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document' (jfr SAOB papperslösen); ä e pdp-
puäslåsniy i dä' g, ss no ga  ve ä' tiläg 'det är 
papperslösen (att betala) i dag, så nu få vi (dom-
stolens) utslag'. 

pappers-påse m. IV pdppespäsu Nås pa`ppas-
på» Jä. pdppuspass Mal.= papperskoppe 
(SAOB). 

pappers-ros f. I a pdppasrös Flo. =pappers-
blomma (SAOB). 

pappers-skrock m. I b pa"pässkråkk Soll. pdpes-
skråkk vRättv. '(bollformigt) hopknycklat stycke 
papper / (ball-shaped) crumpled-up piece of 
paper'. Syn.: papperstuttel. 

pappers-spann m. la pä"pisspann sÄlvd. 'skrin, 
avs. för förvaring av dokument / box in which 
documents were kept'. Jfr pappers-ask, -äske. 

pappers-tuttel m. Ja pdppestuttil Ors. = pap-
persskrock. 

pappers-äske n. III pål"piesesstjä Våmh. (Bon.) 
=pappersask. Jfr pappersspann. 

papp-fåle m. IV pdppfälru (jfr pappa v.) Jä. 'diföl 
/ sucking-foal'. Syn.: se disfåle; di-, dis-, bet. 
2b, papp-, bet. 2, tiss-unge. 

papp-horn n. Ja pa`ppwann Ore pdpphön Rättv. 
pa`pphörn Jä. 'dihorn / horn of animal, used as 
baby' s feeding-bottle'. Syn.: dis-, m a m m-, 
popp-, tåg-horn; kopp", bet. 2. 

papp-kyl m. Ja pdppkgk Leks. 'dibarn / nurse-
ling'. Syn.: se dis-kripp, -unge, bet. 1; papp-, 
popp-unge; tågkripp. 

papp-käring f. Ib pa`pptjäriu Leks. Jä. 'digivande 
kvinna / woman who is breastfeeding'. Syn.: 
tågkäring. 

papp-mjölk f. I b pdppmjnirk Leks. pdppmjökk Ål 
'kvinnomjölk / woman's milk'. Syn.: se bröst-, 
popp-mjölk. 

papp-sjuk adj. I pa`ppfäk Rättv. 'som längtar efter 
att få dia / wanting to suck at the breast'. Syn.: 
popp sjuk. 

papp-snål adj. I pdppsnåtr Jä. 'svår att avvänja / 
difficult to wean'; Irsskulla e ss pdppsnåk su je 
tror je vär ska`mmdum väy-å' o 'lillflickan vill så 
gärna ha bröstet, så jag tror jag får svårt (eg. blir 
rådlös) att avvänja henne'. 

papp-spene m. Illa pdpps~ Ål 'spene på sugga 
el. hynda / teat of sow or bitch'. Syn.: pappe, 
bet. 1, m.fl. 

papp-tand f. VI pa'pptann Ve. Dju. 'mjölktand 

/ milk-tooth'. Syn.: popp-, tåg-tand. 
papp-unge m. Illa pa`ppugya Leks. pdppunnjä 

Jä. 1. 'dibarn / nurseling' Jä. Syn.: se pappkyl 
m. fl. 2. 'diföl / sucking-foal' Leks. Syn.: se 
dis-, papp-fåle; disunge, bet. 2b, m.fl. 

papp-varm adj. I pa`ppvarrm Äpp. 'spenvarm (om 
mjölk) / warm from the cow (about milk)'. Syn.: 
kick-, mjölk-, spen-varm. 

papp-vårta f. IV a pdppwarrta Våmh. (Bon.) 
pdppvatta Äpp. 'bröstvårta på kvinna / nipple, 
teat'. Syn.: se bröst-, dis-, popp-vårta; 
papp" m.fl.  

par n. II—I a pär allm. 1. 'två samhöriga varelser 
el. föremål / pair' (SAOB par' 1; ÖDB I 415) 
allm. pä'r um pä'r Soll. pä'r am pä'r Flo. Mal. 
'parvis, två och två'; brå"pär Våmh. (Bon.) 'två 
sammanlagda tunnbrödskakor, upphängda på 
brödspett' (ÖDB III 424); ga`mmbeirpär Våmh. 
'två gamla äkta makar'; kwe'nnstepär nvMor. 
'ett par kvarnstenar'; ska"käkpär Ve. ska"kulpär 
vOrs. ' skaklar' ; bra' sätupär Leks. 'bruds äta 
med make'; gä'kgsrpär Mal. 'par gärdesgårds-
störar'. Jfr häkt-, ox-, skid-, sko-, sock-, 
stång-, stör-, stövel-. 2. 'parhästar / pair of 
horses' (SAOB pari  1c och g p) allm. tjår min 
pä'rä öMor. UJ''r min pa"ri Soll. åk i pä'r Ors. 
tjä`r(a) ma på'rä Leks. tjår mä pä'r Nås tjår pä'r _ 
Jä. 'köra med parhästar'; däm e du`kktigär tä gö 
i 'Mir Soll. 'de (b: hästarna) äro duktiga att gå i 
par'. Jfr para, bet. 2; parom, bet. 2; paråka. 
Syn.: parhästar. 3. 'på olika sätt beräknad 
enhet vid handel med fågel / unit used in connec-
tion with game-bird trade' (ÖDB II 353f.) Älvd. 
Våmh. (Bon.) Äpp. Mal. Li. Jfr stor-. 4. (sena-
re ssgsled:) 'omgång el. sats av strumpstickor / 
set of knitting-needles'; se ten-. Jfr gång, bet. 
17. 5. (senare ssgsled:) 'beteckning för materi-
alet till ett visst föremål, betecknat med ett sub-
stantiv i pluralis / designation for the material of 
a certain object, which is designated with a noun 
in pluralform'; se dörr-, knivsked-, vävstol-. 

para sv.v. 1. pä"rå Älvd. pär- Ors. Flo. Nås på`ra 
Rättv. på'ru- Mal. pä'rå---på`ro- ÖVd. 1. 'sam-
manpara / pair' (SAOB 1) allm. 2. 'köra med 
parhästar / drive with pair of horses' (SAOB 1d) 
Rättv. je sa fet å på`ra 'jag skall ut och köra med 
parhästar'. Syn.: p aråk a. — Refl.: på"rå sig 
Älvd. 'ha samlag'. — Pass.: på`j na i ni`du, ss 
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går o g'vy Mal. 'om kon betäckes i nedan, så går 
hon dräktig över den normala tiden'. — Särsk. 
förb. (ho p:)pår-hö'p Flo. Nås 'sammanpara; gif-
ta (två kontrahenter) med varandra'; (ihop:) 
1. 'sammanpara' allm. pårå-jä'p su`kkur Älvd. 
'lägga strumporna parvis'. 2. dem parär-ihö'p-si 
Ve. 'de para ihop sig (vid frieri pröva att sova 
tillsammans om natten; om blivande fästfolk)'; 
par-ihö'p-sä Rättv. (Bo.) Bju. 'gifta sig med var-
andra'. 3. er få påro-ihö'p-er ss gatt er kann da 
i sen 'fra. 'ni ra (eg. I fån) samsas så gott ni 
kunna (eg. I kunnen) i sängen'. 

paraktig adj. I prrakktug nÄlvd. prrakktyn 
Våmh. para'kktun öMor. på`rakktun Ors. (Rietz 
495 a; Wennberg paraktug; jfr Torp p arug). 
1. 'styvsint, motspänstig / stubborn, obstinate' 
(jfr SAOB under pari', avl.) allm. 2. 'kräsen, 
nogräknad / particular' öMor. däm e så para'kk-
tugär, så däm viUä int jätå"de (D: korna) äro så 
kräsna, så de vilja inte äta (höet)'. Syn.: se 
pälig, bet. 1. 

paraply m. I a paraprg'l Älvd. Bju. parapy' 
Våmh. Soll. parapti' öMor. parapri'l Ors. Rättv. 
parapriik Dju. paraprgilr Flo. parapy' Mal. par-

Tra. 'hopfällbar skärm av tyg till skydd mot 
regn / umbrella' (SAOB). 

par-härbärge n. III—I a på`rarrbär vOrs. på'rharr-
bär Ga. på`rharrbrä Flo. loftbyggnad med två 
utrymmen på vardera våningen / loft-building 
with two rooms on either floor' (ÖDB III 85). Jfr 
dubbelhärbärge. Syn.: parloft. 

par-hästar m. pl. på'rhässtää  Mal. 'två hästar i par 
/ pair of horses' (SAOB). Syn.: par, bet. 2. 

park m. Ib parrk—pääk Mal. 1. 'litet stycke 
mark, litet område / small piece of land, small 
area' (Sdw. parker 1); an ka'mm a'llää  tå päiät-
jam 'han kommer aldrig ur fläcken'. Syn.: se 
fläck, bet. 3a. 2. 'liten mängd; dugg, dyft / 
small mount or thing' (i förb. inte en stick-
ande park:) int en strkkede pa'rrk Mal. 'inte ett 
enda dugg'. Jfr sticka(n)de. Syn.: se tecken, 
bet. 4, m.fl. 

par-kvarn f. la på'rkvänn Soll. på'rkvär Rättv. 
(Bi.) på'rkwenn Ors. på'äkvänn Mal. 'kvarn med 
två par stenar och två vertikala hjulaxlar / mill 
with two pairs of stones and two vertical axle-
trees' (ÖDB III 51). Syn.: se dubbelkvarn. 

paria sv.v.1., se pala. 

parlament n. J a gelment Ors. 'rackartyg, ofog / 
mischier (SAOB I 1). Syn.: se odygd, bet. 
2; rackartyg m.fl. 

par-linjor f. pl. pa"rlinjur vMor. på'rlinjur öMor. 
'draglinor för parhästar / traces for a pair of 
horses'. 

par-loft n. I a på9rafft ÖVd. = p ar h ärb ärg e. 
parom oböjl. adj.; adv. priltm Älvd. pa"rum 
vMor. på'rom Rättv. Dju. 1. (adj.:) 'som passa 
ihop, maka / suiting one another, well-matched' 
Älvd. vMor. Rättv. dier  irå på"rym Älvd. 'de äro 
maka' (t. ex. om  två vantar); ed å-nt pa"rum 
vMor. 'det är inte par, som passa ihop'; däm e-tit 
a'1(1)s på`rom Rättv. 'de passa inte alls ihop'. 
2. (adv.:) 'parvis / in pairs' (Rietz 495b) Rättv. 
Dju. dam gekk på`rom Dju. 'de gingo två och 
två'; tjå'r på`rom Rättv. Dju. 'köra med parhäs-
tar'. Jfr par, bet. 2; paråka. 

parskaft-kniv m. J a pgrrskaftknajv Ors. pa"rskaft-
knäjil Soll. 'tvåskaftad kniv med det ena skaftet 
vinkelböjt / double-handled knife with one han-
dle at an angle' (anv. t. ex. vid båtbygge); (se ill.; 
jfr ÖDB 11 194). 

par-slå f. la 	öMor. pa"rilån Soll. 
vOrs. 'slå (svängel), anv. vid parkörning / 
swingle-tree, used when driving a pair of 
horses' (se ill.). 

par-stolpe m. Illa parstö'p öMor. 'en av de två 
milstolparna på vardera sidan om vägen / one of 
the two milestones on either side of the road'. Jfr 
fjärdings-, mil-stolpe. Syn.: parstälpe. 

par-stuga f. V pårstuga' öMor. på` rstugu Soll. 
på'rstaga Ore på`rstägu Rättv. på`rstuggu Leks. 
Ål på'Atuggu Flo. ÖVd. på'astuggu Mal. 'envå-
ningshus av timmer med ett rum på vardera si-
dan om förstugan och en liten kammare (kove) / 
one-storied timbered house with one room on 
either side of entrance and a small room (kove)' 
(se ill.; SAOB; ÖDB III 65, 136f.; Gruddbo 265). 
Syn.: lång-, möt-stuga. 

par-stång f. VI på`rståuy Ga. 'trästång, omkr. 
11/2  aln lång och fäst mellan två getter, varige-
nom dessa förhindrades att hoppa över el. krypa 
igenom hägnader / wooden pole about 11/2  ells 
long, fastened between two goats to stop them 
jumping over or getting through fences'. 

par-stälpe m. III apå`rstii4pa Rättv. = parstolpe. 
par-säng f. Ib på`rsäyy Leks. 'dubbel tvåvånings- 
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säng, bestående av (två sänglängder med) fyra 
bäddar / double bunk-bed, consisting of four 
beds' (jfr SAOB; Gruddbo 263, bild 9). 

part m. Ja på(r)t Ve. pärt Son. Flo. parrt Leks. 
påt—patt Mal. palt ÖVd. 1. 'del, andel / part, 
share' (SAOB 1) allm. Jfr halv-. 2. 'grupp, 
flock / group, flock' (SAOB 2) Soll. Leks. Flo. 
dam ka' mm pa'rrtar å pa'rrtar Leks. 'de kommo 
gruppvis'; dan g.'n pa'rrtp ätt dan å'ra Leks. 
'den ena gruppen efter den andra'. 3. 'person 
el. part i rättegång / party in law-suit' (SAOB 7 c) 
Ve. Leks. Mal. an va på' i mil'Zrä Mal. 'han var 
part i rättegången'. 

partisk adj. I pa' rrtisk Leks. 'som i tvist tar parti 
för ena personen el. parten / partial, one-sided' 
(SAOB partisk" 3). 

par-varg m. I b på`rwarrg Ve. 'ett slags tafattlek / 
a kind of tag'. 

parvel m. I a—d pi`rrvel öMor. (bet. 2) pa'rrvil 
Soll. (bet. 1) pu'rrvil Ors. (bet. 1; se Boöthius, 
Orsam. 84) pa'rrvil Leks. Bju.—py'rrvil Leks. 
(bet. 1); pl. pu'rrvilar Leks. (bet. 3); (jfr Rietz 
174a pyrvel; G. Holm parvel, i NS 1958 (1959) 
s. 121f.). 1. 'liten pojke, litet barn / little boy or 
child' (SAOB) allm. pekparrvil Soll. 'liten poj-
ke'. 2. 'tova i hästens man / tangled knot in 
horse's mane' öMor. 3. (pl.:) 'kejsarkronor, Li-
lium bulbiferum / orange-lily' Leks. Syn.: se 
brandgul-lilja, -nubb m.fl. 

par-åka st. v. gerak Älvd. pa"rlika vMor. på'råka 
Ors. 'köra med parhästar / drive with pair of 
horses' (äv. om  tandemkörning). Jfr par, bet. 2; 
parom, bet. 2. Syn.: para, bet. 2. 

pas-de-quatre oböjl. sbst. parika' tt—pa'pperkatt 
Tra. 'dans i .4/4  takt / a dance in quadruple time'. 

paska f. IV a pa'sska Rättv. Flo. pa'sska Leks. 1. 
'liten hög av koträck / small pile of cow-dung' (jfr 
SAOB paska" sbst.) Flo. Syn.: se kodret(s)-
läma m.fl. 2. 'slamsig, vårdslös kvinna / slut-
tish, careless woman' (SAOB paska') Rättv. 
Leks. Jfr paja; lort-. — Av!.: pa'ssku adj. Flo. 
'orenlig, osnygg / dirty, unkempt'. 

paska sv .v .1. pa's(s)ka Rättv. Dju. pa'sska Leks. 
Ål pa'sska Mal. ÖVd. 1. 'plaska / paddle, 
splash' (SAOB paska' 1; Rietz 495b; V11 1) 
allm. statt int då å pa'ssk i va' nnä Tra. 'stå inte 
där och plaska i vattnet!'. Jfr blaska; plumma, 
bet. 1; skvattra, bet. 2, m.fl. Syn.: se mäs- 

kall, bet. 1; pjaska; plaska'; pluska, bet. 1; 
pläska; päska; skvata, bet. 3; smäska, bet. 
2; tvaska; tväska; täska. 2. 'skrämma fisk i 
nät gm att stöta i vattnet med puls el. dyl. / 
frighten fish into net by splashing about in water 
with pole' (jfr SAOB paska' v.) Tra. Syn.: 
fösa, bet. 2; plumma, bet. 2; plumsa, bet. 2; 
pluska, bet. 2; pulsal. — Av!.: ä så pa's(s)k 
Rättv. 'det sade plask! / there was a splash!'; ä e 
pa'sskut dr(r)beta il rii`y(g)ni Rättv. 'det är slas-
kigt att arbeta i regnet'. 

pasma m. III—n. la bi'sz Älvd. Mor. Ve. Soll. 
(best. sg. dat. ba'snm Älvd.) m. ba'smä—
befsmä Våmh. blesnä—ba'smä Ors. bå`smä Ore 
Flo. Äpp. (—bä'sms f. Flo.) bå`sman Rättv. n. 
bå`sma Leks.—ba'sma Ål bå`sma Bju. Dju. Ga. 
Mock. Nås Jä. m. ba'ssma—bå`sumina Mal. 
bå`sme ÖVd. 1. 'del av härva spunnet garn, 
innehållande 60 trådvarv / spun yarn from skein, 
containing 60 lengths of thread' (SAOB 1) allm. 
2. 'uppsättning av 30 vävskedstinnar, nyskurna 
och hopbuntade / set of 30 weaver's reeds, newly 
cut and bundled together' (20 pasmor bildade en 
större bunt; jfr SAOB 2) nvMor. Soll. 

pasma sv.v. 1. ba' sna vOrs. 'avdela i pasmor och 
binda om med pas metråd / divide into pasmor 
and bind with pasmetråd' (SAOB). 

pasme-band n. la 	stibqnnd Älvd. bil'spbannd 
Mor. vOrs. bå`smöbannd Flo. 1. 'band, som 
lades omkring garnet för vart sextionde varv och 
markerade en pasma / band tied round yarn 
every sixtieth length, marking pasma' (se ill.; 
SAOB) allm. Syn.: pas me-tråd, -ände. 
2. 'band, som sattes i väven under varpningen 
för att underlätta beräkningen av vävens bredd / 
band put into weave during warping to make it 
easier to calculate breadth of weave' Flo. 

pasme-härvel m. I d—a b rå`smtnärrbäk nVåmh. 
ba'spärrvält Våtnh. (Bon.) bli'spärrvil öMor. 
b rdsphärrvil Ve. ba'stt, ärrvel Soll. bå`sma(h)arr-
vil Leks. bå`smansharrvil Ål—bå`smaharrvil Nås 
bå`smäharrvil—bå`smaharrvil Flo. bä'smaharrvil 
Jä. bå'smehärrvil Li. 'härvel, som markerade 
pasmor / reel marking pasmor' (se ill.). Syn.: 
se knäpphärvel m.fl. 

pasme-räknare m. III c b rå`spekkner Älvd. ba'stt-
råknär vMor. = föreg. 

pasme-skåp n. l a Ikstzskap Älvd. = föreg. 
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pasme-sticka f. IV a bä'stistikk Soll. 'hakförsedd 
trästicka, hörande till pasmehärveln och mar-
kerande antalet varv / stick with hook, part of 
pasmehärv el, marking number of rounds'. 

pasme-tråd m. Ja bå`stitråå Älvd..--ba'smintråå 
Våmh. bå`stitråd öMor. Ve. Soll. bå`smästrå Ål 
Äpp. bå`smatrå(d)Dju. bå`smätrå Flo. bå`sman-
trå Nås ba'ssmintrå Mal. bå`smetrå Tra. 'tråd, 
som lades omkring garnet för vart sextionde varv 
och markerade en pasma' (SAOB). Syn.: se 
pasmeband, bet. 1. 

