSoll. knö'jt(a) Soll. kna'jta •-• 1cn4`jta Ors. 
(prat. kn4`jtecl öOrs.) kns'jta Ore kni`ta Rättv. 
Dju. Nås ÖVd. (sup. knista Rättv. knitt Dju. 
knu`tti Nås knitt öVd.) knYta (sup. knytt - 
knY ta) Leks. knYta Bju. Jä. Äpp. Mal. (sup. 
knYti Bju. knu'tte Äpp. knytt Mal.) vvi‘ta Ga. 1. 
<göra el. slå knut; fästa med knut(ar) / tie, fasten 
with knot(s)' (SAOB A 1-2) allm. knä jt jen 
kna'ut Älvd. 'knyta en knut'; (äv. bildi.:) 
elY örrgen a knå'jtt grå'secl nÄlvd. 'spindeln (jfr 
dj ärg, bet. 2) har knutit gräset' (då gräset 
höstmorgnar är fullt av spindelnät); knöjt ta'gäl• 
Soll. 'knyta tagel (till metrev)'. 2. (vävn.; 
SAOB A 5 b:) kns' jt wå` vskafft Ore knyt ska'//tar 
Leks. kngt ska'//t Al nit ska' fft Ga. 'knyta solv 
till skaft / attach hedd.les to shaft (in bom)'; 
knö'jt sg`vär Soll. `dets.'; balt vå'vsn Rättv. (Bo.) 
'knyta varptrådarna i tygbommens käpp'. 3. 
<tillverka spets medelst knytning, knyppla / 
make lace by knotting method' (SAOB A 5 f; 
ÖDB IV 334) Älvd. Våmh. Mor. Ve. Ore Rättv. 
Mal. Syn.: knyppla. 4. (om maskor i nät el. 
not; SAOB A 5 e; jfr ÖDB I 108:) 'tillverka med 
hjälp av knytnål [make (net or seine) with halp 
of knotting neecile' allm. 5. (i förb. knyta ( i) 
näven; SAOB D 9; styr dat. el. ack.:) knåjt 
nevum (pl.) Älvd. 'knyta nävarna / clench fists'; 
kne`jt i nå`våm (sg.) Ve. knöjt nå"våm Soll. knsjt 
nä"vom Ore knIt råsvin Tra. 'knyta iiäven'; o 
kny't(t)a nerven ätt mä Leks. 'hon knöt näven 
efter mig'. 6. (om växter:) 'bilda knoppar el. 

rotknölar / form buds or tubers' (SAOB D 13) 
Dju. Nås Mal. jö`ksppar a-nt knu`tti änn Nås 
'det har inte blivit några knölar på potatisen 
ännu'; (bikll. om  kvinnobröst:) ps`ppan häl på e 
knYt In Mal. 'brösten hålla på att utveckla sig 
på henne. — Refl.: knet`jt sig Älvd. knYt sä Jä. 
(om kålrötter och rovor:) 'bilda rotknölar 
form tubers'. — Pass.: kny' tas Jä. (opers.:) 
'värka i magen / (of stomach:) ache'. — Särsk. 
förb. (efter:) drrrgen a knä jt-ette ku'pp4n 
nÄlvd. `spindeln har knutit påsen och för-
svunnit' (tecken till att gräset är fullvuxet); 
( f a st:) knetjt-fa'sst sY väx Älvd. 'knyta fast 
solven'; (f ö r:) 1. kngt-f9' r Mal. (om tjur:) 'snöra 
till ovanför ungtjurens scrotum för att hindra 
betäckning' (ÖDB I 278). 2. kniijt-/' Våmh. 
(om flätning:) 'knyta knutar, så att flätningen ej 
repas upp'. 3. knajt-/'r Ore (om härvling:) 
'medelst instuckna trådar märka ut vart 60:e 
varv'; ( h o p: ) knyt-hö'p Jä. 'knyta ihop'; ( i n-
åter:) dem add kni`tt-Crinatt krä'ttirä Tra. 'de 
hade bundit kreaturen i ladugården igen'; 
(upp:) 1. <lösa upp' (knut, rem etc.) allm. 2. 
(vävn.:) knit-s'pp vå'vän Ga. 'göra frambind-
ningen'; knit-s'pp trfi'or Nås 'göra undre upp-
bindningen'. 8. (bildi.:) i a knåjtad-u'pp 
ru`nimpu a onum vMor. 'jag har lurat honom (eg. 
knutit upp rumpan åt honom)'; (vid:) dsm få 
knejt-wi dra"gu vSoll. 'de få binds kälken vid 
släden'; (å:) 1. knåjt-å' vMor. 'knyta på'. 2. 
knäjt-å' görströjpön Ve. 'knyta ihop matstrupen' 
(vid slakt; jfr gorrstrupe); (åt:) knå jt-ä' mj 
8kik'8n4 Älvd. knöjt-å,' mi skö'n vMor. knejt-å' 
skö'nnöyr Ve. knä'jt-å mi sleö'n vSoll. 'knyt 
skorna (skon) åt mig!'; knåjt-å/ di trrsu Våmh. 
knö"jt-a di klrXdä Soll. 'knyt på dig huvudklä-
det!'; (åter:) knåjt-a'tt Våmh. kri4jt-a'tt öOrs. 
'knyta igen'; ( ö ver:) kngt-'vy ba'ssmintrån 
Mal. <knyta över pasmatråden' (när pasman är 
full). 

knytan n. Ta knö'jtan vMor. kni`tan Nås 'knyte / 
bundle'. Syn.: knyte. 

knyt-band rida knå`jtbannd vMor. knYtbannd 
Leks. knYtbanncl Jä. 1. 'smalt vävt, slingat el. 
flätat band, varmed ärmlinningar, skjort-
kragar m. m. knöts / narrow woven, twisted or 
plaited ribbon with which wristbands, shirt 
°ollars etc. were fastened' (jfr SAOB 2; ÖDB IV 
534) Leks. Jä. Jfr hals-, klädes-, kvård-, 
bet. 2, ter-band. 2. 'band, varmed matstrupen 
knöts till på slaktat djur, för att' förhindra upp-
trängande av maginnehåll / band tied round 
gullet of slaughtered animal to stop contents of 
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stomach from coming up' vMor. Jfr knyta å, 
bet. 2. 

knyte 11.111 knä jte Älvd. Våmh. knö'itä öMor. 
kne'jt(ä) vSoll. knö'jt(ä) Soll. kna'itt 
Ors. kni`ts Rättv. knYts öLeks. knYtä Bju. 
Flo. Jä. vvi`tä Ga. kni`tä Nås knYt Mal. knirk 
ÖVd. `packe el. bylte, bestående av ett hop-
knutet stycke tyg med innehåll / bundle, con-
sisting of piece of cloth tied round something' 
(SAOB 3); gö min kneitä vSoll. gå mä knY tå Jä. 
`idka gårdfarihandel (eg. gå med knytet)'; 
klrå`öknå Älvd. `knyte med kläden och tyg'; 
u'llknajtä vOrs. 'knyte av ull'. Jfr troll-. 
Syn.: knytan. 

knyt-gräs n. II kng`tgr'cis Flo. 'ett slags växt (att 
knyta med) / a type of plant (used for binding)' 
(jfr SAOB knytningsgräs; Lyttkens, s. 396). 

knytning f. Ib knä itniv(v)g Älvd. Våmh. knö` jtnivg 
vMor. Soll. knä jtnivg öMor. knejtnivg Ve. kne' jt-
nivg vSoll. kna'jtnivg —kn4'itnivg Ors. kns'itnivg 
Ore kni`tniv Rättv. Dju. söGa. Nås kny'ttniv 
Bju. knYtniv Leks. kny'tniu Al Jä. Äpp. 
kny'ttniv Mal. vvi'tniv Ga. Mock. (SAOB under 
knyta A 5f). 1. <arbete med knyppling / bobbin 
lace making' Rättv. jä a hulli-å' ma kni` tniv i clä' g 
Rättv. (Bo.) `jag har hållit på med knypplings-
arbete i dag'. 2. `knypplad spets / bobbin lace' 
(se ill.; ÖDB IV 9, 21 f., 26 f., 141, 222, 243, 277, 
281 ff., 288, 304 f., 363, 500) allm. dfårå knä jt-
n4vgår Älvd. jö'r knl' tnivar söGa. `knyppla 
spetsar'; tieftaskny'tniv Leks. 'köpt knypplad 
spets'; ha'sskäsknitniv Dju. `halsduksspets' (jfr 
halskläde). Jfr anna-, glem-, gums-. 3. `hu-
vudbonad för kvinna, försedd med knypplad 
spets / woman's headdress edged with bobbin 
lace' (se ill.) Bju. Al. Jfr knytning(s)-hatt, 
-hätta. 

knytning-kudd m. la kni'tnivlesdd Dju. vni`tniv - 
Udd Mock. 'knyppeldyna / lace-pillow'. Syn.: 
se knyppeldyna m. 

knytnings-ask m. Ib knYtnivsassk Leks. 'svepask, 
avs. för knypplade spetsar / turned box, used to 
keep bobbin lace in' (ÖDB IV 514). 

knytning(s)-halskläde n.V -Id vvrtnivnahasakek 
.--,kni`tnivhasskkä Ga. 'halskläde av vit dräll el. 
tunn linneväv, kantad med knypplad spets 
(knytning) / shawl made of white diaper or 
thin linen edged with knotted lace (knytning)' 
(se 	ÖDB IV 21, 57, 142, 152, 303 f.). Jfr 
knytningskläde. 

knytning(s)-hatt m.Ia 	 ftnivg(s)hatt Ve. kni`t- 
nivshatt Rättv. (Bo.) knYtnivshatt Leks. Al 
'med spets (knytning) prydd huvudbonad för 

gift kvinna el. barn / hat with lace round it, used 
by married woman or by child' (se ill.; SAOB; 
ÖDB IV 57, 90, 96, 130, 240 f., 243, 245, 252, 
264). Jfr knytning, bet. 3. 

knytning(s)-hätta f.IV a knYtnivhätta Jä. knyt-
nivshätta Äpp. 'med knytning prydd huvud-
bonad. för (ogift) kvinna / hat with lace round it 
for (urunarried) woman' (se ill.; ÖDB IV 127, 
285). Jfr knytning, bet. 3. 

knytningo-kläde n.Ia knö'jtnivsklåd öMor. 'vitt 
kläde, kantat med knypplad spets (knytning) 
och använt som halskläde vid sorg el. att linda 
kring psalmboken / white cloth edged with 
bobbin lace (knytning) and used as shawl for 
mourning or as hymn-book cloth' (jfr ÖDB IV 
260, 305). Jfr halskläde; knytning(s)-
halskläde. 

knytnings-koppe m. Illa knYtnivskuppa Leks. 
'knyppeldyna / lace-pillow'. Syn.: se knyppel-
dyna m. fl. 

knytnings-kudde m. Illa kni`tnivskuclds Rättv. 
=föreg. 

knytnings-söm m. Ta knä' jtni3g8si3m Soll. 'hål-
söm / hemstitch' . Syn.: hålsöm. 

knyt-näsduk m.Ib knYtnässtuk Ål 'duk, i vilken 
man knöt in mat för kortare (handels)färd / 
cloth in which food was tied for short (trading) 
trip'. 

knyt-näva sv.v.l. knet'itnevå Älvd. knYtnåv- Ål 
Äpp. 'bearbeta med knytnävarna; slå med knyt- 
nävarna / knead (hit) with fists'; knefitnevå 
smyöreå Älvd. `knåda smör med knytnävarna'. — 
Pass.: knet'itnevå's Älvd. knYtnåväs Al knyt- 
nåves Äpp. 'slåss med knytnävarna, boxas; slå 
de båda knutna händerna mot en annan persons 
knutna händer'. 

knyt-näve rn.IV knä jtnevii Älvd. Våmh. knö'jt-
nevå vMor. kn4' jtnevi öOrs. kns`ftnåve Ore 
kni`tnåvi Rättv. knYtnelva Bju. kni`tnåvs Nås 
knYtnåve Mal. knistnåvi ÖVd. 'knuten hand / 
fist' (SAOB); stjy'llde knä ftnevet'm Älvd. 'hota, 
med knytnäven'; brgöt-u'pp knä jtnevgn Våmh. 
(Bon.) 'en lek' (den ene av två tävlande sökte 
bryta upp den andres knutna näve); gnukå-u'pp 
kn,å`jtneven Våmh. (Bon.) 'en lek' (två tävlande, 
den ene knöt näven, den andre gnuggade med 
sina knogar över senorna på motståndarens 
hand tills handen öppnades); .21å knet'itnevå 
Våmh. (Bon.) 'en lek' (hårdhetsprov, där två 
tävlande slog knytnävarna mot varandra tills 
endera gav upp; jfr knora v.); ,Ftri gärd kn4' jt-
nevån å' mi öOrs. `han knöt näven åt mig (eg. 
gjorde knytnäven)'; da`mmb-tö me kni`tnävom 
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Tra. `slå till med knytnäven'. Syn.: knäpp-
näve, bet. 1. 

knytta sv.  .v . kni'tt- Li. (end. i särsk. förb. med 
utur:) <höras ett svagt ljud, knysta / givs out 
faint sound' (jfr SAOB knytta"); ä kni`tt int 
tir öm h.å'll 'det hördes inte ett ljud från honom 
(eg. det knytt (ad)e inte utur honom) heller'. 
Syn.: se gny v., bet. 4; knäcka st.v. ,--,sv.v., 
bet. 3; knätta m. fl. 

knyttla f.IVa kny'.2.2la Våmh. 'liten ögla el. knut 
på tråd e. d. / small bop or knot on thread etc.'. 
Jfr knyttla v. 

knyttla sv.v.1. kny'.2.2la Våmh. 'trassla (till) / 
entangle'; (i pass. och särsk. förb. med ihop el. 
till:) ä kny2.2läs-yr'p 'det trasslas ihop': ä 
kny.2.2lä8ti'lr 'det trasslas till'. — Särsk. förb. 
(till:) 	 ngtä a mi 'han trasslade 
till nätet för (eg. åt) mig'. Jfr knyttla f. 

knyttrig adj. I knö`ttru Mal. 'knottrig / granular, 
rough' (V11 knyttrog 1); o fra's 88 o va knyttru 
sm cerrman 'hon frös så att hon var knottrig om 
armarna'. Syn.: knottrig. 

knyva sv.v.1. kny- sys, Våmh. 'tränga, pressa, 
proppa force, press, stuff'; 4n a ie  na knyvada 
ta'utu Våmh. (Bon.) 'han har en fullproppad korg 
(med löv)'; (äv. bildl.:) nu jr i sö kng`vack så 
i fi`urrkär-nt mr?. Våmh. (Bon.) 'nu är jag så 
proppad (mätt), så jag orkar inte mera'. Syn.: 
knuva. — Särsk. förb. (i:) nu an i kngvad-i' 
se'ttfen öd ä gö'r Våmh. (Bon.) 'nu har jag pressat 
i säcken så mycket som går i den'; (ihop:) i 
kny-ved-g'59 e mfåsst e dji'kk nVåmh. 'jag pres-
sade ihop det så mycket det gick'; (å:) kngv-4' 
Våmh. 'krysta' (vid avföring). 

knyvla sv.v.1., se knövlai  v. 
knåda sv.v.1. 3. knö"Sd (prat. knö"öäö) Älvd. 

knii`a Bju. Flo. knå`s, Ål knä Nås Äpp. (pret. 
kns`ddä Nås) knå`ds Mal. 1. `bearbeta el. sam- 
manarbeta med händerna / knead' (SAOB 1) 
allm. knö"åå 	sÄlvd. knå' då'jän Nås 'knåda 
deg.' Syn.: tråda. 2. 'medelst knogning flå av 
skinnet på slaktdjur / flay skin of slaughtered 
animal using one's knuckles' Flo. Syn.: se kno. 
— Särsk. förb. (ini:) knoöä-fnni ty'lu Älvd. 
'knåda i (deg)klumpen (eg. tydlan, i den övriga 
degen)!'. 

knåka sv .v .1. knäkks Mal. (jfr? Torp knöka) 
<knaka / creak'; ä knäkks i Wan <det knakade 
i lederna'. Syn.: braka, bet. Ib; knaka, bet. 
1; tråsa. 

knåp n. knap Ore knåp Bju. 'knåpgöra / finicky 
job' (SAOB 1); smäknap Ore `dets.'. 

knåpa sv.v.1. knirpå Älvd. Våmh. knu"på Soll.  

