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kolpa 	 1191 	 kol-stubbe 

kolpa f. IV a ht' lrpa Nås Jä. 'buktning på trä; buckla 
på plåt etc. / curve in wood; dent in tin etc.'. 
Jfr k olpn. — Av/.: ks'Irp se Nås ks`Zrp sti Mal. Li. 
v. refl. 'bli vind; buckla sig / be warped; buckle'; 
harpas Oro kv' lrpas Li. v. pass. 'bli vind (buk-
tig) / be warped (dented)'; ks'Irpug Ore ka`kpu 
Nås Jä. Mal. adj. <buktig, vind; bucklig, ojämn / 
eurved, warped, dented, uneven'. 

kol-plats m.Ia kirskpkass Våmh. (Bon.) 'för kol-
ning iordningställd kolbotten / ground pre-
pared for charcoal burning'. Jfr kolbotten, 
bet. 1, m. fl. Syn.: kolbädd. 

kol-ring m.Ib kii"8/trinvg Våmh. (Bon.) kirkrivy 
Rättv. kg`Irrivu Mal. `ring, bestående av de runt 
omkring en riven mila utkarade kolen / ring of 
charcoal round raked-out stack' (SAOB 1; 
(:)DB I 523). Jfr kolsköte. 

kol-rum n.Ia ku"Irröm Ve. 'avbalkning i smedjans 
svale, avs. för träkol / partitioned-off area in 
smithy used for storing charcoal' (ÖDB II 62; 
jfr SAOB 1). Jfr kol-bås, -lår. 

kol-ryss m. la ktrvIrdrgs Älvd. kli`Irryss Leks. Äpp. 
Mal. la kriss ÖVd. 'för körning av träkol anv., 
löstagbart överrede till släde / detachable upper 
part of sled, used for transporting charcoal' (jfr 
SA0B).Jfr höryss. Syn.: kol-skrinda, -stig, 
- å k a. 

kol-räka f.V loft' bIrråkd Älvd. ku"krau Sol!. 
kräkku ÖVd. 'träskovel, anv. vid skyffling av 

träkol / wooden shovel used for charcoal' (se ill.; 
ÖDB II 70). Syn.: kolbodräka; kolspade, 
bet. 1. 

kol-rök m.Ib kws"lråk Ors. 'rök från kolmila / 
smoke from charring stack'.  (SAOB). 

kol-sabel m. Id krsabbil — lrfabbil Li. 'utnött 
lie, medelst vilken kolen i smideshärden makades 
mot elden / worn-out scythe used to move 
charcoal into smithy fire' (ÖDB II 70). Syn..' 
kolkniv; käringsvärd. 

kol-skog m. oböjl. Ic kirsIrdskf Älvd. kwii`l-
skög Ors. kå'hkög Oro (SAOB) 'skog, där man 
vistas för kolning el. huggning av kolved / 
forest where timber was hewn for charcoal'; an 
fr i kirekdskftsg Älvd. an e bst e kå'Irsköjem Oro 
`han är på kolningsarbete el. kolvedhuggning'. 

kol-skorpa f.IVa kws"ldsksirrpa Ors. 'stelnat 
lager av kolstybb och jord på kolbotten / 
petrified layer of charcoal waste and soil on 
ground where charring stack has been burned'. 
Syn.: tjär-skorpa, -skräpa. 

kol-skrinda f.IVa kirvIrdskrynnd Älvd. kifq r-
skrynnda Våmh. kunskrynnd vMor. Son. kwv"lå-
skrinnda ,-,kws"lskrinnda Ors. kå'Irskrynnda Oro 
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kirkskrsnnda Rättv. kg`lrskrynnda Leks. Wir-
skrinnda Dju. kå'Irskrynnda Jä. 'för körning av 
träkol anv., löstagbart överrede till (lång)släde / 
detachable upper part of sled, used for transport-
ing charcoal' (se ill.; SAOB; ÖDB I 525). Syn.: 
se kolryss. 

kol-skåle m.IIIa ku"ksklar Soll. 'till smedja hö-
rande bod (skjul), anv. till förvaring av träkol / 
eharcoal shed belonging to smithy' (ÖDB II 62). 
Syn.: kol-bod, -lår. 

kol-sköte m. Illa kir Irsköta Ål 'bädd av utbredda, 
ur kolmila utrivna kol / bed of raked-out char-
coal spread out round charring stack'. Jfr 
kol-bädda, bet. 2, -ring m. 

kol-släta f.IVa kunr21ött vMor. kws"1.21etta öOrs. 
'kalhugget ställe i skog, där kolning äger el. ägt 
rum / part of forest where all the trees had been 
cut down and burned for charcoal'. Jfr kol-
botten, bet. 1, m. fl. 

kol-smäll m.Ia kgargmäll Mal. ÖVd. `detonation, 
åstadkommen gm krossande av ett på en fuktad 
sten placerat eldkol / detonation caused by 
crushing live coal on damp stone'. Syn.: kol-
bössa. 

kol-spade m. Illa k spa Mock. 1. 'träskovel, 
anv. vid skyffling av träkol'. Syn.: kolbod-
räka; kolräka. 2. `spadformigt redskap att 
röra om kolen med i smideshärden / spade-like 
implement for moving charcoal in smithy fire' 
(ÖDB II 70). Jfr härdten; krafsa. 

kol-stall n.Ia kg'kstall Dju. 'häststall vid kol-
mila / stable for horse near charring stack'. 

kol-sticka f. IVa kws"lstikka Ors. `räknesticka, 
i vilken kolmottagaren ristade en skåra för 
varje levererat lass träkol / yardstick on which 
man who received charcoal cut a notch for each 
bad delivered'. 

kol-stig m.Ic —a kwEr`lstig Ors. kå'Irstig Bju. Al 
Dju. Ga. Flo. Nås 'transportfordon för träkol, 
rymmande 12 el. 18 tunnor kol / means of 
transport for charcoal, carrying 12 or 18 
barrels of charcoal' (se ill.; SAOB). Syn.: 
kol-ryss, -skrinda, -åka. 

kol-stomne m.IIIb ka"Biråsteivvfn nÄlvd. 'gm 
brand kolnad trädstubbe i skog / tree-stump in 
forest charred by fire'. Syn.: kolstubbe, bet. 1. 

kol-sträng m. Ib kwfastreyvg Ors. 'hög av träkol 
från nyss utriven mila / pile of charcoal just 
raked out of charring stack' (ÖDB I 524). Jfr 
kolbädda, bet. 2, m. fl. Syn.: sträng. 

kol-stubbe m. Illa kirhtsbba Jä. 1. 'bränd träd-
stubbe i skog'. Syn.: kolstomne. 2. 'svart-
muskig man / swarthy man'. 
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kol-stuga f.V kirk8tiiga Ore `kolarkoja / charcoal-
burrier's hut'. Syn.: se kolkoja. 

kol-stybb m.Ia ku"kåstibb Ve. <finfördelat, ofta 
med jord blandat kolavfall / fine charcoal waste 
often mixed with soir (SAOB). 

kol-stybbe n. III kå'kstybbå Bju. laskstibbä Nås = 
föreg. (SAOB). 

kol-svart adj. I kirskswarrt Våmh. kwii`lswarrt 
Ors. kg`ksvarrt Bju. Nås Jä. laPatt Mal. 'all-
deles svart, kolmörk / very black, very dark' 
(SAOB); vid emfas accentuerat som två ord: 
kö`l-sva'rrt öMor. kök-sva' tt Ve. lak-sva'rrt Nås 
`dets.'; (utvidgat:) kök-i`nnäli-sva'rrt Jä. `dets.'. 
Jfr innerliga. Syn.: kol-blå, -mörk. 

kolt rada kållt vMor. Leks. Ål Flo. 'klädesplagg 
för gosse el. flicka, vanl. buren före skolåldern i 
garment for boy or girl, usually worn when child 
was below school-age' (se ill.; SAOB 2; ÖDB IV 
13, 53f., 478 f.). Jfrlivstycke, bet. 3; kullkas. 
Syn.: kjortel, bet. 2; koft, bet. 2. 

ko-lus f.VI kfillfts Mal. `(svart) kreaturslus / 
(black) cattle-louse'. Syn.: blålus, bet. 1; 
getlus. 

kolv m.Ia kf" Älvd. Våmh. köv Mor. Soll. Ors. 
kskv Ore NeSi. Vd. 1. 'trubbig träpil / blunt 
wooden arrow' (i mannaminne bara barnleksak; 
se ill.; SAOB I A 2; ÖDB I 12) Älvd. Våmh. 
Mor.; obef. Ors. Ore; birgåkfisv Våmh. `dets.'. 
Jfr nål-, pil-, spänn-. Syn.: pil, bet. 1. 2. 
<stickord, gliring / taunt' (SAOB I A 2b) Ors. 
stjö't kö`va `ge pikar'. Syn.: get, bet. 10; 
getben, bet. 2. 3. 'bakersta parti av bössa / 
rear part of gun' (SAOB I A 3) ÖVd. Syn.: 
stock. 4. 'kläpp i kyrkklocka el. skälla / clapper 
of bell' (jfr SAOB I A 6; Aasen) Älvd. ÖVd. Jfr 
bjäll-. 	Syn.: se kläft, bet. 1. 5. (senare 
ssgsled; jfr SAOB I A 7c:) 'en växt; älggräs / 
certain plant; meadow-sweet'; se här-. 6. 'rund 
spjäla i grind, kätte el. skrinda / round slat in 
gate, pen etc.' (se ill.; jfr SAOB I B; ÖDB I 193; 
III 229, 238) OvSi. Leks. (Silj.) Jä. Jfr grind-. 
Syn.: knapp', bet. 1; pinne, bet. 3; stake. 7. 
(senare ssgsled; jfr SAOB I B 8:) <skjutbar stång 
i grind, varmed grinden kunde stängas mot en i 
stolpen fastsatt märla / sliding rod in gate which 
could be pushed against staple to shut gate'; 
se lös-, skott-. 8. (senare ssgsled; jfr SAOB I 
B 9; i kvarn:) <vertikalt ställd träpinne, som satte 
kvarnens matarverk i rörelse / vertical wooden 
peg which started feeder-device of mill in 
motion'; se rist-. 9. (senare ssgsled; jfr SAOB 
II:) `person, som oupphörligen skickas hit och 
dit / person sent all over the place'; se skott-. 

10. 'pelarformig bildning i smältande (vår)is / 
pillar-shaped formation in melting (spring)ice' 
Soll. Jfr kolvis. Syn.: stolpe. 11. 'snöflinga/ 
snowflake' OvSi. Jfr is-, snö-. 

kolvas sv.v.l. pass. ku‘kvas Ore 'falla sönder i 
strimlor, spricka el. spaltas sönder / fall apart 
or crack in shreds' (t. ex. om  häftigt torkande 
trä, som brister i årsringarna; jfr kolv, bet. 10; 
jfr Bl. k6lfast). — Särsk. förb. (sönder:) 
kskvas-su'nnd Ore `dets.'. Jfr dimpa sönder. 

kolve m.IIIa kö`v(ä) Soll. <anordning för öpp-
nande och stängande av kreaturskätte, be-
stående av bräde med spjäla som handtag / 
device for opening and closing cattle pen, con-
sisting of board with bar as handle' (se ill.). Jfr 
kolv, bet. 6. 

kol-ved m. II —I a kirskåwiö —kirskwiö Älvd. 
ki2s81pw4 —ku"ekwid Våmh. ko"kwid ,,,ku"kwid 
vMor. 	öMor. ku"kwid Ve. vSoll. kw8"/etwid 
Ors. kirkvå Äl Li. 'ved, avs. för tillverkning av 
träkol / wood intended for charcoal-burning' 
(SAOB; ÖDB I 515f.). Jfr kolning, bet. 3; 
kolningbråte. 

kolved-drag f.Ic kwelwidå'dräg Ors. 'oskodd, 
med stakar försedd kälke för forsling av kolved / 
unshod sled equipped with poles for transporting 
charcoal wood' (ÖDB I 499, 516). Jfr slip, 
bet. 1. Syn.: kolved-drög, -dröja, -kälke, 
-slipa; sta,k-drög, -dröja. 

kolved-drög f. le kallvidå,'drö'g öMor. kirkwidodrag 
Ore = föreg. (se ill.; ÖDB I 499, 516). 

kolved-dröja f.IVa kirslråwidådreci Älvd. = kol-
veddrag (ÖDB I 499, 516). 

kolved-huggare m. Ilie kirskåwiååo'gger Älvd. 
ku"kvidå'å'ggår Soll. kirkvöhtiggar Li. 'man, sys-
selsatt med huggning av kolved / man occupied 
with hewing charcoal wood'. 

kolved-huggning f. Ib ka"skåwiöåognvg Älvd, 
ku"kvidåå'ggnivg Soll. ki"kv8dåhu'ggniv Rättv, 
(Bo.) 'huggning av kolved / hewing of charcoal 
wood' (SAOB kolvedshuggning). 

kolved-kabbe m. Ilie kirskåwidåkaibb Älvd. kii`ak-
wklåkabbä Våmh. (Bon.) kg'kwidokabbä Ore 
'stycke av trädstam, kapat till för kolmilan 
lämplig längd / piece of tree-trunk, hewn to right 
length for charring stack' (ÖDB I 516). Syn.: 
se kolkabbe. 

kolved-kälke m. Illa ka"81rwiöåtfilkä Våmh. kö`k-
widotjsikkä Ore =kolveddrag (ÖDB I 499, 
516). 

kolved-slipa f. IVa kirkvellipa Äpp. = k olv e d-. 
drag (jfr SAOB kolvedsslip, under kolved), 

kolv-fat n.Ia k8`kviät Bju. (jfr kolv, bet. 6) 
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'bärredskap för kol, gödsel m. m., flätat av 
gran- el. videspön / container for carrying 
charcoal, manure etc., plaited from fir or willow 
twigs'. 

kolv-is m.Ia kö'väjs Soll. (jfr kolv, bet. 10) 'smäl-
tande (vår)is med pipiga, pelarformiga bild-
ningar / melting (spring) ice with pipe-like 
formations'. Syn.: spel-, stick-, stolp-is. 

kolv-skrinda f.IVa kfisvskrynncla vÄlvd. Våmh. 
kövskrinnda öMor. Ors. (jfr kolv, bet. 6) 'över-
rede till långsläde, försett med upprättstående 
spjälor (pinnar) i sidor och gavlar / upper part 
of long sled with vertieal slats at sides and ends'. 

kolv-tyekla f.IVb kit'svtykkelr Älvd. (jfr kolv, 
bet. 1) 'bakre, brett och platt parti av träpil 
rear, broad, flat part of wooden arrow'. 

kol-åka f.IVa kå'iråka Leks. (Silj.) 'släde för kol-
körning / sled for transporting charcoal'. Jfr 
kol-ryss, -skrinda, -stig. 

kol-åkare m. III c kfislråkär(ä) Våmh. `kolkörare / 
charcoal driver'. Syn.: kol-karl, bet. 2, 
-körare. 

ko-läma f.IVa tjg`rlrecrn(a) Soll. tji`rlåma vOrs. 
kö'låma Mock. `(mjuk liten) hög av kospillning / 
heap of cow dung'. Syn.: se kodret(s)läma 
m. fl. 

ko-länk m.Ib kö'länvk Äpp. 'av vidjor förfärdi-
gat, till bindslet hörande halsband för nötkrea-
tur / collar made of withes, part of cattle halter' 
(ÖDB I 281). Syn.: ko-band, bet. 1, -träig; 
nötband. 

ko-löda f.IVa kieläda Leks. kö'lria Flo. Äpp. 
kö'löda Nås Jä. (jfr löda f., bet. 1) = koläma f. 

komedis f.IVa 	Älvd. komö'a Flo. 'lustig 
el. ovanlig historia, anekdot / funny or unusual 
story, aneedote' (jfr SAOB, under komedi, 
1 a-b). 

ko-midsommar m.I kö'messmsr Flo. `första 
söndagen om sommaren, då man kom hem från 
fäbodarna för att slå / the first Sunday in 
summer, when they came home from the 
shieling for haymaking'. 

kom-(i)håg n. oböjl. kqmjfig Våmh. (Bon.) 
komihå'g Rättv. (Bo.) kåmihå'g Dju. kumhå'g 
Äpp. <förmåga att minnas, minne / memory' 
(SAOB K 1985); stu'tt kumjfilg Våmh. (Bon.) 
stå'kut komihå'g Rättv. (Bo.) stä`kkut kåmihå'g 
Dju. 'dåligt (svagt) minne'. — Avi.: kumiirgsam 
adj. vMor. 'minnesgod / with a good memory'. 

ko-mjöl n.Ia kö'mjalt Äpp. 'grovmalet havre-
mjöl, anv. vid tillredning av byttfoder åt kor / 
coarsly-ground oatmeal used in making fodder 
for cows'. 

ko-mjölk f.Ib tffmjök Älvd. tjy'rmy-ök Våmh. 
ka'mjskk Rättv. (Bo.) Mal. kö'mjsIrk Bju. 'mjölk 
av ko / cow's milk' (SAOB). 

ko-mjölke m. Illa tig'Ingt3k vÄlvd. 'Epilobium 
angustifolium'. Syn.: se eldmärke; mjölke", 
bet. 1. 

komla sv.v.1., se kumla. 
komma f.IVa. kssmma Mal. (jfr komma v., avl.; 
SAOB komma" f.; Ross koma f.). 1. 'förmåga 
att snabbt röra sig el. uträtta ett arbete / ability 
to move or do a job quickly'; ä e i'vno ks' mma ti 
om 'det är ingen framfärd i honom'. 2. (i förb. 
se sin komma:) dom 	ju'sst få' si ks`mma 
'de få väl se till att taga på sig följderna av sitt 
handlingssätt / they will have to take the conse-
quences of their action'. Jfr ihåg-. 

komma st.v. kirmå Älvd. nVåmh. k0"må Våmh. 
(Bon.) ku"må vMor. Ve. Soll. Ors. kuma' öMor. 
kir,» Oro kö"må vRättv. ko`mma sRättv. 
Rättv. (Bi.) kå'mma Leks. Ål ket`mma Bju. 
Dju. Ga. ks`mma Mock. Flo. ks`mms Nås-Mal. 
ketsmmå öVd. (böjn., se LD II 224 f.). 1. 
'anlända, begiva sig och dyl. / come, arrive' 
(SAOB I 1) allm. lruspm i bo kirmennd o få"-
rennd Älvd. ls`ppa e bås krimmon s få'ron Mal. 
'loppan både kommer och går' (i motsats mot 
lusen); ku`mmin Mal. '(jag är) kommen' (sades 
av i gården inträdande besökare); eä a kemi 
nogtp trjfistiet in i ö`gad a mig Älvd. 'det har 
kommit ngt obehagligt (eg. ngn ljuthet) in i 
ögat på mig'; fast sjå'va ga`mmbsl-järrk kämä 
vOrs. 'om fan (eg. Gamniel-Erik) själv kom-
me'; wän a då' tä ku"mo mä Oro 'vad har du att 
komma med?' (sade en flicka till en fattig 
friare); o kam bårt å' vas rå'mandss Leks. 'hon 
kom gråtande hem till (eg. bort åt) oss'. 2. 
<hända, inträffa / happen, occur' (jfr SAOB 
I 1 b a; 3 a) allm. e kk'm tä-21å't end4' Älvd. 
'det inträffade till slut ändå' (om väntad hän-
delse). 3. 'uppnå (om ålder) / reach (about 
age)' (SAOB I 2 e s cc') OvSi. lormå up i å'tti 
Älvd. kumå ajt o å'tti vOrs. 'nå åttio års ålder 
(eg. komma upp i el. ut å åttio)'. 4. (för att 
beteckna, att ngt inträffar el. inträder i fram-
tiden / to denote that sthg will happen in the 
future; SAOB 3 c) allm. wiku so loi'mrnb Älvd. 
w1ko ss ku'mm Ors. viskku som kå'gnm nLeks. 
vikko sam ks'mm Jä. <nästa vecka'. 5. 'här-
stämma, härröra sig från / originate from, come 
from' (SAOB 4) allm. ./n A-t no .21a'jkt kirmå 
4nd41  Älvd. 'han har inte sådant påbrå (eg. ngt 
slikt komma undan)'; i ugt åv &lok e 14mmb 
Älvd. 'jag vet, vad det härrör sig av (eg. av 
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vilket det kommer)'. 6. a. <taga vägen, bliva 
av / go, disappear, become of' (SAOB 9) allm. 
vart ha ny'ttjyln kusmtni trö Leks. 'vart har 
nyckeln tagit vägen måntro?'. b. (senare 
ssgsled:) 'göra slut på / put to an end' Ve., se 
för-. 7. (i förb. komma i skada för:) 'råka 
slå sönder / happen to damage, break' (SAOB 
I 11 b a) ig a kumiä i skå"öå fö li'llsåte Älvd. 
'jag har råkat slå sönder den lilla pallen'; om 
förb. komma av dagarna, se dag, bet. 10. 

<råka / happen' (SAOB I 12 b) allm. i kim tå 
sa`j n wä, Zryrst Älvd. 'jag råkade säga, att 
han var ful'; je ka'mm int te frå`g o marl'a Li. 
'jag kom händelsevis inte att fråga Maria'. 

(ss. temporalt hjälpverb, ofta med bibet. av 
tvång el. ödets bestämmelse / as temporal 
auxiliary verb:) <skola, nödgas, måste/ shall, will 
have to, must' (SAOB I 12 c) allm. .an ktkmb tå 
du'indj dig Älvd. 'han kommer att ge dig stryk 
(eg. att dänga dig)'; du kumm tä go-da' jt nil 
vMor. 'du måste gå dit nu'; i warrd så wå'kend 
så i käm te åjt å spa`ja vMor. 'jag blev så illa-
mående (eg. v al k ande), att jag måste ut och 
kräkas'; ä kåmm int tå bi ns å' hå, sad mö'r 
Leks. 'det kommer inte att bli ngt av, det, sade 
mor'; du kåmm int tå gå di't ny Leks. `du får på 
inga villkor gå dit'. 10. 'belöpa sig, gå / arnount 
to' (SAOB I 14 d) allm. e kummb 	Kem? 
4 wenn kri'pp Älvd. 'arvet belöper sig till 2 000 
på varje barn'; e kummb filr up i femm riks-
dä'Irer Älvd. 'kostnaden stiger nog till fem riks-
daler'; vetjå' har myttjy didda stu`ggu ka'mm oppi 
Leks. 'inte vet jag, hur dyr den där stugan 
blev'. 11. (senare ssgsled:) 'få fatt i, lyckas 
skaffa sig (ngt) / get hold of, gain (sthg)' (jfr 
SAOB III 5) vMor.; se över-. — Refl.: 1. <bero 
på / depend on' (SAOB II 2) allm. oka s kann 
då krm så å Rättv. 'vad det nu kan bero på'. 
2. <lyckas få ngt el. genomföra ngt / manage to 
get sthg or do sthg' (jfr SAOB II 4:) a du kå,'nti 
di tå e'sst s vOrs. 'har du lyckats skaffa dig häst 
också?'; ki'vvk at jä ka'mm må &Vt Leks. 'tänk, 
att jag kunde förmå mig att gå dit!'. 3. (refl. i 
särsk. förb. med av:) an las då kom-sä-å' tå 
jlt"r &klå' tä-slfi't Rättv. (Bo.) <han kom då sig 
för (eg. låts då komma sig av) att uträtta det 
där till slut / he finally managed to do it'; 
(för:) a. 'förmå sig till ngt, komma igång / make 
oneself do sthg' allm. e kamm ent me fEt'r s net`jk 
an hälld Oro 'jag kom mig inte för att neka honom 
heller'. b. 'komma på en viss tanke / hit upon 
an idea' Ve. då' käm dåm si fö'r dåm skuld å' 
jen på'jk 'då kommo de på den idén, att de skulle 

ha en son'. c. <ha framgång, komma sig upp / 
succeed, get on' allm. an  kåmm-sä-/'r å vart 
ri'k, dåna,' Rättv. 'han kom sig upp och 
blev rik, den där (mannen)'; an a konam-se-fä' 
88-tb, a fä'j ä br,i' Tra. 'han har haft framgång, 
så att han har fått det bra'; (in:) an a Imolai-
sig-i'nn nest pressten Älvd. 'han har lyckats 
bli nära bekant med prästen'; (på:) 'draga sig 
till minnes' Leks. Jä. jä kåmm mä-nt på' ö'lrä 
Leks. 'jag kan ej erinra mig ordet'; (till:) a. 
'komma sig för' Älvd. Leks. barä du kamm-dä-
tå å jö'r ny Leks. 'om du bara komme dig för 
att uträtta ngt!'. b. 'komma till liv, kvickna till' 
Li. då ka'mm an se tö' att 'då kvicknade han till 
igen'; (upp:) ä bu-t fe kumå-öig-u'pp Q'nn Älvd. 
'har du inte börjat (eg. farit) stiga upp ännu?'; 
(åt er i:) då add o kummi-sä-ati' Mal. <då hade hon 
kommit sig (tillfrisknat)'. — Pass.: 1. <lyckas 
komma / manage, succeed' Älvd. du ktemmbs 
ivg4n wä'g Älvd. 'du kommer ingen vart'; kilmås i 
n'uvg Älvd. <lyckas komma i gång'. 2. (pass. i 
särsk. förb. med fram:) an kummbs int fru'mm 
Älvd. 'han lyckas inte komma fram'; (i g å n g:) og 
&Ude dugå öie-öä, ktrmås i ga'uvg Älvd. 'aldrig 
komma de där i gång (eg. och aldrig duga de 
där kommas i gång)'; (in:) dö"rå wa 80 trevge 
so i k4nts int i'nn Älvd. 'dörren var så trång, 
att jag ej kunde tränga mig in'; (åt:) a. 'nå 
fram, komma åt' allm. jä kåmms int å't tå 
sms`rrja inund fö'tn fs'Irv Leks. 'jag når inte 
att smörja under foten själv'; då a-??t  sö'Ira 
kumms-X Äpp. 'där har inte solen kommit åt 
(att skina)'. b. 'komma sig för' Soll. Ors. jät 
kvi"nnfök så int ku"mms-a ivgenti'vvg Soll. 'en 
kvinna, som ej kommer sig för med någonting'. 
— Särsk. förb. (an:) e kummb-a'nnd 4' Älvd. 
å kum-a'nnd up' öMor. 'det kommer an på'; 
ä kumm ju int a'nnd upå mö'r äld fän tå'Irv-
stjilivg Soll. 'det gäller ju inte mera än en tolv-
skilling'; ä kåmm-a'nn på hsss-n Wenn se Li. 
'det kommer an på, hur man känner sig'; (av:) 
Icetm-å'-sä Leks. 'bli förlägen; komma ur gängor-
na'; jfr avsigkommen; (bort:) je ve'sst å 
ka'mm-butt gi`tter fe dem Li. 'jag minns, att det 
kom bort getter för dem'. Syn.: försvinna; 
svinna; (bortur:) du kumm-byt' jä'lla Jä. 
'du blir fri från skulderna'; (e f ter:) 1. 'följa 
efter, komma ifatt, nå lika långt (som)' allm. 
ni  kåmm-å`tts kallar Leks. <ni komma snart 
lika långt, flickor' (sagt av en gammal kvinna); 
an skull kant-ä`tt Mal. 'han (den döde) skulle 
komma efter (el. förfölja dem)'; an a kumiå-
e'tter Pta'nt, 4‘nncles Älvd. 'han har nått fram 
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till el. hunnit ifatt värmen (eg. hettan), Anders' 
(om person, som mitt i vintern klagade över 
värmen); an a dugå km-ette sku'lldum 
Älvd. 'han har lyckats betala skulderna nu'. 
2. 'komma åt' Älvd. bä'-12, ed kumiö-e'tte åfg' 
'bara man komme åt det' (om bra grus på 
otillgänglig plats). Jfr komma åt, bet. 2. 3. 
`ha obehagliga efterverkningar' allm. Jfr sked-
viölet. 4. <bli aktuellt i ngns minne' Ore Mal. 
um å kum-ä`ttär me Oro 'om jag kommer på 
det'; ä då a kummi-eftt må si i kvä'llsta Mal. 
'det där har jag kommit att tänka på sedan i går 
kväll'. 5. 'stå ut med, orka med' Äpp. full 
kan je kam-titt hö'num skå'sm 'nog kan jag stå 
ut med (att bära) den skadan'; (eft(er)städes:) 
ku"må -etste'ss vMor. 'komma tillstädes': (fast:) 
e kam-fa'sst fsr jäna hs'lld Oro 'jag råkade ut 
för (ett) håll i sidan': (fram:) 1. 'anlända till 
sin bestämmelseort' allm. 2. 'födas' Li. då o 
ad kåsmm-frarnm 'då hon hade kommit till 
världen'. 3. dåmm a-nt kemi nå bätär fra'mm 
sjö`vär Ve. 'de ha inte klarat sig bättre själva'. 
4. han ka'mm ss tö'kut fra'mm Nås 'han yttrade 
sig så dumt'; (från:) 1. am je kunn kam-/rå' 
Nås 'om jag kunde bli ledig'. 2. jä a korn,i-frå' 
di na Rättv. 'jag har glömt det nu'; (för:) 1. 
'falla ngn in' allm. ä kanarn-få'r me så' Nås 'jag 
fick en sådan ide'; ä ka`mm-få me så`vok Tra. 
<jag fick det där för mig'. 2. 'råka ut för' (styr 
dat. el. ack.) allm. jä kom-få'r jetgåtån e-
meer(r)go Rättv. 'jag råkar ut för (o: blir i tur 
att sköta) getvallningen i morgon'; ig a kemi 
få' snrkelrindjg vÄlvd. 'jag har fått snuva (eg. 
kommit för snorkäringen)'; an a kåmi-fä'rr 
ku`ppor öOrs. 'han har råkat ut för kopporna'; 
(äv. abs.:) an a kihne-/'r Oro <han har råkat ut 
för ngt ont av övernaturligt ursprung': la`tt 
mä-nt lann-fä' nä,'n Mal. 'låt mig inte råka ut för 
något ont!'. Syn.: komma uti, bet. 3; råka 
för. 3. 'bliva beskylld för' Li. nsn a‘nn ksnn(d) 
ket`mm-få di 'ngn annan skulle kunna bliva 
beskylld för det' (om en stöld); (hem:) kumum 
fem i mo`rrgu Älvd. `vi komma hem i morgon'; 
allt sån o hå'm ka'mm, svLeks. 'alltsedan hon 
kom hem'; (hemåt:) ku'nn skull-tå' a kemm-
himå't Mal. 'korna skulle (just) börja komma 
hem (till fäbodarna)'; (hit:) kltm-y'°t 
Våmh. 'kom hit!'; an a km-' 5t nig Våmh. 
(Bon.) <han har kommit hit nu'; wi kuNnom jöt 
Oro `vi komma hit'; kan i ksmm-hi't et tå'g får 
Flo. 'kan I komma hit ett tag, far?'; (hitefter:) 
an k4m (j)y' öttäVåmh. 'han kom hit'; (hitef teråt:) 
kam-hi'ttära Jä. <kom hit(åt)r; (hitna:) kam- 

ja'n /cellor vSoll. `kom hit, flickor!'; ku"mm-jå'n 
jän fkä'kk Soll. `kom hit ett tag (eg. en fläck)'; 
(hitna-åt:) kumm jå"n-å' mi Soll. 'kom hit till 
mig!'; (hitåt:) kam hi'ta Jä. `kom hit!'; (hop:) 
kam-hö'p Flo. Nås `råka i tvist'. Syn.: komma 
ihop, bet. 3; (håg:) 1. kam-hå'g Flo. kam-hö'g 
Jä. `minnas'. Syn.: hugsa refl., bet. 2; komma 
ihåg, bet. 1; komma å, bet. 3. 2. kam-hirg-sä 
Äpp. 'gm tankekoncentration åstadkomma 
skydd mot magisk påverkan'. Syn.: komma 
ihåg, bet. 5; (i:) 1. eö a km-m" frå'tv, Våmh. 
<det har blivit ett fräthål'. 2. ä 	mi 

.21a'jk ta`uvkä Våmh. (Bon.) 'det kom för 
mig en dylik tanke'; (igen:) 1. `återkomma' 
Bju. Flo. kåmmär du ijå'n Bju. `kommer du 
tillbaka?'. 2. ä vå lä`nnji inna o kamm-jå'n 
Dju. `det dröjde länge, innan hon blev vid 
sans'. Syn.: komma vid, bet. 3. 3. (om ko:) 
`på nytt bliva brunstig' Leks. Äpp. Syn.: 
komma ihåg, bet. 6; komma åter, bet. 2; 
(igång:) evir int kumid-i-g4'ung Q'nn Älvd. 
<ha ni (eg. haven I) ej komMit igång än?'; 
(ihop:) 1. `komma tillsammans, blandas med 
varandra' Ors. dem lam-ijö'p vOrs. `de (o: 
kreaturshjordarna) blandades med varandra': 
(äv. med följande sig:) ete sos one kam-Kk'sp 
sig Älvd. `alltefter som de träffades (bildade 
ynglingarna en nattfriande skara)'. 2. kum-
jfil 8p Älvd. `få varandra, bliva gifta'. 3. kum-
Kesp-sig Älvd. `råka i tvist'. Syn.: komma 
hop; (ihåg:) 1. kum-ijfeg vMor. kum-ilag Ve. 
kumå-ifi'g Soll. kåm-i(h)å'g Leks. kam-ihå'g Jä. 
kåm-ihå'g Li. `minnas'. Syn.: komma håg, 
bet. 1; komma å, bet. 3. 2. <råka tänka på' 
OvSi. Rättv. n22' kum o iä'g dig örg vMor. `nu 
råkar hon tänka på dig också' (till en yngling, 
som hickar). 3. (endast i imper. sg.:) `tänk!' 
OvSi. Mal. kum-ifi'g wa frg"tjir ka`ttär 'rå 
Älvd. `tänk, så snälla katter(na) äro!'; a ksm-ihå'g 
då ve va u'vv Mal. 'och tänk, då vi voro ungar. 
4. (refl.:) 'tänka sig för, betänka sig' Äpp. an 
ska kam-ihå'g sä vå'lr, ss 'Print an vålr täkkädd 
'man ska tänka sig för väl, så att man inte blir 
barskrapad (eg. utavklädd)'. 5. (refl.:) `gm 
att koncentrera sina tankar åstadkomma skydd 
mot magisk påverkan' (Campbell i FoF 1933 s. 
140 ff.) allm. um  an kum-ehfig se Oro 'om man 
koncentrerar sina tankar (så blir den hugsade 
hästen inte sjuk)'; ä ga brå, bEero-n kåm-ihå'g 
se Li. 'det går bra, bara man koncentrerar sina 
tankar (och är medveten om risken för för-
trollning)' . Syn.: komma håg, bet. 2. 6. 
(refl.; om ko:) 'på nytt bliva brunstig' Ve. 
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å will ent kum-ihfig se nå <hon (a: kon) vill inte 
löpa'. Syn.: komma igen, bet. 3; komma 
åter, bet. 2; (in:) 1. 'inträda, stiga in' allm. 
ku"rnm-inn da' å Soll. 'stig på bara!'. 2. 'kom-
ma åt, få fatt i, finna': urn du kum-i'nn a 
negu öOrs. 'om du kommer åt ngt (bränn-
vin)'; (inom:) ss snä't krå'tja add kumrni-
ins'mm Mal. 'så snart kreaturen hade kommit 
inomhus': (lös:) kfilna a käme-lö's Ore 'kon har 
kommit lös'; ho ha kummi-lö's Jä. 'hon har 
kommit lös' (om ko); (m o t a:) kåm-mö'te Leks. 
(Silj.) 'komma till mötes'; (ned:) ä hall å kåmm 
ns nå'd Leks. ä kam-nå'r n.ä'n Mal. 'det faller 
ngt (regn el. snö)'; (omring:) dar å'llt kumb-
umri'nvg Älvd. 'när allt kommer omkring': 
(på:) 1. 'överraska' Tra. je ka`mm-på-n ö' fsrvåt 
'jag träffade oväntat på honom'. 2. 'lyckas 
erinra sig' allm. jä komm int på' na'm(m)nu 
Rättv. 'jag lyckas inte aktualisera namnet för 
mig'; ja kåmmär int på' skkän ä å' Bju. <jag 
lyckas inte erinra mig, vem det är'. 3. nö.tår 
få'rninja på' s kam-pei' Äpp. 'nu börjar det 
bli den tiden, att sädesskörden skall börja'. 4. 
tu'unkä kam-på,' fusrrdån Ore 'månen blev 
synlig i förrgår': (sams:) dem a kirmi 84'mms 
Våmh. 'de ha förlikats': dam ha 	kumi 
sa'mms Mal. 'de ha aldrig kommit sams'; (stad:) 
män si`a kamm int ha'nn stå' å fe'sstja ny mä'jr 
Li. <men sedan kom han aldrig mera i väg på 
ngt fiske'; (till:) 1. 'födas (till världen)' allm. 
ig a kem-ti'Zr då'r Våmh. (Bon.) 'jag är född 
där; o kåmm då tå' mi'lla bfi'dfalmm Rättv. 
'hon föddes (under tiden) mellan fäbodvistel-
sorna'. Jfr tillkommen, bet. 1. 2. <komma sig' 
allm. ur kum e tl'lr Våmh. sk/ev kåmm dä`dda tå' 
Leks. 'hur kommer det (där) sig?' (ersätter ofta 
`varför':) kåmm ä tå dä'ra ä ö'låst Leks. 'varför 
är dörren olåst?'; kå'mm-tä hå' ( ,,,kåmmätä') 
då Al kå'mm ä tä hd' då Dju. kem-tä hå' då Mal. 
'varför det då?'; (tillbakar:) nu kam o tä-
bå'kär Flo. 'nu kommer hon tillbaka': (till-
rätta:) nfk kå,m i te rettär Ve. 'nu förstod jag 
det rätta sammanhanget'; (u n d a n:) 1. 'und-
komma' (styr dat.) OvSi. Li. i dug int kumå-
u`nndå åm öMor. 'jag kan inte undkomma 
honom': han kam-önndo hä'jlrgtjinnt Li. 'han 
kom undan helskinnad'. 2. ä a kåmm-osnndå 
mi`ttji skö'g Li. 'det har kommit bort mycket 
skog'. 3. (eufemistiskt:) 'dö' OvSi. ä edd fel 
we be'sst um 471, edd fajd kurnå-u`nndå Våmh. 
(Bon.) <det vore väl bäst, om han finge dö'; 
(upp:) 1. 'lämna sängen' allm. 2. (om månen:) 
'bliva synlig' Ga. Mal. nzte kånwn, tu'vnlrä s'pp 

Ga. 'nu blir månen synlig': (bildi.:) an lövins 
full tå' ss lott fre arsöka a kummi s'pp Mal. 'han 
får väl liv igen (eg. levnas till) så snart friar-
solen (dvs, månen) blir synlig'. 3. (refl.:) 
an a kumiö-u'pp sig Älvd. `han har kommit sig 
upp 	(i världen)' ; (upp o m:) kumå-u'purnm 
Våmh. (Bon.) kum-uppu'mm Soll. 'komma upp 
på ytan' (t. ex. om  grädde; om skum på vassla); 
(uppur:) km-u'ppyr Älvd. kåmm-spfe at Li. 
<komma upp (ur ngt)'; (ut:) 1. 'utträda' allm. 
2. 'bliva allmänt känt' allm. då llä'kkt kämm-
fit på beggda Li. `då dylikt blir allmänt bekant 
i bygden'. 3. (refl.:) <råka illa ut' Soll. int kund 
i trö' at i ädd sku ke"m-åut mi sö' intä `inte kunde 
jag tro, att jag skulle råka så illa ut (eg. hade 
skolat kommit ut mig)'; (utav:) ä kam fal tå' 
me-n mäsrina se clu Li. 'Marina tänkte sig väl 
inte för, ser du'; (uti:) 1. kvm-tf' Nås Mal. 
'ramla i, fastna i' (en vak, en råttfälla etc.). 2. 
an kamm-tf' i Xna he`mman Dju. 'han blev 
delägare i ett annat hemman'. 3. 'råka ut för' 
Våmh. Mor. Ors. Rättv. Jä. i kåna-ajti' kliedan 
Ors. 'jag råkade ut för skabb'; tvi vä`lri kam 
&lire ti o'nnt Jä. 'tvi vale, måtte jag aldrig 
råka ut för ngt ont!'; (äv. abs.:) kum-a'uti 
nVåmh. kum-ati' Våmh. (Bon.) kårn-tf' Leks. 
(Silj.) <råka ut för ngt ont av övernaturlig 
art'. Syn.: komma för, bet. 2; råka för. 4. 
(i förb. med kvant:) 'drabba' Ore kws'ttn, a 
kämi-tf' an 'han har avstannat i växten (eg. 
kvanten har drabbat honom)'. 5. e wil 
isnndjen kum-ajg,' na vOrs. <ingen vill ha med 
henne att göra'; (utur:) å' ä sa-n beddje me 
fjii`skammar 88 kåmm an alle ffi' di Tra. 'är det 
så att man bygger med fähuskammare, så 
kommer man aldrig ur det (dvs, måste man bo 
tillsammans med kreaturen i framtiden)'; (vid:) 
1. <vidröra' allm. kumm int 	då'n int vMor. 
'rör inte där!'; ä gå -nt a'nn kämm-vå an Tra. 
'det går inte an att röra vid honom'. 2. (om 
sjukdom:) <drabba' Ors. ä,dd-it dåda Ilå'g kämi-
wi'-na vOrs. 'om inte det där slaganfallet hade 
drabbat henne'. 3. (refl.:) 'komma till sans' 
Li. an tö fat tå kämm-vå se att 'han började väl 
komma till sans igen'. Syn.: komma igen, 
bet. 2; (å:) 1. 'komma fram till, komma på, 
hitta' OvSi. an  a kemi-å' rå`dndi Soll. <han har 
överraskat råen'; d4n so ffesst kumb-4' Älvd. 
'den, som först kommer dit (a: till kvarnen, 
får först mala)'; c a kumiö-4' 'tet lla'jkt stji`e 
nfe Älvd. 'hon har kommit in i en dylik period 
(eg. skede n.) nu'. 2. 4n, a km-q' ä sö' fe mi 
Våmh. (Bon.) 'han har framkastat (nämnt) 
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ngt dylikt för mig'. 3. ig ktkm it 4' eb nit Älvd. 
'jag minns det inte nu'. Syn.: komma håg, 
bet. 1; komma ihåg, bet. 1; (åt:) 1. <vidröra' 
allm. je karnm int å' -n, en gå'vv Nås 'jag rörde 
inte ens vid honom'. 2. 'komma nära, nå' allm. 
kit'när sku få båtar ha', bår jä kom-å' di Rättv. 
(Bo.) <korna skola få bättre hö, bara jag kom-
mer åt det'; (äv. bildl.:) jä ska jli"rå di, bår jä 
kom-å' di Rättv. (Bo.) 'jag skall göra det, så 
snart jag får tillfälle därtill'; an e svå'r tä kom-å' 
Rättv. (Bo.) 'han är svår att komma till tals 
med (reserverad)'. Jfr komma efter, bet. 2. 
8. (opers.:) 'falla ngn in, komma i ngns tankar' 
allm. so  e le,qm-å' fe wenn n'ung Älvd. `(de 
vallade) där det föll dem in för varje gång'; ä a 
kå'mm näran å't am Tra. 'han har fått ngt infall 
(eg. det har kommit ngt åt honom)'. 4. <ha el. 
få tillfälle'; å a-nt keme-å' te e"så Ve. 'hon har 
inte fått tillfälle att läsa'. 5. (om sjukdom el. 
annat ont:) 'drabba, komma över' allm e a 
kåsm-å en nöd nvMor. <hon har råkat ut för ngt 
(övernaturligt) ont'; barä jä skull lä`gg mä, 
kamm, didda må'ru å' mä Leks. 'så snart jag 
skulle lägga mig, anfölls jag av maran'. 6. 
'råka skada' Mal. ve kam full å't iä'itrök `vi 
råkade väl skada hjärtroten (om vissnande 
björk)'; (åter:) 1. `komma igen' OvSi. Rättv. 
Nås Jä. Mal. ÖVd. ig a kö'm-att årdesnntli ö'g 
vMor. 'jag har kommit tillbaka ordentligt 
också' (sagt av en gubbe, som berusad blivit 
hemburen från bröllop); an a Idemm-aitt Li. 
`han har kommit hem igen'. 2. å a köme-a'tt 
Ve. 'hon (o: kon) har blivit brunstig igen'. Syn.: 
komma ihåg, bet. 6; komma igen, bet. 3. 
3. (om sädesbrodd:) 'komma upp' ÖVd. brs`doln, 
add kämm-ät Tra. 'brodden hade kommit 
upp'; (återefter:) jaså du kum-a'tter dfi' öOrs. 
'jaså, du kommer igen, du'; å kam vält a'tter 
Nås `det kommer väl igen'; (återför:) a`kkt-de 
88 du i'n,nt kåmm-cettfö Tra. <akta dig, så att du 
inte kommer i vägen!'; (återi:) 'råka vidröra' 
Mor. Ve. Äpp. a`kkt dä nö, 88 innt du kam-ati' 
hädå' glrä'sä Äpp. `akta dig, så att du inte råkar 
stöta till det där glaset!'; (återom:) km-
at'mm Våmh. (Bon.) 1. 'förkomma gm att 
falla, t. ex. bakom ett skåp'. 2. (om ogift 
kvinna:) 'förlora alla utsikter till giftermål'; 
(återur:) do"nnda bi då ful bi ä kem-a"tgr 
re"knindjen snärt Soll. 'den där (mannen) 
börjar då väl snart vara kommen ur räkningen 
(eg. blir då väl bli(va) ha(va) kommit återur 
räkningen snart)'; jfr bliva, bet. 6; (över:) 1. 
dug i 14"må 9"vyr bä'ttjin Våmh. 'månne jag  

kan komma över bäcken?'. 2. an kam-ivi'r 
itå'n öMor. 'han kom över det där (billigt)'. 3. 
kam-'v ädå' Jä. 'övervinna, frigöra sig från det 
där (olyckliga)'. — Avi.: ka`mma f. Jä. `barn-
morska (som man bad komma vid nära förestå-
ende barnsbörd) / midwife'; ks‘mma ke'mm 
'barnmorskan kommer'. Jfr komma f. 

komma-sig-för n. oböjl. kwmåsifö' Våmh. (Bon.) 
'tilltagsenhet, initiativ / enterprise, initiative'; 

a-rt (rang ktkmåsifå"han har ingen förmåga 
att komma sig för'. 

komma-sig-för-pulver n. Id komsäfårpul(l)var 
Rättv. (Bo.) 'afrodisiakum / aphrodisiac'. Jfr 
bråttom s.; ståndpers. 

kommas-åt-droppar m.IVpl. ku"nunsa,clrapå Soll. 
(skämt.:) 'medicin för den som är oföretag-
sam / medicine given to unenterprising person 
(jokingly)'. Jfr droppe, bet. 3; kommas åt, 
bet. b; kommas(åt)lös. 

kommas-(åt-)lös adj.I ku"mmsakös Soll. ku`mms-
lös Oro kosm(m)slös Rättv. 'som har svårt att 
komma sig för, som saknar initiativ / lacking in 
initiative' (1711 kommeslös). Jfr kommasåt-
droppar. Syn.: bekomslös; tilltagslös.—
Avl.: ku"rnmsalrösa Soll. ko`m(m)slösa Rättv. 
f. 1. 'oförmåga att komma sig för / lack of 
initiative'. 2. 'oföretagsam kvinna / unenter-
prising woman'. 

kommendera sv. v. 1. kiemmdiera Våmh. ku"nnolår 
Soll. ku`nndära Ors. ko`m(m)dera Rättv. (Bi.) 
kämmdera Leks. kå'mmdera Bju. Dju. ks`rnm-
dera Jä. lessmmdära Mal. könndira ÖVd. 'be-
falla (över), spela herre / dominate'. Jfr kun-
der a. 

kom(me)s-lös adj.I, se kommas(åt)lös. 
kompass m.Ia kierramp4s Älvd. ku"nampås Soll. 
ku`nimpos Ors. kompa'ss Rättv. Ga. (SAOB 
kompås, under kompass) 'instrument för 
bestämmande av nordsydriktningen. / conipass' 
(SAOB 1). 

kon n.Ia kön Leks. (jfr kona v.) 'ansikte / face'. 
Syn.: se ansikte, bet. 1; kryse, bet. 1. 

kona f.V (bet. 1) —f.IVa (bet. 2-3) -kund' —k4`na 

	

Älvd. -kun(a) ,-,10na Mor. -kunn 	Soll. 

	

vOrs. -kunui 	Rättv. 
lana Leks. Al ( -kunu Leks.) kii`na Bju. Dju. 
Nås Äpp. .-kunu Jä. kei'na Mal. -kunu—kei`na 
Li. 1. a. (senare ssgsled:) 'kvinna / woman' 
(SAOB kona') allm.; se bak-, barn-, bedel-, 
brors-, bröder-, gudfader-, lego-, skak-, 
sonar-, still-, trösk-, upptag-. b. 'hustru / 
wife' Äpp. Mal. tå' säg e kjena Mal. 'taga sig en 
hustru'. Jfr fru, bet. 1 a, m. fl. 2. 'moraliskt 
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underhaltig kvinna / morally inferior woman' 
(SAOB kona' d) allm. sirplecina Li. 'supig 
kvinna'. Jfr hor-. 3. (allm. okvädinsord / 
general term of abuse:) je leet'n tä ka'rr (e'sst) 
vMor. 'en djävla karl (häst)'. — Av!.: lainut 
adj. n. nLeks. 'tråkigt, motbjudande, otrevligt / 
tedious, disagreeable'; ä kirnut tä gå di't 'det 
är tråkigt att gå dit'. 

kona sv. kö`na Leks. kö`na Dju. 'stirra när-
gånget el. nyfiket, glo; snokande undersöka / 
stare curiously, snoop' (Torp köna). Jfr kana 
v.; kon. — Avi.: kön n. Leks. 'person, som glor 
närgånget / person who stares rudely'; kö`na 
f. Leks. 'kvinna, som glor närgånget / woman 
who stares rudely'; kösnug adj. Leks. 'som glor 
snokande / snooping'. Jfr kanig; kånig. 

koncept n.I a kunsä' f ft Soll. kusnnseft Ors. (endast 
i förb. med tappa; SAOB 3:) n ta`pper ktinn-
sett öOrs. 'han kommer av sig / he loses his head'. 

kongla sv.  .v .1. kövvlra Mal. 'hänga och slänga / 
hang and dangle'. Syn.: se danka, bet. 2; 
slinga, bet. 2, m. fl. 

kon-hans-Vårherre f. (nyckelpiga / ladybird), 
se ko, bet. 3. 

konkarong(el) 	n. Id kei'vvkaråvgal vOrs. 
kåvkarå'vv Mal. kovkarå'vv ÖVd. 1. 'bygge el. 
annan ställning, så vacklande, att den när som 
helst kan ramla / building or other construction 
which is very rickety' vOrs. Jfr giller, bet. 3; 
korsikrångel, bet. 1-2. 2. (i förb. med hela:) 
hö'Zrä kåvkarå'nnin Mal. häfte kovkaränndjin 
ÖVd. 'alltsammans, allesamman / all of it, 
everybody' (SAOB konkarong 2). 

konschonell n., se koschenill. 
konst f. la kunnst ,,,k2nnst Älvd. kunnst Mor. Ve. 
Soll. Ors. Ore ksn(n)st NeSi. Vd. 1. 'ngt, som 
kräver (stor) skicklighet, svår sak / sthg which 
demands great skill; difficult thing' (SAOB 1 b) 
allm. wen ir å' fö kQ'nnst, tegg o swö'ga Älvd. 
'vad är det för svårighet: att tugga och svälja?'; 
(ä) vä' ful ju'sst någu ku'nnst, etadåln Soll. 'det 
var just ngn svårighet, det där!'. 2. 'konst-
färdighet, kunnande / skill, knowledge' (SAOB 
3) allm. tå"-etv däm ku'n,nsti Soll. 'lura av dem 
hemligheten med tillverkningen'. 3. 'knep, 
skälmstycke / trick, mischief' (SAOB 7) allm. 
(vanl. i pl.:) påftär djär ku`nnstär Ve. 'pojkarna 
göra rackartyg'. 4. 'mekanisk anordning / 
mechanical device' (SAOB 9) allm. lrå"tm4nns-
kunnst Älvd. 'mekanisk inrättning, som spar 
arbete'. Jfr konststång; slip-, Säter-. — Ssg: 
les`nnstmässtää  m. Mal. 'händig och påhittig 
man / handy and ingenious man'. 

konsta sv.  .v .1. lcp'nnsta Älvd. (om ett moment i 
leken vippla:) 'balansera vippelkavlen på en 
käpp så lång sträcka som möjligt / (about phase 
in game of vippla:) balance vippelkavlen 
on a stick for as long a distance as possible'. 
Jfr vippla v. 

konstig adj.I ktennstun Våmh. ku`nn,stun Ve. 
kusnnstin Soll. ku`nnstun Ors. ku'nnstug Ore 
les'n(n)stu vRättv. Bju. Ål Dju. Ga. Nås Jä. 
-kesnnstugen Äpp. ks'n(n)stug Rättv. (Bi.) 
Leks. ks`nnsti(n) Mal. ks`nnsts -,les`nnstig ÖVd. 
'besynnerlig, underlig / strange, odd' (SAOB 7); 
wö'Zr ktennstun Våmh. 'högst besynnerlig'. Syn.: 
konstrig. — Av!.: ktinnstigöt f. öMor. 'be-
synnerlighet / strangeness'. 

konstra sv.  .v .1. ks`nnstra Nås Jä. 'krångla / 
make a fuss, cause trouble' (SAOB 2). Jfr 
kontra. Syn.: konstrera refl.; krångla. 

konst(r)era sv. v. 1. ku"nnströr ,,,ku"nnstör Soll. 
'experimentera, mixtra / experiment, potter'. 
— Refl.: ke`nnstäksä Mal. 'krångla, ställa till 
besvär / make a fuss, cause trouble'. Syn.: 
konstra; krångla. 

konstrig adj.I ks`nnstra ÖVd. 'besynnerlig, un-
derlig'. Syn.: konstig. 

konst-stång f.VI ktinnststävy Ål (jfr konst, 
bet. 4) 'ledde! i gammalt vattenuppfordrings-
verk i gruva / duct in old water-hauling shaft 
in mine' (jfr E. Holmkvist, Bergslagens gruvspr., 
s. 36 b). 

kont m.Ia kunnt Älvd. Våmh. kun(n)t Mor. Ve. 
Son. Ors. Ore Rättv. (Bo.) ksnnt vSoll. Dju.-
Mal. kunnt -ksnnt Bju. konnt ÖVd. 1. 'näver-
el. spånkorg, avs. att bäras på ryggen / 
birchbark or chip basket earried on back' 
(SAOB) allm. Jfr bast-, bröd-, bär-, fisk-, 
fiskar-, fiske-, gässel-, herde-, lak-, lapp-, 
löv-, näver-, spel-, spilj-, spjälk-, våm-
hus-. Syn.: konte, bet. 1; kontel; skrinda. 
2. 'större spånkorg med 1-2 (kl avar till) hand-
tag, avs. för löv el. hö / large chip-basket with 
1 or 2 handles used for leaves or hay' (jfr ÖDB 
I 288 f.) Jä. Jfr still-. Syn.: konte, bet. 3; 
kontskrinda; pärt-korg, -skrinda; still-
korg. 3. (senare ssgsled:) 'liten korg el. ask av 
näver (med lock), avs. för förvaring av tobak 
el. salt / small birch-bark basket or box (with 
lid) intended for tobacco or salt'; se salt-, 
tobaks-. Jfr konte, bet. 4. 

konta sv.v.  .1. ks`nnta Leks. ku`nnta Dju. kosnnta 
Tra. 'bära (ngt) tungt / carry sthg heavy' (V11 
kunta 1); an kam ks`nntndss ma en stfer ma's-
säkk på ry'ddjsn Leks. 'han kom knogande med 
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en stor skinnsäck (eg. matsäck) på ryggen'; 
akesmntara kåm ku`nnttidäs Dju. 'skomakarna 
komma knogande'; ko'nnt däm ivi mi`rä Tra. 
'bära dem (o: barnen) på ryggen över myren'. 

kont-bast m.I a (pl.:) ku`nntbaastär Ve. (jfr bast, 
bet. 2) 'spjälor, varav kont flätades / slats, 
used for plaiting basket'. Jfr tutbast. 

kont-bröd n.V ktinntbrå Soll. 'tunnbröd, så 
viket, att det lämpligen kunde läggas som mat-
säck i konten / clapbread folded so that it 
could be put in food basket'. Jfr kistbröd. 

konto m. Illa ktenntä Mor. Ors. ku`nnta Leks. Al 
ke`nnta Bju. Ga. 1. 'näver-, spån- el. vidje-
korg, avs. att bäras på ryggen / birch-bark, 
chip or osier basket carried on back' (SAOB 
under kont) öMor. Ors. Leks. Bju. Ål Ga.; 
ry'ggkennta Al 'dots?. Jfr bär-, näver-, spröt-. 
Syn.: se kont, bet. 1. 2. `klövjesäck / pack-
saddle bag' Leks. Jfr häst-, klövje-, klövj-
ning-. 3. 'större spånkorg med 1-2 klavar, 
avs. för löv el. hö' Mor. Jfr still-. Syn.: se 
kont, bet. 2. 4. 'dosa av näver / birch-bark 
box' Al. Jfr kont, bet. 3; snus-. 

kontel m. Ta ktenntil Ors. 'näver- el. spånkorg, 
avs. att bäras på ryggen / birch-bark or chip 
basket carried on back'. Syn.: se kont, bet. 1. 

kontor rida ka`nntör Älvd. ka`nntor vMor. Soll. 
,,,ket`nntor vOrs. kå'n,ntoir öMor. ka`nntör •••-, 

kantö'r Oro kantö'r Rättv. (Bi.) Leks. Bju. Nås 
Jä. Mal. (SAOB kantor, under kontor). 1. 
'större skåp, som nådde från golv till tak / 
large cupboard which went from floor to ceiling' 
(SAOB A 2) Leks. Jä. Mal. 2. 'bruks- el. han-
delskontor / office' (SAOB B 5-6) allm. in å 
ka`nntori vMor. bart o ka`nntore vOrs. 'på kon-
toret'. — Ssg: ka`nnto«emmber n. Li. 'timmer, 
som markägaren själv högg och körde fram och 
därefter sålde / ämbar cut by landowner him-
self and then sold'. 

kontra sv.v. 1. ktennter Älvd. 'sätta sig på tvären, 
krångla / oppose, make difficulties' (SAOB 
kuntra; jfr Rz V11 kontra); eä f' -t tä ktennter 
up4 ö'ö 'det går inte att sätta sig på tvären då' 
(sagt om döden). Jfr konstra m. fl. 

kontrakt n. Ta kuntra'kkt Soll. Bju. Jä. <skriven 
överenskommelse / written agreement, contract' 
(SAOB II); kuntra'kkt min Irjö`tam Soll. 'kon-
trakt med djävulen'. Jfr lj ute m., bet. 2. 

kont-skrinda f.IVa kv' nntskrinnda Nås Jä. 
'större spånkorg med 1-2 klavar, 'avs. för löv 
och hö'. Syn.: se kont, bet. 2. 

konung m.Ib kirmovg Älvd. Våmh. ku"nuvg 
vMor. Ve. Soll. Ors. kunu'vvg öMor. kti'nuvg 

Oro kirnuv vRättv. ko vv Rättv. (Bi.) Leks. Dju. 
Nås kuvy Bju. Ga. (best. ku'nnjän) Jä. ka'nuv 
Mal. kö'novg -kovvg (best. kö'noin kövvgin 
ko'nndjin) Li. kö'novg (best. kösnoin, dat. 
kö'nojam) Tra. 1. 'rex / king' (SAOB konung' 
I 1) allm. rå"kå ku"nundjen Soll. (skämtlek vid 
lösande av pant:) 'raka konungen'; siar atö`viran 
a kö'nojam Tra. (i idrottslek, eg.:) 'sula stöv-
larna åt konungen'. 2. (senare ssgsled:) Iri'll-
keknuneljen Våmh. (Bon.) 'byföreståndaren i en 
viss del av byn Bonäs / headman of certain part 
of the village of Bonäs'. 8. 'på visst sätt ut-
klädd person, som vid bröllop dömde dem, som 
ej dragit gästabudstallen riktigt / person dressed 
up in certain way, who judged those at wedding 
who had not pulled the festive pine properly' 
(jfr SAOB I 4 f) vMor. 4. (senare ssgsled; jfr 
SAOB I 4 g:) <inom sitt slag märkligt djur / 
animal remarkable of its kind'; se mesad-, 
myr-, n o r s-, orm-. 5. 'med bild av konung 
försett spelkort / king (of playing card)' (SAOB 
I 5 a) Mor. Tra. 6. 'högsta kägla i kägelspel / 
highest skittle in game of ninepins' (SAOB I 5 b 
/3) Mor. Ve. Rättv. 7. (senare ssgsled:) 'person, 
som i ett el. annat avseende överskrider det 
normala måttet / person who in some respect 
exceeds what is normal'; ni ä i rikktiga apä'd-
kovvar Leks. 'ni äta (eg. I äten) så mycket spad'; 
se äv. bröd-, dyng-, gröt-, jordpäron-, lopp-, 
lort-, lus-, mar-, vällings-. 8. (senare ssgs-
led:) 'tyrann / tyrant'; se bitter-. 9. (senare 
ssgsled:) 'särsk. stort flöte / specially large 
float' ; se n o t-, n ä t-. 

konungs-grav f. II kffnakusgräv Älvd. (jfr SAOB) 
'grop i marken, utgörande centrum i boll-
leken »bränna boll» / hole in ground forming 
centre in game of »rounders»'. Syn.: konungs-
grop. 

konungs-grop f. ku'vvagröp Ve. ko'vvagröp 
ku'vvsgröp Dju. ku'vvagröp Jä. =föreg. 

konvalj(e) m., se kovall m.; jfr bock-k(o)valla f. 
konötlig adj.I konå'tlin Flo. (jfr? SAOB ko 
interj. el. ko' 1 f; Rose nauteleg) 'rädd för 
besväret, maklig, sölig / easy-going, indolent' 
(jfr SAOB nötigil; nötaktig). 

kopp' m.Ia kupp käpp Våmh. kupp Mor. Ve. 
Soll. Ors. Ore Leks.-Äpp. kapp Mal. kapp 
vSoll. öVd. kopp Rättv. 1. a. 'mindre, oftast 
skålformigt dryckeskärl av trä, metall el. horn 
/ cup of wood, metal or horn' (se ill.; SAOB 
kopp' 1 a) Ors. Oro Rättv. Leks. Dju. Flo. 
Mal. Jfr brännvins-, späl-, sup-. Syn.: 
kapp, bet. 1; kappe, bet. 1. b. <kopp av 
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porslin / china cup' (SAOB kopp' 1 a) Våmh. 
Ve. Soll. Ore Leks. Jä. Li. Syn.: kapp, bet. 3. 
2. 'hushållskärl av växlande form och storlek, 
skål / household container, bowl of varying 
shape and size' (Aasen kopp') Rättv.-Jä. 
två ko`ppar Rättv. tvätt kusppan Bju. <diska 
matkärlen'; gra`tmjakkkupp Leks. 'liten träskål, 
innehållande en portion mjölk till gröten': 
nankuppär Al 'kärl för matberedning'; va`ttu-
kupp Leks. `vattenkärl av trä'; brtissIkupp Dju. 
'kärl för byttfoder'; trå'kupp Jä. 'träkärl'. Jfr 
blöt-, brygg-, krut-, kärl-, lim-, mjölk-, 
sil-, slek-, spit-, tvätt-. Jfr kärl, bet. 1. 
Syn.: k ä rl k o p p. 3. (senare ssgsled:) 'bläck-
horn / ink-pot' Leks. Bju. Nås; se bläck-. 

kopp' m.Ia kupp öMor. Ors. 1. `kopphorn / 
eupping-horn used to bleed people' (SAOB 
kopp', bet. 2) Ors. Syn.: kopphorn. 2. 
kreaturshorn, anv. som diflaska / horn of 
animal, used as baby's feeding-bottle' öMor. 
kri,' ppän ma`mmär ku'ppän tenn 'barnet suger 
på dihornet ännu'. Syn.: se dis-, mamm-, 
papp-horn etc. 

koppa' f.IVa 	Ga.-Äpp. (jfr SAOB koppa': 
Saxen i SvLm. XI. 3, s. 153). 1. 'liten träskål, 
vanl. anv. som matskål / small wooden bowl 
used for food' allm. Jfr grötkav-, katt-, 
knoster-, kärl-, svarv-, trä-, vrid-. Syn.: 
träkoppa. 2. 'träkärl, avs. att ställas mitt i 
en tjärdal / wooden vessel placed in middle of 
tar-boiling stack' (ÖDB I 510) Äpp. Syn.: se 
ho, bet. 4. 

koppan  f.IVa ku`ppa Älvd. Våmh. klippa Ga. 
Nås ko`ppa Mal.; best. ks`ppa Li.; obest. pl. 
ku`ppur Våmh. Mor. Ore Bju. Ål ku`ppor Soll. 
köppår Rättv. ku`ppor Leks. Äpp. ko`ppor 
Tra.; best. pl. ku`ppur Älvd. Ve. ku`ppor Ors. 
Jä. klipp° Flo. 1. `hudutslag, framkallat av 
koppsjukdom el. vaccinering / skin eruption 
caused by chicken-pox or small-pox, or vaccina-
tion' (SAOB koppa' 1 a) allm. jä fekk trä' 
ko`ppår Rättv. 'jag fick tre koppor'. Jfr bränn-
koppor. 2. (best. sg.:) `smittkopporna / 
small-pox' Li. ko`ppa djekk sa ggsgeggt ss 'smitt-
kopporna gingo så förskräckligt så'. 3. (pl.:) 
<koppsjukdom, särsk. smittkoppor; vaccination 
mot smittkoppor / small-pox; vaccination 
against small-pox' (SAOB koppan  1 b) allm. 
ho e stå' s få ku`ppor på bå'nar Nås 'hon är 
borta och får barnen vaccinerade'. Jfr get-, 
ljut-, smitt-, vattu-. Syn.: se brännkoppor, 
bet. 2. 

koppa' sv.  .v.l. klippa OvSi. Leks. Al köppa 

Rättv. ku‘ppa Dju. Ga. Flo. Nås Jä. ks`ppa 
Mal. ÖVd. `sätta koppa på (ngn) / cup or bleed 
(s.o.)' (SAOB koppa' 1). Syn.: åderslå. — 
Reit.: ku'pp-si Våmh. Soll. klipp-sä öMor. Näs 
'(låta) åderslå sig'. 

koppan  sv.  .v .1. klippa Ors. Al klippa Bju. Ga. 
Jä. `koppympa, vaccinera / vaccinate against 
small-pox' (SAOB koppan). Syn.: ympa. 

koppar m. Ja kirpår kipdr Älvd. kirpär 
nVämh. ko"pär ,,,kå"p(p)tir vMor. kcipIer öMor. 
ku"pår Ve. kå"pår Soll. -,ku"pår Ors. kå"por 
Ore krpår krpar krpar Rättv. ks`p(p)ar 
Leks. Bju. Dju. Ga. Mock. ks`ppår Leks. (Silj.) 
ko`ppär Al ko`ppor Flo.-Äpp. 	ppor Mal. 
käppår ÖVd. 1. 'cuprum / copper' (SAOB 1) 
allm. civ kirptl/ren nÄlvd. åv kirpärim 
åv kå"por Ore <av koppar'. 2. (koll.:) 'koppar-
mynt / copper coin' Tra. a du non käppår `har 
du några kopparmynt?'. — Avla krpru adj. 
Rättv. (om förtent kittel etc.:) <så nött, att 
kopparen framträder / so wom -that the copper 
is visible'. 

koppar-brum m. Ta pporbromm Mal. keippår-
bro?" Li. `kopparskrot copper-scrap'. 

koppar-bunk m.Ib kirpäbuvyk Älvd. kå"pär-
buvuk svMor. kå"pårbuvyk Ors. kö"pårbun(v)k 
Rättv. ks`pporbuyvk Jä. 'kopparbunke med 
flat botten / copper pan with flat base'. 

koppare m.IIIe ku`pparä Jä. 'person (ofta 
kvinna), som utförde koppning / person who 
blod people by cupping'. Jfr kopp erska. 

koppar-kittel 	ktrpäketi'l Älvd. kirpär- 
kätil Våmh. kå"pärkgtil vMor. käpå'rkä.2.2 öMor. 
ku"peirke.2.21 Ve. k4"peirk6til Ors. kå"porke.2.21 
Ore ko`ppartjittil Bju. ko`pportjittil Nås Jä. 
kå`pporkittil Mal. Wc' ppårkättil Li.; pl. krpår-
källlar Rättv. (Bo.) 'kittel av koppar / copper 
kettla or cauldron' (SAOB). 