pasme-ände m. Ill a ba'spännd Mor. = föreg. 
pass n. Ia pass Våmh. Mor. Ve. Soll. Ors. -pass 
Leks. Flo. pass Mal. 1. 'plats där skytten in-
väntar villebråd / place where hunter stands 
waiting for game' (SAOB pass' I 7) Våmh. Mor. 
Ve. Soll. pn ad tajd pa'ssåd Våmh. (Bon.) 'han 
hade ställt sig på pass (eg. tagit passet)'; däm stö 
upå pa'ssi öMor. 'de stodo på pass för villebråd'; 
stå i pa'ss Ve. 'stå på pass'; ä'lgpass öMor. 
'plats där älg väntas gå fram, och där skytten 
därför står'. Syn.: håll, bet. 5. 2. 'legitimations-
urkund för resande / passport' (jfr SAOB pass' 
110) Ors. Mal. firrdaspass Ors. 'dets.'. Syn.: 
passersedel; passedel. 3. (senare ssgsled:) 
'vattenpass / water-level' Våmh. Mor. Ve. Ors. 
Leks. Flo.; se vatt(u)-. 4. 'passning (t. ex. av 
barn) / tending (e.g. of child)' Mal. my`ttjg pa'ss 
'mycket spring'. Jfr passning, bet. 1. 

pass adv. (i förb. med prep. äv. adjektiviskt el. 
substantiviskt:) pass Mor. Ve. Soll. Ors. Rättv.—
Äpp. pass Mal. ÖVd. 1. (adv.:) 'mycket, gans-
ka, bra (med) / very, quite' Bju. Dju. Ga. Flo. 
Nås; ä kåmm så pa'ss mä fa'lrk Bju. 'det kom så 
ofantligt med folk'; fik ha`dd vi pass rö'ke lek-
v'' Flo. 'nog hade vi bra roligt i alla fall'; pa'ss 
me kri'ttur Nås 'mycket kreatur'; (ironiskt:) 
va-it ä pa'ss då Dju. 'det var just trevligt!'. 2. (i 
förb. efter pass; jfr SAOB pass' 1 17:) hä töig 
dam bå'ra ätt pa' ss Mal. 'det tog man bara unge-
fär / that was just taken at random, approximate-
ly'. Jfr gehör, bet. 2, m.fl. 3. (i förb. vid 
pass; SAOB pass' I 17b:) så ve pa'ss Nås 'så 
ungefär / approximately'. 4. (i förb. på pass; 
jfr SAOB pass' I 17c:) på pa'ss Bju. 'ungefär / 
about'; dam kkyfft tväk å' hå'rä på pa'ss Äpp. 
'de klippte håret tvärt av efter ögonmått'. 5. (i 
förb. så pass; jfr SAOB pass' 1 17d) allm. jaså 

an i så' pa'ss stå'r öMor. 'jaså han är så pass stor 
/ oh, he's that big'; a du vurrti sö' pa'ss ä Soll. 
'har du blivit så kaxig?'; jä å så pa'ss så jä kan 
tji-fp lita må' t Rättv. 'jag har så pass (mycket 
pengar), att jag kan köpa litet mat'; 8å fal jus(s)t 
så pa'ss hå' så Rättv. (Bo.) 'det här var riktigt 
bra, det' (artighetsfras efter förplägnad); nög ä-n, 
så pass tä kä'r Rättv. (Bi.) 'nog är han en så 
duktig (förmögen, ordhållig etc.) man'; så pass 
ka' nn je fur jä'ra Nås 'så mycket kan jag väl 
göra'. Jfr vida adv. 6. (närmast pleonastiskt i 
förb. hur pass; jfr SAOB pass' I 17d;) ur pas 
ståtr e a'nn nå' då öMor. 'hur (pass) stor är han 
nu då! how big is he now then'; ur pa'ss do`nnda 
a ve bo"t å vu'rrti Soll. 'så duktig (viktig) den där 
(mannen) har varit borta och blivit!'; hu" pas 
la'yyt appfrö' va an Mal. 'hur (pass) långt upp-
(från marken) var den (x stocken)?'. 7. (i förb. 
till pass; SAOB pass' 119 g:) ä kamm brå' te 
pa'ss Nås 'det kom mycket lägligt / it came in 
handy'. 

passa sv.v.1 .-3. pa'ssa OvSi. Al pa'ssa Rättv. 
Bju. Flo. Nås Jä. på`sa Leks. pa'ssa Ga. Mal. 
ÖVd. 1. a. 'vänta el. vakta på! wait for' (SAOB 
passa' I 1) allm. pa'ss do'ddjg Våmh. pass 
daiddja Jä. 'begagna tillfället att slå, innan dag-
gen gått ur gräset'; je ska pa'ss an då an gå 
a'mm jen Nås 'jag skall passa på att träffa ho-
nom, då han går här förbi'. b. 'iakttaga rätt tid! 
be in time' (SAOB passa' I 2) Ve. 2. 'sköta 
om; akta / look after; take care of, mind' (SAOB 
passa' I 3 och 5a) allm. pa'ss hu'vvä sa ska'rr-
prättlian Mal. 'akta huvudet! sade skarprät- 
taren'; du få pa'ss Nia 	du Tra. 'du får se 
efter den där lille, du'; nö få` ve sakt pa'ss ma`nn 
å' 8S Tra. 'nu måste vi allt akta på, vad vi säga 
(eg. passa munnen å oss)'. 3. 'vara lämplig, sitta 
bra, taga sig bra ut / be suitable, fit, look good' 
(SAOB passa' V 7-8) allm. du pa'sser i öyööå'r 
e`ttyn Älvd. 'du tar dig bra ut i den där mössan'; 
an djok kvi`nnfakkpällsär sam pa'ss ss jr nnt Sa 
Mal. 'han gjorde kvinnopälsar som passade så 
fint så'. Syn.: lämpa, bet. 2. 4. 'vara lämpligt, 
anstå sig / be suitable' (om det konventionellt el. 
språkligt riktiga; SAOB passa' V 9) Älvd. Soll. 
ÖVd. itjä pa'sser e tå sa`j sö' Älvd. ä pa'ss int te 
så' så Tra. 'det är inte språkligt riktigt att säga 
så'. — RO.: 'akta sig' allm. jå'rättär ska i då 
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sakt pa'ss mi bä' ttär Soll. 'hädanefter skall jag 
då minsann akta mig bättre'; du få pa'ss de då no 
Tra. 'du rar akta dig där nu'. — Särsk. förb. 
(ihjäl;) e passä0 k si e"da Våmh. 'de (två unga) 
passa alldeles utmärkt ihop (eg. det passar ihjäl 
sig, det där)'; (på:) pass-på' Nås pass-på' Mal. 
pa'ss-på Li. 'använda tillfället'; (till:) 1. ä pass 
då 	s ss brå te se ädå å't-toz då ss Mal. 'det 
passade då så bra att säga det där till henne då 
så'. 2. ä pass-ti' ss ve ka'mm da Mal. 'det 
råkade bli så (slumpade sig så) att vi kom vägen 
fram där'; (upp:) 1. pass-sipp Mal. 'vara på-
passlig'. 2. an får bå'rs pass-sipp å in Mal. 
'man måste bara passa upp på henne'; (å:) 
1. pass-.' Älvd. Våmh. pa'ss-0 öOrs. 'vakta, 
invänta; begagna tillfället'. 2. (endast negerat) 
'intressera sig för, vilja ha' Rättv. Leks. o passt 
int å'-n Rättv. 'hon intresserade sig ej för ho-
nom'; kan pås int å' a'yynon ns Leks. 'korna 
vilja ej äta agnarna (ngt)'; (åt:) ä pa'ssär-å' brål 
Mor. 'det passar bra'. 

passage m. I a pafi' s Ål pafå' s Mal. 'anekdot, rolig 
historia / anecdote, funny story' (SAOB pa-
schasa 1; GotlOrdb. paschas; V11 We.). Syn.: 
se gåta', bet. 2; ragla m.fl. 

passare' m. III c pa'ssär Mora Soll. Ål pa'ssarä 
(—pl. pa'ssarar) Flo. pa'ssar ÖVd. 'ritmått / a 
pair of compasses' (SAOB passaren; ÖDB II 
200). Syn.: cirkel. 

passaren m. III c på"sär vMor. pirs& Soll. (pl. 
pä"särär vMor. Soll.) 'yngling, som hade hand 
om dryckesvarorna vid bröllop, brudsven / 
young man responsible for serving drinks at 
wedding, groomsman' (V11 We.; Sool-Öen 1984, 
s. 40; jfr SAOB passare' 1 b). Syn.: se brask-
pojk; brud-, källar-sven; uppassare m.fl. 

passer-sedel m. III b pa"si(r)sajl Älvd. = pass, 
bet. 2 (SAOB 1). 

passla sv.v.l. pa'ssla Dju. (jfr SAOB?) 'före 
stampning valka skinn mellan händerna / roll 
hide between hands before milling' (ÖDB II 
229). 

passlig adj. I pa'sslig--pa'illin Älvd. pa'sslin Mor. 
Ve. Ors. Rättv. Bju. Dju. pa'sslin Soll. 
Flo. 	Nås Jä. pa'sslä Mal. pa'illen 
ÖVd.; n. pa'ssli Leks. 1. 'lämplig, lagom / suita-
ble, just right' (SAOB 1) allm. mu'ttren e pa'sslin 
Soll. 'muttern passar bra'; ä vå en pa'sslin rs'kk 

Rättv. 'det var en passande rock' (t. ex. för ett 
visst arbete); ss pa'ssle Ikr te fä'sst-på Li. 'ett 
sådant lämpligt väder att tända på!'; a ck'' ss vå 
demda kkä'n räjnt pa'.1.11en 'Ra. 'åt (el. på) dig 
passade (el. sutto) de där kläderna riktigt bra'. 
Syn.: lagom, bet. 1; lagsam, bet. 1. 2. (n. i 

förb. med åt:) hå va pa'ille ä' de Tra. 'det var 
lagom åt dig/it serves you right'. Syn.: lagom, 
bet. 2; tjänlig. 3. 'som överensstämmer med 
god sed, passande / correct, suitable' (SAOB 1 b 

Älvd. Ors. 4-tit 	tä dje"rå ded#' öOrs. 
'det är ej passande att göra det där'. Syn.: la-
gom, bet. 3. 

passning f. I b pa'ssniqug Våmh. pa'ssnim öMor. 
Soll. Ors. pa'ssniy Leks. (Silj.) Ål. 1. 'skötsel, 
uppassning, bestyr / care, attendance, work' 
(SAOB 1) allm. Jfr bestyr; pass, bet. 4. 2. 
'läderbit, lagd på lästen som fyllning / piece of 
leather put on last as filling' (SAOB 2; jfr ÖDB II 
272) Soll. Ors. Leks. (Silj.) ÅL Syn.: se hysk 
m.fl. 

pass-rosad adj. pa'ssrösa Leks. 'som har lika fläc-
kar i pälsen el. huden på bägge sidor (om katt el. 
ko) / with similar spots in fur or hide on each side 
(of cat or cow)'. 

pass-sedel m. III b pa'ssajek Älvd. pa'ssejl öMor. 
'legitimationsurkund för resande' (SAOB 1; Lev. 
Våmhusfj. 135; Lev. Älvd. arb. 295f., 369f., 
372f., 446). Syn.: pass, bet. 2; passersedel. 

patrask n. Ib prtrassk--prå"tassk Älvd. patra'ssk 
Mor. Soll. Bju. Flo. Jä. patra'ssk Mal. 'pack, 
följe, byke / mob, gang' (SAOB). Syn.: se pack 
m.fl. 

patron m. la patrrn—på`trOn Älvd. patrö'n 
Mor. Soll. Flo. Jä. på`trön Ors. patrö'n Nås Mal. 
1. 'bruksägare / foundry proprietor' (SAOB pa-
tron' 7) allm. 2. 'dryg person, översittare, kaxe 
/ stuck-up person, big-wig' (jfr SAOB patron' 9) 
Älvd. öMor. Flo. Jä. Jfr högfärd, bet. 2; kaxe. 

'gevärsskott / cartridge' (SAOB patron" 4) 
Älvd. Soll. Flo. Nås Jä. Mal. Jfr bösskula. 

'hållare, varmed ämnet fästes i urmakarsvarv / 
holder, with which material was fixed to clock-
maker's lathe' (jfr ÖDB II 122) vMor. — Ssg: 
patrörnylls Soll. 'höljet om gevärspatronens 
laddning / cartridge-case' (SAOB 2). 

patta sv.v.l. pa`tta Mock. 'dia / feed at the breast, 
suck' (SAOB); han vii pa`tt fi'ygran 'han (n: 
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kalven) vill suga på fingrarna'. Syn.: se disa, 
bet. 1; pappa m.fl. 

pattra f. IV a på`tra Leks. Al på'tra Dju. Flo. Nås 
Jä. pdttra Mal. Li. 1. 'litet, cylinderformigt 
fodral av trä el. bleckplåt, avs. för nålar, stryk-
stickor etc. / small, cylindrical case made of 
wood or tinplate, used for needles, matches etc.' 
(se ill.; ÖDB II 241; III 498: patra) allm. Jfr 
nål-, strykstick-, tändsticks-. 2. (senare 
ssgsled:) 'ett slags fyrverkeripjäs / sort of fire-
cracker' Li., se krut-. 

pattra sv.v.lpatå'r öMor. pa"tär Ve. på`tra Leks. 
Al på`tra Jä. pa`ttra--pdttra ÖVd.; pres. pà tt-
rär Ore (jfr Rietz padra). 1. 'prata, pladdra, 
jollra / chat, natter, babble' (Sdw. patra; V11 
pattra" 2) allm. Jfr skvaddra; sladdra; 
slamra. Syn.: se gnuttra, bet. 3; lavram; 
palal; pladdra; skvamla, bet. 2; slappra, 
bet. 3; slavra, bet. 1. 2. 'smattra, smälla med 
korta, ilskna smällar / rattle, crackle' (V11 patt-
rall  1) Li. Syn.: smattra, bet. 1. 3. 'rinna, 
porla / flow, murmur' Jä. Jfr skvala, bet. 1; 
skvallra, bet. 1; skvassla. — Särsk. förb. (på:) 
o påtar-på' va'rre Leks. 'hon pladdrar på värre'; 
(ur:) vänn pank,- an Pr si öMor. 'vad är det han 
sladdrar om'; (å:) an patrå'r-k öMor. 'han pladd-
rar på'. — Ssgr: pag.& rsara f. öMor. 'kvinna 
som pratar och sladdrar mycket'; på'tärtassk m. 
Jä. 'man som pratar och sladdrar mycket'; på'-
tärtasska f. Jä. 'kvinna som pratar och sladdrar 
mycket'. — Avi.: på`tra f. Mock. Jä. 'pladdrig 
kvinna; skvallerkäring' (jfr V11); patruinn adj. 
öMor. 'som pratar strunt / taIking nonsense'. 

Paulus m. pa'ulrus Älvd. 'personifikation av Pau-
lusdagen (25/1) / personification of St. Paul's 
Day (25/1)';pa'ulrus akke-nP Wire& so e kymmb 
mi'tt i snjrm 'Paulus hackar ned barret, så att 
det kommer mitt i snön' (dvs, det snöar lika 
mycket före som efter Paulusdagen). 

pavra sv .v .1. på'vra Leks. 'hänga och dingla; 
dråsa / dangle; come (down) in masses'; 
va Sa gra'nn, sa-r-ä va sa-r-ä på'vra å-no 'bruden 
var så grann, så att det dinglade och prunkade av 
henne'; ä ss my`ttjy ss ä på`var 'det är så myc-
ket (potatis) så det dråsar'. Jfr pingla" v., bet. 
1, m.fl. 

Peder m. på"öer Älvd. 	 (gen. 
pil' öras; dat. ack. pii'öra) Våmh. 

vMor. påd (gen. på`das) vSoll. pa"dsr--pä"der 
(gen. pli'drar—pii`dasar; dat. ack. på' dra) Ors. 
pä'e (vok. på) ÖVd. (SAOB under Per). 1. 'ett 
mansnamn / man's name' (jfr SAOB Per 1) allm. 
a du sitt p' dra 'lager öOrs. 'har du sett Peder 
någonstans?'. Syn.: Pelle; Per. 2. 'person, som 
befinner sig på flyttning till fäbodarna / person on 
the way to shielings' ÖVd. båfäLs-päe Tra. 
'dets.'. Syn.: b oför(s)karl, bet. 1. 

peder-blomma m. pieöebkyömm vÄlvd. 'styv-
morsviol, Viola tricolor / wild pansy'. Syn.: se 
folk, bet. 10. 

peder-klockor f. pl. på"beklrukkur svÄlvd. 'styv-
morsviol, Viola tricolor / wild pansy'. Syn.: se 
folk, bet. 10. 

pet(' m.Ib plek  Älvd. (jfr peka!, bet. 1). 
1. 'kvarterslång, utsirad träpinne, avs. att använ-
das av barn vid läsning i bok / decorated wooden 
stick used by children when reading from book' 
(Liv. Älvd., s. 395; jfr SAOB peki). Syn.: se 
bokpinne m.fl. 2. (senare ssgsled:) beifyöspie-
tjin 'person, som leder boskapen vid boföring till 
fäbodarna / the person in charge of the moving of 
cattle to shielings'. 

peku  m. Ib 1;Qk Leks. (V11 p e le; Mensing, Schl.-
Holst. Peek) 'ngt utstående, pigg / sthg project-
ing, spike'; krå`kpa 'pinne i hässjestolpe' (jfr 
kragpinne m.fl.). Jfr nagg, bet. 3; pigg, bet. 

 
peka' sv.v.3.-1. ',Peka Älvd. Våmh. (pret. pPek-

te---pPekeä Älvd.) IM`ka Soll. Ors. Leks. (pret. 
p&'ket Soll. p'kad—pi`ktä Ors. p'e`ka Leks.) 
pna Rättv. Flo. Nås Mal. ÖVd. (pret. pe''kä 
Nås pe'kkt Mal.). 1. 'visa med fingret el. på 
annat sätt / point' (SAOB 1) allm. du ska gå sam 
je 	Tra. 'du skall gå i den riktning, jag visar'. 

'vara riktad, vetta, vara vänd (åt visst håll) / 
be directed at, look onto, be turned (in certain 
direction)' (SAOB 2) allm. ä p'ket jen stö'r upyr 
va"tni Soll. 'det stod en stör upp ur vattnet'; ä 
pilc int hi't dädda fa' nnsträ Leks. 'det vetter ej 
hitåt, det där fönstret'; of å IP nja vet je ra' kkt 
i'nnt halt 	Tra. 'den här rågången vet jag rakt 
inte vart (den) går'; (äv. bildi.:) äjä p.`k attam 
glar'ddjin hä Tra. 'det här barkar åt helvete, det 
(eg. pekar återom, dvs, bortom, gluggen)'. 