Ors. knupå' öMor. knu"po Ore knå"på Rättv. 
knå`pa Leks. knå`pa Bju. Dju. Flo. knå`ps 
knå`pa Äpp. knäpps Mal. knå‘ppå öVd. 1. 
<handla långsamt, utföra ngt långsamt; ske 
långsamt och jämnt; knalla och gå steg för steg 
/ do sthg slowly; happen slowly and evenly; 
biter' (SAOB 1-2) allm. e knirpär o m'jvner 
Älvd. 'det regnar så smått'; om fä få knirpå så 
går s bra' Rättv. 'om jag får arbeta helt lugnt, 
så går det bra'. Syn.: fnalla, bet. 3; knalla, 
bet. 1, m. fl. 2. (om ljudet av fallande regn 
t. ex. på ett tak) 'smattra / patter (of ram)' 
Våmh. (Bon.) Mal.; eå a knå"påö i fö'nnstrg 
Våmh. (Bon.) <det har smattrat (av regn) på. 
fönstret'. Syn.: se braka, bet. 5. 3. 'knapra, 
knastra / crunch' Ors. dit' knu"pär s få't `du 
knaprar och äter'. Syn.: se braka, bet. 3; 
knärka v., bet. 2, m. fl. — Särsk. förb. 
(av:) knupå-å'v Våmh. knsp-å' Rättv. 
Leks. `gå långsamt; långsamt begiva sig i väg'; 
(äv. opers.:) ä kniiper ful å'v Ore 'det går väl så 
småningom': (i:) u au' knupär-i' Sig Älvd. 'så 
långsamt du äter!'; (i h o p :) knåpv-ihö'p Mal. 
'(långsamt) knyta ihop'; (iv ä g:) knåp-ivå'g 
Leks. `begiva sig av i förväg': (å:) <arbeta lång-
samt, gå långsamt etc.' allm. 4n knupå fik 4' 
yvy noger Älvd. 'han småpysslar väl med ngt'. 

Ssg: knupå'brå öMor. knu"påbrå" Ors. n. 
'knaprigt bröd / crisp bread' (jfr kråma v., ssg). 

Avi.: knirpi m. IV Våmh. (Bon.) knåp Bju. 
ra. I a 'man, som stillsamt småpysslar med ngt 
/ man who potters with sthg'. Jfr fnalla v., 
avl.; knåp; knåpig; knåplig; knåpsklig. 

knåp-göra n. knirpådfårå Våmh. 'besvärligt, 
tidsödande arbete / hard, time-wasting work'. 

knåpig adj. I knirpen Våmh. (Bon.) knu"pun 
Ors. knå`pu Bju. 'som arbetar (går etc.) lång-
samt / working (walking) slowly' (SAOB 3). 
Jfr fnalla v., avl. Syn.: knåplig; knåpsk-
lig, bet. 1. — Adv.: knirput Leks. <långsamt / 
slowly'. 

knåplig adj. I knirpulig nÄlvd. knu"pulrin 
vMor. knå`plrin Bju. =föreg. 

knåpsklig adj. I knirpuskkin Älvd. Våmh. 1. = 
knåpig Våmh. 2. (pl.:) 'överdrivet kära i var-
andra / too much in love with eaeh other' 
Våmh. drm i so knirpuskkigair <de äro så fjolligt 
kära i varandra'. 8. (n.:) 'fint och knepigt ut-
fört / weil and ingeniously made' Älvd. 

knåsa sv.v.1., se knossa. 
knä n.V kni Älvd. öMor. Ve. vSoll. Ors. Ore 
kid 	Våmh. kniå knid vMor. knid Son. 
knå Rättv.-Äpp. (utom Leks. (Silj.) knå Ga. 
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Mock. vvå) knö Mal. ÖVd.; böjn., se LD II 199. 
1. led mellan lår och underben hos människan 
och vissa djur; den del av benet, där lår och 
underben mötas / knee' (SAOB I 1) allm. o a 
så'rt kni'ö vMor. 'hon (a: kon) har ont i knäet'; 
vä'tnä djikk i kni'd Soll. 'vattnet gick upp till 
knähöjd'; te kni'ss Ore tå knä'ss Rättv. Leks. 
Bju. 'upp till knähöjd'; (äv. bildi.:) i Imam 
då we'' krgöp-g-kni'd, wi'd Våmh. (Bon.) 'det 
går då alldeles utför med oss (eg. vi få då väl 
krypa å knä, vi)'; bå'kknö Mal. 'hasled på häst, 
ko etc.'. Jfr get-, midj e-. 2. (sg. 	<sköte / 
lap' (SAOB I 2) allm. i knTm Älvd. ti kni'no Ore 
<i skötet'; ta kri'ppin i kni'nc Iri`teö Älvd. 'tag 
barnet i knäet litet!'. 3. 'del av klädesplagg, 
avs. att täcka knäet / part of garment covering 
knee' (SAOB II 1) allm. brfeskkni Älvd. <byx- 
knä'. 4. (om växt:) 'uppsvällt fäste för blad 
o. d. / (about plant:) swelling where leaf is 
attached' (SAOB II 3) allm. Jfr knäa v. refl. 
5. 'krokig el. krökt del av ett föremål / crooked 
or bent part of object' (se ill.; SAOB II 4) allm. 
rs`kknå Dju. 'viss del (arm) för blån- el. linfäste 
i spinnrock'; .21å`psdrögknå Jä. 'knäböjt stöd 
mellan med och slå på (släp)drög' (se ill.). Jfr 
fjätter, bet. 2; sel-, slep-, släd-, stockdrög-, 
upphållsrem-. 6. 'ställe, där vattendrag, rå- 
gång eller hägnad bildar en vinkel (och ändrar 
riktning) / bend in watercourse, boundary or 
enclosure' (jfr SAOB II 5) Mor. Soll. Rättv. 
Mal. Jfr hörn, bet. 1. Syn.: se brott, bet. 8. 
7. 'stående påle, tillhörande underlaget i vinter- 
hässja / vertical pole forming part of base of 
winter hurdle' (ÖDB I 232, 234) Älvd. Mor. Ve. 
Jfr kränka, bet. 3.8. (i förb. till nionde knäet; 
jfr SAOB III:) 'ordentligt, duktigt; i det längsta 
/ properly, roundly; as long as-possible'; du skä 
a strYk tå nrändä bur Jä. 'du skall få ordentligt 
med stryk'; h,a'nn ska häl-på' te ni' on knö' Mal. 
<han kommer att hålla på (med att arbeta) i det 
längsta'. 

knäa sv.v.l. kni`a Älvd. Våmh. vOrs. Ore knå`a 
Rättv. Nås knå- Leks. 1. <kröka knäna, svikta 
i knäna / bend at the knee; sag' (SAOB 1) allm. 
491 kni` er o 	r Älvd. 'han bär så tungt, att han 
sviktar i knäna'; an knetsr å gå'r Rättv. `han går 
med sviktande knän'; (om barn:) däm kni`a 
irivvg mi Ors. 'de hänga och klänga (eg. knäa) 
omkring mig (för att komma upp i knäet)'. 
Syn.: se gega. 2. (bildi.:) 'böja knä / give way 
to' (jfr SAOB 2) Ore 	kni,' er int /nr di' jag 
böjer mig ej för dig'. — 	 jemcn a kni`a 
sig nÄlvd. <det har bildats knän på halmen'.  

Jfr knä, bet. 4. -- Sisirsk. förb. (upp:) knå -o'pp 
sä Leks. 'komma sig upp'. 

knä-bracka f.IVa kni"brakk vMor. Soll. kni- 
bra'kk(a) öMor. kni"brakka Ve. knl'brakka vOrs. 
knå"brakka Rättv. knå'brakka Nås Äpp. knö'-
brakka Mal. 'byxor, som räckte strax nedanför 
knäet / knee-breeches' (ÖDB IV 377 ff.). Jfr 
bracka, bet. 1; brok, bet. 1. Syn.: knä-brok, 
-byxa. 

knä-brok f.VI knrbra8k Älvd. Våmh. knö'brök 
ÖVd. =föreg. — Ssg: knö'brökfärrga f. Li. 
'gulockra färg / yellow ochre colour' (jfr färga 
f., bet. 1; ÖDB IV 516). 

knä-byxa f.IVa knä'bökksa Nås; pl. knå`bykksur 
Bju. =föreg. (ÖDB IV 10, 377 f.). 

knä-bälte n. III —Ja kni"bellt(ä) Våmh. knibä'llt 
öMor. kni"bellt •••• kni` bellt Ors. `med spänne för-
sett läderband, som bars synligt nedanför knäet 
och tjänade till att hålla strumpan uppe / leather 
band with buckle, acting as garter' (se ill.; 
SAOB; ÖDB IV 423 f.); sko'ddknibe'llt Ors. 
`knäbälte, försett med beslag'. Syn.: knärem, 
bet. 1; sockband, bet. 2. 

knäck m. —n.Ib knekk m. Älvd. Våmh. knäkk n. 
Rättv. Leks. knäkk m. Bju. Jä. vviikk n. Ga. 1. 
'obetydligt ljud, knyst / faint sound, murmur' 
(SAOB knäck' 1) allm. an Erär itj kne'tt4gn åv 
i'vvgu Våmh. (Bon.) 'man hör inte det minsta 
ljud'; han sa-u,t e yvä'kk Ga. <han sade inte ett 
knyst'. Syn.: se gny, bet. 3; knyst m. fl. 2. 
'smällglim, Silene cueubalus' Ors. Syn.: se 
knallhatt, bet. 2; smälltoppa m. fl. 3. 
(i förb. med få el. taga; SAOB knäck' 3:) få 
(..'ta) knä'ttjän Jä. (om varelse; om växt etc.:) 
'stanna i växten / stop growing'. Jfr knutu  m., 
bet. 3. 

knäck n. oböjl. 	knekk Våmh. vMor. knäkk 
Bju. Nås 'karamell av kokt sirap i pappersstrut / 
caramels made of boiled syrup in paper cone' 
(SAOB knäck"). 

knäcka f.IVa knä'ttja Son. kne'ta, Ors. 'smäll-
glim, Silene cucubalus'. Jfr sten-. Syn.: se 
knäck m. 	bet. 2. 

knäcka st.v. —sv.v.3. knekka Älvd. Våmh. 
vMor. knä`kk(a) Ve. Soll. Ore Leks. kneekka 

Rättv. vveittia Ga.; pret. knokk Älvd. 
knakk Mor. Ore knakk ,,,knåkk Rättv. knakk 
knä` kkts Leks. vy& kktå Ga. 1. 'knäckas, 
brista / be broken, burat' (SAOB knäcka' I 1) 
Våmh. Mor. 2. 'knäppa / elick, tick' (SAOB 
knäcka' I 3) Älvd. Våmh. klru`kk4 kne'kk 
Älvd. 'klockan tickar'. Syn.: knäkt a; knäppa 
st.v. 8. 'höras el. låta höra ett svagt ljud, 
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knysta / give out, utter faint sound' allm. int 
Verd kno'kk no ner Älvd. 'det hördes inte ett 

ord vidare'; ä kna'kk int fr an Ve. 'han sade inte 
ett knyst (eg. det knäckte inte ur honom)'; 
an kna'kk ( knak) int 5'irs Rättv. an knakk int 
ö'kä svLeks. han vutekkt int ö'lrä Ga. 'han sade 
inte ett knyst (eg. han knäckte inte ordet)'. 
Syn.: se gny v., bet. 4; knytta m. fl. 

knäcka sv.v.3. knettja (pret. knekkte) Älvd. Ors. 
kntettja (pret. knä'kkts) Leks. knä`t0a (pret. 
knä`kkt) Mal. 1. 'komma att brista, bräcka / 
break, crack' (SAOB knäcka/  II 1) Älvd. Leks. 
Mal.; knettj bi' ene Älvd. 'bräcka (slaktat djurs) 
ben (för att komma åt märgen)'. 2. 'dela ett 
brynämne i brynen / split whetstone into 
seythe-stones' Ors. (CIDB II 12, 25). — Refl.: 
knä`kk sä Leks. 'vricka sig'. — Särsk. förb. 
(sönder:) knettj-mennd brne Älvd. 'bräcka 
ben' (se ovan). 

knäcke-bulle m.IIIa knettjbull Älvd. kneackbull 
öMor. vviekkbulla Ga. knetjebulle Li. `kaka av 
torkat, halvtjockt rågbröd / medium-thick dried 
rye-bread'. Syn.: se brödbulle. 

knäck-stamp m.Ia knettjstammp Ors. (jfr knäcka 
sv.v., bet. 2) 'gammal slipstenshaeka, anv. till 
att dela brynämne till brynen / old grindstone-
mattock used to split whetstone into scythe-
stones'. 

knäckt-abborre (7) m. Illa knekktabiiisrr Älvd. 
<helt liten, ungefär pekfingerslång abborre / 
very small perch, about as long as forefinger'. 

knä-djup adj. I, se knä(s)djup. 
knä-dröja f.IVa kni"dreja vSoll. 'vinterfordon för 
forsling av timmer och ved, försett med 3-4 i 
knän intappade tvärslåar / winter vehicle for 
transporting timber and wood, with 3-4 cross-
bars pegged into knän' (se ill.; jfr ordb. knä, 
bet. 5). Jfr lässmeddröja. 

knä-fattig adj. I knli'låtig Rättv. kneattig Leks. 
Äl Dju. kneattin Bju. vvå` fatti Ga. kneattig 
Flo. kneatti Jä. kneatten Äpp. kneatti Mal. 
`knäsvag, svag i benen / weak-lmeed'; jä bl ss 
kneattig tä herra Leks. 'jag blir så knäsvag av 
att bära'. Syn.: se benfattig; knäsvag m. fl. 

knä-fis m.Ia knIE' fis Rättv. <stöt med knäet i en 
annan persons bakdel / kick with knee in an-
other person's backside'. Syn.: se brödkaka, 
bet. 2. 

knä-grava st.v. knEgräva Leks. 'taga upp potatis, 
gående på knäna / take up potatoes, working 
on knees'. Jfr gr ö vla, bet. 1-2. 

knä-gå st.v. knrgAi Mal. öVd. 'gå på knäna 
(t. ex. i hö för att packa det) / walk on one's 
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knees (e.g. in hay to pack it together)'; e'nn 
gäv-sppi', s e'nn tög-mö't s la-te' s knä`giikk hyä 
Mal. 'en lade el. kastade upp, och en tog emot 
och lade till rätta och packade höet gm att gå på 
knä i det'. Jfr giva (uppi). 

knäklig adj. I knå`klnin Våmh. 'besvärlig, krång-
lig, djävlig / difficult, awkward, awfur (1711). 

knäkta sv.v.l. knekkta Älvd. <knäppa, klicka / 
click, tick'; e knekkter in i ki"hm a mig 'det 
knäpper i lederna på mig; an knekkter o stjfc'et 
<han klickar och skjuter'. — Särsk. förb. 
e knekkter-4'det knäpper och knäpper'. Syn.: 
knapa, bet. 1; knäcka st.v., bet. 2; knäppa 
st.v. 

knä-kulla f.IVa, pl. kni'kullur öMor. 'präst-
krage, Chrysanthemum / ox-eye daisy'. Syn.: se 
dödkarlblomma; kragkulla m. fl. 

knä-lapp m.Ia kni'lrapp Våmh. 'lapp av skinn, 
läder el. grovt tyg, anv. som knäskydd vid 
korgmakeriarbete / piece of leather or coarse 
material used to protect knees in basket-making' 
(se ill.; Björklund, Indor, s. 117, 120, 122 ff., 
fig. 123 ff.). 

knä-led m.II -Ta knPlriö Älvd. knili'd öMor. 
knöVä Mal. <ledgång, som bildar knäet / knee-
joint' (SAOB 1). 

knä-linning f.Ib kni`lajnivg vOrs. kni`kiniyg Ore 
'linning vid knäet på knäbyxor / band round 
edge of breeches at knee' (SAOB). Jfr kvård. 

knåpa sv.v.l. knåp- Rättv. (jfr We.; end. i förb. 
med å;) knäp-a'gå sakta i förväg / walk slowly 
on ahead'. 

knäp(j)as sv.v.3. pass., se gnäp ( j )as. 
knäpp' m. e.n.Ia knäpp m. Bju. Nås knäpp n. 
Flo. 1. <knäppande ljud, knäppning / snapping 
sound, click' (SAOB 1) allm. 2. (i förb. taga 
knäppen; jfr SAOB 2 c;) ta knä'ppän Nås `få 
dödsstöten / receive death-blow'. 3. (senare 
ssgsled:) <sekund / second' Soll. Li.; se klock-. 

knäpp" n.I a -knäpp Li. (senare ssgsled:) 'viss typ 
av timrad knut, s. k. katt / certain type of 
timbered corner, so-called katt'; se halv-. Jfr 
knäppe, bet. 2. 

knäppa' f.IVa kneppa vMor. (Rz 341b kalv-
knäppa; We. knäppa" f.) 'snara, ögla / noose, 
bop'; 10 kneppu 'slå en ögla (omkring nysta-
net)'. Jfr knäppen., bet. 4. 

knäppa" f.IVa kniepp(a) öMor. Soll. •knieppa 
Rättv. 1. 'främre uppåtböjt parti av skida el. 
med / front turned-up part of skf or runn.er' (se 

Rättv. Syn.: se brätt. 2. `vinkelformigt 
stöd för den bakre tvärslån i kälke el. släde / 
angular support for roar cross-bar of sled' Soll. 



knäppaln 
	

1176 
	 knäpp an  

Jfr knä, bet. 5. 3. 'korslagd övre ände av bräda 
(vindskida), som skyddar takets gavelände / 
crossed upper end of board (vindskida) pro-
tecting roof end over gable' öMor. ä'rrbä,sknäp-
pur `korslagda vind,skidsändar på härbärgestak'. 
Jfr knäpptak. 