koppar-kärl n. Ta kirpäkråld Älvd. keipå'rkråld 
öMor. ku"pärkråld Ve. kå"pårkråld Soll. ko'ppar-
tjårl Bju. 'kärl av koppar / copper container' 
(SAOB). 

koppar-orm m. la ko"pärwårrna vMor. ku"pår-
weirrm Ve. kå"pårworrm Ors. krparår(r)m Rättv. 
Wc' ppororrm Mal. 'ormslå, Anguis fragilis / 
slow-worm, blind-worm'. Syn.: blind-, ung-
orm; näder; nädra. 

koppar-panna f. IV a kirpåp.Inn Älvd. kö"pär-
p4nna Våmh. (Bon.) ku"pärpann nvMor. kåpå'r-
panna öMor. kå"pårpanna vOrs. laipparpanna 
Leks. ko`pporpanna Jä. 'för matlagning avs. 
panna av koppar / copper pan used in cooking' 
(SAOB; ÖDB III 448). Syn.: se fotpanna. 
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koppar-rök m. Ib kerpäråk Älvd. ks`pparrök 
Dju. pparrik Mal. käppårråjk ÖVd. 'koppar-
vitriol, köpt i Falun och anv. att svärta ovan-
läder med / copper-vitriol bought in Falun and 
used for blacking shoes' (jfr SAOB 2). Jfr 
blåsten. 

koppar-skål f. In kå"pärskålr vMor. ku"pårskål 
kå"pårskål Ors. lcs'ppurskålr Jä. <skål av koppar 
(försedd med 1-2 handtag) / copper bowl (with 
1 or 2 handles)' (SAOB). 

koppar-slagare m. III c k ii"pällågä'r Älvd. kö"pär-
.21ågär Våmh. (Bon.) ko"pär.21ågär vMor. kåpå'r-
.2lägär öMor. ku"pår.21ågår Ve. kå"pårilägär 
vSoll. kå"pllågär Soll. kå"pår.21ågär Ors. krpår-
slagur Rättv. ks`pparstågar Bju. les`pparllågar 
lcs`ppsrilå garä Flo. ks`ppsrslagsr Jä. ketppsr-
slågär ,--,  Uppse rågar Mal. Vt' pp åfZrä gar ÖVd.'per-
son, som bearbetar kopparplåt för framställning 
av olika kärl / copper-smith' (SAOB 1). Syn.: 
kopparsmed. 

koppar-smed m.II pl. kirpäsmidir nÄlvd. = 
föreg. (SAOB). 

koppar-smedja LIVa best. lorpäsmil nÄlvd. 
'smedja för kopparslagare / copper-smith's 
smithy' (SAOB). 

koppar-spruta f.IVa kirpåspritta vÄlvd. `brand-
spruta av koppar / stirrup-pump of copper'. 
Jfr brand-, hand-spruta. 

koppar-tumme m. Illa käppsrtumma Mal. 'fotlös 
liten dryckesbägare av koppar / small copper 
drinking tankard'. Jfr brännvins-, horn-
tumme. 

koppar-tunna f.IVa kå"pårtunna Ors. ks`ppär-
hinna Ål ke'ppsrtenna Jä. `dricksvattentunna 
av koppar / copper container for drinking 
water'. 

koppar-ögd adj.I kå"pårögd Soll. (om häst:) 
'som har kopparfärgade ögon / (about horse:) 
with copper-coloured eyes'. 

kopp-bod f.Ia ku`ppbud Leks. (jfr kopp', bet. 2) 
<bod, anv. till förvaring av hushållskärl / shed, 
used for storing household receptaeles'. 

kopp-djärg m. Ib ku`ppdOrrg Älvd. Våmh. kuspp-
djörrg Mor. Son. ku`ppdjårrg Ors. ku`ppdjurrg 
ku`ppjsrrg Ore kö"pjär(r)g —kö"pjär(r)k vRättv. 
ko`ppjär(r)k Rättv. (Bi.) ku`ppjerrk Leks. Dju. 
kusppjårrk Leks. (Silj.) ku`ppjärry Bju. ku`pp-
järrg —klippjerrk Al ku`ppjärrg Ga. Flo. Nås 
Äpp. ku`ppjärrg ku`ppjärrk Jä. ko'ppdjerrg 
nMal. (jfr koppe, bet. 1:) `spindel / spider'. 
Jfr kors-. Syn.: djärg, bet. 2; dvärg, bet. 2. 

koppdjärg(s)-nät n. II la klippdjsrgat Ore 
k'ö"pjärksnåt Rättv. kusppjerksn,åt Leks. Dju. 

ku`ppjärvsntit Bju. ku'ppjärgsnåt Ga. ku‘ppjårs-
nåt Mock. ku'ppjerrknöt Jä. 'spindelnät / spider's 
web'. Syn.: se djärgbo, bet. 1. 

koppe m.IIIa kusppe Älvd. ku`ppä Våmh.—Soll. 
Ors. Ore kapp (best. ks`ppan) vSoll. ko`pps 
Rättv. ku`ppa Leks. klipp- Jä. ks`ppa 
Mal. ks`ppe —kusppe Li. ktippe Tra. 1. 'påse 
el. säck av växlande storlek och material / bag 
or sack of varying size and material' (se ill.) 
allm. (utom Leks.) gö min kusppqn å stö'rn 
(eg. 'gå med påsen och stören') Våmh. (Bon.) 
gö min ku`ppan Soll. 'gå och tigga'; tå' an i 
ku`ppan nvMor. 'fånga den (o: mården) i säc-
k(en)' (ÖDB I 29); twrstjinskuipp Älvd. 'säck av 
två skinn': trPstjinskuipp Älvd. 'säck av tre 
skinn': ugvkuppä Ors. <tygpåse': ra' färgskuppä 
Ore 'påse innehållande röd färg'. Jfr bröd-, 
bull-, bälg-, dret-, eldför(s)-, fes-, fisk(e)-, 
flug-, fålskinn-, förklädes-, garn-, gryn-, 
gäll-, gärd-, gässel-, gät-, havre-, herde-
karl-, humle-, kjortel-, led-, lås-, man-, 
mjöl-, pappers-, påbärs-, rygg-, salt-, 
sand-, sel-, skinn-, sko-, slek-, stor-, söm-, 
ten-, tiggar-. 2. a. <muskelmage hos fågel / 
gizzard of bird' Mor. Syn.: grus-, kräv-, 
skär-, sten-, ör-koppe. b. `kalvmage / calf's 
stomach' Leks. c. (senare ssgsled:) 'säcklik-
nande inre organ / internal organ shaped like 
bag'; se bälg-, hjärt-, krus-, lort-, mjölk-, 
mångfald(s)-, vattu-, väder-. 3. 'kudde / 
cushion, pillow' Mor. Jfr hövd-, hövdgärds-. 
Syn.: se dyna, bet. 1 a—b. 4. 'säckpipa / bag-
pipes' (se ill.; Rehnberg, Säckpipan, s. 25 ff.) 
Älvd. Soll. w4`jnaskupp Våmh. 'dots. (eg. 
Venjans-säck)'; spPlrd 4 kuspp4m Älvd. 'spela 
säckpipa'. Jfr dull-. Syn.: koppspel; påse, 
bet. 3. 5. a. 'bulnad, bula / abscess, bump' 
Ors. Jfr blod-, värk-. Syn.: se bul. b. 'knöl, 
buckla / bump, boss' öMor. 6. a. `liten, rund 
tingest el. varelse / small, round thing or creature' 
Älvd. Leks. Jfr kved, bet. 4; djärg-, kalv-, 
luden-, moln-, nål-, ox-, skaft-, sko-, torsk-. 
b. (i förb. kasta koppe:) kasst ko`pps Rättv. 
(Bo.) 'slå kullerbytta / do somersaults'. Syn.: 
se knog(e), bet. 3; kullerbytta m. fl. 7. 
'slinga vid utläggning av varpnät / bop formed 
when putting out warp not' (ÖDB I 123 f.) 
nvMor. 8. `säckliknande parti av not / bag-
like part of seine' (ÖDB I 128) öMor. Tra. Syn.: 
se kalvn, bet. 2. 9. a. 'klot el. kupol på torn-
spira / ball or dome on spire' Soll.; tjs`ttflcuppa 
Ve. 'kupol på kyrktorn'. Syn.: bula, bet. 3. 
b. (senare ssgsled:) 'oljehus på lampa / oil 
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container of lamp' Älvd.; se olj e-. 10. (best. 
sg. ack:) kzepinn Våmh. ku`ppan vMor. <en 
tafatt-lek, utförd inom en i snön upptrampad 
ring med korsgångar in mot medelpunkten / 
a game of tag played in eircle trodden in snow 
with diagonal paths into centre'. Jfr koppring. 
11. (i uttr. ligga i koppen:) 'vara i tur att 
valla följande vår / be due to halp with herding 
the following spring' Ve. an ligg i ku`ppam an 
80 ska bedjinn get(t) då:göm um vå'rä 'den ligger 
i koppen, som skall börja valla (ett visst antal 
kor ett avtalat antal dagar) följande vår'. Jfr 
gåta v., bet. 3. 12. (senare ssgsled:) 'bråkig, 
elak motsträvig el. envis person / difficult, 
mean or stubborn person'; se etter-, gorr-, 
laggranns-, onyttig-, sporrig-, strid-, tjur-, 
tvärtför-, tålamods-, tärt-. —Ssgr: ku‘pp-
mörkt Älvd. ku'pp-mö'rrkt vMor. adj. n. `mörkt 
som i en säck / pitch-dark'; djärå ku`ppskrä 
Älvd. 'ta det sista i el. bottenskrapa påsen / 
take the last of, scrape the bottom of the bag'. 
— Avi.: ku`ppa v. Leks. <föda lamm te lamb'; 
dem ku`ppa å la`mmba a'llte'tt 'de (a: tackorna) 
födde oupphörligt lamm': ku`ppas v. pass. 
Våmh. (Bon.) <leka leken koppen / play the 
game koppen' (bet. 10). Jfr koppig; ku`ppil 
m. Jä. 'liten rund mage, kalaskula / small round 
stomach, paunch'. Jfr bälgkopp e, bet. 2. 

kopp-Erik m., se koppdjärg. 
kopperska f.IVa ku`ppäska Våmh. Ors. ko`ppuska 
Rättv. ktippäska Jä. <kvinna, som utförde 
koppning / woman who bled people by cupping' 
(SAOB under koppa'). Jfr koppare. Syn.: 
koppkäring. 

kopp-flaska f.IVa 	ppfltasska Li. (jfr kopp e, 
bet. 1) 'liten brännvinsflaska, vilken kvinnorna 
medförde till kyrkan, förvarad i sidoväskan el. 
koppen / small bottle of distilled liquor which 
women took to church, kept in sidoväskan or 
koppen'. Syn.: kilflaska. 

kopp-glas n.Ia ku`ppglrås Ve. (jfr koppa' v.) 
'glas, anv. vid koppning för att suga ut blodet / 
glass used in cupping to draw out blood'. Jfr 
kopphorn. 

kopp-hinna f. IVa ks`pphinna Li. 'hinna, som 
täckte kopphornets större öppning / skin 
which covered larger opening of cupping-horn' 
(We.). Jfr koppskinn. 

kopp-horn n.Ia ku`ppienn Älvd. Våmh. ku`pp-
wånn vMor. ku`ppvånn öMor. ku`ppwsnn Ors. 
ko`pphön Rättv. (Bo.) ku`pp(h)örn Leks. Bju. 
Nås Jä. lesspphsnn Mal. ÖVd. (jfr koppa' v.) 
<horn, anv. vid koppning för att suga ut blodet / 

cupping-horn' (se ill.; SAOB). Jfr koppglas. 
Syn.: kopian, bet. 1. 

koppig adj. I ku‘ppug nÄlvd. Leks. ku‘ppun Mor. 
(jfr koppe, bet. 1). 1. 'som liknar en säck, påsig 
/ bag-like' Älvd. Mor. 2. 'som har stor mage / 
with a large stomach' Mor. 3. 'mätt, stinn / 
who has had enough to eat, stuffed' Leks. 

kopp-järn n.Ia ku'ppienn Våmh. ku`ppj4nn öOrs. 
ku`ppjänn Ore ko`ppjdr Rättv. ku`ppjeir Bju. 
ku`ppjårn Jä. (jfr koppa' v.:) `koppsnäppare 
/ sharp instrument used in cupping' (SAOB). 
Syn.: koppkrok', bet. 1. 

kopp-korv m. Ja ku`ppki-Orry Älvd. (jfr koppe, 
bet. 1) `maträtt, bestående av korngryn, kokta 
i en tygpåse, som sänktes ned i köttspad / dish, 
consisting of barley boiled in cloth bag and im-
mersed in broth' (Liv. Älvd., s. 36; ÖDB 111 469). 
Syn.: grynkoppe, bet. 1; trasvabb. 

kopp-krok' m.Ib ku`ppkrftsk Våmh. (jfr koppa' 
koppjärn. 

kopp-kroku  m. I b ku`ppkrit8k Älvd. (jfr koppa, 
bet. 1:) 'fästkrok på kjortelsäck / hook used to 
fasten kirtle-bag at side' (ÖDB IV 346, 353). 
Jfr kjortelkoppe; kopplås. 

kopp-käring f. Ib ku`ppkgling vMor. ku`ppkålivg 
Ors. ku'pptjäriv Jä. 'kvinna, som utförde kopp-
ning' (SAOB). Syn.: kopperska. 

kopp-lås n. Ta ku`ppk4s Älvd. ks'pplås ÖVd. <me-
tallbygel med lås, hörande till kjortelsäcken / 
shackle and lock, part of kirtle-bag' (se ill.; ÖDB 
IV 353). Jfr koppkrok". Syn.: tasklås. 

kopp-päls m.Ia ku`ppälls öMor. 'skinnkolt / 
child's frock made of fur'. Syn.: se kasu, bet. 
1; päls, bet. 5 m. fl. 

kopp-ring m. I b ku`pprivvg Våmh. (Bon.) ku'pp-
rivvg öMor. (jfr koppe, bet. 10) `i snön upp-
trampad ring med korsgångar in mot medel-
punkten, anv. i tafattleken kopp e / circle 
trodden in snow with diagonal paths into centre, 
used in game of koppe'. Syn.: räv-ring, 
-ringel. 

kopp-skinn n. Ja ku`ppstjinn vMor. Ors. ku`ppfinn 
Jä. (jfr koppa' v.) <skinn, fastknutet i kopp-
hornets spets och tjänstgörande som ventil / 
skin, fastened to point of cupping-horn and 
acting as valve'. Jfr kopphinna. 

kopp-skål f. la ku`ppskål Ors. ku`ppskålr Jä. (jfr 
koppa' v.) 'liten mässingsskål, i vilken blodet 
uppsamlades vid koppning / small brass bowl 
in which blood was collected during cupping'. 

kopp-spel n. II ktippspilr Älvd. ktippspil Ors. 
(jfr koppe m.) 'säckpipa / bagpipes'. Syn.: 
koppe, bet. 4; påse, bet. 3. 
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kopp-sten m.Ia kteppstie  Älvd. (jfr koppa" f.; 
SAOB koppsten") `porfyr / porphyry'. 

kopp-ärr n. Ja ku`ppör Älvd. —ku'ppärr Ors. köpp-
ko`ppärr Rättv. kteppär Bju. Jä. ks`ppär 

Mal. ks`ppår ÖVd. 'ärr efter koppa / pock-mark' 
(SAOB 1). 

kopp-ärrig adj. I kteppårug ,...ku'ppörnn Älvd. 
ku`pperun Våmh. ku`ppårun vMor. Ors. ku"pp-
Erjån Soll. kö"päru ,,,ko`ppärru Rättv. ktippäru 
Bju. Jä. ku`ppärru Äpp. kv‘pparu Li. 1. 'ärrig 
efter smittkoppor / pock-marked' (SAOB 1) 
allm. 2. 'fläckig (om häst) / spotted (of horse)' 
Rättv. 

kopp-ösa f. IVa ku`ppets Älvd. (jfr kopp', bet, la; 
koppa' f.) 'djupt skålformig träslev / deep 
ladle' (se ill.). 

kor n. I a kör öMor. Ve. Leks. kär Ors. 1. 'altarets 
plats i kyrka (vanl. omgärdad av stängsel el. 
skrank) / sanctuary' (SAOB korn  1) allm. (best.:) 
3`körns nLeks. 'högkoret, dvs, altaret i kyrkan'. 
2. 'foderhäck för småkreatur / fodder-rack for 
young cattle' (jfr ÖDB I 296 f.) Ve. djö'tkör, 
taskkör <foderhäck för getter resp. får'. Jfr f o der-
k org, bet. 2. 

ko-rad f.II kfiråd Oro Leks. kil'räd Rättv. (Bo.). 
'följd av kor / line of cows' Oro Leks. Jfr rad, 

bet. 1. 2. 'gödselränna i fähus / manure-gutter 
in cow-shed' Rättv. (Bo.). Syn.: se dretbänk; 
rad 	bet. 4 m. fl. 

korg m.Ib korrg Älvd. Våmh. kårrg Mor. Ve. 
Soll. Rättv. kurrg Ors. Oro Leks. — Tra. (best. 
ks'rrjen Leks. ks'rrjän Dju. Mock. kffrin Mal. 
kEisrin Li.). 1. `bärredskap av växlande storlek, 
form och material / basket' (se ill.; SAOB 1; 
ÖDB II 156 ff., 219 ff.; Björklund, Indor, s. 94 ff., 
118 ff. med ill.) allm. fa`ttoksrrg Tra. 'korg 
med handtag'; klremmkorrg Våmh. <korg för 
förvaring av k orgklämmor'; meesseckurrg Li. 
'korg för mossa'; wröåkorrg Älvd. virdksrrg Leks. 
'vedbärare'. Jfr bjursås-, brud-, bröd-, bröd-
skål(s)-, bär-, bärgnings-, börd-, fisk-, för-
nings-, gudvälsignelse-,gästabuds-,hand-, 
handtag(s)-, j ordpär(onS)-, kardel-, kläd-, 
kol-, kripp-, lock-, mjöl-, mäsk-, näver-, 
pärt-, res-, salt-, sid-, skölj-, sned-, spel-, 
spilter-, spröt-, still-, söm-, tråd-, tåg-, ull-. 

(i förb. med få el. giv a :) 'avslag på frieri / tur-
ning down a proposal of marriage' (SAOB le) 
Våmh. Oro. Syn.: se kalvskinn, bet. 2. 3. (senare 
ssgsled:) 'överrede till vinterfordon / upper part of 
sledge' (jfr SAOB 2e); se bräd-, dyng-, malm-. 
4. (senare ssgsled:) 'portativ foderhäck / portable 
fodder-hurdle'; se lamm-. 5. 'längdmått, ut- 

görande 1/6 av mälstången / measurement of 
length, 1/6 of mälstången'. Jfr karna, karne, 
kavle, bet. 6a. 6. (senare ssgsled:) `ostyckad 
kropp av slaktat får / sheep's carcase' Dju.; se 
får-. 7. (senare ssgsled:) `korgformad hållare 
av järn, vilken höggs fast i väggen och anv. att 
bränna lysstickor i / basked-shaped iron 
container, fixed into wall and used to hold 
burning wooden sticks for illumination purposes' 
Rättv.; se stick-. 

korg-band n. Ja ko'rrgb4nnd Våmh. 'grovt band 
(el. töm), anv. att binda ihop korgbörda med / 
coarse band (or rom) used for tying basket 
bundle'. 

korg-bänk m.Ib ko'rrgb4jv1c Våmh. 'brett och 
lågt säte, anv. av korgmakare under tillverk-
ningen av spånkorgar / broad, low bench used 
by basket-maker when making chip-baskets' 
(ill., se ÖDB II 160-161, Björklund, Indor, s. 
122-124, fig. 122-138). Syn.: korgsäte. 

korg-klämma f.IVa ko'rrgacmma Våmh. 'verk-
tyg, medelst vilket listerna (omstämningen) 
hölls fast runt korgen vid korgtillverkning / tool 
with which edge was hold in place round basket 
which was being made' 	se Björklund, Indor, 
s. 117, 124, fig. 136 f.); e6 ir tugr spi'rur 4 
ko'rrgkIremmun 'det är två ben (eg. spiror) på 
korgklämman'. 

korg-land n. la ko'rrglr4nnd Våmh. kå'rrglannd 
öMor. (jfr korg, bet. 5) `åkerytmått / measure-
ment of land' (1/10 bandland; jfr Falkman, 
Mått och vigt, s. 273, om ytmåttet kavelland). 

korgmakare m. Ilie körrgmäkär Våmh. 'person 
som tillverkade spånkorgar / chip-basket-maker' 
(jfr ÖDB II 156; Björklund, Indor, s. 106 ff., 
114f., 120f.). 

korg-räkning f.I b keerrgranivg vMor. (jfr korg, 
bet. 5) 'viss metod 'för beräkning av skatt / 
certain method of calculating tax'. 

korg-skrinda f.IVa körrgskrynnda Våmh. 'över-
rede till vinterfordon (kälke el. släde), avs. för 
transport av spånkorgar / upper part of sled 
used in winter for transporting chip-baskets' 
(ill., se Björklund, Indor, s. 107). Jfr lill-
skrinda. 

korg-säte n. III körrgsätä Våmh. =korgbänk. 
koriander-frö n. V koria`nndefr5 Mal. (koll.:) 
'mogna frukter av koriander (Coriandrum sati-
vum) / ripe fruit of coriander'; gs'tt 88M kori-
cenndäa frå `(så) gott som korianderfrukt(er)'. 

kork m.Ib kur(r)k OvSi. Rättv. Leks. Bju.—Mock. 
Äpp. (best. kieten, dat. kietam Äpp.) ksrrk 
Flo. Nås Jä. Mal. ÖVd. 'propp av korkeksbark / 
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cork' (SAOB 2a; överfört även om propp i all-
mänhet:) drrtkurka i å'rum Älvd. 'klumpar av 
smuts (vaxproppar) i öronen'. 

kork-häl m.Ia ku'rrkål Ors. (jfr We. kork; 
Saxen i Sv.Lm. XI. 3, s. 154: kork; jfr äv. fi. 
korkea adj.) 'hög klack på kvinnosko, pla-
cerad nästan mitt under foten / high heel of 
woman's shoe, placed almost under midclle of 
foot' (ÖDB II 284f.). Syn.: hög-, pigg-häl. 

korkhäl-sko m.Vb ku'rrkälskö Ors. 'kvinnosko 
med hög klack, placerad nästan mitt under 
foten' (ÖDB II 284 f.). Syn.: höghäl-, klack-, 
pigghäl-, plutt-sko. 

kork-skruv m. Ta ku'rrkskriiv Våmh. ku'rrkskriiv 
Flo. Jä. Mal. ÖVd. 'redskap för uppdragande 
av korkar / corkscrew' (SAOB 1). 

korla sv .v.l. /arla Leks. Ål kä'rla Bju. Dju. 
Ga. kä'ala Mal. 'rossla / wheeze, rattle' (SAOB b); 

kä'rl ti bru'esta på- n Dju. 'det rosslar i bröstet 
på honom'. Syn.: harga, bet. 2; kravlam, 
bet. 5; rackla', bet. 2; rossla, bet. 1. 

korn n. Ta kienn Älvd. Våmh. kwånn vMor. Ve. 
vSoll. kvånn ,,,kwånn öMor. kvånn Soll. kwunn 
Ors. kör Ore NeSi. (utom Ga.) körn Ga.-Jä. kön 
Äpp. kunn Mal. ÖVd. 1. 'frukt av ngn av sädes-
växterna; frö / single grains of one kind of cereal; 
seed' (SAOB 1, 5) allm. rirgkör Rättv. `rågkorn'; 
by'ggkunn ,,,bö'ggkunn Mal. beggkunn Li. (jfr 
ordb. bjugg) 'frö av sädesslaget korn'. Jfr 
frö-, peppar-. Syn.: knopp, bet. 4. 2. (i ssgr; 
SAOB 3) 'säd/grain, corn'; änsingkvånn Soll. 'ut-
säde anskaffat i Hälsingland'; se även korn - 
lada, -såll; bak-, lätt-, smul-, små-, sädes-. 
3. 'sädesslaget korn, bjugg, Hordeum / barley' 
(SAOB 4) allm. mö"kå a kö'ri Rättv. (Bo.) 
'gödsla kornåkern (eg. mocka åt kornet)'; hi`nn-
markskunn Tra. 'korn, anskaffat i Hedemarken 
i Norge'. Jfr fegd-, flak-, pär(on)-, slö-, 
spräng-, strid-, trädes-, tverad-, åtan-
meds-. Syn.: bjugg, bet. 1. 4. 'ytterligt liten 
del av ngt / minute part of sthg' (SAOB 6) allm. 
krirtkitunn Älvd. kru"tkwånn vSoll. 'ytterst 
ringa mängd krut'; skrEpkwånn, Ve. 'liten mängd 
skräp'; 8a'1(1)tkör Rättv. sa'lltkunn Mal. 'ytterligt 
liten kvantitet salt'; da`mnakunn Mal. da`mmb-
kunn Tra. 'dammkorn'. Jfr doft n. 5. <främre 
element av siktet på gevär / bead, front sight 
of gun' (SAOB 8) Älvd. vSoll. Tra. Jfr sikt-. 
6. (senare ssgsled:) <utväxt på enbuske / growth 
on juniper-bush' Mal.; se en-. 7. (senare ssgs-
led:) `sporgömmen av björnmossa / sporangium 
of golden nnaidenhair' Tra.; se gueku-. 

korn-ax n.Ia kwå'nnakks Mor. Ve. kuninnakks  

Ors. kö'rakks Rättv. Leks. Bju. kö'rakks 
( 	 kö'rn,akks) Jä. 'ax av Hordeum / ear of barley' 
(SAOB). Jfr bjuggax. 

korn-bland n. la kö'rbkannd Leks. körblrannd Ål 
Ga. Jä. 'blandsäd av havre och korn / mixture 
of oats and barley' (jfr SAOB). Syn.: bland, 
bet. 2b. — Ssg: kö'rblrandsgröt m. Leks. 'gröt av 
kornbland / porridge made of kornbland'. 

korn-blixt m. Ta kiV 8nnbkikkst Våmh. (Bon.) 
kvå"nnblrikkst Soll. kwu`nnblikkst Ors. körbkikket 
Jä. kö'n,b1rikkst Äpp. 'blixt utan dunder, här-
rörande från avlägset åskväder / flash of light-
ning without thunder from distant storm' 
(SAOB). Syn.: åkerblixt. 

korn-blomma f. IVa kö'rblrumma Bju. 'blåklint, 
Centaurea eyanus / cornflower' (jfr SAOB). 
Syn.: se blåblomma, bet. 3; korn-, råg-
toppa m. fl. 

korn-bonde na.V1 kwu`nnbonnde Ors. körbon(n)du 
Rättv. kö'rbonnda Leks. kö'r(n)bonndä Jä. 
'bonde, som odlade mycket korn / farmer who 
grew a lot of barley ' (jfr SAOB). 

korn-bröd n.V kvännbra öMor. kwkinnbrå Ors. 
kö'r(n)brå Jä. ku`nnbrå Tra. 'bröd, bakat av 
kornmjöl el. blandsädsmjöl, innehållande myc-
ket korn / bread made of barley-meal or mixed 
flour containing a lot of barley' (SAOB 2; ÖDB 
III 400). 

korn-gryn f. n. I a kusanngrg n Våmh. kvå'n,ngrgn 
Soll. kw& nngrin Ors. kö' rgrin Rättv. Nås 
'krossade sädeskorn av sädesslaget korn / 
crushed grains of barley' (SAOB). 

korn-halm m. Ta kwu`nnallna Ors. kö'rhakm Rättv. 
(Bo.) kö'r(n)halrm Jä. `halm av korn / barley 
straw' (SAOB). Syn.: bjuggh alm. 

korn-jord f.Ia kenng'rd Våmh. kö'rjök Leks. 
'tung, hårdarbetad, karg jord / heavy, barren 
earth' (jfr SAOB). 

korn-knarr m. Ta kö'rnknarr Soll. kwkinnknarr 
Ors. kö'rknairr Leks. kö'rnknarr ,,,kö'rnknarr Ål 
kö'rnknarr Ga. kö'nknarr Mal. 'kornknarr, Crex 
erex / corncrake' (SAOB). Syn.: se knarrei; 
kornskära m. fl. 

korn-lad f. II V kvånn,l.0 d öMor. kvännIråd (pl. 
-Irädur) Soll. (jfr lad f.) 'sädeslada, trösklada / 
barn, threshing barn'. Syn.: kornlada, bet. 
1; lad f., bet. 1; lada, bet. 1. 

korn-lada f.V kö'rleidu Rättv. (Bi.) körlädu Leks. 
Ål Jä. kö'rleiu Ga. Flo. ku`nnlädu Mal. ku`nnläu 
Tra. 1. =föreg. (SAOB; ÖDB III 35) NeSi. 
Flo. Jä. Mal. 2. 'den del av en trösklada, i vilken 
man förvarade den otröskade säden / the part 
of threshing barn in which the unthreshed 
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grain was stored' Tra. Syn.: se golv, bet 2; lod 
f., bet. 3, m. 

kornladu-loge m. Illa ku`nnlä'ulöe Tra. `den del 
av en trösklada, där tröskningen försiggick / 
the part of threshing barn in which the threshing 
took place'. Jfr kornlada, bet. 2. Syn.: ladu-, 
lill-loge; loge, bet. 1; tröskloge. 

korn-lott m. II kennlröt Älvd. Våmh. kusunnlröt 
kwå'nnlröt Våmh. (Bon.) kwå`nnköt vMor. kvånn-
lö't öMor. `åker, anv. till kornodling / field used 
for cultivating barley' (ÖDB I 328). Syn.: 
bjuggåker; korn-stycke, -åker. 

korn-malt n. la kö`rmallt Dju. kö'rnmallt Nås 
'malt av korn / malt from barley' (SAOB; ÖDB 
III 506). 

korn-mjöl n.II -Ia kennmOr Älvd. Våmh. 
kwci`nnmja• vMor. kvånnmjö'l öMor. kwu`nnmjäl 
Ors. kö'rmjalr Ore Leks. Bju. Nås Jä. kö'rmjak 
kö'rnmjök Rättv. `mjöl, malet av korn el. av 
blandsäd, vari korn ingick som huvudbestånds-
del / flour ground from barley or mixed grain, 
the main type being barley' (SAOB). Syn.: 
bjuggmjöl. — Ssg: kweinnmjarprat vMor. 
kö'rmjarsgrBt Leks. m. 'gröt av kornmjöl / 
porridge made of barley flour' (SAOB under 
kornmjöl). 

korn-präst m.Ia ku'nnprässt Li. 'person från 
Transtrand (öknamn) / person from Transtrand 
(niekname)'. Jfr havrepräst; över-bygge, 
-pung m. fl. 

korn-rump m.Ia kö'rrummp Leks. (Silj.) 'borst 
på korn / awn of barley' (jfr V11 We. korn-
rumpa). Syn.: bjugg, bet. 2; bjuggagn. 

korn-skrika f.IVa kennskrajk Älvd. ku`snn-
skraijka. Våmh. kweinnskrajk ,,,kweennskrejk 
vMor. kwå'nnskrejka Ve. kwu`nnskrafka Ors. 
ku`nnskrika Mal. ÖVd. 1. 'nötskrika, Garrulus 
glandarius / jay' (SAOB; Kjell Bylin, Dalarnas 
fåglar 1975, s. 159) allm. Syn.: se j ordpär (on)-
skrika. 2. `häradsskrivare (öknamn) /district 
official (nickname)' Mor. Ve. Ors. Jfr härads-
skrivare. 

korn-skyttja f.IVa ku`nnstigtja Tra. `tvåkloig 
trägaffel, anv. vid lyftning av sädeskärvar 
wooden pitchfork used for lifting corn-sheaves'. 
Jfr halmskyttja; skyttja, bet. 1. Syn.: 
uppstynga. 

korn-skära f. V kasnnstgru Mal. `kornknarr, Crex 
erex / corncrake' (Kjell Bylin, Dalarnas fåglar 
1975, s. 156). Syn.: se knarrei; kornknarr 
m. fl. 

korn-snes f.Ia ku`snnesnies nÄlvd. (jfr Rz 346b). 
1. `i änden spetsad stör, varpå ett visst antal 

kornkärvar träddes upp till tork ute på åkern / 
pointed pole on whieh a number of barley 
sheaves were threaded and dried out in the 
field'. Jfr snes, bet. 1. 2. <viss kvantitet korn 
bundet i kärvar och färdigt att sätta upp till 
tork på en snesstör / certain annount of barley 
bound in sheaves and ready to dry on a pole'. 
Jfr snes, bet. 3. 

korn-stycke n. III kwe'nnstittje Ors. kö'rnstyttjy 
Flo. `åker, anv. till kornodling / field used for 
cultivating barley'. Syn.: se kornlott. 

korn-såll(er) n.Ia 	k4' 8nnsålld Älvd. Våmh. 
kwå'nnsåldär vSoll. 'fint, lätt såll, anv. vid rens-
ning av säd / light sieve used for sifting grain' 
(SAOB kornsåll'; ÖDB I 467). Syn.: rens-
såll. 

korn-toppa f.IVa kö'rtuppa Leks. 'blåklint, Cen-
taurea cyanus / cornflower'. Syn.: se blå-
blomma, bet. 3; kornblomma m. fl. 

korn-åker m.Id köråkär Bju. Jä. 'åker, anv. till 
kornodling / field used for cultivating barley' 
(SAOB 2; ÖDB I 329). Syn.: se kornlott. 

korp' m.Ia kaurrp Älvd. Våmh. kwårrp vMor. 
kårrp öMor. Ve. Soll. kår(r)p Rättv. kwurrp 
(bet. 1) ,,,Icerrp (bet. 2) Ors. kurrp Oro Leks.-Tra. 
1. `kråkfågeln Corvus corax / raven' (SAOB 
korp' 1) allm. ku'rrpin kumm nå'r djönnorn kug-
ten mä bänom Mal. `korpen kommer ned gm 

skorstenen med barnen'. 2. 'hacka, avs. för 
lösbrytande av hård och stenbunden jord el. 
hårdfrusen gödsel / pickaxe used to loosen hard, 
stony soil or frozen manure' (se ill.; SAOB korp/  
2b; ÖDB I 502, 518) allm. Jfr dyng-. Jfr grava 
f., bet. 1; gräv, bet. 1. 

korp' m.Ia kiisrrp Älvd. 'brand, blålågånde 
-bland glöden i en nästan utbrunnen brasa / 
fire-brand burning with blue flame among em-
bers of almost burnt-out fire'. 

korpm  m.Ia kurrp Leks. (jfr ? Torp Ross korp 
n.) `varklump (smuts) i ögonvrån / pus (dirt) 
in corner of eye'. Syn.: se as, bet. 3. 

korpa' sv.v.l. ku`srrpa Våmh. ku'rrpa Ga. Jä. 
Äpp. (jfr korp', bet. 2) 'hacka med korp / use 
piekaxe' (SAOB 2).-- Särsk. förb. (up p :) karp-
s'pp sä Ga. 'komma sig upp, bliva rik'. 

korpa" sv. v. 1. ku'rrpa Leks. 'sy med grova styng / 
sew with coarse stitches'. Syn.: korva. — Pass.: 
ku'rrpas Leks. 'sys (ihop) med grova styng'. 

korp-balden m.III a best. kiV 8rrpbilulldn, Älvd. 
`kvarkan / the strangles'. 

korp-hälla f.IVa ku'rrphälla Leks. 'hyska av 
tråd / bop made of thread'. Jfr hällan  f., 
bet. 4 a. 
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korp-tåg n.Ic kiesrrptåg Älvd. 'lång rad av män-
niskor bakom varandra / long row of people 
behind one another'. Syn.: rump -drag, bet. 4, 
-rad. 

korr n.I a kår Leks. Dju. (Torp kör, under kj or e). 
1. 'fin, kornig snö / fine, granular snow' Leks. 
snfö'kår `dets.'. 2. 'fnas, skräp, finfördelat av-
fall / rubbish, borings, chippings' (t. ex. vid 
borrning el. täljning) allm. mà kkär Leks. 
`ma,skfrat'. Syn.: s ö r. 

korra sv.v. 1. kusrå vMor. Ve. Soll. kur' öMor. 
kirrå Rättv. kii`ra Leks. Ål kgfra Bju. Dju. - 
Flo. kä'r8 Jä. (jfr ? V11 kåra; Torp köra"; 
Hedström Ordstud. 	s. 163). 1. 'snöa fint 
och kornigt /fall (of fine, granular snow)' Leks. ä 
/ars å snjå'gs <det snöar smått och ihållande'. 
Jfr slita, bet. 2. 2. 'fräta, borra, gnaga, tära / 
eorrode, eat into' (t. ex. om  mask i äpple; om 
bäver i träd) Ve. Leks. 3. 'tälja el. skära så 
dåligt, att endast flisor lossna / whittle or cut 
so badly that only splinters loosen' allm. oksn 

kå"rå jet'n då Rättv. 'vem har varit här och 
täljt så dåligt?' Jfr kåta, bet. 1. Syn.: dolkar', 
bet. 2. 4. 'utföra ngt långsamt el. utan gott 
resultat, småknåpa' / do sthg slowly without 
mueh result; potter' Mor. Flo. 5. (i förb. med 
annat verb för att beteckna itererad verksam-
het:) 'göra ngt utan avbrott! do sthg repeatedly'; 
kå'ra å ho'ssta svLeks. 'hosta ihållande'; kå'ra s 
skrä'va Flo. 'skriva flitigt'. — Särsk. förb. (på:) 
kär-pcTi' mi'ssmsr Dju. 'skära flisor av messmör 
och lägga på brödet'; (sönder:) ksrå-ss'n(n)d 
bti'n(n)tisn Rättv. 'tälja sönder bänken'; kårs-
ss'nnd nxå'tv, Jä. 'smula sönder maten'. — Avi.: 
ku"ril m. vMor. 'person, som arbetar långsamt / 
person who works slowly'; kå"ru Rättv. kå'ru Ga. 
adj. 'full av spår efter täljande el. huggande / 
full of marks of whittling or chopping'; kå'rut 
adj. n. Bju. 'dåligt utfört med kniv el. yxa / 
badly cut with knife or axe'. 

korr-ball m.Ia kå'rball Flo. (jfr korra, bet. 4) 
<man, som arbetar småknåpigt och utan större 
resultat / man who potters without much result'. 
Jfr ball, bet. 5. 

kors m. 	kross m. (bet. 3-10; jfr Fr. Torp 
kross; Schl. crussa) ,--.1coss n. (bet. 2) Älvd. 
Våmh. kåss n. Mor. Ve. Soll. vRättv. ksss Ors. 
Rättv. (Bi.) Leks.-Nås ksgg Oro Äpp. ksss n. ,•-• 
kråss (bet. 6) Jä. kvass rs,ksgg Mal. kw ÖVd. 
1. 'utomhus uppställd efterbildning av Kristi 
kors, avs. för andakt / wayside cross' (SAOB I 
2) Mal. ÖVd. an  går hs'sstji te ks'gghål tjå'rtivr 
Li. 'han går varken till kors el. till kyrka'. 2. 

<gravkors / cross on grave' (SAOB I 2 f) allm. 
8. 'föremål el. redskapsdetalj el. byggnadsdetalj, 
bestående av två i rät vinkel förenade stycken 
el. armar / objeet, tool or part of building in 
shape of cross' (t. ex. träkors i vattenbytta; 
korslagda armar av nystfot el. av varpor; kors-
lagd linda på spädbarn; korsformig vikning av 
järnbeslag på spishörn; väggstockarnas kors-
ningsställe i knut; SAOB I 4; ÖDB III 114 f.) 
allm. 'åk-i.sö'r ti kv'sss öLeks. 'glida isär i kors-
ningen' (om två väggstockar); tii‘nnmålksass 
Mal. tji‘nnmallksgg ÖVd. 'träkors i änden på 
kärnstav (kärnmalla; jfr ÖDB III 359)'. Jfr 
gryt-, halm-, hästklädes-, jul-, nyst-, spis-, 
stål-, stång-, troll-, vattu-. 4. (sg. el. pl.) 
'partiet kring korsbenet hos människor och 
ryggradsdjur, korsrygg / small of the back, the 
lumbar region' (SAOB I 5) allm. i kässun 
i kässi vMor. i kässä Ve. `i korsryggen'. Syn.: 
korsrygg; vekryggen; vigg n. 5. 'målad el. 
ristad el. i luften tecknad bild, bestående av två 
linjer, som skuro varandra i rät vinkel / painted 
or carved sign of cross; similar sign made in air' 
(SAOB I 7) allm. Hiss få tru'll vMor. kå'ssti fö 
tru'll öMor. kåss för tru'll Ve. kå'ss får trs'll 
vRättv. ks'ss fur trs'll Leks. Dju. kå'ss fs trs'll 
Leks. (Silj.) 'kors för troll' (formel, anv. dels 
vid ristande el. tecknande av kors, dels i vissa 
lekar, dels i allm. som magiskt skyddsmedel; 
jfr kors interj.); ty' örrkross Älvd. 'kors av tjära, 
målat på nykalvad kos bakdel, till skydd mot 
övernaturligt ont'. Jfr stål-, troll-. 6. `möns-
ter (kr us) i bandväv, bestående av linjer korsande 
varandra diagonalt / pattern in ribbon, con-
sisting of lines crossing diagonally' (jfr SAOB 
6b) Älvd. Mor. Soll. Jä. Äpp. Mal. ku`gger o kro' s-
ser Älvd. 'kuggar och kors' (i bandvävsmönster; 
jfr kugg"); biff 8 hii's Mal. 'kors och hus' (i 
bandvävsmönster; jfr hus, bet. 10); du`bbälkåss 
vMor. 'korsmönster i bandväv, bestående av 
dubbla diagonala linjer'; trullä'ttkåss öMor. 
`korsmönster i bandväv, bestående av tre- el. 
fyrdubbla diagonala linjer'. Jfr anna-, enkel-. 
Jfr djärg, bet. 9; Olov, bet. 5. 7. (i förb. i 
kors; SAOB I 9a:) kirsgå 	Älvd. 
i-kro' ss Våmh. kokks i-ks' ss Leks. fött i-kv' gg Mal. 
'vinda inåt med ögonen / squint'. Jfr k or s ög d. 
8. 'så stor kvantitet hö som rymdes inknuten i 
ett hästkläde / quantity of hay wrapped up in 
hästkläde' Älvd. Jfr hö-. 9. (pl.:) 'i slog-
bo dens båda främre hörn stående c:a manshöga 
pålar, mellan vilkas övre ändar en horisontell 
stock (up p sl age) huggits in som underlag för 
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takets bräder / two posts as tall as a man, 
standing in the two front corners of slogboden, 
between the upper ends of which a horizontal log 
had been inserted to support roof-boards' (ÖDB 
III 98; ill., se ÖDB I 218; Våmhfj., s. 30) Älvd. 
10. (bildl.:) /Mit i-kro'ss ,,,sprä"kå 	Älvd. 
'bliva förbittrad / be cross'. 11. (pl.:) aut 4 
kro'8s4m Älvd. 'mitt ute på Siljan / out in the 
middle of Lake Siljan' (eg. 'ute på korsen, 
dvs, med vikar åt alla fyra hållen'). 12. (senare 
ssgsled:) <(kvinna med) korslagda händer i 
skötet / woman with hands crossed in her lap' 
Älvd.; se fitt-. — Avi.: kro'ss4n i rävin Älvd. 
'full av kors i bakdelen (t. ex. om  man legat på 
en grov underbreda) / with one's bottom full 
of crossed linas (e.g. if one had lain on a coarse 
underbreda)'. Jfr kors, bet. 6. 

kors interj. kews Ve. kyss Rättv. Bju. Jä. kåss 
Leks. (Silj.) ksm Mal. ÖVd. (uttr. för bestört-
ning, överraskning etc. / expression of astonish-
ment, dismay etc.; SAOB II:) ket'ss i få`su na'mn 
Ve. kv' 88 i jesse na'mm Rättv. 'kors i Jesu namn!'; 
kå'ss fs trs'll Leks. (Silj.) &ss fur try'lla Bju. 
ku'ss /sr tru'llar Jä. <kors för troll(en)r; ku'ff 
bevär-ss Tra. 'kors bevare oss!'. Jfr kors n., 
bet. 5. — Utvidgning: kessseligen Rättv. Bju. 
(uttr. för bestörtning etc. / expression of dis-
may etc.; Ideforss Prim. 83). 

korsa sv.v. 1. kro'ssa (bet. 1, 4) ,,,lco'ssa (bet. 2) 
Älvd. hissa Våmh. kässa vMor. Ve. vSoll. Oro 
ks'ssa Ors. ks'ssa Rättv. (Bi.) Bju. ks'ffa Mal. 
ÖVd. 1. 'måla el. rista el. i luften teckna ett 
korsformigt märke över el. på ngt / paint or cut 
sign of cross; make similar sign in air' (SAOB 2-3) 

käss tffnår vMor. 'måla kors (av tjära) 
på korna'; krosss täkkur Älvd. <göra korstecken 
över fåren' (vid klippning); käss ltdfman vSoll. 
<(med kniven) göra korstecknet över (den 
nygjorda) kvasten'. 2. 'placera i kors / place 
in shape of cross' (SAOB 4) Älvd. Våmh. kro'ss 
fit'stigm Älvd. 'lägga fötterna i kors'; köss fi'ttj4 
Våmh. 'placera linknippena (fittjarna) i kors (så 
att de bilda band)'. 3. a. 'fästa ihop väggstockar 
i kors vid knutning av timmerbyggnad / fasten 
wall logs together crosswise at corner of timber 
building' Ve. Jfr korsa upp. b. 'fläta ihop 
spånor (s p j älk ar) i korg / plait chips in basket' 
(jfr Björklund, Indor, s. 123 f.) Våmh. ko'88 a 
birattnim 'fläta ihop spånor till (eg. åt) bottnen 
(av en korg)'. 4. 'göra undanflykter, slingra sig/ 
be evasive, prevaricate' (jfr SAOB 8) Älvd. an 
kro'sser o .214'fndjer l't o di't 'han krånglar och 
slingrar sig på alla vis' (om en brottsling vid 
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förhör). — P. pret.: fa'atjeå irå 80 ko'ssaåer Älvd. 
'invånarna (i byarna Dysberg och Evertsberg) 
äro så ingifta med varandra'. — Pass.: vå'n ska 
&ges Li. 'veden skall läggas upp korsvis' (jfr 
ÖDB III 391). — Särsk. förb. (ihop:) kros- 
fresp fen u'llwgv Älvd. (jfr kors m. 	bet. 6) 
`väva en ylleväv med korsmönster'; jtit'spkros-
saåer Älvd. 'ihoptrasslade' (om ärtrankorna i 
en hässja); (in:) i'nnksssadsr vOrs. 'omgivna 
av kors som gränsmärken' (om slåtterängen); 
(om:) kross-'mm tråk tgm n4'/g Älvd. 'efter 
sömnad linda upp tråden korsvis om nålen'; 
(upp:) i ska kåss-u'pp fen rö'gäd Ve. 'jag skall 
sätta upp ett stängsel av korsställda störar' 
(jfr korsrodgård); kåss-u'pp fet hå'js Ve. 'sätta 
upp ett hus med knutning' (jfr korsa, bet. 3a); 
wi am ksssad-urpp wi'dn Ors. `vi ha lagt upp 
(kol)veden korsvis'. 

kors-aln f.Ia ko'ssä(rn Våmh. 'kubikaln ved / 
cubic ell of firewood'. 

korsband n.Ia kässbannd Ve. Soll. 1. 'mönster 
i stickning / pattern in knitting' Soll. (ÖDB IV 
437). 2. 'sidenband med invävda metalltrådar / 
silk ribbon with metal thread woven into it' 
Ve. (ÖDB IV 106). Syn.: se glitterband. 

kors-binda st.v. kässbinnda Leks. (Silj.) ks'ff-
betta Tra. 'binda med vidjor etc., lagda i kors / 
bind with withes laid crosswise' (ex. om  anord-
ning för ko, som vill dia sig själv, se ill.; ÖDB 
I 197, 280, 287); du ska ku'ffbett bu'ttv, Tra. `du 
skall binda fast butten (i ryggsäcken) med i 
kors lagda rep'. — P. pret. (n.:) ks'ssbsnndi 
Nås Jä. 'förgjort; besvärligt / enchanted, be-
witched; causing bother'. Jfr förgar; f örgj ord; 
tillgivet; tillgjort. 

kors-bord n. Ta kro'ssbfierd Älvd. 'stort, omålat 
mat- och bakbord, försett med korsade ben / 
large, unpainted dining- and baking-table with 
crossed legs'. 

kors-brasa f.V ko'ssbråsa Våmh. (Bon.) <brasa, 
bestående av korslagda vedträn (i 5-6 skift) / 
fire consisting of (5-6 layers of) firewood laid 
crosswise'. Syn:: krängelbasa. 

kors-bär 11.11 kössbör Älvd. 'ormbär, Paris quadri-
folia / herb Paris'. Syn.: guekublomma, bet. 
1; orm-, troll-, vändel-bär. — Ssg: ko'ss-
börbkgömme m. Älvd. 'blomma av ormbär / 
flower of herb Paris'. 

kors-djärg m. Ib ks'ssdkirrg Ors. 'korsspindel, 
Aranea diadema / garden-spider'. Syn.: k ors-
koppdjärg. 

kors-famn m. Ta kässfammn Soll. 'vedmått rym- 
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mande en famn i kvadrat / measurement of 
wood, cord'. Jfr famn, bet. c; stav-rum. 

kors-gata f.V kässgåtu vMor. Soll. kd'ssgattie 
öMor. kässgeitu Rättv. 'korsväg, (by)vägkors-
ning / crossroads' (jfr SAOB). Syn.: korsväg; 
väg-kors, -skäl. 

kors-gevär n. la les`ssjevår Ga. ks'ssdjevåå  Mal. 
`hillebard / halberd' (jfr SAOB). Syn.: baj o-
nett, bet. 2; hillebard. 

kors-gård m. la ks'assgåk Mal. 'enkel (tillfällig) 
hägnad av korsställda störar, sammanhållna 
med vidjering (bark el. gärdvidja) samt i 
krysset lagda horisontella (gärdsel)stänger / 
simple, temporary enclosure consisting of stakes 
placed crosswise, kept together with withe 
ring and horizontal fence poles laid through the 
cross between the stakes'. Syn.: se bråte, 
bet. 3; klaekrodgård; korsrodgård; krak-
störgård m. fl. 

kors-hag n.II ks'ushåg Tra. 'för djurfångst avs. 
stängsel, bildande en vinkel / pieee of fencing at 
an angle, used to catch animals' (ÖDB I 21 f.). 

kors-i( —och)-krångel 	adv. 	ko'ss-i-kra'uvgälr 
Våmh. keess-i-krå'vvg* Soll. ky'ss-a-krs'ungälr 
Oro kd'ss-i-krävusZe Rättv. ks'ss-i-krd'vnälr Ga. 
Mock. Nås Jä. 1. (adv.:) `kors och tvärs; huller 
om buller / all over the place; higgledy-piggledy' 
(SAOB kors I 9 b (3') allm. fen ko'ss-i-kra'uvgälr 
Våmh. (Bon.) 'fälla (träden) huller om buller'; 
fä skii't-iy, 	ss-i-krd'uvkdr Rättv. (Bo.) 'jag sköt 
den (a: räven) gm högra frambenet och vänstra 
bakbenet'; vi lä 	ks'ss-i-krd'vvälr Mock. `vi 
lade veden (i brasan) så, att den låg korsvis'. 
Syn.: se huller-om-buller; kors-i-troll m.fl. 
2. (substantiverat:) hus' ska du väs.2.2lcts me 
lli'kkt ks'ss-i-krå'vvälr Nås 'varför skall du be-
svära dig med en dylik trasslig härva? / why both-
er about such a mess?'. Jfr konkarong(e1), 
bet. 1. 

kors-i-troll adv. ks'ss-i-tru'll sOrs. =föreg. där 
ligg s'llt ks'ss-i-tru'll 'där ligger allting i en enda 
röra, kors och tvärs'. 

kors-kolv m. Ja kro'sskftsv Älvd. 'diagonalt gå-
ende spjäla i grind / diagonal slat in gate'. 

kors-koppdjärg m. Ib ks'askup(p)järrk Jä. 'kors-
spindel, Aranea diadema'. Syn.: korsdj ärg. 

kors-krok m.Ib ks`sskrök Ors. (jfr kors, bet. 6) 
'korsliknande mönsterparti i rosengångs-väv 
cross-like design of "rose-path" or rosengång 
weave'. Jfr korskrus. 

kors-krus n.Ia ku`sskras Leks. (jfr kors, bet. 6) 
`korsliknande mönsterparti i bandväv / cross- 

like pattern of ribbon weave' (ÖDB IV 216, 
249, 523). Jfr korskrok. 

korskrus-band n. la ks'askråsbannd Leks. <typ av 
band, vävt för kvinnohatt el. förkläde, vilket 
karakteriseras av korskrus i mönstret / type 
of ribbon woven for woman's hat or apron, 
characterized by korskrus design'. Jfr hatt-
band, bet. 1. 

kors-lindning f. Ib kro'sslrinnivg Älvd. `momentet 
att linda upp väv på överarmarna (före ren-
göring el. tvättning) / act of winding cloth on 
upper arms before cleaning or washing'. 

kors-meta sv. v. 1. kässmåt Soll. `(råka) kasta ut 
metreven så, att den föll över en annan fiskares 
rev el. spö / (happen to) east fishing-line so that 
it fell across another fisherman's line or rod'. 

kors-märke n. III —Ta kdssmö'rrtjä öMor. käss-
mörrtf Soll. kd'asnaärrtfe Leks. (Silj.) 'ögonmärke i 
två olika riktningar / sighting-point in two dif-
ferent directions' (t. ex. från flöte el. fiskställe i 
sjön); ta kel'ssmörrtj Soll. 'välja ut två ögon-
märken från en viss punkt, så belägna, att 
man ånyo kan hitta punkten gm att söka sig 
tillbaka till den tagna synvinkelns spets'. Jfr 
kors mäta. 

kors-mässan f.IVa best. kro'ssmessa Älvd. ko'ss-
messa Våmh. kd'ssmessa vMor. kerssmäss Ve. 
ks'ssmessa Ors. ks`ssmässa Leks. ks'ssmässa Al 
Jä. Äpp. ku'ffmässa Mal. ks'ffmessa Li. 'helgdag 
dels 3/5, dels 14/9 / holiday on 3/5 and 14/9' 
(SAOB; jfr Fr. Aasen krossmessa); am 
ks'ffmässa drar i å', a am ks'ffmässa kvm i a'tt, 
såg svä`lro Mal. 'vid korsmässan far jag, och vid 
korsmässan kommer jag tillbaka, säger svalan'. 

korsmäss-tapp m. la kro'ssmestapp Älvd. <foder, 
utgörande komplement till det otillräckliga 
betet och givet vid korsmässtiden dels på våren, 
dels på hösten / fodder complementing the 
insufficient grazing, given in spring around 3/5 
and autumn around 14/9'. 

kors-mäta sv. v. 3. kässmåt Ve. Son. les'ssmäta 
Leks. `(vid snickeri el. husbygge) mäta diago-
nalerna av en kvadrat el. rektangel och tillse, 
att de bliva lika långa / (in carpentary or house-
building) measure the diagonals of a square or 
rectangle and see that they are the same length' 
(0313B III 102). Jfr korsmärke. 

kors-näbb m.Ia ko'ssnebb Våmh. ks'ssnebb Ors. 
kdsssnäbb Rättv. ks'ssnäbb Ål Ga. Jä. Mal. 
öVd. 'fågel med övre och undre näbbspetsen 
korsande varandra/ erossbill'. Syn.: dumsnutt, 
bet. 2; kvägelbit. 

kors-reva f.V kössriva Våmh. 'spricka, som går 
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diagonalt genom trädstammens årsringar / 
diagonal crack through annual rings of tree-
trunk' . 

kors-rodgård m. la kåsssrogård nvMor. ssrågåk 
Leks. (Silj.) <mera tillfällig hägnad, bestående 
av korsställda störar (utan vidjor) samt i 
krysset mellan störarna lagda gärdselstänger / 
temporary enclosure consisting of stakes placed 
crosswise (without withes) and fence poles in 
the cross between the stakes' (ÖDB I 243 f., 
342). Syn.: se bråte, bet. 3; klackrodgård; 
korsgård ni. fl. 

kors-rygg m.Ib ka`sarigg Nås ks'asrygg Jä. ks'ff-
rygg ,-,Ics'ffrögg Mal. kW ffregg Li. (van!. i best. 
form:) 'partiet kring korsbenet hos människor 
och ryggradsdjur / lumbar region' (SAOB). 
Syn.: kors, bet. 4; vekryggen; vigg n. 

kors-räv m. II -la ks'ssråv Ore Jä. Äpp. ks`ggråv 
Tra. 'räv med mörk, korsformig teckning på 
ryggen / fox with dark, cross-shaped markings 
on back' (SAOB 1). 

kors-skjuta st.v. kasggtjäta Tra. 'skjuta från två 
olika håll så att kulorna träffa villebrådet i kors / 
fire from two different directions so that the 
bullets hit the quarry crosswise'; då dem a 
ka'kutti cargan a dem vott hglrgkuttinar <när de 
ha skjutit älgarna så att kulorna gått i kors i dem, 
ha de blivit svårare att skjuta till döds'. 

kors-slant m. la kee.2(.2)1an(n)t Rättv. ks`salannt 
Bju. 'ett spel med kopparmynt, som kastades 
i luften, varvid antingen kron el. pil kom 
uppåt vid nedfallet / toss a copper coin in the 
air whereupon either kron or pil fell face 
upwards; kast ket`2(.2)1an(n)t Rättv. 'spela krona 
och klave / play heads or tails'. 

kors-smöja f.IV a kössmga Våmh. (Bon.) 'kors-
ning av två trådar i väv gm felsolvning / 
crossing of two threads in weaving through 
faulty heddling'. 

kors-soekband n.l a kro`asukbebnd Älvd. (jfr 
kors, bet. 6) 'strumpeband, vävt med kors-
mönster / garter woven with cross-shaped de-
sign'. 

kors-söm m. Ta ke'ssåna Ors. 'hålsöm i korsformigt 
mönster / hemstitch in cross-shaped pattern'. 

kors-tall m. Ta käsståll Ve. 'tall, på vilken man 
på tvären spikat fast en ca 2 fot lång ribba el. 
spjäla (liksticka), försedd med avliden persons 
namn och bomärke / pine on which was nailed a 
horizontal piece of wood about 2 feet long 
(liksticka) on which was the name and 
owner's mark of deceased person'. 

kors-tavla f.IVa ks'astävlra Leks. 'korsformat 

instrument av gjutjärn, anv. vid utstakning av 
husgrund och uppmätning av ägoskifte / east-
iron tool in shape of cross, used for measuring 
land, either for foundations of house or when 
land changed hands' (jfr SAOB). 

kors-ved m. II ko`sswiö Våmh. 'virke med hop-
gyttrade fibrer, hårdkluvet virke / timber with 
agglomerated fibres, hard to split'. Jfr krusv e d. 
Syn.: masur, bet. 1. 

kors-väg m. II -Ic ko`ssugg Våmh. kåsvö'g öMor. 
ks`sszvög Ors. kei`asvåg Rättv. ka'ssviig Bju. Dju. 
Nås Jä. ks`fgvtig Mal. 'ställe, där en väg korsar 
en annan / crossroads' (SAOB 3); i ka'sswgjem 
Ors. ti keissvåfåm Rättv. 'vid (eg. i el. uti) 
korsvägen'. Syn.: korsgata; väg-kors, -skäl. 

kors-ögd adj. I krel'asiigd nÄlvd. les`sakd Ore 
Leks. Dju. ka'ssöggd Nås Jä. 'som tittar i kors, 
skelögd / squinting, cross-eyed' (SAOB). Jfr 
kors, bet. 7. Syn.: in-, vind-ögd. 

kort n.Ia kiisrt Älvd. kört öMor. Ors. •••••köt Ve. 
korrt Ore Leks. Nås Jä. kott Mal. ÖVd. `spel-
kort / playing-card' (SAOB 2); api"Zrå kiesrt 
Älvd. 'spela kort'. Jfr kortspel. 

kort adj. I kårrt öMor. Leks. kått Ve. kårrt-karrt 
Ore kerrt Bju. Dju. kåt ÖVd.; obef. Älvd. Mor. 
Jä. Mal. 'av ringa längd / short' (SAOB 1-2); 
nån Wittär bi't Ve. 'en kortare (trä)bit'; far 
ka'rrt ti'd Ore 'för kort tid'. Syn.: st u n t; s t ä c-
k i g. 

korta f.IVa kt'esrrta Våmh. (Bon.) (Rz; V11; Torp) 
'liten degrest (torkad degklump) i tråg el. på 
bakbord / small piece of dried-up dough left in 
trough or on baking-board'. — 	kiV 8rrtgn 
adj. Våmh. (Bon.) 'bemängd med gamla, torkade 
degklumpar (om deg) / full of pieces of old, 
dried-up dough (about dough)'. 

kort-gångad adj. I kå'rrtgånvga Ore 'som ej stiger 
fram riktigt vid gång; som tar korta steg (om 
häst) / not stepping properly; taking short steps 
(about horse)'. 

kort-klippt adj. I Werrtklrippt Ve. Leks. (Silj.) 
ka`ttklrafft Mal. <som har kort hår, snaggad / 
with short hair, cropped' (SAOB under kort-
klippa). 

kort-lek m.Ib ko`rrtlök Jä. ko`ttkök Äpp. Mal. 
ko' ttlräjk ÖVd. 'omgång spelkort / pack of play-
ing-eards' (SAOB). 

kort-spel n. körtspa öMor. ko'rrtspilr Ve. ko‘li-
fpöl Mal. 'spel med kort / game of cards' (SAOB 
1). 

ko-rumpa f.IVa tffrikmmp (best. -rignmp.1) Älvd. 
tjgrrigmmpa sVåmh. kii'rummpa öMor. tg'r-
rummpa Ve. tjg'rrummp (best. -rummpo) Soll. 



korump-tagel 	 121 0 	 korvig 

tjisrrummpa Ors. kft'rsfronpa Leks. kö'rummpa 
Jä. kferummpa Mal. 1. <kosvans / cow's tall' 
(SAOB) allm. et wekksä 	lre,så tjyrrtfmmp4 
Våmh. (Bon.) 'han växer nedåt som kosvansen' 
(om person, som minskar i storlek). Syn.: ko-
skate. Jfr hale, bet. 1. 2. `kosvanstagel / 
hair from cow's tail' Älvd. 4 8p4nn tjyrtgrnmptf 

81`ltappqm 'hon spann kosvanstagel (som 
skulle användas) till mjölksilar (eg. siltapp ar)'. 
Syn.: korumptagel. 

korump-tagel n. Id kii'rummptaggälr Mal. kft' - 
rornmptågek Li. =korumpa, bet. 2. 

korv m.Ia kiisrry Älvd. Våmh. (Bon.) krrb 
nVåmh. kwårrv vMor. kårrv öMor. Son. ( ,••• leetrr/) 
Ve. kwsrrv Ors. Icsrry Ore Leks. Bju. Dju. Ga. 
Mock. Flo. ksr(r)v ...kår(r)v Rättv. (Bi.); obef. 
vRättv. Nås—Tra. 'i hylsa av djurinälvor stop-
pat, hackat kött el. fläsk / sausage' (SAOB 1; 
ÖDB I 311 f.; i Leks. endast som dividuurn; jfr 
korve) allm. eå i //ri`eri m4/r eld kiesrrbär nVåmh. 
`det är flera måltider än korvarna' (sades av 
husmodern, då ngn ville ha extra mycket av en 
välsmakande rätt); tregndkilsrry Älvd. <korv, 
given som tionde'; tjö'tkwsrry Ors. 'korv av 
hackat kött'; (äv. bildl.:) djär kå'rrvär Soll. 
'skära sig i fingret, så att det blöder (eg. göra 
korvar)'. Jfr blod-, gryn-, hack-, jordäppel-, 
jungfru-, kalv(s)-, kopp-, kringel-, kåss-, 
rå-, säck-, våm-. Syn.: korve, bet. 1. 2. (se-
nare ssgsled:) 'hänge, t. ex. på björk / eatkin, e.g. 
of birch' Dju. bjö'rrklesrry 'dots?. Jfr korve, 
bet. 2; kvägla, bet. 2. — Ssg: eö 1422 kiesrrbdäin 
o'lla dlt"gå nVåmh. 'alla dagar äro ej sötebröds-
dagar'. 

korva sv.v.l. kf,e8rrva Älvd. kärrva- Ve. kssrrva 
Leks. ks`rrva Jä. (SAOB). 1. ks`rrva å leta 
Leks. ks`rrva s jörts Jä. <äta med god aptit, 
glufsa el. proppa i sig / eat heartily, stuff o.s.'. 
2. ks`rrva å la'ppa (ste`ppa) Leks. 'lappa (stoppa) 
fult och klumpigt / patch (dam) badly'. 3. 'sy 
överkastsöm / sew with whipstitch' Älvd. Jfr 
korvsöm. — Särsk. förb. (ihop:) krv-jit'8p 
Älvd. 'sy ihop med överkastsöm'; e kårrvär-ihö'p 
8e Ve. 'det trasslar ihop sig'; (å:) ur ot krbär-4' 
8i klleN nVåmh. 'så han byltar på sig kläder!'; 
(åt:) e tar å'lolsrrva 85' Älvd. 'det var på detta 
sätt fäst med överkastsöm'. — Avi.: kurr?) n. 
Leks. 'någonting illa hopstoppat el. hoplappat / 
sthg badly darned or patched'. 

korv-bulle m. Illa ks`rrybulla Ål 'paltbröd / blood 
bread'. Syn.: se blodbröd, bet. 2; palt, bet. 3 
m. fl. 

korv-doppa f.IVa ks`rryduppa Dju. Mock. 'mat- 

rätt, bestående av bitar av blodkorv, potatis, 
flott och kokt vatten / dish consisting of pieces 
of blood sausage, potatoes, lard and boiled 
water' (ÖDB III 486). 

korva m.IIIa ks‘rrvä Oro kå'r(r)vs vRättv. 
ka`r(r)vs sRättv. ks`rrva Leks. -ksrrva Ga. Nås 
Mal. ,,,ke'rry Jä. -kurrvä Äpp. ks`rrve ÖVd. 1. 
`i hylsa av djurinälvor stoppat, hackat kött el. 
fläsk / sausage' (V11) allm. Jfr blind-, blod-, 
fet-, hack-, pås-, slaksid-. Syn.: korv, bet. 1. 
2. 'hänge på björk el. al  / catkin of birch or 
alder' (jfr SAOB 2a) Leks. Ga.; a'llsrksrrva 
Leks.; pl. dlrclärksrrvar Ga. 'alhänge(n)'. Jfr 
korv, bet. 2. 3. (som senare ssgsled, allm. 
nedsättande beteckning för manlig individ / used 
as general derogatory term for man; jfr SAOB 
3:) ö`kakksrrvä Äpp. 'elaking' (om barn). Jfr 
snor-. 

korv-gröt m.Ia ku'rrvgrat Mal. ks`rrvgrlit Li. 
'maträtt, bestående av gröt, som koktes på 
korvspad och sedan stektes upp i talg samt åts 
till bröd / dish eonsisting of porridge boiled in 
sausage stock, then fried in suet and eaten with 
bread'. 

korv-hang n.Ib ks‘rrvhavvg Li. 'i taket till tork-
ning och förvaring upphängd mängd korv / 
quantity of sausage hung up to dry from ceiling 
of cottage'. Jfr hang, bet. 1; korv-hjälle, 
-skulle. Syn.: korvskalle. 

korv-hjälle m. Illa kir 8rryjäll Älvd. 'spjälor, 
lagda på takstängerna i stugan, jämte på spjä-
lorna till torkning upphängda korvar / slats 
placed over rods in ceiling of cottage and 
sausages placed on them for drying'. Jfr korv-
hang. Syn.: korvskulle. 

korv-horn n. Ta kiesrrvilann Älvd. kie8rrbil8nn 
Våmh. kwå'rrwånn vMor. kå'rr(v)vånn öMor. 
Soll. kå'r(r)vhön Rättv. (Bo.) kå'r(r)vörn sRättv. 
ks'rrv(h)örn Leks. ks`rrvhörn Bju. Ål Dju. Jä. 
ks`rrvhorrn Nås ks`rrvhsnn Mal. Tra. 'horn, 
anv. vid korvstoppning / horn used for stuffing 
sausages' (se ill.; SAOB; ÖDB I 311 f.; Liv. 
Älvd. 36); leeppar juassm i ks`rrvhörn svLeks. 
`läppar som ett korvhorn (dvs. såriga och 
svullnar . 

korv-häl m.Ia ks`rrv(h)dlr Leks. 'matfrisk varelse 
(människa el. djur) / human being or animal 
with a good appetite'. 

korvig adj. I ks`rrvug Leks. ks`rrvs Li. 1. 'gm 
många lagningar knölig och ojämn (ex. om  
strumpa) / knobbly or uneven through inuch 
darning (e.g. about stocking)' (jfr SAOB 1) Li. 
2. (jfr korva, bet. 2) 'full av hängen (om al el. 
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björk) / full of eatkins (about alder or birch)' 
Leks. — Adv.: ke'rrvut Leks. <vårdslöst, fult 
(om stoppning el. lappning) / carelessly, badly 
(about patehing or darning)'. 

korv-klypa f.IVa kwv'rrvklipa Ors. ke'rrvkirgpa 
Jä. Äpp. ks`rrviaripa Tra. 'tvekluven pinne el. 
kvist, medelst vilken tarm el. våm hölls utspänd 
vid korvstoppning / forked peg used to keep 
sausage skin open while it was stuffed' (ÖDB I 
312). Syn.: korvtjuga. 

korv-lappa sv. v. 1. ks'rrylappa, Jä. (jfr korva, 
bet. 2-3) 'hastigt lappa ihop el. laga / mend or 
patch hastily'. — Särsk. förb. (h op :) ks`rnylapp 
-hö'p ä Jä. 'snörpa ihop det'. 

korv-läst f. la kiesrrvZresst nÄlvd. keerrylässt 
öMor. 'fiktivt redskap, som nyfikna småbarn 
vid slakt skickades att hämta i en annan gård / 
fictitious implement which inquisitive children 
ware sent to another farm to fetch while slaugh-
tering was going on at their own farm'. Jfr 

v., avl.; korvmönstret. Syn.: rump-
drag, bet. 2; slaktgalp. 

korv-mönstret n. Id best. ks`rrvmsnnsträ Jä. `fik-
tivt redskap, som man skickade nyfiket barn att 
låna, då barnet vari vägen vid korvstoppningen 
fictitious implement which inquisitive child 
was sent to borrow when he or she got in the 
way during sausage stuffing-process'. Jfr korv-
läst; kroppåsrätta m. fl. 

korv-pinne m.III a kå'rrzypinn Soll. `korvsticka / 
sausage stick' (SAOB; ()DB I 311); sni'kk kci`rrv-
pinnär 'tälja korvstickor'. Syn.: korv-sticka, 
-t e n. 

korv-påse m.IV ke'rrupgisa Dju. 'tygpåse, vari 
en korvsmet av mjöl, blod (fläskbitar) och salt 
stoppades, samt därefter kokades / cloth bag in 
which a sausage mixture of flour, blood (pieces 
of pork) and salt was put and then boiled' 
(ÖDB III 482, 486). 

korv-skalle m. Illa kws`rrvskyll Ors. (jfr korv-
skulle) 'mängd korv, upphängd till torkning 
i stugtaket / quantity of sausage hung up to 
dry from ceiling of eottage'. Jfr korvh j älle. 
Syn.: korvhang. 

korv-skinn rida kirsrrystiinn Älvd. ka'rrystiinn 
sRättv. ks`rryfinn Bju. Mock. Nås Jä. kssrrystiinn 
Mal. 'av djurtarm el. våm bestående hölje om 
korv / sausage skin' (SAOB). 

korv-skulle m. Illa kws`rrvskull Ors. (jfr korv-
skalle) `spjälor, lagda på takstängerna i stugan, 
jämte på spjälorna till torkning upphängda 
korvar' (ÖDB III 485). Jfr k orvhang. Syn.: 
korvhjälle. 

korv-spad n. V kwy'rryspå, Ors. keerryspå öMor. 
Rättv. ks`rryspå Jä. 'spad, som erhölls, då korv 
kokades / stock from boiled sausages' (SAOB); 
.21e'tt sum-4 kwe'rryspå öOrs. 'slätt som korv-
spad'. Syn.: korvvatten. 

korv-spett n. la ks`rruspåt Jä. 'stång, på vilken 
korv hängdes upp i stugtaket / rod on which 
sausages were hung up in the ceiling of the 
cottage'. 

korv-sticka f.IVa kii'vrrystikk sÄlvd. larrystikk 
Mor. ka'rrystikka Bju. Mock. Nås Mal. ks`rry-
stekka öVd. 'liten trästicka, med vilken korv-
skinnet efter stoppningen tillslöts vid ändarna / 
small wooden stick with which sausage skin was 
joined at each end' (SAOB; ÖDB I 311). Syn.: 
korv-pinne, -ten. 

korv-söm in. Ja kiVerrvsN Älvd. kfi` rrbsN 
nVåmh. ks`rrysönam Jä. ks`rrusam Mal. 1. 'kast-
söm, söm anv. vid hastig lagning / whip-stitch' 
(We.) allm. ./n lra`ppä kii'vrrbsOnin nVåmh. 
'han lappar med överkastsöm'. Jfr korva, bet. 3. 
2. 'ett slags näver- el. läder-söm, bestående av 
långa stygn utförda med (tall)tågor / type of 
bireh-bark or leather seam, consisting of long 
stitches sewn with root-fibrils of pine' Älvd. — 
Avi.: kiVerrvsNa Älvd. ks'rrusömma Jä. v. `sy 
kastsöm / sew with whip-stitch'. 

korv-ten m. Ja kft'srrytie kfi'srrptie Älvd. kassrry- 
tie 	kii'srrbtle Våmh. kweerrytö ,s,  keerrytö vMor. 
'korv-sticka/ sausage stick' (ÖDB I 311, III 483, 
485). Syn.: korv-pinne, -sticka. 

korv-tjuga f. IV a kii'vrrutfitvg Älvd. Werrytjöva 
Ve. `självvuxen klyka, medelst vilken tarm el. 
våm hölls utspänd vid korvstoppning' (se ill.; 
ÖDB I 312). Syn.: korvklypa. 

korv-tåget n. best. kii'srrstaeå Älvd. (jfr SAOB) 
'stora daldansen / the great insurrection in 
Dalarna in 1743'. Syn.: daldansen. 

korv-vatten n. Id kiesrrywattly, Älvd. 'korvspad'. 
Syn.: korvspad. 

korv-väta f. IVa kws`rnywåta Ors. 'maträtt (dopp-
rätt), bestående av torkade korvbitar, uppkokta 
i (grädde och) vatten / dish consisting of dried 
pieces of sausage boiled in (cream and) water'. 

kosal  f. IVa 	Älvd. Vå,mh. kö‘sa Mor. Ve. 
Soll. Ors. Leks. Ål kö`sa Rättv. Bju. Dju. - 
Tra. 1. <skålliknande skopa av trä el. näver, 
försedd med ett långt träskaft och anv. att 
ösa med el. dricka ur / wooden bowl with long 
hanclle used as scoop' (se ill.; jfr SAOB kåsa 2) 
allm. trEkösa Leks. `dricksskopa av trä'. Jfr 
knot-, näver-. Syn:. spälkopp. 2. <litet, 
skålliknande, ofta rikt utsirat dryckeskärl av 



kosan 	 1212 	 kosta 

silver el. tenn / small, bowl-like drinking-vessel, 
of silver or pewter, often elaborately decorated' 
(se ill.; SAOB kåsa 1) allm. Leg-' kö`su vMor. 
`(vid bröllop) lägga en slant i brännvinsskålen'. 
Jfr brud-, brännvins-, silver-. 3. `rymdmått, 
anv. vid utminutering av brännvin; så mycket 
brännvin som rymdes i ett dylikt mått / 
measure used for distilled liquor; amount of 
liquor in such a measure' (SAOB kåsa 2 b) 
Bju. Dju. Ga. Syn.: jungfru, bet. 2. 4. `knö-
lig utväxt på träd, masurknöl / knobbly pro-
tuberance on tree, curly-grained knob' Äpp. 
Syn.: se knoka, bet. 4. — Avi.: kö`sa v. Bju. 
`supa brännvin / drink clistilled liquor'; kössu 
adj. Bju. Ga. `drucken / drunk'. Jfr drucken, 
bet. 1. 

kosan  LIVa kö‘sa vMor. Oro Leks. kö`sa Dju. 
Tra. (jfr kosa'; SAOB kosan  I 2a). 1. `(svagt 
kupig) skiva på klockpendel / disc on pendulum 
of clock' allm. Syn.: dosa, bet. 2; svängare. 
2. `större knappliknande bly- el. tennbit, med 
vilken skirmskräddaren drog streck på skinn 
till kläder / fairly large button-shaped piece 
of bad or tin, with which tailor marked out 
skins for garments' Dju. Jfr bly-. 

kosan' f.IVa kö`sa ÖVd. 'stor mängd på en gång 
släppt väder el. tarmgas / great deal of gas 
clischarged from bowels'. Jfr fes-. 

koschenill(a) oböjl. sbst. f.IV keknsjune'll Älvd. 
kanfinäll Dju. kanfönä'll Nås kafinälla Jä. 
kanfonä'll Mal. 'ett rött färgämne / cochineal 
dye' (SAOB 1). Jfr grannfärg. Syn.: krapp. 
— Ssg: kanfinä'llskör(n) n. Dju. `okrossat korn 
av koschenill i uncrushed grain of cochineal'. 

kosing m.Ib kössiv Leks. (jfr kosa', bet. 2) 
`dryck ur brännvinsskål, sup / drink from bowl 
of distilled liquor'; tå' sä en kö`siv `taga sig en 
sup'. Jfr knaber; knepa, bet. 6; pinne, bet. 
8; sup m. fl. 

ko-skate m. IV tffrskati' Våmh. `kosvans / cow's 
tail'; (äv. bildi.:) d f  du alt Ng" di i tig' rskåt4'n 
fe Våmh. (Bon.) `det får du allt se dig om efter 
(eg. klå dig i kosvansen för)'. Syn.: korump a. 

ko-skälla f. IV a tji`rstjälla ,,,kfi`stjälla öMor. tji`r-
stjella Ve. tjy"rstjälla Soll. tfisrstjalla Ors. 