'peta (på), röra (vid) / finger, touch' (SAOB 4) 
Soll. Mal. ÖVd. däm tö`kd int at an på'ket ati 
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däm Soll. 'de tålde inte, att man rörde vid dem'; 
je s -e'r hå du a 	jii å pi`k på ä Tra. 'jag ser, 
att du har varit här och petat på det'. — Särsk. 
förb. (av:) äja p - -å na'ta sa je vet int hak ä 
bjå'r 'fra. 'det här bär av ngnstans (i okänd 
riktning), så jag vet inte, vart det bär'; (in:) an 
pa-i'nn tå' na Dju. 'han går inåt med tårna'; 
(ut:) 1. M-Ci't Flo. 'utpeka, visa'. 2. an pi.k-
fi't tå'na Dju. 'han går utåt med tårna'; (utåt:) 
dam pi.'k littåt Leks. 'de äro vända utåt'; (å:) 
1. plek-O' Våmh. (Bon.) pa-ö' vOrs. 'peka ut, 
visa gm utpekande'. 2. 'röra vid' Älvd. Mor. 
p1ek-01  ka'jtjeö Älvd. pQ`k-å kä'jtjä nvMor. 'röra 
vid liket'. 3. 'doppa bröd i ngn vätska (t. ex. 
oskummad mjölk, grädde el. flott)' (ÖDB 111 451, 
488) Våmh. vMor. pk-' a"ti f7r6"ti Våmh. 
'doppa bröd i flott'. Syn.: kävjan  å; (åt:)1M`k-
ä t rå' ni nvMor. '(räcka fram och) stöta tån emot 
(ngt)'; (återi:) plek-atP na vMor. 'röra helt lätt 
vid henne (3: den döda)'. 

peka" sv.v.l. pf"kå Älvd. prkå Ors. 1. 'kittla / 
tickle' allm. (We. peka"). Syn.: keta; ketala; 
kittla, bet. 1; peta, bet. 2. 2. 'stoppa (ned) / 
stow, tuck (down)' Älvd. — Särsk. förb. (fast:) 
pikå-fa'sst 	Älvd. 'med upprepade tryck- 
ningar av fingertopparna fästa degklumparna i 
degtrågets botten'; (i:) e wa so lipikåå Älvd. 'det 
var så tätt nedstoppat och nedpackat'; (ned:) 

eö i snjrn Älvd. 'trampa ned det (3: 
höet) i snön' (om häst vid vinterkörning av hö); 
(k) 	Älvd. 'göra en rad tätt sittande hål' 
(t. ex. vid sömnad; vid pliggning av skor; om häst 
i myr). 

pek-dag m. IM'kdåg Mal. 'tykobrahedag / black-
letter day'. Jfr olycksdag m.fl. 

pek-finger n. Id pi` %Muer Älvd. 	kfiyy går 
Soll. p'&'kfiyyär Bju. Ål Nås pnfiyyää  Mal. 
pnfigyger Tra.; best. IM`kfivyra Rättv. 'det 
finger på hånden som befinner sig närmast tum-
men / forefinger, index-finger' (SAOB). Jfr fl ö t-
givaren. Syn.: främstfingret. 

pek-käpp m. I a; best. p&`ktjäppin Tra. = p e kl, 
bet. 1 (SAOB). 

pek-pinne m. Ill a pe"kåpinn—p'kpinn Soll. 
pinna Bju. Ga. Nås Jä. Mal. pi`kpinne Tra. (jfr 
peka', bet. 1) = pekl, bet. 1 (SAOB). 

pek-sticka f. IV a IM`kstikka Leks. Al IM`kstikka 
Bju. Dju. Flo. = peki, bet. 1 (SAOB 1). 

pela' sv .v .1. pPirå Våmh. pi"4-å vMor. Ve. pi"rå—
pp`b Soll. pi"lå Ors. pi"lo Ore; pres. pilå'r, 
pret. 	öMor. (jfr pila). 1. 'förflytta sig 
snabbt / move quickly' (Rietz pela 1 under pil) 
allm. wå'rrmen priräd bårt undä stu`bban 
nvMor. 'ormen ringlade snabbt (bort) under 
stubben'; sngrt pilär du di'tter öOrs. 'dit springer 
du på ett ögonblick'. Jfr pjoka; spela', bet. 3. 
Syn.: pila!, bet. 1. 2. 'hastigt röra (ngt, t. ex. en 
lem) fram och tillbaka / move sthg backwards 
and forwards quickly' (Rietz pela 2 under pil) 
Ore; o pi"led på riemmpo 'hon (n: tackan) förde 
svansen hastigt fram och tillbaka'. Syn.: se fe-
la", bet. 1; pela"; pilla m. fl. 3. 'överföra el. 
spola av tråd från en spinnrocksrulle till lika 
tjocklek med en annan / wind up thread on one 
spinning-wheel bobbin to the same size as on 
another' Soll. Syn.: förra, bet. 2. 4. 'rinna 
mycket långsamt; porla / run very slowly; mur-
mur' (Rietz 497a pela' 9) Våmh. öMor. Soll. 
Syn.: pina; pirra', bet. 1. 5. 'gå ilningar (gm 
kroppen), ila / feel sharp, shooting pains' Soll. ä 
a pg‘ka ätär U`num å mi i na't 'jag har känt 
ilningar i benen i natt'. — Särsk. förb. (av:) ä 
pi"läd-å'v jen wa'rrm öOrs. 'en orm krälade 
borr; (iväg:) ge'dda pikår-iw' g ini sj''ve Ve. 
'gäddan simmar snabbt in i säven'; an py"lrät-
-iv& g Soll. 'han gav sig hastigt iväg'; pi"lär-iwO 
öOrs. 'skyndar iväg'; (uppå:) pirå-u"på Soll. 
'nervöst skynda sig'. — Ssg: pf"kåbekk m. 
Våmh. 'helt obetydlig bäck, rännil'. 

pela" sv .v .1. IM`la Ore Leks. pj''la Rättv. (VII 
We. p e lan) = föreg. , bet. 2. — Särsk. förb. (ur:) 
'gå galet, spåra ur, avvika från det normala el. 
från sanningen' Ore; nä mått ä ful hs'Ildapel-g'r 
'nu måtte det (3: hans tal) börja avvika från 
sanningen'. Jfr pila". Syn.: spåra ur, bet. 1. 

pelare m. I a—III c phår Älvd. IM`lrär Våmh. 
prkår vMor. Ve. pilå'r—p'lär öMor. py"kår 
vSoll. py"lrär Soll. prat. Ors.1A`lärä Ore pelår 
Rättv. par Leks. IM`lar Bju. Äpp. på`lar Dju. 
pelar Mock. pi'larä Flo. pii`lar Nås pli'lare Jä. 
pi'lär—ptlar Mal. pi'llar—pPlar—pe'llar—plar 
ÖVd. 1. 'stödjande byggnadselement i kyrka el. 
bro / pillar in church or bridge' (SAOB 1) allm. 
2. 'stödjande parti i spismur el. smedjemur / 
supporting pillar of oven-wall or in smithy' 
(SAOB 2 a; ÖDB III 168) allm. 3. (bildi.:) wa"tu- 
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pikår Ve. 'vattenpelare / column of water' (jfr 
SAOB 2 h). 4. 'viss bildning i hälleberg / certain 
formation in bed-rock' (Holmkvist, Gruvspr.) 
Ors. 5. 'istapp / icicle' Ve. äjspikår 'dets.'. 
Syn.: se droppis; isickel m.fl. 

pel-gissa f. IV a prirådjissa nvMor. 'skvallerkä-
ring / gossip'. Jfr gissa". Syn.: se rall-, 
skvaller-käring m.fl. 

pel-gädda f.IV a plmirågedda Våmh. prkågedd 
vMor. py"kgädd Soll. (jfr pelai  v., bet. 1) 'liten, 
ung, snabbt flyende gädda, gäddsnipa / small, 
young pike which moved quicldy'. Syn.: se 
gäddhala f. 

Pelle m. pä'llä Soll. Jä. 1. '(hypokorism för) Per / 
(hypocorism for) Per' allm. Syn.: Peder; Per, 
bet. 1. 2. (pejorativt som senare ssgsled:) 
kvi`nnfakkpällä Jä. 'man som utförde kvinnoar-
bete; man som ställde sig in hos kvinnor / man 
who did women's work; man who fawned upon 
women'; tjå'riypällä Jä. 'man som utförde kvin-
noarbete'. Jfr Per, bet. 2. — Ssg: pe'llätäg n. 
Våmh. (Bon.) 'utsiktslöst företag, dumhet / 
pointless enterprise, folly'. 

Pelle-på-strand sbst. pä'llä-på-stra'nnd Jä. 'pors, 
Myrica gale' (Rietz 497 b; Lyttkens 1223). Syn.: 
se getpors, bet. 2; pors, bet. 1, m.fl. 

pen n. Ia p -Oz Älvd. Våmh. pin Ve. Bju. Flo. Jä. 
Tra. p -en Soll. Ors.—pin Mal. 1. 'spets på ham-
mare, motsatt slagytan / hammer-peen' (SAOB 
pen' 2) allm. Syn.: hammarsbett; pene; 
p e nän de. 2. 'till en konisk spets utdragen, run-
dad ände av smidesstäd / pointed end of anvil' 
(SAOB pen' 3; ÖDB II 68) Våmh. (Bon.) Ors. 
Jfr horn, bet. 5. Syn.: nos', bet. 5; näbb, bet. 
3; näv, bet. 6. 3. 'övre, tillplattat parti av met-
krok, utgörande fäste för reven / upper flattened 
part of fish-hook' (ÖDB I 76) Våmh. 

pen adj. I pån Leks. Ål; n. pånt Flo. 'fin, nätt / 
pretty, dainty' (SAOB 2). Jfr fin, bet. 3; kynt, 
bet. 2. 

pena sv .v .1. pen(a) Son. pii`na Leks. Ål på'n--
plin- Flo. pån- Nås Jä. 'slå (järn) tunt, hamra ut / 
hammer out (iron)' (SAOB 1; ÖDB II 79). Jfr 
plaska". Syn.: räcka sv.v., bet. 2. — Särsk. 
förb. (ut:) p -en-åt Soll. på'n-12t—pan-ft't Flo. 
pån-re t Nås Jä. 'dets.' (SAOB). 

pendel m. Id—a penndil Våmh. pe`nndel vMor. 
Ors. pä'nndil öMor. Rättv. Leks. Bju. Mal. Tra. 

bä'nndil Flo. 'svängtyngd, som reglerade urver-
kets gång i vägg- el. golvur / pendulum' (se ill.; 
SAOB pändel la; ÖDB 11 130); kkå'kkpändil Ål 
'pendel till väggklocka'. Syn.: slings; släng-
are; spendikt; svängare. 

pendel-dosa f. IV a penndildiesa Våmh. pe'nndel- 
dösa vMor. 	nndildösa Rättv. 'ruckningsan- 
ordning till vägg- el. golvur, flyttbar i vertikal 
riktning / regulating device in wall dock or 
grandfather dock' (ÖDB 11 130). Syn.: pendel-
kosa. 

pendel-kosa f. IV a pä'nndilkösa öMor. Leks. 
pe`nndelkösa Ve. = föreg. 

pendel-stöd n. pe`nndelståd vMor. 'hållare av järn 
med slits, vari pendelns övre, fjädrande ände var 
fastsatt / iron holder with slit, to which upper, 
springy end of pendulum was fastened' (jfr ÖDB 
II 130f. med ill.). 

pene n. III på`na Leks. på'n Mal. 'pen på hamma-
re'. Syn.: se pen, bet. 1, m.fl. 

pengar m. pl. , se penning. 
pen-hammare m. på'nhammar Flo. 'smidesham-
mare med pen / smithy hammer with peen'. 

penna f. pg`nna Älvd. Våmh. (Bon.) pe'nna Ve. 
pä'nna Leks. pä'nna Mal. ÖVd.; best. pq`nna 
Älvd. 1. 'vingpenna, fjäderpenna / wing-quill' 
(SAOB 1) Mal. ÖVd. 2. 'handredskap för skriv-
ning och ritning / pen, pencil' (SAOB 2) allm. du 
ska-nt lig-å' pe'nna så sti'kkt må du skr'evär Ve. 
'du skall inte trycka pennan så hårt (eg. ligga å 
pennan så styggt), då du skriver'. Jfr blyerts-, 
gås-. 

penning m. I b prnly(y)g Älvd. Våmh. (pl. pr-
nlygger—pQjgger Älvd. pgjygär, dat. pajygym 
Våmh.) pe"nigg vMor. Ve. Soll. Ors. (pl. pe"-
niggär Ve. —pä' mär Soll. pe'yugar vOrs.) 
peni'm (pl. pä'yyga—pä'yyga) öMor. pä"niy 
(pl. på"nivar) Rättv. pa'nniy (pl. pa'nniyar—
pä'yyar) Leks. pä'nniy Bju.—Mal. pä'nniyg (pl. 
pä'nnigger--pduyger) ÖVd. 1. (sg.:) 'mynt, 
slant / coin' (SAOB pänning I 3) allm. få' len 
prnlyyg min dig Älvd. fä jä en peniy å' dä 
Rättv. 'får jag en slant av dig?'; knakk prnlyyg 
Älvd. 'en lek'; kasst el. llä penlyg Våmh. 
(Bon.) 'en lek'; i skuld reken-u'pp pe'yuga öOrs. 
'jag skulle räkna upp pengarna'; jei a på"nivar 
som grä's å tö"bak som lå'yys å'r(r)mar Rättv. 
'jag har pengar som gräs och tobak som långa 
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ormar'; wa'jtpnjggär Våmh. (Bon.) 'silverpen-
ningar'; ellsMkg Våmh. 'slant, som gavs åt ett 
barn, som hälsade vackert'; grIt"peningär Våmh. 
'kopparslantar'; ket`ppårpänniug Tra. 'koppar-
slant'. Jfr färj-, bet. 1, offer-, små-. Syn.: 
mynt; slant', bet. 1. 2. 'medalj / medal' 
(SAOB pänning I 3 g a) Soll. Rättv. 3. (pl.:) 
'penningbelopp / amount of money' (SAOB pän-
ning I 5) allm. ig jr eut9 pajyga Våmh. (Bon.) 
'jag är utan pengar'; du i ffjn pe"ningumg 
öOrs. 'du är glad åt pengar, du'; att int pä'ynan 
ska räkk-tå' Leks. 'att inte pengarna skola kunna 
räcka till'; an stä`mmd an far pä'nninomäs cWir 
Dju. 'han gick till tings för pengarnas skull'; då' 
kesst ä pei`nninär ä' Jä. 'då kostar det pengar 
också'; ma'rrknaspenkgä(r) Våmh. 'en skatt 
som skulle erläggas före oktobermarknaden; 
pengar att köpa för på marknaden'; sjo"båtel-
pänngär Soll. 'skadeersättning för uppdämning 
av sjöslog'; kirinkpänniyär Dju. 'ersättning för 
ringning med kyrkklockor vid begravning'. Jfr 
brud-, friar-, färj-, bet. 2, kärr-, ljus-, lär-, 
majstångs-, ryttarstäm-, skott-, skänk-, 
spel-, storgoss-, vådelds-, års-. Jfr plåt, 
bet. 5. 4. (sg.:) 'penningbelopp / amount of 
money' (SAOB pänning I 7b) öOrs. Leks. sett 
tä pe"rdys öOrs. 'förvandla till (omsätta i) peng-
ar' (om saker man säljer); ä bi my'ttjy pa'nnin 
bä' Leks. 'det blir mycket pengar, det'. Jfr plåt, 
bet. 5; hand-, stadg-, synda-, års-. — Avi.: 
p rni gyn adj. Våmh. 'som har gott om pengar / 
weil-off, rich'. 

penning-bark m. I b p 'enig g barrk Älvd. 'slät bark 
i små flagor på tall / smooth bark in small flakes 
on pine tree'. 

penning-blad n. II pe"ningbZråd vSoll. 'blad av 
dvärgbjörk / leaf of dwarf-birch'. Jfr penning-
ris. 

penning-bok f. VI—I b prniygb" Älvd. Våmh. 
pe"ningbök vMor. pä"niybök Rättv. pa'nninbök 
Leks. pä'nniybök Bju. Ål Dju. Flo. Nås 'plån-
bok / wallet'; an add strnno pä"ninbök Rättv. 
'han hade en späckad plånbok'. Jfr norgesbo k. 
Syn.: plån-, sedel-bok. 

penning-bröd n. l a pä'nninbrå Li. 'tunnbröd, som 
gm blåsbildning kluvits i två tunna skivor / clap-
bread which had split into two thin layers'. 

penning-bänk m. Ib pä'nnigbäyyk Mal. 'bredvid 

sängen stående bänk med låsbart lock, tidigare 
anv. till förvaring av kopparplåtmynt / bench 
with lid which could be locked, standing next to 
bed and formerly used for keeping copper coins 
in' (jfr Från Västerdalsbygder 1929, s. 70). 

penning-flasor f. Vpl. prningfirasu'r Älvd. 'hö-
el. ängsskallra, arter av Rhinantus'. Syn.: j o-
hannesknopp; penning-gräs, bet. 2, -pung, 
bet. 2, -punggräs, -skallror; punggräs; skal-
lerpung. 

penning-gräs n. II—I a penkgrås Älvd. pe"nic-
gräs vMor. Ve. Son. Ors. prniygräs Rättv. 
pa'nningreis Leks. pä'nniugrås Bju. Ål pä'nniy-
gräs Mal. ÖVd. 1. 'penningört, Thlaspi arvense 
/ field penny-cress' (SAOB pänninggräs 1) 
Älvd. vMor. Ve. Soll. Ors. Rättv. Leks. Bju. 
Mal. ÖVd. 2. 'höskallra, Rhinanthus / yellow-
rattle' (SAOB p änninggrä s 2) Mor. Soll. Ål 
Mal. ÖVd. Syn.: se johannesknopp; pen-
ningflasor m.fl. 

penning-karl m. Ja penkkall Våmh. på"ninkår 
Rättv. (Bo.) pä'nnickår Mal. ÖVd. 'man, som 
har gott om pengar / rich man' (jfr SAOB). 

penning-lös adj. I prniugkös Älvd. Våmh. pe"-
niggkös Soll. pä"ninliis Rättv. pa'nninlås Leks. 
pä'nniulås Nås Jä. pä'nniuglaus ÖVd. 'som lider 
brist på pengar / lacking in money' (SAOB pän-
ninglös 1). Syn.: skillinglös. — Avi.: pä"-
nigläsa f. Rättv. 'brist på pengar / lack of money' 
(SAOB pänninglösa). 

penning-malm m. la pennkgmjm Älvd. 'myr-
malm, formad i tunna lager (liknande mynt) / 
bog-ore, formed into thin layers (like coins)' 
(ÖDB II 44; jfr Björklund i SvLm. 1981, s. 87 
med litt.). Jfr malm, bet. 1; pip-, ärt-malm. 

penning-pung m. I b prniygpyyyg Älvd. Våmh. 
(Bon.)penningpuyyg öMor. pe"niggpungg Soll. 
Ors. pä"nigpuyy Rättv. pä'nniypuyg Bju. Flo. 
Nås Mal. pii`nninpoyyg ÖVd. 1. 'portmonnä, 
börs / purse' (SAOB pänningpung) allm. 2. 
'höskallra, Rhinanthus' Ors. Syn.: se j ohan-
nesknopp; penningsflasor m.fl. 3. rek-
tangelformigt fått i handens nedre parti, utvi-
sande storleken av den spåddes framtida tillgång 
på pengar / rectangular area of lower palm show-
ing amount of money to come to person whose 
fortune was being told' Soll. 
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penningpung-gräs n. pä'nniupoyygrås Li. =föreg. , 
bet. 2. 