knäpparn  f.IVa knesppa Älvd. Våmh. vMor. Ve. 
knä`pp(a) Soll. knä`ppa Flo. Mal. 1. 'ojämnhet 
på väg; avsats el. gupp i backe / unevenness in 
road; dip in hillside' OvSi. wå'tukn,eppa Våmh. 
(Bon.) va"tuknäpp Soll. 'vattenfylld fördjupning 
i vägbana'. Jfr doppain  m. fl.; hopp m., bet. 2; 
hoppa f., bet. 1; knippan, bet. 1. 2. 'hak / 
notch' (t. ex. i laggkärlsband; i storspjäll; i 
husknut) Soll. Flo. Mal. dra"-nid spjälldä je 
knerpp Soll. 'stänga (eg. draga ned) spjället ett 
hak (på stången)'. 3. 'avstånd mellan två hak, 
två gupp, två avsatser etc., litet stycke / 
distance between two notches, two bumps, two 
ledges etc., small distance' Soll. 4. (bildl.:) 
<svårighet, vansklig situation; etapp / difficulty, 
plight; stage' (jfr Björklund, Älvd. 1622, s. 89, 
157) Soll. i a då t,äj mi yvyr jö' knäpp nu 'jag har 
(då) övervunnit (eg. tagit mig över) en svårighet 
nu'. — Avd.: kn,e`ppug nÄlvd. knä`ppån Soll. 
adj. 'full med gupp / full of bumps'; kne`pput 
adj. n. Våmh. `dets.'. 

knäppa st.v. 	kneppa Våmh. (Bon.) Ors. 
kW:Vippa öMor. Leks. kneeppa Rättv. Bju. Dju. 
Flo. Jä. Mal. öVd.; pret. knup öOrs. knapp 
öMor. knäpp Rättv. knapp Leks. Bju. Dju. 
Flo. Jä. Mal.; sup. knu`ppid Våmh. (Bon.) 
knu`ppi öMor. Rättv. knäppt Leks. knä//t Bju. 
kne`ppi Flo. knv`pp Mal. (endast opers.:) 'höras 
ett kort, smällande, men klanglöst och relativt 
svagt ljud / click, tick' (SAOB knäppa,' I 1); 
ed a knu`ppid Våmh. (Bon.) `det har knäppt till 
(i den sjukes rygg; vid »naveldragning»); ä 
knäpp i 14'4 Soll. 'det knäpper i leden'; ä 
knä'pp ti knfistan Leks. <det knäpper i knu-
tarna'. Syn.: knapa, bet. 1; knäcka st.v., 
bet. 2; knäkt a. — Särsk. förb. (till:) ed knapp-
tri öMor. ä knäpp-tå' Rättv. ä knapp-tå' Leks. 
Jä. ä knapp-te' Mal. <det knäppte till'; (utur:) 
djä'v .1n fena kku`kku så knepp e aty'r Våmh. 
(Bon.) <om han (a: fästmannen) ger (fästmön) en 
klocka, så knäpper det ur (kärleken)'. 

knäppa' 	 kneppa (sup. knappt) Älvd. 
kneppa (pret. knesppäd) Våmh. (Bon.) kne`ppa 
(pret. kne` fftä) Ors. knteppa (sup. knä/It) Soll. 
knä'ppa Mal. öVd. (prat. kneft Mal.). 1. 
'åstadkomma ett knäppande ljud / produce 
snapping sound, click' (SAOB knäppa,' 1 1-2) 

Våmh. Soll. Dju. an fik tä' t str g we'ssn„ 
kne`ppä,c1 Våmh. (Bon.) 'man fick (passa på och) 
taga ett steg, var gång han (a: tjädern) knäppte'. 

'slå el. stöta (så att ett knäppande ljud 
höres) / bang or beat (so as to causa clicking 
sound)' (SAOB knäppa' II) allin. kne'pp 4n 4 
ne'ved Älvd. 'knäpp honom på näsa/1r; knäpp 
fr vvgrum Soll. knä` pp mä urom Dju. `knäppa 
med fingrarna'. Syn.: knippan, bet. 1. — 

'döda, ta livet av, mörda / kill, murder' (jfr 
SAOB knäppa' 8) Mal. Li. an g` int gö knä`ppa 
Li. 'han är inte så lätt att ta död på'. — Särsk. 
förb. (av:) jä ska knäp-å' frri Rättv. (Bi.) 
`jag skall knalla i väg före'; (ihjäl:) knepp-iKlr 
on vMor. knäpp-jö'l on öMor. 'medelst en knäpp-
ning döda den (a: loppan)'; (upp:) knepp-u'pp 
8144"t4 n 	sk4"t4m) Älvd. knepp-upp ru`rnmpa 
Ve. 'resa svansen i vädret'; (å:) 	knefft an ö' 
vOrs. 'sedan slog han hål (med koppjärnet)'. 
Syn.: sprätta upp, bet. 2. 

knäppa" sv.v.3. 1. knepp(a) Älvd. Våmh. Ve. 
Ors. knäppa Mor. Soll. Leks. burpå Rättv. 
knä`ppa Bju. - Tra. (utom Ga. Mock. vvä`ppa); 
pret. kneftä Bju. Nås Äpp. 1. <fästa ihop med 
knapp(ar) / fasten with button(s)' (jfr SAOB 
knäppa," la) Mor. Soll. NeSi. Vd. ä e 84 le'tt tä, 
knå"på så Rättv. 'det (a: livstycket) är så svårt 
att knäppa så'; knä`pp fö bräsnnvin Soll. knå"på 
brä'mmin Rättv. 'fästa ihop ett plagg så, att 
knapparna (häktoma) ej svara mot varandra (eg. 
knäppa (för) brännvin)'; knet`p tå jä`sspsss 
Rättv. 'elets. (eg. knäppa till gästabuds)'. 
Syn.: knepa. 2. (om vidjeknut:) 'hopknyta / 
tie (of withe knot)' (jfr SAOB knäppan  2 a) 
Älvd. Ve. an i kne'ppt sö' Älvd. 'den (a: vidje-
knuten) är knuten på det viset'. 3. (om hän-
derna; jfr SAOB knäppa," 2 a cc) knepp 
nreram Älvd. knäpp a'nn,clum öMor. 'knäppa 
händerna clasp hands'; knäpp rö'gg Mal. knäpp 
re'gg Tra. 'knäppa händerna om varandras ryggar 
och brottas'. 4. <med ett särsk. omtag i knäpp - 
s öm fästa rynkor så att de lågo fint / fasten gathers 
with knäppsöm so that they lay flat' (ÖDB IV 
523) Soll. Jfr knäpp-rynkta, -söm. 5. 'timra 
det understa stockvarvet i härbärge / timber 
bottom layer of härbärge' (CoDB III 145) 
vMor. knäpp sy'llä 'dots. (eg. knäppa syllen)'. 
Jfr knäppain  f., bet. 2; knäppa" ihop, bet. 
2. 6. 'gripa, fängsla / capture, imprison' (SAOB 
knäppan  2 c a) Jä. Mal. Li. dem a knä'//t an no 
Li. 'man har gripit honom nu'. — Särsk. 
förb. (av:) 1. knepp-å'v vMor. kn,ä"pp-åv 
(täsnum) Soll. knepp-åv su`kko öOrs. 'avsluta 
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stickningen (eg. knäppa av (tenarna el.) 
sockan; jfr göra av, bet. 1; eiDB IV 521). 2. 
knepp-4'v rusmptåvvgan vMor. <hugga av rump-
tången (dvs, den avflådda svansen på slakt-
kon); (fast:) knet`pp-fasst ri'sstv, Soll. 'fästa 
risten vid skaklarna'; (från:) knOpp-frå plrö'jän 
Soll. 'lossa skaklarna från plogen'; knä"pp-/rå 
ä'sstly, Soll. <spänna ifrån hästen'; (hop:) knäpp-
hö'p gä'Ira Äpp. `förbinda gärdsgårdsstyckena 
med varandra'; (i:) 1. knepp-i' Älvd. Våmh. 
knäpp-i' öMor. <spänna för (hästen)'. 2. kntispp-i 
lit'sta, å' sm Li. 'ta tag i hårluven på honom!'; 
(igen:) o hadd int try' ja ijä'nknäppt svLeks. 
<hon hade inte tröjan igenknäppt'; (ihop:) 1. 
(om händer:) 'knäppa; knyta' allm. knep-ijö'p 
nevum4 öOrs. <knäppa händerna'; knet`pp-ihöp 
kni`tndvin Tra. 'knyt näven!'. 2. (om tim-
merstockar, laggkärlsband m. m.:) 'samman-
foga' allm. knepp-jd'up Älvd. `sammanfoga det 
understa stockvarvet i en timmerbyggnad'; 
knepp-ihö'p ba'nnd Ve. `sammanfoga vidjeban-
dets ändar (på ett laggkärl)'; knepp-Kesp 
a'rrmin Älvd. `förena de båda skallarmarna (vid 
skallgång) till en enda kedja'. 3. (om moment i 
strumpstickning:) knäpp-iö'p Soll. `minska 
strumpans vidd gm att sticka ihop =skorna 
två och två'. 4. (om person:) iö`pknäfft 
knäppt Ors. <tystlåten, tillknäppt'; (lös:) knä"pp-
kös rä'vär Soll. 'knyta loss revarna från noten'; 
(ned:) knOpp-nid vå'vän Son. knäpp-nä'd vci'ven 
Leks. (Silj.) 'taga ned varpen från varpställ-
ningen'; (u p p: ) 1. knep-u'pp kld`de vOrs. 
<knäppa upp kläderna'. 2. kne"pp-upp je ~Vek 
Ve. knepp-u'pp suskko Ors. 'lägga upp första 
varvet till en strumpa'. Syn.: knäppa,'" å; 
snärja' på; snärja' upp; (ur:) knepp-9'r Älvd. 
<spänna ifrån'; (utav:) vväpp-tö' va`nntn, Mock. 
<avsluta stickningen av vante'; (uti:) knet'pp-tf 
öVd. 'hugga tag i'; an knä'//t-tf härma å me 
Tra. 'han högg tag i kalufsen på mig'; (vid:) 
knä"pp-vi stu`kkdröi Soll. 'fästa stockdrögen vid 
skaklarna'; (å:) 1. 49% kneppt-4' Nem 4 Will, 
Våmh. 'han spände fast dem (a: hällträlgarna) 
på bälgen' (då man skulle ta hästen ut på bete). 
2. knepp-4' Våmh. 'börja ett stickningsarbete'; 
knäpp-å' mjlerdan nvMor. 'påbörja förfärdi-
gande av mjärde'; (åt:) kn,ä`pp-å si ru't0än 
vMor. knäpp-ä' se ru'ttjän Ore 'knäppa rocken'; 
(åter:) 1. knä"pp-att rtettjim Soll. `knäppa 
rocken'; a du knäpd-a'tt stjä`rta Rättv. (Bo.) 
'har du knäppt skjortan?'. 2. knäpp-sitt ö`gur 
Ve. 'blunda (eg. knäppa åter ögonen)'; (över:) 
knäpp-g`vsr dglra Leks. 'lägga en hellång stock 

över den fullbordade dörren (i timmerbyggnad)'. 
knäppare m.IIIe knesppär vMor. `urverksdel, som 
framkallar en klockas tickande / ticking-
mechanism of dock, escapement'. Jfr knäppe, 
bet. 5; knäpphake. 

knäppe n. III knesppä Våmh. (Bon.) vMor. Ors. 
knä`ppä Bju. Nås kn,tispp Mal. knteppe Li. 1. 
'anordning för hopfästande (eller tillslutande) av 
ngt / device for fa,stening sthg' (SAOB 1; t. ex. 
hopfästning av klave, laggkärlsband, takvirke 
etc.) allm. Syn.: knäppning, bet. 1. 2. 'hak 
på undersidan av halsad timmerstock / notch 
on underside of wall-log' (jfr SAOB 2) Ors. Jfr 
hals, bet. 4; halsa v., bet. 2; hals(n)ing; 
halsskåra. 3. <ögla på vidja i spjälkmjärde, 
möjliggörande vidjans fastsättning i ramen / 
bop on withe of spj älkmj ärde enabling it to 
be fastened on to frame' (se ill.; C4DB I 95 f.) 
Våmh. 4. 'snara omkring stickgarnsnystan, då 
man stickar med två trådar / bop round ball 
of yarn when knitting with two threads' vMor. 
Jfr knäppa' f.; tvåändsnystan. 5. 'hakfor-
mig tålbit, som överför drivhjulets rörelsekraft 
till "pendeln i klocka / hook-shaped piece of 
steel transferring movement of driving-wheel to 
pendulum of dock, escapement' (jfr ÖDB II 
130) vMor. Jfr knäppare; knäpphake. 

knäppel m.Ia knerpil öMor. (jfr knappel m., 
bet. 1) 'del av sönderhackad tallgren, vedpinne / 
part of chopped-up pine-branch, stick of fire-
wood'. 

knäpp-fjäder f. Id knäppljEdär Soll. 'träfjäder i 
p asmehärvel, som spännes efter ett visst 
antal varv (vanl. 12) och då ger ett knäppande 
ljud ifrån sig / wooden spring in reel (pasme-
härvel) which becomes taut after a certain 
number of windings (usually 12) and then emits 
a clicking sound'. Jfr knäpp härv el m. fl. 

knäpp-fönster n. I d knii`pplösstäd Mal. (jfr 
knäppe in., bet. 1) 'fönster, försett med gång-
järn och hakar för att kunna öppnas och stängas 
/ window that can be opened'. Syn.: gång-, 
täpp-glas. 

knäpp-hake m.IIIa knäpphdka svLeks. 'ankar-
hake i ur / pallet of the escapement in dock'. 
Jfr knäppare; knäppe, bet. 5. 

knäpp-hjul n.I ,-II kne`ppjöZr vMor. <kugghjul i 
urverk, mot vilket knäpparen går och fram-
bringar en klockas tickande / escapement wheel 
in dock, whieh makes the dock tick'. 

knäpphål-solv f.VI (I) pl. kneppiialrusgver Älvd. 
`solv, bestående av ett enda, sammanhängande 
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snöre / heddle consisting of single connected 
cord'. 

knäpp-härvel m.I knepperrvel Våmh. (Bon.) 
knäpphar(r)vil Rättv. (Bo.) Al Jä. knäspp-
härrvil Mal. <härvel, som gm knäppning marke-
rade antalet pasmar / reel which marked number 
of skeins by clicking' (SAOB). Syn.: p asme-
härvel, -räknare, -skåp; räkne-, slag-
härvel. 

knäpp-klova f. V knäppkkavu Mal. Li. `halvkluvet 
takvedstycke (klova), liggande på det ena 
takfallet och medelst hak el. inborrad käpp el. 
plugg fäst samman uppe vid taknocken med 
motsvarande takvedstycke, liggande på det 
andra takfallet / split log resting on one side of 
the roof and fastened over the roof-ridge to a 
corresponding log on the other side by means of 
a notch or a wooden peg'. Jfr knäpp-skida, 
-t a k. 

knäpp-kuse m.IIIa knäpp/n-iså Äpp. 'ett slags 
skalbagge, knäppare / a kind of beetle, click-
beetle'. Jfr kuse', bet. 6. 

knäpp-länk m.Ib kneppkevvk vMor. 'länk med 
korslagda ändar, anv. att laga kedja med / link 
with crossed ends used to mend chain with'. 

knäppning f. Ib kneppnivg vMor. Ve. kneeppnivg 
Son. (SAOB under knäppa" v.). 1. 'anordning 
för hopfästande el. tillslutande av ngt / fastener' 
(jfr ÖDB II 172) allm. Syn.: knäppe, bet. 1. 

(jfr knäppa' v., bet. 4:) 'söm på insidan av 
ngt rynkat, avs. att hålla rynkningen kvar / 
seam on inside of sthg gathered, to keep gath-
ering in place' Soll. Syn.: knäppsöm. 

knäpp-näve m. IV kneppnevi' Våmh. knä'ppnävi 
Rättv. knä`ppnåva Leks. kni`ppnåva Dju. 
kneeppnåvs Jä. Äpp. Mal. knä` ppnåvi ÖVd. 
1. 'knytnäve / fist' (SAOB) Dju. an hö'tta mä 
kni`ppnåvän 'han hötte med knytnäven'. Syn.: 
knytnäve. 2. (som måttsbestämning:) 'så 
mycket som rymmes i den slutna handen / 
fistful' (SAOB; ÖDB II 8, 231) allm. trä' 
knä'ppnåvar ma mid'Ir Leks. 'tre nävar mjöl'. 
Jfr gram, bet. 1; göpen; göpna; näve, bet. 2. 