Oro kii'stjälla Rättv. 	 fälla Leks. 
kö'fälla Bju. Mock. Jä. Äpp. fälla Ga. `skälla 
för ko / cow-bell' (se ill.; SAOB 1; ÖDB II 87 ff.). 

koslig adj. I kö`skin Våmh. (Bon.) `trevlig, ge-
mytlig / nice, cosy' (Aasen koseleg). 

ko-sopp m.Ia tjg`rsopp nVåmh. Soll. tjYrsåpp 
vMor.tji`rsåpp öMor.tji'rsapp Ors. kii`såpp Rättv. 
kö`sapp Mock. kö'sapp Flo. Jä. kfi'sapp Mal. 

kn'sapp ÖVd. `kosvamp, Boletus bovinus' cow-
spunk' (SAOB). Jfr mjölksopp. 

kossa f.IVa, se kåssa. 
kost' m.Ia lal8sst Älvd. (koll.:) `de verktyg, som 

behövas för ett visst arbete / set of tools needed 
for certain job' (jfr SAOB kost' 3). Syn.: 
annkost. 

kost" m.Ia k/Psst Älvd. Våmh. kasst Ors. kss(s)t 
NeSi. Vd. 1. `erforderlig mat (och dryck) / 
necessary food (and drink)' (SAOB kost' 2b) 
allra lä`va på klrä'zi, ka'sst Dju. `leva på klen 
kost'; an tä ka'sstv, däre 8' 88 Nås `han är inackor-
derad i maten hos oss'; ni`sstkasst Leks. `mat-
säcksmat'; vi`kkukasst Leks. Dju. Jä. `matsäck 
för en vecka'. Jfr fång-, färd-, jul-, bet. 1, 
vecko-. Syn.: se föda, m. fl. 2. (senare 
ssgsled:) `naturaförmåner / emoluments in kind' 
(jfr SAOB kost" 2b a—f3); se jul-, bet. 2, 
soldat-. 3. (i förb. gå i kost el. gå till kost; 
SAOB kost"' 4) `gå sönder, förstöras; gå i kon-
kurs, bli utfattig / break; go bankrupt; be ruined' 
Älvd. Leks. Li. gö i kri' 88st Älvd. `gå sönder, 
förstöras'; g tä ka'sst Leks. `förstöras; gå i 
konkurs'; gä te lca'sst Li. `gå under; bli utfattig'. 

kost(a) f. III( ,,, IVa) ka's(s)ta (pl. ka's(s)tar 
ka'sstar) Rättv. (jfr SAOB kosta' ib) `kryst-
ning / bearing-down contractions'; britta a 
bart-å fått ke's(s)tar å svi'dnivar 'Brita har 
börjat få krystningar och värkar'. 

kosta' sv.v. 1. kilsyssta Älvd. Våmh. kässt(a) 
öMor. Ve. Soll. ka's(s)ta Rättv. ka'ssta Jä. `an-
stränga, fresta på / strain' (SAOB kosta' 1; 
styr dat. el. ack.:) itjä alt du ki2`8,sst 6'n  Älvd. 
'inte skall du (över)anstränga ögonen'; ä kW sstär 
jän Zra"tunnd e"ta Soll. `det kostar på en lat-
hund, det där'; ä ka's(s)tar hi`s(s)tänz Rättv. 
(Bo.) `det är ansträngande för hästen'. Jfr båga 
på. — Refl.: ̀ krysta' (SAOB kosta' 2) o 
tur Sä Rättv. 'hon (a: den kalvande kon) krystar'. 
Syn.: trödja.— Särsk. förb. (på:) ä kas(s)tar-

Rättv. ä kasst-pir Jä. `det tar på krafterna'; 
(å:) e kfi88tär-4' Våmh. ä kässtär-4' öMor. ä 
kåstär-4' Soll. `det är ansträngande'; ä kässtät-4' 
Ve. `det var ansträngande'. 

kosta" sv.v. 1. U`sssta Älvd. nVåmh. ko`ssta 
Våmh. (Bon.) kässt(a) Mor. Ve. Soll. kwx‘ssta 
Ors. ka's(s)ta Rättv. Bju. Dju. — Tra. ka'ssta 
Leks. Ål `stå i visst pris / cost' (SAOB kostall  1); 
e kirssste tri' riksdälter Älvd. `det kostar tre 
riksdaler'. — Särsk. förb. (på:) på'kassta Leks. 
Nås `påkostad'; (å:) k/Pst-4' Älvd. kwsst-ö' Ors. 
`kosta på'; ft du kii8ster-4' anda på'jtjin Älvd. 
`så du kostar på den där ynglingen!'. 
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ko-stack m.Ib tffrstakk vMor. 'hjord av kor / 
herd of eows'. Syn.: kohop. 

kostal adj. I kieusstal Älvd. Våmh. keesstal Soll. 
kwassstal Ors. (Torp kostall). 1. `kostsam, 
dyrbar / costly, expensive' Ors. Jfr dyr; gälla" 
sv.v., p.pr. Syn.: kost-bar, -barlig, -sam, 
bet. 1. 2. 'påkostande, besvärlig (om person, 
om sysselsättning etc.) / trying, difficult (about 
person, work etc.)' allm. Syn.: kostsam, bet. 2. 

kostbar adj. I kässstbår Soll. ks'sstbår Jä. Mal. 
'som kostar mycket, dyrbar / costly, expensive'. 
Syn.: se kostal, bet. 1. 

kostbarlig adj. I ks'astbåken Li. =föreg. 
kost-håll n.Ia ks'ssthall Nås ka'ssthall Jä. 'under-
håll i mat och dryck, kost / maintenance in 
food and drink, board' (SAOB 1-2). 

kost-hålla st. v. ks'ssthåla Mal. 'underhålla med 
mat / keep in food' (SAOB). Jfr f orda, bet. 2. 

ko-stig m.Ic kö‘stig Jä. kreatursstig, vars sträck-
ning bestämts av kreaturen / cattle-path, the 
direction of which is decided by the eattle'. 
Syn.: se fägadd; koväg m. fl. 

kostlig adj. I ks'sstlen Flo. 'dråplig / screamingly 
funny'; ä va en ks'sstlen kå'r 'det var en dråplig 
karl'. 

kostsam adj. I kässtsamm Mor. ks'sstsam Rättv. 
Bju. Nås Jä. 1. 'som kostar mycket, dyrbar / 
costly, expensive' (SAOB) allm. Syn.: se 
kostal, bet. 1. 2. `påkostande, besvärlig / 
trying, difficult' (V11 We.) Mor. Syn.: kostal, 
bet. 2. 

kota f. IV a hisna 	Älvd. kfi8ta Våmh. 
kö'ta Mor. Ve. Ors. Rättv. kö't(a) Soll. kö'ta 
Dju. Nås Jä.—ÖVd. 1. 'benknota / bone' 
(SAOB 1) allm. bö'nköta öMor. Rättv. `dets.'. 
Jfr axel-. Syn.: knota, bet. 1. 2.a. 'knölig 
utväxt på träd / knobbly protuberance on tre& 
(SAOB 2a) Vd. må‘suköta Äpp. 'dots?. Jfr vill-. 
Syn.: se kn oka, bet. 4. b. 'litet hjul av svarvad 
björk på svarvaxel / small wooden wheel of 
birchwood on lathe-axle' vMor. 3. <bobin /bobbin' 
(se ill.; jfr? SAOB 2 b) OvSi. Mal. ÖVd. Jfr 
nyst-. Syn.: se bete, bet. 8; bult, bet. 2, m. fl. 
4. (senare ssgsled:) 'vinda för långrev el. drag-
rev / windlass for fishing-line' Mal.; se gädd-
revs-. 5. (i förb. med nysta el. styppla v.:) 
stipä'll å kö'to öMor. nösst kö'ta Mal. nesst kö'ta 
ÖVd. 'slå kullerbytta / do somersaults'. Jfr 
hövda adv.; styppla v.; medsuls-. Syn.: 
se knota, bet. 7, m. fl. 

kota sv.v.1. kfesta ,,,kiesta Älvd. 	Våmh. 
kö'ta Mor. Ors. kö'ta ÖVd. (styr ack.:) 'bobina / 

wind on a bobbin'; kö't ga`nne Tra. `dets. (eg. 
kota garnet)'. Syn.: se bulta', bet. 1. 

kot-axel f.Id kö'takksul vMor. 'svarvaxel i ur-
makerisvarv / axle in watehmaker's lathe'. 
Jfr spindeln. 

kot-don n.Ia kö'tdön öMor. (jfr kota f., bet. 3) 
'bobin med underrede / bobbin with frame-base'. 
Syn.: kot-, krammel-, kudd-, kugg-, nystel-, 
nyst-ställning; kugg-, kult-, nyst-don; 
nystbonad; nystel-, bet. 2, nyst-fot, bet. 2. 

kot-fot m. köstföt Mor. (jfr kota, bet. 3) <under-
rede till bobin / frame-base of bobbin'. Syn.: se 
bultfot; kot-stol. 

kot-hov f.VI kä'thöv (pl. kö'thåver) Li. 'hov, som 
framtill hade mot marken tvär sida / hoof, the 
front of which is square to the ground'; hå`sstn 
add kö'thåver om fä'ttan å' om djekk å'nnde nö' 
'hästen hade kothovar, om fötterna på den 
(eg. honom) gick tvärt ner (eg. ände ned)'. 

kot-karl m. I a kö'tkall öMor. `bobin'. Syn.: se 
kota, bet. 3. 

koto adv. kö'ta Flo. 'framåtlutande / leaning 
forward'; sitt hä'tta myttjy kö'ta <sitter mössan 
mycket fram över ansiktet?'. 
ko-trälg m. Ib 	tregg Älvd. kieträgg öMor. 'av 
vidjor förfärdigat, till bindslet hörande hals-
band för nötkreatur / collar made of withes 
used for eattle' (se ill.; ÖDB I 281). Syn.: ko - 
band, bet. 1, -länk; nötband. 

kot-skål f.Ia köYsk rcik Mal. (jfr kota, bet. 2) 
'skål, förfärdigad av knölig utväxt el. masur-
knöl på trädstam / bowl made of gnarled pro-
tuberance or curly-grained knob on tree trunk' 
(SAOB). Syn.: se knokskål. 

kot-stol m.Ia kö'tstölr Mal. ÖVd. (jfr kota, bet. 
3) 'underrede till bobin'. Syn.: se bult-, kot -fot. 

kot-ställning f.Ib lat'ststeiniv(g)g svÄlvd. Våmh. 
kö'tställniug öMor. (jfr kota, bet. 3) 'bobin 
med underrede / bobbin with frame-base' (se ill.). 
Syn.: se kotdon. 

kot-säte n. III kff'stsåte Älvd. kirstsåtä Våmh. 
(jfr kota, bet. 3) 'underrede till bobin i form av 
säte / frame-base of bobbin in form of bench'. 
Jfr kotfot. Syn.: kudd-, kugg-, nyst-säte. 

kott m.Ia kått nvRättv. lezttt Leks. Ål Dju. Ga. 
Flo. Jä. Äpp. Mal. Li. (SAOB under kotte). 
1. 'fruktställning el. kotte av gran, tall el. al  / 
cone of fir, pine or alder' Al Dju. Ga. carclärkstt 
Ga. <alkotte'. Syn.: kvant', bet. 3; kvägla, 
bet. 1; käcklan. 2. 'småvuxen varelse (t. ex. 
pojke) / small being (e.g. boy)' allm. Syn.: 
kotte, bet. 1; kvant', bet. 2. 3. 'spädgris / 
sueking pig' allm. svi‘nkstt Leks. 'griskulting'. 
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Jfr gris-, mora-, soll-. Syn.: kotte, bet. 2; 
kvant'', bet. 1. 4. (abstr.:) 'ringa förmåga 
att växa / little ability to grow' Jä. Äpp. Mal. 
an ai'tt ti kv'ttr, Jä. 'han står stilla i växten'; 
ks'ttr, a kumi-pil' an Mal. `han har stannat i 
växten'. Jfr knut, bet. 3. Syn.: kvant', bet. 4. 
— Avi.: les'ttu adj. Jä. Mal. 'småvuxen / small'. 

kott n.Ia kott Våmh. (Bon.) 'avbalkning av 
förstuga, anv. som skafferi / partition in en-
trance hall, used as larder' (jfr Torp Fr. kot). 

kotte m. III kas ttä Ors. kas tta Leks. kzg`tä Nås ks`ttä 
Jä. ks`tta Mal. 1. 'småvuxen varelse / small being' 
Jä. Syn.: se kott, bet. 2. 2. 'spädgris / 
sucking pig' allm. Syn.: se kott, bet. 3. 

kot-vev f. la k festtal, Älvd. (jfr kota, bet. 3) 'vev, 
varmed bobinen vreds runt / winch by means 
of which bobbin was turned'. 

ko-tåg n.Ic kö'tåg Mock. leobindsle / collar and 
band for cow' (ÖDB I 281). Syn.: koband, 
bet. 3. 

kov m.Ia ('snöflinga / snow-flake'), se kolv, 
bet. 11; snökolv m. fl. 

kovall m.Ia gova'll öMor. kova'll Ve. 'liljekon-
valje, Convallaria majalis / lily-of-the-valley' 
(jfr Lyttkens k o v all); mö'jsgova'll öMor. 'ekorr-
bär, Majanthemum bifolium (eg. muskovall)'; 
svä'ingovs!ll öMor. 'pyrolaart'. Jfr b ock -k (o)-
valla. Syn.: se bockblad. 

kovalla sbst.; se bock-k(o)valla f. 
kov-balk m.Ib ku"våbäk vMor. vSoll. Ors. kuvä'' - 

ba'llk öMor. ku"våbalek Ve. (jfr kove) 'ej upp 
till taket nående vägg mellan förstugan och kam-
maren i femväggsstuga / wall in five-walled 
cottage between entrance-hall and small room, 
not reaching up to ceiling' (se ill.). 

kovde m. Illa kösvde Älvd. `liten pojke / small 
boy'. 

kove m.IV kievi Älvd. Våmh. ku"vå vMor. Ve. 
Soll. kuvi' 	öMor. ku"vi Ors. kU've Ore 
kösvi Rättv. ket'va Leks. kå'va Ål la`va Mock. 
kå'vs Jä. kii'vs Mal. kirvi (pl. kcei'vår) ÖVd. 1. 
'dålig stuga, ruckel / hovel' (SAOB kove' 1) 
Leks. Jfr hybble, bet. 1; ruckel, bet. 2, m. fl. 
2. <kammare / small room' (SAOB kove' 2; ÖDB 
III 60,222) OvSi. Mock. Jä. Mal. ÖVd. aut i kirvetrn 
Älvd. Våmh. in i ku"våm Ve. da i ldt'våm Tra. 

kammaren'; ko'lldkuvi' Våmh. 'kammare utan 
uppvärmning'; klråsdkuvil Våmh. 'kammare, anv. 
som garderob'. Jfr fähus-, lång-, mjölk-. 
Syn.: kammare, bet. 1. 3. `treväggshus med 
pulpettak, byggt mot ett annat hus / house with 
three walls built against another house' (se ill.; jfr 
V11 kove 1; Ross kove 2; ÖDB III 12, 17) öMor. 

Soll. Ors. Ore Rättv. Mock.; obef. Älvd. vMor. 
Ve. a'vykovi Rättv. `treväggshus, anv. till för-
varing av agnar'. Jfr brädsel-, löv-, sel-. Syn.: 
halvbod;lider,bet. 2; mjå-, sido-bod; skjul, 
bet. 1; skåle, bet. 3. 4. (senare ssgsled:) `inpanelat 
parti av svale / panelled part of svale'; se ladu-. 
5. (best.:) 'mindre fj är d, mindre sjö, utgörande 
del av en större sjö! small f j är d, small lake form-
ing part of bigger lake' Ve. vSoll. Syn.: kalv, 
bet. 5; kimme; unge. 

kov-kullan f.IVa bet. ku"vå,kulla Ors. (jfr kove, 
bet. 2) <personifikation av vindens vinande i 
stugans (och särsk. kammarens) väggspringor / 
personification of wind blowing through cracks 
in walls of cottage'. 

kovra sv.v.l. ku"vär Soll. kirvra Mal. Li. (jfr 
SAOB kovra). 1. 'fjäska (för), klema (med) / 
fawn on, make a fuss of' Soll. urn du ku"vrär 
min onum sö'n 'om du klemar med honom så 
där'. Jfr godlåtas, bet. 2 b; kävra, bet. 3. 
2. 'arbeta, insamla och anskaffa strävsamt och 
ihärdigt / work, collect industriously' Mal. Syn.: 
se fångta; fäkta, bet. 5, m. fl. 3. 'beskäftigt 
prata och gå an / fussily talk and go on' Li. 
an kå'ver å hs'll pä' i ä'jtt 'han pratar och går an 
i ett'. — Särsk. förb. (ihop:) dum a kåvär-ihö'p 
nar ta',992, Mal. 'de ha skrapat ihop några tusen-
tal (riksdaler)'. — Sag: kgt'vergsbbe m. Li. 'be-
skäftigt pratsam person / fussily talkative per-
son'. — Avi.: kfc'vär n. Soll. 'fjäsk, krusande / 
fawning'; ku"vrikk m. Soll. 'person, som fjäskar 
el. fjantar / person who fawns and fusses'; ku"v-
rån Soll. lavrs Li. adj. 1. 'fjantig, fjäskig / 
fawning' Soll. 2. 'beskäftigt pratsam / fussily 
talkative' Li. 

ko-väg m.II tffrwåg Våmh. (Bon.) kä'vcig Leks. 
lavtlg Dju. 'väg (stig) från fäbodställe till viss 
betesmark / road (path) from shieling to certain 
grazing land'. Syn.: se fägadd; kostig m. fl. 

ko-värde n.III tjg'wörd Älvd. tffrwärdä Våmh. 
vMor. kfivärd öMor. tji'redid Ve. kii'väks Rättv. 
kövillrä Jä. 'värdet av en ko, en kos värde / the 
value of a cow' (SAOB); die fä" wik a"vå 
tjg'wöröeä Älvd. <de (a: vallhjonen) börja på att 
vilja hava kons hela värde (i vallningslön)'. 

kox n. •••-•m.Ia kok(k)s n. Ve. Ore (bet. 2) Leks. 
Bju. Dju. Ga. Flo. Nås; m. Ore (bet. 4) Rättv. 
Mal.; best. pl. ko'kksan Ga .(SAOB kolera). 1. 
<blick, uppsyn, ansiktsuttryck / look, appear-
ance, expression' allm. 1)&88 ko'k(k)s Rättv. 
u'ddvasst ko'kks Flo. 'genomträngande blick, 
feberblick'; i skull ha si'tt åkkä ko'kks an hå,sdä 
Dju. 'ni skulle (: 1 skullen) ha sett, en sådan 
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uppsyn han hade'; du e stji"lu mä en ko'k(k)s 
Rättv. (Bo.) 'du är skyldig mig en blick' (säges till 
den, som man skämtsamt narrat att se åt visst 
håll). 2. 'ansikte / face' Ore Rättv. Leks. Dju. 
Mal. stegg i ko'k(k)säm ,,,  fiVir i ko'kken Rättv. 
'ful i ansiktet'; mi'tt i ko'kksä Ve. mi'tt i ko'kkss 
öLeks. lav i ko'kksä Dju. mi'tt i ko'kksn Mal. 
`rätt i ansiktet'. Syn.: se ansikte, bet. 1; 
kry se m. fl. 8. 'pupill / pupil' Ga. Jfr kox öga. 
4. `(öknamn på) vindögd person / (niclmame of) 
cross-eyed person' Ore. 

koxa sv. v. 3. 1. ko`kksa öMor. Ve. Ore Leks. Ål 
(pret. ko' kksts ko' kksa Leks.) k& kksa (pret. 
ku`kkstä) Ors. ko`k(k)sa Rättv. Bju. Dju.—Äpp. 
(pret. ko'/c(k)85 Rättv. ko`kkstä Dju. Ga. Nås). 
1. 'stirra, glo; se, titta / stare, glare; look' 
(SAOB koxa" 1) allm. ku`kks in i bö'tji vOrs. 
'titta förstulet i boken'; kokks-hi'ttn Leks. 'se 
hitåt'; kokks-i-ks'ss Leks. `vara vindögd, titta 
i kors'; (i förb. med stare m.:) ho stil'r å ko`kks 
sterrn ti en ku`ppjerrk Dju. <hon står och stirrar 
(med frånvarande blick) på en spindel (eg. 
koxar staren uti en koppdjärg)'. Jfr böglan; 
k a g ai; k å g a. 2. <hypnotisera / hypnotise' 
Rättv. — Särsk. förb. (in:) i bara ku`kkst-in 
öOrs. 'jag bara tittade in'; (inåt:) du ska kokke-
inå.' däre s'ss Nås 'du skall titta in hos oss'. 

kox-öga n. kökksögä Leks. Al Dju. kökksika Leks. 
(Silj.); pl. kökkstigur Bju.; best. pl. kökksi3go 
Flo. 'öga / eye' (jfr We. seöga) allm. ja ha fått 
ns skrä'p ti vä'nn,stär ko`kkskä Al 'jag har fått 
ngt skräp i vänstra ögat'; hä for smit'svöd ti 
kökksögo Dju. 'det kom knott (småsved) i 
ögonen'; jä ä 88 ma'tt ti fs'Irv ko`kksågon Leks. 
'jag är så matt på själva ögonen' (i motsats 
mot <ansiktet'; se öga n.). 

krack ni. I b krakk Mal. Li. krakk Tra. 1. <själv-
vuxet säte / naturally-formed seat' (SAOB; 
ö DB III 212). Jfr hässj-. Jfr kränka f., bet. 
7. 2. (senare ssgsled:) <träställning av växlande 
utformning och användning / wooden frame of 
varying shape and use'; se b å t-, r ä c k-, s å g-, 
v e d-. 

kracka sv. v. 1. kra`kka Älvd. 'krassla, vara sjuklig / 
be poorly, out of sorts' (Rheinisches Wörter-
buch kracken; jfr Torp krakk"'). — Ssg: 
kra`kkfajs m. Älvd. 'sjuklig person / sickly 
person'. — Avi.: krakk m. Älvd. 'sjukling; ynklig 
person / sickly person' (jfr svulten-); krakk n. 
Älvd. 'sjuklighet, sjukligt tillstånd / sickliness'; 
kra`kkug nÄlvd. kra`kks Li. adj. 1. 'sjuk / ill' 
Älvd. 2. 'stel, styv / stiff' Li. kra`kks i fi'vn(g)-
rym 'stel och ledstyv i fingrarna'. 

krackla sv.v.l. krakkäk- Äpp. kra`kkälr- Li. (V11 
We. krackla v.) 'mödas, krångla / toil, tamper 
(with)' Li. hsnn hsll d2 på kra'kkäk mä då <vad 
håller du på och krånglar med?'. — Särsk. förb. 
(upp:) dem a krakkäk-s'pp 	mulla trö'sm 
Äpp. 'de ha provisoriskt satt upp stängsel mellan 
träden'. — Av!.: kra'kktar n. Mal. 'illa utfört 
arbete; någonting underhaltigt / inferior work; 
something inferior'; kra`kkku adj. Mal. 'dålig, 
illa utförd / bad, badly done' Mal. 

krafs m. I a krafs Tra. (SAOB krafs') <grep, vars 
klor voro vinkelställda mot skaftet / pitchfork 
with prongs set at an angle to the shaft'. 

krafs n. la kraffs Mal. <strunt, skräp / rubbish' 
(SAOB krafsu  2 b). 

krafsa f. IV a kra'ffsa Våmh. (SAOB). 1. `kol-
kratta, anv. på smideshärden / rake used in 
smithy' (ÖDB II 70). Jfr härdten; kolspade, 
bet. 2. 2. <räfsa, anv. på svedjefall att krafsa 
aska över den nysådda rågen / rake used on 
burn-beaten land to rake ashes over the newly-
sown rye'. Jfr fall-; gryfsai, bet. 1. 

krafsa sv. v. 3. — 1. kra'ffsa vMor. Ors. Rättv. 
(pret. kra'ffstä‘,,kra'ffsed Ors.) kra'ffaa Bju. Nås 
Jä. Äpp. (pret. kra'ffsä Nås) kra'ffsa Mal. ÖVd. 
(pret. kra'ffs Mal.). 1. 'med klor, fingrar el. ngt 
verktyg skrapa mot ngt / scratch, scrape' 
(SAOB) allm. kra'ffs jö'k på pd`ron Tra. 'mylla 
över potatisen'. Jfr klona, bet. 1. Syn.: 
kr asp a. 2. 'samla (ngt) med ett krattliknande 
redskap / collect together with rake' (jfr SAOB 
2 b) Våmh. kras ffs l'eöumbåreö 'samla material 
till strö på tallhed'. — Pass.: se handkrafsas. 
— Särsk. förb. (å:) ra`ttjen kraffsed-« dä"rär 
öOrs. <hunden krafsade på dörren'; (åt:) kraf/s-ä' 
säg Äpp. 'ta för sig; med alla medel förvärva'. 

kraft f. la krappt Älvd. krappt ,,,krafft Våmh. 
kraf(f)t Mor. Ve. Rättv. Bju. Ga. Nås Jä. Äpp. 
ÖVd. krafft ,,krafft Mal. 1. 'kroppslig styrka, 
kroppskraft / physical strength' (SAOB 1 b) 
allm. ir e nog & kra'ppt i dig Älvd. <är det ngn 
styrka i dig?' (utmaning till brottning); åv å'll 
kra'fftum öMor. 'av alla krafter'. 2. 'förmåga 
att mätta, mäktighet; must (om mat, foder el. 
dryck) / ability to satisfy (about food, fodder or 
dr nk)' (jfr SAOB 5 a) Mor. Ve. 3. <sexuell 
potens / sexual potency, virility' Älvd. eåIr ivgg 
kra'ppt i 4m <han är impotent'. 

kraftig adj. I kras fftun Våmh. kras fftun vMor. 
kra'fftug Leks. kras fftu Bju. Jä. kra'ffti Mal. 
kra'ffts öVd. 1. <kraftfull, stark (om levande 
varelse) / strong' (SAOB 1) allm. Syn.: se 
bålstark, bet. 1; maktig, bet. 2, m. fl. 2. 
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`närande, mäktig (om mat) / nourishing, 
filling (about foDd)' (jfr SAOB 5 a) allm. Syn.: 
m akt ig, bet. 1; mät t s am. 3. 'som har en starkt 
utpräglad smak, krydd- el. alkoholstark / with 
very strong taste, hot, heady' (t. ex. om  ngt 
mycket surt) vMor. Mal. Li. 

kraft-välling m. Ib kra'fftvälling Li. 'benmjöls-
välling, på vilken socknen bjöd vid husförhör / 
bone-meal gruel given by parish on occasion of 
parish catechetical meeting'. 

krag n.Ic kräg Ve. Bju. (SAOB under kraki). 
1. 'stolpe i hässja / pole in hurclle' allm. hit'jskräg 
Bju. 'clets.'. Jfr löv-. Syn.: se hässjgubbe; 
krakr, bet. 1; krake", bet. 3, m. fl. 2. <sido-
stolpe i ett led / side-pole in fence-gap' Bju. 
Syn.: kraki, bet. 2; led-krag, -mara. 

kragas sv. v. 1. pass. krå"g ås nälvd. krä'gas Dju. 
'taga kragtag, brottas / wrestle' (Rietz; VII 1). 
Jfr kragtag etc. Syn.: brotta v. pass., bet. 1. 

krag-band n. Ta krä"gäbannd Våmh. (Bon.) krå-
gå'bannd e,,krågåba'nnd öMor. krå"gåbannd Soll. 
krä`gbannd Flo. 1. 'vävt band, anv. till ärm-
linning på överdelar och skjortor / woven band, 
used as wristband of bodices and shirts' (se ill.; 
SAOB 1; ÖDB IV 163, 172 f., 255, 370, 371) 
Våmh. (Bon.) öMor. Soll. Jfr krage, bet. 5. 
Syn.: kvårdband, bet. 1; linningsband. 2. 
'clamastvävt, silkesmönstrat band, vikt i fyra 
delar och anv. vid kragens hopfästande / da-
mask, silk-patterned band, folded into four and 
used to fasten collar' Flo. 

krag-blomma m. Illa krå"gåblråntrn vMor. krå"gå-
bIrjöm, Soll.; obef. öMor. 'prästkrage, Chrysan-
themuna / ox-eye daisy'. Syn.: se dödk arl-
blomma; knektkulla; knäkullor; krag-
kulla, -toppa m. fl. 

krage m. IV krOgi Älvd. Våmh. (best. krä'nÄlvd.) 
krå"gå vMor. Soll. kra"ji,-,krågå' öMor. kra"ji 
(best. sg. dat. krå"gåm) Ors. krä'je Ore 
krä"gi Rättv. krä`ga Leks. Ål krä`ga Bju. Ga. 
Mock. kriega Dju. krä'gä Flo. krägkr Nås-Mal. 
kriri, (best. sg. dat. krä'om; pl. krä'or) ÖVd. 
(jfr Bergfors, s. 74). 1. 'halskrage, uppstående 
el. nedvikt samt fastsydd på vissa klädesplagg 
(skjorta, jacka, halskläde) / collar' (SAOB 2a) 
allm. stKrtkrågå Soll. 'krage på skjorta'. Jfr 
hals-, halsklädes-, krus-, livstyck-, skägg-, 
stånd-, överdels-. 2. a. 'broderat och fodrat 
klädesplagg, som omslöt halsen, löskrage / 
embroidered and lined garment which covered 
throat, loose collar' (se ill.; SAOB 2 b; jfr 
ÖDB IV 42, 56, 372 ff., 467 f.) allm. ka'llkragi' 
Älvd. 'manskrage'. Jfr nattkappa; bakoch- 

fram-, lös-. b. grvinnohalskrage av diagonalsku-
ren duk, fodrad samt svagt ringad vid halsen / 
woman's collar made from a diagonally eut, 
lined scarf, slightly rounded at neck' (ÖDB IV 
300 ff.) Flo. Jfr halskläde, bet. 2. Syn.: 
kraghalv a. 3. <kant el. uppslag upptill på 
socka, handske el. vante / edge or cuff of sock or 
glove' (SAOB 3 b) allm. slikkrägå vSoll. 'upp- 
slag på socka'; a`nnskkrägå Soll. 'uppslag på 
handske'; vättkrågå Soll. <uppslag på vante'. 

(senare ssgsled:) a. <schalett / head-scarf' Äpp.; 
se huvud-. b. <näverstycke, lagt på axlarna till 
skydd mot regn / piece cf birch-bark, put on 
one's shoulders as rain-shelter' Mal.; se näver-. 

'linning nedtill på ärm / wrist-band of sleeve' 
(ÖDB IV 171, 370 f.) öMor. Soll. Jfr ärm-. 

<bakstycke av ovanläder till sko / back of shoe 
upper' Ors. 7. (senare ssgsled:) 'bindvävnad, 
vid vilken ändtarmen är fästad, tarmfett / 
connective tissue to which recturn is fastened' 
Ors.; se rynkt-. 8. <veckad kant av bleckplåt 
på ljusf orma / folded edge of tin-plate on 
ljusf orma' (ÖDB III 306f.) Bju. — Ssg: 
krägshasstji m. Mal. 'med uppslag försedd 
handske av sämskskinn / chamois-leather glove 
with cuff' (jfr krage, bet. 3). 

kragg m.Ib kragg Våmh. (Bon.) Mor. Ve. Soll. 
Ore kragg Tra. (Torp). 1. `kortvuxet, grovt och 
kvistigt barrträd / short, stubby, branchy coni- 
fer' allm. ts'llkragg Ore 'martall'. Jfr gorrtall. 
Syn.: krugg, bet. 1; varg. 2. 'förkrympt el. 
sjuklig individ / stunted or siekly person' Våmh. 
Mor. snö"rkragg Våmh. (Bon.) 'snuvig person'. 
— Ssgr: kra`ggskög Ve. Soll. Ore kra`ggskög Tra. 
m. <skog av korta, grova och kvistiga barrträd / 
forest with short, stubby, branchy conifers'; 
kra`ggtåll Mor. Soll. kra`ggtv11 Ore krasggtall Äpp. 
kra`ggtål Mal. m. 'martall / dwarfed pine'; kra`gg- 
väkkst Soll. kra`ggväkkst Äpp. kra`ggvakkst Tra. 
adj. 'med förkrympt växt, småvuxen och knotig / 
stunted, short, knotty'. — Avi.: kra`ggun Ve. 
kra`ggån Soll. kra`ggu Mal. kra`gg8 Li. adj. 'för-
krympt, småvuxen, kort och kvistig / stunted, 
short, branchy'; kra`ggu skög Ve. 'kortvuxen och 
risig skog'. 

krag-halva f.IVa krä'ghairva Mock. 'kvinnohals-
krage av diagonalskuren duk, fodrad samt svagt 
ringad vid halsen' (ÖDB IV 304). Syn.: krage, 
bet. 2 b. 

krag-kulla f.IVa krå"gåkulla vMor. krå"gåkulla 
Rättv. (Bo.) 'prästkrage, Chrysanthemum'. Jfr 
gul-. Syn.: se dödkarl-, krag-blomma 
m. fl. 
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krag-nättja f. IV a krå"gånettja ‘-.krå"gånyttja 
vMor. (jfr nätt j a). 1. `talgbeläggning omkring 
nätmage / intestinal suet round reticulum'. Jfr 
flocktalg m. fl. Syn.: kragtalg. 2. 'rysch i 
ruche, frill'. — Avi.: krå"gånyttjut adj. n. 
vMor. `ryschigt / ruchy, frilly'. 

krag-pinne m.IIIa krä'gpinna Bju. (jfr krag, 
bet. 1) 'i hässjstolpe inborrad pinne / stick 
bored into hurdle pole'. Syn.: krak -pinne, 
-tinne. 

krag-tag n. II «le krå"gåtåg Älvd. Våmh. krå"gå-
tåg Soll. krå`gtåg Rättv. Bju. Nås Jä. krtegtag 
Leks. krå`ptåg Mal. 'grepp i motståndare(ns 
krage) vid brottning / grip on opponent('s °ollar) 
in wrestling' (SAOB). Jfr arm-, fång-tag; 
kragas v. pass. 

krag-talg m. Te krå"gåt1ig Våmh. (Bon.) krå"gåtåg 
öMor. 'talgbeläggning på (tarmar och) nätmage'. 
Syn.: kragnättja, bet. 1. 

krag-toppa f.IVa krå;g8tuppa Nås Jä. Äpp. Mal. 
(jfr kraktoppa f.) 'prästkrage, Chrysanthe-
mum'. Syn.: se dödkarl-, krag-blomma 
m. fl. 

krag-vant m. Ta krå"gåvått Soll. krå"gåwytt Ors. 
(jfr krage, bet. 3) 'vante med stort uppslag / 
mitten with big cuff' (jfr SAOB kragvante). 
Jfr vantring. 

kraki  n. II -Ib f. 1 b kräk n. Ve. Ors. Oro Leks. 
Ål-Mock. n. 	Rättv. (SAOB kraki). 1. 'stolpe 
i hässja / pole in hurclle' (ÖDB I 191, 254, 339, 
427; även överfört på krak-liknande mönster i 
bandväv, stickning etc.; jfr krakband m. fl.) 
allm. b Orå krå' kvr Rättv. (Bo.) 'förse hässjstolpar 
med borrhål för pinnarna'. Jfr hål-, hässj -, löv-, 
råg-. Syn.: se hässjgubbe; krag, bet. 1; 
kraken, bet. 3, rn. fl. 2. 'sidostolpe i ett led / 
side-pole in fence-gap' Dju. Syn.: se krag, 
bet. 2. 3. <vid lieorv fäst, gallerliknande träställ-
ning, anv. vid skörd / wooden barred appliance 
fastened to shaft of scythe and used when 
harvesting' (ÖDB I 411 f.) Ors. Jfr båga f., 
bet. 2; kvist, bet. 7, m. fl. 

kroki' n.Ib kräk Ve. vSoll. Leks. Jä. (SAOB 
kraku). 1. 'varelse; eländig varelse, kräk / 
creature; miserable wretch' Leks. Jä. fä ä i 
hacks krå'k Leks. <jag är en sådan eländig stac-
kare'; &lire ett krå'k hälle Jä. 'inte en enda 
varelse'. Syn.: kravell', bet. 3; kräk, bet. 2; 
kräkande; kr öv. 2. 'husdjur, kreatur / dome-
stic animal, cattle' Ve. vSoll. an  add mi"kälkrå',''k 
Ve. 'han hade många kreatur'. Jfr smal-, små-. 
Syn.: djur, bet. 3; kreatur, bet. 2; kräk, bet 3. 
3. (best. sg. i koll. anv.:) krätjä Ve. 'kreaturen, 

kreatursbesättningen / the cattle'. Syn.: kro a-
tur, bet. 3. 

krak-band n.Ia krå`kbannd Flo. (jfr kr air', bet. 1) 
<vävt band med mönster liknande hässjekrak / 
woven band with design like hurdle-poles' (jfr 
ÖDB IV 522). Jfr krakkrus. 

krak-borr m.Ia krå`kbår Al Dju. Mock. (jfr kr aki, 
bet. 1) <borr, anv. vid borrande av hål för pin-
narna i hässjstolpe / drill used for boring holes 
for sticks in hurdle pole'. Syn.: se hässj golv-
gubbnavare. 

krake' m.IV 	krå"tji Älvd. Våmh. krå"kå 
vMor. Ve. Soll. kratji' öMor. kra"tji Ors. krä'tje 
Oro krä,'Icv Rättv. krå'ke Leks. krå`ka Al krå'kä 
Flo. krå`ks Nås-Mal. kra`ttji (pl. kra`kkor) Tra. 
(jfr Bergfors, s. 74). 1. 'dålig häst / inferior 
horse, nag' (SAOB krake', bet. 1) allm. Jfr 
häst-. 2. 'svag el. på annat sätt undermålig 
mansperson / weak or inferior mab' (SAOB 
krake', bet. 2) allm. ka'rrkrå,tje Ore 'dots?. 
Jfr krångel, bet. 2. Syn.: krakstedt; kram-
m el, bet. 13.—Avi.:krå,"kukin adj. Våmh. (Bon.) 
'sjuklig / sickly'. 

kraken  m.IV 	krå"tji Älvd. Våmh. krå"kå 
vMor. Ve. kratfi' -kråka' öMor. kra"tji Ors. 
krå"ki Rättv. krä`ka Leks. Al krEaca Bju. Dju. 
Ga. krå,skä Flo. kräks Nås-Mal. (jfr Bergfors, 
s. 74, 103 f.). 1. 'torr trädgren; torrt el. för-
krympt mindre träd el. buske / dry branch; dry 
or stunted tree or bush' (jfr SAOB krake" 1) 
Rättv.-Ga. Jfr kräkel'; torr-. 2. 'stör med 
kvarsittande grenstumpar, stundom anv. som del 
av hässja el. som torkstång för not / stake with 
ends of branches on it, sometimes used as part 
of hurclle or as drying-pole for seine' (se ill.; 
ÖDB I 114; jfr SAOB kraken.' 1) öMor. Ve. 
Ors. Äpp. Jfr röd-. 3. 'stolpe i hässja' (se ill.; 
ÖDB I 254, 427; även om sidostöd med pinnar 
i krakvarpor) OvSi. Vd. Jfr hässj-. Syn.: 
se hässjgubbe; krag, bet. 1; kraki, bet. 1. — 
Avla krä'kut adj. n. Al <fullt av torra trädgrenar 
/ full of dry branches'. 

krakel n. Id gratjå'l Leks. `gräl, osämja / row, 
brawl, quarrel' (SAOB). 

krak-hål n.Ia krå`khålr Leks. 'hål i marken efter 
en hässjstolpe / hole in ground where hurclle-
pole has been'. 

krak-krus n.Ia krå`kkriis Ga. (jfr kraki, bet. 1) 
'vävt mönster, påminnande om hässjekrak / 
woven design looking like hurclle-bars' (ÖDB 
IV 522). Jfr krakband. 

krak-navare m. la krå"kånåvå'r öMor. krå`kncivår 
Rättv. kråsksnåvårJä. (jfr kraki, bet. 1; krakell, 
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bet 3) 'borr, anv. vid borrande av hål för pin-
narna i hässjstolpe / drill used for boring holes 
for sticks in hurdle-pole'. Syn.: se hässj golv-
gubbnavare. 

krak-pinne m. Illa krå"kåpi'nn öMor. kräkpinnä 
Ors. Ore kräkpinns Rättv. kräkpinna Leks. Al 
kräkpinna Dju. Nås kräkspinna Jä. Mal. (jfr 
krakI, bet. 1; kraken, bet. 3) 'pinne i hässj-
stolpe / stick in hurdle-pole'. Syn.: kr agp inne; 
kraktinne. 

krakpinns-borr m. Ta kräkpinsbår Al 'borr, anv. 
vid borrande av hål för pinnarna i hässjstolpe'. 
Syn.: se hässjgolvgubbnavare. 

krakpinn(s)-navare m. kräkpinnåvår Ore kräk-
pinnsnåvår Leks. (Silj.) =föreg. 

krak-stedt m.Ia kräkstätt Leks. 'ynklig person, 
krake / wretch'; tykks kräkstättar 'sådana 
krakar!'. Syn.: krake', bet. 2. 

krak-stör m. la kräkstår Äpp. 'en i marken ned-
slagen stör, som upptill korsade en annan stör 
och med denna bands ihop medelst en vidja (i 
hässja på svedjefall) / pole stuck into ground, 
the top of which was tied with a withe to an-
other pole running erosswise (in hurdle on burn-
beaten land)'. 

krakstör-gård m. Ja kräkstögälr Äpp. 'hägnad av 
stänger, lagda på saxställda störpar / enclosure 
of stakes laid on erossed pairs of rods' (ÖDB I 
342). Syn.: se korsgård m. fl. 

krak-tinne m. Illa kräktinns Rättv. (jfr kr aki  
bet. 1) 'pinne i hässjstolpe'. Syn.: k r a g-, k r a k-
pinne. 

krak-toppa f.IVa kräktuppa Al krtektuppa Dju. 
kräktuppa Ga. Flo. (jfr kragtoppa; kraki) 
'prästkrage, Chrysanthemum'. Jfr gul-. Syn.: 
se dödkarl-, krag-blomma m. fl. 

krak-varpor f.IVa pl. krå"kåvarrpor Soll. kräk-
varrpår Leks. (Silj.) (jfr kraki, bet. 1; krake, 
bet. 3) 'stegliknande el. ramformad varpställ-
ning, som vid användningen restes mot en vägg / 
ladder -like warp-frame placed against wall 
when in use' (se ill.). Syn.: pinn-, rät-, steg - 
varpor. 

krall n.Ia krall vMor. Soll. (jfr krälla st.v.; VII 
We. krall). 1. 'myllrande samling av små-
kryp el. små varelser / swarm, throng of small 
creatures' (t. ex. maskar el. barn) Son. .21ä'jkt 
små'tt kra'll 'sådana där småkryp'. 	2. <obe- 
tydligt arbete, små,göra / unimportant work, 
pottering' vMor. — Ssgr: kra'lldjårå n. vMor. 
'obetydligt arbete, knåpgöra / unimportant 
work, pottering'; kra'llstannd n. vMor. 'potatis- 

stånd med många små potatisar / potato plant 
with many small potatoes'. 

kralla sv. v. 1. kra'lla svMor. (jfr krall n.; krålla 
v.; krälla st. v.; 1 Torp kralla) <språka skämt-
samt med, prata tok, skoja / talk nonsense, 
joke, lark'; i få full lrfiv å kra'll ati di bitå 'jag 
måste väl få prata litet tok med dig (eg. återi 
dig)'. 

kram adj. I kräm Älvd. öOrs. kräm Mor. Ve. Son. 
vOrs. Ore-Mal. kramm öVd. 1. 'som är fuktig 
och formbar på grund av tö (om snö) / damp and 
mouldable due to thaw (about snow)' (SAOB 
kram') allm. kräman 8n5' Äpp. 'kram snö'. Jfr 
kränija. Syn.: len, bet. 1; örom. 2. (för-
stärkande:) kräm lo'r(r)tn Rättv. 'rena, rama 
smutsen / absolute filth'. 

krama sv.v.l. krä'ma Älvd. kräsma Ve. Soll. 
kr4`ma krä'm.1 Ors. klräma Rättv. kräma Bju. 
Nås kräms Jä. Äpp. Mal. 1. 'hårt omfatta 
el. omfamna / hug' (SAOB 1; styr ack.) Älvd. 
Bju. Nås-Mal. Syn.: se klona, bet. 4; kråma' 
m. fl. 2. 'gripa (taga) med hela handen, taga 
grabbtag / grip with whole hand' Rättv. Syn.: 
grama, bet. 1; labb a, bet. 1. 3. 'med händerna 
trycka el. pressa samman (ex. ostmassa, snö) / 
press together with hands (e.g. cheese, snow)' 
(SAOB 1 e-d) Ve. Soll. 4. 'vara kram, knarra 
av kramhet (om snö) / be wet and cloggy (about 
snow)' Ors. ä krämsd undsr sko'mma vOrs. 
`det knarrade av kram snö under skorna'. Jfr 
krämj a', bet. 2.— Särsk. förb. (i:) i kr4rne1-1' 

Älvd. <jag grep tag i honom': (till:) 
kr4m,e-tr a Zri".2gossam Älvd. <han (o: katten) 
klöste lillpojken'; (åt:) kräm-ä' sig Älvd. 'rycka 
till sig'. 

kramas n.Ia kramäs Ors. Leks. Mal. 1. 'grann-
låter, krimskrams / ornaments, fripperies' 
(SAOB 1) Ors. 2. 'skräp, bråte / rubbish, debris' 
Leks. Mal. 

kramla sv.v.l. kra‘m(m)Zra Rättv. Dju. Nås 
Äpp. kra`mmblra Tra. (SAOB kramla'). 1. 
'göra griprörelser med el. kröka fingrarna / 
grasp with fingers or crook one's fingers' Rättv. 
kra`m(m)lra ma fi'vvrom Rättv. (Bo.) 'kröka 
fingrarna'. 2. `lägga (ngt) i oordning / mess up, 
clisarrange' Rättv. Tra. 3. 'bobina (om garn) / 
wind on a bobbin (about wool)' Dju. Syn.: 
se bulta', bet. 1. 4. 'krångla; kuckla / make 
difficulties, eause trouble' Nås Äpp. — P. pret.: 
kra`mmlra Flo. Jä. 'stel i lederna, rådbråkad'. 
— Särsk. förb. (ihop:) krambslr-ihö'p Rättv. 
(Bo.) 'rafsa ihop (föremål av olika slag)'. 

kramlig adj. I kra`m(m)lru Rättv. Nås Jä. 



krammel 	 1219 	 krampa 

kra`mmblre ÖVd. (We. kramlog). 1. 'ovig 
(klumpig) i sina rörelser / awkward' ÖVd. 
Syn.: se b acklig. 2. <krånglig, intrasslad, 
oordnad / disarranged, in disorder' Rättv. 3. 
<klen till hälsan, krasslig / sickly, delicate' 
Jä. 

krammel n. Id kr4'mmbelr Älvd. kr4'mmbälr Våmh. 
kra'mmbälr vMor. Ve. Soll. Ore kra'mmbäl., 
kra`mmbäl öMor. kra'mmb81 vOrs. kra'mm8k 
Rättv. kra'mmälr Ål Dju. Ga. Flo.-Mal. 
kra`mmbelr ÖVd. (SAOB). 1. 'träställning el. 
träram av växlande slag / wooden frame or 
stand of various kinds' (t. ex. ÖDB I 93; II 66; 
III 108; Gruddbo 451 f.) allm. bo"rkrammbälr 
Soll. 'träställning (smal hylla med hål) för bor-
rar m. m.'; ri`sstkrgmmbälr Våmh. <träram till 
rist'; öskleskra,mmbälr Soll. e`kkskrammbul vOrs. 
<anordning för upphängning av yxor'. Jfr 
brunns-, handkläd(es)-, hässj-, jung-, 
kniv-, kvant-, lie-, ljuster-, mjärd-, ost-, 
rep-, rev-, rock-, rull-, sked-, skål-, slip-
stens-, solv-, spjäll-, stång-, svirvel-, såg-, 
tråd-, tvinn-. Jfr grind, bet. 12. 2. <timrad 
ram, utgörande stöd för takstenar / timber 
framework acting as support for roof-stones' 
(se ill.) Älvd. Syn.: tvärslag. 3. lyftram i 
laxtina / lifting-frame in salmon-trap' (se ill.; 
jfr ÖDB I 84 f., 93) Älvd. Jfr mjärd; trutt 
m. fl. 4. 'träställning, anv. vid uppböjande av 
nos på skida / wooden frame used to press up 
tip of ski' Våmh. (Bon.). 5. 'större träställ-
ning, i vilken svårskodd häst hölls fängslad / 
large wooden frame for horse which was hard 
to shoe' (se ill.) Leks. Ål Mal. Syn.: hästkram-
mel; prångel; sko-spilta, -stall. 6. 'ställ-
bar träram, anv. vid rötning av IM / adjustable 
wooden frame used when retting flax' Flo. 
Syn.: lin-. 7. 'bobin / bobbin' Dju. Syn.: se 
bete, bet. 8; bult, bet. 2; kugg" m. fl. 8. 
`spinnrocksarm / arm of spinning wheel' öMor. 
Ål Ga. Syn.: krok-, lill-rock, bet. 2; rock-
arm, -krammel, bet. 2, -skånk; spinnrocks-
krok. 9. 'galler av träspjälor / lattice of 
wooden slats' Ors. Jfr ljur-. 10. 'redskap el. 
bråte, högt uppstaplade el. liggande huller om 
buller / tools or lumber piled up or lyinghiggledy-
piggledy' Mor. NeSi. Vd. Jfr näver-. 11. (senare 
ssgsled:) 'påssjuka / mumps'; se kind-. 12. 
'besvär, krångel / difficulty' Nås. 13. 'ynklig 
individ / wretch' Mor. e`sstkrammbäk 'häst-
krake'. Syn.: se krake', bet. 2. 

krammel-ställning f.Ib kra`mmähtällniv Dju. 
(jfr krammel, bet. 7) <bobin med underrede / 

bobbin with frame-base'. Syn.: se kotställ-
ning. 

krammel-såg f. Te krg`mmbeIrsäg vÄlvd. kra'mm-
bälrsäg Ve. kra`mmäketg Flo. kra'mmäksitg Jä. 
1. (jfr krammel, bet. 1) <handsåg med spänn-
ram, justersåg / hand-saw with frame, span-saw' 
(ÖDB II 173) Ve. Flo. Jä. Jfr båg-, stor-såg. 
Syn.: kringel-, laggved-, rund-, snickar-
såg. 2. <liten vattensåg, anv. vid sågning av 
virke till laggkärl el. tunnor / small water-saw 
used when sawing timber for tubs and barrels' 
(Skansvakten nr 25, s. 11; Älvd. arb., s. 220 
med ill.) Älvd. Syn.: kärlved-, tvärtöver-
s å g. 

krammel-säte n. Illa kra`mmäksåtä Dju. (jfr 
krammel, bet. 7) 'säte med hål för bobinställ-
ning / seat with holes in it for bobbin-stand'. 

kramp adj. I kropp Älvd. (SAOB V11 GotlOrdb. 
OLau kramp; jfr ordb. krämpa v.). 1. 'kro-
kig; krokigt vuxen / crooked; kro'pp i ry`ciclkm 
'krokigt vuxen i ryggen'. Syn.: buktig; kro-
kig. 2. (i förb. kramp om ögonen:) kro'pp 
tkm ()synt 'som förvrider ansiktet (t. ex. till gråt) / 
twisting face (when starting to cry)'. — 
kro`pp@n v. Älvd. 'bliva krokig / become crooked' 
(t. ex. om  bräde, som slår sig av fukt). 

krampa LIVa kr4`rrampa Älvd. kra`mmp(a) Soll. 
Ors. kra`m(m)pa Rättv. Bju. Nås-ÖVd. 1. <i 
båda ändar vinkelböjt järn, anv. att fästa två 
föremål vid varandra / iron bent at an angle at 
both ends, used to fasten two objects together' 
(SAOB krampa" 4; ÖDB III 157; D. 0. Zet-
terholm i Gruddbo 404 ff.) allm. Jfr båt-, köl-, 
lås-. 2. 'ett slags tving av trä (träkloss med 
urtagning), anv. att sammanpressa två träbitar 
etc. / a sort of wooden clamp used to press two 
pieces of wood together' Soll. Ors. Bju. Jä. Jfr 
kap e, bet. 2. 3. 'fäste för kläppen i kyrkklocka 
el. skälla / holder for elapper of church-bell or 
cow-bell' Jä. Äpp. Syn.: kläppögla; uppe-
håll. 4. (senare ssgsled:) 'järnkrok el. hake, 
med vilken stocken fästes vid underlaget (dy-
nan) i strömsåg / iron hook, by which log was 
fa,stened to the support (dynan) in saw-nnill' 
Älvd.; se dyn-. 

krampa sv. v. 1 kram(m)p- vSoll. Ors. kra`m(m)p 
Soll. (jfr krampa f., bet. 1) 'slå krampor i ngt / 
put clamps into sthg' (SAOB krampa" v., 
under krampa" sbst.) Soll. kra`mp sö"mfärä 
<slå krampor i fogen (eg. sömfaret)'. — Särsk. 
förb. (ihop:) kramp-iö'p vSoll. Ors. <samman-
hålla (hopfästa) medelst järnkrampa el. trä-
tving'. 
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krampen m.III a best. krosppin Älvd. (jfr kramp 
adj.) 'den Onde, fan / the devil'; stjäTtigrg 
krowpp4m 'den Ondes skällko (o: fiolen)'. Jfr 
Dart. Syn.: se fan, bet. a. 

kramp-kniv m.Ia kröppknajv Älvd. 'kniv med 
krokigt blad, anv. vid tillverkning av skedar, 
slevar och skålar / knife with crooked blade 
used for making wooden spoons, ladies and 
bowls' (se ill.). Syn.: kramp-, krok-, sked-, 
skål-kniv. 

kramp-krus n. Ta kra'mmpkrfts Soll. 'särskilt 
mönster i stickning el. sömnad / particular 
pattern in knitting or sewing'. 

kramp-syl m.Ia kra`nampsylr Sol!. kra'nunpsilr 
ÖVd. 'flat syl, medelst vilken hål för krampa 
åstadkoms i båtbord / flat awl used for making 
holes in boat-boards for cramp-iron' (se ill.; 
ÖDB II 196 f.; Gruddbo, s. 405). Syn.: båtsyl. 

kramp-tång f. la kra‘mrnptåvvg Sol!. <tång, anv. 
vid tillvikning av båtkrampor / pliers used for 
bending cramp-irons of boat' (se ill.; ÖDB II 
196 f.; Gruddbo, ill. vid s. 411). 

kramsai  sv. v. 1. kra'mmsa Äpp. (V11 Torp 
kramsa) 'gripa efter med famlande rörelser; 
krama om / fumMe for; hug'. Syn.: gramsa, 
bet. 1. 

kramsan  sv.v.l. km`mnisa öOrs. `knastra (vid 
tuggning) / crunch (when chewing)'. Jfr skär-
kal. Syn.: se braka, bet. 3; kråma"; kärka, 
bet. 2, m. fl. 

kran m.Ia krän Ore Ga. Nås Mal. 1. 'mekanisk 
inrättning att lyfta tyngder / crane' (SAOB 1) 
Nås Mal. Jfr vind-. 2. 'upphängningsanord-
ning över elden för kittlar (bestående av trä-
stolpe och träarm) / device on which cauldrons 
were hung over fire (consisting of wooden pole 
and arm)' Ore. Jfr mes-. Syn.: se grytkarl 
m. fl. 3. 'övre, skålformig ände på stöd, i vilken 
b alkr oda vilade (i kolmila) / upper bowl-
shaped end of support in which balkroda 
rested (in charring stack)'. — Av!.: krä`na v. 
Ors. (jfr bet. 1) 'lyfta upp med kran / lift with 
crane'. 

krana sv. v. 1 kr4'na Älvd. `såga timmer på läng-
den med kransåg / saw timber lengthwise 
with pit-saw'. Syn.: kransåga, bet. 1. 

krangel m.I a `stackare / wreteh', se krångel, 
bet. 2. 

krank m.Ib krevk Älvd. kretv(v)k öMor. Sol!. 
Rättv. Leks. Al Dju. Flo. Nås Jä. kravvk Tra. 
1. 'mygga, mygg /gnat, mosquito' (äv. koll.; 
SAOB krank') OvSi. NeSi. Flo. Nås Jä. än 
skä-nnt kast krfet på krå'vvk Al 'man bör inte 

kosta krut på mygg (dvs, inte ödsla krafter på 
struntsaker)'. Jfr vattu-. Syn.: my a; mye; 
mygg, bet. 1. 2. 'harkrank, Tipula / crane-fly' 
Tra. Jfr har-, my-. Syn.: se dunder-Erik; 
krankse. 3. 'spinkig, oansenlig mansperson / 
spindly, insignificant man' Rättv. Leks. Jfr 
kravel, bet. 1; krångel. — Avi.: krå`v(v)kut 
adj. n. Rättv. Leks. Al Dju. Nås Jä. 'fullt med 
mygg / full of gnats'. 

krank adj. I krevk Älvd. Våmh. kravvk öMor. 
Ve. vSoll. Leks. Ga. Jä. <klen till hälsan, sjuklig; 
lidande av kroppsskada / delieate, sickly; suf-
fering from some physieal injury' (SAOB); 
t4'nnkrevk Älvd. 'sjuklig under tandsprick-
ningen'. Syn.: krankaktig; krasslig, bet. 1; 
kravligI; skrabbig, bet. 1, m. 

kranka f. IVa kr4`ka Älvd. 'självvuxen träkrok 
med långt skaft, anv. dels vid lövtäkt för att 
draga ned (svåråtkomliga) grenar, dels vid 
hopsamling av grästorv och kvickrot på de 
plöjda åkrarna / natural wooden hook with 
long shaft, used partly for pulling down branches 
when collecting leaves, partly for collecting 
quick-grass and pieces of turf in the ploughed 
fields' (se ill.; jfr ÖDB I 189 f.). Jfr krok, bet. 1. 
Syn.: dragaåtsigkrok. — Av!.: kr4k-jfe8p v. 
Älvd. 'draga ihop (kvickrot el. grästorv) med 
kranka / collect (quick-grass or pieces of turf) 
with kranka'. 

krank-aktig adj. I. krevkakktug nÄlvd. 'sjuk-
lig / sickly' (SAOB). Syn.: se krank. 

krank-fot m. kra`vvklöt Leks. (jfr krank adj.; 
krank m., bet. 3) 'klen, sjuklig person / delicate, 
sickly person'. — Avi.: kra'vvkföta p. pret. Ga. 
'som går illa / limping'. 

krankhet f. la kra`vvich& svLeks. 'krämpa / ail-
ment' (SAOB). 

krank-hjåma f.IVa kret`vvkjänta Flo. (jfr hjåma 
v., avl.) 'harkrank, Tipula / crane-fly'. Syn.: 
se krank, bet. 2. 

krankse m. III a krå`vvsä ( ,,,kreennsä) Ga. 1. 
'harkrank, Tipula'. Jfr har-. Syn.: se dunder - 
E rik; krank, bet. 2, m. fl. 2. 'pojkvasker, parvel 
/little chap'. 3. `envis person / stubborn per-
son'. — Avi.: krännsu adj. Ga. 'envis / stub-
bom'. 

krans m.Ia krgnns Älvd. Våmh. kranns Mor.—
Ors. Bju. Flo. Jä. ,-,kräs Mal. kran(n)s Rättv. 
Leks. Nås Äpp. kräs ÖVd. 1. 'rund el. avlång 
ring som prydnadsföremål / round or oval ring 
used for deeoration, wreath' (SAOB 1) allm. 
btekkblraskr4nns Älvd. 'krans av liljekonvalje-
blad, bockblad'; lö`skranns Ve. 'krans av löv'. 
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Jfr brud-, lik-, midsommars-. 2. 'smal 
läderremsa längs randen mellan bindsulan och 
yttersulan på sko / narrow leather strip along 
welt between insole and outer solo of shoe' 
(SAOB 3 i) Li. 8. 'krönlist el. gEsims på säng el. 
spis / cornice on bed, mantelpiece' (SAOB 3 m; 
45DB III 166) Ors. Rättv. Bju. se'vvkranns 
Ors. sdnykranns Jä. `krönlist på säng'. 4. 
<övre rand el. kant el. överbyggnad på brunn 
eller källa / upper edge of well or spring' (SAOB 
3 m p) Älvd. Våmh. Mor. Ve. Äpp. brunnskra'nns 
öMor. 'överbyggnad på brunn'. 5. 'översta 
parti av skorstenspipa / upper part of chimney 
flue' (jfr SAOB 3 m y; ÖDB III 176) Mor. Äpp. 
ks`sstenskranns Äpp. 'dots:. 6. 'tygremsa runt 
nederkanten på manshätta / strip of cloth fixed 
round lower edge of man's cap' öMor. Äpp. Jfr 
kilhätta, bet. 2. 7. 'helskägg / full beard' 
(SAOB 4 b a) Soll. beinndkr.Inns Våmh. ft-egg-
kranns Leks. `dets.'. 8. (senare ssgsled:) 'ljus-
krona / chandelier' Mal.; se ljus-. 9. (senare 
ssgsled:) 'yttre kant på hästhov, mot vilken skon 
stödde / outer edge of horse's hoof against 
which shoe rested' Mock.; se hov-. 10. (senare 
ssgsled:) 'ringformig ansvällning vid roten av 
älgens horn, rosenkrans / ring-shaped swelling 
at root of elk's horn' (jfr SAOB 3 j) Ve.; se 
horn-. 11. (senare ssgsled:) 'ring av dun kring 
foten på lekande tjädertupp / ring of down 
feathers round foot of courting cock-capercailzie' 
Älvd.; se spel-. 

krans-kanna f.IVa kra`nnskanna Leks. krasnns-
kanna Jä. 'förplägnad, som gavs åt muraren, 
då han fullbordat spismuren / refreShments given 
to mason when ho had finished wall of fireplace' 
(SAOB). 

krans-kulla f.IVa kräskslla Mal. Li. `brudtärna / 
bridesmaid' (jfr Schl.-Holst. Kr an s j umf er). 
Syn.: se braskkulla. — Ssg: kräskellä, n. Mal. 
<smalt och mindre påkostat huvudband (lad), 
buret av brudtärna / narrow, simple headband, 
worn by bridesmaid'. 

krans-riska f.IVa kra`nnsrisska Leks. `ung björk, 
som på midsommaraftonen sattes upp som 
prydnad vid gårdsgrinden / young birch set up 
by the gate of the farm on Midsummer Eve'. 
Jfr midsommarskrans, bet. 2. Syn.: mid-
sommarsbjörk. 

krans-skåp n.Ia kra`nnsskåp Rättv. (Bo.) (jfr 
krans, bet. 3) 'skåp försett med rikt krönlist-
verk / cupboard with richly carved cornice'. 

krans-stol m.Ia kra'nnsstök Ga. 'stol med snide- 

ner på överdelen av ryggstycket / chair with 
carving on upper part of back'. 

krans-sä,ng f.Ib kra'nssevyg Ve. kra`rinssävy 
Rättv. kra`nnssävy Bju. Ga. Jä. (jfr krans, 
bet. 3) 'säng med krönlist (gesims) upptill / bed 
with cornice at top' (se ill.; SAOB; 45DB III 
209). 

kran-såg f.Ic kr.Cnsiig Älvd. krdns -eig öMor. Ve. 
Son. Ål Tra. 'vid sågning av timmer i längd-
riktningen anv. lång handsåg, avs. att skötas 
av två man / long hand-saw (pit-saw) used by 
two men, used to saw timber lengthwise' (SAOB). 

kran-såga sv.v. 1. krdnse:g(a) Ve. Soll. 1. 'såga 
(timmer) med kransåg / saw timber with pit-
saw' (SAOB) Ve. Soll. Syn.: krana. 2. (mo-
ment i lek:) 'göra så många armhävningar som 
möjligt med tåspetsarna i golvet, kroppen rak 
och med fingertopparna mot varandra / (part of 
game:) do as many pull-ups as possible with 
one's toes on the floor, one's body straight and 
the tips of one's fingers towards one another' 
Ve. — Avi.: krdnsiignivg f. Soll. 'sågning med 
kransåg / sawing with pit-saw'. 

krantus m.I kra`nntus Dju. 'retsam person / an-
noying person': eikkein kra`nntus `en sådan en!'. 

krapp m.Ia krapp Bju. Jä. 'ett rött färgämne / 
red dye' (SAOB krapp' 2). Syn.: kosche-
nill (a). — Ssg: kra`pprött adj. n. Rättv. Jä. <rött 
som krapp / red, like krapp'. 

krapp adj., se kramp. 
krappel m.Id kra`ppuk (best. kra`ppub) Flo. 
1. <(anhopning av) småstenar / (heap of) small 
stones' (jfr SAOB). Syn.: krasseln. 2. <smått, 
men skrymmande skräp / small but bulky 
rubbish'. Syn.: krappel n.; kravel' n. 

krappel n. Id kraippälr Dju. =föreg., bet. 2. 
krappel-sten m. Ja krasppeilrstån Ål kra`pptiltstön 
Dju. `rundaktig småsten / round stone, cobble 
or pebble' (äv. koll.; SAOB). Syn.: se klap-
per-, kringel-sten m. fl. 

krapp-garn n.Ia kra`ppgår Leks. (jfr krapp m.) 
`garn med fula färger / yarn with ugly colours'. 

krappla sv. v. 1. krdpka Leks. 'skramla, klappra / 
/ rattle, clatter' (t. ex. om  sten mot harv vid 
harvning; jfr SAOB klappra). 

krapp-sten m.Ia kra'ppstå öMor. `(blå) glassten, 
varmed kläden strökos vid stärkning / (blue) 
glass stone with which kläden were smoothed 
or rubbed when starching'. Syn.: se glas-, 
låta-å-sten m. fl. 

krasa sv.v.l. kräsa Älvd. krci"set Våmh. krdsa 
Ga. krdss Mal. 1. 'höras ett ra,sslande ljud, 
t. ex. om  steg i grus / be heard (of a rustling 
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sound) e.g. of footsteps on gravel' (SAOB 
krasa' 1) Ga. Jfr knastra; knossai, bet. 2, 
in. fl. 2. (tr.) 'krossa, slå sönder / smash, break' 
(SAOB krasa' 3) Älvd. Våmh. Mal. Syn.: se 
knasa m. fl. - Pass.: e kråsås-su'nnd tvålr 
Våmh. 'det krossas fullkomligt'. 

kraspa sv.v. 1. kra'sspa Älvd. 'krafsa / scratch' 
(SAOB). Syn.: krafsa. - Särsk. förb. (i:) kin 
fiks krasp-l' ma' un 'han (o: katten) satte klorna 
i musen'; (mot (a):) an krassp-mfesta ( ,-mfilst) 
'han gjorde motstånd'. 

krasseli  n.Ia kra.2.2 Älvd. (jfr krassla). 1. 
'krångel, trassel / difficulty, bother'. 2. 'illa 
utfört arbete, fuskverk / badly-done work'. 

krassel" n.I a kra.2.2 Våmh. (jfr ? Torp krat) `(an-
hopning av) småstenar'; sekra.2.2 `dets.'. Syn.: 
krappel m., bet. 1. 

krassla sv.v.l. kra`2.21a Älvd. 1. <vara sjuklig, 
hava ont / be ill, be in pain' (SAOB krassla" 
3); krg"tQr@ kra'2.2 i 4`nnum <kreaturen ha ont i 
tänderna'. 2. (om person el. sak:) <krångla, vara 
besvärlig / cause trouble'. - 	kra`2.2 sig 
p"vyr 'krångla sig över (bäcken)'. - Särsk. förb. 
(f r am :) kra.2-fr4'mm sig 'bana sig väg där det är 
oländigt'. - Sag: kra`.2.2titt m. 'krånglig sak el. 
sysselsättning / difficult thing or job' (t. ex. om  
företag, redskap). Jfr titt. 

krasslig adj. I kra`.2.2liin Våmh. kra'sslun vOrs. 
kra'sslen Tra. 1. 'sjuklig, klen / sickly, delicate' 
(SAOB 1) allm. Syn.: se krank. 2. 'krånglig, 
besvärlig / troublesome' Våmh. an ir kra`2.2lun 
te dierrå minn 'han är besvärlig att ha att göra 
med'. Syn.: knavlig, bet. 4; kravlign, bet. 1. 
- Adv.: e gö so kra`2.2lut Våmh. 'det går så lång-
samt och dåligt (om arbete) / it is not going 
very weil (about work)'; kra'sslut vOrs. 'besvär-
ligt, trassligt / confused'. 

kratta f. IV a kra`tta Jä. 'harv försedd med krokiga 
pinnar, anv. att riva upp ogräs med / harrow 
with crooked teeth, used for pulling up weeds'. 
Jfr snoka" f. 