penningpung-kläde n. III pä'nniapuykkii Mal. li-
tet kläde, vari penningpung förvarades / small 
cloth in which purse was kept'. 

penning-ris n. I a pe"niggräjs vSoll. pä'nniyris Nås 
Jä. Äpp. 'dvärgbjörk, Betula nana / dwarf birch' 
(Rietz 498a; V11 We.). Syn.: se fjällbergsris; 
repskog m.fl. 

penning-skallror f. IV b pl. pä'nniygskallrar 
Li. =penningflasor. 

penning-stinn adj. I penkgstinn Älvd. Våmh. 
pe"niggstinn Son. pirnigstinn Rättv. (Bo.) 
pdnniustinn Dju. Mal. 1. 'som har gott om 
pengar (om person) / rich (about person)' (SAOB 
pänningstinn) allm. Jfr förmögen m.fl. 2. 
'fylld med pengar (om penningpung) / full of 
money (about purse)' Soll. 

penning-tyta f. IV a pä'nniutita Nås pä'nniytgta 
Jä. 'sedelbunt, packe sedlar / bundle of bank-
notes'. 

penning-äske n. Ja prniygesstje Våmh. pe"-
niygässtj Soll.' svepask, avs. att förvara pengar i / 
turned box in which money was kept'. 

penning-öda f. pe"niggåd—pe"niugård Soll. pä"-
niyåda Rättv. 'något som kräver mycket pengar; 
slöseri / something that requires a lot of money; 
squandering' (SAOB pänningöda). 

penning-öre n. IV prniygåra Älvd. 1. 'term, 
any. vid beräkning av skatt, skattöre / term used 
when calculating tax'. Syn.: öre. 2. 'minsta 
möjliga penningbelopp / least possible amount of 
money'; ig Pe öå int prnimbraö 'jag äger då 
inte ett öre'. Syn.: öre. 

pensel m. I a—d pennsel Älvd. pä'n(n)sil Rättv. 
Bju. Flo. Nås pä'nnsi sMal. 'redskap, bestående 
av en samling av hår, borst el. dyl. fästa vid ett 
skaft och any. till påstrykning av färg etc. / paint-
brush' (SAOB pänsel 1). 

pen-ände m. Illa på'nennd Ve. på` nännd Soll. 
pö'nennd öOrs. 	nännde Leks. (Silj.). 1. 'pen 
på hammare' Son. Ors. Leks. Syn.: se pen, bet. 
1, m.fl. 2. 'spetsig, slagytan motsatt ände av 
dövklubba / pointed end of dövklubba, oppo-
site striking surface' (ÖDB I 60) Ve. Son. 

pepa f. V pl"på Älvd. pipa' —pipu' nöMor. prpu 
Ve. prpa Ore pi`pu Ål pl`pu—prppu Mal. pr ppu 
ÖVd. 'jäslera / clay'; wa' Une kymb si"gfrind auty 

pl"pyn Älvd. 'vattnet kommer sipprande ur (den 
töande) jäsleran'. Jfr ler-. Syn.: se jäs-, 
pep-, yes-jord; vesa m.fl. — Avi.: pi' p sä v. 
refl. Al 'bli hålig' (om ledord vid tjälning); pi"-
pug adj. nÄlvd. 'hålig' (om lerjord). 

pep-jord f. l a prppujök ÖVd. = föreg. 
pep-lera f. V pu'ppulå.ra Leks. gr pepa f.) 'ler-
jord som barn kan stå och stampa i så att hela 
området gungar under deras fötter / day soil 
where children like to stand trampling up and 
down'. Jfr j äsj ord; pepa m.fl. — 	pteppu- 
Vera sv.v. Leks. 'trampa i blöt lera (om barn) / 
trample in wet day soil (about children)'. 

peppar m. Ja pi"pår (best. sg. dat. pi"plirfm) 
Älvd. ',När (pl. pi"pärär) Våmh. prpär vMor. 
Soll. (pl. prpärär vMor.) pipir r(r)—prppär 
öMor. prpår Ve. prpor Ore prpår vRätty. 
pe'ppar Rättv. (Bi.) Leks. Bju. pe`ppär Ål pä'p-
par Ga. Mock. pirppär Flo. pä'ppar Nås 
Jä.—pYppar Äpp. peppar Mal. peppår ÖVd. 
1. 'starkt smakande krydda av växlande ur-
sprung / pepper' (SAOB 1; ÖDB III 498f.) allm. 
Jfr het-, krydd-, stark-, svart-. 2. 'peppar-
korn / peppercorn' Våmh. vMor. tå å gnirkä 
diernda pi"pärg Våmh. 'tag och krossa de där 
pepparkornen!'. Syn.: pepparkorn. 

peppar-duk m. Ib pi"pärdåk Älvd. 'ylleduk, be-
struken med smör och starkpeppar, any. mot 
magplågor och förkylning / woollen cloth 
smeared with butter and pepper, and used 
against stomach aches and colds'. 

peppar-kaka f. V pi"pärkåkå.  Älvd. pl"pärkåka 
Våmh. prpärkaku—pipd rkaku öMor. prpår-
kaku Ve. pepparkaku Leks. pe'pparkåku Bju. 
pe`ppekäku Ål pä'ppärkäku Flo. pepparka-
ku—pa‘p(p)arkaku Nås pe`ppärkäku Jä. peppar-
kaku Mal. pe`ppårkäku ÖVd. 'kaka smaksatt 
med kryddor / a type of gingerbread' (SAOB). 

peppar-korn n. Ja prpärkwånn vMor. Soll. pi"-
pårkwånn Ve. pe'pparkör Bju. peppa(r)kann 
Mal. pe`ppårkann Tra. 'frukt el. frö av peppar-
växt / peppercorn' (SAOB 1). Syn.: peppar, 
bet. 2. 

peppar-kvarn f. Ja pl"päkwgnn Älvd. pi"pär-
kwenn Våmh. prpärkvänn öMor. prparkvår 
—pl"pårkvår Rättv. pe`pparkvänn Mal. 'pep-
parkrossare av växlande konstruktion / pepper-
mill' (SAOB; ÖDB III 498). Jfr norkal, bet. 2. 
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peppar-rot f. pi`påröt Ors. pe'ppårröt Tra. '(roten 
av) Armoracia rusticana / horse-radish' (SAOB). 

Per m. pår Älvd. Mor. Ve. Soll. Ore Ål Mock. 
Flo. Nås Jä. Äpp. (gen. på'res Älvd. på'räs Ve. 
Ore; dat. ack. på'rä Ore) p Våmh. Ors. Mal. (i 
Våmh. och Ors. endast som vok. och som senare 
ssgsled; jfr Peder) pg7 Rättv. Leks. Dju. Ga. 
(dat. ack. på'ra Rättv.) pår—pår ÖVd. (best. dat. 
på`ram Tra.). 1. 'ett mansnamn / man's name' 
(SAOB 1) allm. är-' på' Våmh. 'hör på, Per!'; 
We'lc-på Våmh. 'Per i Lokgården'; sjå' du på' 
öOrs. 'ser du, Per?'; dassp på'm Leks. 'den här 
Per'; djå' amda på`ram ä'jn 8 Tra. 'giv (den där) 
Per en också!'; pä'bålr Soll. 'farbror Per'. Syn.: 
Peder; Pelle, bet. 1. 2. (pejorativt som senare 
ssgsled:) tö'l-pår Älvd. 'enfaldig man / simple 
man'; dri"gäk-på Våmh. 'dreglande manlig indi-
vid'; au' sslråns-pår Soll. 'ett öknamn'. Jfr 
kväda, ssg; Pelle, bet. 2. 3. (senare ssgsled:) 
'personifikation av lättjan / personification of la-
ziness'; se blaggarns-. 4. (senare ssgsled:) 
'personifikation av hungern / personification of 
hunger'; se smal-. 5. (senare ssgsled:) 'talgoxe 
/ great tit'; se talg-. 

perfekt adj. I parfe' kkt Älvd. pdrfäkkt—pa'rrfäkkt 
Li. pä'rfäkkt Tra. 1. 'utmärkt väl skickad (till 
ngt), fulländad (i elakhet, envishet m. m.); pigg / 
very weil suited (for sthg), perfect (in malice, 
stubbornness etc.); alert' (jfr SAOB 2) allm. nö 
må du trå' an é' pa'rrfäkkt Li. 'nu må du tro han 
är så elak han kan bli (el. vara)!'. 2. 'fin och 
städad / decent, proper' Li. 

Per-i-Löten sbst. 	öMor. 'röllika, Achil- 
lea millefolium'. Syn.: backhumle; brygg-
toppa; galentor(a); tobaksblomma; öl-
toppa. 

Perkele m. pe'rrkelä Flo. på' rrkila Mal. 'djävulen 
/ the devil' (SAOB perkel); o-då går da snåt te 
pifrrkila Mal. 'den där går då snart åt fanders'. 
Syn.: se fan, bet. la, m.fl. 

perpendikel m., se spendikt. 
per(s)-mässa f. IV a—oböjl. på'smess Älvd. på`r-
mäss Soll. på'smässa Leks. pä'jmässa Tra.; 
best.: på' smess? Älvd. på'smässa Mal. 'Petrus-
dagen (29/6) / St Peter's Day (29/6)'; på' smäss 
sa' nndajan Leks. 'kyrklig högtid i samband med 
persmässan'. 

persmäss-blomma m. Illa på` smesMråmm vMor. 

på'smässbköm Ve. pii`smäsblrömme ÖVd. 1. 
'midsommarblomster, Geranium silvaticum' 
(SAOB a) vMor. Ve. Syn.: se b ergtoppa; ols-
mässblomma; persmässrosor m.fl. 2. 
'prästkrage, Chrysanthemum leucanthemum' 
(SAOB b) ÖVd. Syn.: se kragblomma m.fl. 

persmäss-rosor f. IV a pl. på'smäsrössr Mal.= 
föreg., bet. 1. 

persmäss-toppor f. IV a pl. på'smästuppar Mal. = 
persmässblomma, bet. 1. 

persmäss-veckan f. V best. på',smäsvikko—på`s-
mäsvikko (äv. på' smyävikko blandform; jfr myr- 
vecka) Mal. 'den vecka, under vilken Petrusda-
gen inföll och under vilken man brukade börja 
myrslåttern / the week during which St Peter's 
Day occurred and when bog haymaking was 
usually started'. 

personalia f. IV a pasona`lja—pärsondlja Rättv. 
päsonaRja—pasona'llja Leks. pasona`lja Bju. 
Nås pafona'llja Ga. pe,sona'llja Jä. 'personalier 
efter en avliden / biographical data of a deceased 
person' (SAOB under personalier); an fek e 
fin pasona'lja ä'tt så då' nnda le! Rättv. 'han fick 
vackra personalier som eftermäle, den där (man- 
nen) i alla fall'. Jfr berätta, bet. 3 och avl. 

peruk m. Ib pi"rukk Älvd. perå' k Våmh. Ål 
pärå' k Bju. Äpp. 'löshår, fästat på en huva / wig' 
(SAOB 1). 

pes m. I a pies Älvd. ps Våmh. pås Mor. Ve. Ors. 
Rättv. Leks. Bju. Ga. Nås—Mal. pess Soll. päjs 
ÖVd. 1. 'penis hos handjur, ngn gång äv. hos 
man / penis of male animal, sometimes of a man' 
(SAOB; Torp peis f.m.) allm. tgerpås öOrs. 
tfrrpås Ga. 'tjurs penis'; ka`mmppås Leks. (Silj.) 
'hästs penis'. Jfr p et el; ox-. Syn.: se ball, bet. 
4; pese; peste; pick, bet. 5, m.fl. 2. 'långt, 
smalt och spetsigt föremål / long narrow pointed 
object' (t. ex. smal morot, spets på morot, rot- 
tofs på kålrot, liten käpp, smal tall, utsliten lie) 
Älvd. Leks. Jä. Äpp. Tra. ä sta'nnd fal når 
pälise 4a å å`sam da Tra. 'det står väl några 
smala tallar på åsen där'; stö'rpies Älvd. 'kort 
käpp'; rö'tpås Leks. 'rottofs på kålrot'; rö'vpås 
Jä. 'rotänden på rova'; 	Jä. 'gammal, utsli- 
ten lie'. Jfr pirr, bet. 2. 

pesa sv .v .1. på‘sa Ga. 1. 'hastigt förflytta sig / 
move quickly'; ho pesa-evä'g 'hon skyndade 
bort'. Jfr fj äs s a v., bet. 1. 2. 'ha samlag / have 
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sexual intercourse'. Syn.: se borral, bet. 3; 
fjässa, bet. 2, m.fl. 

pese m. Illa pese Li. 'penis hos handjur' (SAOB 
under pes). Jfr ox-. Syn.: se pes, bet. 1; peste 
m. fl. 

pest m. J a pesst Älvd. Våmh. vMor. Äpp. pässt 
öMor. Ål Flo. Jä. Mal. ÖVd. 'farsot med stor 
dödlighet / epidemic with high mortality rate, 
pestilence' (SAOB 1). Syn.: farma; farsot; 
pestilentia, bet. 1. 

peste m. Illa IM'stä Flo. 'penis hos handjur' (jfr 
SAOB under pes; Rietz pej st, pest, under 
pes). Syn.: se pes, bet. 1, m.fl. 

pester m. Id pe'sstar Leks. 'pjoskig, petig el. krä-
sen man / squeamish, delicate man'. 

pester n. Id pe'sstar Ors. Leks. (jfr pestra v.). 
1. 'knåpgöra / finicky job' Ors. Jfr fipp el n., bet. 
2; knåpgöra; peta, ssg; pjäckel n., bet. 1; 
plister; plit n.; plottra, ssgr. Syn.: samk, 
bet. 2. 2. 'person, som är noga på mat / person 
who is particular about food' Leks. Jfr flätta, 
ssg; grannlaga(d), ssg; pestra f., bet. 1. 3. 
'liten, klent lysande lampa / small, weak lamp' 
Leks. Jfr pesterlampa. Syn.: pestra, bet. 2. 

pester-lampa f. IV a pe'sstärlammpa Dju. Ga. Flo. 
(jfr pestra v., bet. 4) 'liten oljelampa av plåt och 
utan glas / small oil-lamp made of tin-plate, with-
out glass' (se ill.). Jfr pester n., bet. 3; pestra 
f., bet. 2. Syn.: se bleck-, pink-lampa m.fl. 

pestilentia f. pe'sstknnsa Våmh. pesstilennsa 
vMor. pässtilä`nntia Son. pestle`nnsa Ors. pästi-
lä' nntia Jä. 1. =pe st (SAOB under pestilens) 
allm. 2. 'personifikation av pesten, antagande 
växlande gestalter / personification of pestilence' 
Soll. 3. 'efterhängsen och besvärlig person / 
importunate and troublesome person' Våmh. 

pestra f. IVa pe'sstra Leks. 1. 'kvinna som är 
noga på mat / woman who is particular about 
food'. Jfr pester n., bet. 2, m.fl. 2. 'liten, 
klent lysande lampa'. Jfr pesterlampa. Syn.: 
pester n., bet. 3. 

pestra sv. v .1. pe'sstra Ors. Leks. Ål pe'sstra Dju. 
pi'stra Flo. 1. 'pyssla med ngt på ett småknå-
pigt och resultatlöst sätt; krångla / potter with 
sthg; make difficulties' Ors. Leks. Ål Dju. am 
du pe'sstär mä 	ss piss du ti sä'nnja Ål 'om 
du pysslar (leker) med elden, så väter du i säng-
en'. Jfr fappla; fippla, bet. 3; firsla; korra, 

bet. 4; pickla; pirka', bet. 1; pjäckla, bet. 1 
pleta; plistra, bet. 1. 2. 'pjoska / pamper' 
Leks. pe'sstra rna kö'n 'pjoska med korna'. 
Syn.: pjolla, bet. 2; plistra, bet. 2. 3. 'vara 
kräsen (på mat) / be particular (about food)'. 
Leks. Jfr päla', bet. 4. 4. 'lysa (sig) med dåligt 
lyse (t. ex. stickor) / light one's way with poor 
light' Flo. - Ssg: pesstarlisa Leks. 'petig kvin-
na / finical woman'. 

pestrig adj. I pesstrug Leks. pe'sstru Ål. 1. 'pe-
tig, särsk. i fråga om mat / particular, especially 
about food' Leks. Jfr flättig; grannhärsken; 
plistrig, bet. 2, m.fl. 2. 'vårdslös / careless' 
Ål; dähii'r kö'a ä pesstru mä hö'rna 'den här 
kon är vårdslös (farlig) med hornen'. Jfr ovar-
lig; ovörden, bet. 1; våndeslös m.fl. 

peta sv.v.l. pl"tå Älvd. pQ'ta Leks. pi.`ta Bju. 
Flo. Nås Jä. Äpp. på'ts Mal. pe'ttå Tra. 1. 
'oförsiktigt el. näsvist beröra / touch roughly' 
(SAOB 1) allm. du skä-nt pe'ttå da i så'rä me 
fi'yggram Tra. 'du bör inte vidröra såret med 
fingrarna'. Jfr peka!, bet. 3; plistra, bet. 1. 2. 
'kittla / tickle' Älvd. Syn.: p e k an, bet. 1; p im-
ma; pita, bet. 3. 3. pins ball Mal. 'en lek / a 
game' (jfr SAOB 3). - Särsk. förb. (upp:) p&-
-o'pp Leks. 'vid tröskning med slagans skaft 
maka upp axändarna från logbalkarna'. - Ssg: 
pnjiira Bju. IM`ttöra Nås n. 'knåpgöra / finicky 
job'. Jfr pester n., bet. 1, m.fl. - Avi.: pét m. 
Leks. 'petig manlig individ / pedantic man'; pét 
n. Leks. 1. 'petighet'. 2. 'petig person'; (ad-
verbiellt:) pn.---pi`tade nö'ga Leks. 'petigt nog-
grann'; p`tu adj. Nås 'petig'. 

petel  oböjl. m. pi"ti Ors. 'penis på liten pojke / 
penis of little boy' (jfr Torp pit m., under pIta); 
du f() pi"ti fremmst Q nä"säri 'du får en penis 
längst fram på näsan' (till flicka, som ville hante-
ra kniv). Jfr mege; pes, bet. 1; pick, avi., m.fl. 
Syn.: nuttel; pittel. 

peteli  oböjl. m. pi"ti Soll. ' smeknamn på liten katt, 
kisse / pussy'. Syn.: se missa, bet. 1; pisse; 
pitte m.fl. 

petel m. Id pi"til Soll. 'liten varelse; litet föremål / 
small creature; small thing'; ukä pi"tilär 'vilka 
småttingar!' (t. ex. om  litet barns fingrar el. tår). 

Peter-Katt oböjl. sbst. pieteka'tt Älvd. peterka'tt 
Flo. petääkaitt Mal. p`tri-kaitt Li. 'kyrkhelgen 
Pethrus cathedratus (22/2) / church holiday 
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(22/2)' (jfr SAOB Petrus la a al  och Petter 
7 a). 