(best. sing.:) `Urbanusdagen (26/5), då sådden 
avslutades, dvs, då såningsmannen knäppte 
näven / Urbanus Day (26/5) when the sowing 
was finished, i.e. when the sower closed his hand' 
Mal. Syn.: Urbanus, bet. 1. 

knäpp-ring m.Ib knå`pprivvg Soll. 'järnring för-
sedd med kuggar el. hakar och fäst i vävbom-
mens ände / iron ring with cogs or catches on it, 
fastened in the end of the boom beam'. 

knäpp-rygg m.Ib knå`pprygg Soll. <ryggvärk / 
backache'. 

knäpp-rynkta f.IVa kniepprynnta Mor. <rynka 
fäst med knäppsöm / gather fastened with 
knäppsöm' (ÖDB IV 523). Jfr knäppan v., 
bet. 4; knäppsöm. 

knäppsel n.Ia knepp.2 (best. kne'pp.21eå) Älvd. 
<liten kedja av mässingstråd, förbindande kniv-
skedskroken med knivskedarna / small 
chain made of brass wire connecting kniv-
skedskroken with knivskedarna' (se ill.). 

knäpp-skida f.IVa knet`ppstsla Mal. knå'ppstfla 
Li.; pl. kneppskajäär Älvd. kneppskejdur Ve. 
'taksparre med sidohak hopfästad över taknocken 
med en motsvarande taksparre / rafter fastened 
by a side-notch to a corresponding rafter over 
roof-ridge' (pl., om två sålunda hopkopplade 
taksparrar). Jfr knäpp -klova, -tak. 

knäpp-skåra f.V knä`ppskitru Tra. (jfr knäppa" 
ihop) <skåra i nyare typ av knut, huggen lika på 
båda sidor av stocken / new sort of notch cut in 
exactly the same way on both sides of wall-log'. 
Jfr flögskåra. 

knäpp-sten m. Ta kneeppstå öMor. `stensänke, fäst 
vid nottelnen med ett omtag / stone sinker 
fastened to seine-rope by a double loop' (jfr 
ÖDB I 111-112). Jfr doppsten. 

knäpp-söm m. la kneppsN Våmh. knä`ppgm 
Soll. kneeppacim -,kneeppsiim Ors. (jfr knäppan  
v., bet. 4) 'söm, varmed noggrant gjorda rynkor 
fästes / seam with which carefully-made gathers 
were fastened down' (ÖDB IV 523). Jfr knäpp-
rynkta. Syn.: knäppning, bet. 2. 

knäpp-tak n. II knä`pptäk öNlor. Leks. 'härbärges-
tak med över taknocken korslagda sparrar på 
gavlarna / roof of storehouse with rafters laid 
crosswise on gable tops'. Jfr knäppe, bet. 1; 
knäpp-klova, -skida. 

knäpp-äska f.IVa knerppeisstja Mal. '(svep )ask 
med lock, som låses med särskilt knäppe] turned 
box locked with special catch'. 

knä-rem f.Ia knPrrm Våmh. (Bon.) kni"röm 
vMor. Soll. Ors. kni`rEm Ore knå'råm, Rättv. 
kneeröm Leks. Flo. Nås, Jä. knå`röm Mal. 1. 
`med spänne försett läderband, som bars synligt 
nedanför knäet och tjänade till att hålla strum-
pan uppe / leather band with buckle, acting as 
garter' (se ill.; SAOB 1; ÖDB IV 423) allm. Jfr 
knäspänna. Syn.: knäbälte; sockband, 
bet. 2. 2. 'skomakares spannrem (fäst dels 
under hålfoten, dels över knäet för att hålla fast 
det på knäet liggande arbetsstycket vid tillverk-
ning av näverskor) / shoemaker's lmee-strap' 
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(se ill.; SAOB 2; ÖDB II 272, fig. 324) Soll. Oro 
Rättv. Vd. Syn.: lask-, spann-rem. 

knärka f. IV a knärrka vMor. Soll. 'brosk; brosk-
bit / cartilage'. Syn.: se brosk; knärp; knärpa; 
krångna, m. fl. 

knärka st.v.( 	knerrka Ve. knä rrka (pret. 
knarrk; sup. knu'rrtji) Soll. knärrka (pret. 
knarrk, sup. knif tji) Mal. knärrka —knä tja 
ÖVd. (pret. knarrk Tra.; sup. knärrk Tra.); jfr 
knärp av. 1. 'knarra / creak' (SAOB under knir-
ka) Soll. skö'när knärrk `skorna knarra'. Syn.: 
se braka, bet. 2; knostra, bet. 1. 2. 'knapra / 
crunch' allm. i knarrk å å't Soll. <jag knaprade 
och åt'; hä kna'rrk som då äjn hä'sst fåt häver Li. 
'det knastrade, som då en häst äter havre'. 
Syn.: se braka, bet. 3; knostra, bet. 2; 
knåpa, bet. 3, m. fl. — Särsk. förb. (sönder:) 
knätt je-so'nnol Tra. `(med knastrande ljud) tugga 
sönder'; (uti:) knärrk-ti se ÖVd. 'knapra i sig'. 
— Ssgr: knärrkröt f. ÖVd. <kålrot att gnaga på / 
Swedish turnip to gnaw'; knärrkröva f. Mal. 
ÖVd. 'rova att gnaga på / turnip to gnaw'. 

knä-ros f. Ja knå` rös Nås 'pingstlilja (försedd med 
ett knä strax under blomman) / narcissus'. 

knärp n. ••••m.Ia knärrp n. öMor. m. Mal. knarrp 
m. Flo. 1. 'knarrande ljud, knarr / creaking' 
Mal. Syn.: se brak, bet. 2, m. fl. 2. 'brosk, 
broskbit / cartilage' öMor. Flo. Syn.: se brosk; 
knärka; knärpa; krångna, ni. fl. 

knärpa f.IVa knärrpa nvMor. =föreg., bet. 2. 
knärpa st.v. knerrpa Våmh. knärrp(a) Ve. Soll. 
(pret. knarrp; sup. knu'rrpi Soll.) kna'rrpa (sup. 
kns`rrpi) Flo. knä rrpa (pret. knarrp; sup. 
knsrrp) Mal. (jfr knärka v.). 1. `knarra / creak, 
squeak' Ve. Soll. Flo. Mal. $yn.: se braka, bet. 
2. 2. 'knastra / crackle, crunch' Ve. Soll. Syn.: 
se braka, bet. 3; spraka, bet. 1, ni. fl. 3. (om 
regn:) `knattra, smattra / patter' Våmh. eö ä' glrär 
så e knä'rrp i glräsrftt4 'det haglar, så det smatt-
rar mot glasrutorna'. Syn.: se braka, bet. 5; 
spraka, bet. 2, in. fl. — Ssg: knärrpaskö m. 
Soll. <sko, som knarrar / creaking shoe'. 

knärpa sv.v.3. 1. knerrpa Älvd. Våmh. (pret. 
kne'rrpeä Älvd. knerritä Våmh.) kna'r(r)pa 
Rättv. Dju. Flo. kn,a'rrpa Leks. (jfr knarpa). 
1. 'knapra / crunch' allm. Syn.: se braka, 
bet. 3, m. fl. 2. (i förb. med fingrarna:) 
knärrp fi'vvgrigm Våmh. <knäppa med fing-
rarna / snap one's fingers'. 3. 'döda med tum-
nageln, dräpa / kill with thumbnail' Våmh. 
knärrplra`usär ̀ dräpa löss'. Syn.: dräpa, bet. 2. 

knärp-rom m.Ia kna'rrprsmm Rättv. (Bo.) 'fisk- 

rom / fish roe'. Jfr mjölkrom. Syn.: gryn-
rom; rom, bet. 1. 

knärp-strupe m. Illa kna'rrpstriipä Flo. <luft-
strupe / windpipe'. Syn.: se and-, knotter-, 
krus- strupe m. fl. 

knärrai  sv.v.l. knärr(a) Soll. 'sätta näsan i väd-
ret och se högfärdig ut / walk around with one's 
nose in the air; look stuck-up' (Vii We. knärrai; 
Torp knarra). — Pass.: knärras Soll. `dets.'. 
— Av/.: knerrut adv. Våmh. (Bon.) 'högfärdigt, 
stramt lina stuck-up manner"; knärrån adj. Soll. 
'uppstramad, högfärdig / stuck-up'. 

knärran  sv.v.l. kne'rra Ve. (V11 knärram) 
'knarra / creak'. Syn.: se braka, bet. 2; 
knärpa, bet. 1, m. fl. 

knä(s)-djup n.Ia kni"dyöp nVåmh. kni"digöp 
Våmh. (Bon.) kni'ssdjiip Soll. <djup, motsva-
rande avståndet från marken till knäet på en 
stående person / knee-depth' (SAOB kn ä d j up). 

knä(s)-djup adj. I kni"dgp nVåmh. knä' asjii p 
Rättv. Bju. kn,ä'88j9p Jä. Äpp. kne'ssdjap Mal. 
'så djup, att den når till knäna på en däri 
stående person / luiee-deep' (SAOB knädjup); 
kne'ssdjöpan snj6' Mal. 'snö, som når till knäet'. 

knä-skål f.Ia knPskålr Älvd. Våmh. kni"sk* 
svMor. Ve. Son. knå'skålr Rättv. knå`skålr Leks. 
Bju. knesskålr Mal. knå`skålr ÖVd. 'knäledens 
främre kapselvägg / knee-cap' (SAOB). 

knä-socka f.IVa kni"sukk vMor. Soll. 'strumpa, 
som når upp till knäet / knee-sock'. 

knä-spänna f.IVa kni"spgnn (best. kn1"spgnn4) 
nöÄlvd. <spänne av metall, varmed knäbyxor el. 
knäband hopfästes vid knäet / metal -kudde with 
which breeches or garters were fastened at knee'. 
Jfr knärem, bet. 1. Syn.: knäspänne. 

knä-spänne n. III kni"s~n (best. kni"spgnneä) 
nvÄlvd. kn,å`spännä Nås Jä. Äpp. knös spänn 
Mal. = föreg. (SAOB; ÖDB IV 382, 419). 

knä-svag adj. I knPstväg Älvd. Våmh. knisvä g 
öMor. kni"stag Ors. knå`svä g Flo. knå`svä,g Mal. 
'som ej har styrka i knäna! weak-kneed' (SAOB). 
Syn.: knäfattig. 

knätt n.— m.Ia knett n. Ors. knätt m. Bju. n. Nås 
Äpp. 'svagt ljud, knyst / faint sound' (SAOB 
knätt'); an sa-nnt et knä'tt Nås 'han sade inte 
ett ord'; je a a'llär 	t Uffe knä'tt äl kny' da i 
hö'num gäkam Äpp. 'jag har aldrig hört minsta 
ljud (om saken) i den där gården'. Syn.: se 
gny, bet. 3. 

knätta st.v. knetta Ors. knä tta Bju. Nås Äpp. 
Mal. Tra.; pret. knatt—kn4tt Ors. knatt Nås Äpp. 
Mal.; sup. knustti Ors. knkitt Mal. Tra. låta höra 
ett svagt ljud, knysta; höras ett svagt ljud / give 
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out faint sound' (SAOB; jfr ordb. knytta); du 
f5-txt kne`tta får i'vugum öOrs. 'du får inte säga 
ett ord till någon'. Syn.: se gny v., bet. 4; 
knytta. — Särsk. förb. (om:) an knatt int 
8'171M h,å Nås 'han nämnde ingenting om det'; 
(vid:) knett-wi vOrs. 'knysta'. 

kniiva sv.v.l. knå`va Mal. 'arbeta ihärdigt, sträva 
/ work hard, toil". Syn.: knava, bet. 1. — 
Särsk. förb. (ihop:) knåvs-ihöp te ga'rnmsk-
dågom Mal. 'gm ihärdigt arbete samla till 
underhåll på ålderdomen'. — Avi.: krid`vu adj. 
Mal. <ihärdig och strävsam / hard-working'. 

knä-veck n. II Ib kwrivIk Älvd. Våmh. knistra 
vMor. kni`witj Ve. vOrs. kni"vik Soll. kni‘wik 
Ore knå'våk Rättv. kneevekk Bju. Äpp. 1. 'veck 
baktill mellan låret och underbenet / hollow of 
knee' (SAOB) allm. Syn.: knävik. 2. 'veck på 
baksidan av knäbyxorna vid knäet / fold at lmee 
in back of breeches' Rättv. 

knävel m.Ic1,- a knövelr (pl. knrvIter) Älvd. 
knå' vält Våmh. knä vål öMor. knå' val kn4'vel 
Ors. kneevul Ore Rättv. (Bo.) knå'vel Li. 1. 
(best. form:) a. 'den Onde, djävulen / the Devil' 
(SAOB knävelll 1) Rättv. (Bo.). Syn.: se böse, 
bet. 2; ljute, bet. 2, m. fl. b. 'lindrig svordom / 
mild swearword' (SAOB knävelll  2) Älvd. 
Våmh. Jfr djävul. 2. <elak, krånglig individ, 
djäkel / nasty, awkward person, real so-and-so' 
(om illasinnad man, fisk som ej vill nappa etc.) 
allm. 3. 'sattyg, djäkelskap / devilry, mischief' 
Li. an e full i knd'veln 'han är full av sattyg'. 

knä-vik f. Ib knå"vIk knå' vik Rättv. kng' vik 
Mal. Li.=knäveck, bet. 1; gs`nanasy, drög-t da-i 
knövikorn, as i ata'lrp Mal. <gumsen stötte till 
(mig) i knävecken, så att jag föll omkull': an add 
brötja ne-i knÖviksm Li. 'han hade byxorna 
(nedhasade) nere vid knävecken'. 

knävlas sv.v.l. pass. knå'vlas öMor. knå'vltas Soll. 
'vara elak, retsam, krånglig etc. / be nasty, 
awkward, annoying'; o rötas å knå'vlas öMor. 
'hon retas och krånglar'. Syn.: djävla, pass. 

knävlig adj. I knrvltug ,,,knOvIrun Älvd. klurvkn 
Våmh. (Bon.) knievlun öMor. knervItun Ve. 
knå'vkån Soll. kneevlun ,,,knå'vlun Ors. knd'vkug 
Ore (SAOB). 1. (om levande varelse:) 'elak, för-
arglig, djäklig / nasty, annoying' allm. Syn.: 
djäklig, bet. 1; djävlig, bet. 1. 2. (om verk-
samhet, företag etc.:) 'besvärlig, krånglig / 
difficult, awkward' Älvd. Våmh. Syn.: dj äk-
lig, bet. 2; djävlig, bet. 2. 3. 'duktig, finurlig/ 
elever, able' Soll. 

knökel m. Id a, se knokel. 
knöl m.Ia knöl- Ve. Al 'mer el. mindre rundad 

upphöjning på en i övrigt slät yta / bump' 
(SAOB 1); lörknök Al 'böld på häst'; maskbu'ilt 
Al `böld på ko, som stungits av oxstyng'. Jfr 
bul; bula, bet. 1. Syn.: knul, bet. 1; knyl, 
bet. 1. 

knöla sv.v.l. kna Leks. knölt- Al (jfr knöl m.) 
`kännas sträv el. knölig (t. ex. under ögonloc-
ken) / feel rough or knobbly (e.g. under eye-
lids)' Leks. å knö'ks å väsasks a'llt-e'tt 'det känns 
strävt och vätskar hela tiden (i ögat)'. — Särsk. 
förb. (ihop:) knölt-ihö'p Al 'knyckla el. skrynkla 
ihop' (SAOB). Jfr knörla ihop. 

knöp m.Ia kni3p Soll. Ore Rättv. Leks. Nås Jä. 
knlip öOrs. 1. 'knapp / button' (SAOB a) 
Rättv. Syn.: knapp', bet. 2. 2. 'blank knapp, 
militärknapp / shiny button, military button' 
Ore. Jfr gustavs-. Syn.: knepa, bet. 2. 3. 
'liten klump, knöl el. knut / small lump, 
bump or knot' (SAOB d) Soll. Rättv. Nås; å 
köjtåt-iö'p jän knö'p å tö'murn, Soll. 'det slog sig 
en knut på tömmarna'; ködknöp Rättv. ket'knöp 
Nås `klump av kåda'. Jfr skin-. Syn.: se 
knapp', bet. 8. 4. 'glaspärla / glass-bead' 
Rättv. Leks. Nås Jä. Jfr k e d-. Syn.: se knapp', 
bet. 11. 5. <frukt (fröhus) på potatis, potatis-
knopp / fruit (seed vessel) of potato' Ore; 
peerknlip 'clets.'. Jfr knapp', bet. 5; knopp, 
bet. 3; skalle, bet. 7. 

knöp-band n.Ia knöspbannd Jä. <halsband / 
necklace'. Jfr ked, bet. 3a-b; knapp-, knep-
band, bet. 1; knöpked. 

knöpe m.IIIa knö`ps Rättv. kn,ö`pe Leks. (Silj.) 
knö'pä Äpp. knö`p(a) Mal. (Sdw. knöpe; jfr 
SAOB knöpe n.). 1. 'liten klump eller knöl / 
small lump or bump' Rättv. Leks. (Silj.) Äpp. 
Jfr godkåd-, kåd-. Syn.: knapp', bet. 8. 2. 
'fröhus på lin / seed-vessel of flax' Mal. 3. 
'sammanvriden knippa av häcklat lin / twisted 
bundle of hackled flax' Mal. 

knöp-ked n.Ia knö'ptjä Rättv. <halsband av 
glaspärlor / necklace of glass beads' (se ill.). 
Jfr knöpband. Syn.: se grannstensband. 

knöpling m.Ib, se knoppling. 
knöp-ring m.Ib knb'sprivv Jä. 'ring, försedd med 
runt ringen påsydda glaspärlor / ring with glass 
beads sewn round it'. 

knöp-skål f. Ta knö'pskålt Rättv. <tennskål, för-
sedd med knoppar på handtagen / tin bowl with 
knobs on hanclles'. 