Kratten m.III a best. kra`tiv, Li. 'den Onde, djävu- 
len / the devil'. Syn.: se b ö se, bet. 2; fan, bet. a. 

kravel m.Ia krä"vil Våmh. (Bon.) kra"vil vMor. 
Soll. kravi'l öMor. kra"vel Ve. krä'vel Ore krevil 
Rättv. 	,-,krä`vil Leks. 	Bju. Dju. 
kra`vvil Ål krä`vil Jä. (jfr äv. kravla" v. avl.). 
1. 'undermålig el. ynklig individ, stackare / 
wretch' allm. esstkrävil Rättv. hesstkreivil 
syLeks. 'hästkrake'. Jfr krank, bet. 3; kravel", 
bet. 2; kravla" v. avl.; krångel. Syn.: skrä-
vel. 2. 'liten pojke el. kalv, parvel / little chap 
or calf' Ve. Soll. Dju. Li. 3. 'angivare, process- 

makare / informer' Soll. pråssstkrävil 'person 
(särsk. byuppsyningsman), som vid husförhör 
skvallrade för prästen'. Jfr dret-. - Av!.: 
krävila ,--kräsvila f. Leks. <ynklig kvinna / 
wretched woman'. 

kravel' n.Id kr.i'vsk-  Leks. 'småsaker, skräp / bits 
and pieces, rubbish' (SAOB kravel' 2). Syn.: 
krappel in., bet. 2; krappel n. 

kravel" n.Id krä'välr Mor. Ve. Soll. Dju. Flo. 
Nås Mal. kreevatt Rättv. krä'vsk -krävslr Leks. 
kra'vveck Ål Ga. krä'velr Li. (jfr. kravla'"). 
1. <skvaller, krångel, trassel / gossip, trouble' 
allm. 2. <besvärlig person, krångelmakare / 
troublesome person' Leks. Ga. Flo. 3. 'kry-
pande individ, liten stackare / crawling person, 
wretch' Leks. Jfr krank, bet. 3; kravel m., 
bet. 1. Syn.: se krak", bet. 1; kräkande. 
4. 'dålig hälsa, sjuklighet / poor health, sick-
liness' Li. 

kravell' n.Id krä'velr Älvd. (jfr kravla", bet. 2) 
'kokande vätska / boiling liquid'. Jfr vit-. 

kravla' sv.v.l. kra"välr Soll. krä' yla Ors. krevlra 
Rättv. krtevka krä;vIra Leks. krCivIra Bju. Dju. 
Mock. krä'vlra Nås Jä. Äpp. öVd. kra`vvb.a Mal. 
1. 'med möda förflytta sig; krypa; gå dåligt / 
crawl; walk badly' (SAOB) allm. måg krä'vlsr 
an s gä'r vOrs. 'nog går han, om också med 
möda'. Jfr grö vl a, bet. 1. 2. 'vara krasslig / 
be sickly' Sol!. - Raft.: nc3g ska jä kravslr-mti-å' 
di't Leks. <nog skall jag, om ock med möda, 
begiva mig dit'; kra`välr-gå fra'mm Jä. <med 
möda ta sig fram'. - Särsk. förb. (f r am :) kravelr-
fr4'mm sig Älvd. 'med möda taga sig fram'; 
(till:) o krclvirsr nog tå' et atts Rättv. 'hon kom-
mer sig nog igen'; an krA`vdr-tå se Li. 'han 
kryade på sig'; (upp:) kraväb•-s'pp på hinksta 
prn på std`ksn Jä. `(med möda) klättra upp på 
högsta pinnen på stegen'; (uppeå:) an krävlrår 
ful u"på neckg's Sol!. `han lever väl någorlunda 
som vanligt'. - Av!,: kra`vvIriv in. Mock. 'odug-
ling, krake, stackare / good-for-nothing, weak-
ling, wretch'. Jfr kräk, bet. 2. 

kravlar' sv.v.l. kreveilr Våmh. kra"vålr vMor. Ve. 
Soll. kravå'l öMor. knevla Ors. krävka Ore 
krå"vlra Rättv. kreevka krä'vlra Leks. Ål krCivIra 
Dju. 1. a. 'krångla, syssla med ngt krångligt / 
mess about with, do sthg difficult' allm. krams* 
min .2ltriku vMor. 'syssla med dylikt'. Syn.: 
krepera. b. 'famla, gripa efter / grope for, 
grasp at' Leks. kra`vvålr på pa`ppen <gripa efter 
bröstet'. Jfr pappe. 2. 'skvallra (på) / tell 
tales, gossip (about)' Mor. Ve. Soll. dem kra"våk• 
an vMor. 'de skvallra på honom'; kra"vålr fö 
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prässtim Soll. <angiva ngn för prästen'. — Särsk. 
förb. (av:) du bärä kraväk-ei'v dä nä'gka Dju. 
<du bara krånglar och krafsar, så att du tappar 
naglarna' (till en drunknande i en isvak). — 
Ssgr: kra"väkbytt f. vMor. 'skvallerbytta / gossip-
monger'; krä,`vskhrtmål n. svLeks. 'klent hushåll / 
poor household'; kra"väkkäs vMor. krä'vskkfisa 

Leks. 'krångelmakare; skvalleraktig person / 
troublesome or gossiping person; kra`vväkrannd 
f. Ål `krånglig rand i vävmönster / troublesome 
pattern in weaving'. — Avi.: krå' vsk kr ä' vak 
Leks. krä'väk Äpp. Mal. krä'vek ÖVd. m. 1. 
'ynklig individ, stackare / wretch' allm. 2. 'krång-
elmakare / troublesome person' Leks.; kra"vka 
Ve. kra"väk Soll. krä'vkakräsvka Leks. krä'vka 
Äpp. ÖVd. kra'vvka Mal. f. 1. 'krypande el. små-
vuxet flickebarn / crawling or very small girl' 
Soll. Leks. ÖVd. 2. 'i arbete etc. oduglig 
kvinna / useless woman' allm. 3. 'skvallrande 
kvinna / gossiping woman' Soll. Jfr kravel" n.; 
kravligu. 

kravla" sv. v. 1. krå"vek Älvd. krä'väk Våmh. 
kra"väk vMor. Ve. krä'vka-krä'vka Leks. (Rietz 
351a under krav a). 1. 'åstadkomma ett svagt 
och obestämt buller, prassla / rustle' Leks. 
skin, krå'vsk du ma 'vad sysslar du med, som 
prasslar och bullrar?'. 2. 'koka, sjuda (om 
vätska) / boil, seethe' Älvd. Våmh. Jfr kravel" 

3. 'harkla (sig) / clear one's throat' Våmh. 
Mor. krä'våk ati snå"ren Våmh. (Bon.) 'harkla 
sig och hosta upp slem'. Syn.: se h arga, bet. 1; 
kraxa, bet. 2; krämj a; kräxa, bet. 1; rackla', 
bet. 1, m. fl. 4. 'morra (om hund) / growl (about 
dog)'. 5. 'rossla (om människa) / wheeze (about 
human being)' Ve. Syn.: se k orla m. fl. — 
Särsk. förb. (upp:) i ska kraväk-u'pp i"ta Ve. 
'jag skall koka upp det här'. 

kravligi  adj. I krevkug nÄlvd. 	öMor. 
krä'vlun Ors. krevku Rättv. krä'vkug ,,,krä'vkug 
Leks. krä'vku Bju. Dju. Mock. kra`vvku Ål Ga. 
krä'vku Flo. Nås Jä. kra'vvku Äpp. Mal. kräsvks 
Li. (jfr kravla') <krasslig, skröplig, klen / 
sickly, weak'. Syn.: se krank. 

kravlign  adj. I kra"vkun vMor. krävirun Ve. 
kra"vkån Soll. krOvku Rättv. krä'vkug -krä`v-
kug Leks. kra`vvlru Ål Ga. krä'vku Dju. Mock. 
krä'vku Nås Jä. kra`vviru Mal. (jfr kravla"). 
1. <krånglig, trasslig, besvärlig / difficult, trouble-
some' allm. ä e så krå"vkut fö'rs så Rättv. 'det 
är så besvärligt före så'; ä e ss krä'vkut för dsm, 
ss Jä. 'det är så dåligt ställt för dem så'. Syn.: 
knavlig, bet. 4; krasslig, bet. 2. 2. 'skvaller-
aktig, grälsjuk / gossiping, quarrelsome' Mor. 
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Soll. — Adv.: krävkut Rättv. 'skräpigt / im-
tidily'. 

kraxa sv. v. 1. kra`kksa Våmh. vMor. Ors. kra`kksa 
Bju. Nås-Mal. kra'kksa Tra. 1. 'kraxa (om 
kråkans läte) / croak (about crow)' (SAOB 1) 
allm. Syn.: kväka, bet. 2. 2. <harkla och hosta 
upp slem / clear one's throat and cough up 
phlegm' Våmh. vMor. Mal. Tra. Syn.: se harg a, 
bet. 1; kravlam, bet. 3; kräxa, bet. 1, m. fl. — 
Särsk. förb. (up p :) krakks-s'pp Mal. 'harkla upp 
(slem)'. 

kreatur n. I a kr#"tgr Älvd. kri"tur Våmh. kry"tyr 
vMor. kri"tir ,,,kri"ter öMor. kri"tir vSoll. krl'tär 
-kri"tär Ve. kri'tär Oro Flo. kry.' tur -krytur 
(best. pl. kry.' t(u)ri) Soll. kri'tsr •-•••kri'ter Ors. 
kri'ter,,,kri'tter 	Rättv. kri'tur ,,krytyr 
Leks. kri'tur Bju.-Mock. kri'ttur Nås kry'ttyr 
kry'ttur ,,,kry'ttgr (best. pl. kry'ttrar ,,,kry'tturar) 
Jä. kry`ttyr -kry`ttör Äpp. krösttär Mal. kreettiir 
ÖVd. 1. 'djur / animal' (särsk. fyrfotadjur; 
SAOB 2) Älvd. Mor. Soll. Leks. Dju. Tra. wcn 
jr å' fö krP"tyr Älvd. 'vad är det för (slags) djur?' 
(fråga om gorillorna); an lär ha si'tt ns u`nnlin 
kri'turär ti skö`jan Dju. <han lär ha sett några 
underliga djur i skogen'. Jfr ball-. Syn.: djur, 
bet.1; kräk, bet. 1. 2. ̀ större:husdjur, boskaps-
djur / larger domestic animal, cattle' (SAOB 2a) 
allm. smä"kåkrytgrf Älvd. 'fåren och getterna' 
(jfr smale); tyykrytgr Älvd. <ko'; n"O`tkrytgr 
Älvd. `nötboskap'; e'sstkrytyr vMor. `häst'; 
bfi'dkritterär Rättv. 'kreaturen i (från) fäbo-
darna'. Jfr berg-,illgärds-, klack-, rådande-. 
Syn.: djur, bet. 3; kr aku, bet. 2; kräk, bet. 3. 
3. (koll.:) 'kreatursbesättning, kreaturshjord / 
herd of cattle' Våmh. Ga. Mal. e sy`nnäs kri"turä 
a fr jå'r Våmh. 'det syns, att en boskapshjord 
har gått här'; o'llt amekritur Våmh. (Bon.) 'alla 
småkreaturen'. Jfr mjölk-. Syn.: kraku, bet. 
3; kreaturdrift; kreatur(s)hop. 

kreatur-botare m. Ilie kri"tärbötär Ve. krs`ttärbötää  
Mal. krättirbötar Li. <man el. kvinna, som botade 
sjuka kreatur / man or woman who cured sick 
animals'. Jfr boterska; lövjerska'. Syn.: 
kreaturdoktor; kräkläkare. 

kreatur-doktor m. III kri"tärdukktär Ve. kry`ttyr-
dskktor Jä. krö'ttä(r)dskktär Mal. =föreg. 

kreatur-drift f. Ta krö'ttäadräfft Mal. krefttitefft 
ÖVd. `kreaturshjord / herd of cattle'. Syn.: 
kreatur, bet. 3; kreatur(s)hop. 

kreatur-gata f. V krä'ttirgattu Tra. 'väg (stig) 
från fäbodställe till viss betesmark / way (path) 
from shieling to certain grazing land'. Syn.: se 
fägadd; gätstig m. fl. 
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kreatur-klubb 'Tida kretyrkkubb Älvd. 'ihålig 
stock, anv. som offerkista / hollow log used as 
collection box'. Jfr fattigbössa. 

kreatur(s)-hop m. la kretyrfOp Älvd. kry"tyröp 
Ve. krg'tursöp Son. kri"tiröp vSoll. kristersöp 
Ors. kri'ttishöp Ore kry`ttyrh,öp Jä. 'kreaturs-
hjord; kreatursuppsättning / herd, stock of 
cattle'. Jfr drift, bet. 1; hop, bet. 3, m. fl. 
Syn.: kreatur, bet. 3; kreaturdrift. 

kreatur-väg m. II kry"tyrwög vMor. kry`ttyrvåg 
Jä. Äpp. krö'ttä(r)våg Mal. krättirvåg Li. 'väg 
(stig) från fäbodställe till viss betesmark' (ÖDB 
I 169). Syn.: se fägadd; gätstig m. fl. 

krekas sv.v.3.pass. krö'tjas Ore krö'tjas Nås Jä. 
(pret. krä'ktäs Nås) krö'tjäs Äpp. krö'tjis Mal. 
krä'jtjes ÖVd. 'kräkas, spy / be sick, vomit' 
(GotlOrdb.). Syn.: se glufsa", bet. 4; kräkas; 
spy. 

krana sv. v. 1. krö'na Mal. (jfr V11 We. krona v.). 
'vimla, myllra / throng' (t. ex. av mask i ost). 
<jämra sig (utan orsak), klaga / whine, 

complain'. Jfr klaga, bet. 2-3. — Avi.: krön n. 
Mal. 'jämmer, klagan / lamentation, complaint'. 

krepera sv. v. 1. kreppira Li. 'krångla, möda sig 
(med ett besvärligt arbete) / mess about with 
(a difficult job)' (jfr SAOB 3); an a hall på 
kreppir me' -ddi 'han har hållit på och mödats med 
det'. Syn.: k r av 1 all, bet. 1. — Av!.: kreppirivg 
f. Li. 'slit, stor möda, besvär / toil, trouble'. 

krets m.Ia, se kriss. 
kria sv.v.l. 3. kri`a, Älvd. Våmh. Ors. (Noreen 
Ordl. 103) kri`ja svMor. •-••kri`a Leks. kg' (pret. 
kri'dd) Mal. (jfr kriga v.). 1. 'skrika, ropa, väs-
nas, stoja (om barn) / shout, scream, make a noise 
(about children)' (SAOB kria') allm. 2. 'kälta 
(efter ngt) mag at' Älvd. Om. ka' tta kg' ed irivg mi 
öOrs. 'katten jamade och tiggde omkring mig'. 

SiA rsk. förb. (å:) ur an kr1är4 etä dö Våmh. 
(Bon.) 'så (envist) han kältar efter det!'; (åt:) 
kri-ä' si Ors. 'gm kältande förskaffa sig'. 

Av!.: kg n. Ga. 'oväsen / noise'; kri'qn n. 
Älvd. `käkande / nagging'; kri`ug Leks. krisu 
Mal. adj. 'högljudd, stojande, bråkig / noisy'. 

kriekla sv.v.l. kri`kkka Ve. kriskkka Ga. (V11 
JakShetl. 	<krångla; små- 

knåpa /make a fuss; potter about'. Jfr kravla", 

	

bet. 1. — 	kri"käk m. f. Ve. 'tafatt person/ 
awkward person'; kri`kkka f. Ve. `dets.'; kri'kkälr 
n. Ga. Flo. 1. 'krånglande person / fussy, 
troublesome person'. 2. 'krångel; petigt göro-
mål / fuss; finicky job'; kri`kkku adj. Ga. 
'krånglig / fussy, troublesome'. Jfr krånglig. 

	

krig n.Ic 	krig Älvd. Mor. Ors. Leks. Äpp. 

(best. sg. kri'ed Älvd. kg' jä Leks.; best. sg. dat. 
kri'nå öMor. kri'ne vOrs.) kr/ Soll. Ore Rättv. 
Bju. Nås Mal. ÖVd. (best. sg. kg' ju Rättv. kri 
Nås) kg ,•••• krig Ga. Jä. 1. 'örlig / war' (SAOB) 
allm. an  a få're på kg' Ore 'han har begivit sig 
ut i krig'. 2. (senare ssgsled:) <slagsmål / fight'; 
se katt-, snö-. 

kriga sv.v.l. —3. kri`ga Mor. Ore kg Soll. Bju. 
Nås Mal. (pret. kri'ddä Soll. Bju. kri'dd Mal.) 
kri'a (pret. kri`jed) Ors. 	 Ga. (jfr 
kria v.; Noreen Ordl. 102 f.) 'strida, slåss / 
fight' (SAOB). 

krigs-arm6 f.IVa kri'ssarmäja Li. (jfr SAOB 
armé)'krigshär / army'. 

krigs-folk n. Ib kri`kksfök Ors. kri'ssfukk Rättv. 
Bju. Nås (koll.:) 'soldater / soldiers' (SAOB 1). 

krigs-herre m. Illa krisssärrä Ors. kri'ssarrs 
Rättv. kri'ssh,arrä Bju. <officer / officer' (V11 
We.; jfr SAOB). 

krigs-karl m.Ia kri'sskår Mal. 'soldat / soldier'. 
Syn.: knekt, bet. 1; krigs-knekt, -man; sol-
dat. 

krigs-knekt m.Ia kri'ssknekkt Rättv. =föreg. 
krigs-man m. VI kri'ssman Flo. =krigskarl. 
krikna sv.v.l. kri'ken Älvd. (jfr Rz 352a, Torp 
krik). 1. 'böja sig, ej kunna stå rak / bend, be 
unable to stand up straight' (t. ex. under 
tung börda el. för ett slag); i bjå' so i kg`kner 
'jag har så tung börda, att jag (nästan) böjer mig 
under den'. 2. <storkna / choke'. 

krimt sbst. (endast i förb. taga krimt:) ta 
kri'mmt Dju. 'tackla av / break up, decline in 
health' (jfr? Rz 353b krimt a; Herweghr 84a 
krymta). 

kring adj. I kring Älvd. krivgg Mor. Ors. ÖVd. 
krivv Bju. Ga. Äpp. Mal. 'snabb, rask / quick, 
brisk' (SAOB 1); du åk wa kri'vgg 	Älvd. 'du 
skall skynda dig (eg. vara snabb) nu'; kri'vgg i 
mu`nnem Älvd. kri'vv i meekä Bju. Ga. kri'vvg 
på Ineek Tra. 'som talar fort; rapp i tungan'; 
kri'vgg i fö'tuma vOrs. kri'vvg i fä'ttsm 
'snabbfotad'. Syn.: se färm; ring adj.; 
snäll, bet. 1, m. fl. — Adv.: hård du va kri'vvt 
an je'kk Leks. 'hörde du, hur han gick med små, 
snabba steg / did you hear how ho walked with 
small, quick stops?'. Jfr kringt. 

kring prep. krig Rättv. Bju. Flo. Nås Äpp. 1. 
'omkring / around' (SAOB I; styr ack.) allm. 
krig Wo Äpp. <omkring ladan'. Syn.: se ikring. 
2. (adverbiellt:) `ungefär / approximately' 
(SAOB I 6) Nås; ä vä' krig ä'to ps`jkär 'det var 
ungefär aderton pojkar'. Syn.: kringom, bet, 
2; omkring, bet. 2. 
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kring adv. krig Ore ÖVd. krivn Bju. Nås `om-
kring, runt / around' (SAOB kring II); an for 
kri'vvg s tjö'fft 	Ore `han reste omkring och 
köpte hö'. Syn.: se ikring, bet. 1. 

kringa sv.v.l. (endast refl.:) kri'vvg- Älvd. 
kri'vvg- vMor. Ors. kri'vvgä- öMor. kri'vvg-
kri'vvgä- Son. kri'vv- Ore—Äpp. kri`nv- — 
kri'vvs- Mal. kri'vv- kri'vvg- ÖVd. `skynda 
(sig) / hurry up' (SAOB kringaii); kri'vvge åig 
Älvd. kri'vvgå di vSoll. kri'vv dä Bju. kris de 
Tra. `skynda dig!'; i skum kri'vvgä våss öMor. 
<vi skola skynda oss'. Jfr brådska v. Syn.: 
skynda, refl. 

kringel m. Id kri‘nndiel —kry'undjel vMor. kri`nn-
djel Soll. kri'nnjil Leks. kri`nnjel Äpp. krisuudjil 
Tra. (Rz 355a; Torp). 1. `rundel, cirkel, krets-
formig rörelse / circle, eircular movement' allm. 
2. `grupp, klunga / group, cluster' (t. ex. av går-
dar, av träd etc.) Tra. Syn.: kriss. 3. (förra 
ssgsled; SAOB kringel-; betecknar ngt ss. ring-
formigt el. rörande sig i cirkel och dyl.:) kri`vn - 
gäkskeilr Soll. 'rund skål / round bowl'; se vidare 
orden på kringel-. 

kringel-dusa f.IVa kri'vväkdasu Ål <karusell- el. 
svänggunga / merry-go-round or roundabout' (se 
ill.). Syn.: se galenget, bet. 2; kringel-fusa, 
-roga, bet. 2, -vissa m. fl. 

kringel-fusa f.IVa kri`vntarticsa Dju. =föreg. 
kringel-gräs n. II kri'vvgälrgräs Ve. 'gräs med runt 
strå, som växer på myrar och ängar / grass with 
round straw, growing in bogs and meadows'. Jfr 
valna. 

kringel-hätta f.IVa kri'vvgäkett(a) vMor. kri'vv-
gälätta öMor. kri`nnegrhätta Ål kri'vvälthätta Nås 
kki`vntarhätta Äpp. Mal. klri'vvekh,ätta ÖVd.-  1. 
`rund, skärmlös huvudbonad för man / round, 
brimless hat for man' (ÖDB IV 443, 446 med ill.) 
Mor. Mal. 2. 'rund, av kilar bestående mössa 
för (barn och) unga pojkar / round skullcap for 
children or young boys' (ÖDB IV 484) allm. Jfr 
kilhätta, bet. 2; klackhätta m. fl. 3. `obe-
slutsam och opålitlig person, slingerbult, vind-
flöjel / irresolute person, dodger, weathercock' 
Äpp. Syn.: kringelniakare. 

kringel-karl m. Ta kri'vvälrkall Ve. 'trattformig 
tjärdal / funnel-shaped tar kiln'. Jfr ligg-, 
tjär-karl m. fl. 

kringel-korv m. Ta kri‘vng8/kwurry vOrs. `rund, 
påsig korv med våm som korvskinn / round, 
baggy sausage, the skin of which was cow's 
rumen'. Syn.: v å m kor v. 

kringel-krok m.Ib krisvväkkrök Dju. 1. 'kors-
lagd del av vetekringla / crossed part of twisted 

bun made of wheat flour'. 2. (i förb. med 
draga:) dra kri'vväkkrök `dela vetekringla mel-
lan tre pojkar gm att de samtidigt draga finger-
krok i varsin av kringlans tre öglor; den som fick 
den korslagda delen (bet. 1) fick betala kringlan / 
share twisted bun between three boys by them 
all pulling at one of the three loops of the bun 
with a finger; the one who pulled off the crossed 
piece had to pay for the bun'. Jfr kringla, 
bet. 3. 

kringel-käring f. Ib kri'nveUrtiåriv Dju. `kvinna, 
som sålde vetekringlor på kyrkvallen / woman 
who sold twist-buns made of wheat flour in the 
open space outside the church'. 

kringel-lek m. Ib kri'vvälrlåk (Illa. `pardans i polsk-
takt, dansad på stället / reel, in which couples 
danced on the spot' (jfr Forsslund, Gagnef 
142 ff., Mockfj. 108 f.; S. Gagnef 163 ff.; Från 
kulturd. i Bonäs Bygdegård 1972, GAA 6, 
s. 102f.). Syn.: kringel-låt; rundel, bet. 3. 

kringel-lik adj. kri'vvgäkkäfk Soll. `rundlagd i 
ansiktet / plump-faced'. Syn.: kring ( el )lätt. 

kringel-låt m.Ia krisvvei/r/iit Dju. =kringellek. 
kring(e1)-lätt adj. I kri'vughat(t)—kri'vvgkdpt 
Älvd. kri'vv(g)lätt öMor. Ors. kri'vvgäklätt Ore 
ai'vvearlrätt Mal. kIri'vvgeklrett ÖVd. `rundlagd i 
ansiktet' (Aasen kringleitt); krfvngireit Ign 
ö`gtk nÄlvd. `dets.'. Jfr bred-, lång-lätt. 
Syn.: kringellik. 

kringel-makare m.IIIc kri'vväkmäksr Äpp. `obe-
slutsam och opålitlig person, slingerbult, vind-
flöjel / irresolute person, dodger, weathercock'. 
Jfr kringla v., bet. 6. Syn.: kringelhätta, 
bet. 3. 

kringel-rod n. kri`nntUrrö Flo. `okluvet virke till 
gärdsle / unsplit wood used for fence'. Jfr 
gärdsel; kluven-, rodgårds-rod m. fl. 

kringel-roga f.IVa kri`nnsZrröga Leks. kri'vvear-
röga Jä. 1. `gångstol för barn, bestående av 
stolpe (mellan golv och tak, ståndare), försedd 
med tvärträ och vidjebåge (klave) / walking-
chair for child, consisting of upright pole (stån-
dare, between floor and ceiling), to which was 
fixed a cross-piece and withe ring (klave)' (jfr 
ÖDB III 214) Leks. Syn.: se gångstol, bet. 2; 
kringla f., bet. 7, m. fl. 2. <karusell- el. sväng-
gunga / merry-go-round or roundabout' Jä. 
Syn.: se galenget, bet. 2; kringeldusa m. fl. 

kringel-rova f.IV a krisvvgältröva ,,,kri'vvgölrröva 
Ve. 'rund rova, anv. vid utdrygning av potatis / 
round turnip used to eke out potatoes'. 

kringel-sjuka f.IVa kri'vvskfftka Rättv. 'hjärn-
sjukdom hos får och svin, yttrande sig bl. a. i att 
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djuren springa runt / brain disease in sheep and 
pigs, which made animals run around wilclly'. 
Syn.: kringelsot; kringsjuka, bet. 1. 

kringel-snö m. V kri`vvOrsniö Mor. kri`vvsksnja 
Leks. kri'vvähnö Dju. kri'vvålrsni Mock. 'trind-
snö / soft hall'. 

kringel-sot f.Ia kri'vvälrsöt Nås Jä. = kringel-
sjuka (Fr. kringlus6tt). 

kringel-starr m. la Idri`vvagt.ir ,--,lari'vväagåd  Mal. 
'starrart (vars strån vika ihop sig) / type of 
sedge (the straws of which fold up)'. 

kringel-sten m. Ta kri'vvittrgtön ,,,klri'vvälrgtön Mal. 
`rundaktig (små)sten / round stone, cobble or 
pebble' (äv. koll.). Jfr kuller -bas, -sten m. fl. 
Syn.: se klapper-, krapp el-sten m. fl. 

kringel-stol m. I a kri`vväirstök Al =krin.gelroga, 
bet. 1. 

kringel-såg f. I c kri'vvgältsag Soll. 'handsåg med 
smalt sågblad i en träram, cirkelsåg (vanligen 
anv. av laggare) / hand-saw with narrow blade 
in frame (usually used by cooper)' (jfr ÖDB II 
168 f. med ill.). Jfr bågsåg; krammelsåg, bet. 
1, m. fl. Syn.: laggved-, rund-såg. 

kringel-tina f. IV a kri`vvgståna Ve. 'rund, större 
träbytta, anv. vid nedsaltning av kött efter 
samtidig slakt av får och getter / large round 
wooden tub, used when salting meat after both 
sheep and goats had been slaughtered'. 

kringel-varpor f.IVa pl. kri'vvälrvarrpsr Jä. 'ro-
terande varpställning / rotating warp-frame'. 
Syn.: kringligvarpor. 

kringel-vissa f. IVa kri`vvgähiss Soll. <släng-
gunga / roundabout' (se ill.). Syn.: se g alen-
get, bet. 2; kringel-dusa, -fusa m. fl. 

kringel-årder n. la kri'vvalr.åk Rättv. 'årder med 
rörligt fäste för skaklarna / simple kind of 
plough with movable fastening for shafts' (se 

kring-fotad adj. I kri`vvgffistaö Älvd. kri'vviöta 
Äpp. 'som går snabbt (och med små steg) / 
swift-footed' (SAOB). Jfr fotad, bet. 1. 

kring-kring adv. kri`v(v)kriv(v) Oro Leks. Bju. 
Flo. Äpp. Mal. kri'v(v)kri'v(v) Rättv. kri'vvkriv 
Ga. Nås kri`vvkrivvg Tra. `runt (i oupphörlig 
kretsgång) / round and round' (SAOB 1); fi"kin 
sprivv kri'v(v)kri'v ti sta'lli Rättv. `fölungen 
springer runt, runt i stallet'; gå' i kri'vvlerivv 
Bju. `gå runt gång på gång'. — Ssg: kri`vv-
krivvlåt m. Bju. 'ringlek, dans i ring / ring game, 
ring dance'. 

kringla f. IV a b krfvugelrÄlvd. kri'vvglra Våmh. 
kri'vvglra vSoll. Oro kri`vvOr vMor. Ve. Soll. 
kri'vvgla öMor. Ors. kri`v0a Rättv. Bju. Dju. 

—Äpp. ,--klri'vvIra Flo. kri'vvZra Leks. Ål lari'vvlra 
Mal. klti'vvglra ÖVd. (jfr SAOB klinga"; 
klingra; om 1 för r, se N. Lindqvist i Stud. till-
ägn. Rolf Pipping, Hels. 1949, s. 62 ff.). 1. 'runt 
el. ringformigt föremål / rounded or circular 
object' (0. Adelborg i Dal. Hemb. Tidskr. I 89; 
jfr SAOB 1) allm. get`saivvglra Li. <avlång, mot 
ändarna avrundad smörklimp'. Jfr bark-, 
spjälls-. 2. 'trissa på skidstav el. på puls / 
trunclle on ski-stick or on puls' (SAOB 1) allm. 
Jfr löper; puls-, skid-, skidpuls-, skid-
stavs-. Syn.: katt, bet. 7; löpa f., bet. 6. 8. 
'mer el. mindre ringformigt bakverk av vete-
mjöl / more or less ring-shaped (twist-)bun made 
of wheat flour' (SAOB 2) allm. dra kri`vv1rsr 
Leks. 'dela kringlor gm att dra i var sin del; den 
som fick den korslagda delen måste betala kring-
lan' (jfr kringelkrok, bet. 2). Jfr vattu-. 4. 
'trissa av trä, anv. i idrottslek / wooden trundle 
used in game' Älvd. Våmh. Mor. Ors. Flo. Mal.; 
lråp kri`vvgtar vMor. lap kri'vv(g)ä1 öMor. 'rulla 
trissa' (jfr löpa sv.v., bet. 4); slå klri'vvZra Flo. 
'slå trissa'. Jfr draga v. pass., bet. 1; för-. Jfr 
löper. Syn.: kullra, bet. 1; ruta", bet. 1; 
trissa, bet. 2. 5. 'trissa i vävstol, vävluna / top-
roller in boom' NeSi. Syn.: lätta, bet. 2; skaft - 
hjul, -kringla; vävdocka. 6. ̀ snidadhängare, 
anv. vid upphängning av bullspett / carved 
hanger used for hanging up wooden pole on 
which bread was hang to dry' Mock. 7. 'gång-
stol för småbarn, bestående av ståndare och 
klave' (se ill.; ÖDB III 214) Leks. Al. Syn.: se 
gångstol, bet. 2; kringelroga m. fl. 8. 'äm-
nesvirke för tillverkning av trähäst / material 
used when making a wooden horse' öMor. 9. 
'mönster på halskläde, bestående av brodyr-
fyllda fyrkanter / embroidered squares as pattern 
upon woman's scarf' Ors. 10. (senare ssgsled:) 
<tarmkäx / mesentery' Ve. Dju. Vd.; se tarm-. 

kringla sv.v.l. kri`vvgek Älvd. kri`vvgla Ors. 
kri`vvka Rättv. Bju. Ga. kri'vvIra Leks. kki`vvIra 
Mal. lari'vvglra Li. (om 1 för r, se N. Lindqvist i 
Stud. tillägn. Rolf Pipping, FIels. 1949, s. 62 ff.). 
1. <röra sig i krökar, ringla sig / coil, wind, move 
in coils' (SAOB) Leks. s'mnan krivvlra i-vå'g 
<ormen slingrade sig iväg'. 2. 'rulla, trilla / roll' 
Mal. Li. lckivvåk tssnna Mal. <lek, varvid två el. 
tre personer tog om varandra och rullade nerför 
en backe (eg. kringla tunna)'. 3. `rundhugga 
(om slipstensämne) / cut round (about grind-
stone)' Ors. 4. (vid sång:) 'framföra melodi med 
extra drillar / sing with extra trills' (0. Adelborg 
i Dal. Hemb. Tidskr. 1 89) Ga. hann kri`vvka 4 
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fö'vv 'han sjöng med extra drillar i melodin'. 
Syn.: krusa till. 5. <göra ngt på ett invecklat 
sätt, krångla / do sthg in a complicated way' 
Leks. 6. 'tala undvikande, svänga sig / talk 
evasively' Rättv. Bju. 7. (med dat. i förb. 
kringla ögonen:) di6  kri'vvgelr ö'gum Älvd. 'de 
flacka med blicken / they have an unsteady 
gaze'. — Särsk. förb. (ned:) ä klrivvält-nnr) 
stu`kkär Mal. <det rullade ned stockar'; (om:) 
klrivväk-u'mm Mal. 'rulla runt' (intr.); (stad:) ä 
a rennt kkisvvält-stä,' fö om Mal. 'han håller rent 
av på att förlora förståndet (eg. det har rent (av) 
kringlat (å)stad för honom)' (jfr bet. 2). — 
Ssgr: klri'vväkubba m. Mal. <man som talar 
dunkelt och osammanhängande / man talking 
evasively'. 

kringlig adj. I kri'vvglrug kri'vvglrun Älvd. 
kri`vvglrun Våmh. kri`nvg/run vMor. Ve. kri'vvg-
lun öMor. kri` vvglrånSoll. kri` vv(g)lun Ors. kri` vv-
kug Ore Rättv. (Bi.) n,  kri`vvkugen Leks. kri`v(v)-
Itu vRättv. Bju.-Äpp. kki‘vvitu Mal. klri'vvgks 
ÖVd. 1. `rund, klotformig, trind / round, globe-
shaped, plump' (SAOB 1) allm. kri'vukug i 5`gon 
(-5`gom) Leks. 'rundlagd i ansiktet'. 2. 'krång-
lig, invecklad; svår att ha att göra med / trouble-
sonie, complicated; difficult to deal with' Rättv. 
Leks. Nås Äpp. ä va ss ku`nnstut å kri'vvirut 
Leks. <det var så konstigt och invecklat'. 3. 
`mångtydig; oredig och opålitlig i tal och tän-
kande / ambiguous; confused and unreliable in 
speech and thought' Soll. Jä. Mal. ha'nn å ss 
klrisvvIru ss du får a'llää  nu tä'g på an Mal. 'han 
är så mångtydig så du får aldrig någon klarhet i 
vad han menar (eg. något tag på honom)'. — 
Adv.: danns kri'vvIrut Jä. 'dansa slängpolska; 
dansa i ring / dance swinging reel; dance in a 
ring'. — Ssg: krisvvgkugskoll m. Våmh. 'person 
med runt, trint huvud / person with round, 
plump head'. 

kringlig-varpor f. IV a pl. kri`vvglrugwarrpur 
Våmh. (Bon.) 'roterande varpställning'. Syn.: 
kringelvarpor. 

kring-munnad adj. I kri'vvmunna Ga. (jfr kring 
adj.) 'kvick i munnen, pratsam / witty, talkative'. 
Jfr kringmålad. 

kring-målad adj. I kri`vvmålta Ål <som talar fort / 
speaking quickly'. Jfr kringmunnad. 

kring-om prep. krom Våmh. krivgum Mor.-
Ors. krivum Ga. Flo.-Äpp. 1. 'omkring / 
around' (SAOB I 1-4; styr ack.) allm. kriugurn 
stu"gu Soll. 'omkring stugan'; han gekk krivum 
la'nndä mä ha'nndel Äpp. 'han gick runt i landet 
med gårdfarihandel'. Syn.: se ikring. 2. 

(adverbiellt:) 'ungefär / about' (SAOB I 5-6) Jä. 
krivum två' snä'sär <omkring två snesar'. Syn.: 
kring, bet. 2; omkring, bet. 2. 

kring-om adv. kri`vvgumm Soll. krivv'mm Nås 
`(runt) omkring / round about' (SAOB II); ta-
-kri'vvgumm Soll. <omfamna'; ä finns .21tijkä 
kri'vvgumm eill-sta'ss fån Son. 'det finns sådana 
överallt häromkring'. Syn.: se ikring, bet. 1. 

kringomhalsen-kläde n. la kringumä'Irsnidråd Soll. 
'kulört duk (av kattun), som bars om halsen / 
eoloured scarf worn round neck' (ÖDB IV 298). 
Jfr kattunskläde. 

kring-omkring adv. kri'vv-smkri'nn Jä. 'runt, 
runt (oupphörligt) / round and round'. 

kringom(s)-band n. Ta kri'vugurnbannd öMor. Soll. 
kri`vvombannd Dju. kri`vvymbannd Ga. kri'vv-
(1)umsbannd Äpp. a. 'löst livband, hemvävt och 
mönstrat i rött, buret till kvinnas kyrkdräkt och 
knutet mitt fram / loose waist-band, woven at 
home in red design, worn with woman's church 
outfit and tied in front' (ÖDB IV 19, 70, 133, 
137, 342 ff.) allm. Jfr kringsigband; lycka, 
bet. 1. Syn.: lång-, lös-, midje-band. b. 
livband till gosses kyrkdräkt, knutet bak / 
waist-band on small boy's church outfit, tied at 
back' (ÖDB IV 56, 345, 475) Soll. Ga. Syn.: 
långband, bet. ib. 

kringsig-band n. Ta kri'vvsäbannd Mal. 'siden-
band av olika färg och mönster, knutet kring 
midjan, vid vänster sida, buret av konfirmander 
och kranskullor / silk band of different colours 
and design, tied round waist on left side, worn 
by confirmation candidates and kranskullor' 
(se ill.; ÖDB IV 128, 140, 345). Jfr kringoni (s)-
b a n d. 

kring-sjuka f.IVa kri'vvffika Bju. krisudika Ga. 
1. 'hjärnsjukdom hos får och svin, yttrande sig 
bl. a. i att djuren springa runt / brain disease in 
sheep and pigs, which made animals run around 
wildly' (jfr SAOB) allm. Syn.: kringel-sjuka, 
-sot. 2. `diarr6 / diarrhoea' Bju. Syn.: se 
dreta f., bet. 2; ränndret m. fl. 

kringt adv. krivvt krivv(g)t Älvd. Våmh. krivvt 
,--krivv(g)t övr. 1. 'fort, snabbt / quickly, fast' 
(SAOB kring adj. 1) Ors. Rättv. Mal. ÖVd. an  
vå`sur får kri'vvt Rättv. 'han andas för fort'; ve 
läks kri'vvt ä'l mä'kuvär Mal. <vi tala fort, alla 
malungskarlar'. 2. 'ofta / often' (SAOB kring 
adj. 2) allm. kri'vvt na'ug Våmh. 'tätt och ofta'; 
lä`tu hi's(s)tar 	kri'v(v)t Rättv. (Bo.) lata 
hästar vila ofta'; an va allsr utu å å'ktu krivvar 
än an va fu'll Leks. 'han var aldrig ute och åkte 
annat (eg. oftare) än (då) han var drucken'; 
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(super!.:) es kri'vvgest vMor. ss kri'vngsst vOrs. 
ssm kri'vväst Ga. ssm kri'vyist Jä. ssm krisgas 
ÖVd. 'alltsomoftast'. Jfr ikringast; oftare. 
3. (komp.:) 'en annan gång, nästa gång / another 
time, next time' sÄlvd. so  e rekk tas kri'vvgera 
ög 'så att det räcker till en annan gång också'. 4. 
(komp.:) `nästa år / next year' nÄlvd. ig 
e kri'vnger 'jag skall slå det (o: änget) nästa 
år'. 

kring-värvt adj. I n. kri'vnvarrft ,,,kri`vvvarrt 
Dju. 'mycket att göra, jäktigt / a lot to do, in a 
hurry'. 

kringänd-band n. Ja kri'vvänbannd Ga. 'vävt 
band, som vid kyrkogång knöts omkring midjan 
utanpå förklädesbanden / woven band tied 
round waist over apron, for going to church'. 
Syn.: se kringom(s)band, bet. a. 

krins m.Ia 'klase av gårdar / group of farms', 
se kriss. 

kripp m.Ia kripp OvSi. Rättv. (Bo.). 1. 'barn / 
child' allm. få'där i kri'ppen 	kri' ppim) vSoll. 
'far till barnet'; o wi"såd mi kri'ppem vOrs. 'hon 
jollrade tyst med barnet'; smeekriippär Älvd. 
småkri'ppär öMor. små' krippår Ve. `småbarnen'; 
sta' smcgriippär Älvd. 'de större småbarnen 
(8-12-åringarna)'; ma'rrknadskripp Våmh. <barn, 
fött vid marknadstiden'; i am två' skö'ilkrippa 
öMor. 'vi ha två barn i skolan'; ku'llkripp Ors. 
'flickebarn; e mi'nnskes sköslkrippär Ors. 'skol-
barnen minska i antal'. Jfr foster-, hednings-, 
kass-, kristen-, kristnings-, tåg-. Syn.: 
se barn, bet. 2, m. fl. 2. (senare ssgsled:) 'ku-
sin / cousin' Ors. Ore bi'larkrippär Ors. 'kusiner, 
som äro barn till min farbror el. morbror'; wi em 
fa'rrbroskrippär Ore 'vi äro kusiner på så sätt, 
att våra fäder äro bröder'. Jfr b e dle m.; f ar (s )-
b r or. 

krippa sv .v .1. kri`ppa Ve.; pass. kri' ppas vMor. 
'föda barn / bear child'; (pass.:) dem a kri` ppas, 
dem up i gå' rdim nu vMor. 'de ha fått en liten nu, 
folket i gården ovanför'. Syn.: se barna. 

kripp-bälg m.Ic kri`ppbåg Älvd. Våmh. kri`ppbög 
Ors. 'skinnsäck, i vilken barn bars på ryggen el. 
vaggades / leather bag in which child was carried 
on back or rocked' (se ill.). Jfr bälgsrunka. 
Syn.: kripp-skinn, -säck; skinnsäck, bet. 2. 

kripp-diger adj. V krisppdiger Älvd. öOrs. kri`pp-
dlgår Ve. Soll. Ore (om kvinna:) 'gravid / preg-
nant'. Jfr bukig, bet. 2; folkig, bet. 1. Syn.: 
krippig; syten; tjock. 

kripp-fäll m. la kri` ppfelld Älvd. kri'ppfälld 
öMor. 'fäll, any. i spädbarns bädd / sheepskin 
rug used in infant's cot'. Syn.: se barnfäll. 

kripp-gnag n. kri`ppgnåg Älvd. `barns gnat / 
child's nagging'. Jfr gnag. 

kripp-göra n. kri'ppdjård Älvd. kriippdjärå' 
öMor. kri`ppdiåro Ore. 1. 'lätt arbete (som ett 
barn skulle kunna utföra) / easy work (which 
could be done by child)' allm. 2. `samlag / 
sexual intercourse' Älvd. 3. `barnafödsel / 
childbirth' Älvd. 

kripp-göra sv.v.3. kris ppdjärdi Älvd. 'föda barn / 
bear child'. Syn.: se barna. 

kripp-hasse m.IIIa krippasså Ors. 'stor, tung 
och fet barnunge / large, heavy child'. Jfr 
hasse, bet. 4. 

kripp-hatt m.Ia kri'ppatt Soll. Ors. a. 'baktill öp-
pen hatt för småbarn (buren under hakhätta) / 
baby's hat, open at back (worn under hak-
hätta)' (ÖDB IV 476) Soll. Jfr kripphätta. 
Syn.: halvhatt. b. 'huva av linne för småbarn 
/ linen hood for baby' (ÖDB IV 487) Ors. 

kripp-hus n.Ia kri`pphajs Ore. 1. 'livmoder / 
womb'. 2. 'stol med hål i sitsen, any. som por-
tativt avträde (för småbarn) / chair with hole in 
seat, used as portable closet (for young children)' 
(se ill.). 	Syn.: se borrstol; hus, bet. 2b; 
kripp-, bet. 1, sket-stol m. fl. 

kripp-hätta f. IVa kri`ppett(a) Älvd. Våmh. 
kri`ppätt(a) vMor. kri`ppätta öMor. kri` ppätt 
Soll. kri`pphätta Ore 'mössa för barn / baby's 
bonnet' (ÖDB IV 479). Jfr kripphatt. 

krippig adj. I kri`ppun Ors. kri` ppug Ore (om 
kvinna:) 'gravid / pregnant' (Rz 158b under 
fokun, 356a). Jfr folkig, bet. 1. Syn.: se 
krippdiger. 

kripp-kass m.Ia kri`ppkass Älvd. Mor. Soll. Ors. 
'för spädbarn avs., avlång korg av näver el. 
spånor med handtag av två böjda vidjor (en 
i vardera långsidan) / rectangular basket of 
birch-bark or chips, with handles of two curved 
withes (one at either side), used for infants' (se 
ill.; jfr Gruddbo 559f.). Jfr krippkorg m. fl. 
Syn.: se kass, bet. 1; kristenkass m. fl. 

kripp-klave m. IV kri`ppklråvii Våmh. kri`ppkiråvd 
Son. 'gångstol för småbarn, bestående av 
ståndare och klave / walking-chair for child, 
consisting of upright pole, to which was fixed a 
cross-piece and withe ring'. Syn.: se gångstol, 
bet. 2; kringla, bet. 7. 

kripp-klen adj. I kri' ppkkien Älvd. 'som lider av 
födslosmärtor / in labour (with child)'. Syn.: 
se barnklen; krippsjuk. 

kripp-korg m. Ib kri`ppkorrg Våmh. <avlång korg 
av spånor, avs. för spädbarn (dopbarn) att ligga 
i (som säng) / rectangular basket of chips, used 
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for infants'. Jfr kass, bet. 1; krippkass 
ni. fl. 

kripp-kälke m. Illa kri`pptjiik öMor. `barnkälke / 
sledge for children'. 

kripp-käring f.Ib 	 Älvd. kri`ppk6- 
1ring Våmh. (Bon.) kri'ppkeli'vg öMor. kri`pp-
icäling Soll. kri'ppkeling Ors. 1. 'barnsängs-
kvinna / woman in confinement' Älvd. öMor. 
Ors. Syn.: se barnkona, bet. 1. 2. 'kvinna, 
som fött barn, men ännu ej kyrktagits / woman 
who has borne a child but has not yet been 
churched' Våmh. (Bon.). Jfr barnkona, bet. 2. 
3. 'kvinna, som har småbarn att pyssla om / 
woman with babies to look after' Soll. 

kripp-leka f. IV a kri`pplåka öMor. Ore kri'pplråk 
Soll. `barnleksak / child's toy'. Syn.: se barn-
lekor. 

kripplig adj. I kri'pplrin Soll. 'barnslig / childish'. 
Syn.: barns(k)lig; krippsklig. 

kripp-ljus n.Ia kri`ppl.rjös Ve. 'för barn särsk. 
stöpt ljus / candle dipped specially for children'. 

kripp-omag n.Ic kri`ppeismäg Älvd. `oförståndigt 
barn / silly child'. Jfr omag, bet. 2 och ssg. 

kripp-sjuk adj. I kri`ppsjök Ve. 'som lider av 
födslosmärtor / in labour (with child)'. Syn.: 
se barn-, kripp-klen. 

kripp-skinn n. Ta kri`ppstfinn ÖVd.; obef. OvSi. 
`skinnsäck, i vilken barn bars på ryggen el. vag-
gades'. Syn.: se krippbälg. 

kripp-skinnfäll m.Ia kri`ppstjife'lld Vstuth. vMor. 
Ve. kri`ppstjiläilld-,kri4ppstjilti'lld öMor. kri`pp-
stjifälld Ors. 'fäll, anv. i spädbarns bädd' (se ill.). 
Syn.: se barnfäll. 

krippsklig adj. I kri`ppskIrig nÄlvd. kri'ppuskn 
Våmh. kri`ppsklin öMor. <barnslig'. Syn.: 
barns(k)lig; kripplig; kyl(skl)ig. 

kripp-sko m.Vb kri`ppskö Mor. 'barnsko med nä-
verbotten / child's shoe with birch-bark sole'. 

kripp-stol m. la kri`ppstök Ve. Ore. 1. 'stol med 
hål i sitsen, anv. som portativt avträde (för små 
barn) / chair with hole in seat, used as portable 
closet (for young children)' Ve. Syn.: se borr-
stol; hus, bet. 2b; kripphus, bet. 2; sketstol 
m. fl. 2. 'anordning för barn, som lär sig stå / 
structure used by child learning to stand up' (se 
ill.) Ore. Jfr borrsäte m. fl. 

kripp-säck m.Ib kri'ppsekk vMor. Ve. kri'ppsäkk 
öMor. Soll. Ore `skinnsäck, i vilken barn bars på 
ryggen el. vaggades' (se ill.). Jfr bälgsäck. 
Syn.: se krippbälg. 

kripp-säng f.Ib kri`pps.qjvg Våmh. <barnsäng, 
som hade högre huvudände än fotände / 
bed with higher head than foot'.  

kripp-tuta f.IVa krispptauta Våmh. (Bon.) 'liten 
näverkorg, anv. av barn att bära lövfoder i / 
small birch-bark basket, used by children for 
carrying leaf fodder'. 

kripp-unge m.IIIa kri'ppunng Soll. kri`ppunvgå 
Ore 'barnunge, barn / child'. 

kripp-välling m.Ib kri`ppwgling Älvd. kri'pp-
wälrivg vMor. 'mjölkvälling avs. för barn / nå& 
gruel for children'. Syn.: kylvälling. 

kripp-vässel n. la kri`ppwe.2.2 Älvd. Ors. krispp-
vä24 Soll. `täcke, anv. i spädbarns bädd / 
coverlet used in infant's cot' (se ill.; ÖDB IV 
365). Syn.: lill-täcke, -vässel. 

kripp-ärja f. IVa kri`pperi Soll. 'mindre räfsa, avs. 
för barn / small rake intended for children'. 

kriss m.Ia kriss Mor. Ve. Soll. Leks. Bju. Jä. kris 
Ore -krgs Ål (jfr Torp kryss; krins) `hop, sam-
ling, grupp / collection, group' (t. ex. av gårdar 
i en by; av människor; av träd; av berg; jfr 
SAOB krets', bet. 6 och 8). Jfr gård-. Syn.: 
kringel, bet. 2. 

kristen adj. III kri'sstn Ve. Flo. Mal. kro' 88t?? Li. 
1. 'kristen, döpt / Christian, christened' (SAOB 
2) Ve. Flo. 2. 'anständig, hygglig, normal / 
docent, normal' (SAOB I 4) Ve. Mal. Li. ivgu, 
kri'sste me"nistj kan bö"' dar Ve. 'ingen normal 
människa kan bo där'. 

kristen-hätta f.IVa kä'ffnhätta Äpp. 'mössa, som 
spädbarn bar vid dopet / bonnet used by infant 
at ehristening eeremony'. Syn.: kristnings-, 
kristnungs-hätta. 

kristen-kass m.Ia kri'ssnkass Mor. = kripp-
kass. 

kristen-kripp m.Ia kri'ssnkripp Om. `dopbarn / 
child being christened'. Syn.: kristning-
barne;kristnings-barn, -kripp, -kyl, -unge; 
kristnung. 

Kristiania n.pr. kristiå'n Mal. 'tidigare namn på 
Norges huvudstad Oslo / former name of the 
capita! of Norway'; i vå i kristiå'n i ti'llsv 
<jag var i Kristiania i elva år'. — Ssg: krista'ns-
grannlåt m. Äpp. 'fina klädespersedlar från 
Kristiania / fine clothes from Kristiania' (jfr 
norsk-grannlåt). 

kristikimmelsfärds-veckan f. V best. kristihism-
mäksfässvi'kko Jä. 'den vecka i vilken kristi-
himmelsfärdsdag inträffar / the week during 
which Ascension Day falls'; kristihi'mmäks-
fässviikko skä gå i'nn ka'll å gå fk't va'rm am 
essmmsrn skä värt fi'n <den vecka då kristihim-
melsfärdsdag inträffar skall ingå kall och utgå 
varm om sommaren skall bli fin'. 

kristihimmelsfärds-åka f. IVa kristihi'mmilsfärs- 
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ika Jä. 'ett slags släpkälke, som drogs av häst / 
kind of sled pulled by horse'. Jfr drag f. 

Kristina f. kessk 	Älvd. (dat. kesskn 
nÄlvd.) kessti (gen. kesstnäs; dat. ack. kesstn) 
nVåmh. kesssif Våmh. (Bon.) ki`ssti Mor. Soll. 
Ors. Flo. (gen. kì sstnas; dat. keastn Soll.) ki'sste 
(gen. ki`sstviis) Oro kes(s)tä Rättv. nLeks. (gen. 
kes(s)tnss; dat. ke's(s)tn Rättv.) kessti sLeks. 
Bju. Ga. 	ssti Mock. kä'ti•••• 	Jä. 
kemis Äpp. ke ffti Mal. ÖVd. 1. 'ett kvinno-
namn / a woman's name' allm. kessk we88t4 
wa'jtjQ, kessk wesst4 wa'jtje Älvd. 'Ker-
stin väster om (eg. västan) viken' (efterhärm-
ning av ljudet vid liens brynande). 2. (pejora-
tivt om kvinna / derogatory about woman:) 
Ordkessk Våmh. (Bon.) <kvinna, som springer 
i onödan i granngårdarna' (jfr gårdjucka 
m. fl.); du`mmkeggti Tra. 'enfaldig kvinna'. 8. 
'bokstaven K / the letter K' Soll. Syn.: Karin, 
bet. 2. 

kristina-havre m. III b kesskager Älvd. <flyghavre, 
Avena fatua, vilken ansågs ha införts till Da-
larna av drottning Kristina / wild oats (Avena 
fatua), said to have been introduced to Dalarna 
by Queen Kristina'. Jfr ljuthavre. Syn.: se 
klen havre. 

kristna sv.v.l. kri` ss?? Älvd. vMor. vSoll. 
Ore krisn' (p. pret. krisnå"dn) öMor. krå`sn ,,,  
kå`sna Ve. kry"sn Soll. kri` 889%4 öOrs. krrsna 
Rättv. krö`sna Leks. kessna Bju. ,,,kri's8(t)na 
Flo. kö`sna Ål kå`sna Dju. Ga. kå'gna Mock. 
kä`ssna —kem Nås kessna —kessn„ •-•-• kä'ssn Jä. 
kä'esna Äpp. k -493a Mal. kä'gn,a ÖVd. 1. 'döpa 
(barn); deltaga i barndop / christen (child)' 
(SAOB ib) allm. i ska bvrt s kri`ssn4 öOrs. 'jag 
skall (bort och) deltaga i barndop'; däm a vän i stä 
å krrsna ks'lla Rättv. `de ha varit i väg och fått 
flickan döpt'; dsm va kå`py, ti sasmmu va'ttn Mal. 
`de voro döpta i samma vatten'. Jfr okristnad. 
2. 'giva öknamn, skälla ut / call names, scold' 
Soll. o kry"snät jusst jän ka'll så 'hon skällde ut 
karlen så till den grad'. — Pass.: kres(s)nas 
Leks. (Silj.) `döpas'; du at ps'jtjin skul kö'ffis 
fö'sst Mal. `du förstår, att pojken skulle döpas 
först'; å det` sksl o`vvgan kroms Li. 'och då skulle 
barnen döpas'. 

kristning f.Ib kri`ssninng Älvd. kri`snivg Oro 
krreniv Rättv. kessniv Bju. kg'snin Dju. Ga. 
kiessniv Nås Äpp. kessnin Jä. k -egniv Mal. 
krriivg ÖVd. 'barndop, dopakt / christening' 
(SAOB 2). 

kristning-barn n., se kristning (s )barn. 
kristning-barne m.III a kresninbäns Rättv. krå`s- 

nivbära Leks. `dopbarn / child to be christened'. 
Syn.: se kristenkripp. 

kristning-duk m.I b kåssniudftk Dju. 'vit duk, som 
virades kring det lindade dopbarnet och om-
bands med dukbandet / white cloth wound 
round swaddling-clothes of child to be christened 
and tied with dukbandet' (ÖDB IV 130, 133). 

kristning-hatt m.Ia kä'snivhatt Dju. 'hatt, som 
tillhörde gossebarnets dopdräkt / bonnet used at 
boy-child's christening' (ÖDB IV 130). Jfr 
kristning(s)hätta. 

kristning-korg m. Ib kessniuksrrg Jä. = krist-
ning(s)kass(e). 

kristning(s)-barn n. Ja kessnivbär Bju. snivbär 
Ga. kä`ssnivbän Nås lagnivsbäri Mal. `dopbarn' 
(SAOB). Syn.: se kristenkripp. 

kristning(s)-don m. la krä`snindön Leks. la.s-
ninsdön Mal. `dopkläder / christening garments' 
(jfr Skinnarebygd 1950, s. 13). Syn.: krist-
ningsdräkt; kristning(s)-kläde(r), -rust-
ning. 

kristnings-dräkt m. la krrsninsdräkkt Leks. — 
föreg. 

kristning(s)-hätta f.IVa kö‘snivh,ätta Dju. kem-
nivhätta Jä. lasasnivshätta Mal. kö'olivshätta 
Tra. 'mössa för dopbarn (flicka Dju.) / bonnet 
used at (girl-)child's christening' (se ill.; ÖDB 
IV 130, 132). Jfr kristninghatt. Syn.: krist-
nungs-hätta. 

kristnings-kalas n.I a krisni'nvgskalås öMor. 
kri`senivskaLis Ors. `dopkalas / christening 
party'. Syn.: barnsöl, bet. 1; fadderkalas; 
kristningöl. 

kristning(s)-kass(e) m.I Illa kri"sninskass 
vMor. krisni'vvgskass öMor. krraninkass nLeks. 
keygnivkass Jä. laasniyskass(a) Mal. kr 6-
rviygskass Tra. 'korg för dopbarn / basket used 
for child to be christened' (se ill.; jfr Gruddbo 
559 f.; Skinnarebygd 1950, s. 13). Syn.: se 
kass, bet. 1; kristningkorg; kristnungs-
kass m. fl. 

kristning(s)-kläde(r) n. III pl. ke'ffnivklrädär Jä. 
krmivskZrå Mal. (Y.) `dopkläder / christening 
garments' (se ill.; jfr SAOB kristningsklä-
der). Syn.: se kristning(s)don. 

kristnings-kripp m. la kri`ssnivskripp Ors. 'dop-
barn'. Syn.: se kristenkripp. 

kristnings-kyl m. la kr'esniuskYr sLeks. =föreg. 
Jfr kyl m. 

kristnings-namn n. la krö'snivsnammsn Leks. 
<dopnamn / Christian name'. 

kristning(s)-rustning f.Ib krg'sninsntsstniv Leks. 
ke`ssnivr8sstniv Jä. =kristning (s ) d on. 
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krok 

kristnings-unge rn.III a kö'tnivuonndje Tra. 'dop-
barn'. Syn.: se kristenkripp. 

kristning-öl 11.1 a ke'ssnivölr 	 Jä. - 
kristningskalas. 

kristnung rn.Ib kri'ssntovg Älvd. `dopbarn' (Liv. 
Älvd. 102). Syn.: se kristenkripp. 

kristnungs-hätta f.IVa kri'suwavsett Älvd. 'mössa 
för dopbarn' (Liv. Älvd. 102; ÖDB IV 132). 
Syn.: kristning(s)hätta. 

kristnungs-kass m. la krissawavskass Älvd. 'korg 
för dopbarn' (jfr Liv. Älvd. 102). Syn.: se 
kristning(s)kass(e). 

kristnungs-penning ni. 1 b krisssnavspenni'vg 
Älvd. 'penning, som vid barnets dop gavs av 
faddrarna / coin given by godparents to god-
child'. Syn.: fadderslant ni. fl. 