Petersburg oböjl. sbst. pr  ettäborrg Våmh. 'S:t 
Petersburg'. 

pever m. Id iM'ver ÖVd. 'liten hake, liten stacka-
re (om människa el. djur) / poor wretch, poor 
little thing (of human being or animal)' (jfr mäta, 
bet. 2). Jfr stackare, bet. 1; ömling. 

pevra sv.v.l. på'vra Tra. 'trippa / trip'. Syn.: pir-
ka', bet. 2; pjäta, bet. 3. - Särsk. förb. (av:) 
pi'ver-a Tra. 'trippa iväg / trip along'. 

pick m. Ib pikk OvSi. NeSi. Flo. Mal. 1. 'spetsigt 
redskap att sticka med (t. ex. vid sådd el. sätt- 
ning) / pick (used e.g. for sowing and planting)' 
(se ill.) Mor. Mal. Jfr päron-, rov-, råg-. Jfr 
nugg m. 2. 'järnspets (dubb) på trästav / iron 
tip on wooden stick' Mor. Jfr is-, bet. 2. 3. 
'brödnagg av växlande konstruktion / bread-
-pricker' (SAOB pick" 4; ÖDB III 421) OvSi. 
NeSi. Jfr bak-, bröd-, bull-, stånd-, trä-. 
Syn.: hack m., bet. 4; nagg, bet. 1; picka', bet. 
2; pigg, bet. 3. 4. (senare ssgsled:) 'istapp / 
icicle' Rättv. öLeks.; se is-, bet. 1. 5. 'penis' 
(SAOB pick" 3) Ve. Rättv. Flo. Syn.: se ball, 
bet. 4; kuntgneda; lur', bet. 7; mege; pes, 
bet. 1; petel. - Avi.: pl"kus Rättv. 'småpojks-
penis / penis of small boy' (jfr p e tel). 

pick n. I b pikk öMor. 'ett slags doppsås / kind of 
sauce'. Jfr saltat-. Syn.: picka". 

picka' f. IV a pricka Våmh. pricka Ga. 1. 'hacka / 
pickaxe' (jfr SAOB picka' 1) Ga. Jfr dyng-, 
fot-, hov-. Jfr pick-grava, -hacka, bet. 1. 2. 
'brödnagg' Våmh. Syn.: se pick, bet. 3, m.fl. 

picka" f. IV a pricka öMor. 'ett slags doppsås'; 
iftpikk(a) 'mera fet doppsås'; så'lltapikk(a) 
'starkt saltad doppsås'. Syn.: pick n. 

picka sv .v .1. prkk(a) OvSi. Leks. Ål pi' kka Rättv. 
Bju. Äpp. Mal. pe'kka ÖVd. 1. (tr.:) 'sticka / 
prick' (SAOB 1; ÖDB I 340, 402-404) allm. 2. 
'nagga (bröd) / prick (bread)' (SAOB la; ÖDB 
III 411) allm. Syn.: nagga, bet. 1; pigga. 3. 
'hacka el. hamra med näbben (om fågel) / pick, 
peck at (about bird)' (SAOB 3) allm. Jfr knap-
pla, bet. 1. 4. 'klappa (om hjärtat) / beat (of 
heart)' (SAOB Sa) Leks. Mal. jä`rrta pricka 
å mä sa Leks. 'hjärtat klappar i mig så'. 
5. 'dunka, knacka / bang, knock' (jfr SAOB 6) 
Leks. Ål; pr kk på 	ra Leks. 'knacka på dör- 

ren'. Jfr knacka v., bet. 1, m.fl. 6. 'ticka (om 
klocka) / tick (of clock)' (SAOB 6a) Ors. Bju. 
Syn.: pi  äta, bet. 2. 7. 'stöta; gå med stampande 
steg / bang; stamp' OvSi. gnpikkäd i tv4,  su' ttär 
Våmh. (Bon.) 'han gick med stampande steg sö-
derut'; go å ~k min jenum kä'pp Soll. 'gå och 
stöta med en käpp'. 8. 'nappa (om fisk) / bite (of 
fish)' Mor. Syn.: se haka', bet. 3, m.fl. 
9. 'hicka / hiccup' Älvd. Syn.: hicka; hikta. 

kk sig Älvd. pr kk si Våmh. öMor. Soll. 
'göra sig illa med (på) ett spetsigt föremål'. - 
Pass.: prkkas Älvd. Våmh. 'stickas, stinga'. - 
Särsk. förb. (av:) 1. pikk-'v e min stjg`övyn 
Älvd. 'skära av det (a: degstycket) med degspa-
den'. 2. pi"kk-Ilv a'yynär Soll. 'avlägsna agnar 
gm att sticka i dråsen med kastskoveln'; (i:) 
'sticka i' Älvd. Soll. pi"kk-I knä'jven Soll. ' sticka 
in kniven (i ngt)'; (ned:) 1. pikk-n' Älvd. 
Våmh. pikk-nP d vMor. 'sätta (rovor, potatis etc.) 
el. så (råg etc.) med hjälp av pick'. 2. 'sticka 
ned' Ve. pi"kk-ni de'jen 'med degslev röra ned 
deg som jäst över i tråget'; (på:) vå' ä na'nn sam 
va vi'ller da, ss fekk an fall pe'kk-på Li. 'var det 
någon som var bättre, så fick han väl peka på 
(tabellerna i skolan)'; (sönder:) pikk-ske nnd 
su'kkq Våmh. (Bon.) 'ha sönder strumpan med 
ngt vasst föremål'; (upp:) pik-u'pp jen tä"vek 
Älvd. 'fästa upp en tavla (på väggen)'; (uppå:) 
pikk-upä' je ty' yyd nvMor. 'träda på en tyngd 
(på ristvalen)'; (ut:) pikk åjt ö'gur å di Ve. 
'sticka ut ögonen på dig'; (uti:) tä pirråni å pikk-
-åjtP öMor. 'tag potatis och doppa i doppsåsen!'; 
(å:) 1. 'sticka hål på' OvSi. 	Ni" sy 
Våmh. 'sticka hål på blåsan'. 2. pikk- a ty'yydär 
vMor. 'träda på tyngder (på ristvalen)'. 3. gn 
a pikka-01  dem mi ka'rrbasim öOrs. 'han har 
slagit dem med karbasen'. 4. pikk-j' si brirtji 
Våmh. 'hastigt draga på sig byxorna'; (återi:) 
pö'jkär pikked-atP dem vMor. 'pojkarna rörde 
vid dem (n: flickorna)'. - Avl. pi'kkus oböjl. m. 
Ore 'personifikation av hickan / personification 
of hiccups'; pi'kkus a fått tå' g P de 'Pickus har 
fått tag i dig' (till den som hickar). 

pickande adj. I pi' kkend Soll. 'livad, uppsluppen / 
merry, hilarious'. Jfr toppande. 

pickare m. III c pr kkär Våmh. (jfr picka ned, 
bet. 1) 'person, som vid sådd (sättning) av råg på 
svedjefall med en rågpick åstadkom hålor i ask- 
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jorden / person who made holes in burn-beaten 
land with rågpick when sowing rye'. 

pick-bulle m. Illa prkkbulla Leks. 'halvtjock 
brödkaka, som naggats med bullpick / half-
thick bread, pricked with bullpick' (jfr SAOB 
pickebröd). 

pickel n. pe'kkälr Mal. (jfr? SAOB pickel") 
'pyssel / pottering'. Jfr pi äckel, bet. 1; plister. 

pickel-hatt m. J a pi"käkatt Våmh. 1. 'stickad 
toppmössa för män / man's woollen cap'. Jfr 
lång-, norges-hätta m.fl. Syn.: pickel-, 
pik-, pilt-, bet. 1, pjuk-, puckel-, topp-
hätta. 2. 'sydd tygmössa, hakbandshätta / 
sewn fabric cap, cap with ribbon under chin'. Jfr 
hakhätta m.fl. 

pickel-hätta f. IV a pi"käketta Våmh. pi"gälretta 
Våmh. (Bon.) prkäkett 	kkälrett 	käkätt 
vMor. pik&lätt öMor. 1. =föreg., bet. 1 (ÖDB 
IV 443; jfr SAOB; We. pickeluva) allm. Jfr 
lång-, norges-hätta m.fl. 2. 'rundkullig mös-
sa, gjord av trekantiga kilstycken / scull-cap, 
sewn from triangular gores' (SAOB) vMor. Jfr 
bandhätta, bet. 1; pickhätta m.fl. 

pick-grava f. V prkk(g)ravu Ors. prkk(g)rävu Jä. 
'enldoig hacka, avs. för lösbrytande av hård och 
stenbunden jord, hårdfrusen gödsel m. m. el. för 
potatisupptagning / pickaxe used to loosen hard, 
stony soil or frozen manure, or to take up pota-
toes' (ÖDB II 9). Jfr pikgräv. Syn.: enbens-
grava; korp', bet. 2; pickhacka, bet. 1. 

pick-hacka f. IV a prkkakka Våmh. nvMor. Ors. 
prkkakka Mal. 1.= föreg. Våmh. 2. 'hacka, 
anv. vid tillverkning el. hackning av kvarnstenar 
/ hammer used when making mil-stones' (ÖDB 
II 33; Malung 4, s. 122) nvMor. Ors. Mal. Jfr 
kvarn-, pik-hacka m.fl. 3. 'liten hammare, 
anv. att hacka undan isklumpar från hästhovarna 
/ small hammer with which ice was removed 
from horse's hoofs' Ors. Syn.: se fothacka 
m. fl. 

pick-hammare m. prkkhamma° Mal. 'lätt liten 
hammare / small light hammer'. 

pick-hågad adj.I prkkhfigin—pPkhaddjin Mal. 
'mycket ivrig för (intresserad av) ngt / all agog 
for' (SAOB). 

pick-hätta f. IV a prkkhätta Ål 'sydd, toppig pojk-
mössa av tyg / sewn pointed boy's cap, made of 
cloth'. Jfr pickelhätta, bet. 2. 

pickig adj.I 	Våmh. 1. 'som sticks (t. ex. 
om sko av svinläder) / which pricks (e.g. about 
pig-skin shoe)'. 2. 'benig (om fisk) / with a lot of 
bones (about fish)'. 

pickla sv .v.l. prkkh Leks. prkkira Ga. pekkka 
Mal. 'småknåpa, pyssla / potter about' (SAOB; 
VW. Jfr knyppla, bet. 2; pestra, bet. 1; pir-
ka', bet. 1; pissla; pjassla. Syn.: plottra, 
bet. 3; pussla, bet. 1. 

picldig adj.I;n. prkkkut Leks. Ga. 'knåpigt (om 
arbete) / finicky'. Syn.: pj äc klig, bet. 2. 

pick-slog m. I c prkkslög Leks. 'slåttermark, på 
vilken gräset måste avmejas med små hugg av 
lien / hayfield which had to be mown with short 
strokes of scythe'. Syn.: hack-slog(e), bet. 1, 
-slått(er), bet. 1; rantslog. 

pick-stav m. la pr kkstäu Rättv. (jfr We. picke-
stav; jfr pick m., bet. 2) 'järnskodd trästör/iron-
shod wooden pole' (se ill.). 

piga f. IV a prga OvSi. Leks. Ål pPga Rättv. Ga.—
Tra. 1. a. 'kvinnligt tjänstehjon, anställt för kor-
tare el. längre tid / female servant' (SAOB 3) 
OvSi. Mal. ÖVd. tjg"ö4pig Älvd. 'kvinna, an-
ställd för myrslåttern'; jjå`spiga Tra. 'kvinna, 
anställd att arbeta i fähuset'. Jfr handels-, in-
nan-, trösk-, ute-. Syn.: jänta; legokona. 
b. 'tjänsteflicka hos herrskap / maid' (SAOB 3) 
NeSi. Vd. jä'fföväspiga Ål 'tjänsteflicka på gäst-
givargården'. 2. '(liten) flicka / (little) girl' 
(SAOB 1) Äpp. Jfr brask-, brud-, fäst-, gods-. 
Syn.: flicka; kulla, bet. 1. 3. 'klart lysande, 
ensam stjärna, synlig nära månen / solitary, 
bright star, visible near moon' Mal. sm tuiyukä 
gå°  fit' a  pPgun, ss vält ä gs' tt å' 'om månen går 
före pigan, så blir det gott år'. 4. (senare 
ssgsled:) giekupiga Älvd. 'fiktivt väsen, som 
med kornaxen stryper göken / fictitious being, 
said to strangle the cuckoo with ears of barley' 
(jfr gucku, bet. la). 

pigg m. I b pigg OvSi. Rättv.—Mal. pegg ÖVd. 1. 
'spetsigt föremål, spets, tagg, dubb, brodd / 
spike, thorn, stud' (SAOB 1) allm. Jfr peklI; 
pirr, bet. 2; is-, sölj-. 2. 'gadd / sting' (jfr 
SAOB la) Älvd. Ors. Syn.: gadd'', bet. la. 3. 
'brödnagg / bread-pricker' (SAOB 2a; ÖDB III 
397) Mor. Soll. Ors. Bju. Ål ÖVd. Jfr bak-, 
bröd-, bull-. Syn.: se pick, bet. 3, m.fl. 4. 
'tapp el. hake på den böjda delen av lie, avs. att 
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fästas i hålet i nedre delen av lieorvet' Mor. 
Leks. Syn.: se brumma(n)pigg m.fl. 5. 'cli-
toris' Soll. Jfr mus-. Syn.: se fägnskaten 
m. fl. 

pigg adj.I pigg Ve. Soll. Leks. Bju. Flo. 'vid god 
vigör, kry / fit, spry' (SAOB). Syn.: piggig. 

pigga' sv.v.l. prgga Mal. 'nagga (bröd)' (SAOB 
pigga' 2). Syn.: se picka, bet. 2, m.fl. 

pigga" sv.v.l. pigg- Våmh. vMor. Ve. Leks. Mal. 
(jfr piggna; endast i särsk. förb.; till:) pigg-tl'- 
si vMor. pigg-tf' se Ve. pigg-ta' sä Leks. 
'kvickna till; bli kryare / liven up; get better' 
(SAOB pigga till sig under pigga'); (upp:) 
pig-u'pp di Zri"te Våmh. 'liva upp dig litet'; pigg-
-o'pp sä Leks. 'kvickna till; bli kryare' ; pigg-s'pp 
Mal. 'uppliva / liven up' (jfr SAOB pigga upp 
under pigga"). 

pigg-band n. Ja prggbannd nvMor. 'hundhals- 
band, försett med vässade spikar / studded dog-
collar' (SAOB; ÖDB I 42). Jfr hälsa". Syn.: 
halsa; halsband, bet. 1; halsjärn, bet. 2; 
hund-halsband, -hälse; hälse; rackhälsa; 
spikhalsrem. 

pigg-häl m. J a prgg—prgglik Våmh. 'hög klack 
på kvinnosko / high heel of woman's shoe'. 
Syn.: hög-, kork-häl. 

pigghäl-sko m. V prggäkskie Våmh. 'kvinnosko 
med hög klack under hålfoten / woman's shoe 
with high heel under arch' (ÖDB II 284; IV 103). 
Syn.: se höghälsko m.fl. 

piggig adj.I prggyn Våmh. 'pigg och vaken, vid 
god vigör'. Syn.: pigg. 

pigg-munnad adj. I prggmunna Dju. 'kvick i tal 
och svar / quick-witted'. Jfr ordhittad. 

piggna sv.v.l. (endast i särsk. förb. med till:) 
piggin-2' Mal. 'kvickna till, bli livlig / liven up, 
become vigorous'; pig(g)ne-t/'-att Tra. 'dets'. 
Jfr pigga". 

pig-laten m. best. pPgkåttz Älvd. Våmh. 'personifi-
kation av den kvinnliga lättjan / personification 
of female laziness'; e synnäs pPgkåttz Ondjär 
Våmh. 'det syns, att piglättjan hänger (här)' (sagt 
om spindelväv i en bostad). 

pik m. Ib -pajk Älvd. -päjk nvMor. pik Ve. Soll. 
Mal. -pajk--pik Ors. -pik Leks. Äpp. ÖVd. 1. 
'spets, udd / point' (SAOB pik' Il) Mal.; (bildl. i 
förb. gå i pik:) ä gå'' full i pP k snålt fö om Mal. 
'tillgångarna (förråden) ta väl snart slut för ho- 

nom'. Jfr is-, bet. 2. 2. a. (senare ssgsled:) 'med 
järnspets försedd stav / stick with iron point' (jfr 
SAOB pile I 2a) Älvd. Ors. Leks. Tra.; se is-, 
bet. 3, skall-. b. 'stickvapen, spjut / pointed 
weapon, spear' (jfr SAOB pik' II) Soll. Mal. 

'grodd på potatis / potato-sprout' Mal. 
Syn.: se brodd', bet. 2b, m.fl. 4. (senare 
ssgsled:) 'istapp / icicle' Äpp. Mal. ÖVd.; se is-, 
bet. 1. 5. (senare ssgsled:) 'maträtt / dish' Ors.; 
se glöd-. 6. 'stickord, gliring, nålsting / gibe, 
taunt' (SAOB pile VW Ve. Syn.: se get, bet. 
10, m.fl. 

pika adv. pPk Mal. (förstärkande vid adj. öppen / 
amplifier vith adj. open:) då va pPk dppi, ss an 
kunn stikk-r nn ha'nnda 'där var alldeles öppet, 
så man kunde sticka in handen'. Jfr glad adv.; 
vidöppen, bet. 1. 

pikardon m. pikadå'yyk öMor. pikkadå'yyk Li. 
'sött vin, som ofta dracks av skogsfolk under 

virkeshandel / sweet wine, often drunk by for-
estry people while buying timber' (SAOB) allm. 

'sup brännvin / drink of snaps' Li. je fe'kk me 
äjn fre'ssk pikkadå' yyk 'jag fick (mig) en duktig 
sup'. Syn.: se halv, bet. 8a; pilleknarkare; 
pinne, bet. 8, m.fl. 

pik-gräv n. II pPkgr& Mal. 'enkel liten hacka med 
en enda smal klo / small pickaxe'. Jfr pick-
grava m.fl. 

pik-hacka f. IV a pPkhakka Mal. Li. 1. 'hacka 
med blad åt ett håll och pik åt andra hållet / hoe 
with pick one way and blade the other' (jfr 
SAOB) allm. 2. 'hacka att hacka kvarnsten med 
/ hoe used to sharpen mill-stones' allm. Jfr 
kvarn-, pick-hacka, bet. 2, m.fl. 

pik-hätta f. IV a pPkhätta Al 'toppmössa för män'. 
Syn.: se pickelhätta, bet. 1, m.fl. 

pikig adj. I pPku Mal. 'spetsig / pointed' (SAOB 
under pile, avledn.). Jfr pjutig; spetsig, 
bet. 1. 