knörig adj. I, se knyrig. 
knörla f.IVa kny'lla Våmh. vMor. Soll. kni'lla 
öMor. vSoll. (jfr knyllra v.; Vii knörla f.). 
1. 'småkrusig lock av hår el. lammull, hårlock / 
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frizzy lock of hair or lambswool, 	(ÖDB IV 
316, 367) allm. Syn.: knollra, bet. 2. 2. 
'fnurra på tråd, vanl. uppkommen under spin-
ning / tangle in thread, usually arising during 
spinning process' (V11) Våmh. öMor. Soll. Jfr 
bränn-. Syn.: se knollra, bet. 3. 3. 'till-
trasslad el. tovig massa av hår / tangled mass of 
hair' Våmh. Syn.: hårkoka; knorla, bet. 3. 

knörla sv .v .1. kny'lla Älvd. kni'lla öMor. kny'll(a) 
Soll. (jfr knyllra v.; Noreen Ordi. knyrla v. 
under knorla; V11 knörla v.). 1. 'knollra, 
bilda lockar / form curls, frizz' Älvd. Syn.: 
knollra, bet. 1; knyllra, bet. 1. 2. 'böja i 
rundel el. spiral, slå knorr på (svansen) / bend 
into round or spiral, curl up' öMor. svä'jnän 

ru`nmpun 'grisen (svinen) slår knorr på 
svansen'. Syn.: se knollra, bet. 2. — Refl.: 
ä kny'llär si Soll. 'det lockar sig el. bildar små 
tovor, knollrar ihop sig'. Syn.: knyllra refl. 
— Särsk. förb. (ihop:) kny"11-jöp si Soll. 
`locka el. knollra ihop sig'. Jfr knöla ihop. 
Syn.: knyllra ihop. 

knörlig adj. I kny'llegn Våmh. kni'llun öMor. 
kny'llån Soll. 1. `lockig, småkrusig, knollrig / 
eurly, frizzy' allm. Syn.: knollrig, bet. 1; 
knorlig; knyllrig, bet. 1. 2. 'skruv- el. spiral-
formad, öglig / screw- or spiral-shaped, looped' 
Soll. a kny'llå ru'rnmp(a) 'ha knorr på svansen' 
(om gris). 

knört adj. I, se knort. 
knös' m.Ia knös Äpp. Mal. 'berg med kraftig, 
starkt kullrig form / mountain with very bulging 
shape' (SAOB knös' 1; jfr DNO I: 3, s. 149). 
Jfr gnup(e); klack', bet. 3; klikt; klint, bet. 
1; knax, bet. 1; knösei. 

knös" m.Ia kngös Våmh. knös Ve. Li. 1. 'rik och 
mäktig man / rieh, powerful man' (SAOB 
knösu  1) allm. 2. 'undersätsig, kraftigt vuxen 
man / squat, heavily-built man' Våmh. Jfr 
knös 

knösm  m.Ia knes Våmh. 1. 'grovt, °kluvet 
stycke av en trädstam / thick unsplit piece of 
tree trunk' (V11 We. knös'). 2. `man som 
ständigt är sysselsatt med att hopsamla och 
hugga ved / man who is always collecting and 
ehopping wood'; wi"öåknes 'dots?. 

knös adj. I knös Ore (jfr knösu  m.; knösul  m.) 
`duktig i arbete, strävsam / capable, hard-
working'; ä wa jenn knö's ka'rr 'det var en duktig 
och stark karl'. Syn.: se knyrig; knösig 
m. fl. 

knösei  m. Illa knzfuse Li. <bergstopp / mountain 
peak'. Jfr knös' m. 

knösen  m.IIIa knö'sa Mal. (jfr Torp knause) 
'envis man / stubborn man'. Jfr knös" m. 

knösig adj. I kngsönn -kng`ösgn Våmh. (jfr knös" 
m.; knösin  m.) =knäs adj. 

knösta f.TVa kneesta ,-..kwYesta Ors. (jfr knöste n.; 
knöster n.; Torp knoysa v.) `stenslägga, 
knoster / sledge-hammer'. Syn.: se j ärn-
knosa. 

knöste n.III knå`stä -knif ste Ors. (jfr knösta f.; 
knöster n.) 'slägga, anv. vid indrivning av 
träkilar / sledge-hammer used to drive in 
wooden wedges' (se ill.). 

knöster n.Id knel' ster öOrs. (jfr knösta f.; 
knöste n.; Torp kneiysa v.; möjl. äv. SAOB 
knöster, under knoster) `stenslägga, knoster'. 
Syn.: se järnknosa; knösta m. fl. 

knövla sv.v.l. knrveitt• Våmh. knösvvIra Äpp. Mal. 
knösvIra ÖVd. 1. 'skrynkla, knyckla, trassla 
(ihop) / crease, crumple up, tangle' (SAOB) 
Våmh.; (p. pret.:) knOvIradn Våmh. 'skrynklad, 
hopknycklad'. 2. `utföra någonting långsamt, 
arbeta senfärdigt, knåpa / do sthg slowly, work 
in a dilatory way, potter' (jfr Torp knuvlau) 
Äpp. Mal. ÖVd. je såt å knå'velr knappan tu 
trå' jan likvä'Ir Tra. `jag sitter och plockar tank-
löst och långsamt knapparna ur tröjan'. Syn.: 
nuvla, bet. 1; növla, bet. 1. — Särsk. förb. 
(i h o p:) kn'y'välr-y6 p Våmh. 'skrynkla ihop'; 
( å :) ur o6a p4'jnäs å knrvIrtir-ö' Våmh. 'hur den 
där (kvinnan) plågas och stretar'. — Avi.: 
knö'vvät• Äpp. knö'vvälr ,,,knö'vtik Mal. knå`var Li. 

'senfärdig, smålmitpande man el. pojke / 
dilatory man or boy'; knö'vvälr Mal. knö'velr Li. 

'senfärdigt, fumligt arbete / slow, clumsily 
carried out work'; knö'vvIra f. Mal. 'senfärdig 
kvinna / dilatory woman'. 

knövlig adj. I knrvIngn Våmh. kns`vvIrug Leks. 
knösvvIru Mal. knä`vIrs Li. (jfr knövla v.; V11 
knövlot; Danell Nuckö knyvlot). 1. 'skrynk-
lig / creased, crumpled' Våmh. 2. `knölig / 
knobbly' Leks. tt`pplran ä ss kns`vvIrug 'äpplena 
äro så knöliga'. 3. (om person:) `tafflig, valhänt, 
fumlig och senfärdig i arbete / awkward, clumsy 
and slow at work (of person)' Våmh. Mal. Li. 

ko f.VIIb Og/. Älvd. Våmh. vMor. Soll. 	-kis 
öMor. tik Ve. Ors. kil Ore Rättv. Leks. Dju. Ga. 
Mal. ÖVd. kö Bju. Al Mock. - Äpp.; böjn. se  
LD II 193. 1. 'fullvuxen hona av nötboskap, 
ren el. älg / cow' (SAOB ko' 1) allm. tgnä rö't 
Ve. 'korna råma'; ke"livgär ad ri"di upp tji'mm4 
öOrs. <gummorna hade ridit på kor'; i hs'ust skal je 
ge ture kiVer Li. <i höstas skulle jag få två (nya) 
kor (dvs, kalvar)'; ä e i'vvo rnjs`kkkit Rättv. 'det 
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(hon) är ingen (bra) mjölkko'; sla`kktka Rättv. 
.21a`kktkö Flo. 'ko, avsedd att slaktas'; (överfört; 
pl.:) gretigner vÄlvd. grePtj§när svMor. (i 
barnlek:) 'grankottar'. Jfr borta-, brind-, 
böl-, bölj-, fegd-, flyg-, foder-, gned-, 
hemma-, höst-, kalv-, klack-, kustos-, 
kvig-, lill-, liv-, lådigs-, lån-, lön-, lös-, 
omlöps-, ox-, ren-, råm-, ränn-, senj-, 
sin-, skam-, skäll-, sten-, vår-, älgs-. 
Syn.: kudda. 2. 'klumpig el. slö kvinna / 
clumsy or lazy woman' (SAOB ko' 1 f y) allm. 
lo`rrtkö Jä. 'orenlig kvinna'. 3. (endast i vissa 
förb. och som senare ssgsled; jfr SAOB ko' 2:) 
gfaes tjy'r Älvd. tffire gfed Ve. tig' ri gud Soll. 
gfed4Ins tffir öOrs. kfena as vethå' a  Mal. (eg. <kon 
hans Vår Herre') 'nyckelpiga, Coceinella / lady-
bird'; (riii`84ntes tjg'r Älvd. 'mörk, enfärgad coe-
einella-art (eg. djävulens el. Ljutens ko)'. Jfr 
gudfader-, guds-, guld-, vårherre-, väder-. 
4. 'vitskummande bölja / white-crested wave' Jä. 
vi`tä kö'r Jä. 'vitt skum på vågorna'. Syn.: se 
get, bet. 4. 5. 'skoglös, vintertiden vitt lysande 
fläck i skogsland / white snow-eovered patch in 
forest with no trees on it' Soll. Mal. — Ssg: 
tiVrä n. Ors. 'kort hö åt kor / short hay or grass 
for cows'. — Avi.: ty'Yrur f. pl. best. nvÄlvd. 
'den tid på kvällen, då korna kommo hem från 
betet / the time in the evening when the cows 
come home from grazing'. 

ko-backe m.IIIa Og'bokk svÄlvd. til'båkk Ve. 
(jfr LD I, s. 50 f., mom. 4e och övr. ssgr med 
ko f.) 'plats i fäbodarna mellan fähus och gärds-
gårdar, där korna samlades före och efter vall-
ningen / place on shieling between cowshed and 
fence where cows collected before and after 
grazing'. Jfr kybacke. Syn.: se fäbacke. 

ko-band n.Ia kfebannd Rättv. kö`bannd Jä. 
kö'bannd Äpp. kfebannd Mal. kfebannd ÖVd. 1. 
<av vidjor (el. järn) förfärdigat, till bindslet hö-
rande halsband för ko / withe (or iron) collar for 
cow' (se ill.; ÖDB I 281) Rättv. Jä. Mal. ÖVd. 
Jfr hals-länk, -trälg. Syn.: ko-länk, 
-trälg; nötband. 2. 'till kobindslet hörande 
vidjeband från halsbandet till väggen / -withe-
band attaching collar to wall' (ÖDB I 281) Äpp. 
Syn.: band, bet. 1; hank, bet. 6; långband, 
bet. 2; mellan-, vägg-länk, bet. 2. 3. 'ko-
bindsle / withe collar and band for cow' (ÖDB I 
281) Tra. Syn.: kotåg. 

ko-barr n. I a kfebär Li. <fint granbarr, som skildes 
från övrigt hackbarr och anv. som foder åt 
koma / fine pine needles separated from hack-
barr and given as fodder to cows'. 

ko-bent adj. I kö‘bönt Ors. Bju. kfebent Oro kie-
bånt Leks. (Silj.) kfeben(n)t Mal. kfebäint ÖVd. 
<som har knälederna för tätt intill varandra och 
underbenen isär / knock-kneed' (SAOB). 

ko-bytta f.IVa kfebitta öMor. kö'bytta Flo. kfebötta 
Mal. 'bytta, vari ko gavs vatten el. sörpfoder 
o. d. / tub in which cow was given water or 
prepared fodder'. Jfr brädsel-, fähus-, häst-, 
vattu-bytta. 

ko-båt m.I a tig`rbåt vMor. Soll. 'stor båt, anv. att 
frakta kreatur i / big boat used for transporting 
eattle'. Syn.: storbåt, bet. 2. 

kock m.Ib kskk Ors. kokk Leks. Dju. 1. 'man, 
som skötte matlagning (t. ex. i slipstensstuga) / 
man who did cooking (e.g. in hut where grind-
stones were made)' (jfr SAOB kock' 1) Ors. 
Leks. 2. <kvinna, som skötte matlagningen vid 
bröllop / female cook at wedding' (SAOB kock' 
2) Dju. Syn.: se gästabuds-kock, -käring, 
bet. 2; kalas-, kok-mona; kokerska; kok-
moder, -stormona; köksa; marketen-
terska; matmoder, bet. 2; ståndaförkä-
ring. 

koeke (1) m.IIIa ka'ttjä Äpp. ks`ttje ÖVd. (jfr 
Rz 381a kutts; Torp kakkll  m.) 'krökt stycke 
björkträ, hörande till draganordningen på vin-
terfordon och anv. att fästa skaklarna vid slä-
dens framslå / curved piece of birehwood, part of 
pulling-device of wintervehicle, used to fastan 
shaft to front crossbar of sled'; .21-e4ksttje Li. 
`dets.'; sntrplrogsksttjä Äpp. 'kloss, instucken i 
skakellänk för hopfästning av skakel och snö-
plog'; eellerkettje Tra. `skakelldoss av alträ'. Jfr 
skakeltorn. Syn.: kapa; skakel-kräppa, 
-trä; skårleka. 

ko-dags adv. kö'dakks Äpp. 'tid att komma hem 
från vallningen med korna / time to go home 
after herding eattle'. Jfr giv-, mjölk-, still-
dags. 

kodd in.I a ksdd Äpp. Mal. Tra. 'testikel / testicle' 
(SAOB). Syn.: se ball, bet. 1. 

ko-dret n. 	O'drit n. Älvd. tji`rdrit m. 
vSoll. vOrs. tig`rdrit n. Soll. kfedrEt Tra. 'ko-
spillning; kogödsel / cow dung'. Jfr läma, bet. 
2, m. fl. Syn.: kodynga, bet. 1. 

kodret(s)-läma f.IVa tjy'dritqm Älvd. tig'rdri-
Ircpna Vånah. tjg' dritslåma nvMor. til`rdritlräma 
Ve. tirrdrilåma 	 Ors. (jfr läma f.) 
<hög av (mjuk) kospillning / heap of cow dung'. 
Jfr klässa f., bet. 1. Syn.: ko-dynga, bet. 2, 
-läma, -löda; läma, bet. 2; löda, bet. 1; 
smocka, bet. 2. 

ko-dryck m.Ib kö'drukk Äpp. 'särsk. i utfod. 



ko-dum 	 1183 	 koja 

ringen av kor ingående dryck / drink forming 
part of cows' fodder'. — Ssg: kö`drskkår n. Äpp. 
'stort laggkärl, i vilket man gav korna dryck / 
large tub in which cows were given their drink'. 

ko-dum adj. I kfeclumm Mal. kii`domm ,,,kfi'dumm 
ÖVd. 'mycket dum, stupid / very stupid' 
(SAOB). 

ko-dynga f.IVa tji‘rdinndja Ors. kfz'clynnja Oro 
kfedynnja Leks. kfedinnja Ga. kö'dinnja Nås 
kfedynnja Mal. kfedinnclja ÖVd. 1. 'kospillning; 
kogödsel / cow dung' (SAOB) allm. Syn.: 
k odret. 2. `hög av kospillning / heap of cow 
dung' Leks. ä ss myttfy kfedynnjur fån 'det är 
så mycket korukor här'. Jfr kläs s a, bet. 1, m. fl. 
Syn.: se kodret(s)läma m. fl. 

koen adj. III kö'in Mock. (jfr 1 Bl. k6 5na) 'så 
rutten, att den mjuknat / so rotten that it has 
gone soft' (t. ex. om  rova). Syn.: f oen. 

kofta sv.v.1., se kuf fa. 
koffert(e) m.I a ( —Illa) ko' ffert III Älvd. kil'//dt 
Rättv. Dju. les'//vt Mock. `färdkista för förva-
ring av kläder etc. / trunk' (SAOB); niäi ko' fler-
tgm Älvd. 'i kofferten'. Jfr Amerika, ssg. 

ko-fogde m. Illa kfefoggda Leks. 'föreståndare för 
fäbodlag / manager of shieling' 	Syn.: se 
bodbysman. 

ko-fot m. kö' föt Soll. köl& Ors. Bju. kfe fåt Mal. 
kfelöt ÖVd. 1. <fot av ko / cow's hoa' (SAOB 1) 
Mal. ÖVd. 2. `bräckverktyg av järn / crowbar' 
(SAOB 3) allm. Syn.: kalv-, järn-fot; 
klo-djur, bet. 2, -spett. 

kofsa f., v., se kufsa. 
koft m. Ja kåfft Ve. kufft Soll. keifft ,,,kafft Ors. 

kåfft Oro k8//t Bju. Al Ga. Jä. Mal. (SAOB 
under kofta). 1. 'klädesplagg för gosse under 
skolåldern, förfärdigat av vadmal, kjortelväv el. 
blaggarn.sväv, försett med ärmar och rygg-
häktor samt nående från halsen ned över knäna / 
home-spun garment with sleeves and hooks at 
back, reaching from neck down over knees, worn 
by boys under school age' (ÖDB IV 53, 478, 486, 
489, 490, 504) Ve. Ors. Oro Bju. 2. 'klädesplagg 
(kolt) för gosse el. flicka under skolåldern / 
garment for boy or girl under school age' (se 
ill.; ÖDB IV 502 f.) Al Ga. Jä. Mal. fi`nnksfft 
Jä. 'kolt för småflickor, förfärdigad av fårskinn'. 
Jfr livstycke, bet. 3; gul-. Syn.: kjortel, 
bet. 2; kolt. 3. `med ärmar försett livstycke, 
vid vilket barnkjorteln var fästad / bodice with 
sleeves, to which child's kirtle was fastened' 
(ÖDB IV 475) Soll. 