Kristoffer m. kris88teipp- Rättv. kä'astupp kri'ast-
sfär Flo. keastup Nås käktup Mal. 'ett mans- 
namn / man's name'; käsustupes 	krissutufäs) 
å'gust Flo. `Kristoffers (son) August'. — Ssg: 
kri'sståppaspillt m. best. Rättv. `övernaturligt 
väsen / supernatural being' (Forsslund, Rättvik 
163). 

Kristus m. kri`ustus Ors. 'bibelgestalten Jesus / 
Jesus, in the Bible' (SAOB 2); är å' ur kriwastus 
tjawrrgär å jåt tjö'tä 'hör hur Jesus tuggar och 
äter köttet' (sagt av gumma som under julnatten 
hörde det knastra från det framställda köttfa-
tet, som katten hade funnit); (även interjektio-
nellt i förb. med Jesus; uttr. för häpnad el. för-
skräckelse / expression of astonishment or 
terror:) (h)ii'88-kre'sstus-(d)jö'8s-kri`pp8tjuss ,--
(d)j588-kri'sstu8 Ve. i888-kreS8tUS ä88-krä‘88t1AS 
S011. ju'as-kriwastus (för man) ...«.98-kri'ffus (för 
kvinna) Oro ji'ae-kri`setus ja'ss-kra'astas ja'es-
kra'astas Rättv.; (utvidgat ss. förstärkande adv. / 
amplifying adverb:) kri`sutana åskak Leks. 'ofant-
ligt elak / awfully nasty'. 

krita f.IVa klrista Älvd. Ve. Soll. Leks. kn'ta 
öMor. Ors. arta Rättv. Bju. Dju.-Tra. 1. 
'mjuk, jordartad, vit kalksten, anv. till skrivning 
och vitlimning / chalk' (SAOB 1) allm. skri'va mi 
kli`tun vOrs. 'skrivet med krita'; rösdklIta öMor. 
`röd krita'. 2. (bildi. i förb. med komma; jfr 
SAOB 5:) tgn e kignmb 4 kH`tep Älvd. 'om det 
kommer på tal / if it comes up'; nu ä kåmm tä 

Dju. 'när det kommer till avgörande'. 3. 
(i lindrig svordom / in mild oath:) hå' kan du då 
je dä lari`ta på Leks. 'det kan du då ge dig katten 
på!'. 

krita sv.v.l. kki`ta Älvd. Soll. Oro Leks. kli`ta 
öMor. kIrrta Rättv. Dju. Jä. Äpp. Mal. 'färga, 
bestryka el. vitlimma med krita / whitewash' 

(SAOB 1; ÖDB III 329, jfr IV 515, 522); Idri't 
mö'rn Son. Ore kki`t naa'ri Mal. 'vitmena (spis)-
muren med krita'. Syn.: limstryka; vit-
limma. — Särsk. förb. (ned:) klrit int nå'd dä 
Dju. 'fläcka inte ned dig med krita!'. 

krit-ask m. Ib klri`taask Li. 'ask, i vilken krita för-
varades / box in which chalk was kept' (se ill.). 

krit-mjöl n.IIIa klti`tmgök Älvd. klri'trajök Jä. 
ldri`tntjåZr Tra. 'pulveriserad krita / powdered 
chalk' (ÖDB IV 522). 

krit-vit adj. I klri' t-wa'jt Våmh. (Bon.) kli`t-vä'jt 
öMor. kli`twajt Ors. k/iftvit Rättv. (Bi.) lari`t-
gvi't Nås klri`tvit klri`t-vi't Mal. 'vit som krita / 
chalky white' (SAOB). Syn.: illv it. 

krog m. f. kravg (best. kreng) Älvd. krfzsg 
kr128  (best. krft'sni ,,,krq'sne) Våmh. krög (best. 
krö'ne r.,krö'ni ,-,krö'na)Mor. krö (best. krö'nä)Ve. 
krö (best. krö'ni) Soll. krö ,,,krög (best. krö'ni ,-,  
krö'na ,,,krö'n4 ,-,krö'jen) Ors. krög (best. kröVän) 
Oro krög Rättv. Leks. Bju. Ål Dju. Nås (best. 
krö'gän Bju. krö'jen Nås) krö -krög Äpp. krö 
Mal. ÖVd. 'ställe, där brännvin (stundom äv. 
vin och dricka) utskänktes (antingen färdställe 
el. andraklassavdelning på gästgivargård) / irm, 
tavern' (SAOB); bort 4 krq'sni nVåmh. `till kro-
gen'; sä"mis krö' jun Rättv. `Sammils-krogen'; 
fetbikröjun Rättv. <krogen vid Utby gästgivar-
gård'. Syn.: se färdställe. 

krok m.Ib kriisk Älvd. Våmh. krök övr.OvSi. 
NeSi. Vd. (jfr kro ke m.). 1. 'föremål, som är 
krökt / hook' (SAOB 1) allm. .1`jndj kra' 8k4 
Älvd. 'meta (eg. hänga krokar)'; klry`nndjkriisk 
Våmh. 'krok på vattenok (klynga)'; le`ttbänd-
krök Tra. 'järnkrok i ena änden av lättbändet'. 
Jfr band-, besman(s)-, björk-, bod-, bortur-
läggar-, brand-, brunns-, brätt-, bytt-, 
bäg-, bärbands-, deg-, dingel-, draga-
åtsig-, drag-, dret-, eldhus-, finn-, fiske-, 
flug-, färn-, gryt-, gustafs-, gångjärns-, 
gädd-, harv-, hugg-, hus-, hämt-, häng-, 
häst-, kläd-, hö-, jordpäron-, kabb-, kast-, 
kittel-, kok-, kol-, kopp-, ladnings-, lak-, 
lamm-, lan-, lask-, levandes-, länk-, läst-, 
lös-, löv-, mot-, mjärd-, mjölkbytt-, måg-, 
njäst-, nystans-, orv-, plog-, rep(s)-, 
ring-, rist-, riv-, rödj-, sadel-, skakel-, 
sked-, skid-, spis-, stad-, stam-, stick-
gärds-, stånd-, sädes-, tak-, tran-, trutt-, 
trä-, tve-, täck-, undertags-, upptag(s)-, 
utdrags-, utrivar-, utrivnings-, utrivs-, 
vänd-, åkerharvs-, ärt-, ös-. Syn.: krokel; 
ringel, bet. 5. 2. `dörrhasp / hasp of door' 
(SAOB 1d) OvSi. ÖVd.; 	kra'stjin Älvd. 
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lergg-på krötjin Tra. 'lägg på dörrhaspen!'. Jfr 
dörr-. Syn.: se hasp. 3. (senare ssgsled:) 
'årder / primitive wooden plough' (SAOB 2) Ga.; 
se myll-. 4. 'krökt arm el. finger el. ben / bent 
arm, finger or leg' (SAOB 4a a) allm. dra 
krfevle Älvd. Våmh. drä krö'k Mor. Leks. Jä. Mal. 
ÖVd. 'draga fingerkrok'. Jfr arm-, kringel-, 
käring-, bet. 2, skojar-. 5. 'vetebulle av 
S-form / S-shaped bun made of wheat flour' (jfr 
SAOB 4d) Leks. 6. 'krökning, bukt, kurva / 
curve, bend' (SAOB 6; jfr ÖDB III 108) allm. 
bette gö en kr irsk eld blrå't sn gest Älvd. 'bättre 
gå en krok än blöta sin fot'. Jfr tan-, å-. Syn.: 
se brott, bet. 8. 7. 'till häkta hörande hake/ 
hook' allm. me'lla o kriesk Våmh. (Bon.) 'hyska 
och hake (eg. märla och krok)'; (äv. bildl.:) 
finns e krökar så nög å jå 	Rättv. 'finns 
det hakar, så nog har jag hyskor' (sagt av far till 
flera ogifta döttrar). Jfr häkt-. 8. 'ståltråds-
hake på spinnrocksvinge / wire hook on vång of 
spinning wheel' Älvd. Syn.: nock, bet. 2; 
nocka, bet. 1. 9. `krokformigt (väv)mönster / 
hook-shaped design in weaving' Mor. Ve. Ors. 
Ore Leks. Flo. Jfr kors-, son-, svart-. 10. 
<tidig, ännu vitaktig grodd på mältsäd / early, 
whitish sprout of malt graM' Soll. 11. 'mandel-
potatis / almond-shaped potato' Mal. ÖVd. 
Syn.: krok-, pill -pära. 12. (pejorativt om 
levande varelse / derogatory about living 
creature:) a"vuskrök Soll. 'person, som handlar 
tvärtemot alla andra (eg. avigskrok)'; esstkrök 
Ors. `hästkrake'; 	Tra. 'krokig gam- 
mal gumma'. Jfr fattig-, frost-, frus-, tvär-. 
13. (skämt.:) 'tobakspipa / tobacco pipe' Älvd. 
Tra.; hann a pl`pkrötfin i mosnnam jä'mmt Tra. 
<han har pipan i munnen jämt'. 14. (senare 
ssgsled:) 'viss lek / certain game' allm.; se 
gubb-, katt-, röv-. 

kroka sv.v.l. krana Våmh. (Bon.) krö'lea Ors. 
Leks. kröka Rättv. (Bo.) Bju. Dju. Ga. Mock. 
Äpp. Mal. ÖVd. 1. <riva ut (kolmila) med 
krok / rake out (charring stack) with hook' 
(jfr SAOB 1; ÖDB I 523) Våmh. (Bon.) Äpp. 
Syn.: se bryta v., bet. 13. 2. <böja i krok, 
kröka / bend inte shape of hook' (SAOB 3-4) 
allm. an  kröka en spi'k rna snöd ha'n(n)dom 
Rättv. (Bo.) 'han krökte en spik med bara hän-
derna'; dum skull krösk på a'rrmån Dju. <de 
skulle böja armen'; kröVe knä' Rättv. (en lek, 
där man, stående på ett ben, skall böja knä 
maximalt antal gånger); krök bä' jne Tra. (en 
idrottslek, varvid en ligger på mage och en 
annan försöker böja hans ben). Syn.: böja; 

kröka, bet. 1; vika, bet. 1. 3. 'vara krokig / 
be crooked' (jfr SAOB 4b) NeSi. an  kröVesr å 
gå''r Rättv. han gå å krökä Ga. 'han går böjd'; 
kröka å gå' Leks. <gå böjd'. 4. (om dörr:) 'sätta 
haspen på / fasten door hasp' Li. krök däran 
'sätta haspen för dörren'. 5. <gå i krokar / 
wind'; hå a gått en grl's da å kröka Äpp. 'det har 
gått en gris där i krokar' (sagt om väg som 
vindlar fram i terrängen). — Refl.: krök då 
frarni"vir Rättv. (Bo.) 'böj dig framåt'; spi`tjin 
krök 86 Tra. 'spiken kröker sig'. — Pass.: nä 
krö'kes spi`tfin å de Tra. 'nu kröker spiken sig 
för dig'. — Särsk. förb. (ned:) krök-nö'r o Ga. 
'böj ned den (a: trädgrenen)!'; (på:) krök-på' 
Mal. 'sätta på haspen'; (ut:) kräsk-a'ut kiralrg 
Våmh. (Bon.) 'med brandkrok riva ut kol. 
milan'; (utav:) krök-tå' Mal. <taga av haspen'. 
— Av!.: krö'lea f. Leks. 'krokigt vuxen kvinna! 
crookeclly shaped woman'; kröknin f. Ga. <ut-
rivning av kol ur kolmila / raking-out of charring 
stack'; stä i krökninja 'deltaga i utrivning av 
kolmila gm att med krokformigt redskap riva 
fram kolen'. 

krok-ask m.Ib krökassk Soll. 'spånask för för-
varing av långrevskrokar / chip-basket for 
storing long-line fish-hooks' (ÖDB I 76). Jfr 
kroklåda. 

krok-band n.Ia krökbannd Ors. Mock. (jfr 
krok, bet. 9) 'mönstrat fint band, jämte andra 
band buret av brudpiga som huvudprydnad / 
fine ribbon with woven design on it, worn by 
bridesmaid with other ribbons as headdress'. 
Jfr kist-, röd-band. Syn.: svartkrok. 

krok-dans m.Ia krökdanns Flo. (jfr krok, bet. 6) 
'långdans, som gick i ringar och krokar / dance 
hand in hand in long wincling row'. 

kroke m.IIIa krÖkä Ve. kröVea Nås Jä. Äpp. 
krö'tje ÖVd. (jfr krok m.) `met- el. ståndkrok / 
fish-hook or ledger-line' (ÖDB I 66, 73). Jfr 
drag-, fiske-, flug-, gudsbords-, kast-, 
stad-, stånd-. 

krokel m. Ja krökil 	Rättv. krÖkil Leks. 
'krokigt föremål, krok, spiralformigt föremål, 
kroklinje / hook, spiral-shaped object, curve(d 
line)'; å e nå ri'lc(k)tigs krö'leilar ti errn(m)-
nssvidäm Rättv. <det är riktiga kroklinjer i 
virket';. mo`rmos krökil Leks. 'vägkurva, där 
viss persons mormor bodde'. Syn.: krok, 
bet. 1; ringel m., bet. 5. 

krok-falla st.v. krerkfslla ÖVd. 'sätta krokben för 
/ trip up'; an frerjst te krö'kfull me Li. 'han för-
sökte sätta krokben för mig'. Syn.: fälla, 
bet. 2; krokfälla. — Refl.: je je'll-på skall 
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kröskfsll me Tra. 'jag hade så när satt (eg. höll på 
skola sätta) krokben för mig själv'. 

krok-fiska sv.v.3. krö'kfisstja Mal. krökfesstja 
Tra. 'meta / fish, angle for' (jfr SAOB krok-
fiske). Syn.: meta'; spöfiska. 

krok-fiske n. III krö'kfisstji Mal. krökfeRtje 
ÖVd. 'spömete / fishing with rod and line'. 
Syn.: spöfiske. 

krok-fälla sv.v.3. krö'kfälla Tra. =krokf alla. 
— Refl.: krökfäll se Tra. 'sätta krokben för sig 
själv, så att man faller'. — Pass.: krö'kfälles 
Tra. 'sätta krokben'. 

krok-hyvel m. Id krö`khyväl Al <kort, konvex hy-
vel / short convex plane'. 

krokig adj. I krii`skug nÄlvd. krfe8kttn Vånah. 
krö'kun Mor. Ve. Ors. kröskån Soll. krö'kug Oro 
Leks. krösku Rättv. Bju.-Mal. krö'ks ÖVd. <som 
är krökt el. går i krokar el. båge / crooked, bent, 
curved' (SAOB 1); hä'nnji i kröskugom a'rrna 
Mal. 'hänga i krokig arm'. Jfr si do-, s v eg-, 
tve-. Syn.: buktig; kramp, bet. 1. 

krok-kläde n.I a krinklåd öMor. (jfr krok, bet. 9) 
'litet kläde med gult krokmönster, anv. att linda 
kring psalmboken / small cloth with yellow 
hook-pattern on it, used for wrapping round 
hymn-book'. Jfr gulkrokig(t)-kläde; kläde, 
bet. 2a; knytnings-kläde. 

krok-kniv m. la kränknajv Våmh. krökkniv 
Leks. (Silj.) Flo. Tra. <kniv med krokigt blad, 
anv. vid tillverkning av skedar, slevar och skålar 
samt vid svarvning och skomakeri / lmife with 
curved blade used for making spoons, ladles and 
bowls, also used in turning and shoemaking' 
(ÖDB II 215). Syn.: se krampkniv. 

krok-låda f.IVa krö`kkeid Soll. krö`klåda Jä. 'låda 
för mot- el. långrevskrokar / box for fish-hooks 
or long-line fish-hooks' (ÖDB I 79). Jfr krok-
ask. 

krokna sv.v.l. krökän Soll. krökna Rättv. Bju. 
krö`kin,a Mal. 'bliva krokig el. buktig / become 
crooked or bent' (SAOB); o bsry'sr-Ti krö`kna 
Rättv. 'hon börjar bliva böjd'. — Särsk. förb. 
(av:) kröken-å' Leks. (Silj.) 'tröttna, mista sin 
kraft'. 

krokpinn-harv f. Ta krö'kpinnharry Jä. 'harv, för-
sedd med smala, framåtböjda järnpinnar / 
harrow with narrow iron teeth which were bent 
forward' (se ill.). Syn.: se kloharv. 

krok-pära f.IVa kränpår Älvd. 'mandelpota-
tis'. Syn.: krok, bet. 11; pillpära. 

krok-rep n. I a krö`kräjp Tra. 'vid bindstångens 
fastsurrande anv. bakre rep, i vilket rep (s )-
kroken var fäst (i hölass) / ropa to which rope- 

hook was fastened when lashing down bind-
stången (in hay-load)'. Jfr bindstock m. fl. 

krok-rev f.Ia kröskröv Ve. 'metrev / fishing-line' 
(ÖDB I 67). Syn.: se fiskerev m. fl. 

krok-rock m. Ib krö`krskk Leks. 'spinnrocks-
arm / arm of spinning-wheel'. Syn.: se kram-
mel, bet. 8. 

krok-ryggad adj. I krfeskryddjad Älvd. krö`krigga 
Ors. `svankryggig / sway-backed' (jfr SAOB). 
Syn.: se brantryggig. 

krok-ryggig adj. I krö`kryddju Bju. 'böjd i ryggen 
(om människa) / bent, crooked (about person)' 
(SAOB). 

krok-släde m. IV 	 Rättv. 
(jfr We.) 'helt liten, oskodd arbetssläde med 
konkavt flak, vilande på halvcirkelformiga trä-
bågar, anv. vid gödseltransport / short sledge 
with coneave top on curved wooden frame, used 
in transporting manure' (se ill.; ÖDB I 368). 
Syn.: se dyngdrög; flagsläde. 

krok-spåd n.II krö`kspöd Ve. (jfr spö n.) `met-
spö/fishingrod'. Syn.:sefiske-,fisk-spådm.fl. 

krok-stol m. la krökstölr Flo. 'pall med halvmån-
formigt säte (och ryggstöd), tillverkad av en rot 
el. krokig gren / stool with creseent-shaped seat 
(and back), made of a root or crooked branch'. 
Jfr säte. Syn.: kroksäte, bet. 1. 

krok-syl m.Ia kröksil öMor. `mot spetsen ngt 
böjd skomakarsyl / shoemaker's awl with some-
what curved tip' (SAOB). 

krok-säte n. III krö`ksåtä Jä.; best. kröksåte Li. 
1. = krokstol Jä. 2. (best.:) `personifikation av 
vinden / personification of the wind' Li. 

krok-söm rada krö`ksTim Soll. (jfr krok, bet. 9) 
`viss prydnadssöm / certain type of decorative 
seam'. — Ssg: kröVesömkriis n. Soll. <mönster 
bestående av kro ks öm / pattern consisting of 
kroksöm'. 

krok-tåg n.II krö`ktuj Ve. 'med krokar försett 
vävt band, i vilket hängvaggan (kripp säcken) 
hängdes upp / woven band with hooks on it, in 
which °radie (krippsäcken) was suspended' 
(jfr ÖDB III 218, fig. 273). Jfr dingeltåg. 

krok-tång f. Ib krfesktevg Älvd. krösktetnng vMor. 
krö'ktagvg Tra. 1. 'helt liten tång, anv. vid 
vikning av häkthakar / small pliers used for 
bending hooks'. Jfr häkt -nyp, -tång m. fl. 2. 
<större tång med ldolikt krökta käftar / larger 
pliers with claw-shaped jaws' (SAOB; ÖDB I 72). 

krok-vrång f.VI krö`kravvg Tra. 'spant längst 
fram i båt / frame-timber in prow of boat' (ÖDB 
II 199). Jfr hundstyre. Syn.: drag-, flög-, 
lill-vrång. 
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kromma sv.v.1., se kråma". 
krom-syra f.IVa kra`mrnsyr Älvd. krön.syr vMor. 
Son. krö'nelra öMor. Ors. krö`nsTra Dju. krö` 
sira Ga. Flo. krösrnsgra Jä. Äpp. 'en vid färgning 
av garn anv. kemisk förening / chemical used for 
dyeing wool' (SAOB); kölc-å ä krö`nsfir Soll. 'för-
behandla det (a: garnet) med kromsyra'. 

kron s. krö'n Mal. (jfr krona f.) 'framsida, advers 
av mynt/ obverse (of coin)'; fikk i krö'n hänn 
pi'k 'fick jag krona eller klave?'. Jfr pil, bet. 3. 
Syn.: krona, bet. 2. 

krona f. IVa knevgn.,,kritts8na (bet. 12) Älvd. 
krevna Våmh. kret` 'Nuna •••••krö'jna vMor. kret`ina 

krÖjna öMor. kret'vvna ,-,  -kröna Ve. kret'una 
Soll. krä` na krö na kr'jn4 Ors. kröna Ore 
Leks. kri-c`na vRätty. Jä. kröna Rättv. (Bi.) 
Bju. Mock. Nås ÖVd. kriena kröna Ga. Äpp. 
Mal. 1. 'huvudprydnad för kunglig person el. 
för intakt brud / crown for king or virgin bride' 
(SAOB 1, 3b) allm. an  gö 2lekM. an  edd krci`vvna 
Ve. 'han går, som om han bure krona'; 4 a 
krevn4 unde ma'ggdv, Älvd. 'hon har (brud)-
kronan under förklädet' (om gravid brud). Jfr 
brud-, gull-, myrten-. 2. 'framsida, advers av 
mynt' (SAOB ib) Soll. Jfr pil, bet. 3. Syn.: 
kron. 3. (best.:) 'staten / the state' (SAOB 2a) 
allm. tfå'n krÖinon öMor. `vara statligt an- 
ställd': ä &ur krönun 	vOrs. 'det tillhör Kro- 
nan'. 4. a. 'övre, grenig del av älgens horn / 
upper, branched part of elk horn' (jfr SAOB 
4c) Äpp. Tra. Syn.: älg ( s )-. b. 'övre, grenig 
del av träd / upper, branched part of tree' 
(SAOB 4d) Ve. 5. `i tak upphängd ställning för 
uppbärande av ljus / chendelier' (SAOB 4k) 
allm. li'mkrana Jä. 'den mindre takkronan 
(i kyrkan)'; stft‘lcrevn4 Älvd. stÖrkräna Jä. 
'den större takkronan (i kyrkan)'. Jfr ljus-. 6. 
`takprydnad av halm o. d. / ceiling decoration of 
straw etc.' (SAOB 4 1) allm. Jfr bast-, gästa-
buds-, halm-, jul-, lapp-, tak-. 7. 'översta 
parti av hästhov / upper part of horse's hoof' 
(SAOB 4t) Tra. 8. 'översta, kronliknande del av 
en skorsten / upper part of chimney, shaped like 
crown' (se ill.; SAOB 4u) allm. Jfr kr onsko r-
sten. 9. (senare ssgsled:) 'nystvinda, haspel / 
reel' (SAOB 4ä) allm. Jfr nyst-, nystels-. 10. 
'ornerad takstång / decorative roof pole' Mal. 
ÖVd. Syn.: kronstång; stång. 11. (senare 
ssgsled:) 'särskilt knyppelmönster / particular 
lace pattern' Mock.; se tysk-. 12. 'myntenheten 
krona / the nionetary unit crown' (SAOB 5d) 
allm. e ku`ssete twå' krq'sner Älvd. 'det kostar 
två kronor'. 

kron-brud f. III la krevenbranå III Älvd. 
krävvbreijd Ve. I krÖnbraid Ors. krönbrsjd Oro 
krfi`nbrad Rättv. krönbrad Leks. krönbrä Bju. 
Flo. Nås Äpp. krfenbrii Jä. Mal. krönbräe III 
Tra. 'brud, som ansågs intakt, och som därför 
fick bära krona / virgin bride who was allowed 
to wear a crown' (SAOB; ÖDB IV 93; Dal. 
Hemb. 1950, s. 10 ff.); ä vä krasnbric i dä'g Jä. 
'det var (en) kronbrud (som vigdes) i dag'. Jfr 
blind-, grön-, klack-, losk-brud. Syn.: 
grannbrud. 

kron-ljus n.Ia krevelnös Våmh. krei'vvenIrjös 
vMor. krÖjnljös öMor. 'ljus, avs. för takkrona 
(i kyrka) / candle intended for chandelier (in 
church)' (SAOB). 

kron(o)-dikan n.Ia krö`ndikan Mal. Li. 'genom 
vattensjuk mark grävt dike, bekostat av stats-
medel / ditch dug through marshland, paid for 
by public means'. Syn.: kron( o )dik e. 

kron(o)-dike n. la krendaK ( ,,,krevgndaitf) 
Älvd. krö'indäftfä öMor. kr.sì v(v„)dttititt Ve. 
kret'undäftf Son. =föreg. (SAOB). 

kron(o)-fjärdsman m. VI krö'jnfjälr.sman vMor. 
krö'inffålsnaan öMor. kräunfgaranban Soll. 'kro-
nofjärdingsman, fjärdingsman / parish con-
stable' (jfr SAOB kronofjärdingsnian). 

kron(o)-fogde (-lut) m.III a a krevnfaut 
kra`uvWaut Älvd. krevu faut nVåmh. krervven-
fåjt ,,,krösnfecit vMor. krez`vvgfetit Ve. kret'unfäut 
Soll. (jfr faut, fut m.) krö'n/og(g)ds Rättv. 
krönfoggda Leks. krö'nfoggdä Äpp. krö'nfoggda 
Mal. (jfr fogde m.) 'statstjänsteman, som för-
rättade (bl. a.) kronouppbörd / state official who 
collected taxes'. 

kron(o)-kaka f.V (endast i förb. äta krono-
kaka; jfr SAOB:) ja`tto krö`nktiku Tra. 'sitta i 
fängelse på vatten och bröd / be imprisoned on a 
diet of bread and water'. 

kron(o)-kläder n. III pl. krö'nktrå Mal. 'uniforms-
kläder, kronans kläder / uniform, clothes worn 
for military service'. 

kron(o)-knapp m. la krönknapp Ål <enklare uni-
formsknapp / plain uniform button'. Syn.: se 
knektknepe. 

kron(o)-knep m. la krÖjnknöp öMor. —föreg. 
kron(o)-sedel m.IIIb krävrtseje/ Ve. kret'unsäjäl 

Son. krönsliklil Leks. krönsedel Äpp. 'debetse-
del, utfärdad för viss rote / demand-note for 
certain district of parish'. 

kron-skorsten m. Ja kret' unkristön Soll. kra'nksstön 
,,,krönkastön Ors. (jfr krona, bet. 8) <skorsten 
med krona / chimney with crown on top' 
(SAOB; ÖDB III 174). 
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kron-skruv m.I a krå` uvänskråjv vMor. =föreg. 
(ÖDB III 174). 

kron-stång f. VI — Ib krö'netåvvg ,-,krti`inståvvg 
öMor. krernstönvg Ors. krfinståvv vRättv. krö'n-
ståvn Rättv. (Bi.) krii`nståvv ,-..,krö`natåvv Leks. 
krfinstanv Mal. krösnstayng ÖVd. 'grov, stundom 
ornerad stång under taket i stuga, utgörande 
dels direkt underlag för virke m. m., dels under-
lag för stänger el. hyllor / thick, sometimes de-
corated pole under roof of cottage, partly used 
for keeping wood or things on etc., partly sup-
porting poles and shelves' (se ill.; S. Erixon i 
Stud. t. Upmark 1925, s. 45 ff.; S. Björklund, 
Anders Zorn hembygdsvårdaren, pl. 9). Syn.: 
krona, bet. 10; stång. 

kropp m.Ia krupp OvSi. (utom vSoll.) krupp 
vSoll. NeSi. Vd. 1. `corpus / body' (SAOB 
kropp' 1) allm. ig är ingan kru'pp a dyköä'r 
Älvd. 'jag har ej kroppskrafter till det där (arbe-
tet)'; du ska bret' j -i kru'ppem lritti vMor. 'du skall 
röra på kroppen litet'; if o'nnt tå krs'ppän Nås 
Jä. 'ha (eg. lida) ont i (eg. utav) (hela) kroppen'. 
Jfr dödsel-, gudsmans-. 2. (pejorativt om 
människa / derogatory about person; jfr SAOB 
kropp' 2) allm. värmd e dfi' fö vinifftin kru'pp 
Soll. <vad är du för en underlig människa?'; var 
a du käsrkrsppän då Jä. <var har du din man (eg. 
karlkroppen) då?'; ä ö' /si äjn krs'pp hå' å' sv 
Tra. 'det är väl en underlig kurre, det också!'. 
Jfr illgärds-, syt-. 3. 'bål / trunk (of body)' 
(SAOB kropp' 3) OvSi. Dju. frå"måni krusppim 
Son. 'på bålens framsida'; an ä ss mä'gäl: om 
krs'ppän Dju. lan är så mager om bålen'. 4. 
'huvuddel (centralt parti) av föremål / main 
part of object' (SAOB kropp' 4) allm. pg`g-
krupp Ors. pkö'gkrupp Oro 'trävirke innanför 
fjölen el. vändskivan på plog' (ÖDB I 378); 
spi`nnrskkrupp Äpp. <del av spinnrock, i vilken 
benen sitta fästade'. 

kropp-moder f. Ta krs'bbmör Li. —krs'Inmör Tra. 
(jfr SAOB kropp' 4; kropp") `nedersta stock 
i (gavel)röste, infälld i väggbandsstockarna / 
lowest log in gable roof-truss joined at both ends 
with upper logs of long side walls' (ÖDB III 125). 
Syn.: röst-moder, -mona. 

kropp(s)-dryg adj. I kru'ppsdrgtig Vånah. (Bon.) 
kra`ppdrög Ve. kru`ppdrfög Soll. kru'ppsdrög 
Oro krs'pperelrgg Ål 'grovt vuxen, grovlemmad / 
thick-set, coarse-limbed' (SAOB). 

kropp-ås m.Ia krirpjs nÄlvd. kru`bb48 vÄlvd. 
Vånah. kru"bås nvMor. Soll. krubii's öMor. 
kru'bbås Ve. kru' ppös kru` pps Ors. krft` pås 
Oro krtrbås ,,,kru`bbås Rättv. krs`bbås Leks. 

Dju. Jä. Äpp. Tra. krs`ppets Bju. Flo. Nås Mal. 
Li. <ryggås / ridge (of roof)' (SAOB; ÖDB III 
116, 130); e sy`nnes up i krirp4sn nÄlvd. 'det syns 
upp till ryggåsen (i stuga utan inre varmtak)'; 
ä bi hö'k(k)t pi krå"båstt Rättv. (Bo.) 'det blir 
högt upp till kroppåsen'; (äv. bildl.:) i a inna upå 
kru"båsn i' ö' ni t Soll. <jag har nått livets mid-
dagshöjd (eg. hunnit upp på kr oppås en), jag 
också nu'. 

kroppås-brev n. Ta krs`ppå'sbrJv Mal. 'skriftligt 
meddelande, innehållande uppgifter om byggår, 
byggarbetarnas namn, dagsverkspriser och ev. 
skyddsbön mot brand, vilket, vid en stugas upp-
förande, lämnades i en urhuggning under 
kr oppås en / report containing facts about year 
of building, names of builders, daily wages, 
possibly a prayer asking for protection from 
fire, which was placed in a cavity under kr o pp-
åsen'. 

kroppås-kanna f. IVa krirpeiskEtnn nÄlvd. kru`bb-
4sk4nn vÄlvd. knipp4sk4nna Våmh. kru`bbås-
kann vMor. kreibbåskanna Ve. kru"båskann Son. 
kru`ppgskttnn4 Ors. kra`påskanna Oro krinås-
kanna Rättv. krs`bbåskanna Leks. krs`bbäskanna 
Ål krs`bbåskanna Dju. krs`ppå skanna Nås Mal. 
krs`bbåskanna Jä. Äpp. Tra. 1. 'extra förpläg-
nad, bestående av brännvin (och mat), som gavs 
åt deltagarna i ett bygge, sedan kroppåsen lagts 
i läge / extra liquor (and food), given to members 
of building gang when roof ridge had been put 
in position' (SAOB) allm. 2. (i förb. få kr op p-
åskannan:) fet krs`bbåskanna Tra. 'få bygget 
färdigt till och med kroppåsen / build as far as 
roof ridge'. 

kroppås-klack m.I b krepefskkakk Älvd. krs`bbels-
kZrakk Äpp. 'översta stock i gavelröste / upper 
log of gable roof-truss'. 

kroppås-rätta f. kru`bbåsretta Li. 'fiktivt redskap, 
som man vid bygge skickade nyfiken och klå-
fingrig pojke att hämta / inaaginary implement 
for which in.quisitive, meddling little boy was 
sent during building'. Jfr korv -läs t, -m ö n-
stre t; krus m., bet. 2; rumpdrag, bet. 2. Syn.: 
gåtskruven. 

kroppås-stuga f. V knrpepstugåt Älvd. kru"bås-
stugu vMor. kru"påsstftga Oro kry`bbåsstuggu Li. 
'ryggåsstuga / cottage open to roof and its 
supporting ridge-pole' (SAOB). 

krossa sv.v.l. krå`ssa Ve. krirså Rättv. krs`ssa 
Leks. krå`sa Bju. Flo. kre'ssa Nås Jä. krå''ss 
Mal. krå`sså ÖVd. 'gm slag splittra i mindre 
delar / crush' (SAOB krossa' 1); o hal å krirssr 
sct'l(l)t Rättv. (Bo.) 'hon håller på och krossar 
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salt'. Jfr blodkrossad. Syn.: se knasa. — 
Särsk. förb. (sönder:) krsså-se'nnd Rättv. 
krässå-sonnd Tra. 'krossa'. — Avi.: krsss n. 
Leks. 'krossad havre (till foder) / crushed oats'. 

krubba f.IVa kru`bb(a) Älvd. Våmh. Mor. Ve. 
Soll. Ors. krusbba ,,,krs`bba Rättv. kru`bba Leks. 
Ål kru'bba Bju. krs`bba Dju.-ÖVd. 1. <ho el. 
trågliknande behållare för foder / crib, manger' 
(se ill.; ÖDB III 228 f.; SAOB 1) allm. Jfr fot-, 
får-, get-, st all s-, t ac k-. 2. 'avbalkning mellan 
stallets båda avdelningar / partition between 
two parts of stable' (ÖDB III 228) vÄlvd. Jfr 
balk, bet. 1. 

krubb-bett adj. I krs`bbett Äpp. 'som (slukar väder 
och därvid) trycker framtänderna mot krubban / 
crib-biting'. 

krubb-bitare m. III c kru‘bbiter Älvd. krzebbitär 
Våmh. krs`bbitar Leks. Dju. Nås Jä. Äpp. ÖVd. 
kru`bbitar Bju. krv`bbitar krs'bbitär Mal. 'häst, 
som slukar väder och därvid trycker framtän-
derna mot krubban / crib-biter' (SAOB 1). 

krubb-låre m.IIIa krs'bbliira Jä. <sämre säng 
(med sämre sängkläder) på stallskullen / in-
ferior type of bed and bedding in stable hay-
loft'. 

krucifix sbst. krusifjä'kks n. Älvd.; pl. krusifi`kk-
sär vMor. krusifi'lekssr Rättv. (Bo.) 'strunt, 
grannlåter; ornament / frills, fripperies; decora- 
tions' (jfr GotlOrdb. krusif ix). — 	krusi- 
fi`kksa vLeks. 'krusa ut med grannlåter / deck 
with fripperies'. 

krucka f.IVa kru`kka Älvd. <dåligt, slött egg-
verktyg / inferior, blunt-edged tool'. 

krucka sv .v .1. kru`kka Älvd. Våmh. 1. 'hacka el. 
hugga med kraftlösa el. ineffektiva stötar / hack 
or ehop to no avair (Bl. krukkan  la) allra. 
krukk i sti'e Älvd. `hugga i sten' (t. ex. med 
yxan). 2. `smånappa, småbita utan att nappa 
ordentligt / take small bites at; nibble, but with-
out biting properly' Våmh. (Bon.) ni kru`kkär 
ä a mi <nu nappar det så smått för mig'. Syn.: 
krye k a. — Pass.: kru` kka,s Älvd. 'hackas, hacka/ 
peck' (t. ex. om  fågel). — Särsk. förb. (i:) 
krukkeå-i' sig eå Älvd. <han hackade i sig det'; 
(ur:) 1. krukk-g'r Älvd. (med obj.:) 'hacka ur 
innanmätet ur'. 2. (abs.:) 'yngla' (om katta); 
(å:) &runa krukk-4' -tesked 4 a'åerv, Älvd. 'vi 
skola slå hål på ådern'. 

kruckel m.Id kru'Ujil Ål. 1. 'krokigt träd / 
crooked, bent tree'. Syn.: kryckel, bet. 1; 
kryckla, bet. 1. 2. <krokig el. ofärdig person / 
crooked or deformed person'. Jfr kruckl a v., 
avl. Syn.: kryckel, bet. 4; kryckla, bet. 9.— 

Ssg: kreettjilgubbä m. Ål <krokig gammal gubbe/ 
crooked old man'. 

kruckla sv .v.1. kru‘kkka Bju. (jfr? V11 kråckla; 
Torp kr u kl a; Jakobsen Shetl. kr u k 'krångla, 
vara besvärlig / make trouble, be difficult'. 
Syn.: konstra; krångla m. fl.— Avi.: kru`kkil 
m. Ål 'ngt som står ostadigt (om rankig möbel) / 
something that is rickety'; kru'kkäkii. Bju. Al 
'ngt som står el. går dåligt; krångel / something 
that is rickety; trouble'; kru'kkku adj. Bju. 
<krånglig / troublesome'. 

krugg m.Ib krugg Älvd. kregg Mal. ÖVd. (Torp 
krugg m.). 1. `kortvuxet, grovt och krokigt 
vuxet träd / short, stubby, crooked tree' Älvd. 
Syn.: kragg, bet. 1. 2. 'krokigt vuxen män-
niska / bent person' allm. Jfr kragg, bet. 2. 3. 
`krokig rygg / crooked back' Li. ä på krs'cldjin 
å kna'll-d 'taga det på ryggen och knalla iväg'. 

Ssg: krziggtoll m. Älvd. <krokigt vuxen, kort 
och vresig tall / crooked, short, gnarled pine'. 

Avi.: krusggug nÄlvd. kre`ggu Mal. adj. 'kro-
kigt vuxen (om träd; om gammal person) / 
crooked (about tree; old person)'. 

krugga sv.v.l. krugg- Älvd. vMor krs`gg- Mal. 
ÖVd. 'gå stultande; utföra ngt mindre arbete / 
toddle; do a small job' (endast i särsk. förb.; 
av:) krugg-'v Älvd. krzi`gg-ei Tra. 'stukande 
begiva sig iväg'. Syn.: kugga av; (å:) kru`gg-å 
vMor. 'trots bräcklighet el. ålderdom arbeta 
litet smått'. 

kruk m.Ib krfik Jä. (jfr? Rz kruker; Torp 
kruk') 'besvärlig el. förarglig man / diffieult, 
provoking man'. Jfr krukan. 

kruk n. Ib krak Nås 'lergods / earthenware'. Jfr 
kruka'. Syn.: krukkärl, bet. 2. 

kruka' f.IVa krfiska Älvd. Mor. Ve. Ors. Leks. Ål 
krfika Rättv. Bju. Dju.-Tra. 'flatbottnat, cy-
lindriskt el. bukigt, för förvaring av flytande 
varor avs. kärl av metall el. lergods / pot, pitcher 
for liquids, made of metei or earthenware' 
(SAOB krukan  1); kirpäkrt-ck Älvd. ku"pärkrak 
Ve. krpårkråka Rättv. ks`ppsrkråka Al kv`ppsr-
knika Jä. `kopparkruka'; mjs`kkkruka Ve. Leks. 
mjå'kkriika Ors. `mjölkkruka'; mässsinskrfika 
Dju. miessinkråka Mal. `mässingskruka'; ste-sn-
kriika Leks. 'kruka av lergods'. Jfr b ul-, kann-, 
lång-, vaxter-. 

krukan  f. IVa krirka Ors. krirka Rättv. Jä. Mal. 
Tra. 'besvärlig el. förarglig kvinna; feg person / 

provoking woman; coward' (SAOB 
krukan  2; jfr kruk m.). 

krukan' f.IVa 	krfi`ka IV Jä. Mal. kreekku V 
ÖVd. 'stycke järnslagg, bildat i härden vid 
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-smide / piece of iron slag, formed in smithy 
hearth' (se ill.). Jfr hedning-, smed-. — Ssg: 
kru`kkuhsug m. Li. 'slagghög / heap of iron slag'. 

kruk-kärl n.Ia krfektiårl Rättv. kra'ktfål Jä. 1. 
'kärl av koppar el. mässing / vessel made of 
copper or brass' Rättv. 2. 'lergods / earthen-
ware' Jä.; (oftast ss. förra ssgsled; jfr SAOB:) 
kra`ktfälbuyvk Jä. 'karott av lergods'; krä`k-
tjälkupp(a) Jä. 'spilkum av lergods'; kra`ktjäl-
kraka Jä. 'kruka av lergods'. Syn.: kruk n. 

kruk-makare m.IIIe kra`kmålesr Rättv. kra`k-
målar Bju. 'person, som yrkesmässigt tillverkar 
kärl av lergods / potter' (SAOB). 

kruk-ost m.Ia kra`kweisst Ve. kra`kweast Ors. 
kra'kusst Oro Mock. kräsksest Tra. 'mjukost 
(maträtt) av råmjölk, tillverkad i kruka, ned-
sänkt i kokande vatten / soft eheese made of 
beestings, cooked in bowl lowered into boiling 
water' (05DB III 454; Gotl.Ordb.). Syn.: se 
kalvdans. 

kruksa sv.v.1., se kruxa. 
krull m.I a krull Älvd. (SAOB krull"). 1. 'blom-
klase / cluster of flowers'. Jfr kippa, bet. 2, m. fl. 
2. 'tätt bestånd (t. ex. av björkar, av nässlor) / 
thick clump (of birches, nettles)'. Syn.: kryll. 

krum-cirkel m.I kru`mmsirrtfil Flo. <passare med 
mot varandra krökta ben / pair of compasses 
with legs bent towards each other' (SAOB under 
krum adj., ssgr). 

krumpa sv .v .1. krömmpa Tra. (jfr krympa 
sv.v. 	'framkalla krympning, krympa / 
causa shrinking, shrink' (Torp; jfr SAOB 
krumpen). Syn.: krympa, bet. 2. 

krump n.I a krommp n. Mal. 'käppkrycka / crook'. 
krunar  f.IVa `corona', se krona. 
krunall  f.IVa 'stycke brosk / piece of cartilage', 
se krångna f. 

krus m.Ia (-)kras Älvd. Nås. 1. 'redskap att 
utsira (ngt) med / implement to decorate sthg 
with' (SAOB krus') allm. Jfr bröd-. 2. (senare 
ssgsled:) 'fiktivt redskap, som nyfiket barn 
skickades att hämta / imaginary tool which 
inquisitive child was sent to fetch' (t. ex. 
skirsmäkäkrästi, mmbekranz, ) Älvd. Jfr kr o p p-
åsrätta m. fl. 

krus' n.Ia kras allm. 1. 'utsirning, ornering, ut-
smyckning / decoration, embellishment' (SAOB 
krus" 3; CIDB II 110, 190, 251; Gruddbo 404) 
allm. a`ttlärskras Ga. 'utsirning på bakläder (till 
sko)'. Syn.: krusa, bet. 1. 2. 'mönster (el. 
brodyr) i textila arbeten / textila design (or 
embroidery)' (SAOB krus" 3b; ODB IV 9, 198, 
246, 304, 460) allm. tro"dec krä's Son. 'trampa 

(eg. tråda) så, att det blir mönster i väven'; 
rd'vkalkras Älvd. '51vdalskt vävmönster'; so'lld-
kras Soll. Sollerö-mönster'; ei`kkras Al <vävnads-
mönster från År; flrö'kras Flo. 'vävmönster, ty-
piskt för Floda'. Jfr kors, bet. 6; andars-, 
anna-, band-, brudgums-, dån-, eldförs-, 
fyrkantig(t)-, fyrkringel-, fyr-, fyrsöms-, 
fönster-, förlåt-, hamp-, himmels-, hål-, 
kist-, kors-, krak-, kramp-, lapp-, lin-, 
linning(s)-, lärfts-, niokringel-, norges-, 
sextonkringel-, sned-, stälp-, tråd-, tvär-
kroks-, vep-, v-, vänd-, vässel-, åkers-, 
åklädes-. Syn.: krusa, bet. 2. 3. 'utsirning, 
figuration vid vokalmusik / decorative notes in 
vocal music' (jfr SAOB krus" 3c; Marg. Jersild 
Dalakoraler, i Från Bonäs Bygdegård 1976, 
s. 66 f.) Soll. 4. 'krusande, fjäsk / currying 
favour, fussing' (SAOB krus" 4-5) Bju. Tra. 

krus" n.Ia kras Bju. Nås Mal. Tra. 'förvarings-
kärl av lergods, avs. för våta varor / earthen-
ware container for liquids' (SAOB krus" 2). 

krusa f.IVa kra'sa Våmh. Ors. (SAOB krusa"). 
1. 'utsirning, ornament / decoration, ornament' 
Våmh. Syn.: krus", bet. 1. 2. 'mönster i väv / 
design in weaving' Ors. Syn.: krus', bet. 2. 3. 
(pl.:) 'knottror på kreaturs våm el. tarmar / 
rough surface of rumen or intestines' Våmh. 4. 
(i förb. med göra:) diåret kra'sur Våmh. 'åka 
figurer (vid skridskoåkning) / cut figures on ice 
(in skating)'. 

krusa sv.v.l. — 3. krfz's(a) OvSi. Leks. kra'sa 
Rättv. Bju.-Tra. (pret. kriesa Leks. kra'sä Nås 
kra'stä Jä. kru`sst Mal.). 1. 'göra krusig, åstad-
komma krusningar; vara krusig / make ripples; 
be ripplad' (jfr SAOB 2) allm. e kra'ser 4 wasttne 
Älvd. ä kra'sär i vå'tn,ä Soll. ä kra's kl va`nnä 
Tra. 'det går krusningar på vattnet'. 2. 'utsira, 
pryda / decorate, embellish' (bl. a. om brodering, 
hålsömnad och mönstervävnad; SAOB 3) allm. 
kra's o wevet Älvd. 'väva en väv med tydligt 
framträdande mönster'; kr'a's (h)a`ttar Leks. 
'brodera kvinnohattar'; dem a kra's skerjan Tra. 
'de ha ornerat skedarna'. 3. 'visa (ngn) över-
driven artighet, fjäska (för) / curry favour with, 
crawl to' (SAOB 4) allm. du åk int kra's an i 
må"tim Älvd. 'du bör ej taga särsk. hänsyn till 
honom i fråga om mat'; an ak kra's y`mms retta 

4m Älvd. man måste fjäska för honom med 
olika rätter'; kra's asssashid Våmh. (Bon.) `till-
reda kräslig mat (eg. fjäska för arshålet)'; 
int är ä varrt kra's ona sön int Leks. <inte är det 
värt att fjäska för henne så inte'. 4. (i förb. 
krusa för ögonen:) krass för ö'gum Älvd. kra's 
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fe ö`gum öMor. krfes fur 8`gon Leks. krirs fur 
5' gum Äpp. krfes fe u'ugum Li. 'flimra för ögonen/ 
swirn before one's eyes'. Jfr krus ö g d. 5. 'myllra, 
giva intryck av en myllrande mängd el. skiftande 
färger / throng, swarm; alternate (of colours)' 
Rättv. Leks. Dju. ä krfesur å k frnom Rättv. 
`det skiftar i flera färger av korna'; ä va flerä 88 
ä krfesa mä u`vvär Dju. 'det var (bara), så att 
det myllrade av barn'. Jfr krusig, bet. 1. — P. 
pret.: krresad nÄlvd. krfesadn Son. Ors. 1. 'or-
nerad, mönstervävd / decorated, patterned (of 
woven material)' Älvd. 2. `brokig / gay' Älvd. 
Jfr krustrasa. 3. <bortskämd / spoilt' Soll. 4. 
'kruserlig / deferential' Ors. — Särsk. förb. 
(till:) krfes-tik tö'n Soll. 'sjunga med löpningar 
och drillar på tonerna'. Jfr krus', bet. 3. Syn.: 
kringla, bet. 4; (ut:) krfes-fet Mal. 'utsira'; 
(p. pret.:) fetkräsa Rättv. fetkrfistr, Mal. fetkrusst 
Tra. `utkrusad; vackert pyntad'. — Avi.: krfes-
ning f. Ve. Soll. 'krusande, fjäsk / deference, 
fuss'. 

krus(ad)-vant Enda krfesawått Ve. kru"svått Soll. 
kmrsvatt Li. 'mönsterstickad (blommig) vante / 
patterned glove or mitten' (ÖDB IV 333, 437). 
Jfr dalbo-, ros-, söm-vant. Syn.: krus. 
vante. 

krus(ad)-väv m.Ia krfesawöv Ve. krfesvåv Ga. 
Mock. 'mönstrad väv / patterned weave' (jfr 
ÖDB IV 169). Jfr hålkrus; slätväv. 

krus-alder f.Id krfesal(1)dur Rättv. 'flammig al / 
wavy-grained alder' (ÖDB II 137). Jfr krusve d 
m. fl. 

krus(at)-band n. Ta krfesabannd Ve. krfesbannd 
Soll. Ga. •••• krfesbannd Ore krfesb4nnd Ors. 
krirsbannd Leks. Äpp. 'mönstrat vävt band / 
patterned, woven band' (ÖDB IV 126, 185, 219, 
236, 355). Syn.: krusigband. 

krus(at)-täcke n. III krfesaterttj Älvd. krfesatettjä 
Ve. krfestättjä Oro krfestättji Ga. krfestättje Äpp. 
'täcke, vävt i rosengång / coverlet woven in 
»rosengång» design'. Syn.: krus - v e p a, -v ä s-
sel, -åkläde. 

krus-blad n. krfesblräd vMor. 'groblad, Plantago 
major / waybread, roadweed'. Syn.: se dock-, 
fot-blad, bet. 2. 

krus-bräde n. III krfesbråa  Äpp. 'genombruten 
brädlapp, genom vilken mönstren på kvinno-
pälsens midjerem kunde stickas el. ritas ut med 
syl/ piece of board with holes cut in it, through 
which pattern in belt of woman's furcoat could 
be pricked or drawn with awl' (SAOB under 
krusu). 

krus-bröd n.Ia krfesbrö Nås krfesbrå ÖVd. 1. 

'bröd, gräddat i rånjärn / bread baked in waffle• 
iron' (ÖDB III 433, 468; jfr We. krusatbröd) 
allm. Syn.: se järnbröd; rånbulle m. fl. 2. 
`av havre och råg bakat bröd, som krusades med 
mässingskam / bread made of oats and rye, 
decorated by means of brass comb' Nås. 

krus-bröms m.Ia krfesbrymms Oro krfesbrsmms 
Dju. 'stickfluga med ryggmönster i svart och 
gult / stingfly with black and yellow back'. Jfr 
hjärt-, krus-fluga. 

krus-don m.Ia krfesdön Ga. 'verktyg och mate-
rial som behövs för ett broderi / implements and 
material needed for embroidery'. 

kruse m.IIIa krfesä vMor. (Rz 358a kruse) <nät-
mage / reticulum'. Syn.: krus-huva, -koppe, 
-lever, -luva. 

krus-fluga f.V krfesfiräga Oro krfesflruggu Leks. 
Li. krä'ef(rägu Äpp. Mal. 'blindbroms, Chrysops 
caecutiens / cleg'. Jfr hjärtfluga; krusbröms. 

krus-fläck m.Ib krfesflräkk Leks. 'mönsterparti i 
lärftskrus, i vilket varptrådarna kan bilda 
t. ex. en stjärnliknande ruta av hoppor / part 
of design in lärftskrus in which warp threads 
can form e.g. a star-shaped square of hoppor'. 
Jfr hoppa f., bet. 3a; krus-ros, -öga. 

krus-flätning f. Ib krfesflrätnivg Oro 'flätad frans 
nedtill på handkläde / plaited fringe at the 
bottom of handkläde'. Jfr fläta' v. Syn.: 
handklädesfläta, bet. 1. 

krus-folk n.Ib krfesfök Ors. 'människor, som ej 
voro klädda i sockendräkten / people not wearing 
local costume'. Jfr krus-karl, -klädd. 

krus-halskläde n. krfesässklä Ors. krfeshasskkä 
svLeks. `kvinnohalsduk av vitt linne, broderad 
med vit plattsöm / woman's scarf of white linen 
embroidered with satin stitch' (se ill.; ÖDB IV 
149, 304). Jfr halskläde, bet. 2. Syn.: krus-
kl ä d e. 

krus-hatt m.Ia krfes(h)att Leks. 'vit broderad 
kvinnohatt / woman's white embroidered ear,' 
(se ill.; ÖDB IV 90, 92, 149, 243 ff.). 

krus-huva f.IVa krfesauv Älvd. krfes(h)ftva Tra. 
<nätmage'. Syn.: se kruse. 

krus-hyvel m.I krfesivil Ors. krfishgva Ål krfes-
hiva Nås krfeshövväl Äpp. krfeshövel Tra. 'hyvel, 
med vilken ränder i trä åstadkommos / plane 
used to make ridges in wood' (se ill.). 

krusig adj. I krfesug nÄlvd. krfesun ,,,krfesen 
Våmh. krfesun Mor. Ors. krfesån Soll. krfesu 
Rättv. Bju.—Mal. kr"fesug Leks. krfesu ÖVd. 1. 
`brokig (om ko etc.; jfr krusa v. bet. 5) mönst-
rad (om väv) / parti-coloured (cow); patterned 
(woven material)' (jfr SAOB 3) allm. krfeså 
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tjynär Soll. 'brokiga kor'; krfesu hä'tta Dju. 
`(den) med rosor i mönstret försedda hättan (eg. 
den brokiga hättan)'; stferkräsug Leks. 'med 
stora mönster'. Jfr röd-, svart-. 2. 'krånglig, 
invecklad / difficult, complicated' (SAOB 4) 
Mor. Soll. Leks. 3. 'kräslig, fin (om mat) / 
delicate (about food)' Jä. 4. 'icke klädd i socken-
dräkt / not dressed in local costume' Ors. Syn.: 
krus-, slims -klädd. 5. <lindrigt berusad / 
tipsy' Våmh. (Bon.) i leennets-a'ut Iritä krfenn 
'jag känner mig litet berusad'. 6. 'fint mönstrad 
i barken (om björk) / with a fine pattern in bark 
(about birch)' Våmh. (Bon.). — Adv.: vå'v 
krtiesut Leks. Jä. vå`vo krfeaut Tra. 'väva i 
mönster / weave with certain design'; ä iv/It 
krä'auga Flo. 'det luktar av olika kryddor / 
there is a smell of different spices'. 

krusig-band n. Ja krfesugbannd Leks. (Silj.) <hem-
vävt mönstrat band'. Syn.: krus ( at )b and. 

krus-järn n.Ia krä'efår Dju. krfesjäri ÖVd. 
'redskap av järn, vari rån (våfflor) gräddades / 

waffle-iron' (ÖDB III 448, 468) ÖVd.; bräj i 
?minn" ssrn ä krfesjän Tra. <bred om munnen 
som ett våffeljärn'. Syn.: se j ärnbrödsj ärn. 

`järn, varmed man dekorerade ovanläder på 
sko / iron with which shoe uppers were de-
corated' Dju. Jfr krusknok, bet. 2; krus-
stamp. 

krus-kaka f.V kra'skåku ÖVd. 'kaka av krus-
bröd / round of krusbröd'. 

krus-karl m. Ja kra'skall Ors. 'man, som ej var 
klädd i sockendräkt / man not dressed in local 
costume'. Jfr krus-folk, -klädd. 

krus-kavle m. Illa b krfeskave'k Älvd. krass-
käväl öMor. krii`skävlra Leks. Ål krirskävlra Dju. 
Ga. krieskävälr Nås krässlcavvlrä Äpp. kräss-
kavvira nMal. krfeskävelt ÖVd. 'brödkavle med ur 
träet utskurna naggar (taggar) / rolling-pM with 
spikas cut out of wood' (se ill.; SAOB; ÖDB III 
395). Syn.: brödkrus. 

krus-kjortel m. la krfestjorrtil Mock. `gul- och 
svartmönstrad hemvävd kjol, buren särskilt vid 
bröllop / yellow and black handwoven kirtle, 
worn at wedding' (ÖDB IV 194). Syn.: gul-
kjortel, bet. 1. 

krus-klädd adj. I krä'sklädd Ors. 'icke klädd i 
sockendräkt'. Jfr krus - f olk, -karl. 	Syn.: 
krusig, bet. 4; slimsklädd. 

krus-kläde n. III Ja kr fisklråd(ä) Soll. svLeks. 
kriesiclåd öOrs. 1. (jfr krus', bet. 5:) `kvinno-
halsduk av vitt linne, broderat med vit platt-
söm' (se ill.; ÖDB IV 267, 298, 305) Soll. svLeks. 
Jfr halskläde, bet. 2. Syn.: krushalskläde. 
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2. 'kläder, som ej tillhörde ngn sockendräkt / 
elothes which were not part of local costume' 
Ors. 

krus-knok m.Ib krä`sknök Mal. 1. <redskap av 
trä, anv. i skinnskrädderi att pressa ut sömmar 
med / wooden tool used for pressing seams 
flat when making leather garments'. Jfr fj uk-
mak are; knok, bet. 4. 2. 'stickverktyg, var-
med figurer utfördes på skons ovanläder / 
pointed tool with which designs were cut on 
shoe upper'. Jfr krusjärn, bet. 2; krusstamp. 

krus-koppe m. Illa kriVakupp Våmh. vMor. krirs-
kuppä öMor. Ve. Ors. Ore krfeskuppa Bju. 
krii`ekuppa Ål 'nätmage / reticulum'. Syn.: 
se kruse. 

krus-krage m. IV krirskrägi Rättv. krfiskräga 
Leks. (SAOB) 'broderad (lös)krage / embroidered 
(loose) collar' (ÖDB IV 42, 372, 376). Jfr lös-
krage. 

krus-kvård m. Ta krii'skvälr Leks. Ga. 'broderad 
linning / embroidered band' (se ill.; ÖDB IV 15, 
42, 174 f., 334, 372). 

krus-käring f.Ib krieslalivg Ors. 'kvinna, som 
sydde finare (brudgums)skjortor / woman who 
sewed fine (bridgegroom's) shirts'. 

krus-lakan n. Ja krit'alråkån vMor. `axelschal, be-
stående av ett stycke vit drällväv och avs. att 
skydda pälsen mot smuts och väta / shawl con-
sisting of piece of white cliaper intended to 
protect fur from dirt and wet' (ÖDB IV 368). 
Syn.: se kasungslakan. 

krus-lever f.I d krfe.915vär Mock. 'nätmage'. 
Syn.: se krusa. 

krus-luva f.IVa krä'slröjv vMor. krä'slräuv Soll. 
krfeslajva Ors. kriVeliiva Rättv. Dju.—Li. kra's-
bäva Leks. =föreg. (V11). 

krus-magd f.Ia krfismaggd Våmh. (Bon.). `för-
kläde av tyg med tryckt mönster (kattun) / 
apron of material with printed design on it, 
(cotton print)' (ÖDB IV 221). Syn.: se k at-
tunsförkläde. 

krus-moln n. Ja krfismgarn Rättv. `småknottrigt 
sommarmoln, cirro-cunnulus / granular (sum-
mer) cloud'. Syn.: se bocktalg-, knotter-
moln. 

krus-mus f. VI lerfc'emaje öOrs. 'lämmel / lemming'. 
Syn.: se fjällämmel. 

krus-nisse m. Illa kriissnia9 Älvd. (jfr krusa v., 
bet. 3) 'person, som är kinkig på mat / person 
who is fussy about food'; e dfigd enntnod 
ekmää" kri2'8niss4m 'ingenting dög åt det där 
matvraket'. 

krus-mål n. Ja krie smöl kr fe smN Ors. 'talspråk, 
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som ej är bygdemål / colloquial speech which is 
not the local ilialect'. Jfr krusor d. 

krus-nattkappa f. IV a krässnattkappa Ga. 'n a t t-
kappa, broderad med rätlinig vit plattsöm på 
kragen, särskilt fin till brudgumsdräkt / natt-
kappa, embroidered with white rectilinear 
satin stitch on collar, part of bridegroom's 
attire' (ÖDB IV 42, 153, 374, 376). Jfr brud-
gunanattkappa. 

krus-ord n.Ia krfeswurrd Ors. 'svensk bokstav i 
bok / Swedish letter in book'. Jfr krusmål. 

krus-pung m. I b kra'spuvn Äpp. 'broderad pung, 
hörande till kvinnas högtidsdräkt / embroidered 
pouch belonging to woman's festal attire' 
(ÖDB IV 354). 

krus-rand f.VI krirsrannd Mor. Soll. Oro. 1. 
'mönsterrand baktill på strumpskaft / patterned 
stripe at back of stocking leg' (ÖDB IV 420) 
allm. 2. <mönstrad tvärrand i vävnad / pat-
terned cross-stripe in weave' Soll. 

krus-ros f. la krfi sr& Ga. <avgränsad mönster-
figur i väv / individual design in weave'. Jfr 
krusfläck. Syn.: krusöga. 

krussam adj. I krfrssam Nås Jä. 'nödbjuden / 
requiring a great deal of pressing' (jfr SAOB). 
Jfr krusa v., bet. 3. 

krus-skjorta f.IVa kra`sforrta Ga. 'helgdags-
skjorta av mönstrad linneväv / Sunday shirt of 
patterned linen weave' (ÖDB IV 42, 376). 

krus-sko m. V b krä`sekö Ors. 'sko av en typ som ej 
tillhörde sockendräkten / shoe of a type not 
belonging to the local dress'. 

krus-stamp m. Ta kra`sstammp Leks. Ga. 'verktyg 
av horn, varmed man åstadkom mönster på 
skor / horn implement with which shoes were 
decorated' (se ill.; ÖDB II 285). Jfr krusjärn, 
bet. 2; krusknok, bet. 2. Syn.: hornstamp. 

krus-sticka f.IVa kra`sstikka Leks. 'skårat trä i 
bandvävstol, över vilket en del av varptrådarna 
löper / grooved piece of wood in ribbon bom 
across which warp-threads run'. Syn.: h arp an; 
skaft sticka. 

krus-strupe m.III a krirsstrujpä Oro 'luftstrupe / 
trachea, windpipe'. Syn.: se andstrup e m. fl. 

krus-toppa f.IVa kra'stupp Ve. krirstuppa Dju. 
Mal. 1. 'brokig get / parti-coloured goat' allm. 
2. 'kvinna, som är duktig i brodering / woman 
good at embroidery' Dju. 

krus-trasa f.V krfk`strasai Våmh. (jfr krus', bet. 
2; krusa v., p. pret., bet. 2) <brokig huvudduk / 
gay headscarf (for woman)'. Jfr gulkrokig (t )-
kläde; gulkroktrasa. 

krus-tråd m. Ta krfestrå Ga. <vit tråd, varmed rät- 

linig plattsöm sys / white thread used for recti-
linear satin stitch'. 

krus-täcke n. III, se krus(at)täcke. 
krus-vant m., se krus(ad)vant. 
krus-vante m. Illa krft`svan(n)tu Rättv. krfrs-
vannta Ga. 'mönsterstickad vante / patterned, 
knitted glove' (ÖDB IV 34, 333). Syn.: kru-
s (ad )vant. 

krus-varv n. la kra'swarry Älvd. krirsvarry Leks. 
Mal. 'översta, avigt och rätt stickad del av 
strumpa el. vante / upper part of stocking, 
mitten or glove, knitted in purl and plain' (ÖDB 
IV 327, 436). Syn.: kåk, bet. 2; ring, bet. 6. 

krus-ved na.II krii`svgd Rättv. 'flammigt trä / 
wavy-grained wood' (t. ex. av al el. björk). 
Jfr krusalder. Syn.: korsved; masur, bet. 1. 

krus-vepa f. IV a krirsvpa Rättv. 'täcke, vävt i 
rosengång'. Syn.: se krus (at )täcke. 

krus-väska f.IVa krirsvässka Dju. <väska, till-
verkad av urinblåsa från svin och anv. till för-
varing av sysaker / bag made of pig's bladder 
and used to keep sewing things in'. 

krus-vässel n.Ia kri2'8vä.2.2 öMor. =krusvepa. 
krus-väv m.Ia, se krus(ad)väv. 
krus-åkläde n. Id kra`siikälr Ål Ga. knissåkkkä Flo. 
'täcke, vävt i rosengång'. Syn.: se krus (at )-
täcke. 

krus-ände m. Illa krirsännd Soll. krfc`sännds 
Rättv. krirsänn,cla Leks.; pl. kra`sänndär öMor. 
krfrsänndur Flo. `mönstertråd i bandvarp / 
pattern thread in warp for ribbon-weaving'. 
Jfr långände, bet. 2. 

krus-öga n. kra`söga Mor. 'avgränsad mönster-
figur i väv / individual design in weave'. Jfr 
krusfläck. Syn.: krusros. 

krus-ögd adj. I krirskd Leks. krassiiggd Äpp. 
'som besväras av flimmer för ögonen / troubled 
by everything swimming before one's eyes'. Jfr 
braga v., bet. 2; krusa, bet. 4; skymla v., 
bet. 1, m. fl. 

krus-överdel m. la krit'sövdil Ga. 'långärmad blus 
av mönstrad linneväv, buren av kvinna utanpå 
särken / long-sleeved blouse of patterned linen 
fabric, worn by woman over her shift' (ÖDB IV 
14 f., 169). Jfr hålkrus. 

krut n. II «la krfit allra. 'explosivt ämne i pulver-
form / gunpowder' (SAOB krut"); e lu`kkte 
kreti Älvd. 'det luktar krut'; (bildl.:) ä-nt va'rrt 
kusst krfet på krå'vnk Leks. <det är inte värt att 
kosta (på) krut på mygg (eg. krank), dvs, det 
är inte värt att ödsla krafter på struntsaker'; 
bi`sskrfit Ors. `bösskrut'; spre`nndjkrtitt Ors. 
'sprängkrut'. Jfr berg-, katt-. 
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krut-bränd adj. I krfetbrennd Ors. 'krutsprängd / 
powder-stained' (SAOB). 

krut-burk m.Ib krt-etburrk Ål `träkärl för förva-
ring av bergsprängarkrut / wooden box for 
keeping gunpowder in' (se ill.). Jfr krutkopp. 

krut-gubbe m. Illa krfetgubbå Ors. 'sprängladd-
ning, bestående av saliv, vatten och pulveriserat 
bergkrut / explosive charge consisting of saliva, 
water and gunpowder' (se ill.; ÖDB II 11). 

krut-horn n.Ia krirtifenn Älvd. Våmh. (Bon.) 
krfettenn nVåmh. krfetwånn vMor. kru"tvånn 
Soll. krfethön Rättv. (Bo.) Äpp. krfethörn 
svLeks. Bju. Ål Dju. Jä. krå`thorn Nås kr -fethvnn 
Mal. öVd. 'horn, anv. som portativt förvarings-
kärl för krut / horn used for gunpowder' (se ill.; 
SAOB 1; ÖDB I 5, 7). 

krut-kopp m. Ja krfetkupp Ål 'fyrkantigt träkärl, 
anv. för krut i gruva / square wooden box used 
for gunpowder in mine'. Jfr krutburk. 

krut-mått n.Ia kru"tmåt vSoll. krfetmått Bju. 
krfetmcit Tra. 'mått, avs. för uppmätning av viss 
mängd krut / measure used for gunpowder' 
(SAOB; ÖDB I 5). Syn.: krutmälare. 

krut-mälare m. III c kru-'tmglrår Våmh. föreg. 
krut-pattra f.IVa krfetpattra Li. 'ett slags fyr-
verkeripjäs, som tändes och då smällande hop-
pade omkring / sort of fireeracker which jumped 
around, banger'. Jfr becksprätt a. 