Pik-Olov-resa f. IV a pPkukåvrs nvMor. 'onödig, 
omotiverad färd / unnecessary journey'. Syn.: 
se blindvända; hanlopp; kattskjutsresa; 
larpa v., ssg; pittrefärd m.fl. 

pik-yxa f. pPkökks Soll. 'ett slags stickvapen / a 
kind of pointed weapon' (jfr SAOB). Jfr pik, 
bet. 2b. 

pik-öga n. pPköga Älvd. 'skarpsynt öga / keen 
eye'. 
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pik-ögd adj. pPkögd Älvd. 'snabbögd, skarpsynt / 
sharpsighted, with a keen eye'. 

pil m. I a pik Våmh. (Bon.) vMor. Ve. Rättv. Mal. 
ÖVd. p gk Soll. pil Ors. Ore Leks.—Äpp. 1. 
'skjutredskap, van!. anv. tillsammans med båge / 
arrow' (se ill.; SAOB pil' 1) Ve. Ors. Ore NeSi. 
Vd. ä gär en pilk 4jönnom sö'ka Mal. 'det går en 
pil gm solen' (d' i almanackan); a' rrbastpil Jä. 
'pil till armborst'. Jfr dal-, drag-, k a s t-, nål-, 
slung-, slyng-, släng-, spjut-. Syn.: kolv, 
bet. 1. 2. (senare ssgsled:) 'istapp / icicle' 
Våmh. (Bon.) vMor.; se is-. 3. 'frånsida av 
mynt / reverse of coin' (SAOB pil' Ib) Våmh. 
(Bon.) Soll. Jä. Mal. Tra. vii du a krö'n, äld vii 
du a pg`kär Son. 'vill du ha krona el. pilar?' (då 
man singlar slant); pH 8 gu'bbä Jä. kröl n 8 pi'k 
Mal. krö' n å pi' k Tra. 'de båda sidorna av ett 
mynt då man singlar slant'. Jfr kron; krona, 
bet. 2; kålslant. 4. 'liten kolmila av ofullstän-
digt kolade vedstycken / small charcoal-kiln con-
sisting of insufficiently charred brands from 
larger kiln' (ÖDB I 524) Dju. Syn.: se brand-
kur m.fl. 

sv.v.l. pPka Rättv. Dju. 	Bju. pPla 
Leks. pil- Ål pPla Ga. Nås (jfr pelal; pil) 'för-
flytta sig snabbt / move quickly' (SAOB) allm. 
Syn.: pela", bet. 1. — Särsk. förb. (av:) pil-'v 
Leks. 'snabbt ge sig iväg'; (undan:) 	nna Ål 
'slingra sig undan' (om orm). 

pila" sv.v.l. prka Våmh. (jfr pil, bet. 3) 'singla 
slant / toss a coin'. 

pila" sv .v .1. pik- Leks. Dju. (endast i särsk. förb. 
med ur:)pik-g'r Leks. pik-Pr Dju. 'tunnas av, dö 
bort, ej bliva ngt av; gå galet, spåra ur / thin out, 
fade out, come to nothing; go wrong'; ä pika-g'r 
far mä Leks. 'jag föll ur tonen' (vid sång); ä pika-

alldakas på no Leks. 'hon tappade besinning-
en alldeles'; ä pika då ss vin Pr mila dam Dju. 
'det blev då så fullständigt slut mellan dem' (om 
ett älskande par). Jfr pelan  ur; spåra ur, bet. 1. 

sv.v.l. pPlra Våmh. pPla öMor. (jfr VII We. 
pilka). a. 'kasta / throw' öMor. o pPläd jän 
snjomii'l 'hon kastade en snöboll'; pil knev 
'kasta fällkniv (en lek)'. b. 'spela el. leka med 
kulor el. små stenar / play with marbles or small 
stones' allm. skym i pPka nVåmh. 'skola vi spela 
(med) kulor?'; i skym pi`k a sti`kku Våmh. 'vi 
skola kasta kula (el. kulor) mot en sticka'; pil sM' 

(kö`flur) öMor. 'kasta sten (kulor)'. Jfr pilsten. 
Syn.: se munkan; mynda m.fl. — Pass.: pPlas 
öMor. p= iiaiv b.  

pilaster m.Ia pela' sst Leks. (jfr SAOB) 'bjälke, 
medelst vilken en vägg rätades och stöddes med 
hjälp av skruvar / beam by means of which wall 
was straightened and supported'. 

pil-blad n. pi`kbkä Mal. 1. 'vattenpilört, Poly-
gonum amphibium'. 2. 'pilblad, Sagittaria sagit-
tifolia' (SAOB 2; Lyttkens 1387). 

pil-båge m. IV pPkbugi Våmh. pPlbaje---pPlbågi 
Ore pPlbagä Flo. pPkbågs Mal. 'båge att skjuta 
pil med / bow' (SAOB 1). Jfr armborst; båge, 
bet. 1, m.fl. 

pil-bössa f. IV a pPkbyssa Våmh. pPkbess Ve. pi'!-
hyssa Ore pPlbössa Mock. Flo. Äpp. pPkbaga 
Mal. pl`kbe,s,sa Tra. 'armborst (i regel leksak) / 
crossbow (usually a toy)'. Syn.: se armborst 
m. fl. 

pilgrims-resa f. p.'legrimsresa Mal. 'resa, färd el. 
vandring, som man företar till ett för en själv 
mera ovanligt el. sällan sökt mål! journey, trip, 
taken to a place where you seldom go'. 

pil-gädda f. IV a, se pelgädda. 
pill f. pPli Leks. 'noggrann kvinna 
careful woman'. 

pili-, se pille-. 
pilka sv.v.l, se pirka sv.v.l. 
pil-kolv m. la prkköv nvMor. 'träpil, avs. att 
slungas / wooden arrow for throwing'. Syn.: se 
dalpil, bet. 2, m.fl. 

pill m. l a pill Ore Rättv. 1. 'penis' (Gotl. Ordb.; 
Burträsk; We.; Torp) allm. brä`mminspill Rättv. 
'erektion under brännvinets inflytande'. Syn.: 
se kuk', bet. 1, m.fl. 2. 'horbock / fornicator' 
Rättv. Syn.: b allvarg. 	3. (som senare 
ssgsled:) 'maträtt / dish'; se strömmings-. 

pilla f. IV a pi'lla Älvd. Våmh. 'penis'; ng ,  g bu 
sti'etj pi'lly Älvd. 'nu måste du steka penis' (till 
den, som varit på fiske, men ej fått ngt); pi'lly 
räsär-It'v di Våmh. 'penis faller av dig' (till poj-
ke, som vill baka). Syn.: se ball, bet. 4; pill, 
bet. 1, m.fl. — Ssg: 	f. Älvd. 'potatis av 
avlång och något böjd form'. 

pilla sv .v .1. pi'll(a) Älvd. Våmh. Mor. Soll. 'has-
tigt röra (ngt) fram och tillbaka' (styr dat.:) däm 
pi'll skåtå'm öMor. 'de (3: getterna) vifta med 
rumpan'. Syn.: se pelal, bet. 2, m.fl. — Särsk. 

/ particular, 
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förb. (å:) 1. 'hastigt och oupphörligt röra sig 
fram och tillbaka' Älvd. .mdå sty'örrttoz pilleb-å' 
'den där stjärten (på skrattabborren) rörde sig 
fram och tillbaka'. 2. pill-01  ö"vud Våmh. 
(Bon.) 'peta på huvudet'; (återi:) pill-ad' örm 
nVåmh. 'peta på dem'. 

pillare-mara f. V pi'lletnårå svÄlvd. 1. 'troll-
slända, Libellula / dragonfly'. Syn.: tallmara; 
troll-slända, -snälla. 2. 'ringfinger / ring-fing-
er'. Syn.: hjärt-, ring-finger; närmastlill-
fingret. 

pill-bränd adj.I pi'llbrennd Ve. 'fumlig i händerna 
på grund av onani / fumbling due to masturba-
tion'. Jfr fjass-, kunt-bränd. 

pille m. Illa pi'll(ä) Våmh. Mor. Ve. Soll. Ors. 
Ore Bju. 1. 'penis' (Rietz 500 b; VID allm. kin 
min 	pi'llam Soll. 'onanera'; bre' nndynspilltz 
Våmh. 'erektion under inflytande av brännvin'. 
Syn.: se pill, bet. 1; skruv, bet. 3, m.fl. 2. å 
dra'jt pi'llan w -e'tjä Ors. (uttr. av häftig förargel-
se / expression of rage). 3. (senare ssgsled:) 
'maträtt av avlång form / food of oblong shape'; 
se finnsås-, fläsk-. —Avi.: 	Våmh. prli- 
tjen vMor. m. best. 'penis'. 

pilleknarkare m. III c pilikna'rrkär Våmh. pili-
kna'rrkar Mal. 'sup brännvin / drink of distilled 
liquor' (SAOB). Syn.: se pikardon, bet. 2; 
pinne, bet. 8, m.fl. 

piller n. I d pi'llder Älvd. Våmh. pi'llar Leks. pi'l-
lär Bju. Nås 'läkemedel i form av kula el. dyl. / 
pill' (SAOB 1). 

piller-ögd adj.I prIldär5gd Ore pi'lläröggd Ga. 
1. 'som har små, kisande ögon, plirögd / with 
peering eyes' Ga. Syn.: pir(r)-, plir-ögd. 2. 
'som har rörliga, livliga ögon / with bright lively 
eyes' Ore. 

pille-skit n. pilistfr t—pilire't Mal. 'smula, dugg, 
dyft / bit, jot, drop'. Syn.: se doft; pinal, bet. 
4; smack" m.fl. 

pilletrant nk I a pilitra' nnt vOrs. 'maträtt, beståen-
de av klabbe med inlagd strömming / dish con-
sisting of baltic herring baked in dough' (ÖDB III 
466); je'tinsarpilitra'nnt 'dets.'. Syn.: se finn-
såspille; strömmings-klubbe, -pill. 

pill-hus n. J a pi'llhåjs Ve. 'förhud på häst / fore-
skin of horse'. Jfr förhud m.fl. Syn.: hus, bet. 
9b; hölster, bet. 2; skap, bet. 1. 

pill-huvud n. I pi'llhåvu Ve. pi'llhävu Rättv. (Bo.) 

'ollonet på penis / glans'. Syn.: se ball-, pill-
öga; pitthuvud; tjur m.—n. m.fl. 

pillisk adj. I pi'llisk Ve. 'som har att göra med 
könsdriften / sexual'; grid bewä'r me för ita prl-
liska 'Gud bevare mig för det här sexuella!'. 

pill-kråka f. IV a pl'Ikråka Ore pi'llkraka Rättv. 
pi'llkråka Ål 'spillkråka, Dryocopus martius / 
great black woodpecker'; nu skrå'tjär pl'Ikraka 
Sa nu få we refuynwä'där Ore 'nu skriker spill-
kråkan, så nu få vi regnväder'. Syn.: se drypp-, 
klem-, pinn-, pläng-, spill-kråka; klem m., 
bet. 2, m.fl. 

pillra sv .v .1. prIldra Ors. 	 Ore; 
pres. prildrär Soll. pi'llrä Jä. 1. 'röra sig av 
och an / make slight movements' (jfr SAOB 1) 
Soll. stör å prIldrär 'står och pillrar' (om fisk 
under lek). Jfr prala m.fl. 2. 'flyta fram, röra 
sig (t. ex. om  bäck, om människa som går på ett 
egendomligt vis) / float, move (e.g. about brook, 
about person walking in a peculiar manner)' Ors. 
Jä. ä pi'llrä 8 ri' nn Jä. 'det (3: vattnet) porlar och 
rinner'. Jfr pina. 3. 'trilla, tillra / roll' (om 
runda föremål; jfr SAOB 4) Ors. 4. 'kasta med 
ögonen, ögonflörta / make eyes at' (jfr SAOB 5) 
Ors. pi'lldra mi ga`gumg öOrs. 'dets.'. 5. (i förb. 
med rutan  f.:) pi'lldär rä'to—pi'llär ra' to Ore 
'slå trissa / drive trundle'. Jfr löpa sv. v., bet. 4. 
— Särsk. förb. (ned:) drrtär pildred-ni 'd åv 
bö`rdi öOrs. 'ärterna trillade ned från bordet'. — 
Avi.: pi'llrug adj. Leks. 'uppsluppen, skojfrisk / 
in high spirits, playful'. 

plask adj.I pillsk Älvd. Våmh. Rättv. Äpp. 'kätt-
jefull, kåt / lustful' (SAOB, Gotl.Ordb., VII 1 
pilsk). Syn.: se brundsk m.fl. 

pill-skinn n. Ja pi'llstjinn Soll. 'förhud / foreskin'. 
Jfr hölster, bet. 2. Syn.: förhud; hätta, bet. 
4; pittskinn; pungmule m.fl. 

pill-skör n. I I pi'llstjgr Våmh. pi'llstjir Ve. 'sädes-
vätska / seminal fluid'. Syn.: se ballspy or; 
kunt-, pitt-skör m.fl. 

pill-stärra f. IVa pi'llstärra Ve. (jfr stärra v.) 
'erektion / erection'. Syn.: ballstånd; stånd. 

pill-öga n. IV pi'llöga Ve. 'ollonet på penis'. 
Syn.: se pillhuvud m.fl. 

pil-slända f. IV a prkilännd Soll. 'träpil, avs. att 
slungas för hand / wooden arrow for throwing' 
(se ill.). Syn.: dalpil, bet. 2; pil-, släng-, 
spänn-kolv; slungpil. 

117-869023 Dalmålsordboken B III, H 26 
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pil-sten m. Ja pPirstie Våmh. 'sten el. kula, anv. 
vid lek el. spel / stone or marble used in game' 
(jfr Björklund, Indor, s. 210). Jfr pilalv; pjäs-
kelsten. Syn.: glingsten. 

pile m.Ia pillt öMor. Leks. Flo. Jä. Äpp. Mal. 
1. 'liten pojke / small boy' (SAOB 1) Leks. Flo. 
Jä. Mal. Jfr nakig-, syt-. Jfr gorre, bet. 1; 
kravel m., bet. 2; parvel, bet. 1; pims. Syn.: 
se dräng, bet. 2; gosse, bet. 1; gute, bet. 1; 
pojktrant m.fl. 2. 'yngling / youth' (SAOB 
1 c) öMor. Mal. Jfr goddagar, ssg; gods-, staf-
fans-. Syn.: se gosse, bet. 2, m.fl. 3. 'odyg-
dig pojke, rackarunge / mischievous boy, rascal' 
öMor. Äpp. Jfr odygd, bet. 3; urdygd, bet. 2, 
m.fl. 4. (senare ssgsled:) 'ett övernaturligt vä-
sen / supernatural being'; se Kristoffer, ssg. 

m. l a pillt Ors. 'övre, spetsigt parti av topp-
mössa / pointed tip of woollen cap' (ÖDB IV 
448). Jfr pilthätta. 

pilteri n. la pi'lltri Tra. 'pojkaktig odygd, fyr / 
boyish prank'. Jfr fikanteri. 

pilt-hätta f. IV a pi'lltetta Ors. 1. 'stickad, med 
tofs försedd mansmössa' (se ill.; ÖDB IV 448; jfr 
VII piltnicka; Sax61 i Sv.Lm. XI. 3, s. 194). 
Syn.: se pickelhätta, bet. 1, m.fl. 2. 'topp-
mössa av tyg / pointed cap made of cloth'. 

pilt-rem f. J a pi'lltrbn Ors. 'till rosett knutet band 
el. rem av skinn el. läder vid knäet på sämsk-
skinnsbyxor / leather band tied in bow at knee of 
chamois-leather breeches' (se ill.). Jfr knä-
bälte. 

pilt-solen f. J a best. pi'lltsöka Ga. Mock. (jfr pile, 
bet. 2) 'månen / the moon'. Syn.: pojk-, ung-
karl-solen. 

pimla f. IV a pi'mmbka Våmh. 1. 'liten skälla, 
gjuten av mässing el. brons / small bell made of 
brass or bronze' (SAOB; We.; ÖDB 11 108, 357); 
skaNpimblra 'skolklocka, att ringa in barnen 
med efter rast'. Syn.: lillskälla; pimma; pin-
gel-bjälla, -skälla; pingla'; pinka. 2. 'per-
son, som talar fort; skvallerbytta / person, who 
talks fast; tell-tale'. Jfr pimla v.; pratika. 3. 
'öknamn på invånare i Kumbelnäs by, Våmhus / 
nickname given to inhabitants of Kumbelnäs vil-
lage, Våmhus'; neskalpimmbZrur 'kumbelnäs-
bor (eg. näskarlpimlor)'. — Ssg: pfmmbelresst 
Våmh. (Bon.) 'häst med bjällra / horse wearing 
bell'. 

pimla sv .v .1. pfmmblra Våmh. (jfr pimla f., bet. 
2). 1. 'gå fort! walk fast'. 2. 'berätta, skvallra / 
tell, gossip'. Jfr pj alla, bet. 2; pjävra; ralla. — 
Särsk. förb. (å:) ur dååa pi'mmblräå-ef Våmh. 
'hur den där pladdrade på'. 

pimma f. IV a pi'mma Mock. = pimla, bet. 1. 
pimma sv.v.  . 1. pf"må Älvd. 'kittla! tickle' (vanl. i 
tal till småbarn). Syn.: se peta, bet. 2, m.fl. 

pimmel-rem f. Ja pi' mmbäkriem Våmh. 'huvud-
prydnad för häst, bestående av huvudlag, pann-
rem och halsrem med gjuten skälla! adornment 
for horse's head, including bell' (se ill.). Jfr nor-
gesrem. Syn.: pingel-, pingelskäll-, pink-, 
skäll-rem. 

pimp m. I a pimmp vMor. Li. 1. 'flöte / float' Li. 
Syn.: se flarr; kape, bet. 3, m.fl. 2. 'istapp! 
icicle' vMor. Syn.: se droppis; spek, bet. 1, 
m. fl. 

pimpa sv.v.l. (endast i särsk. förb. med uti:) 
pimmp-d' sä Leks. (jfr SAOB under pimpla) 
'bälga i sig dryck! swig' (Rietz 500b). Jfr ping-
la"uti; plänga uti; päla". Syn.: pimpla i, 
uti; porla i. 

pimpinella f. prinmpnella Älvd. 'pimpinell, Pim-
pinella saxifraga' (SAOB 2). Syn.: pimpinell-
rota. 

pimpinell-rota f.IVa pi`mmpneIrreit (best. pl. 
-rCetur) Älvd. =föreg. (SAOB pimpinellrot 2; 
Lyttkens 470 pimpinellerot). 

pimpla sv .v .1. pi'mmplra Jä.; pret. pimplä- öMor. 
'dricka häftigt / swig' (SAOB pimpla"). — 
Särsk. förb. (i:) an pimplä-P si '1 putäiln öMor. 
'han bälgade i sig hela flaskan'; (uti:) pimmpälr-
4P-sä Jä. 'bälga i sig'. Syn.: pimpa. 

pims m. pimms Mor. 'mindre pojke, pojkvasker! 
young boy, stripling' (jfr SAOB). Jfr pile, bet. 1, 
m. fl. 

pin n. I a pgjn Älvd. Våmh. päjn öMor. (jfr SAOB 
pina f.). 1. 'plåga / torment' (We. 1) öMor. 
Syn.: pina, bet. 1; plåga. 2. (jfr pina v.) 'be-
svär / trouble' Älvd. uka pjn o'llunnd min 

kretgrum 'vilket besvär på alla vis med 
de här kreaturen!'. Jfr pina v., avl. Syn.: pina, 
bet. 3. 3. 'sjuk person, som i hemmet vållar 
möda och bekymmer! sick person, causing wor-
ry and trouble' Våmh. 

pk adv. pPn- öMor. Leks. Flo. Jä. Mal. pP n- Ors. 
(förstärkningsord framför vissa adj. och adv.; 
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SAOB 1:) 'fullkomligt, riktigt / really, absolute-
ly'; jen pi' n-li'va jen öOrs. 'en riktigt rolig karl'; 
pPrz-mdi tt Leks. 'fullkomligt mätt'; 
Mal. 'proppfull'. 