kofta sv.v.1., se kufta. 
koft-gosse m. Illa ks'fftgssså öOrs. kå'fftgssså 

Oro 'gosse, som gick i kolt / boy dressed in frock'. 
Jfr koft, bet. 1. Syn.: kjortel-, koft-pojk. 

koft-pojk m.Ib ks'fftpsik öOrs. = föreg. 
ko-fähus n. Ta tjg'49 Älvd. kfeffis Mal. kejös 
ÖVd. <fähus, avs. enbart för kor / cowshed used 
only for cows' (Liv. Älvd., s.21). Jfr smalfähus. 

ko-färne n.III tyTrfenn Ve. 'ett slags fräken / 
certain kind of horse-tail'. Jfr färne; hästf ärna 
m. fl. 

ko-gata f.V tiVrgatu öMor. kö'gattu Äpp. 'för 
flera fäboddelägare gemensam, inhägnad fägata / 
enclosed cattle path common to several shieling 
owners' (ÖDB III 15, 41). Syn.: fägata, 
bet. 2; nötgata, bet. 2. 

ko-hage m. IV kfeågå öMor. tif`råji Ors. 
Rättv. (Bo.) kfehåi, Li. 'tillfällig inhägnad för 
kor / temporary enclosure for cows' (SAOB). 

ko-hale m.IV tffralrii Älvd. (jfr hale; Rz 5a 
kyrali; Noreen Ordl. 106 kyrhale) `kosvans / 
cow's tair. 

ko-hop m.Ia tffröp vMor. tiVrhöp Ve. kfe(h)öp 
Leks. 'hjord av kor / herd of cows'. Syn.: ko - 
stack. 

ko-horn n.Ia tig'rwånn vMor. kfehön Rättv. 
(Bo.) kfeörn nLeks. kfehsnn Mal. 1. 'kohorn / 
cow's horn' (SAOB a) allm. 2. 'vallhorn, till-
verkat av kohorn / shepherd's horn made from 
cow's horn' (SAOBb) vMor. Jfr horn, bet. 4. 

ko-hälla f.IVa ty'y'relld (best. ti)' relldu) nvMor. 
'repstump, varmed svårmjölkad kos båda bak-
ben sammanbundos / rops lying together 
hind-legs of cow which refused to be milked' 
(ÖDB I 287). 

koja f.IVa kå'ja Älvd. Ve. Leks. kirja öMor. 
Son. kel`ja vSoll. kå'ja ,,,ket`jja Ors. käsja Rättv. 
(Bi.) Takt Bju. Nås Jä. Äpp. Mal. ÖVd. 1. 
`mer el. mindre tillfällig bostad, uppförd vid 
arbetsplats långt från by el. fäbodställe / more 
or less temporary dwellin.g, hut' (jfr SAOB ko- 
j 	b) allm. reestkiij Soll. `kolarkoja av rundvirke 
el. gärdselvirke; ti'mmbraldij Soll. `kolarkoja 
med av rundtimmer timrade väggar'. Jfr 
fiskar-, fiske-, gap-, kol-, kolning-, kvarn-, 
laggar-, tve-. 2. <jaktkoja / hut used by 
hunter' (SAOB koja" c) allm. Jfr fågel-, 
luder-, orr-, orrleks-, ris-, skjut-, vakt-. 
3. (senare ssgsled:) 'bäverhus / beaver's den' 
nÄlvd.; se bjur-. 4. (senare ssgsled:) 'ris av 
gran el. tall till foder åt getterna och hopställt 
vid fähusväggen / fir or pine twigs piled against 
cow-shed wall as fodder for goats' Li., se barr-. 
5. 'två mot varandra resta slipstensämn.en, un-
der vilka man eldade för att driva ur fukten, så 
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att de inte skulle frostsprängas / two grindstone 
blocks standing up against ea,ch other, under 
which a fire was lit to get rid of damp which 
could cause them to crack during frost' Ors. 
rajt-ijö'p 	Hor 'resa upp (eg. rita ihop) slip- 
stensämnen(a) (eg. kojorna) för torkning'. 

koj-dag m.Ia keijkläg Älvd. Våmh. Ore Leks. 
Nås kö'jjdä,g öMor. Soll. bis jjeläg Mal. (jfr koja 
f.) 'vilodag då man höll sig inne på grund av 
regn etc. / day of rest when ram n kept people 
indoors' (SAOB). Jfr bod-, bodväders-dag. 
— Ssg: kö` jjdagsvådär n. öMor. 'regnväder / 
rainy weather'. 

koj-grätt adj. I ks'jgrätt Li. (jfr grått adj.) 
'retlig och vresig om kvällarna vid hemkomsten 
(till kojan) grumpy in the evenings when re-
turning to the hut'. 

koj-mur m.Ia keejjmar Mock. `skorstensmur i 
skogskoja / walled fireplace in forest hut'. Jfr 
fähusmur. 

kojs interj. kojs Mal. (lockord till får / word used 
for calling sheep; jfr Rietz 378a; Gotl. Ordb., 
OLau kojs m., kojsa f.:) kojs! kojs/ ks'Inin no 
pyrran! Mal. 'kom nu fåren (eg. p irr arna)1' Jfr 
pirra f.; pirre m.; purre m. 

kojsa sv .v.1. ks'jsa Bju. ko' jsa Mal. (jfr V11 
koj sa,') 'utföra besvärligt, fåfängt och onyttigt 
arbete, syssla med meningslösa ting / do difficult 
and pointless job, do stupid things'; hän ö' ä da 
fär s ko`js mei Mal. 'vad är det du har för me-
ningslösa dumheter för dig'. Jfr koj sigt adj. n. 

kojsigt adj. I n. ks`jsut Bju. 'besvärligt, trassligt, 
fåfängt / difficult, tangled, futile'; dä va så 
ks' jsut tä hcerrva hännä 'det var så besvärligt att 
harva här (p. g. a. blöt jord och mycket ogräs)'. 
Jfr kojsa v. 

kok n.Ib kask Älvd. Våmh. kök Mor. Ore NeSi. 
(utom Dju. kokk) Vd. kök ,,,kötj Ve. 1. `ngt, 
som kokar el. kokats; så stor kvantitet som 
kokar på en gång / sthg boiling or boiled' 
(SAOB kok' 1b) allm. mir,  f är uld a"vå no 
kfilek Älvd. 'morfar skulle hava ngt, som kokats 
(välling el. soppa)'; sgkettå kirstji (best. sg. dat.) 
Våmh. 'passa (eg. se efter) det som kokar'; 
my"sosmgrä kö'ked e tri' kö'ker Ore `(av) messmör 

. kokade jag (p: vallhjonet) tre omgångar (åt tre 
hushåll)'; jä har 88 myttjy kö'kar piV 88 svLeks. 
`jag har så många kokande kittlar (grytor) över 
elden så'; as-s'pp kö'tjä Jä. <ösa upp det som 
kokat(s)'; lift-ta' ko'ttjä Dju. 'lyfta den kokande 
kitteln (grytan) av elden'; mi'ssmsskokk Dju. 
`omgång till messmör kokande vassla'. Jfr av-, 
för-, hop-, jordpär(on)-, lång-, messmörs-, 

ost-, söndags-. 2. (överfört i förb. kok 
stryk; SAOB kok") allm. fet Utak stryk Älvd. 
et kök strå'k Mal. 'ett kok stryk / a good thrash-
ing'. 3. 'omgång el. sats av mäsk till bränn-
vinsbränning / quantity of mash used in pro-
duction of distilled liquor' (ÖDB III 519) Rättv. 
jär e kö'k 'göra i ordning en sats brännvinsmäsk 
för destillation'. Syn.: bränn, bet. 1; brän-
ning, bet. 2. 

koka f.IVa kri8ka Älvd. Våmh. kö`k(a,) övrOvSi. 
köska NeSi. Vd. (utom Leks. Al kö`ka). 1. 'sam-
manhängande klump el. stycke el. tova av jord, 
lera, snösörja, hår etc. / lump or pieee of earth, 
day, snow, hair etc.' (SAOB koka"; ÖDB I 
355); kna`kk kö'kur Ore 'med spade slå sönder 
jordkokor på åker'; swä`rdkfisk Älvd. swärdköka 
Om. 'klump av grästorv'; jöVrköka Jä. <klump av 
jord'; mu'llköka Flo. `dets.'; trölråkaskur Våmh. 
tjönråkökur Ve. tja"Zrokökur Ore tjå'Irskölcsr Mal. 
'frusna klumpar av jord (el. hö)'; ma'rkftska 
Våmh. tu'rrvkök Soll. <stycke torv'; 21a`ggkök 
Soll. 'stort stycke slagg'. Jfr fred-, hår-, 
moss-, toven-. Syn.: kokla. 2. (pl.:) 'grov 
torv / big pieces of peat' Våmh. Jfr flis. 3. 
<knubbig feminin varelse / chubby female 
being' (t. ex. flicka el. märr) vMor. 4. (senare 
ssgsled:) 'boll-lek / ball-game' Bju.; se bränn-. 
— 	köskun vMor. kö'ku Mock. adj.; kö'kut 
adj. n. Jä. `full(t) av jordkokor / full of elods'. 

koka sv.v.3. ,•••• 1. kikna Älvd. Våmh. (pret. 
kieskte; sup. kii'vkad Älvd.) kö`k(a) övr.OvSi. 
kö`ka NeSi. Vd. (utom Leks. Al kö`ka, Dju. 
Äpp. kökka). 1. (tr.:) 'gm upphettning bringa 
att koka / boll' (SAOB koka" I 1) allm. kan 
mp"sep Älvd. Våmh. 'koka vassla'; kök 	Soll. 
<koka beck'; kö`kapitron Soll. 'kokt potatis'. 
Syn.: sjuda, bet. 7. 2. (abs.:) 'laga mat / 
prepare food' (SAOB koka' I 1c) Rättv. Leks. 
kö` ka å å'ta å lä`gg sä `laga mat och äta och lägga 
sig' Leks. 3. (tr.:) 'destillera / distil (liquor)' 
(ÖDB III 524; jfr SAOB koka" I 1d) Rättv. 
Jä. Äpp. 	bril`nnmen Äpp. 'destillera bränn- 
vin'. 4. (intr.:) 'till följd av upphettning ut-
veckla ångbildning, åtföljd av bubblande / 
steam' (SAOB koka" II 1) allm. Syn.: sjuda, 
bet. 1. 5. (intr.:) skumma; fräsa / foam, hiss' 
(t. ex. om  fors; om sur ved; jfr SAOB koka" 
II 2) allm. e 1c92` 81eär i jealclem Våmh. (Bon.) 
'det fräser i (den sura veden i) brasan'. 6. (om 
ljud från magen:) 'bullra, kurra / rumble' Jä. 
Jfr bullra, bet. 1; ramla. — Pass.: nä s'ss 
kökäs ä gri3't på kvä'lla Flo. 'hos oss kokas det 
gröt på kvällarna'; tjäsrrä räjnt kö'kes in i 
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dö`ningan Tra. 'tjäran (i solgasset) rentav kokas 
in i redskapen'; ä kökäs-wi'd Ve. 'det brännes 
vid'. — Särsk. förb. (i:) 1. 'röra i mjöl i ngt 
kokande, avreda' Älvd. Våmh. 2. kö"k-i 
sta"nnfåtä Soll. <(vid brygd) slå kokande vatten 
(på maltet) i ståndfatet'; (ihop:) 1. kök-
ihö'p (mesa) Mal. 'koka ihop (vassla till 
messmör)'. 2. (bildi.:) di er åvå kaskaö-Kt'sp no 
kjfestieter Älvd. 'de hava kokat ihop några elak-
heter (eg. ljutheter)'; (nedåt:) kök-nerä't 
mi`so Mal. 'koka vasslan till messmör' (ÖDB III 
383); (omstad:) kök-umst'å' Soll. 'koka upp'; 
(på:) kok-på' Jä. 'koka upp den kvantitet vat-
ten, som avsetts för en brygd, och slå den över 
det sötnade maltet' (ÖDB III 508); (till:) i ska 
kitn-WIr a klrå'clem tritä Våmh. (Bon.) <jag skall 
låta (tvätt)kläderna koka en liten stund'; kök-
ti'l Ors. 'koka (ngt) helt hastigt'; ja ska kok-tå' 
t ä Dju. 'jag skall låta det koka upp'; (upp:) 

kok-s'pp mjs'Irk på grii'tn Mock. `koka upp mjölk 
och slå den på (kall) gröt' (ÖDB III 463); 
(uppi:) 	Äpp. <koka över'; (ur:) kö"k-gr 
my"su Soll. <på nytt koka ostvasslan för att 
erhålla messmör'; (uti:) 1. kok-tf' Leks. 'röra i 
mjöl i kokande vätska'. 2. kask-a'uti Våmh. 
kök-tf' Mal. kö`k-tf Tra. 'koka över'. 3. vä`nnta 
mä ja kok-tf' Dju. 'vänta medan jag hastigt 
kokar upp (gröten)'; (vid:) kfisk-wi'd Våmh. 
(Bon.) kö"k-vI Soll. kök-va' Leks. (Silj.) 
Ål 'brännas vid' (ÖDB III 381); (å:) kö"k-å 
fä'rrg Soll. 'färga gm kokning' (t. ex. om  garn); 
(åter:) kök-a'tt tig' nä nvMor. 'på magiskt sätt 
koka gröten och därigenom få korna att åter-
vända till fäbodstället'; (återå:) kok rtå vä'tn,ä 
Soll. 'övergjuta (malt) med kokande vatten' 
(ÖDB III 521). 

ko-kalv m.Ia tjg'kåv Älvd. Og`rkåv vMor. tffir- 
katrv Ve. tjisrkeiv Ors. 	Rättv. kinakv 
Leks. Mal. kö'kalry Flo. Nås Äpp. kft'kearv ÖVd. 
'kalv av honkön / female calf'. Jfr oxkalv. 
Syn.: kvigkalv; lillko. 

kokan n. Ja kö`kan Ga. 'flytande föda, soppa el. 
välling / soup or gruel'. Jfr fettvått; såd n. 
Syn.: kokning, bet. 3; supan; supanmat. 

kokerska f.IVa kfcnest (best. kftneat4) Älvd. 
'kvinna, som skötte matlagningen vid bröllop / 
female cook at wedding'. Syn.: se gästabuds-
kock, -käring, bet. 2; kalas-, kok-mona; 
kock, bet. 2; kok-moder, -stormona; köksa; 
marketenterska; matmoder, bet. 2; stån-
daförkäring. 

kok-hacka LIVa kftnakka Våmh. kö`kakk vMor. 
(jfr koka f., bet. 1) 'hacka, med vilken jordkokor 

slogos sönder under plöjning av åker / wooden 
mattock used to break up clods'. Jfr knacka; 
jord-, trä-klubba; kokhammare. 

kok-hammare m.Ia kö`khammar Ga. (jfr koka f., 
bet. 1) 'träklubba att krossa jordkokor med / 
wooden club used to break up clods'. Jfr dyng-
klubba; flisknacka; kokyxa m.fl. Syn.: 
se knacka; jord-, kok-, trä-klubba m. fl. 

kok-het adj. I kö`k-å'tt Soll. kö`khöt Bju. Nås 
'brännande het / boning hot' (SAOB). 

kok-karl m. Ja kasakkall nVåmh. 'för torkning av 
torv avs. krake, så hög som en karl nådde (sex 
till sju torvstycken) / krake, of the same height 
as a man, used for drying six or seven pieces of 
peat'. 

kok-klubba f.IVa kö'kklrubb nvMor. kö`kklubba 
öMor. (jfr koka f., bet. 1) =kokhammare 
m. fl. (SAOB). 

kok-krok m.Ib kiinkrask Älvd. (jfr koka v.) 
'av järn förfärdigad anordning för upphängning 
av kittel i eldhus / iron hook for hanging 
cauldron on in eldhus'. Syn.: se bodkrok; 
skärdunge m. fl. 

kokla f.IVa ko`kklra Äpp. Mal. 'koka av jord / 
clod' (jfr SAOB kokla, under kockel'). Syn.: 
koka, bet. 1. 

ko-klave m.IV tffrIckeivå vMor. tjrrickåvå Ve. 
kfadräve Ore kö'kträva Bju. kö'klräva Ål kö'klrävs 
Nås ,,-,kö`kkåvs Jä. `halsbindsle för ko, gjort av 
en böjlig träklave el. av järn / halter for COW 

made of wood or iron' (se ill.; SAOB; ÖDB I 
281 f.). 

kok-löv n.Ia köVelsuv Li. `(rönn)löv, överdränkt 
med kokande vatten och anv. som kreatursfoder 
/ (rowan) leaves steeped in boiling water and 
used as fodder for cattle'. Jfr brädsel; sörpa, 
etc. 

kok-mjöl n. II ka`81cm17ö1r  Älvd. Våmh. kö`kmjölr 
Rättv. Leks. Mal. kö`kmjåk ÖVd. 'vid kokning 
av gröt, välling m. m. använt mjöl / flour used 
for making porridge or gruer (SAOB; OLau; 
motsats: bakmjöl, bet. 1). Jfr brödmjöl, 
bet. 1; grötmjöl, bet. 1. 