krut-sticka f.IVa krtetstikka Våmh. `nålformigt 
redskap, varmed fänghål på bössa rensades och 
öppnades / needle-shaped implement used to 
elean and open touch-hole of gun'. Jfr fängnål. 

krut-torr adj. I krirttfterr Älvd. krfetterr Dju. 
krfettår Äpp. Mal. 'torr som krut / dry as gun-
powder' (SAOB). Jfr braktorr. 

krut-tyg n. I c a f. I c kru`ttgg n. Älvd. Våmh. 
(Bon.) vMor. krfettig Ors. krfettg Mal. krfettig 
n. 	öVd. (best. krfettle ,-kriettla Li.) 'sam- 
manfattande benämning på till jaktgevär hö-
rande och medelst en rem sammanhållna tillbe-
hör / collective name for accessories belonging to 
hunting rifle, kept together by strap' (se ill.; 
SAOB 1; ÖDB I 5 ff.). Syn.: mässrede, bet. 2. 

kruxa sv.v.3. krzekksa Älvd. (jfr k ru c k a, bet. 1). 
1. `hacka ihärdigt och upprepade gånger / hack 
persistently and continually'. 2. `hoppa järn-
fota / jump with both feet together'. 

kry adj. I krgr vMor. (jfr LD II 205) 'frisk, rask / 
healthy, hale and hearty' (SAOB 1). Jfr ord-
ning, bet. 2. Syn.: färdig, bet. 1; för, bet. 1. 

krycka f. IVa kry`ttja Älvd. Ore Leks. Ål kri`ttja 
öMor. Ve. Ors. kri`ttja Rättv. Ga. Nås krysttja 
Bju. Äpp. krntja Mal. krettja Li. krettja 

kreettja Tra. 1. a. 'käpp el. stav med tvärstycke 
upptill, avs. ss. stöd under armen / crutch' 
(SAOB kryckan  2) allm. gå mi kri'ttjuma vOrs. 
gå, me krtettjer Tra. `gå med kryckor'. b. 'stylta / 
stilt' öMor. gå å kri'ttfum `gå på styltor'. 2. 
lysningsgåva, bestående av en med diverse 
grannlåt klädd käpp, som på första lysningsda-
gen överlämnades till brudgummen (Ore) el. 
bruden (Leks.) / gaily decorated stick given as 
present to bridegroom (Ore) or to bride (Leks.) 
on day when banns were published for the first 
time' (jfr SAOB kryckan  3) Ore Leks. 3. 'träd, 
som på första lysningsdagen drogs el. kördes 
fram till bröllopsgården / tree which was pulled 
to farm where wedding was to take place, on day 
when banns were published for the first time' 
(se ill.; SAOB kryckan  4) Bju. Ål Ga. Flo. Nås 
drå, kry`ttja Bju. drå kry`ttjur Flo. drä kri`ttjer 
Nås `släpa fram lysningsträdet'. Syn.: gäst a-
budsmalla; malla', bet. 1. 4. (senare ssgsled:) 
`blånfäste / holder for tow' vMor.; se to-. 

krycka sv .v .1. kry`ttja Våmh. `småbita utan att 
nappa ordentligt, smånappa / take small bites 
at; nibble, but without biting properly'. Syn.: 
krucka, bet. 2. 

kryck-dans m. Ta kri`ttjeclanns Ga. `dansbjudning 
i samband med första lysningen till bröllop /party 
with dancing on day when banns were published 
for the first time' (1711). 

kryckel m.Id a krg"tjy1 Älvd. Våmh. (Bon.) 
(pl. kry`kkker Älvd.) kry"tjy1 vMor. Soll. kri"tjil 
Ve. krg"tfel Ore kri"tjil Rättv. kry`ttjil Leks. Al. 
1. 'krokigt vuxet träd / trea which has grown 
crookedly' (jfr SAOB) allm. rcisldekrytjy'l Älvd. 
'krokigt vuxen al'. Syn.: kruckel, bet. 1; 
kr y ckl a, bet. 1. 2. <övre självvuxet handtag 
på lieorv / natural handle at top of scythe shaft' 
vMor. Jfr knavel', bet. 1. 3. <med nedåtriktade 
pinnar försett redskap, anv. vid kokning av 
inälvor att hålla dessa nere i kitteln / utensil 
with vertical prongs, used to keep offal down 
while it was boiling in cauldron' Älvd. 4. `kro-
kigt vuxen individ, krympling / erooked person, 
cripple' (1711 2; Torp krykj el) allm. Syn.: 
kruckel, bet. 2; kryekla, bet. 9. 5. 'ömtålig 
person, stackare / delicate person, poor thing' 
(SAOB; V11 3) Rättv. Leks. Jfr frus-. 6. <in-
divid som går i vägen / person in the way' Älvd. 
Jfr före-. 

kryckel-gård m. Ja kry`kkeirgärå Älvd. krii`k-
kålrgälf• Mal. (jfr kryckla f., bet. 3). 1. 'visst 
gräsbevuxet område (vanl. del av gårdsplanen), 
inhägnat medelst kryckl or och på dem vilande 
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stänger / certain grass-covered area (usually 
part of farmyard), enelosed by krycklor with 
poles resting on them' Älvd. 2. 'gärdesgård, 
bestående av krycklor och på dem vilande 
stänger / fence made of krycklor with poles 
resting on them' Mal. 

kryckel-väg m. II kry`kkelnag Älvd. (jfr krye kl a 
f., bet. 3) 'väg (stig), inhägnad medelst kry ckl or 
och på dem vilande stänger / road (path) en-
elosed by krycklor with poles resting on them' 
(se ill.). 

kryeke-ståt m. I a kri`ttjeståt Ga. Nås (jfr krycka 
f., bet. 3) `dragning av lysningsträd och därmed 
förbunden festlighet / ceremony surrounding 
pulling of tree to farm where wedding was to 
take place' (SAOB; ULMA ordreg. Vstm. 
kryckståt). Syn.: kryckkalas. 

kryck-gran f.II kri`ttjegrän Ga. `gran, som vid 
lysning till äktenskap restes framför bröllops-
gården / fir-tree set up in front of house on farm 
where wedding was to be held' (SAOB). Jfr 
gästabudsmalla. Syn.: brud-, gästabuds-
gran. 

kryek-kalas n.Ia kry`ttjkalås Bju. =kryckeståt. 
kryeklit f. IVa b kry'kkelr Älvd. kry"ktik vMor. 
Soll. kri"ktUr Ve. kri"kira vSoll. krö'kkira Mal. 
krekkka Li. (Sdw. Rz kr ökla). 1. `krokigt 
vuxet träd / crookedly grown tree' Ve. Mal. 
Syn.: kryckel, bet. 2. 2. <kvist, gren, topp el. 
mindre stamdel av träd el. buske med en el. flera 
sidogrenar, som bilda klyka med varandra el. 
med stammen / twig, branch, or part of tree or 
bush with natural fork on it' allm. met'll-
krikeik Ve. 'grötvisp av trädkvist' (jfr malla). 
3. 'i övre änden tvekluven stolpe, avs. som un-
derlag för stänger, bildande tillfällig inhägnad / 
pole split at top end, used as base for fencing poles 
in temporary enclosure' (kr yekelgår d) Älvd. Ve. 
Jfr kränka, bet. 3; gräs-, stång-. 4. ̀ blånfäste/ 
holder for tow' (se ill.) Älvd. Mor. Ve. Soll. Jfr 
to-. Syn.: se blånhuvud; kräkla', bet. 2, 
m. fl. 5. `slagruta / divining rod' Soll. gö min 
kry"kko 'gå med slagruta'. Syn.: se klypa, 
bet. 4. 6. 'hatthängare, bestående av flerkluven 
del av ett träd / hat-hanger consisting of part of 
tree with several projections' (se ill.) Soll. Rättv. 
7. 'krökt parti av stam, gren el. kvist / bent part 
of trunk, branch or twig' Mor. Li. 8. 'knorr på 
svansen på gris / curl at end of pig's tall' Mor. 
9. `illa vuxen, krokig el. ofärdig individ! erooked 
or crippled inclividual' Ve. vSoll. Mal. Jfr 
gammel-. Syn.: kryckel, bet. 1. 10. (senare 
ssgsled:) 'återstod av träd el. buske, varav löv- 

kvistar tagits / what was left of tree or bush 
when leafy twigs had been removed' Ve.; se 
björk-. 

kryckla sv.v.l. kryk(k)elr- Älvd. kri'kkla Ors. 
(V11). 1. 'skrynkla, knyckla / crease, crumple' 
Ors. 2. 'ramla, falla ihop / fall in' Ors. - Pass.: 
we'rr kry`kklre,s du dålr eteir Älvd. `varför kryper 
du ihop där?'; striVni a kri`kklast Ors. '(gräs)-
stråna ligga hopknycklade'; krykklras i sta'kk 
Älvd. 'krypa ihop till ett bylte': krykkkas-jfk'sp 
Älvd. 'krypa ihop'. - Särsk. förb. (i h o p :) 1. 
itje 	du krykelr-jit'sp e sö'n Älvd. `inte får du 
knyckla ihop det sår. 2. i krykklre-j12'8.13 mi Sar 

sö'y Älvd. lag kryper ihop, då jag sover'. 3. ä 
krikkled-iö'p lär mi Ors. 'det ramlade ihop för 
mig'. 

kryeklig adj. I kry'kklrug nÄlvd. kry"klrun vMor. 
kri"klun öMor. kry"klrån Soll. kru` kklru Ål krir kklru 
Äpp. Mal. krekklrs Li. (V11 k r y ckl o g). 1. `kro-
kigt vuxen, förvriden, förkrympt / crooked, 
clistorted, stunted' allm. 2. `lockig / curly' 
vMor. 3. knagglig, ojämn / rough, uneven' Ål. 

kryck-låt m.Ia kri'lckat Nås låt, som spelades, 
då kryckan drogs fram till bröllopsgården / 
tune played when kryckan was pulled to farm 
where wedding was to take place'. 

kryck-ståt m., se kryckeståt. 
kryekus m. Ja kri'ttjus Rättv. 'man, som går med 
krycka / man who walks with crutch'; a`ggdur-
krittjus 'mannen i Agdurgården, som går med 
krycka'. 

krydda f. III -IVa krg'åe (Sdw. k ry d h e) III Älvd. 
kry'dda IV Våmh. vMor. Leks. kri'ddä III Ve. 
kry'dd III Soll. kri'dds III kri`dda IV Rättv. 
kri` dda IV Mock. Nås ÖVd. kry' dda Bju. Äpp. Mal. 
1. 'torkad växt el. växtdel, anv. ss. smaksättnings-
medel / spice' (SAOB 3) allm. wcn i .21a'jkt /ö 
non krg'öe Älvd. 'vad är det där för en kryddar. 
Jfr b ond-. 2. 'medicin / medicine' (SAOB 5) 
Rättv. Leks. Syn.Abot, bet. 2. 3. 'förgiftande 
drog / poisonous drug' (SAOB 5a) allm. o dör int 
U''ta kri'ddsr Rättv. 'hon dör inte utan gift'; 
mäsIrkrgåer Älvd. 'medel mot mal'; ru'ttkryddär 
Son. 'råttgift': fku'ggukriddsr Mock. 'medel att 
utrota flugor med'. Jfr räv-. 4. (pl.:) 'godsaker, 
karameller / sweets' Älvd. 5. (senare ssgsled:) 
'stensöta / polypody' Våmh.; se söt-. 

krydda sv.v.l. kry'da Älvd. kry'dd(a) Våmh. vMor. 
Soll. kry' dda Flo. Mal. kris dda Dju. öVd. 1. 'för-
sätta med en el. flera kryddor / add spiees, season' 
(SAOB 1) allm. 2»förgifta / poison' Soll. 
kry'ddadr6 'förgiftad'. - Särsk. förb. (ihj äl:) 
krijö-ijå'k Älvd. krydd-l' ek Våmh. krydd-ijä'lr 
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vMor. kridd-jå'ir Dju. krydd-jå'k Flo. kriseld-ihä'k 
Tra. 'förgifta' (styr ack.). Syn.: se förgifta. 

krydd-gård m.Ia kry'ggåir Bju. kri'ddgilt• Nås 
kry'ddg råk Jä. kry'eldgåk Äpp. kri'ddgålr Tra. 
'trädgård / garden' (SAOB). Syn.: apel-, 
kål-, bet. 2, plank-, träd-, äppel-gård. 

krydd-kummin m. IV kry' ddkummin vÄlvd. 
kry'ddkumå vMor. 'kumminört, Carum carvi / 
caraway' (Lyttkens 463). Syn.: kummin, 
bet. 1. 

krydd-kvast m.Ia kry'ggkvasst Bju. (jfr SAOB 
krydda 1) 'blombukett / buneh of flowers' 
(SAOB 1). Syn.: se blomkvast. 

krydd-peppar m.la kry'(6)pIpliir Älvd. kry'dd-
piPeir Våmh. Mor. kri'ddfflpår Rättv. kry'gg-
peppar Bju. kri'eldpeppar Mock. kri'ddpeppsr 
Nås kry'ddpeppsr Mal. 'korn av kryddpeppar-
trädet / allspiee' (SAOB). 

krydd-säng f.Ib kri'dclsåvv Nås kry'ddsävv Jä. 
'trädgårdssäng / garden plot' (SAOB). 

kryll m. la krytt Äpp. <tätt bestånd el. tät klunga 
av träd, av buskar, av hus / thick dump of 
trees, bushes, cluster of houses' (SAOB 1). 
Syn.: krull, bet. 2. 

krympa sv.v.l. - 3.- st.v. kry.`mmpa Älvd. Våmh. 
krymmp(a) vMor. Soll. Ore Leks. kri'mmp(a) 
Ve. öMor. kri'm(m)pa Rättv. Nås kry`mmpa Bju. 
Mal.; p. pret. -krummpin Nås (jfr krypp as). 1. 
(intr.:) 'draga sig samman / shrink' (SAOB 1) 
allm. Syn.: krypa, bet. 5. 2. (tr.:) 'komma el. 
bringa att krympa / shrink' (SAOB 2) allm. 
Syn.: krumpa. — Särsk. förb, (hop:) hö`p-
krummpin (p. pret.) Nås <som har krympt' (jfr 
krypa); (ihop:) krymmp-y' öp Våmh. 'krympa'. 

krympling m.I b kry'mmplrivg sÄlvd. kri`namplivg 
Ors. kry`mmpkiv(g) Ore kri'm(m)pldv Rättv. Ga. 
Mock. Nås kry'mmplriv Leks. Bju. Äpp. krö'nimp-
Iriv Mal. kremmplrivg ",krti'mmpkivg ÖVd. 'van-
för el. ofärdig person / crippled or handicapped 
person' (SAOB 1). Syn.: kr yppling. 

krymp-rum n. I a kri'mprom Rättv. (Bo.) 'krymp-
mån beräknad vid knuthuggning av (rå) vägg-
stock / shrinkage calculated when eutting notch 
in join between two wall-logs'. 

krymt sbst., se krimt. 
kryna sv.v., se kröna. 
krypa st.v. krja`vpa Älvd. kry' öpa vÄlvd. Våmh. 
krjö`pa vMor. Soll. krö'pa öMor. Ve. Ors. Ore 
krl'pa Rättv. Dju. Ga. Nås kry'pa Leks. Al 
kry'pa Bju. Flo. Jä. Äpp. krö'pa Mal. ÖVd.; pret. 
kröp Älvd. Mor. Ve. Soll. kröp Ors. krt3p Ore-
Mal. krsup ÖVd.; sup. krU'"piö Älvd. nVåmh. 
krOpid Våmh. (Bon.) kru"piö -,kru"pi 

Mor. kru"pe Ve. Ore kru"pi Soll. Ors. krPpi 
Rättv. kry`pi Leks. Al krispi Dju. kri‘ppi Ga. 
knippi Flo. Nås Jä. ÖVd. knippe Äpp. kru`ppi 

kras pi Mal. 1. 'röra sig med kroppen släpande 
längs el. nära marken el. golvet/ crawl' (SAOB 1) 
allm. (utom Älvd.) krö`p å fi'rum fö'ttum Ve. 
`krypa på alla fyra'; o ö' ful 88 pa' ss ss o krö'p nö 
Tra. 'hon (o: den lilla flickan) är väl så pass 
(gammal), så hon kryper nu'; (äv. abs.:) o a 
kru"pi vOrs. <hon (a: geten) har krupit in gm 
gärdsgården; (i förb. med håll:) an kröp-hå'l på 
o da i :Tsr, Mal. 'han kröp i riset för att komma 
i närheten av henne osedd' (vid jakt). Syn.: 
gr ö vla, bet. 1. 2. <böja knä el. förflytta sig i 
knästående ställning / kneel; move in a kneeling 
position' (SAOB 1 f) OvSi. 4 krö'p mi'tt 4 
gi2' 8vc Älvd. 'hon knäböjde (låg på knä) mitt på 
golvet': krgöp 4 kni' Våmh. kröp å krai'm Ore 
'knäböja'. 3. 'sticka el. kittla på grund av nerv-
retningar / prick, tingle (of skin)' (SAOB 1g) 
Leks. ä kryp å kråll ti hå'kä krs'ppsn 'det kryper 
i hela kroppen (på mig)'. 4. (bildl.:) 'ödmjuka 
sig, fjäska (för ngn) / crawl (to a person)' (SAOB 
3); 4n krjai'zip atri pre'sstv, Älvd. `han visar sig 
överdrivet ödmjuk inför prästen': je krö`p intns 
fe` -dde Tra. 'jag kryper inte för dig'. 5. (intr.:) 
'krympa / shrink' Ve. Leks. Mal. ÖVd. trå' jtirrmå 
a kru`ppi Tra. `tröjärmen har krympt'. Syn.:. 
krympa, bet. 1. — Särsk. förb. (hop:) 1. o 
st hö'pkripin en Min glibbs Rättv. (Bo.) 'hon 
sitter hopkrupen (som) en liten gubbe'. 2. 
krip-hö' p Nås 'krympa': hö'pkruppin Nås Jä. 
'som har krympt' (jfr krympa); (ihop:) 1. 
stöt rå'k å int kröp-ihö'p såna en ana re'vvtabugå 
Ve. 'stå rak och böj inte på dig som en annan 
regnbåge!'; 2. ktillivgan a kraippi-ihöp da ve 
tj e' ttjemiin Li. 'hustrurna ha skockat sig samman 
vid kyrkmuren'. 3. 'filtas ihop; krympa' vMor. 
Ors. Mal. Tra. ss`kkon e ihö'pkruppi Mal. 'strum-
porna ha filtat ihop sig'; (ikring:) dem krsup-
ikri'vvg da-å krafitam Li. `de (o: getingarna) kröp 
omkring på knuten': (in:) härsn a kruppi-i'nn 
Mal. 'haren har gått i berg'; (kull:) kryp-kull 
Al 'lägga sig till sängs': (ned:) 4n a krup-ni'ö 
Våmh. 'han har fallit på knä'; kri'vvgti di krop-
ni'd öMor. 'skynda att huka dig!'; (uppåt:) an 
kröp oppå' no opp i atennja Leks. 'han kröp upp i 
sängen till henne': (ut:) o a krupp-ii t n12 Jä. 'hon 
har krupit ut nu'; (åt:) 1. krjö‘p-å si Soll. 
'krympa'. 2. krja8p-å'ö Älvd. krgöp-ä/d Våmh. 
krjö`p-å si Soll. kryp-å' så Leks. 'minska(s), 
smälta ihop'. 3. å krip flög å' så Dju. `det blir 
nog ingenting av (torkar in)'; (åt e r:) didda klja'r 
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ra'nnda kryp-a' tt Leks. 'den där klara randen 
(vid horisonten) försvinner'. 

krypare m. Ilie kröpte Mal. (senare ssgsled:) 'feg 
stackare / coward'; se rädd-. 

krypig adj. I krjö`pun Soll. krg‘pu Al 'trång / 
cramped for space'; bö' a va krg' pu Al 'boden var 
trång'. 

kryp-ihop m. krapihö' p Mal. 'feg stackare, ynk-
rygg / coward'. Syn.: se haren, bet. i b. 

kryppas sv.v.3. pass. kry' ppa,s (pret. kry'pptes; 
sup. kry` pptas) Älvd. kriPpas Ors. (jfr VII Torp 
kry pp a) 'huka ihop sig, böja sig (krokig) /crouch, 
bend' (jfr SAOB krympa v. 3); wi,so kry'ppes du 
lla,'jk m du gö'r Älvd. 'varför går du så krokig?'. 
Jfr krypplas; kräva. — Särsk. förb. (fram:) 
kryppes-fra'mm Älvd. 'böj dig framåt!'; (ned:) 
i krypptes-ni' Älvd. <jag böjde mig ned'; krippas-
ni' d Ors. `huka sig ned'. Jfr hyka v. 

krypplas sv.v.l. pass. kry` ppkas Våmh. 'draga till 
sig knäna, krypa ihop / huddle, crouch down'. 
Jfr kryppas; kräva. 

kryppling m. I b kry'ppkivvg nÄlvd. (Sdw. k r y p-
linger; Fr. krypplingr; GotlOrdb. krypp-
ling; jfr SAOB, under krympling) 'krymp-
ling / cripple'; siq'nkrypki'vvgen 'krymplingen 
(en kvinna) i Svengården'. Syn.: krympling. 

kryp-sticka f.IVa krg`pstikka Leks. 'cirka tre dm 
långt trästycke med hål i mitten, fäst om halsen 
på get för att hindra den att tränga igenom 
stängsel / piece of wood 3 dm long with hole in 
middle, fastened round neck of goat to stop it 
from getting through fence' (se ill.). 

kryp-tungel n.Id kg` ptuvväk Mal. 'måne, som 
endast helt litet höjer sig över horisonten / moon 
which rises just a little way above the horizon'. 
Syn.: busk-, skrymsel-, smyg-tungel. 

kryse n.III krå` jse Älvd. (jfr? Torp krysj a v.). 
1. <ansikte / face'; naug ar 4 fet sno'kkt krä jse 
'nog har hon ett vackert ansikte'. Syn.: se 
ansikte, bet. 1; ansiktslapp; kon; kox, bet. 
2, m. fl. 2. (ss. invektiv:) uka kjii 'st keliukråjs 
`en sådan förbannad käring'. 3. (senare ssgsled:) 
'ansiktsmask, -skydd / mask, face-guard'; se 
näver-. 

kryss m.I a kryss Mal. (jfr krisa m.) 'myller, stor 
mängd (av ex. barn) / crowd (e.g. of children)'. 

kryss° n. III kry` sså Flo. 'liten varelse el. litet 
föremål / small creature or object'. 

kryss-kil m. la kri` sstfil Dju. `pinnformig kil att 
sätta i hjulaxel / stick-shaped wedge used in 
axle-tree' (jfr SAOB). Syn.: kry sspinne. 

kryss-pinne m. Illa kri` sspinna Dju. =föreg. 
(SAOB). 

krysta sv.v.l. kry' ssta Jä. Mal. kri'ssta ÖVd. 1. 
'gm sammandragning av bukmusklerna utöva 
pressning på underlivets organ / bear down, 
strån' (SAOB 2a) allm. Jfr klämma, bet. 4. 
Syn.: tränga, bet. 2. 2. 'stånka som vid kryst-
ning / puff and blow as when straining' Tra. an 
kirti` mmd ss-r, kri`sst 'han klämde, så han stån-
kade'. 

kryva sv.v.1., se kräva. 
krågna f.IVa 'stycke brosk / piece of cartilage', se 
krångna. 

kråka f.IVa krå'k(a) OvSi. Leks. Al krä`ka Rättv. 
Bju. Dju.—Tra. 1. 'fågeln Corvus cornix / crow' 
(SAOB I 1) allm. si'ttj o b6"giras ete krå`kun 
Älvd. 'sitta och titta efter kråkan (a: vara sysslo-
lös och lat).; flö'gand krås/ca /ö nå' d, men si'ttjsnd 
a' ssint vOrs. 'flygande kråka får något men sit-
tande ingenting'; krieka a stfrti påpa`ppsnRättv. 
'kråkan har skitit på bröstvårtan' (säges till di-
barn, som skall avvänjas); (bildl.:) djö krå` ka mä' t 
Ve. lek med barn, som fick sticka pekfingret in i 
någons halvöppna hand, som sedan slöts och 
kvarhöll barnets finger (eg. giva kråkan mat)'; 
spjån krit`ka Mal. spjänn krå ka Tra. 'viss 
idrottslek (jfr SAOB I l e; eg. spjärna kråka)'. 
Jfr drypp-, herr-, hål-, här-, pill-, plinn-, 
pläng-, regn-, spill-, sprut-, sput-, trill-. 
2. (pejorativt om människa el. djur / derogatory 
term for person or animal; jfr SAOB I 3:) a. 
<mager, kraftlös varelse / thin, weak creature' 
Älvd. Ve. Leks. (bildi. om  magerhet:) krå` ka sitt 
på ska"kkam Ve. `kråkan sitter på skakeln' (sä-
ges, då hästen magrar under vårarbetet). b. 
`retfull, förarglig person / annoying person' 
Rättv. Jfr envis-, häl-, härm(es)-, spe-, 
tvärtförs-. e. <(öknamn på) invånare i byn 
Östanvik / nickname for inhabitant of village of 
Östanvik' Ore. d. '(öknamn på) invånare i 
Svärdsjö / nickname for inhabitant of Svärdsjö' 
Ve. Leks. 3. 'hornstråle i hästhov / frog (of 
horse's hoof)' (SAOB II 1) allm. Syn.: torsk". 
4. `sommarhuvudbonad för kvinna, baktill om-
slutande huvudet och framtill försedd med 
brätte / woman's summer bonnet' (se ill.; SAOB 
II 4, IV 32, 242, 252, 281, 291 f.) allm. 5. `oren-
lighet i näsan / dirt in nose' (SAOB II 5) allm. 
sno`rrkråk Älvd. snO'rkråka Flo. Äpp. Mal. 
'dots?. 6. (vävnadsterm:) `skedkrok / (weaving 
term:) reed-hook' (se ill.) Soll. Syn.: sar a, bet. 2; 
sked-krok, -tjuv; smöjare; smöjkrok; tig-
garkäring; trana. 7. 'liten, oformlig ljusbit / 
small piece of candle' Ve. 8. 'på ena sidan upp-
klippt vinkel till bena i håret / parting angle 
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cut in hair on one side' Ve. ska i ki`pp di min 
kra`ka 'skall jag klippa håret så, att du får bena 
på ena sidan?'. 9. (senare ssgsled:) <rodnad på 
ben el. handleder, förorsakad av kyla / chilblains' 
Mock.; se h ä I-. 

kråk-bo n. V •••• f. la krii‘kbfiö n. nvMor. krå`kbii n. 
öMor. nOrs. Jä. kreekbild f. Rättv. `bo, byggt 
av kråkor / crow's nest' (SAOB). 

kråk-bär n. II -.Ja krirkbör Älvd. Mor. Soll. Ors. 
Mal. ,,,krä"kbgr Våmh. kreekbår Ore Leks. Ga. 
Mock. krei`kbår Rättv. Ål Flo. Äpp. öVd. `bär av 
kråkris, Enapetrum nigrum / crowberry'. 
Syn.: björnbär, bet. 3. 

kråkbärs-ling n. I b krå`kbeklivng Li. `kråkris, Em-
petrum nigrum / crowberry wire(s)' (av detta 
flätades torkmattor; jfr SAOB kråkbärs-
ljung). Syn.: kråkbärsris; kråkris. 

kråkbärs-ris n. la krä`kbesraijs Älvd. Ors. krifek-
besreijs vMor. krå`kbesräijs Soll. krå`kbäsris 
Leks. (Silj.) krå`kbefris Mal. kråskbärls öVd. 
=föreg. Jfr grantv aga, ssg. 

kråk-dans m.Ia kreekdanns Leks. `stor kråk-
svärm om hösten / large flock of crows in 
autumn'; krä'kdanns, krå'kdanns, få jä fja tä 
jä`sspss 'kråkdans, kråkdans, får jag följa 
(med) till bröllop?' (rop av barnen). Syn.: 
kråk-hop, -svärm. 

kråk-doppa f. IV a krå'kduppa Flo. <maträtt, be-
stående av fläskflott, vetemjöl och vatten / 
dish, eonsisting of pork-dripping, wheat flour 
and water'. 

kråk-dätt m.Ia kreekdätt öVd. 1. 'sista snön, 
som faller på våren / last snow of winter'. Syn.: 
gucku-, gök-dämp; guekudätt. 2. 'kort-
varig regnskur efter långvarig nederbörd / brief 
shower after long period of ram'. Syn.: uppe-
hållsskur. 

kråk-fes n. I a kreekless Nås 'sporer av lummer, 
nikt / spores of club moss, lycopodiuna'. Syn.: 
se brusmjöl; käringkrut m. fl. 

kråk-fot in. VI — la krirktast Älvd. Våmh. kråsk-
föt övr.OvSi. NeSi. Vd. 1. 'fot av kråka / crow's 
foot' (SAOB 1) allm. 2. (vanl. pl.:) 'lummer, 
Lycopodium' (SAOB 2e) Älvd. Våmh. Mor. Jä. 
Tra. Jfr fyrt, bet. 2; kattfras, bet. 2, etc.; 
jämna f. Syn.: se fjuss-, klipp-gräs; klipp-
ris m. fl. 3. 'kråkklöver, Potentilla palustris / 
naarsh cinquefoir Älvd. Syn.: knipkål; 
mjölkpung. 4. (pl.) 'illa skrivna bokstäver / 
badly written letters' Älvd. Mor. Syn.: pl att e r. 
— Ssg: kra`kftistmyök n. Älvd. `spormjöl av 
lummer / lycopodium spores' (jfr bet. 2). 

kråk-hop m. I a krå`khöp Li. `kråkflock, kråk- 

svärm'; an stö'rkftt på ba`kgsm ss ä bkii's ss kiata 
fkB'g 88M krå`khöper tu hglram 'han (storspringer 
och) trampar så fort på smidesbälgarna så att 
det blåser så kolen flyger som kråksvärmar ur 
härden'. Syn.: kråk-dans, -svärm. 

kråk-lådig ni. Te krå`klåklig Rättv. 1. <period om 
våren, då kråkorna äro som mest i farten / period 
in. spring when crows are very active'. 2. 'ret-
sam och skrävlande individ / annoying, boastful 
person'. 

kråk-mör (e) 	 krå`kmör Äpp. Mal. 
,,,kra`kmärä Äpp. 'svart myra, Lasius niger / 
black ant'. Syn.: svartmyra. 

kråk-nedan n.Ia kra`knådan Rättv. 'det nedan 
(närmast efter Tiburtius), då kråkorna lägga 
ägg / the waning period of the moon when crows 
lay eggs' (jfr SAOB). 

kråk-ris n. Ta krå'kräjs öMor. kriekris Bju. Nås 
Jä. <ris el. reva (-or) av växten Empetrum 
nigrum' (SAOB). Syn.: kråkbärs-ling, -ris. 

kråk-räd n. I a krå`krä Li. (jfr V11 kråkrädda) 
'fågelskrämma / scarecrow'. Syn.: se f ågel-
räda; rädkarl, bet. 1, m. fl. 

kråk-slammer n. I d krå`kilammär Ga. Flo. Nås 
'harskramla / redde'. Syn.: se getskrabb a; 
kråk-slappra, -smäcka, m. fl. 

kråk-slamraf. IVakrå`kilammra Ors. krå`k.21ammb-
ra Ore =föreg. (SAOB). 

kråk-slappra f.IVa krå`klläpra 	kråk- 
slammer. 

kråk-smallra f.IVa krä'ksmallra Jä. krå'ksmallra 
..krå'ksmalldra Äpp. Mal. 1. =kråkslamnaer 
(We.) allm. 2. 'skvalleraktig kvinna / gossiping 
woman' Jä. Syn.: se bråk-, rall-, skvaller-
käring m. fl. 

kråk-smäcka f.IVa krå`ksmettj(a) Ve. = kråk-
slammer. 

kråk-smälla f.IVa krå`ksmälla öVd. =kråk-
slammer (Aasen kraakesmella). 

kråk-svärm m. la kgeksvarrm Jä. 'stor samling 
(flygande) kråkor om hösten / large flock of 
crows in autumn'. Syn.: kråk -dans, -hop. 

krål n. la kråk Älvd. 'krångel, bråk / fuss, quarrel' 
(Torp kr aal). 

kråla sv.v.l. kreeka Våmh. <kladda, klottra / 
seribble, daub' (t. ex. med kolkrita). 

krålla sv.v.l. krälla Leks. (jfr kralla; ? Torp 
kralla) 'sorla (av röster) / murmur (of voices)'; 
ä kriella ny fs'kk o'mm jan mitt i na'tta <det gick 
några människor småpratande förbi här mitt i 
natten'. Jfr sjuda, bet. 5. — Av!.: kråll n. 
Leks. 'sorl av avlägsna röster / murmur of 
clistant voices'. 
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krål-ten m.Ia kr2i'Vrtg€ Våmh. 'järnten, varmed 
botten i ask ritades ut / iron-rod with which base 
of box was traced out' (se ill.; ÖDB I 146). 

kråma' sv.v.l. kra`ma Jä. 'hårt omfatta, krama; 
klämma, pressa / hug; squeeze'; du få-nt 
ka`tta `du får inte krama el. klämma katten 
hårt'. Jfr krämla'. Syn.: se klona, bet. 4; 
krama, bet. 1. 

kråma" sv.v.l. kru"må Ors. krå'ma Leks. (V11 
We.; jfr Torp kråma) 'krasa, knarra, knastra / 
crunch'; e ss ku'llt 88 snön kru"mär undur sko'mma 
vOrs. `det är så kallt, så snön knarrar under 
skorna'; ä vå.' 88 ä krg'm ätt Leks. 'det var så (löst 
i isen) att det krasade efter (honom, då han 
gick)'. Syn.: se braka, bet. 3; kramsan  
m. fl. — Särsk. förb. (ihop:) krm-iö'p Leks. 
'krama ihop'; (sönder:) krm-su'nnd Leks. 
'krama, krasa sönder'. — Ssg: kru"måbrö n. 
Ors. liårdgräddat tunnbröd, som knastrar, då 
man tuggar det / hard-baked crispbread which 
makes crunching sound when chewed' (jfr 
knåpa v., ssg). 

krånge m.IIIa krevge Älvd. (jfr? Bl. krangi, 
bet. 3, el. Fr. krangr adj.) 'mark, där gräs 
växer sparsamt / area where grass grows 
sparsely'; re' f fs krevg4n 'räfsa på mark, där 
gräset växer sparsamt' (ÖDB I 231). — Ssg: 
kreugmås Älvd. oböjl. sbst. `dets.'; reffs 
kragmås 'räfsa på mark, där gräset växer 
sparsamt'. Jfr mas oböjl. sbst. n. 

krångel m.Ia krän(n)jil Rättv. Leks. Mock. 
kra'nndjil ÖVd. 1. 'krångelmakare / trouble-
some person' Rättv. Leks. Syn.: krångel-
-koppe, -makare. 2. 'person med svag 
hälsa; stackare / person in poor health; wretch' 
Rättv. ÖVd. Jfr krake', bet. 2; krank m., 
bet. 3. 3. <fot till nystvinda, gjord av nedre 
delen av en trädstam med rotdelar som ben (ev. 
snickrad) / foot of yarn reel, made of lower part 
of tree-trunk with roots as legs' Mock. Jfr 
nystel, bet. 1; nystelsäta. Syn.: nyst-bock, 
-fot, -käring; nystel(s)fot, bet. 1; nystels-
gren; nystskid fot. 

krångel n.Id krevgelr Älvd. krå'vvulr Rättv. 
krå'vväk Bju. Nås Äpp. kra'vväKr Mal. kra`vvgar 
ÖVd. 1. 'bråk; besvärligheter / trouble; dif-
ficulty' (SAOB 4-7) allm. 2. 'brosk (och senor) / 
cartilage (and sinews)' Älvd. Syn.: se brosk; 
krångna m. fl. 

krångel-basa f.V kreevuälrbäsu Nås Jä. 'vedbrasa, 
i vilken veden lagts kors och tvärs / fire con-
sisting of firewood laid crosswise' (ÖDB III 
290). Syn.: korsbrasa. 

krångel-koppe m. Illa krävvekkuppa Leks. 
'krångelmakare / troublesome person'; du bäret 
krå`vvelr, krävvukkuppun `du bara krånglar, 
din krångelmakare'. Syn.: se krångel m., 
bet. 1. 

krångel-makare m.IIIe krevgälrmåkär Våmh. 
(Bon.) kru'vvgulmäkär vOrs. kret'vvukmåker 
Rättv. kreevväZemäkar Bju. krå'vvälrmäkarä 
Flo. krävväkmäkyr Nås 'person, som ställer till 
krångel, bråkstake / troublemaker' (SAOB). 
Syn.: se krångel m., bet. 1. 

krång-hålla st.v. krevgolld Älvd. '(vid myrslåt-
ter) slå gräs i sådan omfattning, att räfserskorna 
hållas i fullt arbete / (during bog haymaking) 
cut grass in such large quantities that women 
raking it up are kept fully occupied'; (styr dat.:) 
krevgolld nnfäskum 

krångla sv.v.l. krevgek Älvd. kreevugä/ öMor. 
kru'vv(g)la Ors. krå`v(v)Zra Rättv. Bju. Dju. Nås 
Äpp. kret`vvka Leks. kra`vvIra Mal. kra`vvgka 
ÖVd. <bråka, åstadkomma besvärligheter / 
cause trouble' (SAOB 4-8). Syn.: se konstra; 
kruckla m. fl. 

krånglig adj. I krå‘ vvgkun vMor. krusvvglrug Ore 
kret`uv/ru Bju. Dju. Nås Jä. kra'vviru Mal. 
'bråkig, besvärlig / troublesome, difficult' (SAOB 
4-6). Jfr krickla v., avl. 

krångnaf.IVa krev(g)naVåmh. kra'jna 
Ors. kre'jna Oro 'stycke brosk / piece of carti-
lage'; pl. krevnur Våmh. 'brosk'. Syn.: se 
brosk. — Avi.: krajnas-ijö'p vOrs. 'växa ihop 
(om brutet ben) / knit (of broken bone)'. 

kräckai  f. IV a, se kränka. 
krämkaii  f.IVa grettja Våmh. vMor. Ve. grä'ttja 
vSoll. krä'ttja Soll. greekka Tra. (jfr grånka f.; 
kräcke n.; kräkla f.). 1. 'tätt, snårigt bestånd 
av ungträd el. buskar, särsk. av smågranar / 
thicket, brush, esp. of young firs' Ve. Soll. Jfr 
kräck-ris, -skog, -tapp. Syn.: kräcke. 2. 
`smäckert (ganska kvistfritt) ungträd, särsk. om  
gran / slender sapling, esp. fir' (ÖDB II 170) 
allm. Jfr band-, björk-, gran-. 

kräcke n. III gre'ttje Älvd. grettjä Våmh. vMor. 
Ors. grättjä öMor. vSoll. Oro (jfr Noreen Ordl. 
s. 68: gräke?) 'tätt, snårigt bestånd av ungträd 
el. buskar, särsk. av unggranar'. Jfr gran-. 
Syn.: kräckan, bet. 1. — Avi.: gre'ttjut adj. n. 
Älvd. Våmh. vMor. Ve. 'fullt av tättväxande 
dungar av snårskog, snårigt / full of thickets'. 

kräckel m.Ia, se kräkel. 
kräckla f.IVa, se kräkla. 
krita-ris n.Ia gresttjrajs Älvd. Våmh. nvMor. 
krEkris nvMal. (jfr kr ä c kan  f., k rä c k e n.) `snår- 
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fylld ungskog, särsk. av gran / newly-grown 
wood, full of thickets'. Syn.: kräcksk o g. 

kräck-skog m.Ic gresttjskög Ve. gröskskög sMal. 
(jfr kräckau  f., kräeke n.) =föreg. 

kräck-tapp m.Ia gresttjtapp Ve. (jfr kräckau  f., 
kräck e n.) <dunge av dvärggranar / clump 
dwarf firs'. 

kräden adj. III kräv. (pl. krå'n er) Älvd. kräin 
nVåmh. kråsol92, Våmh. (Bon.) kråsäin vMor. 
krädin Ors. krän Mal. kräsn 	ÖVd. (Rz 
350a kräen; jfr Torp krella). 1. 'granntyckt 
ifråga om mat, kräsen / faddy, particular about 
food' Våmh. (Bon.) Mal. ÖVd. krän i må'tam 
Mal. 'clets.'. Syn.: flättig; kräsen, bet. 1; 
kräsmagad, bet. 1; laggrann, bet. 1; pälig, 
bet. 1; tärtig. 2. `som känner illamående; som 
har lätt för att kräkas / feeling sick' allm. i e so 
kräöin de så vMor. 'jag vämjes så vid dig' (sagt 
till snuskig person); du e-t krä'n, dfk int Tra. 
'du är inte kräsmagad, du, inte'. Syn.: kräsen, 
bet. 2; kräsmagad, bet. 2. 3. (om mat:) <alltför 
läckert lagad / too well prepared (about food)' 
Mal. kränan må't 'för fint lagad mat'. 

kräfta f. IVa kres ffta Ors. krets f(f)ta Rättv. Nås—
Tra. 1. 'flodkräfta, Potamobius astacus / river 
crayfish' (SAOB 1) Bju. 2. 'kräftsjukdom / 
cancer' (SAOB 5) allm. an  dö i km` fftun vOrs. 
'han dog i kräfta'. 

kräft-sten m. la km` fftstie  Älvd. krets fftstön Mor. 
Bju. Ål Nås Jä. Mal. krås fftstäjn Li.` halvklotfor-
mig kalkanhopning invid kräftans magsäck, anv. 
vid uttagande av smolk ur öga / accumulation of 
lime in shape of hemisphere found next to 
stomach of crayfish, used to take particles of 
dirt out of eye' (SAOB). Jfr ögonsten. 

kräk 	krök sÄlvd. Våmh. vMor. Ors. 
(best. pl. dat. kre"kum vMor.) kråk öMor. Ve. 
Soll. Ore NeSi. Vd.; obef. nÄlvd. 1. 'djur i alka.; 
däggdjur / animal; mammal' (icke pejorativt; 
jfr SAOB l e a) allm. skks ä då'n far i krå'k då 
Leks. 'vad är (det) där för ett djur då?'. Syn.: 
djur, bet. 1; kreatur, bet. 1. 2. <(levande) 
varelse; eländig varelse, stackare, underhaltig 
individ / living ereature; wreteh' (SAOB le (3—y) 
allm. dam å' 	krå'kar Leks. 'de äro sådana, 
alla varelser'; du ö' då ä krå'k hår an å' de Tra. 
'du är då en stackare, var man (än) har dig'; 
kasrrkräk Ore 'ynklig karl'; ösrobinskråk Leks. 
'orolig varelse'. Jfr kravla' v., avl. Syn.: 
kraku, bet. 1; kravel", bet. 3; kräkande; 
kröv. 3. 'husdjur, kreatur / domestie animal, 
cattle' (SAOB 2) allm. i ska djåv kre"kum kitä 

vMor. 'jag skall giva kreaturen litet (foder)'; fö 
vä'rrt kräk öMor. 'för varje kreatur'; llasttkrök 
vMor. `slaktkreatur'; änå'skråk —ådrii'måskråk 
öMor. (jfr annan(s) pron., adj.) 'kreatur från 
främmande fäbodställe'; färkråk Ore susukråk 
Li. `fårkreatur, får'. Jfr brund-, nöt-, smal-, 
små-, småfäs-. Syn.: djur, bet. 3; kraku, 
bet. 2; kreatur, bet. 2. 

kräka st.v. sv.v. krrkå (pres. krekär) Älvd. 
kre"kå vMor. Soll. Ors. (pres. krök Mor. "-, kre"kär 
Soll. kre"kär Ors.; pret. kråk Soll.) krås/ca (pres. 
kråk; pret. kräk kräk) Leks. krås hr krås ka 
(pres. kråk krök; pret. kråk; sup. krirtji) Mal. 
kräskå kräk° (pres. kråk; pret. kråk; sup. 
kröstje) ÖVd. 1. <kräla, krypa (om kräldjur, in-
sekt etc.) / crawl (about reptile, insect etc.)' 
(SAOB kräka' 1) Leks. Mal. (äv. bildi.:) ä krå'k 
i mäg Mal. 'det kryper i mig'. Syn.: kräla, bet. 
1; krälla, bet. 1. 2. 'gå sakta och med möda, 
röra sig långsamt, skrida (om människa) / move 
slowly and laboriously, stride (about person)' 
(jfr SAOB kråka' Ib) allm. ä" 80 Ira"gum ö ä krö'k 
(—kre"kär) Soll. 'det är bara nätt och jämnt att 
det (eg. det är så lagom är det) rör sig'; an gör 
usppä a kre"kär vOrs. 'han går uppe och knallar'; 
an krå'k 88791 i la's da å-n tjetsron näver Tra. <han 
rör sig som en lus på ett tjärat stycke näver'. 
Syn.: skrida, bet. 1. 3. 'vimla / abound, teem, 
swarm' (SAOB kråka' 3) Mor. Soll. Leks. o va 
ss full i lesppar sa-r-ä vå sa-r-ä kräk Leks. <hon 
var så full av loppor, så det var så det vimlade'. 
Syn.: braga, bet. 3; bräga, bet. 2; kräla, bet. 
3; kräll a, bet. 4; kröla. 4. 'draga sig fram med 
möda, leva under besvärliga förhållanden / just 
about manage, live in difficult circumstances' 
(jfr Rietz 3) Älvd. Soll. kr'ö"kå å fä"rå vÄlvd. 
'reda sig' (jfr fara v., bet. 9a); lrårum sakt /4 
krrkå jär Älvd. `vi lära nog få draga oss fram 
här så gott vi kunna'; so Itänndj i få kre"kå upå 
jö'rdn, Soll. 'så länge jag får leva (på jorden)'. 5. 
'komma loss, släppa från trädstam (om bark) / 
come loose, loosen from tree-trunk (about bark)' 
Mal. bä'atjin kräks lättäa  då' 'barken kommer 
loss lättare då'. — Särsk. förb. (av:) 1. 'mödo-
samt begiva sig i väg' Älvd. Li. n krekär-'v 80 

giVett n dfig Älvd. 'han masar sig i väg, så gott 
han förmår'. 2. då kråk ä full å' at Li. 'då går det 
väl över' (om en sjukdom); (sönder:) an a 
kriistje-soinnd Li. 'den har fallit sönder' (om 
deg); (utur:) ä skall då vält kräk-ta a'tt Li. <det 
skulle kunna gå ur kroppen igen' (om sjukdom); 
(å:) n krekeä-å' nÄlvd. 'han stapplade sakta 
vidare'; (återända:) i kråk-atennda a sätt-på' 
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snä`ro Mal. <jag drog mig långsamt baklänges och 
satte på snaran'. 

kräk-aktig adj. I krå'kakktun Ors. (jfr kräk, bet. 
1-2) 'fäaktig, ohyfsad / oafish, boorish'. 

kräkande n.Ia kg-Okänd Soll. <ynklig varelse, 
stackare / wretch'. Syn.: krakn, bet. 1; kräk, 
bet. 2. 

kräkas sv.v.3. pass. krå'tjas (pret. krEktås) Bju. 
'spy / vomit' (SAOB). Syn.: se glufsa'', bet. 4. 
— 	krei`k si Ors. `dets.' (jfr SAOB kräka"); 
i krä'kt mi 'jag kräktes'. 

kräk-börg adj. I krå`kburg Dju. Ga. krå`kbsrrg Flo. 
(jfr kräka, bet. 2) 'vid någorlunda god vigör, i 
stånd att gå uppe och uträtta ngt arbete / fairly 
energetic, able to work'. 

kräken m.Ia krätji'll öMor. kre"tfil Soll. (jfr 
SAOB kräken). 1. <krokig gren el. del av träd-
stam, hoptorkat träd / bent branch or crooked 
part of trunk, dried-up tree' öMor. Jfr kraken. 
2. 'krokig el. puckelryggig person, lång och 
gänglig karl / bent person or hunchback, tall and 
lanky man' öMor. Soll. Jfr dråse, bet. 3; 
kräkla', bet. 3. 

kräkel" m. la kre"tfil Soll. 'retsam manlig person / 
annoying mala person' (jfr SAOB kräken. 
Jfr kräkla" f.; kräkla"' v.; kräklign  adj. 

kräkla' f.IVa krå"kka Rättv. krä'kkka Leks. Ål 
kreekkka Bju. Ga. ÖVd. krä'kka Jä. 1. 'redskap 
för omröring vid kokning av gröt / utensil for 
stirring porridge' (se ill.; SAOB kräkla" la; 
ÖDB III 444) Ål Ga. Jfr grötkräkla. Syn.: 
malla, bet. 2. 2. `redskapsdel, som anbringades 
på spinnrock för att därpå fästa blånorna, blån-
fäste / implement into which tow was put for 
spinning' (SAOB kräkla"' le) Rättv. Tra. Jä. 
Syn.: se blånhuvud. 8. 'förkrympt, hopkru-
pen el. ofärdig människa / shrunken or erippled 
Person' Leks. Jfr kräken, bet. 2. 

kräkla" f. IV a kre"kiik (best. kre"kka) Soll. 
krå"kka Rättv. kreek(k)ka Dju. krå`kka Ga. Jä. 
(jfr kräkla" v.) 'retsam kvinna (Soll. Rättv.), 
motsträvig el. opålitlig person, krångelmakare / 
annoying woman (Soll. Rättv.), intractable or 
unreliable person' (SAOB kräkla'). Jfr krä-
kel"; kräklign  adj. 

kräkla" sv.v.l. kre"kålr Soll. krä'kkka Leks. 
grekkka Bju. grä'kkka Al; pass. krrkkas vÄlvd. 
(V11 We. kräkla"; Torp krekla" v.) <kliva el. 
stega försiktigt, gå konstigt (med utspärrade 
ben) / stride or step carefully, walk in a strange 
manner'; kre"kälr uti stE'num Soll. <med besvär 
kliva i stenarna'; (äv. bildl.)skull-tg, kan gå' sö'n å 
krä`kkka i så' måkksk å'r Leks. 'skulle man 

kunna gå så och dras med en sjukdom i så 
många år'. — 	kre"kåk si fra'mm Soll. 
'kliva framåt långsamt och med möda' (t. ex. i 
sank terräng). — Pass.: krrkkas ati ra`jsi 
vÄlvd. 'gå och kliva i skogen'. 

kräkla" sv.v.l. krä'kkka Bju. grå`kkka Al `kälta; 
krångla, vara motsträvig / nag, fuss, be in-
tractable' (SAOB kräkla). Jfr kräkla" f. 

kräklie adj. I kre"kkon vSoll. krä'kkkug Leks. 
gräskkks Li. (jfr kräken m.; kräkla' f.). 1. 
'smärt, gänglig / slim, lanky' vSoll. 2. <hop-
krupen (om människa) / hunehed-up (of person) 
Leks. 3. <ojämn, knottrig (om yta) / uneven (of 
surface)' Li. 

kräklign  adj. I krit'kku Ga. (jfr kräkla" f.; 
kräkla' v.) `retsam, klandersjuk / annoying, 
censorious' (SAOB). 

kräk-läkare m.III c krå'klåksr Rättv. (Bo.) 'djur-
läkare / veterinarian'. Jfr kurör. Syn.: kre a-
tur-botare, -doktor. 

kräksklig adj. I krrkusklin Våmh. (jfr kräka, 
bet. 2) <skröplig, klen till hälsan / delicate, &air. 

kräla sv.v.l. krå`ka Älvd. 	öMor. Ors. krä`la 
Mal. krä`ka ÖVd. 1. <förflytta sig med kroppen 
släpande längs marken / crawl' (SAOB 1) öMor. 
Mal. ÖVd. Syn.: kräka, bet. 1; krälla, bet. 1. 
2. <gå (röra sig) mycket sakta / move very slowly' 
(SAOB Id) Ors. Mal. Syn.: krälla, bet. 3. 3. 
'myllra, vimla / teem, abound' (SAOB 2) Älvd. 
Mal. Li. e krä'ker i me'rum Älvd. 'det myllrar av 
myror'; lä' sa krå'l pi hu'vvun Mal. 'lössen (eg. 
lusen) vimla i huvudet'. Syn.: se kräka, bet. 3. 

Särsk. förb. (av:) an kräk fsl ä' dit Tra. 'han 
(o: ormen) krälade väl i väg dit'; (å:) kråk-4' 
Älvd. 'myllra, vimla' (om folkhop i rörelse). 

Ssg: kreekfullt i a'jugrgkm Älvd. <vimlande 
fullt av larver / teeming with larvae'. 

krälla st.v. sv.v.3. kre'lla Älvd. Våmh. vMor. 
Ve. Ors. kg-11'11a öMor. Soll. Oro Leks. Al krä'lla 
Rättv. Bju. Dju.-Tra.; prat. krall OvSi. Rättv. 
(Bi.) Ga. 	 Leks.Jä. 
krall Bju. Al Dju. Mock. Äpp. Mal. ÖVd. krä'lldä 
Nås, 3. pl. krit' 11 Soll.; sup. kru'lleå Älvd. kru'llia 
kru'llid Våmh. kru'lli övr.OvSi. (utom Ve. Oro 
krgale) NeSi. Mock. krs'lli Flo. Jä. krällt Nås 
krs'lle Äpp. krs'll Mal. ÖVd. (SAOB under 
kräla). 1. <krypa, kräla / crawl' (SAOB 1) Ors. 
Oro NeSi. Vd. ä a kru'lli e lo`ppa på må h,å`k 
d ä' j sn Rättv. (Bo.) 'det har krupit en loppa på mig 
hela dagen'. Syn.: kräka, bet. 1; kräla, bet.l. 2. 
(om kittlande el. stickande känsla / of tickling 
or pricking feeling; SAOB le) Rättv. Leks. Dju. 
sfi'psn krall ned i tå'när Rättv. `supen kändes 
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(ända) ned i tårna'; ä bsrr tå å krälla ti /östan å 
mil Leks. 'det börjar krypa (ut)i fötterna på 
mig' (vid upptinande). 3. 'gå (röra sig) mycket 
sakta el. mödosamt / move very slowly or 
laboriously' (SAOB 1d) allm. ä i-nt so Ir.l'jndj 
g a gajd jen å kru'llid Våmh. (Bon.) 'det är inte 
så länge sedan hon gick här och knallade'; e du 
kre'llend Ve. <är du så pass kry, att du är uppe 
och går?' (vanl. formel för fråga efter hälsotill-
ståndet); ä krä'll ät gåttun Leks. 'folk rör sig 
(långsamt) längsefter gatorna'; ä bärä kra'll Al 
'det gick endast helt långsamt'. Syn.: kräla, 
bet. 2. 4. `myllra, vimla / teem, abound' 
(SAOB 2) allm. däm kru'll Soll. `de myllrade' 
(om larver i en ost); ä tö'-tö krälla å rå' g nel da 
Tra. 'det började röra sig ett myller där nere'. 
Syn.: se kräka, bet. 3. — Särsk. förb. (av:) 
kre'll-4v Våmh. nvMor. kräll-å'y Soll. Oro krell-
å'y Ors. 'långsamt el. mödosamt begiva sig i 
väg'; (ned:) ä kräll-nö'd Leks. <temperaturen 
sjunker sakta'; (stad:) ä krall-stä,' Jä. `det myll-
rade'; (till:) test dåna få kre,1141' Ve. 'tills de (o: 
korna) få (vänja sig vid att) gå tillsammans'; 
(tillhopa:) dem a krell-tehö'pa en hö'l hö'p Jä. 
`de ha skockat sig, en hel hop'; (uppe:) krell-
u`ppä nvMor. `gå uppe (trots sjuklighet el. ålder-
dom)'; (uppunder:) han krall-pu`nndä Äpp. 
'han (o: räven) kröp in under ngt och gömde sig'; 
(ä:) krellum 	fik j' jär Älvd. <å jo, vi leva som 
vanligt' (formel för svar på frågan 'hur står det 
till?'); e krell fell 	ittad å len 	i-sö'd Våmh. 
(Bon.) 'det knallar och går (det där också) en 
dag i sänder'. — Avi.: krällu adj. Rättv. 'lång-
sam av sig / slow'. 

kräll-färne (?) n.III krällfännä Jä. `person, som 
går mycket långsamt / person who walks very 
slowly'. 

kräfta sv.v.1. krällta Mal. `gnata ideligen, kälta / 
nag continually' (Rietz krällta). Jfr grälta v. 
Syn.: se dorga; krämta", bet. 1; kälta 
m. fl. 

krämja f.IVa kre"mi vMor. Soll. krä"me Ve. (best. 
nom. ack. kre"mju vMor. krä"mju Ve. kre"mjo 
Soll.) `kramhet hos snön; kramsnö; töväder / wet, 
sticky snow'; i ök i krä"mjun Ve. <jag åkte i den 
krama snön'; an fa"snär i kre"mjon min Zra'ssä 
Soll. `han fastnar i kramsnön med lasset'. 
Syn.: krämma. 

krämjai  sv.v.2. 1. krö'ma (pret. kr4`mde) 2. 
Älvd. krii'ma 1. Jä. (jfr LD II 35 f.). 1. 'klämma 
ihop, krama / squash, squeeze' (Fr. Torp 
kremja). Jfr kråma"; krämta', bet. 1. 2. 
'bliva kram (om snö vid töväder) / get wet and 

sticky (of snow in thaw)' Jä. sni3'n kräms 'snön 
blir kram'. Jfr blåt a; krama, bet. 3. 

krämjau  sv.v.I. (endast refl.:) kräm se Ve. krå'm 
si ,,,krösm si Ors. krä'm-se Oro (jfr SAOB krama, 
bet. 2) `harkla sig / clear one's throat'. Syn.: 
rackla', bet. 1. 

krämma f.IVa kräma (best. nom. ack. krå'mu) 
Ve. krå'ma Äpp. klämma Mal. Li. `kramhet 
hos snö, kramsnö / wet sticky snow' (Torp 
kr e mm a); i tjörd-fa'sst i krermun Ve. 'jag körde 
fast i kramsnön'; han f sn ti krås msn Äpp. `man 
fastnar i den krama snön'. Syn.: kr ä mj a. 

krämpa' f.IVa kre`mmpa Ve. Ors. krei'm(m)pa 
Rättv. Bju. Nås Äpp. Mal. ÖVd. 1. 'kroppsligt 
ont av mindre farlig beskaffenhet / ailment' 
(SAOB 2) allm. 2. 'svag, klenmodig person / 
weak, faint-hearted person' Bju. 

krämpa" f.IVa kre`ppa Älvd. vMor. Ve. Ors. 
kräppa vSoll. Oro kräppa Äpp. Mal. ÖVd. (Rz 
354b kräppa"; GotlOrdb. krämpa; jfr Torp 
krepp a och ordb. kramp adj.). 1. `halvcirkel-
formigt el. eljest böjt stycke trä, utgörande ett 
element i vissa fordon / semi-eircular piece of 
wood, used as part of certain vehicles' (ÖDB 
I 368) allm. weuskrepp Älvd. 'halvcirkelformig 
träbåge, utgörande ett av underlagen till ett 
vagnsflak'. Jfr sadel-, skakel-. 2. `uppåtböjt, 
främre parti av med el. skida / turned-up, front 
part of sled-funner or ski' vSoll. Ors. Oro Tra. 
an såt fram i kräppem Tra. `han satt framtill på 
släden'. Syn.: se brätt. 3. 'redskap av trä, 
anv. vid uppåtböjning av främre parti av skida / 
wooden implement used to tum up front of 
ski' Älvd. ska' j(4)krepp 'dots?. Syn.: brät t-
krok, -läst; skidläst. 

krämpa sv.v.3. kreppa Älvd. (jfr kramp adj.). 
1. `göra krokig, böja (om skida) / tum up 
(about ski)'; kre`pp ska'jöär `böja skidornas 
främre parti uppåt'. Jfr brätta, bet. 1. 2. a. 
(i förb. med ryve:) krepp rå' jvär nÄlvd. `för-
vrida ansiktet till gråt / distort one's face when 
starting to cry'. Jfr ryve, bet. 2. b. (i förb. med 
läpp:) kre`pp 1re' ppem Älvd. 'puta med under-
läppen (tecken på nära förestående gråt) / stick 
out one's lower lip (just before starting to cry)'. 

krämt n. Ia krämmt Dju. (jfr krämta"). 1. 
'käkande / nag'. 2. `ofta upprepat yttrande av 
viss person / expression often repeated by cer-
tain person'; ä jekk i krä'mmt ätt an 'man hade 
(eg. det gick) ett ordstäv efter honom'. Syn.: 
h ä r m. 

krämta' sv.v.l. kremmta Älvd. Våmh. vMor. 
klemmta Ors. (Torp kremtai; jfr? SAOB 
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krämta). 1. 'krossa gm kramande el. kläm-
mande / mash' allm. kremmt på'rur Älvd. `mosa 
potatis'; e'sstn kremmtär o jert so'lltää Våmh. 
'hästen krossar saltet och äter det'; klemmt bå'ri 
öOrs. 'klämma saften ur bär'. Jfr krämj a v. 
Syn.: klämma, bet. 3; kåssa, bet. 2. 2. (om 
det ljud, som uppstår, då ngt krossas:) 'knastra / 
crash, crush'; e i så sa'nndn kremmtä mag 
tenngm Våmh. (Bon.) 'det är, så att sanden 
knastrar mellan tänderna'. — Särsk. förb. 
(ihjäl:) krgmt-ij'e'lr Trt'rär Älvd. 'krossa my-
rorna till döds'; (i h o p:) klemt-ijö'p evs'sstn Ors. 
`(med händerna el. med en sked) klämma ihop 
osten'; (till:) e kremted-tn ini nyek‘nnim Våmh. 
'det knastrade till i munnen'; (upp:) kremmt-
upp klrEdi vMor. 'tvätta upp kläderna'; (ur:) 

Ors. 'krama ur'. 
krämta" sv.v.l. kremmta Mor. kreimmt(a) Soll. 

krä`mmta Dju. Mal. ÖVd. (jfr? SAOB krämta; 
Torp kremt au). 1. 'kälta, käxa, gnata / nag' 
allm. Syn.: se dorga; krälta m. fl. 2. 'an-
stränga sig för att få fram vad man vill ha sagt / 
make an effort to say what one wants to say' 
Li. 3. 'småhosta, harkla sig / cough slightly, 
clear one's throat' Mal. Syn.: se harga, bet. 1; 
kräxa, bet. 1; skorra', bet. 2b, m. fl. 

kränka f.IVa krettja Älvd. Våmh. Ors. kröittja 
öMor. krä'n(n)tja Rättv. Dju. Mock. krä'nntja 
Leks. Ål krä'nntjaFlo. Nås Jä. kreettja Mal. Tra. (jfr 
kräckau; Rietz kränka'; 1711 We. kränkjaI; 
Torp kr ekkj a, under krekk j e; jfr SAOB krän-
ka). 1. 'rund pinne av råved, utgörande mellan-
lägg mellan stockarna i nying /round stick of new 
wood, laid between logs in log-fire' (ÖDB III 
285) öMor. Syn.: se betkol; sticka, m. fl. 2. 
`årfäste (av viss typ) på eka / (certain type of) 
support for oars in rowing-boat' (se ill.) öMor. 
Jfr båtöra, m. fl. 3. 'i övre änden tvekluven 
stör, anv. som underlag för stång i hässja el. 
hägnad / pole split at top, used as base for hurdle 
or enclosure pole' (se ill.) öMor. Jfr knä, bet. 7; 
kryekla, bet. 3; stång-. 4. `självvuxet stöd 
under slädbotten, fäst med dymlingar baktill på 
med /natural support under sled, fastened on the 
runner at the back' (se ill.) Rättv. Syn.: släd-
veck. 5. 'i laduväggen fäst, ovanför slipstenen 
placerad ställning för liar / holder for scythes 
fastened to wall of barn above grindstone' Dju. 
6. a. 'träställning av växlande utformning, utgö-
rande stöd för slipsten / wooden support for 
grindstone' (ÖDB I 226) öMor. Leks. Ål Dju. 
Mock. Jä. Mal. Tra. Syn.: skränka; slip - 
kränka, bet. 1, -ragel, -red, -skränka, 

-ställning; slipstenskränka. b. 'underrede 
till bobin / frame-base of bobbin' Nås. Syn.: se 
bult f ot; ny stkr änk a m. fl. 7. 'litet säte, pall / 
small seat, stool' (GotlOrdb. kränka; ÖDB 
III 212) Älvd. Jfr kärl-. Syn.: lillsäte; 
pall, bet. 1. 8. 'fyrfotad pall, anv. vid snesning 
av säd / four-footed stool used when putting 
sheaves on a hurclle to dry' (se ill.; ÖDB I 422) 
Ors. Jfr hässjbock; snes-. Syn.: snessäte. 
9. 'bryggliknande anordning, anv. vid utsättning 
av mjärdar / bridge-like contraption, used for 
putting out fish traps' (ÖDB I 83) Våmh. 
Syn.: kränk-, mjärd-bock. 10. (senare 
ssgsled:) 'ställning, på vilken nätet fästes under 
bindningen / support onto which net was bound' 
Mor.; se bindels-. 11. (senare ssgsled; i särsk. 
uttr. med verbet sitta:) 'sitta på huk / erouch' 
öMor.; se f es-, häl-. 

kränka sv.v.l. krennka vMor.; p. pret. krennkt Ve. 
<förolämpa, skämma ut / insult, disgrace' (SAOB 
9-10); nä ska du-nt byr-å kre'vnk mi yvyr nån 
et'lldär int vMor. 'nu ska du inte börja skämma 
ut mig för min (eg. någon) ålder inte'; å kennär 
se kre'nnkt Ve. 'hon känner sig förolämpad'. 

kränk-boek m.Ib kre'ttjbukk Våmh. (jfr kränka 
f., bet. 9) 'bock, uppbärande brygga och anv. 
vid utsättning av mjärdar / trestle supporting 
bridge used for putting out fish traps' (jfr ÖDB 
I 83f.). Syn.: mjärdbock. 

kränke n. III kreenntjä Flo. 'sågbock / saw-horse' 
(jfr We. kränkjaI, bet. 3). Jfr såg-. 

kräppa f.IVa, se krämpa". 
kräppa sv.v.3., se krämpa. 
kräsen adj. III kräsn Jä. krift'sn, Tra. 1. 'grann-
tyckt i fråga om mat / particular about food' 
(SAOB 2). Syn.:se kräden, bet. 1; kräsmagad, 
bet. 1. 2. 'som har lätt för att kräkas / squeam-
ish, liable to voniit'. Syn.: kräden, bet. 2; 
kräsmagad, bet. 2. 

kräs-magad adj. I krå`smågå'd nÄlvd. krå`s-
mägåd(n) Våmh. (Bon.) öMor. krå`smågå Ve. 
Rättv. krå`smågå kräsmiga öOrs. kril'smågo 
Ore 	krå` smäga Leks. Dju. 	smäga Bju. 
krå`smägs Nås Jä. Äpp. krå`smägsn Mal. 1, 
'granntyckt i fråga om mat' (SAOB 1) öMor. 
Rättv. Dju. Syn.: se kräden, bet. 1; kräsen, 
bet. 1. 2. 'som har lätt för att kräkas' allm. 
Syn.: kräden, bet. 2; kräsen, bet. 2. 

kräva' f.V krg"vå Älvd. krå`va Våmh. kre"vu 
vMor. Ve. Soll. krevä' öMor. kreva -krö'va Ors. 
krei'vu Leks. Bju. Flo. ÖVd. krisvu Nås Jä. Äpp. 
krå'vu Mal. 1. 'utvidgning av matstrupen hos 
fåglar / crop (of bird)' (SAOB 1) allm. fnne. 
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krev41  Älvd. 'den inre krävan'; dutekrev41  Älvd. 
'den yttre krävan'. 2. (bildl. om  människa; 
SAOB 2a:) 'mage / stomach (of person)' allm. 
1'0 nod i krö'vg Våmh. (Bon.) få nå i kre"vu Soll. 

nåran ti krievo Tra. `få mat'. 3. (bildl. om  
människa:) <halsgrop, där kläderna ej täcka 
huden / bare throat (of person)' OvSi. dug alr 
ggm-a'tt kr6"vu vÄlvd. `du skall knäppa igen i 
halsen (eg. gömma krävan)'. 4. 'halsöppning i 
klädesplagg / neck-aperture' Jä. Mal. Äpp. Li. 
Syn.: bringa f., bet. 2. 5. `envis individ / 
stubborn individual' Äpp. å' va e kri'vu te kö' 
'det var en envis ko!'. 6. (senare ssgsled:) 
<avundsjuk person / envious person' Äpp., se 
avunds- (under avund ssgr). 

kräva" f.V krö"vå vÄlvd. krö'va Våmh. kre"va ,-,  
krö'va Ors.; obef. nÄlvd. Mor. 1. 'tak över för-
stugubro el. förstugukvist; hylla under förstugu-
taket / roof over porch' Våmh. vMor. Ors. ajt i 
kre"vun Ors. '(ute) på hyllan i förstugukvisten'. 
Syn.: f örstövshylla. 2. `kammartak i sådan 
stuga (krävstuga), där det från dagligstugan 
var öppet in över kammaren / ceiling of small 
room in cottage, on top of which it was possible 
to get from living-room' vÄlvd. n rigg up4 
krevun 'han ligger på kammartaket'. Jfr 
lanhjälle. 

kräva sv.v.2. •• 1. krö'va Älvd. Våmh. Ors. kre"vi 
vMor. Soll. krävjå' öMor. krö've Ve. krö'vi vSoll. 
krösvja Oro krå"vja vRättv. krEva Rättv. (Bi.) 
krävja ,,,krä'vvja Leks. krå`v(j)a Al krävja Bju. 
Ga. Mock. Flo. Jä. öVd. krå`v(j)a Dju. Ga. 
krå`va Nås kräsvvja Äpp. krö'vja ,,,kre'vvja Mal. 
(böjn., se LD II 234). 1. 'begära, fordra; pocka 
på / require, demand' (SAOB 1) allm. 4 krö'v 
ii'ssstn Älvd. 'hon (o: den lilla, skrikande flickan) 
pockar på ost'; jö'rdi krö'ver an öOrs. 'jorden 
kräver honom' (om sjuklig man). 2. 'framställa 
yrkande om betalning av skuld / dernand pay-
ment of debt' (SAOB 2) allm. jå ska at å krervja 
Rättv. `jag skall ut och driva in fordringar'; an 
varrt krä'va Nås 'han blev krävd (på beloppet)'; 
an a cilläö kra'fft må nkr Mal. 'han har aldrig 
krävt mig på något'; jå vak krå`v an Tra. 'jag 
måste kräva (mitt tillgodohavande av) honom'. 
3. (med det-subj.:) e krävä no jcrtå Våmh. 
(Bon.) 'det (o: brännvinet) fordrar litet mat / 
it (i.e. the distilled liquor) needs food to go with it'; 
ä e nod så krö'v a onum vMor. 'det är ett behov, 
han känner (eg. ngt, som kräver åt honom)'; å 
krå'v måg Äpp. 'jag känner mig hungrig'. — 
Särsk. förb. (åter:) 'kräva tillbaka' allm. 
krävj-a'tt pesnivga öMor. 'kräva pengarna till- 

baka'; an kra`vvd-aitt ä Tra. 'han krävde det 
tillbaka'. 

kräv-hus n.Ia krrvuaus vÄlvd. (jfr kräva", 
bet. 2) 'stuga, så byggd, att det frän dagligstu-
gan var öppet in över kammaren / cottage built 
in such a way as to give access to space above 
small room from living-room' (se ill.). Syn.: 
krävstuga. 

kräv-koppe m. Illa krö"vukupp Älvd. kre"vukupp 
vMor. kr&vukappe Li. 'muskelmage (hos fågel) / 
gizzard (of bird)'. Syn.: se koppe, bet. 2a. 

kräv-sten m. la krä'vustäin Li. `skarpkantigt, 
torrt grus / sharp-edged, dry gravel'. 

kräv-stinn adj. I krevustinn vÄlvd. Våmh. 
krå'vustinn öLeks. krö'vustinn Mal. 1. 'som har 
krävan stinn; fullproppad med mat / stuffed, 
full of food' (SAOB 1) Älvd. Leks. Jfr stinn, 
bet. 1. 2. (bildl. om  människa; SAOB 2:) 'dryg, 
stram / (about person:) haughty, stiff' Våmh. 
Jfr högfärd, avi. Syn.: stram. 

kräv-stuga f.V kr'ö"vustug å vÄlvd. = kr ä v h u s. 
kräxa sv.v.l. krbrksa Älvd. krä'kksa Ve. Soll. 
kra`kksa Li. (Torp krwksa; jfr Jak. Shetl. 
kreksi). 1. 'harkla (sig) / clear one's throat' 
allm. krä'ks ete snö"rjm Älvd. 'harkla upp slem'. 
Syn.: se harga, bet. 1; kraxa, bet. 2; krämta", 
bet. 3, m. fl. 2. 'prata strunt, pladdra / talk 
nonsense, babble' Ve. — Avi.: kräkks n. Ve. 
'person, som upprepar samma sak flera gånger / 
person who repeats the same thing several 
times'. 

krögare m.IIIc krö'gar vOrs. kra`gar Leks. 
krö` j jär krö'gär Bju. 'gästgivare / innkeeper' 
(SAOB). Syn.: gästgivare, bet. 1. 

krök m.Ib kratj Ve. krök Bju. Jä. Äpp. 'krökning, 
bukt, kurva / bend, curve' (SAOB 1). Syn.: se 
brott, bet. 8, m. fl. 

kröka f. IVa krö'tja Rättv. (SAOB K 3091 
krökj a) 'vägkrök, kurva / bend in road'; 
slå`vvkrBtja Rättv. `vägkrök, där lasset slänger'. 
Syn.: kröke. — Avi.: kriPtju adj. Rättv. 'full 
av kurvor (om väg) / full of bends (of road)'. 

kröka sv.v.3. krg`ötja Älvd. Våmh. (pret. krYökte 
Älvd.) krö'tja nöMor. , krb'tja Ve. krii`ka Nås 
krastja Äpp. Mal. (pres. kra'tji; pret. kröVekt 
Mal.). 1. 'göra krokig, böja / make crooked, 
bend' (SAOB 1; styr dat. el. ack.) allm. krYötj 
kni'm nÄlvd. 'böja knäna'; kryötj nö"vekm Älvd. 
'draga fingerkrok'; 4n krg` ökt ffestepm Älvd. 4n 
krökt firstum (— first4) Våmh. 'han böjde 
benen'; krötj-a'rrm Ve. 'bryta arm' (jfr bet. 4). 
Syn.: böja; kroka, bet. 2; vika, bet. 1. 2. 
(abs.:) 'göra en sväng / tum' (t. ex. under skid- 
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åkning; SAOB 4) Älvd. 3. (i förb. med lie:) 
krg' ötj 	Våmh. (Bon.) 'ställa in lien, så att 
den fick den rätta vinkeln mot marken / adjust 
seythe to correct angle in relation to ground'. 
Syn.: se bryta, bet. 8b; j ordlägga m. fl. 4. 
(skämts. i uttr. kröka armen:) krö'tj a'rrmin 
Ve. 'ta sig en sup / take a swig, have a drink' 
(jfr bet. 1; se Venjans förs. 350 år, s. 187). 5. 
(skämts.:) 'fiska med krok, meta / fish with hook, 
angle' Älvd. krg'tj ö'ran 'meta laxöring'. Syn.: 
krok-, spö-fiska; meta'. — Refl.: kry'"tj sig 
Älvd. 'böja sig ned'. — Särsk. förb. (ihop:) 
krgötj-jii'vp e'rrur Älvd. 'slå ihop räfsorna, så att 
de fastnade i varandra'. 

kröke n.III kr5`tji Ga. (SAOB under krök) 'väg-
krök / bend in road'. Syn.: kröka. 

kröla sv.v.l. krB'Zra Leks. Al krö'ka Dju. Äpp. 
Mal. (jfr SAOB kröle) 'kräla om varandra, 
myllra, vimla / teem, abound' (t. ex. om  myror). 
Syn.: se kräka, bet. 3. — Avi.: kröl m. Mal. 
'krälande hop, myller / swarm, throng'; krös?ra 
f. Dju. 'clets.'; kröVrä n. Nås `dets.' (SAOB 1). 

kröna 	 kref'jna (p. pret. krednt 	<p- ) 
Älvd. krg' öna (p. pret. krgänt :g' <5) Våmh. 
krö'jna (p. pret. kröjnt) Soll. krö'na Rättv. Bju. 
Tra. (p. pret. kriPna Rättv. krönnt Tra.; Hg. un-
der krona). 1. (om målkärl el. vikt:) 'stämpla 
med kronmärke / stamp with crown' (SAOB 3; 
jfr Sdw. Vll Torp kryna; Fr. kryna) allm. 