pina f. IV a pf'jna Älvd. Våmh. pe'jna---pena 
vMor. pen(a) öMor. Soll. 	Bju. Flo. Nås 
Jä. Mal. ÖVd. 1. 'plåga / torment' (SAOB I 3) 
allm. ä e bdro äj pl`na te dfdr ä Tra. 'det är bara 
en plåga att göra det'. Syn.: pin, bet. 1; plåga. 
2. 'fattigdom, umbäranden / poverty' (jfr SAOB I 
4) Våmh. Soll. ä i fel ju' sst ie pa'jna så Våmh. 
(Bon.) 'det är så att vi nätt och jämnt draga oss 
fram'. Jfr påt-. 3. 'svårighet, besvärlighet, be-
svär / difficulty, trouble' (jfr SAOB I 4) Våmh. 
Soll. ä va bdr pdjno tä duvå tå' si yvyr sjö' n 
Soll. 'det var endast med svårighet, som vi kun-
de taga oss över sjön'; eliygpäjno Soll. 'ett 
vadställe, där det var besvärligt att färdas med 
killingar'. Syn.: pin, bet. 2. 4. 'handkvarn / 
hand-mill' Våmh. Syn.: drag-, hand-kvarn; 
norkal, bet. 1, m.fl. 

pina sv.v.3.-1. pa'jna Älvd. Våmh. (pret. pglinde 
Älvd.) pe'jna vMor. pena öMor. Ore (pret. 
pdjnä öMor) pejn- Ve. pen(a) Soll. 
pg'jna Ors. (pret. pa'jndä öOrs.) pPna Rättv. 
Bju. Nås—Tra. (pret. pi'mi—pPna Rättv. prnnt 
Mal.) pPna (pret. pPnts) Leks. 1. 'plåga / tor-
ment' (SAOB I) allm. pajn et 'nndes Älvd. 'plå-
ga till döds'; hur dam pl`n ho da mdnnefa Äpp. 
'hur de pina den där kvinnan'. 2. 'pressa, driva 
över förmågan / press, force, drive' (jfr SAOB I 
5a) Soll. Ore. 3. 'bemöda sig, besvära sig; ha 
det mödosamt / endeavour, trouble oneself (jfr 
SAOB I 5b) Våmh. Mor. Ors. gn å delfel  så an 
pg'jnär å Iri'v Våmh. (Bon.) 'han har nätt upp så 
att han drar sig fram'. —P. pret.: penadp öMor. 
'utpinad'. —Refl.: pi'n sä djdnnom Mal. 'tränga 
sig igenom'. — Pass.: 1. 'plågas' allm. å'j hur i 
'knäs Mal. 'oj hur jag plågas av värk el. psykisk 
oro'. 2. 'anstränga sig, sträva' Älvd. Våmh. 
Mor. Soll. wen få"rir o pa'jnis min Våmh. 'vad 
sträva ni med (eg. faren och pinens I med)'; i 
pendes då sa'kkt så Soll. 'jag slet verkligen så 
illa så'. Jfr blå-. — Särsk. förb. (ihjäl:) däm 
sdkkst sku päjn-Y1 mi öMor. 'de tycktes skola 
pina ihjäl mig'; an sösskul 	mä Leks. 
'han hade så när pinat ihjäl mig'; an a 	o 
'Ita. 'han har pinat ihjäl henne'; (ut:) pejn-å'jt 

jen he'sst Ve. 'pina ut en häst'; ö'jtpäjnadtt 
öMor. 'utpinad'. — Av!.: penasniyg f. öMor. 
'besvär, möda / trouble, difficulty'. Jfr pin n., 
bet. 2; pina f., bet. 3. 

pina-död interj. p1na-d5' Jä. Mal. (kraftuttryck el. 
lindrigare svordom / mild swearword; SAOB un-
der pina sbst. I 5 a il) 'tusan! / blasted!'. Jfr 
gröna-död. 

pinal m. la pinå'lr (pl. pind Zrä) Våmh. pinå'l Leks. 
Jä.; pl. pi` nalär öMor. 1. 'sparsam man / thrifty 
man' Leks. 2. 'person, som skickas att uträtta 
ett ärende / person sent on en-and' (jfr? SAOB 
penna] 2) Våmh. Jfr slingfis. 3. (pl.:) 'saker, 
grejor, redskap / things, articles, tools' (SAOB 3) 
Våmh. öMor. Jä. Jfr don, bet. 2; greda f., bet. 
1. 4. 'dugg, dyft / bit, drop' Jä. Syn.: se doft; 
pilleskit m.fl. — Av!.: pindla f. Leks. 'spar-
sam kvinna / thrifty woman'; pindla v. Leks. 
'hushålla, vara mycket sparsam / be thrifty, 
economize'; pindlug adj. Leks. 'i hög grad hus-
hållsam, sparsam / very thrifty'. 

pingel m. Id pi'yysk Leks. 'sölkorv; krångelma-
kare / slowcoach, dawdler, troublesome person'. 
Jfrdangelm., bet. 1; dingel m., bet. 1; krångel 
m., bet. 1; pala f.; pingel n., bet. 3; pingla" v., 
ssgr. 

pingel n. Id pryygäl öMor. pi'yyga• Soll. pi' yysk 
Leks. pi'yyti4- Dju. pi'vyeir Mal. 1. (jfr pingla" 
v., bet. 1) 'ngt som hänger och dinglar / sthg 
dangling' allm. stjär-ifu pi' yggkä Soll. 'skär av 
det som hänger och dinglar'. Syn.: dille, bet. 1; 
dingel n., bet. 1; pingla", bet. 1. 2. (jfr ping-
la" v., bet. 3) 'person som slamsar och spiller / 
person who spills and is slovenly' Leks. Syn.: 
slapper m., bet. 1; slapper n., bet. 4. 3. 
'sölig, långsam person / lazy person' Leks. Dju. 
Jfr pingel m. 4. 'söligt utförande av ett arbete, 
söl / laziness' Leks. Dju. Syn.: dingel n., bet. 2. 

pingel-bjälla f.IVa prgyelbjella Mal. pi'meir-
bjälla Li. 'bjällra el. skälla, gjuten av mässing' 
Jfr bjälla, bet. 1-2; väll-. Syn.: se pimla, bet. 
1, m.fl. 

pingel-rem f. la prgygaIrm vOrs. pry(y)skrem 
Rättv. 'huvudprydnad för häst, bestående av hu-
vudlag, pannrem och halsrem med gjuten skäl-
la'. Syn.: se pimmelrem m.fl. 

pingel-skälla f. IV a pruygiikstjäll(a) nvMor. Ve. 
Soll. prgygälstjälla öMor. pryggelstjalla öOrs. 
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dinglar om honom (av trasor)'. Jfr pavra; 
pissa, bet. 4; slarva v., bet. 1. Syn.: se 
bingla; dalla, bet. 2; danka, bet. 2; slinga, 
bet. 2, m.fl. 2. (tr.:) 'hänga upp (ngt); låta (ngt) 
hänga och dingla / hang (sthg); let (sthg) dangle' 
öOrs. war du prgygler dem-dr ildrrvor 'var du 
hänger upp de där trasorna'; n prgygler fö'to 
'han (n: hästen) låter foten slänga ledlöst'. 3. 
'spilla / spill' Leks. sittä du sö'n ska pi`uyka 
'varför skall du spilla så där?'. Jfr slarpa; slar-
va v., bet. 2. Syn.: drälla, bet. 1; slapsa; 
spilla, bet. 1. 4. 'söla, vara sölig el. långsam; 
krångla / be lazy; shilly-shally' Leks. Jfr dingla, 
bet. 2; drulsal; drälla, bet. 2; lovra; maffia; 
munk in,  a 	bet. 3; pallra", bet. 1; pj anka", 
bet. 1; tårna. Syn.: dringla; drula; sovlall. 
5. 'gå utan ordnat arbete, hänga sysslolös / go 
idle, without employment' Soll. Ors. wa-p a 
pryygla nagär Ors. 'var han har vistats någon-
stans utan ordnat arbete'. Jfr dangla, bet. 2; 
driva, bet. 4; larpa, bet. 1; slarka, bet. 3; 
slinga, bet. 3. Syn.: slånka. 6. 'leka (med), 
gå och släpa (med) / play (with), carry about (e.g. 
a cat)' (jfr V11) Ål; du pi`yuäk mä katta ss o bi ss 
å' tarrma ss 'du springer och leker med katten, så 
att den blir så utschasad så'. Jfr harka", bet. 1. 
— Pass.: ä skull int prgykas mä li'ssmiddag häll 
då Dju. 'det skulle inte krånglas med lillmiddag 
då heller'. — Särsk. förb. (på:) pijä-
-pa' sä Flo. 'hänga på sig bjäfs och grannlåt'; 
(stad:) piyyalr-stä' Leks. '(hastigt) spilla ile; 
(upp:) i ska piyugel-u'pp äjå'n öOrs. 'jag skall 
hänga upp det här'; (uti:) piyäk-te dä Dju. 'pim-
pla i dig (det)!' (jfr pimpa v.); (över:) piga-

-0'var Leks. 'spilla över'. — Ssgr: pryyslrbritta 
f. Leks. 'krångelmakerska'; pryyalrisäl m. Leks. 
'krångelmakare' (jfr pingel m.); prgyakkäsa m. 
Leks. 'dets.'. 

pinglig adj. I pruukug Leks. pryyku Dju. (jfr 
pingla" v., bet. 4) 'långsam, sölig, krånglig / 
slow, lazy, troublesome' ; ä sa pryukut tä ha-te 
sä Dju. 'det (n: fiskspadet) är så besvärligt att få i 
sig'. Jfr dinglig; hankig, bet. 1; pallrig, bet. 

1. 'skälla, gjuten av mässing el. brons' (Rietz 
501a, under pingla"; We; ÖDB 11 108) allm. 
Syn.: se pimla, bet. 1, m.fl. 2. 'ängs- el. blå-
klocka, Campanula patula el. rotundifolia' 
öMor. Syn.: se blåbjälla, bet. 1, m.fl. 

pingelskäll-rem f. la pryugelstjalrm--r?m Ors.= 
pingelrem. Jfr norgesrem. 

pingel-spik m. Ib prgyakspik Rättv. pruyäkspik—
pryyäkspik Flo. 'prydnadsspik med stort, runt 
huvud / nail with large round decorative head' 
(användes huvudsakligen på grimmor). 

f. IV a pruugelr Älvd. pruggälf vMor. Soll. 
pryyla öMor. Ors. prgygka Ore pry(y)ka Rättv. 
Bju. Dju.—Nås Äpp. Mal. ',ryka Leks. pryggira 
ÖVd.; plur. pruylur Ve. 'skälla, gjuten av mäs-
sing el. brons' (SAOB pingla" 1; ÖDB 11 108, 
357); hä'sstpicka Ore he'sstpigoka Ga. 'pingla, 
som användes vid timmerkörning'; skä"kak-
piygka Rättv. 'stor pingla, fäst vid skakeln'; 
gtesstaspiyykar Ga. 'pinglor, tillverkade i Gus-
tavs'. Syn.: se pimla, bet. 1, m.fl. 

pingla" f. IV a pryygälr Soll. pi`yygka Ore prylra 
Leks.; plur. -piyygitur vMor. -pi' yyglur öMor. 
1. (jfr pingla" v., bet. 1) 'ngt som hänger och 
dinglar / sthg dangling' Mor. Ore; dri"tpiuyglrur 
vMor. dri'pi'uyglur öMor. lo'rrtpigyOur Ore 
'torkade slamsor av träck på kreaturs buk el. 
ben'. Syn.: se pingel n., bet. 1, m.fl. 2. (jfr 
pingla" v., bet. 4). a. 'slampig, lättjefull kvin-
na / slovenly, lazy woman' Soll. b. 'sölig, sävlig 
kvinna / slow, leisurely woman' Leks. Jfr ding-
la f., bet. 4. 

pingla" f. IV a prgyka Äpp. (vanl. pl.:) 'små 
svarta kryp, som röra sig hastigt i vattnet, mygg-
larver / gnat-worms'. Syn.: pringla, bet. 2. 

sv.v.I. pryygäk Soll. pi'yyka Bju. Flo. 
Nås Mal. pryyglra ÖVd. 'klinga (jämförelsevis 
gällt) / ring, tinkle, jingle' (SAOB 1); je her ä 
pruggek å-p bjä'lls Tra. 'jag hör det klingande 
ljudet av en bjällra (eg. det pinglar av en bjällra)'. 
Syn.: pinka. 

pingla" sv.v.l. pryyla öMor. Ors. pryygälr Soll. 
pry(g)ka Rättv. Dju. Flo. pi' ja Leks. Ål. 1. 
(intr.:) 'hänga och dingla / dangle' (V11 We.; jfr 	1; sovlig . 
Torp pingsa) allm. snö'rp pruugläd öMor. Pingst oböjl. sbst.—f.Ia pi' mest oböjl. Älvd. 
'snoren hängde och dinglade'; ä pi' y(6)1rar pund 	piyyst Våmh. Mor. Ve. Soll. pinnst Ore Leks. 
tjo'illam Rättv. 'det hänger och slänger (av tra- 	f. pigy(k)st Bju. piuust Flo. Nås Jä. Mal. 
sor) under kjorteln'; ä pi' yylrä tå'-n Flo. 'det pryuges(t) ÖVd. 'kyrklig högtid, som infaller 50 
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dagar efter påskdagen / Whitsuntide' (SAOB); a 
pi' yygest Älvd. 'till pingst'; me pi' yyst Nås 'un-
der pingsten'. Jfr pingstdaghelgd m.fl. 

pingst-dag m. II--I c pryyges(t)dåg Älvd. pryyst-
dåg Våmh. pPys(t)dåg Soll. yys(t)dåg Leks. 
Bju. Dju. Jä. 	pryystdåg Mal. pryysta Ga. 
pryystdåg Flo. Nås Jä. pryygesdåg 'Fra. 'den 
första helgdagen i pingst / Whit Sunday' (SAOB 
1). Syn.: pingstdagdag. 

pingstdag-dag m. pP stadåg 	sstadåg Ors. 
pryystadåg Jä. pi'ssdadåg Mal. = föreg. 
(SAOB; Sdw. pingizdaghadagher). 

pingstdag-helgd f. la prsstajåggd Våmh. pP sta-
jåggd vMor. prstajågd öMor. pPstajagd Ors. 
pi' yystdajälld Rättv. pi' yystajäkd Leks. 
pryystajälld Jä. 'pingst, pingsthelg / Whitsun-
tide' (SAOB). Jfr pingst. Syn.: pingstdag(s)-
helg; pingst-helg, -helgd. 

pingstdag-lilja f.IV a pryystalillja Jä. (jfr Gotl. 
Ordb. pingstlilja). 1. 'akleja, Aquilegia vul-
garis'. 2. 'iris'. 

pingst(dag)-regn n. Ja pryystr&yin Våmh. piyst-
räyn öMor. yystaräyysn Leks. pryystaräyyn 
Jä. prsstaräyyn Mal. 'regnväder vid pingsthel-
gen /rain at Whitsuntide'; pr yystaräyyn för sä`l-
Ian gs'tt Jä. 'pingstregn gör sällan gott'. Jfr 
godspiga. 

pingstdag(s)-helg f. I b pr yystdahälrg Äpp. 
pryysta(s)hälrj--prsstahäkg--pr sstahälrg Mal.= 
pingstdaghelgd (SAOB). Jfr pingst. 

pingst-helg f. Ib pr yygeshåld ÖVd. ; best. 
pryysthätja Mal. pryysthäkje Tra. =föreg. 
(SAOB). 
pingst-helgd f. la pi' yygestjågd Älvd. prgyst-
jåggd Våmh. pryystjåggd öMor. pryyst-
fälld Jä. = föreg. (SAOB). 

pinig adj. I pa'jnug nÄlvd. pa'jnun Våmh. pa'jnun 
öOrs.; n. pe'jnut vMor. pä'jnut öMor. 1. 'vek, 
svag, klen / weak, delicate' Älvd. Jfr späd, bet. 
1; stackarslig m.fl. 2. 'grinig, kinkig, besvär-
lig (om person) / irritable, whining, grumpy 
(about person)' Ors. Jfr pinstrig m.fl. Syn.: 
okynnig, bet. 2. 3. 'som fordrar stor möda 
utan att medföra större resultat, svår, besvärlig, 
plågsam / hard, difficult, laborious, painful' (om 
verksamhet etc.) Våmh. Mor. Ors. Jfr knavlig, 
bet 4; mödig; obörg, bet. 2; pinskliga. — 

Adv.: e gör bara pg'jnut Våmh. (Bon.) 'det går 
bara motigt'. 

pining m. Ib pa'jniuyg Älvd. peniyg.--pa'jniyg 
nvMor. 'plågad person; stackare / tormented 
person; wretch' (Rietz 501 a p äj n ing); jen llajk 
gg`mmpajni'yyg sos Pg fr Älvd. 'en sådan gam-
mal stackare som jag är'. Jfr pinpåse(1). 

pink m. Ib piyyk Ga. 'skvätt / drop'; 118-tP en 
pi'yyk 'slå i en skvätt!'. Jfr slatt. Syn.: se 
dropp, bet. 1; droppe, bet. 2; skväkt m.fl. 

pinka f. IV a pryyka Leks. Ål pryyka Dju. Jä. 
Äpp. 1. 'liten skälla el. pingla, gjuten av mäs-
sing el. brons / small bell, founded of brass or 
bronze' (se ill.; ÖDB II 108) allm. firrpiyuka 
Leks. 'mindre, gjuten skälla för får'; på`r-
piykar Leks. 'två skällor med olika, harmonie-
rande klang'; gu`sstafspiyyksr Jä. 'gjutna 
skällor, tillverkade i Gustafs'; Irsspiy(y)ka Jä. 
'bjällra'. Jfr skakel-, skaller-. Syn.: se lill-
skälla; pimla, bet. 1; pinkbjälla m.fl. 2. 
'gjuten ringklocka i Moraur / small founded bell 
in Mora dock' (jfr Rietz 500a pinka v.). 
Syn.: klang, bet. 2; klangskål. 

pinka sv.v. pryyka Jä. 'pingla, klinga'; nu ks'mm 
an fur — ä pryykä rete 'nu kommer han väl — 
det pinglar av klockan kring hästens hals ute'. 
Syn.: pingla'. 

pink-hjälla f. IV a pryykbjåla Mal. = pinka, bet. 
1. 

pink-eld m. Ja pruukiii Li. 'liten, pyrande eld / 
small, smouldering fire'. Syn.: se eldfis; p y-
re lu  m.fl. 

pink-lampa f. IV a pryyklammpa Li. 'primitiv li-
ten lampa av plåt med smal liten bomullsveke att 
peta upp med nål / primitive sheet-iron lamp'. Jfr 
flasklampa. Syn.: se bleck-, pester-
lampa m.fl. 

pink-rem f. la pryykråm Leks. Dju. Jä. 'huvud-
prydnad för häst, bestående av huvudlag, pann-
rem och halsrem med gjuten skälla'. Jfr norge s-
rem. Syn.: se pimmelrem m.fl. 