kok-moder f. kö`kmör öMor. Mal. 'kvinna, som 
skötte matlagningen vid bröllop / woman 
responsible for cooking at wedding' (SAOB 
kokmor). Syn.: se gästabudskock; ko-
kerska m. fl. 

kok-mona f.IVa kö`kmiina vMor. = föreg, 
kokning f.Ib ktiesknilvvg Älvd. kiinnivg Våmh. 

kö`knivg Ve. Soll. ko`kkniv Leks. Bju. Dju. 
kö`kniv Ga. Äpp. Mal. 1. 'omgång kokad el. 
destillerad vätska / one lot of boiled or clistilled 
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liquor' (jfr SAOB 1a'; ÖDB III 524) Äpp. 
fs'ast kökninja Äpp. <den första omgången 
destillerat brännvin'. 2. 'välling, kokad på 
vatten, salt och endast helt litet kornmjöl / gruel 
made of water, salt and a little barley flour' 
Älvd. Syn.: tunnkokning. 3. `supanmat / 
soup or gruel' Våmh. Ve. Soll. Leks. Bju. Dju. 
Ga. Mal. Syn.: se kokan. — Ssg: kfk`sknivs-
stilea f. Älvd. 'hastigt lagad supanmat, t. ex. 
soppa el. vattvälling (eg. kokningssked) / 
hastily made soup or gruel, e.g. water gruel'. 

ko-koppor f.IVa pl. tig'kupper (best. tig'kuppur) 
nÄlvd. `utslagssjukdom hos kor / skin disease in 
cows' (SAOB kokoppa). 

kok-skåle m.IIIa lefiskskåk vÄlvd. kö`leskear Ve. 
<som skydd för eldstad i det fria uppfört skjul, 
bestående av ett tak på fyra i marken nedslagna 
pålar / shelter consisting of roof on four poles 
to protect open-air fire' (ÖDB III 34; jfr SAOB). 
Syn.: mestak. 

kok-stad m.II 	kft'skstäö Älvd. Våmh. köVc- 
städ Mor. Ve. Ors. Rättv. Leks. kö`lestä Al Flo. 
Jä. Äpp. 'eldstad i det fria, tillfälligt anordnad 
el. permanent, i det senare fallet bestående av en 
halvcirkel el. ring av stenar / open-air fireplace, 
either temporary or permanent, in the lotter 
case consisting of semi-circle or ring of stonas' 
(V11; ÖDB I 214, 290; III 36, 37, 38, 46, 356, 381). 

kok-stormona f.IVa kft'skstumq'n Älvd. = k o k-
moder, m. fl. 

kok-stuga f.V kfiskstugål Älvd. (jfr koka v.) 
'stuga, vari maten lagades vid bröllop / house in 
which food was prepared at wedding' (Liv. 
Älvd., s. 100). 

kok-stång f.Ib 	kfiskstevg I Älvd. Våmh. 
kö`kstetvvg VI Ve. `trästör, på vilken gryta el. 
kittel hängdes upp över eldstad i det fria / pole 
on which cooking-pot or cauldron was hung up 
over fire out of doors' (se ill.; Liv.Älvd., s. 24; 
SAOB). Syn.: gryt-, kok-stör; rabba; 
rabbal, bet. 1, m. fl. 

kok-stör m.Ia kökstsur Li. = föreg. 
kok-vält m. Ta köVevällt Ga. Flo. 1. 'trävält, med 
vilken man före sådden pressade sönder jord-
kokor på åker / wooden roller for breaking up 
and flattening elods in field before sowing' 
allm. 2. 'tung, otymplig person / heavy, clunasy 
person' Flo. — Avla köVevällta v. Ga. 'köra med 
kokvält / use kokvält' (ÖDB I 390). 

kok-yxa f.Ia kieskökks Våmh. (Bon.) (jfr koka 
f., bet. 1) 'yxa, medelst vilken jordkokor slogos 
sönder på åker / axe with which elods of earth 

were broken up' (ÖDB I 389). Jfr flisknacka; 
kokhammare m. 

ko-kilekla f.IVa kinekkka Mal. kfikäkkka Li. 
(jfr käckl au) 'grankotte (varav leksaks-ko 
tillverkades för barn) / spruce-eone (with which 
toy cow was made for children)'. Jfr ko, bet. 1; 
kott m. 

ko-kött n. II-'Ja   kfetjät Ore kirtjät vRättv. 
kfitjött Leks. Mal. lefetjåt ÖVd. 'kött av ko; nöt-
kött / meat from cow; beef' (SAOB). Jfr nöt-, 
ox-kött. 

kol n. II-'Ja   kftv/r Älvd. Våmh. kök vMor. Ve. 
Soll, köl öMor. kwäl Ors. käk Ore NeSi. Vd. 1. 
'stycke brännbart material, som genomgått 
ofullständig förbränning (äv. om  dylikt stycke, 
som ännu glöder) / inflammable material which 
has not been completely burnt; charcoal' 
(SAOB kol' 1) allm. ska`rrpe kft'sk Våmh. (Bon.) 
'hårda (ej sköra) kol'; ö'se kft'sk Våmh. (Bon.) 
<sköra kol'; gkg`ökftsk Älvd. 'glödande kol'; 
a'ssgravskwa (pl.) Ors. `små vita, nästan odug-
liga kol (eg. askgravskol)'; fö'rkwäl (pl.) Ors. 
`kol, som kördes i fora'; lrjö`skölr vMor. `kolnat 
parti av lyssticka el. bloss'; U5'skOr Ore Inalnat 
parti av ljusveke'; grösvkEtk Dju. 'grövre kol'; 
e'llsikäk Ga. 'sämre kol, som vid utrivningen 
hämtades ur milans framsida (el. eldsida)'. 
Erbrand-,e ld-,lös-,mil-,släckt-,smed(je)-, 
tjär-, tjärdals-, över-. Syn.: se glod, 
bet. 1; glöd, bet. 3. 2. 'rund pinne av råved, 
utgörande mellanlägg mellan stockarna i nying / 
round stick of new wood forming interlayer 
between logs in an open wood fire' (ÖDB III 
285, 287) Älvd. nvMor. Äpp. ny'vykiik Äpp. 
`dots.' (jfr nying). Syn.: se betkol. 

kola sv.v.l. kirskå Älvd. Våmh. ko"kå ,,,ku"lrå 
vMor. kulå' öMor. ku"lrå Ve. Soll. kwelå Ors. 
ks"Iro Ore kirlrå 	Rättv. laka Leks. Al 

Bju. Dju. - Flo. käsks Nås Jä. Äpp. lea`ku 
Mal. kii`kå käk° ÖVd. 1. (abs.:) `framställa 
träkol; (med obj.:) förvandla till träkol / make 
charcoal' (SAOB kola' 2) allm. tu'vvkwideuk 
Ors. (om talk) 'svår att kola'. 2. `svärta med 
kol / blacken with charcoal' (SAOB kola' 6) 
allm. 3. 'icke brinna med verklig låga, glöda; 
(för)kolna / glow, smoulder' allm. ä i'gg bär å 
ku"kär Soll. ä ligg bd`rs 8 kä'Zra Mal. 'det ligger 
bara och pyr' (t. ex. om  sur ved); kirsk 'åstuvvgn 
Älvd. `(för)kolnad stubbe (eg. stumne)' . 4. 
(om hussvamp:) 'röta, fräta / rot, corrode' 
Soll. ä ku"lrär däst ä kum uppge"num 'det fräter, 
till dess att rötan kommer upp gm golvet'. 5. 
(om flicka el. pojke:) 'ligga som den tredje i 
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sängen, då en ogift kvinna hade friare hos sig / 
(about girl or boy) be the third person in a bed 
when an unmarried woman had a suitor with 
her' allra. — Pass.: 1. `pyra, brinna dåligt / 
smoulder' Ors. Li. å käk& Li. 'brasan brinner 
dåligt'. 2. kieslrå'a Älvd. 'börja bildas kol (i 
kolmila) / start to form charcoal (in charring 
stack)'. Syn.: kolning, bet. 5. 3. «1a kilskas-
å'v ki`teö inef atrasteim-a'tt Älvd. 'det bör bli litet 
mindre glöd, innan vi skjuta spjället / it should 
smoulder a bit more before we shut the dam-
per'. 4. kfislrece-a/ ut Älvd. (om brasa:) <brinna 
med den sista glöden / (about fire) burn with 
last embers'. — Särsk. förb. (till:) misla va brä 
tå'kska Al `milan var bra kolad'; (upp:) 1. u'pp-
ktislråclzt Våmh. (Bon.) u'ppkiilrådtt Son. 'förkol-
nad'. 2. u'ppkiilrå Soll. (om virke:) `uppruttnat'; 
(ut:) a'utkfislrådv, Våmh. (Bon.) fetkilira Rättv. 
fetkålran Mal. (om mila:) 'färdigkolad'. 

kolande adv. (förstärkande framför mörk och 
svart; SAOB kolande I:) kö'kånde mö'rrkt Ve. 
lakande ma'rrt Jä. kii`kande mg1(r)t Mal. k9sIrancle.  
må' t Li. 'kolmörkt / very dark'. Jfr beck n., 
avi.; kol-mörk, -svart adj.; stup. — Ut-
vidgning: költandeiste mö'rrkt Soll. 'kolmörkt'. 

kolare m. III c kirskår Älvd. ko"kår ku"kår 
vMor. kulå'r öMor. ku"kår Ve. ku"kår Soll. 
kwanår Ors. kEr`lräyrå Ore Flo. k6"Irsr Rättv. 
kg`kar Leks. Dju. Ga. Mock. ÖVd. kg̀ lrår Ål 
Mal. kgarar ,,,kå'Irar Nås kg'karå Jä. kii`kur Äpp. 
1. 'person, som tillfälligt el. mera konstant syss-
lar med tillverkning av träkol / charcoal-burrier' 
(jfr SAOB) allm. (äv. bildi.:) små"vic/92, e &east 
ku"kärv, Soll. `småhuggen ved är lättast att 
kola'. Syn.: kolkarl, bet. 1; kolnare. 2. 
(jfr kola, bet. 5:) 'person, som låg som den 
tredje i sängen, då en ogift kvinna hade friare / 
person who was the third in a bed when an un-
married woman had a suitor with her'. 

kolatje-gubbe m. Illa koldtfigubba Mal. 'enfaldig, 
inskränkt person / stupid person'. Jfr gubbe, 
bet. 5. Syn.: kolo. 

kol-banke m.IIIa kfi'kbåvuka Al `träraka med 
långt skaft, anv. att raka igen sprickor i stybben 
som täcker kolmila / long-handled wooden rake 
used to close up eracks in the layer of charcoal 
waste, protecting charring stack' (se 	Jfr 
kolklubba. 

kol-blå adj. VI kik."81rbkår Älvd. kirtilrbkit Våmh. 
(Bon.) kö'Irbkår Soll. klogablår Ors. kirkbkår 
Rättv. kfilrbkår Leks. kir kblrå (vid emfas 
kirk-blrå' -kfr'k-blree) Bju. - Tra. 1. <kolmörk, 
kolsvart / very dark, pitch dark' (SAOB 1) Flo. 

Äpp. lakblrå nå`o Äpp. <nedan utan måne'; 
kgr'Irblra'a hö'astrj, Flo. 'mörka, svarta hösten'. 
Syn.: kol-mörk, -svart. 2. 'mörkblå, svart-
blå / dark blue, bluish-black' (SAOB 2) allm. 
jä vart kil"Irbkår på a`r(r)mbögårn Rättv. 'jag fick 
ett blåmärke på armbågen'. 8. (i förb. med 
döden:) kirlrblråa dri`v, Flo. 'döden direkt / 
instant death'. 

kol-bod f.Ia ktr8kbåå Våmh. ku"lråbful Ve. 
kåskåbfk ÖVd.; best. sg. dat. kfi'elrbeln Älvd. <med 
smedja sammanbyggd bod (skjul), avs. för för-
varing av kol / charcoal shed built on to sunithy' 
(SAOB 1; ÖDB II 62 f.; III 81). Jfr kolhus. 
Syn.: kol-lår, -skåle. 

kolbod-räka f.V kci'låbåråikku Li. `kolskovel / 
charcoal shovel'. Syn.: kol-räka, -spade. 

kol-botten m. Id ktr8Zrbiiattv, Älvd. köskbåttr, 
ku"kbåttr,i, vMor. ku/bå'ttr, öMor. lalrbötv, Ve. 
kunrbetttv, Soll. kwelåbettr, ,,,kwelbsttr, Ors. kg`k-
båk Ore kii'lrbut(t)r, vRättv. kgarbat(t)ii, Rättv. 
(Bi.) - Äpp. (utom Dju. kFarttbstttb) ket`kabiitv, ,,,  
kirkbåtv, Mal. kielråbann ,-kå`kbann ÖVd. 1. 
'plats, där kolmila stått el. skall stå / place 
where charring stack has stood or will stand' 
(SAOB; ÖDB I 517) allm. Jfr kol-bädd, -dal, 
-plats, -släta; kolning, bet. 2. Syn.: kol-
hävd; kolning-, mil-botten. 2. (lån från 
Särnamålet:) 'av Särnabor på färder brukad 
maträtt, gräddad av kornmjöl i stekpanna / 
type of food made from barley meal and fried, 
taken on journey by inhabitants of Särna' Älvd. 

kolbottens-kniv m. la kirslrbftetu,sknajv Älvd. 
'kniv, som av Särnabor medfördes i knivslidan, 
och som användes vid gräddning av kolbotten 
(bet. 2) / sheath-lmife carried by inhabitants of 
Särria and used when making kolbotten'. 

kol-bränd adj. I (jfr SAOB kolbränna v.) kå'Ir-
brånnd Flo. 'starkt bränd, svedd / burnt, 
scorehed' (t. ex. om  bulle). 

kol-bulle m. Illa kireirbull Älvd. Våmh. kgarbulla 
Leks. Al brkbulla Ga. Mal. 'av skogsarbetare 
tillagad (nyare slags) pannkaka, gräddad i fläsk-
flott Onewer typ of) pancake, fried in pork 
dripping, made by forestry worker'. 

kol-bås n. Ta kwelbös vOrs. ki"Irbita vRättv. 'för 
förvaring av smideskol avs. avbalkning inne i 
smedja / partitioned-off part of smithy where 
charcoal was kept' (SAOB; ÖDB II 62). Jfr 
kolrum. 

kol-bädd m. Ta kekbädd vRättv. 'för kolning 
iordningställd kolbotten / ground prepared for 
charcoal-burning' (jfr SAOB 1). Jfr kolbotten, 
bet. 1, m. fl. Syn.: kolplats. 
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kol-bädda f.IVa kå'Irbeidda Bju. Ga. (SAOB un-
der kolbädd). 1. 'upplag av träkol i form av 
större hög / large pile of charcoal' (SAOB 2). 2. 
'tunt lager av träkol, åstadkommet vid utriv-
ning av mila / thin layer of charcoal obtained 
when charring stack is raked out' (ÖDB I 523). 
Jfr kol-ring, -sköte, -sträng m. fl. Syn.: se 
drevja, bet. 2. 

kol-bössa f.IVa kwå'lbissa Ors. kirkbössa Leks. 
kå'Irbössa Flo. Jä. `detonation, åstadkommen gm 
krossande av ett på en fuktad sten placerat eld-
kol! detonation caused by crushing live coal on 
damp stone' (V11 We.); stjö't kwåslbisso Ors. 
smäll kå'Irbösser Leks. .21s kirIrbössa Flo. 'med 
sten, yxhammare el. annat redskap krossa ett 
på en fuktad, flat sten liggande eldkol och däri-
genom åstadkomma en detonation'. Syn.: kol-
smäll. 

kol-dal m.II kir8Irdålr Älvd. Våmh. 'plats, där 
man vanemässigt år efter år tillverkade träkol 
/ place where charcoal was made year af ter year' 
(ÖDB I 517). Jfr kolbotten, bet. 1, m. fl. 
Syn.: kolställe. 

kolej (?) sbst. oböjl. kolrä' j — kulrä' j Våmh. (jfr? 
SAOB koljö) 'på ett visst sätt knypplad 
rund träns, kedja eller länk av människohår / 
ornamental loop or chain of human hair made 
in a certain way' (ÖDB II 299; Björklund, 
Indor, s. 144); tfc'skulräij sVåmh. 'bred och 
platt kolej-knyppling' (jfr tok n.). — Ssgr: 
ktarä'ibannd n. sVåmh. 'band av kolej-knypp-
1Mg'; kokiejOelja f. nVåmh. <klockkedja av 
kol ej -knyppling'. 

kol-fall n. la kt1"8Ireifoll Älvd. k5'/all Leks. Dju. 
'skogsområde, där skogen avverkats för till-
verkning av träkol / part of forest which had 
been cut down for charcoal production' (SAOB 
2). 	Syn.: milf all. 