15'när Rättv. 'förse viktloden med kron-
märke'. 2. 'misshandla, slå till marken / beat 
up, assault' (SAOB 2b a) Rättv. — Särsk. förb. 
(ned:) jä ska krön-ngi'd dä Rättv. 'jag skall slå 
dig platt till marken'. 

kröv m.Ia krgv Mal. kräjv ÖVd. (jfr kröva v.) 
'förkrympt person; kraftlös individ, krake / 
stunted person; weak individual, wretch'. 
Syn.: se kraku, bet. 1; kräk, bet. 2, m. fl. — 
Avi.: krä'jvs adj. ÖVd. (om människa el. djur:) 
'kraftlös, usel, eländig / wretched, powerless'. 

kräva sv.v.l. krg'va Mal. (jfr kr öv m.; 1 Vii 
krövlax) `krypa ihop, huka sig / crouch down'; 
han set'tt da 8 krg`v 'han satt där hopkrupen'. Jfr 
kryppas; krypplas. 

kuek m.Ib kukk Älvd. Våmh. Mor. Mal. 1. 'liten 
hög el. klump av exkrement(er) i fast form / 
small heap or lump of solid exerement' (Jacob-
sen-Matras kukkur; Jak. Shetl. kukk) allm. 
an ska wa min i ku`ttj§na Våmh. (Bon.) 'man 
bör vara mån om gödseln'; tjy'ss 	ku'kk 
Älvd. 'dra åt h-e (eg. kyss en kuck)!'; ess(t)-
drikulkk Våmh. <liten mängd hästgödsel'. Syn.: 
se dretknepa; fratt, bet. 2; knavle, bet. 5, 

m. fl. 2. `varklump / lump of pus' Våmh. 
(Bon.) 3. 'hopvriden garnhärva / twisted skein 
of yarn' Våmh. (Bon.). 4. (vävn.:) 'länkad 
varp / (weaving:) plaited warp' Våmh. Syn.: 
rumpa, bet. 6; väv-lort, -rumpa. 5. 'liten, 
vid lek anv. boll av läder, stoppad med nöthår, 
tagel el. trasor / small ball, used in games, made 
of leather stuffed with eattle-hair, horse-hair or 
rags' Våmh. (Bon.) Mor. (se pj äta, bet. 1). Jfr 
bränn-. 6. (i förb. kuta kucken el. kucken 
i laget:) kö'jt ku'Itjän—ku'ttjän i lä'jä öMor. 
<leka tagfatt / play tag'. Jfr huklat; knut, 
bet. 2; laten, bet. 3, m. fl. 7. 'penis' Mal. 
Syn.: se ball, bet. 4; kuk', bet. 1, m. fl. 

kucku sv.v.l. ku`kka Älvd. Våmh. vMor. Ors. 
ku`kka Mal. Li. 1. 'göra sitt tarv / ease nature' 
(Torp; styr. dat.) OvSi. ku`kk bkii`uäe Älvd. 
'skita blod'; i wi// ag/ ku`kka öOrs. 'jag är så 
nödig'; (bildl.:) tu`ppin a ku‘kkaä Älvd. 'tuppen 
har värpt (i abcboken)'; go'kk o klacka Älvd. 
'dra åt h-e (eg. gå och skit)!'; an a kukkad i 
briesk fö sngk'rt Älvd. `han har begått ett taktiskt 
misstag på ett alltför tidigt stadium av frågans 
behandling (eg. skitit i byxorna för snart)'. 
Syn.: broka v.; kacka, bet. 1. 2. `coire' Mal. 
Li. 	Syn.: se borra', bet. 3, m. fl. — Särsk. 
förb. (av:) kukk-it'v wa'rrpQn Våmh. (Bon.; jfr 
kuck, bet. 3:) 'länka varpen'. Syn.: fläta av; 
(upp:) ea ad kukkaö-u'pp gajnum 	Våmh. 
'det (o: den mosade potatisen) hade vällt upp 
gm hålet (på den bakvänt gjorda potatiskvar-
nen)'; (ut:) an kukkäd-a'ut tro'sstjin Våmh. 
'torsken (torsksvampen) följde med hans avfö-
ring'. 

kuck-bracka f.IVa ku`kkbrakka Våmh. (Bon.) 
'byxor, som bilda en påse baktill, luftiga häng-
byxor / trousers which are shaped like bag at 
back'. Jfr purpbracka. 

kuckel n. Id ku'kkäir Våmh. vMor. Ve. Soll. Dju. 
Nås Jä. Äpp. Mal. ku'kkalr Leks. ks`kkek Tra. 1. 
`kvacksalveri / eharlatanry' (SAOB kuckel" 2) 
Dju. Äpp. 2. 'intrigspel, krångel / intrigue, fuss' 
(SAOB kuckel" 3) allm. 3. 'löst prat, rykte / 
rumour, gossip' Dju. 4. 'för medicinskt bruk 
hoprörd blandning / mixture for medicinal use' 
Leks. 

kuckel-bär f.Ia ku`kkakbår Leks. 'svart bär, köpt 
på apoteket, medel mot löss / black berry bought 
at pharmacy, used against lice'. 

kuckel-don m.Ia ku`kkälrdön Ål 'material för 
kvacksalveri / materials used by quack-doctor' 
(se ill.). 

kuckel-gubbe m. Illa ku"kkäkubb Soll. ku`kksk- 
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gubbs Rättv. ku`kkeltgubba Leks. ku‘kkälrgubbil 
Dju. Ga. Flo. Jä. Äpp. ku`kkälrgubba Mal. 
ks`kkelrgebbe Tra. <man, som åtog sig att bota 
människor el. kreatur, klok gubbe; kvacksalvare 
/ nature-healer; quack-doctor' (SAOB). Jfr 
botare; klokkarl. Syn.: kuckelmakare. 

kuckel-makare m. Ilie ku"kktarmä,kär vMor. Soll. 
ku'kkäkrnäksr Nås Äpp. ks`kkekmäkar Tra. — 
föreg. (SAOB). 

kuckel-människa LIVa ku`kkeknzennistj Älvd. 
'kvinna, som åtog sig att bota människor el. 
kreatur, klok gumma / woman who healed 
people and animals, wise woman'. Jfr b o tara. 
Syn.: se boterska. 

kuckel-palt m. la ku"kiikpallt Ve. 'skämt-maträtt, 
bestående av en mjölpalt, i vilken ett mindre 
föremål (t. ex. en ring el. ett kol) inbakats; den 
kvinna som fick föremålet skulle förbli ogift / 
dish made for fun, consisting of a dumpling in 
which a small object had been put (e.g. a ring or 
a coal); the woman who got this object would 
remain unmarried'. Jfr kuckelvälling. Syn.: 
se gammelkullp alt m. fl. 

kuckel-sällskap n. la ku`kksksällskap Leks. 'o-
ordnad hop av människor / disorderly group of 
people' (t. ex. en samling stojande barn; jfr 
SAOB kuckla 4). 

kuckel-välling m.Ib ku`kkvkvälliv Leks. 'skämt-
maträtt, bestående av välling med särskilda 
klimpar, av vilka några försetts med ett inba-
kat mindre föremål (ex. en ring, ett kol, en 
namnsticka); den som fick en ring skulle bli 
först gift / dish made for fun, consisting of gruel 
and certain dumplings, in some of which a small 
object (e.g. ring, coal, name-stick) was put; the 
person who got a ring would marry first'. 
Jfr horkaka; kuckelpalt. 

kuckla' sv.v.l. ku`kkelr Älvd. Våmh. Ve. ku"kkälf 
Soll. ku`kkla Ors. ku`kkka Leks. ku`kkka Dju. Nås 
Äpp. ks`kkka Tra. 1. 'bota sjukdomar hos män-
niskor el. kreatur, företrädesvis med magiska 
medel / heal by magie means' (SAOB 1-2) allm. 
an ku`kkker yvy neger Älvd. 'han sysslar med 
ngn hemlighetsfull blandning'. 2. 'syssla med 
obetydligt el. resultatlöst arbete; krångla / 
potter about; intrigue' (jfr SAOB 3) Soll. Ors. 
NeSi. Vd. — Särsk. förb. (hop:) hädä' a dsmdä, 
&Pet kukktik-hö'p Äpp. 'det där ha de där båda 
intrigerat ihop'; (ihop:) 1. kukksk-i(h)ö'p Leks. 
'röra ihop av olika beståndsdelar'. 2. kukktik-
ihö'p Ål 'samla ihop lögner och förtal'; (åt:) jä 
bra kukksk-r no nu Leks. 'jag brukar plocka åt 
henne litet smått och gott'. — Ssg: ku`kkelkall 

m. öOrs. `man, som sysslar med ett meningslöst 
arbete / man occupied with nieaningless job'. 
— Av!.: ku'kkkut adj. n. Ga. 'krångligt el. dåligt 
med hälsan / in bad health'. 

kuckla" sv.v.l. ku'kkla Ors. 	kkka Leks. 
ku'kkka Mock. 'kackla, kvittra; småprata / 
cackle, chirp; chatter' (Torp kukl al; koklai; äv. 
bild!.:) hö'r hsr kg'Iran ku`kksk dän svLeks. 'hör, 
hur barnen prata och skratta där!'. 

kuck-stol m. Ta ku`lekstask Älvd. Våmh. 'med hål 
i sitsen försedd stol, i vilken småbarn placerades / 
commode for small children' (ÖDB III 214). 
Syn.: se borr-, hål-, kripp-, bet. 1, sket-stol; 
hus, bet. 2b, m. fl. 

kuck-stäva f.V ku`kkstäva Våmh. (Bon.) gaggat 
uppsamlingskärl för avföring / tub for excre-
ment'. 

kuck-tydla f. IV a ku`kktgk Våmh. (Bon.) öMor. (jfr 
kucka v.) 'liten fackla, bestående av ett snöre, 
som upprepade ggr doppats i flytande talg, och 
avs. att användas, då man i mörkret gick ut på 
avträdet / small torch consisting of a pieee of 
string dipped in tallow, used when going out to 
the earth closet at night'. 

kucku-valla oböjl. sbst. ku`kkuvalla Mock. 'bråk, 
oväsen / row, noise, uproar' (jfr Rietz 363a). 

kuck-ögon f.IVa pl. ku`kkögur Våmh. (Bon.; jfr 
kuck, bet. 2) <med varklumpar behäftade 
ögon / eyes full of pus'. 

kudd m.Ia kudd Älvd. Ors. Rättv. Jä. Udd 
Mock. Flo. Tra. 1. 'kudde / cushion, pillow' 
(SAOB under kudde) allm. kä'vetfinskudd 
Ors. 'kudde av kalvskinn'. Jfr dun-, hövd-, 
lång-, nål-. Syn.: dyna, bet. la; koppe, bet. 
3; kudde', bet. 1. 2. 'hopräfsad bunt av halm, 
som stoppades in i (foten av) en snes / bundle of 
straw raked together and put into (the bottom 
of) a corn-shock' (ÖDB I 430 f.) Flo. Syn.: 
dosstapp. 

kudda f.IVa ku`dda Leks. ks`dda Dju. 1. 'liten 
trind ko / small chubby cow' (SAOB) Dju. 2. 
'tjock kvinna el. flicka / fat woman or girr allm. 

kudda sv.v.l. ku'dda Rättv. ku`dda Leks. (jfr 
kudde') 'vinda upp garn på bobin / wind yarn 
on a bobbin'. Syn.: se bulta', bet. 1; kugga" 
m. fl. 

kudde' m.IIIa ku`ddä Ors. Oro Äpp. ku`dds 
Rättv. ku`dda Leks. ku`dda Bju. Dju. Jä. 
ku'ddec Flo. ku`dde ÖVd. 1. <sluten påse, fylld 
med stoppning och anv. som underlag / cushion, 
pillow' (SAOB 1) allm. Jfr dun-, halm-, k n yp-
p el-, nål-. Syn.: dyna, bet. l a; koppe, bet. 3; 
kudd, bet. 1. 2. 'fång av ej till kärve bunden 
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halm / bundle of straw not bound into sheaf' 
(ÖDB I 456) Leks. Flo. rå`ghalrmskudda svLeks. 
'fång av urtröskad råghalm'. Jfr halm-, räfs-, 
slarv-. 3. 'liten pojke / small boy' Bju. 

kudden  m.IIIa ku'dds Rättv. <bobin / bobbin' 
(se ill.). Syn.: se bete, bet. 8; bult', bet. 2; 
kugg"; kuggen  m. fl. 

kudd-krus n. Ta ks`ddkrfis Mock. `örngottsspets / 
pillow-slip lace'. 

kudd-stol m.Ia ku'ddstök Rättv. (jfr kudden) 
'underrede till bobin / frame-base of bobbin'. 
Syn.: se bultfot. 

kudd-ställning f. Ib kusddställniv Rättv. (jfr 
kudde") 'bobin med underrede / bobbin with 
frame-base' (se ill.). Syn.: se kotställning. 

kudd-säte n. III ku'ddsåts Rättv. (jfr kudden) 
'säte el. pall, anv. som underrede till bobin / 
bench used as frame-base of bobbin'. Syn.: se 
kotsäte. 

kudd-var n. la ku'eldwåk 	 Älvd. ku'dd- 
wk 	ku'ddväk Rättv. (Bo.) Flo. Jä. ke'ddvält 

ÖVd. 'var till kudde / pillow slip' 
(SAOB). 

kuffa sv.v.l. ko'//a Ors. (jfr Rietz 362b; SAOB) 
<vid jämnande av slipsten råka slå ur en flisa 
(ur gången med teten) / happen to chip off a 
piece while levelling off grindstone'; ur ed 
ko'ffsd lär mi 'hur jag råkade slå en flisa ur 
gången!'. 

kuffel m. Id ko"/il Rättv. ku'ffil Ga. 1. `ett slags 
ojäst och kokat paltbröd / kind of unrisen and 
boiled bread, in which blood was an important 
ingreclient' Rättv. Jfr palt', bet. 3. 2. 'utgam-
mal häst / old nag' Ga. 

kursa sv.v.l. ku'ffsa ,,,ku'icksa Älvd. ku'ffs(a) 
Våmh. vMor. Ve. Son. ks'ffs vSoll. ku'f(f)sa 
Rättv. Dju.—Flo. ks'ffsa Leks. ku'ffsa Ål ks'ffsa 
Jä. 	Mal. ÖVd. less f Isa ku` f f sa Äpp. (Torp 
kuf sa, under kufs). 1. 'småspringa, springa 
fjäskigt / hurry, bustle' Ve. vSoll. Ål Vd. ku'ffs 
i Otium Ve. 'springa i gårdarna (och fjäska)'; 
kufs i vå'g Ål 'skynda i väg'; ks'ffsa s kft`ta Jä. 
'vara ute och springa'. 2. 'gå tungt, lunka / 
walk heavily' Älvd. vMor. Soll. NeSi. kuf/s i wå'g 
Älvd. 'lunka i väg'; n ku'ffsär å ketsitär Våmh. 
(Bon.) 'han springer i jämn lunk'. 3. 'arbeta, 
samla och anskaffa, fjäskigt och brådskande / 
work, collect in a bustling manner' Äpp. Mal. 
Syn.: se fångta; fäkta, bet. 5, m. fl. — Särsk. 
förb. (av:) kvicks-X?, vÄlvd. ku"ffs-iv Soll. 
kv'//s-å Tra. 'lunka i väg'; (uppeå:) i a kufsa.-
u"på äwir dä'n Soll. 'jag har stått i och gnott hela 
dagen'. — Avi.: kulls n. Soll. 'fjäskande arbete, 

fläng / bustle'; ku'ffsandä n. Äpp. `dets.'; 
ku'ffsa ,--,käffsa Soll. kv'//sa Leks. &//sa Jä. 
Äpp. f. 1. 'liten flicka, tulta / little gir!' Soll. 
2. 'liderlig kvinna / lecherous woman' (Rz 342a, 
V11 473a) Leks. Jä. 3. 'elak kvinna, intrigma-
kerska / nasty woman, schemer' Äpp.; ks'ffsu 
Flo. ks'ffss Li. adj. 1. 'kort och tjock / short 
and fat' Flo. 2. 'krokig, böjd (om människa) / 
crooked, bent (about person)' Li. 

kufta sv.v.l. kv'//ta Ore Leks. <springa / run' 
(Multrå Burtr. kofta; jfr Torp kuf ta). — 
Särsk. förb. (av:) 	Ore 'lufsa i väg'. 

kugg' m.Ib kugg Älvd. Soll. Jä. Mal. ktigg ÖVd. 
1. 'tand el. tapp i kanten av hjul / tooth or cog at 
edge of wheel' (SAOB under kugge). Syn.: 
kugge'. 2. `trappformat hak i nedre delen av 
vadmalsstampens stampklova, som slog mot 
väven i stamphon / step-shaped notch in 
lower part of stamp kl o va of homespun press 
or fulling-mill, which hit weave in stamphon' 
Soll. 3. `hakformigt mönster i väv / cog-shaped 
pattern in weave' Älvd. 

kugg" m. I b kugg Leks. Ål Äpp. 'bobin / bobbin'. 
Syn.: se bete, bet. 8, bult, bet. 2; krammel, 
bet. 7; kudden; kuggen  m. fl. 

kugg" m. Ib kugg Mock. kugg ÖVd. 1. 'rygg / 
back' ÖVd. vm an sätt ks`ddjin ino`nnd Li. 'om 
man sätter ryggen under (och bär)'. Syn.: 
kuv, bet. 2. 2. 'ovädersmoln / storm-cloud' 
Mock. mg`nkugg `dets.'; å`sskkugg 'hotande åsk-
moln'. Syn.: bullra f. (under bullra v., avi.), 
bet. 2. 

kuggW m.Ib kugg Älvd. 'cirkelrund ställning av 
träspjälor, i vilken fodermossa packades / 
circular contraption with wooden slats in which 
fodder moss was packed' (jfr kugg"; ÖDB I 
202). Syn.: kagg, bet. 3; moss-butt, -gubbe, 
bet. 1, -kamp, -karl, bet. 3, -kugg, -kärna, 
-kätte, -pjuk, -tunna; tunna. 

kugga' sv.v.l. ku`gga Ors. ku`gga Nås Jä. 'be-
draga, skinna, lura / deceive, cheat' (SAOB 
kugga' 3). 

kugga" sv.v.l. ku`gga Leks. Ål ku`gga Bju. Nås 
Äpp. (jfr kugg";  kugge") 'bobina / wind yarn 
on bobbin'. Syn.: se bulta', bet. 1; kudda m. fl. 

kugga" sv.v.l. ku`gga Älvd. öMor. Ors. ks`gga 
Tra. <röra sig stötigt el. vaggande / move jerkily 
or waddling'; tzT 8mtkall ad ku`gga 	gkeszpri, 
Älvd. 'tomten hade rört sig vaggande utanför 
fönstren'. — Särsk. förb. (av:) ks`gg-å Tra. 
'stulta i väg'. 

kuggalv  sv.v.l. ku`gga Älvd. (jfr ku g giv) 'lägga 
upp i en ställning av träspjälor (om mossa) / pack 
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into holder with wooden slats (about moss)' 
(styr dat.) ku`gg m4"8.94m 'packa mossa i 
kugg'. 

kugg-don m.I a ku`ggdön Äpp. <bobin med under-
rede / bobbin with frame-base'. Syn.: se kot-
ställning. 

kugg-drev n.Ia ku`ggdriv vMor. `kuggförsett ka-
velliknande drivhjul på urverksaxel / roller with 
cogs in axle of dock, needle roller'. Jfr drev, bet. 
4; kugghjul. 

kugge' nu.IIIa ku`gga Bju. Nås 'tand el. tapp i 
kanten av hjul' (SAOB kugge' 1). Syn.: 
kugg', bet. 1. 

kuggen  m.IIIa ku'gfga Bju. ku‘gga Ål 'bobin'. 
Syn.: se bete, bet. 8; bult, bet. 2; kudden; 
kugg" m. fl. 

kugg-hjul n.Ia ku'gggölr vÄlvd. kteggjölr vMor. 
ku`ggjfilr Jä. `kuggförsett drivhjul (på urverks-
axel, försedd med kuggdrev) / cog wheel in 
axle of dock mechanism, equipped with kugg-
drev'. 

kugg-ring m.Ib kteggrivy Leks. (Silj.) <ring med 
kuggar i ena änden av garn- el. tygbom i väv-
stol / ring with teeth or cogs at one end of beam 
in bom'. 

kugg-spela f.V ku`ggspilrål Älvd. (jfr kugglv) 
`träspjäla, utgörande del av den ställning, i vil-
ken fodermossa packades / wooden slat forming 
part of holder in which foddermoss was packed'. 

kugg-ställning f.Ib ku`ggställnin Leks. Al (jfr 
kugg") <bobin med underrede'. Syn.: se kot-
ställning. 

kugg-säte n.III ku`ggsåtä Ål (jfr kugg") 'säte, 
anv. som underrede till bobin'. Syn.: se kot-
säte. 

kugg-vält m.Ia ku`ggwellt Våmh. (jfr kugg') 
`tröskvält, dragen av häst / threshing roller 
drawn by horse'. Syn.: se häst vält m. fl. 

kuja sv.v.l. 3. kieja Leks. kil' ja Mock.-Jä. (sup. 
kiljt 	Jä.). 1. 'hojta, ropa / shout, yell' 
Jä. Syn.: kula, bet. 1. 2. `joddlande locka på 
kreatur / call cattle by yodelling' (Rietz 362b) 
Mock. Flo. Nås Jä. Jfr hoja', bet. 2, m. fl. 3. 
'jämra sig / complain, whine' (We.) Leks. 

kuk' m.Ib kftk Äpp. 1. 'penis'. Jfr sur-. Syn.: 
se ball, bet. 4; kuck, bet. 7, m. fl. 2. (senare 
ssgsled:) `underhaltig individ / inferior individual' 
Rättv. (Bo.); se kluns-. 

kuk" m.Ib kfik Ors. 'liten, spetsig el. toppig hög 
av hopräfsat hö (från vilken regnvattnet lättare 
rinner av) / small, pointed pile of hay raked to-
gether (from which rain-water runs off more 
easily)'; ra`jnkfik 'dots. (eg. regrikuk)'. Jfr kur', 
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bet. 2; kuv, bet. 3-4. — Avi.: kfek å't vOrs. 
`lägga upp höet i små, spetsiga stackar / rake 
hay together into small, pointed stacks'; kiik-
e'tter öOrs. 'göra höstacken mera spetsig, så att 
regnvattnet lättare skulle rinna av / make hay-
stack more pointed, so that rain-water would 
run off it more easily'. Jfr kuran  v., bet. 1; 
kuva' v. 

kuk-as n.Ia kfi`käs Li. `semen virile'. Syn.: se 
ballspyor; kukspy; kuntskör; kurage m.fl. 

kuk-huvud n. Id III kfi`khuvvu Mal. 'glans 
penis'. Syn.: kukskalle; skalle, bet. 6. 

kuk-skalle 111. Illa kfekskelle Li. =föreg. 
kuk-spy n.Ia kfi`kspi Li. =kukas. 
kuku sbst., se gu c ku m. f. 
kula' f.IVa (endast i förb. på ny kula; SAOB 
kulan 2b:) <åter, igen / again'; på ng' kfi'lra Jä. 
`dets.'; då IX dem 86 att på ni' kielra Li. 'då lade 
de sig åter (ånyo)'. 

kulan  f.IVa kauilra Älvd. ka'l'a (bet. 1) -kii`lra 
nVåmh. /cirka Våmh. (Bon.; bet. 2) Wejlra-kö'jlra 
vMor. Weil& öMor. kii`lra Ve. käl% Soll. kfi`la 
ku"la Ors. ks`jka Oro kfiska NeSi. Vd. (utom 
Leks. Ål kfi'lra). 1. 'mindre, sfärformigt före-
mål, litet klot / bullet, small ball' (SAOB 
kula' 1) allm. eidä.' jekk sem kiVZra hå Jä. 'det 
där gick (så snabbt) som kulan, det'; stie"kaulr 
Älvd. strköjlr(a) vMor. stekå'jla öMor. <stenkula' 
(att leka med); perrunk&ra Ve. `(rund) potatis'. 
Jfr bark-, böss-, mjöl-, pass-. 2. 'svarvad 
träkula, anv. i hårarbete / turned wooden ball 
used in making hair ornaments' (ÖDB II 
212, 299) Våmh. å"vIrevk&ruir 'avlånga kulor'; 
krf nvgkukuku'r 'runda kulor' Våmh. (Bon.). 
3. `kulblixt / flash of ball-lightning' (jfr SAOB 
kula"' 1 q) vMor. 4. (senare ssgsled:) 'sömn-
aktig person / sleepyhead' Ors.; se sov-. 5. 
'knöl, bula / bump, swelling' Mal. Syn: se 
b u 1 m. 

kulam  f.IVa V lefeku Bju. Nås kfi'lra Jä. Mal. 
'vilt djurs bo, lya / wild animal's lair, den' 
(SAOB kulalv  1 a) allm. gre'vvIrinskiika Mal. 
'grävlingsgryt'. Jfr r ä v v ar g-. Syn.: lya. 

kula sv.v.l. -3. kfisNa) OvSi. (utom öMor. 
Ors. kiela) kfi'lra Leks.; pret. kfi'ldä Våmh. 
kii`Zrät Soll. 1. 'ropa högt, hojta; tjuta / howl, 
cry out' allm. wa'rrgär a kiela å'la n«ti öOrs. 
'vargarna ha tjutit hela natten'; (äv. bildl.:) 
å blrå's så ä kielrär i kna"tq Våmh. (Bon.) 'det 
blåser, så det tjuter i knutarna'; ä kfi'lrär i 
ta`rrmär Soll. <det skriker i tarmarna (av 
hunger)'. Jfr tj ula. Syn.: kuj a, bet. 1. 
2. 'locka på kreatur / call cows in' (SAOB 
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kula'; ÖDB I 172) OvSi. kfar ete tjg'num 
vÄlvd. <locka på korna'; o a we bra' te kfar vSoll. 
'hon har varit skicklig att joddla'. Jfr hoja', 
bet. 2, m. fl. 3. 'blåsa (i ngt instrument) / blow, 
play (an instrument)' Våmh. vMor. Soll. kti'lr i 
ba"su nvMor. 'blåsa i vall-luren'; kii`k i by'ssg 
Våmh. (Bon.) `(vid jakt) blåsa i bössan'. 4. 
'gala (om tupp) / crow (of cock)' Våmh. Soll. — 
Särsk. förb. (i:) du ska kult-i' a dem Våmh. 
(Bon.) 'du skall hojta åt dem'. — Ssgr: 
kfargrina Våmh. (Bon.) 'gråta, så att man 
formligen tjuter / cry very 'ou:11y, howl'; 
ka`kskratta Våmh. (Bon.) <tjuta av skratt / 
howl with laughter'. 

kul-bössa f.IVa ka‘ukbyss Älvd. kft'lrbössa Jä. 
'bössa, som laddades med kula / gun loaded 
with bullet'. Jfr hagel-, lod-bössa. 

kulen adj. IV -III kirlrin sÄlvd. Våmh. (Bon.) 
ku"Irin vMor. Soll. kuli'nn öMor. kfilren Ve. 
Oro 	Ors. kirkin Rättv. 	Leks.-Ga. 
Mal. ÖVd. 	,--,kft'lrin (bet. 1) Flo. Nås Jä. 
1. (om temperatur el. väderlek:) 'kall, gråkall, 
ruskig / cold, bleak' (SAOB 1) allm. eå i ktVkiö 
a'ute sÄlvd. ä e kuli' öj'to öMor. <det är gråkallt 
ute'; en kfarin da'g Nås 'en gråkall dag'. 2. 
'frusen, småfrusen (om person) / cold, shivery 
(about person)' (SAOB 2) öMor. Rättv. Dju. 
Jä. jä vart så kirkin tä stå ti lOdun så Rättv. 
'jag blev så frusen (av) att stå i ladan så'. Syn.: 
se huskig, bet. 2; knoken. 3. <motbjudande, 
obehaglig; hemsk / repugnant, unpleasant; 
horrible' (jfr SAOB 3a) öMor. Leks. Dju. ny 
ma`kkar, kfarin ens, b`ts Leks. 'ett slags 
otäcka, blöta maskar'; kfainar fi'nns int Dju. 
<(ngt) mera motbjudande finns inte'. Jfr 
huskig, bet. 1; kusig, bet. 2. 4. 'kuslig till 
mods, nedstämd, ängslig / depressed, anxious' 
(SAOB 3b) Nås Jä. Jfr dyster. 5. (endast 
negerat:) 'rädd, buskablyg; rådlös / frightened, 
timid; puzzled' Våmh. (Bon.) Ve. Rättv. Mock. 
4n wa-nt kirkin d4'nnda int Våmh. (Bon.) 'han 
var inte buskablyg (gruvsam), den där (man-
nen), inte'. 6. <underhaltig, dålig / inferior, 
poor' Dju. 	vå'g <oländig väg'; kfi`kin 
ri'vvkt Dju. 'fult rynkad' (om hätta). — Avla 
kiiskighet f. Leks. 1. 'ruskigt väder / awful 
weather'. 2. <ngt ruskigt, ruskighet / something 
horrible'; 	adj. Mal. 1. 'kulen / bleak, 
raw'. 2. 'kuslig, hemsk / horrible, awfur; 
kielruskIriga adv. Våmh. `kulet'; kirlruskkit 
adv. Våmh. `dets.'. Jfr k uls (k) I i g. 

kulet-mod n. kfarimö Flo. 'nedtryckt sinnes-
stämning, modstulenhet / dejection'. 

kul-form m.Ia ka'ulrfusrrm Älvd. `gjutform, vari 
gevärskulor stöptes / mould in which bullets 
were made' (SAOB; ÖDB II 100). Jfr kul-, 
lod-tång. Syn.: kul-forma, -mått. 

kul-forma f.IVa ka'ulrforrma Våmh. (Bon.) 
kfelfurrma Ors. kfarfurrma Jä. = föreg. 

kulform-borre m. IV ka'ulrfilsrmbiisri' Älvd. 'verk-
tyg, varmed man vid tillverkning av kulformar 
åstadkom själva den kul-liknande fördjup-
ningen för gjutmassan / tool with which bullet 
shapes were made in mould' (se ill.). 

kul-horn n.Ia kfarwånn vMor. kiislvånn öMor. 
(jfr kula v., bet. 2) 'vallhorn / shepherd's horn'. 
Jfr bock-, bet. 2; skall-horn. Syn.: se gäs-
sel-horn. 

kul-håll n.Ia kfarhåll Rättv. (Bo.) Ål kfikhull 
Jä. 'skotthåll för kulskott / range for gunshot'. 
Jfr hagel-, skott-håll. 

m.Ia kull Ve. Soll. Ors. Rättv. Leks. Flo. 
Nås kull Mal. ÖVd. 1. (koll.:) 'samtliga ungar, 
som äro födda el. utkläckta av samma djur 
under samma fortplantningsperiod / brood, 
litter of young' (SAOB kull 1) allm. wu'rrkull 
Ors. 'kull av orrar'; äjn kull me 	Tra. 'en 
fågelkull'. 2. (koll.:) <barn i ett och samma 
gifte / children of the same marriage' (SAOB 
kull' 2) allm. hutt va hö' bala å fö`sst häll å' 
ku'llam Mal. 'var den flickan född i första el, 
andra giftet?'. 

m.Ia kull vMor. Ve. Sol'. Nås (best. ku'llv,) 
Jä. -kull Li. 1. <övre rundad del av huvudbonad. 
/ crown of hat' (SAOB kullil  2) allm. Jfr hatt-
kull; kulle, bet. 1. 2. 'rundad upphäjning i 
jordytan, kulle / rounded elevation in surface 
of earth, hillock' Jä. Jfr kuller m., bet. 1. 
Syn.: kulle, bet. 2. 3. (senare ssgsled:) <bringa 
på nötkreatur el. älg / breast of beef cattle or 
elk' Li.; se bring-. 

kull adv. kull Ors. Ore-Bju. Dju. Nås Jä. kull 
Mal. ÖVd. <överända, till marken / to the ground, 
flat' (SAOB); ku'll ma dä nu då Leks. 'lägg dig 
nu då!'; (vanl. i förb. med verb:) ta-ku'll na Ore 
'slå omkull den (o: hässjan)'; jä full-ku'll Rättv. 
'jag föll omkull'; an va'llt-kull Tra. `han föll 
omkull'. Syn.: i-, om-, å - k ull. 

kulla' f.IVa ku'll(a) OvSi. (utom vSoll.) ku'lla 
vSoll. Leks. Ål bala Rättv. Mal. ÖVd. ku'lla 
Bju.-Äpp. 1. 'ogift kvinna, flicka / unmarried 
woman, girl' (jfr SAOB kullan') allm. (i de 
bygder, där flicka brukas, dock endast om 
ogift kvinna i ngn av de bygder, där kulla är 
det normala ordet); mfeskull Älvd. 'ogift 
kvinna från Mora'; mOd48m8kulla Våmh. `jung.. 
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frulig kvinna'; västbi'ddjärku'll öMor. `ogift 
kvinna från ngn av de västliga Morabyarna'; 
bi'livskulla Ors. `tvillingsyster'. Jfr gammel-, 
halvstor-, knep-, krans-, lill-, mellan-, 
morkarl-, pojk-, präst-, rump-, små-. 
Syn.: flicka. 2. `dotter / daughter' allm. 4 add 
bar fen ku'llå nÄlvd. 'hon hade endast en 
dotter'; wi em mo'sstuskullur Oro `vi äro kusiner 
på så sätt, att vi äro döttrar till två systrar'; a 
du sitt f ä,"boskalla nå Rättv. `har du sett far-
brors dotter (något)?'; kgrikalla Leks. 'dottern 
Karin' (till skillnad från modern med samma 
namn). Jfr foster-, gods-. Syn.: dotter. 
3. `kvinna i allmänhet, vare sig gift el. ogift / 
woman in general, married or unnnarried' (jfr 
SAOB) allm. a. (vid tilltal, dock ej från minder-
årigas sida / when spoken to, not however by 
child:) gå-di't du, kalla Leks. `gå dit du, kullar. 
b. (senare ssgsled:) 'med visst arbete sysslande 
kvinna, vare sig gift el. ogift / woman working at 
certain task, married or unmarried'; se bak-, 
barn-, fäbod-, herde-, kardel-, land-, räfs-, 
syt-, sälbod-, säl-, trösk-, upptag-. e. 
`med hårarbete sysslande kvinna, vare sig gift 
el. ogift / woman making hair ornaments, mar-
ried or unmarried' Vånnh. a du sitt ku'llur mess 
åu a we i stå'kkåa `har du sett (några) hår-
arbetskullor medan du har varit i Stockholm?'; 
rysirqndskullur `hårarbetande kvinnor, som ut-
övade sitt yrke i Ryssland'. Jfr hår-. 4. `get, 
som ännu ej haft killing / goat which had not 
yet had a kid' Mal. Jfr gettytta. Syn.: 
hadna; tytta. 5. (pl.:) 'lockrop till får / shout 
to entice sheep' Mor. Tra. ku'llur, ku'llur mäjn 
öMor. 'kullorna, kullorna mina!'; kå'mm no, 
ka'llon Tra. `kom nu, kullorna!'. 6. (senare 
ssgsled:) 'fiktivt väsen som åstadkom pipande 
ljud i sjudande gryta / fictitious creature which 
caused squeaking sound in simmering cauldron' 
Flo.; se gryt-. 

kullan  f. IVa (senare ssgsled i vissa växtnamn; 
SAOB kullavi:) se gulknekt-, gulkrag-, 
knekt-, krag-, vit-, åker-. 

kulla" LIVa ku'lla Älvd. Våmh. Ve. Soll. Ors. 
(jfr ? SAOB kullav ;  Holmkvist, Gruvspr. 
kulla) `dymling el. sprint, försedd med huvud/ 
wooden peg with head' (se ill.; ÖDB I 488). 
Syn.: docka, bet. 4. — 	kull-fa'sst Ve. 
`fästa medelst dymling, försedd med huvud / 
fasten by means of wooden peg'. 

kullaIV LIVa ku'lla Ors. (jfr? SAOB kull", bet. 
3; Torp koll' m.) `vikning i eggen på ett egg-
verktyg / fold at cutting-edge of edge-tool' 

(se ill.). — Av!.: ku'llas v. pass. Ors. `vika sig i 
eggen / fold at cutting-edge'; ku'll-si v. refl. Ors. 
`dots?. 

kulla sv .v .1. hala Mal. Tra. (SAOB kulla' v.; 
om stockände:) `runda av, bila av till rundad 
form / round off, cut into round shape with 
axe'. Syn.: hanka'; vässa. 

kulle m.IIIa ku'llä Ve. Ors. Flo. Äpp. ku'lla 
Rättv. ku'lla Bju. Dju. Nås (best. kit'llti Bju. 

Dju.) ku'lla Mal. 1. `översta, rundad del 
av ngt / top, rounded part of sthg' (t. ex. hatt; 
(tjär)mila; ÖDB I 511, 519; SAOB kulle' 1) 
allm. Jfr kull", bet. 1. 2. `rundad upphöjning 
i jordytan' (SAOB kulle' 2) Rättv. Bju. Nås. 
Syn.: kull", bet. 2. 

Indier m.Id ku'lldar Rättv. (Bo.) kullar (best. 
ku'llran) Leks. ku'llär Dju.—Jä. (best. ku'llren 
Nås) ku'llär ke'llär Mal. 1. 'rundad upphöjning, 
liten kulle / small rounded hill' (SAOB kuller' 
m., bet. 1) Leks. Jfr kull'', bet. 2; källar-. 
2. `avlångt rundat (cylinderformigt) föremål / 
cylindrical object' (t. ex. en rulle av deg; ett 
cylinderformigt vedträ) Rättv. (Bo.) Mock.— 
Mal. Jfr kavel-. 3. 'blodpalt (av kalvblod), 
bakad i klimpform / blood-bread baked in form 
of dumpling' Dju. Mal. 4. 'tjock och knubbig 
varelse (om barn el. man) / fat, chubby in- 
dividual 	child or man)' Ga. en tå'kken 
li‘tv, ku'llär 'en sådan liten rund och knubbig 
varelse'. Jfr kullra, bet. 2; kult', bet. 3. — 
Av!.: tja'kk å ku'llru Ga. `tjock och rund, knub-
big / fat and chubby'. 

kullor n. Id ku'llär Al 'enfaldig person, dumbom / 
silly person, fool'. 

kuller-bas m.Ia ku'llderbås öOrs. 'kullersten / 
cobblestone, boulder'. Jfr kringelsten m. fl. 
Syn.: kullersten; kulter-skär, -sten. 

kuller-bytta f.IVa ku'llebytt nÄlvd. ku'lldebytta 
Våmh. ku'llärbytta Bju. Äpp. ke'llärbötta Mal. 
.`volt, utförd med händerna stödjande mot 
marken / somersault' (SAOB I); djå"rå ku'llde-
bytt4 Våmh. `stupa kullerbytta'. Jfr koto adv., 
bet. 2; nysta, bet. 5. Syn.: hövda adv., bet. 1; 
knog(e), bet. 3; koppe, bet. 6b; kota, bet. 7, 
m. fl. 

kuller-get f.Ia ku'lleagitt Mal. (jfr kuller, bet. 1) 
`hornlös get / goat without horns'. Syn.: se 
klacka f., m. fl. 

kuller-hatt m.Ia ku'lldäratt Våmh. 'köpt hatt av 
svart filt samt med rund kulle, anv. som kyrk-
hatt / bought hat of black felt with rounded 
crown, worn to church' (ÖDB IV 446). 

kuller-kabbe m.III a ku'llärkabba Ga. (jfr kuller, 
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bet. 2) `åkervält / large roller for field' (jfr 
ÖDB I 389 f.). Syn.: se bult, bet. 4a; kuller-
vält; kult', bet. 2, m. fl. 

kuller-knipe m. Illa ku'llärknipä Jä. <småvuxen 
andart / small kind of duck'. 

kuller-slipa sv.v.l. ku'lldellipa Våmh. 
Jä. Äpp. `slipa (eggverktyg) så, att eggen blir 
rundad / grind edge of tool so that it becomes 
rounded'. Syn.: rundslipa. 

kuller-sten m.I a ku'lldärstån Ve. vOrs. ku'llderagn 
öOrs. ku'llärstänMock. Äpp. ks'llägtån, Mal. ks'llä-
gtäjn ÖVd. 'sten med avrundade kanter och hörn! 
cobblestone, boulder' (SAOB); ma'r du å hei'll-
stäjn åll å ku'lläftäjn Li. 'murar du av hällsten 
(släta stenhällar) eller av rundade stenar?'. Jfr 
kringelsten m. fl. Syn.: se kullerbas m. fl. 

kuller-vält m.I a ku'llärvällt Dju. Ga. <åkervält' 
(ÖDB I 389). Syn.: se bult, bet. 4a; kuller-
kabbe m. fl. 

kull-flisa f.IVa kullfIrd isa Älvd. 'grinig flicka / 
whining girl'. Jfr gren-, gräs-flisa. 

kull-gubbe m. Illa ks'llgabbe Tra. 'gammal, ogift 
man / old bachelor'. Syn.: gammelgosse; 
tyttgubbe. 

kull-gudmoder f. ks'llgammö Li. <ogift kvinnlig 
fadder / unmarried godmother'. Jfr käring-, 
stor-gudmoder. Syn.: lill-gudmoder, 
-gumma. 

kull-hätta f.IVa ks'llhätta Rättv. (Bo.) bal-
(h)ätta Leks. 'hätta för liten flicka / bonnet for 
little girl' (se ill.). 

kullig adj. I ks'llu Mal. ks'lls ÖVd. 1. 'kullrig/ 
convex' Mal. Syn.: kullrig. 2. <som har en 
tjock, rund egg (om eggverktyg) / with thick, 
round cutting-edge (about edge-tool)' Li. 3. 
'hornlös (om ko el. get) / without horns (about 
cow or goat)' Mal. ÖVd. Syn.: klack; klackig. 

kull-julta f.IVa ku'lljullta Leks. (jfr julta v.) 
`liten flicka, tulta / little girl, toddler'. Syn.: 
gylta f., bet. 3; torva, bet. 2; tulta, bet. 1. 

kull-kas m.Ia 	Rättv. (Bo.) 'flickpäls el. 
kolt av killingskinn (med hårsidan inåt) / girl's 
fur coat or frock made of kidskin (with hairy 
side turned inwards)' (ÖDB IV 494). Jfr kas", 
bet. 1; koft, bet. 2; kolt. 

kull-käring f. Ib ks`//käUivg ÖVd. 'gammal, ogift 
kvinna / old spinster'. Syn.: se gammelkulla. 

kullkäring-klubba f. IV a ks'IlkällinkIrsbba Li. 
'litet, klubbliknande trästycke, som vid kok-
ning av klotvälling bakades in i en klimp / 
small, club-like piece of wood which was baked 
in a dunripling in klotvälling'. Jfr gammel-
kullklimp. 

kullkäring-snip m.I a halkällivganip Mal. ÖVd. 
'spets el. hörn av triangulärt hopvikt tunnbröds-
kaka (om ung kvinna åt den blev hon gammal 
ungmö) / corner or point of triangularly folded 
clapbread (if young woman ate it, she would 
became an old maid)'. Syn.: gammelkull-
pjuk, -snutt. 

kullkäring-yxa f. ke'llkällivgäkkse ÖVd. <metod 
att dela vedpinnar genom att bryta dem (över 
knäet) el. stampa av dem / method of breaking 
sticks over knee or by stamping on them'. 
Syn.: gammelkull-, käring-yxa. 

kull-loft n. Ta ku'llsfit ÖVd. loftsbyggnad, anv. 
som sovplats av gårdens ogifta kvinnor / loft 
used for sleeping purposes by unmarried women 
on farm'. Jfr kullsäng. 

kull-pappar m.III a pl. ka'llpappar Rättv. 1. 
`ungflicksbröst / breasts of young girl'. 2. 
'slåtterblommor, Parnassia'. 

kull-pojk(e) m. I a III a kv'llpåjk I Leks. ky'll-
pajtji III Mal. <småpojke, som trivs bäst i 
flicksällskap, flickgosse / little boy who prefers 
the company of girls'. 

kullra f.IVa ku'llra Ål ku'llra Ga. Mock. 1. 
'trissa / trundle' Ga. Mock. Syn.: se kringla, 
bet. 4, m. fl. 2. 'korpulent liten flicka / fat 
little girl' Ga. Jfr kuller, bet. 4. 3. 'sträng av 
ull, hoprullad efter finkardning / strand of wool 
rolled up after carding' Ål. Syn.: se kam, 
bet. 12. 

kullra sv .v.l. ku'lldär Sol!. ku'llra Ore ku'lldra 
Rättv. ku'llra Leks. ku'llra Bju. Ga.—Äpp. 
ku'lldra 	Dju. ku'lldra /dallra Mal. 1. 
(intr.:) 'rulla, trilla; vältra sig / roll, tumble' 
(SAOB kullra" 1) allm. an  ku'lldrär öjti 
anjö'm vSoll. 'han vältrar sig i snön': ligg int 
sä'nä s ku'llra Jä. 'ligg inte och rulla så där!'. 
Syn.: tumman  v. 2. (trans.:) <rulla / roll' 
(SAOB kullra" 2) allm. an  baler äjn sta'kk 
Tra. 'han rullade en stock'. 3. (om ögonen:) 
ku'llra må 5`gam Äpp. 'rulla med ögonen / roll 
one's eyes'. 4. (om lek, bestående i att två 
personer lägger sig på marken i en backe, fattar 
varandra om livet och rullar utför / about 
game in which two people lie on the ground at 
top of hill, hold each other round waist and roll 
down hill) Rättv.; (i förb. med tunna:) kulldår 
tu`nna Ve. kulldär tu`nno Ore kul(l)dra tu`nna 
Rättv. (Bo.) `dets.'. Jfr tumma f. Syn.: se 
digerkultas m. fl. — Pass.: ku'llras ti me's-
avmaadaddja Dju. 'rulla sig i midsommars-
dagg(en) / roll in midsummer dew'. — 
förb. (av:) an kullär-6' yv ry'ssbradda Äpp. 'han 
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trillade av över kanten på kolryssen'; (hop:) 
kullär-hö'p ä tä en ku'llär Jä. 'rulla ihop det till 
en cylinder'; (ihop:) dum kullär-ihö'p nå'vra 
Mal. 'de rullade ihop nävern'; (kull:) kulldär- 

Dju. <trilla omkull'; (om:) kulldär o'mm 
Rättv. kulldär-o'mm Dju. <vända sig på andra 
sidan'; (omkull:) kulldär-umku'll Soll. 'ramla 
omkull'; (uti:) an kullra-ti' Mock. 'han trillade 
i (vattnet)'. — Ssg: ku'lldärbetkk m. Ve. (jfr bet. 
4:) 'backe där man lekte kullra'. Jfr tumma f. 

kullrig adj. I ku'llrun öMor. Ve. ku'llrug Leks. 
ku'llru Bju. Ga. Nås ku'lldru Dju. 1. 'kupig, 
konvex / rounded, convex' (SAOB kullrig' 1) 
allm. Syn.: kullig, bet. 1. 2. 'ojämn / uneven' 
(SAOB kullrig' 2) Ve. Dju. en ku'lldrugän 
väg Dju. 'en ojämn väg'. 3. 'murken / decayed' 
öMor. 

kullring m.Ib ku'llriv Leks. Dju. 1. `klotrunt 
föremål, bildat gm hoprullning; klimp / ball-
shaped object, formed by rolling; dumpling' 
Leks. 2. 'kortare, mer el. mindre cylindriskt 
trästycke, trindkavle / short, more or less 
cylindrical piece of wood, round roller' Dju. 
Syn.: se kavel, bet. 1; kuller, bet. 2, m. fl. 

kull-rumpa f.IVa ku'llrumpa öMor. <liten flicka, 
stumpa / little girl, tiny tot'. Syn.: kulltyvla. 

kull-skate m. IV ku'llskäti Älvd. kullskati' öMor. 
'morsk liten flicka, flicksnärta / cocksure little 
girl, young thing'. Jfr kullskrip a. 

kull-sko m.Vb ku'llskö Bju. 'kvinnosko med 
hög klack / woman's shoe with high heel'. Jfr 
höghälsko. 

kull-skripa f.IVa ku'llskripa Mal. 'halvvuxen, 
slängig flicka / half-grown, lanky girl'. Jfr 
kullskate. Syn.: kull-slynga, -slänga, 
-snalla, -snipa, -taska. 

kull-slyna f.IVa ku`11.21ina öMor. 'odåga till 
flicka / good-for-nothing girr. Syn.: kull-
slåna. 

kull-slynga f.IVa ku'llalynndj Älvd. ku'llslindja 
öMor. =kullskripa. 

kull-slåna f. IV a kus11.21öna Li. = föreg. 
kull-slänga f. IV a ku'llslännja Äpp. ku'llllänndja 
Tra. = kullskripa. 

kull-snalla f.IVa 	Li. = kullskripa. 
kull-snipa f.IVa ku'llsnip vMor. ku'llsnäjpa 
Oro ku'llsnipa Leks. ku'llsnipa Jä. Äpp. kv`11-
snipa Mal. ÖVd. = föreg. 

kull-stickare m.IIIc ku'llstikkur Rättv. (Bo.) 
(jfr kulle, bet. 1) 'järnten, medelst vilken man 
tog upp rökhål i en kohnilas översta parti 
iron rod with which hole was made at top of 
charring-stack for smoke to eseape' (ÖDB I 521). 

kull-säng f. I b lat'llsävyg Tra. 'säng i loftsbyggnad 
(kulloft) anv. som sovplats av gårdens ogifta 
kvinnor / bed in loft used for sleeping purposes 
by unmarried women on farm'. 

kull-taska f.IVa ku'lltasska Jä. = kullskripa. 
kull-tyvla f.IVa ku'lltivla öMor.= kullrumpa. 
kul-mått n. I a kft'Irmåt Rättv. (Bo.) kii'lrmätt Ål 
Äpp. 'gjutform, vari gevärskulor stöptes / 
mould in which bullets were made' (se ill.; 
ÖDB II 100). Syn.: se kulform. 

kulna sv.v.1., se kolna'. 
kul-panna f.IVa krarpanna Tra. 'panna, i vilken 
bly smältes vid stöpning av bösskulor / boiler 
in which lead was melted to make bullets' 
(ÖDB II 100). 

kul-pinne m.IIIa ku'Irpinnä Våmh. (Bon.) 'fyr-
kantig pinne av vilken man svarvade 10-12 
kulor för anv. i hårarbete / square stick from 
which 10-12 balls were turned for use in hair-
work' (jfr ÖDB II 212, 299). 

kul-pipa f.IVa ka`ukpip Älvd. 'bösspipa för 
kulor (alltså ej för hagel) / gun-barrel for *hullets 
(not for shot)' (se ill.; SAOB). Jfr bösspipa. 

kul-pung m. I b ka`u/rptovg Älvd. Våmh. kö'jl-
puvvg öMor. Ics'ikpuvvg vSoll. kfarpuvn Jä. 
Mal. kiarpovvy ÖVd. 'till kruttyget hörande 
mindre väska, i vilken bl. a. kulor och blånor 
förvarades / small bag in which bullets and tow 
were kept' (SAOB; ÖDB I 5). Syn.: kul-
väska. 

kuls(k)lig(?) adj. I kus flin nLeks. (jfr kulen 
adj., avl.; ? SAOB kuscha) 'besvärlig, otrevlig, 
ruskig (t. ex. om  väderlek) / nasty, bad (e.g. 
about weather)'. 

kult' m.Ia kul(1)t Våmh. vMor. Soll. Ors. Oro 
Rättv.-Mal. 1. 'stock, utgörande del av åker-
vält / log forming part of field roller' (jfr SAOB 
kult' I) Våmh. 2. 'åkervält / land-roller' (jfr 
SAOB kult' I; ÖDB I 389) Våmh. vMor. 
Syn.: bult, bet. 4 a; kullerkabbe; vält 
m. fl. 3. <knubbig gosse; halvvuxen gosse, liten 
gosse / chubby lad, half-grown boy; little boy' 
(SAOB kult' II 1) allm. an  e bö'rrg 
vMor. 'han är en ganska storvuxen gosse (för 
sin 	ålder)' ; l•i'nndakullt Våmh. <lindebarn'; 
på' jkkullt Leks. punkslit Tra. 'liten (och knub-
big) gosse'. Jfr kuller, bet. 4; kristning-. 
Syn.: kulting, bet. 1. 4. <korpulent person / 
corpulent person' Våmh. Äpp. 5. `halvvuxen 
gris, griskulting / piglet, sucking-pig' (SAOB 
kult' II 2) allm. Jfr gris-. Syn.: kulting, 
bet. 2. 6. 'maträtt, bestående av kokt och där-
efter stekt oval bulle av blod och mjöl / dish 
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consisting of boiled and then fried oval dump-
ling made of blood and flour' Rättv. (Bo.). 
Syn.: palt', bet. 1. 

kult" m. Ta kullt Ore `bobin / bobbin'. Syn.: se 
bete, bet. 8; bult', bet. 2. — Avi.: ku'llta v. 
Ore `bobina / bobbin'. 

kults f.IVa ku'llta Leks. ku'llta Dju. 1. `liten 
flicka / small girl' (SAOB) allm. ks'llkullta 
Leks. fki`kkullta Dju. `dets.'. 2. 'liten och satt 
kvinna / squat little woman' Leks. 3. `halv-
vuxen råtta / half-grown mouse' Leks. rs`tt-
kullta `dets.'. 

kults sv .v .1. ku'llt(a) Våmh. Mor. Soll. Leks. 
ku'llta Jä. Äpp. ks'llta Li. 1. `gå el. springa 
med klumpiga steg, traska, knalla / walk or 
run clumsily, jog along' (SAOB 1) allm. dem 
ku'lltä no li`tä Jä. `de småsprungo litet'. 2. 
`rulla / roll' (intr.; SAOB 2) Li. 3. (jfr kult', 
bet. 2) `välta en åker / roll over a field' nVåmh. 
Mor. Syn.: bulta"; välta' sv.v. — Pass.: 
ku'lltas Våmh. `rulla; vältra sig'; ku'lltas yvy 
werö"åra, nVåmh. 'vältra sig över varandra; 
ku'lltas ton rvud Våmh. (Bon.) `slå kullerbytta'. 
Jfr digerkultas.— Särsk. förb. (av:) 
vMor. 	Leks. `traska i väg'; (in:) kullt- 
i'nn ka`bban i wi"dåbfidi nvMor. 'rulla stocken in i 
vedboden'. — Avi.: ku'lltug adj. nÄlvd. ku'lltun 
öMor. `så berusad, att gången blir osäker / so 
intoxicated that one walks unsteadily'. 

kult-don m. Ja ku'lltdön Ore 'bobin med under-
rede'. Syn.: se kotställning. 

kulter-skär n.Ia ks'llteekår Li. 'kullersten / 
cobblestone, boulder'. Syn.: se kullerbas 
m. fl. 

kulter-sten m. la ks'lltäastån Mal. ks'lltegtäjn Li. 
— föreg. 

kulting m.Ib ku'lltiv(g) Ors. Li. ku'lltiv Ore Bju. 
Dju. Ga. Flo. Jä. Äpp. Mal. 1. `liten el. halv-
vuxen gosse / small or half-grown lad' (SAOB 1) 
allm. Syn.: kult', bet. 3. 2. `halvvuxen gris, 
griskulting / piglet, sucking-pig' (SAOB 2) 
allm. Jfr g al t-. Syn.: k u 1 	bet. 5. 3. `stor 
laxöring / large salmon-trout' Li. 4. 'föremål, 
som utan ansträngning kan lyftas / object 
which can easily be lifted' (ex. mindre sten) 
Ors. — Ssg: ku'lltivstön m. Ors. `sten, som utan 
ansträngning kan lyftas / stone, which can 
easily be lifted' (jfr bet. 4). Jfr lyf ting; ly f t-
sten. 

kultra sv .v .1. ks'lltra Mal. Li. 1. (intr.:) 
trilla / roll, turnble' (SAOB) allm. o ks'llter 

tra`ppa Li. 'hon rullade utför trappan'. 
Syn.: kulta, bet. 2. 2. (trans.:) 'rulla / roll' 

kslite-fte'kker Li. 'rulla stockar'. — Refl.: 
&MO sä nMal. ks'llte fe Li. `rulla sig, vältra 
sig! roll'. — Särsk. förb. (i h o p:) ksllter-ihö' p Li. 
`veckla ihop'; (kull:) keitte-lcuR Mal. `falla 
omkull'. 

kul-trä n.V kfartrli Jä. `leksak, bestående av 
ett avlångt stycke trä, ur vilket kulor, rullande 
mellan fyra hörnstolpar, skurits ut / game con-
sisting of oblong piece of wood from which 
balls, rolling between four corner posts, have 
been cut'. 

kul-tång f.VI —Ib ka`uktauvg Älvd. kri`irtåvvg Ve. 
kfartåvv Rättv. Bju. Äpp. ka`lrutävv Dju. 
kft'Irtavu Mal. kft'Irtavvg Tra. `tångliknande 
gjutform, i vilken gevärskulor stöptes / tong-
like mould in which *kolinets were made' (se ill.; 
SAOB 6; ÖDB II 99). Jfr kulform. Syn.: 
lodtång. 

kul-väska f.IVa ka'ulrwässka Våmh. `till krut-
tyget hörande mindre väska, i vilken bl. a. 
gevärskulor och blånor förvarades'. Syn.: 
kulpung. 

kumla f.IVa, se komedia. 
kumla sv .v.1. ku`mmlra Leks. ko`mnara Mal. (V11 
kumla"; Torp kumla; jfr SAOB kummel', 
bet. 5; ordb. kumlig) `bete sig otympligt el. 
klumpigt, drumla / behave clumsily, blunder'; 
skks ku`mmsk du ätt Leks. `vad drumlar du 
efter?'. Syn.: se famla, bet. 2. — Av!.: ku'm-
msk Leks. ko'mmälr Mal. m. `otymplig manlig 
individ, drummel / clumsy man, lout'; ku'mm-
bälr vMor. Soll. ku'inntslr Leks. n. 1. `furrdighet, 
drumlighet / clumsiness' Leks. 2. `drumlig 
individ / clumsy person' allm. 

kumlig adj. I ku`mmZrug Leks. ko'mmiru Mal. 
(SAOB under komlig; 1711 kumlog; jfr ordb. 
kumla) `otymplig, drumlig / clumsy'. Jfr 
okumlig, bet. 1. 

kummel n.Id ku'mrnbälr vMor. Son. ku'mmbäl 
öMor. ku'mmek Leks. 1. `naturligt stenkum-
mel / natural cairn' (SAOB kummeln' 4) Mor. 
Leks. ä va fullt i sanrösar å ku' mmlrar dar 
Leks. `det var fullt av stenrösen och stenkum-
mel där'; stö'nkummbält vMor. `dets.'. 2. `ögon-
märke i naturen, vanl. (men ej nödvändigtvis) 
av sten / landmark, usually (but not neces-
sarily) of stone' Soll. 

kummin m. IV Ta ku"må vMor. Soll. kumi' n 
öMor. ku"mi öOrs. ka`mi Ore ks`mma Ål ks' mma 
Dju. Mock. ku`mmä Flo. ko'rnms Jä. ku`mmel 
ks`rnmsr Äpp. ku`mmil Mal.; best. kemin 
Älvd. Våmh. ku"min Ors. 1. 'kumminört, 
Carum carvi; av denna ört framställd krydda / 
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caraway' (SAOB 2) allm. Jfr krydd-. Syn.: 
kummin-gräs, -ris. 2. 'hundloka, Anthriscus 
silvestris / wild chervil' (jfr SAOB 4) Soll. Jfr 
hund-, rack-. Syn.: kummin-stjälkar. 

kummin-brännvin n. I a ku"måbrä'nnwen Ve. 
'brännvin, kryddat med kummin / distilled 
liquor flavoured with caraway' (SAOB). 

kummin-gräs n. II ktemmingrås Våmh. = kum-
min, bet. 1. 

kummin-ris n.Ia ktrmårais Älvd. = kummin, 
bet. 1. 

kummin-stjälkar m. Ib pl. ku'mmilstisIrkää  Mal. 
= kummin, bet. 2. 

kumpan m. T a ktemmpås Älvd. ku'rnmpan vMor. 
'odygdig sälle / naughty fellow' (jfr SAOB). 

kundera sv.v.l. ktenndira Älvd. ku`nndär Ve. 
(jfr? SAOB kund adj.). 1. 'upplysa, instruera / 
inform, instruct' Älvd. spri`tt-mås a ktenndiraå 
.191 u-ty, uld diå"rå Älvd. 'Spritt Mats har talat 
om för honom, hur han skulle göra'. Jfr kom-
mendera. 2. 'få el. inhämta upplysning (om) / 
get information' Ve. — 	ku`nndra-si Ve. 
`lära sig, skaffa sig kännedom'. 

kungs-, se konungs-. 
kunka sv .v .1. ko' vvka (o = o) sRättv. Li. (jfr ordb. 
kånka v.; V11 kunkla; Torp kunkla, konkla). 

'gunga (tungt) upp och ned på vågorna, guppa / 
rock (heavily) up and down on waves' allm. 
hann mm ä kövvkande tå Xv„ Li. 'vad kommer 
det guppande ute på älven?'. Jfr kånka, bet. 1. 