kol-fat n. II 	kirslretfåt Älvd. kir6Zrfåt Våmh. 
kö'Irfåt vMor. kwaned.it  Ors. kireät Dju. Ga. 
krfåt Leks. Mock. Flo. Nås kci'Irsfät Mal. 
kielråfät ÖVd. 1. <transportredskap för träkol, 
potatis, jord, strö m. m., bestående antingen av 
en oval, flätad korg el. av annan, liknande an-
ordning / means of transport for charcoal, 
potatoes, soil, litter etc., consisting of oval, 
plaited basket or similar container' (se ill.; SAOB 
1; ÖDB I 436, 523; II 222) allm. Jfr bräd-, 
dyng-f at; bräd-, vidje-. 2. <oval barnkorg, 
flätad av rot-tågor och försedd med medar 
/ oval, children's basket with runners, plaited 
from root-fibres' Ga. Mock. Jfr barn-. 

kol-grav LIT kirsIretgrå,v Älvd. 'grop för tillverk- 

ning av träkol / pit for making charcoal' (Rz 
343a; Fr. kolgröf; Aasen kolgrov). 

kol-grava f.V ktvelågråsa Ors. 'enarmad hacka, 
medelst vilken man vid utrivning av kolmila 
högg sig in i denna och bröt ut kolen / one-
armed pick-axe for brea,king charcoal out of 
charring stack' (ÖDB I 523). Syn.: brand-, 
kol-, riv-, utdrags-, utrivs-krok. 

kol-grind f. la kgargrinncl Ga. 'av trästörar, sam-
manhållna med rep, förfärdigat galler, som 
lades över kolstigen för att hålla lasset samman / 
device made from wooden poles roped together, 
which was put over charcoal to keep bad 
together'. Syn.: kolnot. 

kol-gryta f.IVa kö'kgrgt nvMor. 'gryta, i vilken 
eld gjordes upp för belysningsändamål / eauldron 
containing fire to give light' (ÖDB III 317). 
Syn.: eldgryta. 

kol-gubbe m. Illa larlrgubbs Rättv. kå'kubba 
Leks. kå'Irgubbä Dju. Jä. Ialrgsbbe Li. 'leksak, 
bestående av en människoliknande figur av trä 
och kol, som ställdes i eldstadens aska och an-
tändes / toy consisting of figure made of wood 
and charcoal in shape of human being, placed in 
ashes of fireplace and set fire to'; jr kå'Irgubbar 
Leks. 'tillverka människoliknande figurer, ställa 
dem i eldstaden och antända dem'. Syn.: 
kolkarl, bet. 3; trollgubbe. — Sag: kå'Ir-
gubblåtjen Äpp. kå'Irgubblätjin Mal. kå'Irgsbbläjtjin, 
Li. m. best. 'lek med människoliknande träfi-
gurer, som ställdes upp i eldstaden och antändes 
/ game with figures made of wood in shape of 
human beings, placed in ashes of fireplace and 
set fire to'. 

kol-gård nada kws"leigärd Ors. 'plats närmast 
omkring kolmila, där man vid utrivningen 
bredde ut kol, som ej slocknat / place next to 
charring stack where charcoal was spread out 
which had not yet been burnt out'. 

kol-harka f.IVa kirulrarrka Våmh. kula'rrka 
öMor. ku"karrk Soll. kånrhar(r)ka Rättv. (Bo.) 
kå'Irhar(r)ka Rättv. (Bi.) kå'Irtirrka Leks. (Silj.) 
kå'Irharrka svLeks. Al kå'Irharrka Ga. Mock. Jä. 
Äpp. Mal. Tra. 1. `krattliknande redskap med 
7-12 järnpiggar, anv. dels vid utrivning av 
kolmila, dels i kolhuset vid smedjan / rake-like 
implement with 7-12 iron teeth, used for raking 
out coal from charring stack and also used in the 
coal-shed by the smithy' (se ill.; ÖDB I 522 f.; 
II 70) allm. Syn.: riva f., bet. 1. 2. 'mindre, 
krattliknande redskap, medelst vilket kolen på 
smideshärden makades mot elden / small, rake-
like implement for raking charcoal on to fire in 
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smithy' (ÖDB II 70) Våmh. Tra. Syn.: kol-
kara. 

kol-harpa f.IVa kEarharrpa Nås 'såll att rensa kol 
med / charcoal sieve'. 

kol-hus n. Ja —IV kii"v/råaus (best. -Osa()) Älvd. 
k irukaus Våmh. (Bon.) ku"kelus Soll. kwelajs 
Ors. kä'khus Rättv. (Bi.) Bju. Dju. Mock. Nås 
Tra. 'till förvaring av smideskol använd, oftast 
timrad, mindre byggnad, antingen samman-
byggd med smedjan el. belägen helt nära denna/ 
small timbered building used to store charcoal 
for smithy, either built on to smithy or very 
near it' (SAOB; ÖDB II 62 f.). Jfr kolbod. 

kol-hål n.Ia kå'khzik Bju. 'öppning i stybben, 
upptagen vid kolmilans utrivning / opening in 
charcoal waste made when raking out charring 
stack'. 

kol-hävd f.Ia kfarhävvd Äpp. 'kolbotten / place 
for charring stack' (jfr SAOB). Jfr koldal. 
Syn.: kol-, kolning-, mil-botten. 

kok' adj. I (jfr kol, bet. 1:) kirvirug kirskiin 
Älvd. kireikun Våmh. `svärtad av kol, sotig / 
black with charcoal, sooty' (SAOB 2); du i 
kireknn i ö' gm Våmh. <du är sotig i ansiktet'. 

koligu  adj. I (jfr? ko:) Wien (pl. kö'lenä) Jä. köslu 
Mal. 'trög, senfärdig / slow, dilatory'. Jfr lort-. 

kol-kabbe m.IIIa kirviråkaibb Älvd. 'stycke av 
trädstam, kapat till för kolmilan lämplig längd / 
piece of tree-trunk, hewn to right length for 
charring stack' (ÖDB I 516). Syn.: kolved-
kabbe, -längd; milkabbe; milvedstrum. 

kol-kara f.V kgt`kkäru Ål 'redskap medelst vilket 
kolen på smideshärden makades mot elden'. 
Syn.: kolharka, bet. 2. 

kol-karl m. Ja kirekåkall Älvd. kirskåkall — 
kirukkall Våmh. ku/ka3/ öMor. ku"lråkall Ve. kunr-
kall Soll. kgarkall Oro kr kär Bju. Dju. 1. 'tillver-
kare av träkol, kolare / charcoal burner' Älvd. 
Våmh. Dju. Syn.: kolare, bet. 1; kolnare. 2. 
`kolkörare / charcoal driver' Bju. Syn.: kol. 
körare, -åkare. 3. 'leksak, bestående av en 
människoliknande figur av trä och kol, som 
ställdes i eldstadens aska och antändes / toy, 
consisting of figure made of wood and charcoal 
in shape of human being, placed in ashes of 
firepla,ce and set fire to'; Älvd.—Soll. Ore djel"rå 
kir8tr4kall4 Våmh. (Bon.) brås nn kulka'lla 
öMor. bre nn ku"lråkallär Ve. brä`nn ku"kkaller 
Soll. 'tillverka människoliknande figurer, ställa 
dem i eldstaden och antända dem'. Syn.: 
kolgubbe; trollgubbe. 4. 'redskap, anv. 
vid brännvinsbränning / apparatus used in 

distilling liquor' (jfr ÖDB III 524) Älvd. Syn.: 
brännvinsdon; tomtkarl, bet. 2. 

kol-klubba f.IVa kfr"kkksbba Rättv. 'träklubba 
med långt skaft, anv. vid skötsel av kolmila / 
wooden club with long handle used for charring 
stack' (se ill.; ÖDB I 522; jfr SAOB). Jfr kol-
banke. 

kol-kniv m. Ja kfarkniv Li. 'utnött lie, medelst 
vilken kolen i smideshärden makades mot elden / 
worn-out scythe used to move charcoal into 
smithy fire' (ÖDB II 70). Jfr brandjärn, 
bet. 2; härdten m. fl. 	Syn.: kolsabel; 
käringsvärd. 

kol-koja f.IVa kirskkelja Våmh. ku"1tk4 vMor. 
Soll. kfaköja öMor. kwelåkåja —kwgakåja Ors. 
kkrkkija Nås Äpp. `kolarkoja / charcoal-burner's 
hut' (se ill.; SAOB). Syn.: kol-kure, -stuga; 
kolning-koja, -kur(e). 

kol-korg m. Ib ki1"81råkorrg Våmh. 'av korgspjälor 
förfärdigat fodral för kittel / holder for cauldron, 
made of basket work'. Syn.: se kittelask. 

kol-krok m.Ib kirskakriisk Älvd. kirekkräsk 
Våmh. (Bon.) kfarkrök Mal. <enarmad hacka, 
medelst vilken man vid utrivning av kolmila 
högg sig in i denna och bröt ut kolen / one-
armed pick-axe used for breaking charcoal out 
of charring stack' (SAOB; ÖDB I 523). Syn.: 
brandkrok, bet. 2; kolgrava; riv-, ut-
drags-, utrivs-krok. 

kol-kure m.IIIa kiarkftra Bju.= kolkoja. 
kol-kälke m.IIIa ku"/Oeik öMor. kii`irtjekkä 
Rättv. 'kälke, varpå kolved kördes in i milan / 
sled on which wood was taken to charring 
stack'. 

kol-kätte m.IIIa pl. kir ktjittar Rättv. (Bo.) 'in-
vid kolmila uppodlat och inhägnat mindre 
område, där man kunde ha litet potatis / small, 
enclosed cultivated area by charring stack, used 
for potato-growing'. 

kol-körare In. III c ku"ktjarär Ve. kg`ktjarar Ga. 
'person, som forslade träkol / charcoal driver' 
(SAOB). Syn.: kol-karl, bet. 2, -åkare. 

koller m.Id Walsr Leks. kå'llär Bju. kå'ller Nås 
kå'llär ••• ko'lläa  Mal. 1. 'kronisk hjärnsjukdom 
hos häst / chronic brain disease in horse' (SAOB 
koller' 1) allm. 2. <galenskap, stollighet / 
madness' (SAOB koller' 2) Mal. 3. 'kollrig 
man; tankspridd och därigenom drumlig person / 
crazy man; absent-minded and therefore clumsy 
person' Leks. Mal. Jfr kollerknapp; 
v., avl. 

koller-knapp m. Ja Walerknapp Li. 'stollig man, 
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en som är litet vriden / craeked or crazy man'. 
Jfr koller, bet. 3. 

kollra' sv .v .1 Haka Leks. kältra Bju. Dju. 
källra ,•••• költdra Mal. 'bära sig förryckt åt, begå 
el. prata galenskaper / act or talk crazily' 
(SAOB kollra' 2). — Särsk. förb. (bort:) 
Ullär-1)8' U Mal. <förvilla'; (ur:) kållsr-/r Leks. 

Dju. 'bliva alldeles otillräknelig'. 
— Avi.: kå'llsr n. Leks. 1. 'kollrighet / eraziness'. 
2. 'kollrig varelse / crazy person'; 	f. Leks. 
'kollrig kvinna / crazy woman'. Jfr koller m.; 
kollrig. 

kollra" sv .v.1. ko'llra ko'lldra Mal. (jfr SAOB 
kollra"; ÖDB I 172) Jodcllande locka på 
kreatur / call cattle by yodelling'. Jfr hoj a bet. 
2, m. fl. 

kollrig adj. I ks'lldrug Ore kå'llrug Leks. kerltru 
Bju. Dju. Flo. kästtru költdru Mal. 1. (om 
häst:) 'som lider av koller / (about horse:) 
suffering from madness' (SAOB 1) allm. 2. 
(om person:) <som beter sig förryckt; sinnes-
rubbad i (about person:) crazy; mad' (SAOB 2) 
NeSi. Vd. 3. 'litet yr i huvudet, t. ex. av bränn-
vin / slightly giddy, e.g. from the effects of 
snaps' Ore. 4. 'tankspridd, glömsk / absent-
minded, forgetfur Mal. 

kol-lår m.Ia 	Li. 'utbyggnad på smedja, 
avs. för förvaring av träkol / shed built on to 
smithy and used to store charcoal' (ÖDB II 62); 
dem add he'vvuskaller da-i ketskeilii ram derrada be' gg-
gmå' an i tt'vetgbärrg `de hade dödskallar i kol-
låren de där bössmederna i Evertsberg' (för att 
kunna smida träffsäkra bössor). Jfr kolrum. 
Syn.: kol-bod, -skåle. 

kol-mila f.IVa kii"81rmiir Älvd. ku"kmik Ve. 
kå` knalla Bju. Nås 'mila för framställning av 
träkol / charring stack' (SAOB; ÖDB I 519 f.). 
Syn.: kolning, bet. 4. 

kol-mottagare m. III e ki"kmottägsr Rättv. kEr`k-
mottä gar Bju. Mal. kis`kmottägur Nås 'bruks-
tjänsteman, som emottog och mätte de av bön-
derna levererade träkolslasterna / ironworks 
employee who received and measured loads of 
charcoal from farmers' (SAOB). 

kol-mörk adj. I kirskmörrk Älvd. kö`kmärrk 
öMor. ko"kmörrk Soll. kwelmärrk Ors. la' - 
mktrrk Leks. kjarmörrk Nås (vid emfas kö`k-
mö'rrk, kfar-mö'rrk etc.); n. laskmörrt Jä. 'all-
deles mörk, kolsvart / very dark, pitch-dark'. Jfr 
kolande adv. Syn.: kol-blå, -svart. 

sv.v.I. kir kna ksja ÖVd. 'kallna / get 
cold, cool' (SAOB kolna' I 1). Jfr kolna" av, 
bet. 1. Syn.: kallna. 

kolna" sv .v .1 ko'(»- Ve. kirkna Rättv. kEr`kna  

Bju. 	kn- Äpp. käk- Li. 'förvandlas till kol / 
be changed into charcoal' (SAOB kolna" 1). 
— Särsk. förb. (av:) 1. 	Äpp. lege'n-å Li. 
(om ngt glödande:) `svartna, förkolna' (ÖDB III 
391). 2. ko(irk-ii'v Ve. 'bli bedövad, somna; dö'. 

kolnare m.IIIe kii,"8 /rnär Våmh. 'tillverkare av 
träkol, kolare / charcoal-burner'. Syn.: kolare, 
bet. 1; kolkarl, bet. 1. 

kolning f. Ib kii"8/rniv(v)g Älvd. Våmh. kwelning 
Ors. k nig Ore kir)niv la` knin Rättv. 
kö` kniv Leks.—Dju. Nås Jä. kil' (kkiv Ga. 
kIaraniv Mal. 1. ̀ kolningsarbete / charcoal burn- 
ing' (SAOB under kola' v.) 	tä kå'Zrnivs 
Ål 'fälla träd för att bearbeta dem till träkol' 
(jfr kolningbråte). Jfr kall-, rund-. 2. 
'plats, där kolningsarbete bedrives el. bedrivits / 
place where charcoal-burning takes place or has 
taken place' allm. Jfr kolbotten, bet. 1, m. fl. 
3. 'så stor kvantitet kolved som krävdes för en 
mila / amount of wood needed for charring 
stack' Ors. Leks. åk-i'nn j ena kwelnivg Ors. 
'köra fram den ved, som behöves för en mila'. 
Jfr kolningbråte; kolved. 4. 'kolmila / 
charring stack' Dju. Syn.: kolmila. 5. (i 
förb. med taga:) mi`k4 a tajd kii"ultnivg Våmh. 
(Bon.) `veden i milan har börjat övergå till kol / 
the wood in the charring stack has begun tum-
ing into charcoal'. Syn.: kola v., pass., bet. 2. 

kolning-botten m. Id legarnivbettr, Dju. 'kolbot-
ten' (ÖDB I 517). Syn.: kolbotten, bet. 1; 
kolhävd; milbotten. 

kolning-bråte m. Illa k rnibrta Ål 'hög av 
fälld, men ej kvistad kolved, upplagd till tork-
ning / pile of drying timber, with branches still 
on it, hewn for charring stack' (jfr kolning, 
bet. 1; ÖDB 1516). Jfr kolning, bet. 3; kolved. 

kolning-koja f. IV a kis"' knivklija Dju. `kolarkoja / 
charcoal-burner's hut'. Syn.: se kolkoja. 

kolning-kur(e) m.Ia 	a la knivkii ra Al k- 
ikilr 

k 
Ga. = föreg. 

kol-not f. Ja knöt Bju. 'av trästörar, samman-
hållna med rep, förfärdigat galler, som lades över 
kolstigen för att hålla lasset samman' (se ill.). 
Syn.: kolgrind. 

kolo m. kö'to Mal. 'fånig, tanklös, tjockskallig 
individ / stupid, thoughtless, thick-headed 
person'. Jfr kolpI. Syn.: kolatjegubbe. 

kolpi m.Ia kollp Mal. (jfr? Rz kullp 1; Torp 
kulpm) 'tölp / boor, yoker. Jfr kolo. — 
kostlpu adj. Mal. 'tölpig / boorish'. 

m.Ia halp Jä. Mal. (jfr Rz 364a kullp-
ugr; Torp kulpm  m.) 'ojämnhet, buckla, svulst 
(t. ex. i väv, på träd) / unevenness, bump, lump 
(e.g. in woven fabric or tree)'. Jfr kolp a f. 
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