(i förb. med r y gg:) ska du kon/ca re' gg Li. 'skall 
du rida på min rygg? (till barn) / do you want a 
pick-a-back? (to child)' (med armarna om den 
bärandes hals). Jfr bultarv, bet. 1-2. Syn.: 
b a k an. 

kunna sv.v.4. ktenna Älvd. Våmh. ku`nna öOrs. 
ku`nn(a) övr.OvSi. Ål ktinna Rättv. Bju. Ga. 
Mock. Nås Jä. Äpp. ka‘tin(a)-48`nn(a) Leks. 
ka`nna Dju. kg`na -ks`nna Mal. ks`nna öVd. 
(böjn., se LD II 241). 1. 'känna till, hava insikt 
i / know, be able' (SAOB kunna' I) allm. ig 
ed henna() Q'nn, bar ig ed dirgåå Älvd. 'jag 
skulle kunna (a: stupa kullerbytta) ännu, bara 
jag orkade'; i k4nn int sni`kka öOrs. 'jag saknar 
färdighet i att snickra; he'kkin ska ks`nna då, 
sm int die ska ks'nna Tra. <vem skall kunna 
(o: spinna på slända) då, om inte du kan?'. 
2. 'vara i stånd till, förmå / be able, have the 
ability' (SAOB kunna' II 1) Ve. NeSi. Vd. i 
a-nt kunna so"ve Ve. <jag har inte kunnat sova'; 
åkkän skull kann gå' ti i teskka mu'rria Dju. 
'vem skulle kunna (orka) gå i ett sådant väg-
lag?'; hann ke‘nnd, hann Tra. 'han förmådde, 

han'. Syn.: bälla, bet. 1; duga, bet. 2. 3. 
'hava tillfälle till, vara oförhindrad att / have 
the chance to, be unhindered' (SAOB kunna' 
II 2) NeSi. Vd. an mått ful skulla kunda jo'r(r)t 
h,ädadä'n 	Rättv. (Bo.) 'han borde väl ha 
kunnat göra det där också'; her skull fä åna 
än kan bi hirpin svLeks. <hur skulle jag kunna 
annat än bli häpen?'; an ks`nnd int tä`-möt dem 
Li. 'han var ej i tillfälle att taga emot dem'. 
Syn.: bälla, bet. 2. 4. (i uttr., angivande ngt 
ss. möjligt el. tänkbart; SAOB kunna' II 6:) 
'vara möjligt el. troligt / be possible, likely' 
allm. dP keptind bo'rrg bo sci'ög Clg Älvd. 'det 
kunde hända, att de togo även säd på kredit'; 
du kein r4`mmbäl• Våmh. `det kan hända, att 
du faller omkull'; an kann int va å'm då Soll. 
'det kan hända, att han inte är hemma då'; 
s bi-vt lik sta'r(r)kt som e a`nnas skull a kunnda 
vo'r(r)ti Rättv. 'det blir inte lika starkt som det 
annars hade kunnat bliva'; i'vvgan a'dd dem, s 
i'vvgan ke`nnd dem ä' Li. 'ingenting ägde de, 
och det var ej möjligt, att de kunde äga ngt'. 
Syn.: bälla, bet. 3. — Särsk. förb. (m e d:) 1. 
'förstå sig på' (styr dat.) Älvd. vMor. Rättv. Li. 
k/4n~ int mi'nn ivg brenndwinit wi'r Älvd. 
<vi förstå oss inte på (ngt) brännvin, vi'; nug 
äd i kunna-mi'nn åd vMor. 'nog hade jag förstått 
mig på det'; di"da o kunnd-må' vå'vniv o Rättv. 
'den där (o: kvinnan) förstod sig på vävning, 
hon'; fe kan int me'-dcli-dä' nä' Li. 'jag förstår 
mig inte på det där'. 2. (i förb. kunna med 
sig:) hädä,' e enn sern kann-mä' -ssä Äpp. 'det där 
är en, som kan ställa till rackartyg'. 

kunnig adj. I ktennug nÄlvd. ktenn4n övr.Älvd. 
ktennun Ors. ku`nnug Leks. ku`nnu Bju. Jä. 
ku`nnig Nås ke`nnu Mal. ke`nne öVd. 1. 
'känd, bekant / known, familiar' (SAOB I) 
Älvd. Ors. Leks. e gör-4'nnd diet ktennug4n si 

Älvd. 'det går för sig att själv göra sig 
känd (bekant)'; ä skull giras ku`nnut på ns vi's 
Leks. 'det borde göras (allmänt) känt på ngt 
sätt'. 2. 'som har kännedom (kunskap, besked) 
om ngt / with knowledge of' (SAOB II) allm. 
smekt.gnmfn vÄlvd. `dets.'; ig i-vt so ktennug 
jär 4 ma'rrktim nÄlvd. 'jag har inte så bra reda 
på mig (hittar inte så säkert) i de här trakterna'; 
an ska fel va ku‘nnug ti nä ha'nn svLeks. 'han 
bör väl vara kunnig i saken, han'; hann a djott 
me ke'nne per ä Tra. 'han har underrättat mig 
om det'. Syn.: känd. 

kunsa f.IVa ktennsa Våmh. ktennsa öMor. Soll. 
'centralt markhål i leken brännkuck / central 
hole in ground in game of brännkuck'. 
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kunta f.IVa ku`tta Våmh. (Bon.) Ve. Ors. Ore Al 
hetta (bet. 1) ,-,,1ca`n(n)ta (bet. 2) Rättv. ktetta 
(bet. 1) ,,,ku`nnta (bet. 2) Leks. ktetta Ga. Nås 
Äpp. Mal. (jfr SAOB; Torp kunta). 1. ̀ cunnus' 
allm. Syn.: se bussa, bet. 5; huskall  f. 2. 
'person, som kommer sist / person who arrives 
last' (t. ex. vid slåtter, vid skörd, vid tävling) 
Rättv. Leks. Jfr fitta, bet. 3. Syn.: kjuk; 
kjukall, bet. 2. 3. 'flicka, som väter i sängen / 
girl who wets bed' Äpp. sferkutta `dets.'. 4. 
(senare ssgsled:) 'liderlig kvinna / lewd woman' 
Våmh.; se hor-. 5. (senare ssgsled:) 'blåsa, 
bubbla / blister, bubble' Våmh. Ve.; se kåd-. 
6. (senare ssgsled:) 'med knutna handen formad 
massa / substance shaped in palm of hand' Ore; 
se ost-. 7. <mall, anv. vid skränkning av såg / 
measure used when setting saw' Våmh. 8. 
(senare ssgsled:) <för grund halsning på knut i 
timmerbyggnad / too shallow narrow part of 
corner-joint of timbered building' Leks.; se 
flat-. 9. 'triangulärt inhugg el. spår för moss-
fyllning på timmerknuts insida / triangular 
notch or groove for moss-filling on inside of 
comer-joint of timbered house' Al. Jfr moss-. 
10. (senare ssgsled:) 'stänkskydd omkring sten-
borr / protective shield round stone-drill' (jfr 
ÖDB II 10) Rättv.; se borr-. 11. (senare 
ssgsled:) 'spånkorg med kupigt lock / chip-
basket with rounded lid' Våmh.; se smäll-. - 
Ssg: ktetthår n. Äpp. <blygdhår på kvinna / 
pubic hair of woman'. 

kunt-baeken m. III a best. klettbetkken Rättv. 
kuttbakkan Äpp. 'bukpartiet närmast ovanför 
cunnus, venusberget / part of abdomen directly 
above cunnus'. Jfr ballbacken. 

kant-brasa f.IVa ktettbrasu Ve. `brasa, som ej 
vill brinna / fire which will not burn properly'. 

kunt-bränd adj. I ktettbrQnnd Våmh. ktettbrennd 
vMor. 'ömtålig för kyla, särsk. om  händerna / 
sensitive to cold, especially about hands'. 
Syn.: fjassbränd. 

kunt-gneda f.V ktettgniöå' Älvd. 'penis'. 
kunt-hål n. Ta ktetthåk Äpp. 'blygdhåla, blygsel-
grop / vagina'. 

kant-kors n.Ia ktettkoss Ve. (i förb. med göra:) 
djär ktettkoss 'lägga händerna i kors i skötet / 
fold one's hands in one's lap'. Syn.: f itt-
kors. 

kunt-läpp m. Ta ku`ttlrepp Våmh. ku`ttläpp Rättv. 
'blygdläpp / labia'. 

kant-mygg m.Ib klettmygg Våmh. (jfr kunta, 
bet. 1) 'liten, stickande mygga, knott / gnat'. 
Syn.: se gorrmygg. 

kunt-nagg m.Ib ktettnagg Ve. 'clitoris'. Syn.: 
se fägnskaten. 

kunt-skör n. II ktettstjgr Våmh. 'semen virile'. 
Syn.: se ballspyor; kuraging m.fl. 

kunt-spel n.II ktettspilr Ve. 'kortspel, som går 
jämnt ut, dvs, ingen vinner / game of cards 
encling in a draw, i.e. no one wins'. 

kap m.Ia kftp Våmh. <kupigt parti av ngt, särsk. 
av lock på spann / rounded part of sthg, 
especially about lid of spann' (Torp kål)). 
Jfr kupa f., bet. 2. 

kupa f.IVa kfipa Våmh. Mor. Ve. Leks. kt".epa 
Bju. Nås Äpp. Mal. 1. 'framskjutande huv 
över spis, spiskåpa / hood of fireplace' (SAOB 
10a) Våmh. Mor. Ve. Bju. Nås Äpp. Mal. 
spi`skiipa öMor. `dets.'. Syn.: kåpa, bet. 1; 
skruv", bet. 1. 2. `korg med kupigt lock / 
chip-basket with rounded lid' (jfr Björklund, 
Indor s. 144, fig. 166) Våmh. Jfr kup. Syn.: 
smällkunta. 3. <skålformig fördjupning / 
bowl-shaped hollow' Leks. 

kupa sv.v.l. kfep(a) vMor. kfepa Nås 'omgiva 
roten och stammen med jord (om potatis) / 
surround root and stem with soil (of potatoes)' 
(SAOB 3). Syn.: mylla, bet. 2. 

kupig adj. I kfeptfn Våmh. 'välvd, svagt konvex / 
dome-shaped, slightly convex' (SAOB). 

kur' m.Ia kår Ve. kar Rättv. (Bi.) Bju. Ga. Flo. 
Jä. Äpp. Mal. obef. nvRättv. (SAOB kur"). 1. 
'primitiv koja / primitive hut' Bju. Jfr kol-
ning-. Syn.: kure, bet. 1. 2. 'trångt utrymme 
(t. ex. ett mycket litet rum) / eramped space 
(e.g. very small room)' Rättv. (Bi.). 3. `(in-
byggd) förstukvist / (enclosed) porch' Ga. Flo. 
Äpp. fs'ffvekticr Äpp. `dets.'. Jfr bro-, f ör-
stöv(s)-, källar-. Syn.: kurei, bet. 3. 4. 
'inbyggd väggfast säng med ett mot fotändan 
sluttande snedtak samt försedd med förlåt / 
built-in wall-bed with sloping foot-end, fur-
nished with förlåt' (jfr ÖDB III 206 f.) Mal. 
Syn.: kursäng. 5. 'foderhäck för lamm och 
killingar / feed-rack for lambs and kids' Ve. Jfr 
getgrind, bet. 2. 

kur" m.Ia ksjr vSoll. Ore keiur Soll. kär Ors. Al 
Dju. Mock. (SAOB kur u  j; jfr Bl. kilra f., bet. 
5). 1. 'liten förhöjning i terrängen, jordkulle / 
mound of earth' Ors. vSoll. Dju. Jfr källar-. 
2. '(liten) hög / (small) pile, heap' (t. ex. av 
jord; av hö; av torv; ÖDB I 231) allm. ä bläs i 
kieruma öOrs. <det blåser, så att höstackarna 
torka': settj i kfer Ors. 'med räfsa draga ihop det 
bredda höet till stackar'; ste"ketur Soll. 'stenhög': 
e"ltär Ors. 'liten höstack': nta'rkujr Ore `torv- 
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stack'. Jfr kulen. Syn.: kuren, bet. 1; kuv, 
bet. 3; stack, m. fl. 3. <liten kolmila av ofull-
ständigt kolade bränder / small charring stack 
containing insufficiently charred brands' (ÖDB 
I 524) Soll. Jfr brand-. Syn.: se fratt, bet. 3; 
puk, bet. 2, m. fl. 4. 'samling av 4-6 havre-
kärvar, rosta mot varandra med rotändarna 
mot marken och sammanhållna av ett bind-
band över axändarna / collection of 4-6 sheaves 
of oats bound together' Ål Mock. Jfr lin-. 

kura' sv.v.l. kirra Leks. Al kirra Bju. Dju. Ga. 
Nås Mal. ÖVd. 1. `befinna sig i hopkrupen 
ställning, huka / erouch' (SAOB kuran) Leks. 
Al Ga. Nås si`tt s kfrra Nås 'sitta hopkrupen'. 
Syn.: huka; hyka. 2. 'placera sig så, att man 
ej ser, var de övriga deltagarna gömma sig i 
leken kurragömma / be in a position where one 
does not see where other participants in game 
of hide and seek go and hide' (SAOB kura" 
e a) Dju. Ga. Syn.: kurkall; kurra', bet. 1. 
8. <leka kurragömma / play hide-and-seek' 
(SAOB kuran  e p) Bju. Syn.: kura(och)-
gömma(s); kurkagömma; kurra', bet. 2. 
— Särsk. förb. (ihop:) kflr-ihö'p så Mal. <krypa 
ihop, huka sig'. Syn.: kuva" till. — Avl.: 
kfrrar rn. Ga. `den deltagare i leken kurra-
gömma, som har att placera sig så, att han ej 
ser, var de andra gömma sig / person in game 
of hide-and-seek who has to find the others'. 

kura" sv.v.l. kfrra Ors. Al kirra Dju. Mock. 1. 
(jfr kur", bet. 2:) <med räfsa draga ihop ut-
brett hö i stackar / rake hay into heaps' Ors. 
kil 'r brö'clur `dets.'. Jfr kuk", avi.; kuva'. 2. (jfr 
kur", bet. 4:) 'resa upp havrekärvar till en 
samling av 4-6 st. och binda samman dem / 
collect 4-6 sheaves of oats and bind them to-
gether' Al Mock. 3. (jfr kur", bet. 2:) 'stapla, 
lägga i hög /pile up' Dju. — Särsk. förb. (upp:) 
kftra-o'pp Dju. 'stapla upp'. 

kurant  sv.v.l. kfir(a) Soll. (jfr SAOB kur m  1) 
'behandla med huskur mot sjukdom / treat 
nesa with household remedy' (styr ack.); o a nog 
kfer-an, mån o a int bö`ta onum 'hon har nog 
behandlat honom med huskur, men hon har 
inte botat honom'. Jfr kurera. — 
'behandla sig med huskur'. 

kurage n.Ia korgfi Leks. kurå`fi Al korrs Mal. 
'mod, dristighet / courage' (SAOB) Leks. Al. 
(jfr SAOB, särsk. avd. Ssgr) `semen virile' 

Mal. Syn.: se ballspyor; kuraging m. fl. 
kuraging f.Ib koräsivg Li. = föreg., bet. 2. 
kura-(och-)gömma(s) sv.v. (pass.) kurågå'ma Ve. 

kårågå` mas Ors. rurd` ma kurråffi'ma Rättv.  

kuråjö`mma Dju. karjö'ma Ga. kårsgyma 
kiiragg'ma Mal. kfrrugåjma (pret. kfirugåjmd) 
Li. kilrågä'jma Tra. 'leka kurragömma' (SAOB 
under kurragömma; J. Ejdestam i Sv.Lm. 
1968, s. 159 f.); (äv. substantiverat:) kåk kurd-
gå'ma Ve. lå`k kfiragg'ma Mal. `leka kurra-
gömma'. Jfr dunk, bet. 2; kurra oböjl. sbst. 
Syn.: se kura', bet. 3; — Utvidgning: kuirrkurr-
gä'ma sv.v. Soll. `dets.'. Jfr kurkagömma v. 

kurbits m. ku'rrbis Dju. (jfr V11) <(person el.) 
föremål med egendomligt utseende / (person or) 
object with strange appearance'. 

kurei  m.IIIa kirrä Våmh. kirra nvRättv. Wera 
Leks. Al kfira Bju. 1. a. 'primitiv koja / 
primitive hut' Bju. Al. Jfr kol-, kolning-. 
Syn.: kur', bet. 1. b. 'redskapsbod / tool shed' 
Leks. 2. 'lanternin i kyrktorn / lantern-like 
superstructure of church tower' Våmh. 3. 
`(inbyggd) förstukvist / (enclosed) porch' (se 
ill.) nvRättv. Jfr bro-. Syn.: kur', bet. 3. 

kuren  m.IIIa kirra Dju. 1. 'hög / heap' (ÖDB 
III 506). Syn.: se kurr', bet. 2; kuv, bet. 3, 
m.fl. 2. 'råge / full measure'; en hö'gån kirra 
`(en) stor råge'. 

kurera sv.v.l. kurg'ra Leks. 'bota / cure' (SAOB 
1). Jfr kurant. 

kuriös adj. I kodjö's Mal. 'egendomlig, underlig 
(om person) / peculiar, strange' (SAOB 3 b); ss 
kodjö's o dit' säg irt <så underlig den där (o: 
kvinnan) såg ut!'. 

kurk sbst. oböjl. (endast i förb. köra kurk; jfr 
kurkai  v.:) tjör ku'rrk Ga. 'köra så, att hästen 
blir fullkomligt utmattad och ej orkar mera / 
drive so that the horse becomes exhausted and 
cannot go on'. 

kurka f.IVa ku'rrka Leks. 1. `kvinnlig huvud-
bonad (hatt el. hätta), som.var alltför djup / 
woman's cap which was far too big'. Syn.: 
kurkluva. 2. 'kvinna, vars huvudbonad satt 
för långt framskjuten i pannan / woman whose 
cap came too far forward on forehead'. — Avi.: 
ku'rrkug adj. Leks. 'för djup, för långt fram-
skjutande i pannan (om kvinnlig huvudbonad) / 
too big, coming too far forward on forehead 
(about woman's cap)'. 

kurkai  sv.v.l. ku'rrk(a) Älvd. Våmh. Mor. Soll. 
Leks. ku'rrka Ga. Jä. Äpp. ku'rrk- Mal. 'giva 
upp på grund av fullständig utmattning / give 
up due to complete exhaustion'; mi`ja o ku'rrka 
ba`ttnlasa vält ho svLeks. 'Mia gav tappt alldeles 
totalt, hon'. — Pass.: an skull ku'rrkes då an 
kamm bölr-åt e så'g Mal. 'man skulle tvingas att 
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ge upp (genom allt tyngre arbetsuppgifter), då 
man kom till (eg. bortåt) en såg'. 

kurkau  sv.v.l. keirrka Leks. 'i leken kurra-
gömma placera sig så, att man ej ser, var de 
övriga deltagarna i leken gömma sig'. Syn.: 
kura', bet. 2; kurra', bet. 1. 

kurka-gömma 	sv.v. 	kurrkajBwma ,-ku'rrka- 
jö'mlna Leks. 'leka kurragömma'. Jfr kurra 
oböjl. sbst.; kura(och)gömma(s) v. (utvidg-
ning). Syn.: se kura', bet. 3, m. fl. 

kurk-bracka f.IVa, se porkbracka. 
kurkhäl-sko m.Vb, se korkhälsko. 
kurk-luva f. IVa ku'rrklitva Leks. 'hätta el. hatt 
(för kvinnor), som var för djup, så att den satt 
för långt fram'. Syn.: kurka, bet. 1. 

kur-kåpa LIVa kfirk'cipa Li. 'brudpäll / canopy 
held over bridal pair during wedding ceremony'. 
Syn.: se brudpäll; päll m. fl. 

kurra oböjl. sbst. ku'rra Älvd. Mor. (jfr kurra' 
v. 1-2) 'leken kurragömma / the game of hide 
and seek'; Iriek ku'rra Älvd. 'leka kurragömma'. 

kurra m.IIIa 	ku'rre ra. Älvd. ku'rrä 
Soll. Ors. ku'rra f. Bju. Nås Äpp. Mal. Li.; best. 
sing. ku'rra Dju. (bet. 3). 1. 'vindsutrymme, 
anv. som bostad / attic used for living in' (jfr 
SAOB kurra" 1) Ors. Jfr luder-. 2. 'arrest, 
häkte, finka / gaol, prison' (SAOB kurra" 2) 
allm. 4 ku'rr.vn Älvd. 'i häktet'; i 14ni in .2 
ku'rr4n öOrs. <jag blev tagen i häkte'. Syn.: 
arrest, bet. 1. 3. (i uttr.:) ina'nn fur klirra 
Dju. 'leken "herre på täppan" (eg. man för 
kurran) / the game of "rule the roost" 

kurra' sv.v.l. ku'rra Älvd. Soll. ku'rra Rättv. 
Nås. 1. `(i leken kurragömma) placera sig så, 
att man ej ser, var de övriga deltagarna i leken 
gömma sig' (SAOB under kura" e) Soll. Nås. 
Syn.: kura', bet. 2; kurkau. 2. 'leka kurra-
gömma' (SAOB under kura" e p) Älvd. Rättv. 
Syn.: se kura', bet. 3, m. fl. 

kurra" sv.v.l. ku'rra Älvd. Mor. Ve. Soll. 
Rättv. Äpp. ka'rra Leks. körra (bet. 2) Dju. 
ka'rra Mal. ÖVd. 1. 'kuttra (ex. om  duvor) / 
coo (e.g. of pigeons)' (SAOB kurraua) Mal. 
ÖVd. Syn.: kuttra, bet. 2. 2. 'spinna (om 
katt) / purr (of cat)' (SAOB kurrar%) allm. 
Syn.: knorra', bet. 2; spinna, bet. 4. 3. 
<bullra (i magen) / rumble (of stomach)' (SAOB 
kurraud) Rättv. Äpp. Syn.: fräta". 4. 
'rossla (i bröstet) / wheeze, rattle (of chest)' 
(SAOB kurra" e) Mal. Syn.: fräta". 5. 
<kväka (om groda) / croak (of frog)' Tra. Syn.: 
kväka, bet. 1; kväksa, bet. 1. 6. 'sticka, 
pirra; känna häftig smärta (ex. av nervstöt i 

armbågen) / stick, tingle; feel a sudden pain (e.g. 
from a knock on the funny-bone)' Ors. ä ku'rrär 
i ei"bugetni <det sticker (till) av en häftig smärta 
i armbågen'. 

kurra ul  sv.v.l. ku'rra Ors. Ore <lägga i spiral, 
kröka/ spiral, curl' (SAOB kurrar") Ors. 4n a 
ku'rrada ru`narapu <han (a: grisen) har knorr på 
svansen'. Jfr knorra". — Refl.: ku'rr-se Ore 
'rulla ihop sig, kröka sig' (om näver i vatten). 

kurra-gömma sv.v. (sbst.), se kura(och)göm-
ma(s). 

kurr(e) m.Ia -Illa kurr Ors. kusrrä Ore 'näver-
flöte till nät el. metrev / birch-bark float for 
net or fishing-line' (jfr Rz 347a; V11 kurra s.); 
nä"verkurr öOrs. `dots?. Jfr fl arr; flöte n.; nät-. 

kur-säng f.Ia käsasävy Mal. 'inbyggd väggfast 
säng med ett mot fotändan sluttande snedtak 
samt försedd med förlåt' (jfr med ill. ÖDB 
III 206 f.). Syn.: kur, bet. 4. 

kurte m. Illa ku'rrt(ä) Soll. 'litet lamm / little 
lamb' (äv. som lockrop); ki'llkurrt `dots:. Syn.: 
lamm e. 

kurvel-kopp m. I a ku'rrvilkupp Leks. (Silj.) 
(skämt.) 'litet magert djur (ex. får el. get) / 
small thin animal (e.g. sheep or goat)'. Jfr 
koppe, bet. 6a. 

kurör m. Ta kurö'r Jä. (jfr kuram) 'självlärd 
djurläkare / self-taught animal doctor (man)'. 
Jfr botare; kräkläkare. 

kurörska f. IVa kurö'rska Jä. 'självlärd djur-
boterska / self-taught animal doctor (woman)'. 
Jfr boterska; kurör m. fl. 

kus m. T a kils Jä. (V11; jfr Rz under kuse') 'buse, 
varmed barn skrämdes / bogy used to frighten 
children'. Syn.: kuse', bet. 3a. 

kus interj. kii8 vSoll. (jfr Ideforss, Prim., s. 
340 f.) 'kom! (lockrop till småkreatur) / come 
here! (expression used to call small animals)'. 

kusa sv.v.l. kiesa Rättv. Mock. ka'sa Leks. 
(SAOB under kuscha, bet. 3). 1. 'vara rädd 
för, frukta / be frightened of, fear' Rättv. Leks. 
2. 'ligga på lur, lurpassa (ex. om  katt) / lie low 
(e.g. of cat)' Mock. Jfr kusem. 

kuscha sv.v.l. ku'lfa Leks. (jfr Ilq.; Sdw. 
kuska) `arbeta med fart; sträva, slita / work 
quickly; struggle, toil'. 

kuschel m. la 	Dju. (jfr ? kuscha v.) <ut- 
sliten, skröplig häst, hästkrake / worn-out, 
inferior horse, nag'. Jfr krake', bet. 1. 

kuschig adj. I, se kuls(k)lig. 
kuse' m. Illa 	Älvd. Li. ka'sä vMor. Soll. 
Ors. Ore Bju. Dju. Ga. Flo.-Äpp. kfc'es vRättv. 
ka'se Rättv. (Bi.) kii`sa Leks. Ål kii`sa Mal. 1. 
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'duktig person, överdängare, kaxe / capable 
person, master, bully' (SAOB 3; Sdw. (suppl.) 
k u s i) Älvd. Soll. Leks. Mal. Jfr rev-, sk ä r-, 
sovel-, stor-. Syn.: köse. 2. 'på ett el. 
annat sätt motbjudande individ / unpleasant 
inclividuar (jfr SAOB 4) allm. dri`gäkkfkså Ore 
'dreglande individ'; ja`mmekkiisa Leks. 'jäm-
rande individ'; la`ppkiisa Leks. 'person i lappade 
kläder'; lieskfiså Dju. `lusig individ'; rirmkiiså 
Jä. <ständigt gråtande barn'. Jfr kusk, bet. 2; 
hår-, slarv-, tammel-. 8. a. `skrämselgestalt 
el. buse att skrämma barn med / bogy used to 
frighten children' (jfr SAOB 4) allm. dem ha 
jorrt så kfesar fe`Irve svLeks. `de ha själva skapat 
skrämselväsen åt sig'; ka`tta för kfesa på i mfes 
Leks. 'katten lurar på en mus' (jfr bet. 3b); an 
jöcl kfeså 	Dju. 'han vred till sig, så att han 
skrämde honom' (jfr bet. 7b). Jfr Bö (e); 
gubbe, bet. 6; brunns-. Syn.: kus. b. `hopp, 
språng, sats / jump, leap' allm. an  tö en kft'ss 
möt mä vRättv. 'han tog sats emot mig'; an 
jöcl kfesä Dju. `han (o: hästen) gjorde ett skyggt 
språng el. kast åt sidan'; ho tög kfeså på re'tta 
Mock. 'hon (o: kattan) tog sats mot råttan' 
(jfr bet. 3b). c. (pl.:) 'spratt, tokerier / tricks' 
Ore Rättv. dfår ont ~går .21åfkär kfz'sa fä Ore 
`gör inte några sådana fula spratt här!'. d. (i 
förb. leka kuse:) lek kfz'så Nås 'leka tafatt / 
play tag' (jfr ssgr). 4. (best.:) 'djävulen / the 
devil' (SAOB 4) Älvd. irkir a n4 4 4' på 
kfes4n nu' ni skola (eg. I skolen) allt få se på 
fan nu!' (jfr bet. 3a). Jfr horn-. 5. a. (noanamn 
på vargen / noa-name for wolf; SAOB 5) Ors. 
Mal. Syn.: grå-ben, -bening; gråe, bet. 2. 
b. (noanamn på björnen / noa-name for bear) 
Dju. c. (noanamn på räven / noa-name for 
fox; jfr ssgr nedan) Mal. 6. 'insekt, i synnerhet 
skalbagge / insect, especially beetle' (SAOB 6) 
Rättv. (Bi.). Jfr knäpp-, skarp-, timmer-. 
7 a. 'respekt, fruktan / respect, fear' Leks. Al 
nog har få då kfesa far hs`nnom svLeks. `nog är 
då jag rädd för den (o: ormen)'; han ha en 
tåkkån k'rks 88, må' så Al 'han har en sådan respekt 
med sig'. Syn.: se aga, bet. 1. b. (i förb. göra 
kuse:) jör krisa Leks. jör kfeså Dju. <visa 
respekt el. fruktan / show respect or fear' (jfr 
bet. 3a). - Ssgr: kusju'bbån m. best. öMor. 1. 
'skrämselgestalt (för barn) / bogy (for children)' 
(jfr bet. 3a). 2. 'personifikation av dåligt väder 
/ personification of bad weather'; kfeslötfin 
m. best. Mal. `(leken) tafatt / tag' (jfr 3d; V11 
kusalv, kusas v.); kfesmör f. Mal. 'rävhona / 
vixen' (jfr bet. 5c). 

kusen  m. Illa (endast i förb. bryta kusen:) 
brjö't käusan Soll. 'företaga lottning med hjälp 
av oliklånga stickor / draw lots with help of 
sticks of unequal length'. 

kusen' m. Illa kfesa Leks. (jfr Vii kusain  v.). 
1. 'skinnfäll / skin rug' Leks. Jfr fäll, bet. 1; 
fäll-skinn, -virke; skinnfäll m. fl. 2. (se-
nare ssgsled:) 'säck av kalvskinn / bag of calf-
leather' Ga.; se kalvskinn-. 

kusen' m. Illa kfesa Leks. kfeså Ga. Jä. `vasst 
eggverktyg / sharp edge-tool' (t. ex. kniv el. 
lie); vakkt det far lefesr, Leks. a'kkt då far kiesp 
Jä. 'akta dig för den vassa kniven!'. Jfr skär-. 

kusig adj. I kfesug nÄlvd. kfesun vMor. kfesu Jä. 
(jfr kuse'). 1. 'stark och duktig, morsk / strong 
and able, bold' Älvd. 2. <skräckinjagande, 
ruskig, hemsk / fearful, horrible' Jä. ä va kfz'sut 
<det var ruskigt, kusligt'. Syn.: huskig, 
bet. 1; kuslig, bet. 1. 3. <kulen; frusen / bleak; 
chilly' Mor. Syn.: huskig, bet. 2; kulen, 
bet. 2; kuslig, bet. 3. 

kusk m. Ta kussk Leks. Bju. Ål (best. ku'ffän 
Bju.). 1. `körkarl, anställd hos herrskap / 
driver employed by gentry' (SAOB kusk' 1) 
allm. 2. (senare ssgsled:) 'orenlig man / man 
who is not very elean' Ve. Ål di`nndjkussk Ve. 
'smutsig karl (eg. dyngkusk)'; le`ppkussk Al 
loppig karl'; lfeskussk Ål 'lusig karl / man who 
is not very clean'. Jfr kuse', bet. 2. 

kuska sv.v.1., se kuscha. 
kuskel m. la, se kuschel. 
kuslig adj. I kirsulig nÄlvd. kirsulrin sÄlvd. 
Våmh. ku"sukin vMor. Soll. ku"sulin öMor. 
Ors. kfeslin Bju. kfe.21in Nås kfeslen Jä. Äpp. 
(jfr Noreen Ordl. s. 104: kus(e)lig). 1. <skräck-
injagande, ruskig, hemsk / fearful, horrible' 
(SAOB 1) öMor. Soll. Ors. Bju. Nås-Äpp. Jfr 
o-. Syn.: huskig, bet. 1; kusig, bet. 2. 2. 
'obehaglig till mods / uneasy' (SAOB 2) Soll. 
an kan mfå'sst bi ku"sukin, då an tienntjär upå 
å 'man kan nästan bli hemsk till mods, då man 
tänker på det'. 3. 'kulen, kall; litet frusen / 
bleak, cold; chilly' Älvd. Våmh. Mor. Soll. Ors. 
i ktennås so ku"sukin så Soll. 'jag känner mig 
så frusen (så)'. Syn.: huskig, bet. 2; kusig, 
bet. 3. - 	kirsuskn adj. Våmh. `litet 
frusen / chilly'. 

kuss interj. kuss Ors. (utrop, anv. av el. till barn, 
då man vid lek plötsligt tittar fram från ett 
gömställe / exclamation used by or to ehild 
when s.o. suddenly pops out of hiding-place). 

kussa sv.v.l. ku`ssa Våmh. nvMor. Ve. kaessa 
Dju. Ga. 1. `vyssja / lull to sleep' (V11 2) Dju. 
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Ga. keess-n, tå sirva Dju. 'vyssja honom till 
sömns'. 2. (i förb. med nyde:) /aiss nå‘jdan 
nvMor. `med en kvistig unggran viska nyingen 
ren mellan de båda stockarna / whisk log fire 
clean between the two logs with fir-sapling'. 
3. 'fälla (ett träd) så, att det fastnar i ett annat 
träd / cut down a tree so that it gets stuck in 
another tree' Våmh. Syn.: fälla upp (uppe, 
uppei); jucka fast. 4. (i förb. med gris:) 
ktess(a) gre'js Ve. (idrottslek, varvid man 
hänger i händer och fötter med ryggen uppåt 
under en stång och försöker lyfta bakdelen mot 
denna / game in which one hangs by one's hands 
and feet with one's back towards a bar and tries 
to lift one's behind up against it'. Syn.: små-
kvantar, bet. 2; stifta v. — Avi.: ktessår m. 
nvMor. 'kvistig unggran, med vilken nying 
rensades / fir-sapling with which log fire was 
cleaned'. 

kustos m. ku`sstus öMor. Leks. ku'sstus Leks. 
(Silj.) <(manlig el. kvinnlig) ledare / (male or 
female) leader' (jfr SAOB kustos' b, slutet); 
o va jussom ku‘sstus ler å'Irs bfedlåjs o nLeks. 
'hon var som en ledare för hela fäbocllaget hon'. 

kustos-ko f. VII ktesstuskö Bju. 'ledande ko i en 
flock /leader of herd of cows'. Syn.: husbonde, 
bet. 2. 

kut' m. la kåut Soll. kåt Leks. Bju. Al Dju. Flo. 
Äpp-ÖVd. 1. `puckel, kutrygg / hunch, 
hunched back' (SAOB kut' 1) Leks. Bju. Dju. 
Ga. Äpp. Mal. kfetn vill ri`ka Ål 'jag börjar få 
kutrygg'. Syn.: kuv, bet. 1; kuvrygg; rul, 
bet. 2. 2. 'övre bärande del av rygg; rygg / 
upper part of back, used for carrying; back' 
(SAOB kut' 2) Soll. Flo, ta kri'ppen upå kå'utn, 
Soll. 'tag barnet på ryggen!'; vånnt i kå'utn Soll. 
<ont i ryggen'. Syn.: kuv, bet. 2. 3. 'översida 
av timmerstock i vägg / top of log in wall' 
Äpp. Tra. 

kut" m. la kaut Älvd. Våmh. kåjt « köjt vMor. 
kåjt Ve. kåut Soll. kajt Ors. ksjt Ore kåt NeSi. 
Vd. ,,,kutt Mal. 1. 'springande, språng, hopp / 
jump, leap' (SAOB kutv) allm. an tån fen ka'ut 
Våmh. 'han gjorde ett språng'; an djår jenka' jt Ore 
`han gör ett hopp'; an hupp kfetsr Flo. <han tar 
skutt'; (äv. bildi.:) ig a a'ut og et kaus  Älvd. <jag 
skall ut och springa (ärenden, eg. efter kuts)' (jfr 
efter prep., bet. 9); ta kö'jtn, vMor. ta (på) kfetn, 
Leks. rå te kli' tv, Nås ta kfetn ÖVd. 'sätta iväg och 
springa' (jfr bet. 2); an a nog tej fu"ketkåjtår 
då'nan å nu Ve. 'han har nog rasat ut (eg. tagit 
fålkutar), den där (mannen) också nu'; lå`tkåt 
Leks. `krumsprång'; tji'vkfit Dju. `hastigt, 

oförmodat språng'. Jfr frat-, gris-, har-, 
jämföttes-, lång-, tvär-. 2. (sg. el. pl.:) 
'galopp / gallop' (SAOB kut') allm. tå,'gå 
ka'utn, Älvd. 'giva sig i väg i galopp'; an fisk i 
t4'n4nd ka"ta Våmh. 'han körde i fullt galopp'; 
an tö i kö'jtum vMor. an  tö' på kfetn, Rättv. an 
tö kfetn, Li. 'den (o: hästen) satte av i galopp' 
(jfr bet. 1); i tenånde ka'jtn, Ors. i ta`nnkfaar 
Rättv. (Bo.) 'i fullt galopp' (jfr tana v.); ra`jd 
ka'jtn, Ors. 'rida i galopp'. Jfr fyr-, jul-, lång-, 
räck-, ränn-, segel-, sken-. 3. (i förb. uppå 
kuten:) 'i farten, på gång, i verksamhet / oc-
cupied, on the go' Våmh. (Bon.) i dfc' åpg 
ka'utn, ä `år du i farten?'. Jfr fart, bet. 3. 4. 
'långt styng / long stitch' Soll. ta nå Ireenng 
kå'tår `gör långa styng!'. Jfr styng m., bet. 1. 

kuta' sv.v.l. kreta Al kfeta Ga. kå't- Flo. 1. 'vara 
kutryggig / be hunched, stoop' (SAOB kuta') 
allm. 2. `bukta ut i en puckel (t. ex. om  tim-
merstock) / bulge out (e.g. of log)' Al. - Pass.: 
kfetås Flo. 'vara kutryggig, kuta rygg'. 

kuta" sv.v.l. 3. ka,"ta 1. Älvd. käfta Ve. Weuta, 
Soll. ku'jta, Ore kfeta Rättv. Bju. Dju.-Äpp. 
ÖVd. (pret. kfets Rättv. ku`tt ÖVd.) kfeta 1. 
Leks. Ål ktetta Mal. (jfr ordb. kyta). 1. 
'springa / run' (SAOB kuta") NeSi. Vd. ka‘t i 
geeka Leks. kfc't i 09r8m Li. <springa i gårdarna'; 
kåjt i ka'pp Ve. kat i ka'pp Ål <springa i kapp'; 
dem kutt i ka'pp Li. <de sprungo i kapp' (jfr 
kapp oböjl. sbst.); o ka‘t åtär kå'rn Al <hon 
springer efter sin man'; kfi't blrå`sna Li. <springa 
(omkring och vara) brunstig'; tå'mkfita Leks. 
'springa med långa språng'. Jfr gen-, kapp-, 
kim-, stor-. Syn.: drusa; kyta, bet. 2. 2. 
'galoppera / gallop' OvSi. Jfr dåk-, fyr-, gris-, 
lång-, mät-, rep-. Syn.: hoppkyta; skutta, 
bet. ib, m. fl. 3. `hoppa; flöja / jump, bob' 
Leks. Äpp. Mal. Tra. — Särsk. förb. (av:) 
kåjt-å'v Ve. kilt-' Leks. 	Li. 'springa sin 
väg'; (e f t e r:) kfit-dttår Ål Ga. <springa efter'; 
(från:) hskkin a nö kiett-frö lä`nodårsm att Li. 
'vem är det nu, som har sprungit från (och ej 
stängt) förstugudörren igen?'; (för:) kfet-/'r du 
Li. 'spring i förväg dur; (hop:) kilt-hö'p Äpp. 
'ryka ihop och slåss'; (ihop:) 1. keeut-iöp 
Soll. 'sy ihop med långa styng'. 2. kilt-ihö'p 
Leks. `koagulera'; (till:) kfit-tå' Dju. 
Tra. <hoppa till; starta'; (upp:) kåt-0'pp Leks. 
kl-et-v.23p Li. 'hoppa upp; hastigt röra sig 
uppåt'. — Av!.: kåt n. Leks. 'springande, 
spring/ running'; kfetande n. Äpp. 'clets.'; 
kfeting f. Li. 'clets.'. 

kut-hälla f. IVa kfethålla Nås Mal. 'kvinna, som 
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springer i gårdarna / woman who runs in and 
out of neighbouring farms'. Jfr gårdbj äll (r)a; 
rallkäring m. fl. 

kutig" adj. I kirtu Ga. 'kutryggig / hunehed, 
stooping' (SAOB 2). Syn.: kut -ryggad, 
-ryggig, bet. 2; kuvie; kuv-ryggad, -ryg-
g i g. 

kutigt' adj. I kirtug Leks. (jfr kuta", bet. 1) 
'som har benägenhet att springa omkring (i 
onödan) / having a tendeney to run around 
(unnecessarily)'. 

kut-ryggad adj. I kö'jtryggadlt vMor. käutryg-
gack, Son. ks'itrygga Oro 'kutryggig' (SAOB). 
Syn.: se kutig'. 

kut-ryggig adj. I ka'jtryggug Oro latriggu 
kirtriggu Rättv. kirtryddju Bju. Flo. Jä. Äpp. 
kirtriddju Nås kirtryddju kfitröddju Mal. 1. 
`puckelryggig / hunch-backed' (SAOB) Flo. Mal. 

'krokryggig' (SAOB) allm. Syn.: se kutig". 
kuttra sv.v.l. ku`står Ve. ku`ttra Bju. ks`ttra Flo. 
1. 'småprata; jollra / chat, prattle' (jfr SAOB 
kuttra" la) Flo. 2. 'frambringa ett skälvande 
läte (om vissa fåglar) / coo (of certain birds)' 
(SAOB kuttrar' ib) Bju. Syn.: kurra, 
bet. 1. 3. `smågnägga (om häst) / whinny (of 
horse)' Ve. Syn.: se gnassla, bet. 1. 

kuv m. Ja kauv Älvd. Våmh. kåjv Ve. kajv 
Ors. kav Rättv. Vd. 1. 'puckel, kutrygg' (jfr 
SAOB kuv') OvSi. Rättv. ur du gö å löp i 
ket`jvent Ve. 'vad du går kutryggig'; (äv. om  
puckelryggig individ:) ni`saskåvsn Rättv. <den 
puckelryggige mannen i Nisesgården'. Syn.: 
kut', bet. 1; kuvrygg; rul, bet. 2. 2. 'övre, 
rundad (bärande) del av rygg; rygg' (SAOB 
kuv' a) OvSi../n a ka'uvin a 4-'6  a'nn Älvd. 'han 
har rygg till det, han' (äv. bildl.); du skull å 
båjtivår kå'jven min .21ö'nå Ve. 'du borde ha över 
ryggen med riset'. Syn.: kuggin; kut', bet. 2. 

'hög, stack / heap, stack' (SAOB kny' b) Vd. 
asvyänkfiv Flo. 'hög av agnar'; ri'skäv Nås 
`rishög'; snjö`kftv Jä. `snöhög'; kiev på rå`gs 
Nås <hög råge'. Jfr kuva' v.; drås-, moss-, 
snes-, tve-. Syn.: dungen; hop, bet. 1; hög, 
bet. 1; kur", bet. 2; stack. 4. 'höstack, be-
stående av ett (visst) antal kämmor / haystack, 
consisting of a (certain) number of kämmor' 
(jfr IDDB I 231, 239, 246) Vd. Jfr kuk"; hö-. 
5. 'trädstams naturliga rundning / natural 
rouncling of tree trunk' Ve. stu`kkår skull gö å 
kei`jvem 'stockarna skulle (vid hankkörning) 
glida på den naturligt böjda sidan'. Syn.: böj, 
bet. 2. — Avl.: kerjva sv.v. Ve. 'kuta med ryg-
gen / hund' one's shoulders'; kå'jvas v. pass. Ve. 

1. 'vara kutryggig / be bent, stooping'. 2. 'ha 
svårt för att tala rent ut / have clifficulty in 
being straightforward'. 

kuva' sv.v .1. kfiva Äpp. öVd.; pass. kit'vås Flo. 
Äpp. (jfr kuv, bet. 3-4) 'lägga upp (samla) 
hö etc. i små högar / put (eollect) hay in small 
heaps' (SAOB kuva'). Jfr kukn, avl.; kuran, 
bet. 1. 

kuva" sv.v.l. ka`v(a) Våmh. (Bon.) Mor. Ors. 
Oro ,,,kå'jv(a) Ve. kcruv(a) Soll. kirva Rättv. 
Bju. 1. <få bukt med, göra sig till herre över / 
master' (SAOB kuva" 2) Våmh. (Bon.) Rättv. 
nå' a jet kfeva /ekin lel Rättv. 'nu har jag allt 
fått unghästen (eg. fålen) spak'. 2. 'besegra i 
ordstrid, stuka, snoppa av / get the better of, 
take s.o. down a peg' Ve. Soll. Oro du ket'uvät då 
mi ry`kktit, då Soll. 'du gjorde då mig alldeles 
svarslös, du'. — Pass.: an ska kft'vas öMor. 'han 
bör hållas i tukt'. — Särsk. förb. (till:) 4n 
kilved-ti'l si öOrs. 'han böjde sig, kröp ihop'. 
Syn.: kura' ihop. 

kuvel-kved na.II kirvekkwiö Älvd. (jfr Jak. 
Shetl. kuvl) 'tjock, rund mage / pot-belly'. 
Jfr kuvlig. 

kuvert n.Ia ktrwerrt Älvd. kova'rrk Leks. Bju. 
Dju. kovå'r (bf. kova'rrtjä) Jä. kovå'r Äpp. Mal. 
'omslag till brev / envelope' (SAOB B 4). 

kuv-hö n.V kirvhåj Li. 'hö, som lades som 
översta lager på den färdiga hässjan / top layer 
of hay on hurdle'. Syn.: se hövda f. 

kuvigi  adj. I ka`uvug ka`uvihn Älvd. kds fvun Ve. 
ka`jvun Ors. kft'vu Rättv. (jfr kuv, bet. 1) 
'puckelryggig; kutryggig'. Syn.: se kutig'. — 
Adv.: gå kirvut Rättv. <gå krokig (framåtlutad) 
/ walk along stooping'. 

kuvigu  adj. I kå''jvun ,,,kfivun Ve. ku"vun Ors. 
1. 'som har insjunket bröst / with a hollow 
chest' Ors. 2. `böjd (om slädmed) / curved (of 
sled-runner)' Ve. 

kuvlig adj. I kirvkug 	Älvd. kirvkun 
Våmh. (Bon.) ku"vIrun vMor. Ve. (jfr kuvel-) 
'konvex, buktande utåt (uppåt); ojämn / 
convex; uneven'. Jfr däljig, bet. 2; skålig. 

kuv-rygg m.Ib ka‘u(v)rygg Våmh. kirvrygg Oro 
<puckelrygg; kutrygg' (jfr SAOB; såväl om 
kutig rygg som om person med dylik rygg); 4n, a 
ka`uryddjin Våmh. 'han är puckelryggig'. Syn.: 
kut', bet. 1; kuv, bet. 1; rul, bet. 2. 

kuv-ryggad adj. I ka'uvryggaö Älvd. ka`u(v)-
ryggak ,,,ka'(v)ryggadtt Våmh. käjyriddjadv, 
öMor. Ve. ka' jvriggad kfc' vrigg a Ors. 	vrygga 
Ore (Noreen Ordl.) 'puckelryggig; kutryggig'. 
Syn.: se kutig'. 
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kuv-ryggig adj. I ka'uvryddjun sÄlvd. kft'vryggug 
Ore kii'vreddjs ÖVd. (Noreen Ordl.) = föreg. 
(jfr SAOB). 

kvabbig adj. I kwa`bbgn Våmh. (Bon.) kva`bbun 
öMor. kva'bbån Soll. (SAOB). 1. 'otympligt fet, 
lunsig / fat and clum,sy' Son. 2. 'tjockt 
klädd, påbyltad / warmly dressed, bundled 
up' Våmh. (Bon.) Soll. Jfr dulsig. Syn.: 
kvaddig, bet. 1; vabbig. 3. 'vårdslös, slam-
sig / careless, sluttish' öMor. - Adv.: kva`bbåt 
klräseldår Soll. 'otympligt tjockt klädda / bunclled 
up with clothing'. 

kvacka sv.  .v .1. kwa'kka Älvd. Våmh. Ors. kva`kka 
Soll. 'bete sig snuskigt / be dirty, filthy'. - Särsk. 
förb. (i:) kwakk-i' si no jli"tå Älvd. 'hastigt äta 
ngn rörigt lagad mat'; (ihop:) kwakk-Kettp Älvd. 
kvakk-iö' p Soll. `(snaskigt) röra ihop (ngt osmak-
ligt)'; (t ill: ) n4 ar i kwakka-ti' nö' a åig Älvd. 'nu 
har jag rört ihop något (att äta) åt dig'; (å:) u öfil 
kwakker-4' aig Älvd. 'så du snaskar ned dig!'. - 
Ssgr: kwa`kleså,ra f. Älvd. 'slarvig person /untidy 
person'; kwa`lckskld f. Ors. 'mat, kvarlämnad i 
skålen efter måltid / food left in bowl after 
meal'; djgrå kwa'Ickskeili( kwa,' kkskli lår) 'vid 
måltid lämna mat i skålen / leave food in bowl 
after mear; kwawlekspråk n. Älvd. 'oanständigt 
tal / filthy talk'. - Av!.: kwakk m. Älvd. 'snuskig 
individ / filthy person'; kwakk Älvd. Ors. 
kvakk Soll. n. 1. 'snusk, snaskighet / filth, 
squalor' Älvd. 2. 'ngt hoprört, jox / mess' Soll. 
3. 'ngt tjockflytande el. slemmigt / sthg viscous 
or slimy' Ors.; kwa`kka f. öMor. 'ngt hoprört' 
(t. ex. osmaklig maträtt); kwaskkug nÄlvd. 
kwaskkun Våmh. kwa'kkun Ors. adj. 1. 'snaskig 
/ dirty' allm. 2. 'blöt, våt (t. ex. om  väg, om 
kläder) / wet (e.g. about road or clothing)' Ors. 
Jfr kvatta v., ssgr, avl. 

kvadda f.IVa kva`dda Leks. (jfr kvaddig, bet. 2) 
'korpulent kvinna / stout woman'. Syn.: 
ludda", bet. 6; lunsa; lunta'. 

kvaddig adj. I kva'cldån Soll. kva'ddug Leks. (jfr 
V11 We. kvad& 2). 1. 'tjockt klädd, påbyltad / 
warmly dressed, bundled up' Soll. Syn.: 
kv abbi g, bet. 2; v ab b i g. 2. ̀ tjock, korpulent / 
fat, stout' Leks. Syn.: diger, bet. 1; fet, 
bet. 1. 3. 'våt (om hö); kladdig, degig (om 
bröd) / wet (of hay); sticky, doughy (of bread)' 
Leks. Jfr degig, bet. 1-3. 

kvaka sv.v.l. kw4`ka öOrs. (jfr SAOB kvaka, 
under kvackall). 1. 'kraxa (om kråka) / 
croak'. 2. 'tala i näsan / talk nasally'. 

f.IVa kwa'lla Ors. (jfr S. Bugge i No- 

reenOrcll. kvadla f.) 'bubbla / bubble' (t. ex. 
på kokande vätska). Jfr kvalla v., bet. 1. 

kvallan  f.IVa; se kovall m.: bock-k(o)valla f. 
kvalla sv.v.l. kwa'lla vMor. Ors. kva'1.21a Ve. 
(jfr kvatta v. och LD II 92, 94 f.) 	vSoll. 
kva'11(a) Soll. kws'lla Ore. 1. <bubbla, puttra / 
bubble, simmer' Ors. Jfr kvalla' f. Syn.: 
kvattra, bet. 1. 2. 'prata strunt / talk non-
sense' allm. uka nå' du kwa'llsr ajti vOrs. 'sådan 
smörja du pratar om!'; wån kwsllär dfil m,ä Ore 
<vad pratar du för strunt?'. Syn.: kvatta, 
bet. 2; kvattra, bet. 3. 3. `bete sig menings-
löst el. fjolligt / behave in a silly way' Mor. Ors. 
4. 'vara krånglig / be difficult' Mor. Ors. - 
Ssgr: kwaslldjårå n. vMor. 1. 'krångligt arbete / 
difficult work'. 2. 'meningslöst arbete / point- 
less work'; kwa'llkall m. Ors. 'skvalleraktig 
man / gossiping man'; 	 f. öOrs. 
'skvalleraktig kvinna / gossiping woman'; 
kwasllkesi f. vMor. <kvinna, som pratar strunt / 
woman who talks nonsense'; kwa'llwEdår n. 
vMor. 'krångligt (ostadigt) väder / changeable 
weather'. Jfr kvatta v. ssgr. - Avi.: kwall 
vMor. kvalt Soll. m. 'man, som pratar strunt / 
man who talks nonsense'; kwall vMor. Ors. 
kvalt Soll. n. 'struntprat / nonsense'; kwa'lla 
vMor. kva'lla Soll. f. 'kvinna, som pratar strunt / 
woman who talks nonsense'; kva'llån Soll. 
kwa'llun Ors. adj. 1. 'fjollig, barnslig / silly, 
childish'. 2. 'kinkig, krånglig / difficult, 
awkward'. Jfr kvaltig adj.; kvacka v., ssgr, 
avl.; kvatta v. avl. 

kvalmig adj. I, se kvälmig. 
kvalp m. Ta kvallp Rättv. (Bo.) (jfr Torp kvelp) 
'fjollig, drumlig person / silly, awkward person'. 

kvaltig adj. I kveil(1)tu Rättv. (jfr Torp kvaltr). 
1. 'krånglig, besvärlig / difficult, awkward'; ä 
bi så kväl(1)tut ma så mitji bå,'nsr 'det blir så 
besvärligt med så många barn'. Jfr kvalla v. 
avl. 2. (om person:) 'opraktisk, fumlig / not 
practical, fumbling'. 

kvamna ( -kvavna -kvåvna) sv.v.l. kw'ven 
Älvd. kweevin Våmh. kwit'ven vMor. Ve. kvii'ven 
Soll. (jfr LD I 224); kwssmmna ,,,kwu`mma Ors. 
kws`rnmna Ore kva'm(m)na Rättv. kva‘mmna 
Leks. kv:i'vna Bju. kva`mmn- ÖVd. (om mot- 
sättningen å : a se LD I 259: 12 och jfr ordb. 
kvaven adj., kvåvlig adj.; jfr Noreen. Orcll. 
106 f. under kvamna, kv å f na etc.; Torp under 
kvavna). 1. `kvävas / suffocate' (SAOB under 
kvavna) allm. Jfr kvav n., bet. 2. Syn.: 
kvava v. pass.; kväva v. pass.; kvävna. 2. 
'svimma / faint' Soll. Syn.: se bäva, bet. 2; 
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dorma (av), bet. 2; dåna"; svimma. —Pass.: 
kva`na(m)nas Rättv. 'kvävas'. — Särsk. förb. 
(av:) kva`mmn-it ÖVd. 'kvävas'. 

kvann n.Ia gvann Li. 'mästerrot, Peucedanum 
ostruthium / masterwort' (jfr SAOB under 
kvanne). Syn.: buråbergsgräs. 

kvann-pipor f.IVa pl. (g)va`nnpipsr Tra. 'växten 
strätta, Angelica silvestris / wild angelica'. 
Syn.: se björnkumminstrånge m. fl. 

kvann-rot f. VI (g)vcennröt Tra. = föreg. 
kvant' m. Ja kwstt Ore kvan(n)t ^4evått Rättv. 
kvatt Leks. kvannt Bju. Äpp. Mal. kvatt Li. 
(jfr Hg.). 1. 'pojkspoling, pojke / boy, lad' 
(SAOB kvant' 1) allm. Jfr kvanting; pojk-. 
2. 'småvuxen varelse / short being' allm. ka`kv-
kwstt Ore `liten, späd kalv'; ks'llkvatt Leks. 
<flickunge'; ky'kkvatt Leks. o`uvkvatt Li. 'litet 
barn'. Jfr knagg, bet. 4; fål-. Syn.: kott m., 
bet. 2. 3. (senare ssgsled:) 'fruktställning el. 
kotte av al (Alnus incana) / cone of alder' Soll.; 
geldärkvått `clets.'. Syn.: se kott m., bet. 1. 
4. (abstr.:) 'ringa förmåga att växa / little 
ability to grow' Ore Rättv. a kws'ttn, t8' je de 
Ore 'har kvanten tagit dig?' (sagt till barn, 
som växer långsamt). Syn.: kott m., bet. 4. 

kvant" m. Ja k fint Älvd. Våmh. kwått vMor. Ve. 
vSoll. kvått öMor. Soll. kwstt Ors. Ore (jfr Hq.). 
1. 'smågris; gris, svin / piglet; pig' allm. &tt å ?ek 

441,, nVåmh. 'ut och köra med gris' (vid varg-
jakt; ÖDB I 43); djärå smekustta nVåmh. 
(idrottslek; jfr kussa, bet. 4); wi`ttärkiistt 
Våmh. (Bon.) 'gris, som uppföddes på vintern 
för att slaktas på våren'; sö'ldkwett Ors. 'smågris 
från Sollerön'; sweejnkwytt Ore 'digris'. Jfr 
gris-, jul-, orsa-, orsakarl-, små-, tåg-. Syn.: 
se gris, bet. 1. 2. a. `orenligt barn / dirty 
child' Älvd. Jfr dr e t -, sylt-. b. (senare ssgsled:) 
'envis, vrång och led person / stubborn, contrary, 
nasty person' Ve., se gorr-. 3. a. 'öknamn på 
Sollerökarl / nickname given to man from 
Sollerön' allm. 8ii'811dlegstt Våmh. soWdkvettt 
öMor. 'dots?. b. (senare ssgsled:) 'öknamn på 
Orsakarl / nickname given to man from Orsa', 
se orsa-. 4. (senare ssgsled:) 'vitskummande 
våg på Orsasjön / white-crested wave in Orsa 
Lake' Våmh. (Bon.), se orsakarl-. — Ssg: 
ki.f 6tta,kkt2n adj. Våmh. (Bon.) `orenlig / dirty'. 
— Avi.: kweettun adj. nvMor. 'smutsig / dirty'. 

kvanta sv.v.l. kwel`tta vMor. kveetta öMor. 
kveett(a) Soll. 1. `parturire (om svin) / farrow 
(of pigs)' allm. Jfr kvant", bet. 1. 2. (jfr 
kvant", bet. 2 a:) 'slaska, söla, bete sig snaskigt / 
splash, idle, be messy' Soll. sy'llt å kvätta 'söla  

och slaska'; kvint å spä'j 'kräkas'. — Särsk. 
förb. (ned:) kwått-ni'd nvMor. `smutsa ned'. — 
Sag: kwerttkall m. vMor. `sölgris, sölkorv / 
dawcller'. 

kvant-blink m. I b kii`sttNrivyk Våmh. 'ögon-
blick / moment'; e dji'kk upek n kiesttb(rivyk 
nVåmh. 'det gick på ett ögonblick'. Syn.: 
svinblink. 

kvant-bås n. I a lews`ttbös.,,kws'ttks Ors. 'större 
bås i fähus, tillfälligt avbalkat för svin / large 
stall in cowshed, temporarily partitioned off 
for pigs' (ÖDB I 302). Jfr kvantkätte. Syn.: 
gris-, svin-bås. 

kvant-gylta f.IV a kiestt(d)jyllta Våmh. (Bon.) 
kumitt(d)jillta öOrs. 'sugga, som har smågrisar / 
sow with young'. Syn.: grissugga. 

kvant-hack n.Ib kiesttakk Våmh. (Bon.) 'kokta 
och hackade inälvor av svin / boiled and 
chopped-up entrails of pig' (ÖDB III 481). Jfr 
hack' n., bet. 2a. Syn.: svinhack. 

kvant-ho m.V kientås Våmh. (Bon.) 'matho för 
svin / food-trough for pigs'. Syn.: gris-, 
svin-ho. 

kvanting m.Ib kweenntivvg vMor. 'pojkbyting / 
lad, brat' (SAOB). Jfr kvant', bet. 1. 

kvant-krammel n. Id kveettkram,mbedr Soll. 1. 
'foderhäck i svinstia / fodder-rack in pigsty'. 
2. `visst mönster i väv / certain pattern in 
weaving'. 

kvant-kätte m. Illa layttfitt(ä) Våmh. 'inhägnad 
för svin, anordnad i fähuset, i stallet el. utanför 
fähuset / pig-pen in the cowshed, the stable, or 
outside' (ÖDB I 302). Jfr kvantbås. Syn.: 
gris-, svin-kätte. 

kvant-snut m.Ia kientsnaut Våmh. 'svintryne / 
snout'. 

kvant-stinn adj. I kveettstinn Soll. 'dräktig (om 
sugga) / farrowing'. Syn.: gris-diger, -stinn. 

kvant-stuga f.V kiesttstaga Våmh. 'svinstia / 
pigsty' (ÖDBI 302). Syn.: svinsta; svin-stia, 
-stuga. 

kvant-sugga f.IVa kvå`ttsugga öMor. <dräktig 
sugga / farrowing sow'. 

kvappla sv.v.l. kwa'ppla Ors. (jfr ? Torp Bl. 
kvap n.) 'tugga dåligt / not chew properly'. — 
Avi.: kvä"2:ku adj. Rättv. 'fumlig (i arbete) / 
fumbling (at a job)'. 

kvar adv. kwår ,,,kwe'rre Älvd. Insår Våmh. 
kweerra ^,kwä'rr(a) ,,,kweerre 	vMor. 	kvår 
kvte rrå öMor. kwä' r(a) ‘‘, kwä' rr(a) Ve. kwär 
kweero vSoll. kvår ,,,kvet‘rä Soll. kwär kwärr 
kwte rru Ors. kwärr kwte rro Ore kvår kvä"rå 
Rättv. kvår Leks. kvär kvä` ra Bju. kvär 
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kväsra Ål kvär Dju. ÖVd. kvår Nås Jä. Äpp. 
kvår kvå'r s Mal. 1. <på samma plats / in the 
same place' (SAOB II 1) allm. då hann e ful bi' 
nån wä'rrm i rn,ö`rim kwierra vMor. 'då kan det 
väl bli ngn värme kvar i (spis)muren'; du få 
stä,n kverå Rättv. (Bo.); han tö kvå'r ä Jä. 
'han behöll det kvar'. 2. 'ss. återstod, i behåll, 
över / left, over' (SAOB II 2) allm. dem drokk-g'r 
e kwå'r wä'r Våmh. 'de drucko ur det, som var 
kvar'; fikk tä,' e så kwterr wä'r nvMor. <jag fick 
taga det, som var kvar'; däm a fått ta ed så kvå'r 
a vu'rrti öMor. <de ha fått taga det som blivit 
kvar'; full e hä mån kvå'r s te fsasg‘na Mal. 
'nog är det många kvar att förse'; (äv. bildi.:) 
ä ä fäl int lå'vvt kvä`ra Ål (om en döende) 'det 
är väl inte långt kvar'. 3. (halvt adjektiviskt:) 
<stilla, lugn / still, quiet' allm. stånd kwå'r 
( ,-kwe'rre )Älvd. stöt kwEr(a) Ve. stand kvå'r 
nMal. <stå stillar; dem du"gå int wa,"-kwärr 
vMor. <de kunna ej hålla sig lugna'; sjå' um, du 
dåv si"t-kvår jän flrä'kk Soll. 'försök, om du 
kan sitta stilla en stund!'; sit kvä'r nå' Rättv. 
<sitt stilla nu!'. — Ssg: kvä'rstykk m. Dju. 'stock, 
som blivit kvarglömd (vid timmerkörning) / log 
which has been left behind'. 

kvarn sv.v.l. kvä,'lrs Jä. kväka Mal. kvä`r- Li. 
'kvarhålla, förmå att stanna / keep, hold, 
persuade to stay' (SAOB 1-2); i ska kan kvå`lr 
dum Mal. 'jag skall kunna hålla dem (o: häs-
tarna) kvar (på magiskt sätt)'. — Refl.: 'hålla 
sig kvar / remain' Li. je kveir me fsl på" ani 'jag 
höll mig allt kvar på honom (o: hästen)'. 

kvard m.Ia, se kvård. 
kvare adv., se kvar. 
kvarkarna. III a •••• f. IV a kwa`rrka f. Älvd. vMor. 
kva'r(r)ka (best. kva'r(r)ksn) m. Rättv.; best. 
kva`rrkän Bju. kva`rrka Dju. Nås Äpp.; best. pl. 
kva'rrkan Ga. kveirrkar Jä. 'en hästsjukdom / 
disease of horses, the strangles' (SAOB). Syn.: 
se bröstsvall; kvark-bolde, -bolla; kvärke. 
— Avl.: kwa'rrka sv.v.l. nvMor. 'få kvarka / 
have the strangles'. 

kvark-bolde m. Illa ket`rr(p)båld öMor. kva'rrk-
bsllda Jä.; best. kwa`rrkbålldan vMor. 'kvark-
böld; kvarka / the strangles' (jfr VII We. kvark-
bold). Syn.: se kvarka. 

kvark-boll(e) 	la III a kå'rrkbåll (best. -bål- 
lan) Soll. kws'rr(p)bsll Ors. kå'r(r)tbåll kå'r(r)p-
båll Rättv.; best. ki2'8rrbollv Älvd. kå'rrkbållv, 
öMor. = föreg. 

kvarn f. Ta II kwenn Älvd. Våmh. kwenn vMor. 
Ve. Ors. kvänn öMor. Soll. Mal. ÖVd. kwänn 
Ore kvär Rättv. Leks. Dju. Moek. (pl. kverrer 

Rättv.) kvär Bju. Ål Ga. kvarn Flo. Jä. kvårn 
Nås kvåri Äpp. 1. 'för krossning av spannmål, 
salt, potatis, peppar etc. avsedd anordning 
(vare sig redskap el. anläggning) / mill for 
crushing graM, salt, potatoes, pepper etc.' (se 
ill.; SAOB 1-2; ÖDB I 148) allm. dajt i kwg'nne 
Älvd. bst i kwä'nne Ore it a kvä'rna Jä. 'till 
kvarnen'; (äv. bild!.:) an a teiji så vå'tn, ivir 
kvä'rä Rättv. 'han har tagit sig vatten över 
huvudet'. Jfr bäck-, drag-, dubbel-, dygn-, 
gammelkull-, gropp-, gröppje-, hand-, 
hemma-, hen-, hjulkarl-, jordpär(ons)-, 
hl!-, malt-, par-, peppar-, pär(on)-, salt-, 
skvalt-, skvassel-, tve-, tytt-, väder-. 2. 
(senare ssgsled:) 'anordning, som till utseende 
el. konstruktion påminner om en kvarn / deviee 
reminiscent of a mill, either in appearance or 
construction' (SAOB 3); se lur-, såg-, väder-. 
3. 'cellkaka (vaxkaka) i vissa insekters bon / 
honeycomb in hiva of certain inseets' Älvd. 
Våmh. Li. Jfr geting-. 4. (senare ssgsled:) 
<vattenvirvel / whirlpool, eddy'; se is-, troll-. 
5. (senare ssgsled:) 'storätare / big eater'; se 
bröd-. 6. (senare ssgsled:) 'två bromsar, fast-
stuckna i vardera änden av ett styvt grässtrå 
och vända åt var sitt håll samt flygande runt 
uppe i luften / two gadflies stuck into either 
end of a grass stalk faeing opposite clirections 
and flying around in the air' Våmh.; se b r ö ms-. 
7. (senare ssgsled:) 'trämortel / wooden mortar' 
vMor.; se mattias-. 

kvarnbergs-gubbe m.III a kviennbäasgubba Mal. 
<man, som sysslade med tillverkning och för-
säljning av kvarnstenar / man who made and 
sold millstones' (ÖDB II 32). Syn.: kvarn-
stenhuggare; kvarnstensgubbe. 

kvarn-bro f. VII a kvä"nnbrfin Soll. kvä,'rbrö Ga. 
kvä'rbrö Mock. kvä'nnbrå Mal. 'bro, ledande 
från stranden till i vattendrag byggd kvarn / 
bridge leading from shore to mill built in stream' 
(SAOB 1; ÖDB III 270). 

kvarn-bäck m. Ib kwennbekk Ve. kverbäkk 
Rättv. (Bo.) 'bäck (med fall) anv. för drivande 
av kvarn / mill-stream' (SAOB). Jfr kvarnfår. 

kvarn-damm m. - n. la kwenndåmm --,kwe'nnd4rra 
Älvd. Våmh. kvä'nndammn Son. kwe`nndamm ,•••• 
kwenndåmm Ors. kvå'vdamm, Äpp. kvänndarnm 
Mal. ÖVd. 'fördämning vid kvarn; uppdämd 
vattensamling för kvarndrift / mill-dam' (SAOB 
kvarndapami; ÖDB III 268). Jfr dammvat-
ten; dämma' f.; dämning. 

kvarn-del m. In kväsnndålr Mal. <andel i kvarnan-
läggning / part-ownership of mil' (ÖDB I 473). 
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