pinna sv.v.l. prima Våmh. prnna öMor. Ve. Ors. 
Ore Leks. (Silj.) Ål prnna Bju. Dju. Mock. Nås 
—Tra. 1. (jfr pinne, bet. 1) 'sätta pinnar i t. ex. 
harv el. räfsa / put prongs in harrow or rake' 
(SAOB 2) allm. prnn hä'rrve Ore 'sätta pinnar i 
räfsan'. Syn.: tinna. 2.a. (jfr pinne, bet. 6) 
'pligga (skor) / peg down (shoes)' (SAOB 1) Ors. 
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Mal. ÖVd. Syn.: pligga. b. 'pligga fast botten 
i askar och skäppor / peg down bottom of boxes 
and bushels' Våmh. Jfr pligga. — Särsk. förb. 
(om:) pin-u'mm o öMor. 'pinna om den (o: räf-
san)'; (under:) pinn-y`nndär jen bP t Våmh. 
(Bon.) 'pligga fast en (läder)bit undertill'. 

pinnad-känga f. IV a prnnatjägyg Soll. 'pliggad, 
högskaftad sko /pegged-down, high-legged shoe'. 
Jfr pinnadsko m.fl. Syn.: pinnkänga. 

pinnad-sko m.Vb prnnadskö vMor. 'sko, vars 
sula var fäst ej med becktråd, utan enbart med 
pliggar av trä / shoe, whose sole was fastened 
only by means of wooden pegs' (ÖDB 11 261). Jfr 
pinnad-, pinn-känga. Syn.: pinn-, pligg-, 
tysk-sko. 

pinn-backe m. Illa prnnbåkk Soll. 'hårt packad 
bottenmorän, pinnmo / fine gravel forming solid 
mass'. Syn.: binda f.; bindbacke; pinnberg, 
bet. 1; pinnmo; örgrus. 

pinn-band n. la prnnbannd Jä. Mal. 'band, anv. 
till sockband, flätat med hjälp av pinnar, som 
sättas in i upplockade skäl / plaited ribbon used 
as garter' (jfr SAOB pinna 3; ÖDB IV 329, 425; 
Liv Trotzig-Astrid Axelsson, Band, 1972, s. 
56ff.). Jfr flätband. — Ssg: prnnbanndsn"es 
Mal. 'flattäljd stör, på vilken man vävde pinn-
band med hjälp av ett par små stickor som bil-
dade skäl / flat rod used for weaving pinnband 
with the aid of two small sticks which functioned 
as sheds'. 

pinn-berg n. Ib prnnbärrg-pPnbärrg Dju. 1. 
'hårt packad bottenmorän, pinnmo' (SAOB). 
Syn.: se pinnbacke m.fl. 2. 'berggrund / bed-
rock'; dan slöt ja maka, fur ja kam på rene 
pPnbärrjä 'där slutade jag skotta upp (gropen), 
för jag kom på urberget'. 

pinne m. Illa pi`nne Älvd. pi`nnä Våmh. pi' nnä 
övrOvSi. Flo. Äpp. pi`nns Rättv. prnna Leks. 
Ål prnna Bju. Dju. Ga. Nås Jä. Mal. (best. prp 
Dju. Ga. Någ Äpp. prnn Mal.) prnne ÖVd. 1. 
'kortare, mer el. mindre cylindriskt stycke trä / 
short stick' (SAOB 1) allm. dra prnna Våmh. 'en 
idrottslek, varvid deltagarna sitta med fötterna 
mot varandra, hållande en käpp mellan sig och 
tävla om att lyfta varandra' (jfr kavle, bet. 1); 
bajt-P prnngn Våmh. 'ett vighetsprov' (jfr stör, 
bet. 1); kast prnna vMor. 'utföra lottning av 
höstackar vid sjöslog'; rnnwiöåpinnär Våmh. 

'pinnar av kärnved'; sti"kåpinn Ve. stlikåpinna 
Rättv. 'pinne i stege'; ha'rrkpinna Dju. Ga. 
'pinne i harka'; hä'ssppinna Mal. 'pinne i haspen 
på korg el. på annat föremål med hasp'; viii pinna 
Mal. 'smalt vedträ'. Jfr bok-, bröd-, bull-, 
bytt-, bänd-, drag-, dymmel-, en-, fäst-, 
före-, bet. 1, gickel-, giller-, gned-, gums-, 
harv-, härv-, junt-, korv-, krak-, kryss-, 
kul-, kytt-, kött-, lask-, led-, lie-, lin-, ljus-, 
lock-, lockbytt-, malder-, margareta-, 
nyst-, nystel-, nystskid-,pann-,pek-,rock-, 
rå-, sel-, skaft-, skaller-, skäl-, snes-, 
snudd-, stopp-, troll-, tryck-, trä-, trögel-, 
tvärtför-, vick-, vickel-, ving-, ärj-, ör-. Jfr 
knavle, bet. 1-3. Syn.: se kavel, bet. 1; 
knapp", bet. 1; tinne m.fl. 2. 'eker i hjul / 
spoke in wheel' Ors. Jfr hjul-. Syn.: se hjulek; 
knapp", bet. ib; kärrpinne m.fl. 3. 'spjäla i 
grind / slat in gate' Rättv. Jä. gri'n(n)dpinna 
Rättv. gri'nndpinna Jä. 'dets.'. Syn.: se kolv, 
bet. 6, m.fl. 4. (senare ssgsled:) 'skottspole i 
bandväv / spool used in ribbon-weaving'; se 
band-. 5. 'kort, grov strumpsticka av trä / 
short, thick wooden knitting-needle' Tra. 6. 
'pligg i sko / peg in shoe' (SAOB la g; ÖDB II 
266, 282) allm. Jfr häl-, sko-. Syn.: pligg, bet. 
2. 7. 'liten mager fisk / small lean fish' (SAOB 
3a (3) allm. ö'rapinn Älvd. 'liten mager laxöring'. 
8. 'sup brännvin / drink of distilled liquor' 
(SAOB 3 g) Våmh. Syn.: se knaber; luta-åter; 
pikardon, bet. 2; pilleknarkare m.fl. 9. (pe-
jorativt om människa / derogatory about person; 
jfr SAOB 3f:) an ä en ri`kktig pi' nna Leks. 'han 
är en envis och ondsint person'. Jfr före-, bet. 2, 
häft-. 

pinn-fis m. la prnnfis Mal. 'fiktivt redskap / 
imaginary implement' (Multrå; Njurundaordb.). 
Jfr korvläst; rumpdrag, bet. 2, m.fl. Syn.: 
för". 

pinn-harv f.Ia pi`nnharru Flo. Nås Jä. Tra. 'rät-
pinnharv / harrow with straight iron tines' 
(SAOB; jfr ÖDB I 382). Syn.: se grannharva; 
rakpinnharv, m.fl. 

pinn-harva f. IV a pi' nnarba Våmh. = föreg. (ÖDB 
I 382). 

pinn-kråka f. IV a pi' nnkraka öMor. 'spillkråka'. 
Syn.: se pillkråka m.fl. 

pinn-känga f. IVa prnntjäyyg Soll. 'pliggad, 
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högskaftad sko'. Jfr pinnad-, pinn-sko m.fl. 
Syn.: pinnadkänga. 

pinn-kärra f. IV a pr nntjärra Ga. Jä. (jfr SAOB). 
1. 'tvåhjulig kärra med svarvade pinnar i gavlar 
och sidor / two-wheeled cart with turned sticks 
on all four sides' allm. 2. 'enhjulig kärra, ett 
slags skottkärra / a kind of wheelbarrow' Ga. Jfr 
stenbjörn, bet. 2. Syn.: räv, bet. 3; skjuta. 

pinn-led n. pi' nnli Ors. (jfr led n., bet. 1) 'led 
med pinnar att lägga skyttlarna på / opening in 
fence with pegs for the sliding poles in the gate to 
rest on'. 

pinn-mo m.—f.Ia nnmö m. Ve. Jä. Tra. f. Äpp. 
',Primör m. Ore pi`nmö Bju. 'hårt packad botten-
morän' (SAOB 1). Syn.: se pinnbacke m.fl. 

pinn-rad f. Ja pr nnråd Dju. 'trave av från skogen 
hemsläpade grenar och pinnar / pile of branches 
and twigs brought home from forest'. 

pinn-rasp f. Ja pr nnrassp Våmh. (Bon.) pr nn-
rassp ÖVd. (jfr pinne, bet. 6) 'grov fil, medelst 
vilken pliggar jämnades av inuti skon / coarse file 
with which pegs were evened out inside shoe' 
(ÖDB II 275). 

pinn-rede n. Ja pr nnriV vSoll. nnr Mal. 'över-
rede på transportfordon med endast ett hjulpar / 
upper part of vehicle with only one pair of 
wheels' (SAOB pinnredell; ÖDB II 320). Jfr 
långrede. 

pinn-ryss m. Ja 	nnryss Mal. pi' nnriss Tra. 
'överrede till släde, avsett för hökörning / upper 
framework of sled, intended for transporting 
hay'. Jfr hö-ryss, -skrinda. Syn.: pinn-
skrinda. 

pinn-sil m. I a pi' nnsik Tra. (jfr pinne, bet. 7) 'litet 
fiskyngel / young fish'. Syn.: småsil. 

pinn-sko m. V b pi' nnshr Våmh. pi' nnskö Soll. 
Mock. Tra. 'pliggad sko'. Jfr pinnad-, pinn-
-känga. Syn.: se pinnadsko m.fl. 

pinn-skrinda f. IV a prnnskrynnda Våmh. 
pi' nnskrinnda öMor. Ve. Ors. nnskrynnda—
pi' nnskrannda Leks. pi' nnskrinnda Mock. Nås 
ÖVd. pi`nnskrynnda Äpp. Mal. 'med upprätt-
stående pinnar försett överrede till släde, avsett 
för hökörning / upper framework of sled with 
upright pegs round edge, intended for transport-
ing hay' (SAOB; ()DB I 257). Syn.: se hö-
skrinda; pinnryss m.fl. 

pinn-snes f. la pi`nnsts Mal. 'snes av sädeskär- 

var, uppbyggd omkring en med pinne försedd 
snesstör / bundle of sheaves of grain erected 
round pole, into which a short peg was attached' 
(se ill.; ÖDB 1421). Jfr fot bandsnes; knapp", 
bet. la. 

pinn-stol m. pi`nnstök Jä. Mal. Tra. 'trästol med 
ryggstöd och ben av svarvade pinnar / a kind of 
Windsor chair' (SAOB 1). 

pinn-syl m.I a prnnsg4- Soll. Mal. prnnsil Ors. 
prnnsik ÖVd. (jfr pinne, bet. 6) 'syl, medelst 
vilken hål för skopliggar togos upp / awl with 
which holes for shoe-pegs were made' (SAOB; 
We.). 

pinn-vagn m. Ja pr nnvagun Ga. Mock. 'tvåhjuligt 
fordon, avsett för hökörning / two-wheeled cart, 
intended for transporting hay' (jfr SAOB). Syn.: 
långrede, bet. 1. 

pinn-varpor f. IV a pl. pi' nnwarrpur Ve. pr nn-
varrpar Jä. 'varpställning, bestående antingen av 
pinnar, inslagna t. ex. i en ladudörr, el. av en ram 
med iborrade pinnar / warp-frame, consisting ei-
ther of pegs bored into a barn door or the like or 
of a frame with pegs bored into it'. Syn.: kr ak-, 
rät-, steg-varpor. 

pinn-vägg f. Ib prnnwegg Våmh. 'upptimrad bak-
vägg av kolmila / timbered rear-wall of charring-
stack' . Syn.: vägg. 

pin-påse(l) m. I a—IV penpusil--pusi Soll. 'per-
son, som plågas av ngt svårt, stackare / person 
tormented by sthg, wretch'. Jfr pining. 

pinsam adj. pl̀ nsam Jä. Mal. 'smärtsam / painful' 
(SAOB 2); en pr nsam cgda Jä. 'en smärtsam 
död'. 

pinsback-ring m. spi' nnspakrig Leks. Flo. (jfr 
SAOB pinsback) 'ring av en ljust gul metall-
legering / ring made of pinchbeck' (anv. till var-
dags i stället för vigsel- och förlovningsringar av 
guld). 

pinsldiga adv. pOnsicki Älvd. 'ovant och valhänt / 
without experience, awkwardly, clumsily'; 
p{einskIri 'bete sig ovant och valhänt med ngt'. 
Jfr pinig, bet. 3. 

pinster n. Id pr nnster Våmh. 1. 'grinigt barn / 
whining child'. Jfr gnöksla, ssg, bet. 2; kink-
lås, bet. 2; kipa", avl., bet. 2. 2. 'bångstyrigt, 
vrångt djur / unruly, refractory animal'. 

pinstra f. IV a pr nnstra Våmh. 'grinig kvinna el. 
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flicka / whimpering woman or girl'. Jfr gnöksla, 
avl.; gnöla, avl. 

pinstrig adj. I prnnstrkin Våmh. 'grinig, kinkig / 
whining, fretful'. Jfr gnöksla, avl.; gnöla, avl.; 
gränjig, bet. 1-2; gräsa, avl.; grättig; kipig, 
bet. 1; kira, avl.; pinig, bet. 2. 

pintera sv.v.l. pr nntera Rättv. pintra Leks. 
pintra Äpp. (jfr SAOB pinetera; Rietz pin-
tera; V11 pinutera) 'arbeta hårt, slita, träla / 
work hard, toil'; hur ha'nn pina'rä mä horn da 
st - am Äpp. 'hur han arbetade och slet med 
den där stenen!'. Jfr kava, bet. 2; pittla, bet. 2. 
— Pass.: prtintääs--pl`ntääs Mal. 'dets.'. 

pip m.Ia pip Våmh. Mor. Ve. vSoll. Bju. Flo. 
Mal. ÖVd. 1. 'ihålig, utskjutande del av ett kärl 
/ spout' (SAOB pip' 2). Syn.: pipa, bet. 5; spit; 
sput. 2. (best.:) 'noanamn för ormen / noa 
word for snake' (i skämtgåta) Li. Jfr dor-
men. 

pip n. l a pip Bju. Mal. Tra. 'pipande, gnäll, kink / 
squeaking, whining' (SAOB pip" z) Jfr gny, 
bet. 2; gnäll, bet. 1; gnökla, avl.; gnöla, avl.; 
kipa", avl., bet. 1. 

pipa f. IV a pi`pa OvSi. Leks. Ål (--prpa Ors.) 
pi`pa Rättv. Bju. Dju.—Tra. 1. 'instrument att 
blåsa i / wind instrument' (SAOB pipa! 1) allm. 
Jfr blås-, järp-, låt-, låta-i-,nun-,orr-,rönn-, 
rör-, skall-, skäll-, spel-, säld-, sälg-, vass-, 
vide-. Jfr gudslån, ssgr. 2. 'rörformigt föremål 
el. del av föremål / pipe' (bl. a. i Jä. den del av en 
nyckel, på vilken axet sitter; SAOB pipa! 3; 
ÖDB 1106; II 38, 66, 93; III 164, 172, 314, 524) 
allm. ä va my'ttsy söt da-i pi`psn Mal. 'det var 
mycket sot i (skorstens)pipan'. Jfr ben-, bränn-
vins-, bälg-, böss-, form-, hål-, kul-, ljus-, 
mur-, rock-, skorstens-,spol-, sprut-, sput-. 
3. 'snugga, tobakspipa / tobacco pipe' 
(SAOB pipa' 4) allm. anas/yl/y Älvd. tö'bak-
pipa Tra. 'dets.'. Jfr järn-, ler-. 4. 'lave-
mangspruta / enema syringe' Älvd. Mal. Tra. 
setj-j' 4tn pl`py Älvd. 	pi`pa Tra. 'giva 
honom lavemang'. 5. 'pip på kanna / spout of 
pot' (SAOB pipa! 6 a) vSoll. Syn.: se pip m., 
bet. 1, m.fl. 6. a. 'rörliknande växt el. växtdel / 
pipe-like plant or part of plant' (SAOB pipa' 7 g) 
allm. Jfr gräs-, halm-, kvann-, rackhåls-, 
rör-, vattu-. b. 'bladvass, Phragmites com-
munis' vSoll. Syn.: rör. 7. (som förstärknings- 

ord:) myra e pi`p y`ppen Äpp. 'myrarna äro 
alldeles otjälade'. 8. (senare ssgsled:) 'giftblåsa 
hos orm / venom-sac of snake' Mal.; se etter-. 

pipa EV, se pepa. 
pipa sv .  .v .1.—st.v. pi`pa Våmh. Ors. Leks. (pret. 
pi'ped Våmh. p4, Leks.; sup. pl'pa Våmh.) pl`-
pa Bju. Flo. Jä. Mal. Tra. (pret. p43 Bju. Flo. Jä. 
Mal. päjp Tra.; sup. pl̀ pi Bju. pi`pa Flo. prppi 
Mal.). 1. 'gnälla (låta) fint I squeak' (jfr SAOB 
1-3) allm. ig i så 4i'yygi9n så ä pi`pär i ta' rrtnen 
Våmh. (Bon.) 'jag är så hungrig, så det gnäller i 
tarmen'. Jfr kipa", bet. 1; kippla, bet. 1. Syn.: 
pita, bet. 1. 2. 'kvittra / chirp' (om småfåglar) 
(SAOB 1) Flo. Syn.: kira, bet. 1. 

pip-blomma m. Illa pi`p(b)lromm vMor. 'mask-
ros, Taraxacum officinale / dandelion'. Syn.: se 
gulborste, bet. 2, m.fl. 

pip-gräv n. II pi`pgrliv Tra. 'enspetsig hacka, väs-
sad som en korp / pick-axe with one sharp point' 
(ÖDB II 27). Jfr picka', bet. 1; pikgräv 
m.fl. Syn.: pitgräv. 

pip-hyll(a) f. IV a pi`pille Älvd. 	Våmh. 
'hylla el. urgröpning i väggstock el. planka i 
slåtterbod, där pipa och tobak samt diverse små 
redskap (kniv etc.) förvarades / shelf or niche in 
wall-log or plank in haymaking-shed, where 
pipe, tobacco and various odds and ends were 
kept'. Jfr gropp m.fl. 

adj. I pi`pug nÄlvd. prpkin Våmh. pl`pu 
Rättv. Bju. Flo. Jä. Mal. 'tunn och gäll, gnäl-
lande / piping, squeaky' (SAOB pipig' 1); o a 
pi`put tnå'k Rättv. 'hon har (en) gnällig röst'. Jfr 
gnällig, bet. 2; grann, bet. 2. — Adv.: e klit 
pi`put o grg'nnt Älvd. 'det låter gnälligt och tunt 
/ it sounds squeaky'. 

pipig" adj. I pi`pun öMor. pl̀ pu Rättv. Dju. 
Mock. Nås Mal. pi`pu ÖVd. 'genomsatt av hål, 
porös / porous, with holes' (SAOB pipig" 3); 
stä`rpipu Dju. 'genomsatt av grova håligheter'. 
Jfr hålig', bet. 2. 

pip-kanna f. IV a pl`pkanna Jä. 'tvebottnad kanna 
med handtag av en förlängd stav (som på en 
stäva) och med pip av genomborrad kvist / dou-
ble-bottomed pot with handle made of an ex-
tended stave and with spout made of a twig with 
a hole in it'. 

pip-malm m. Ja pi`pineim Älvd. 'myrmalm, for-
mad som korta rör / bog-ore formed like short 
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pipes' (ÖDB 11 44; jfr Björklund i SvLm. 1981, s. 
87f. med litt.). Jfr penning-, ärt-malm. 

pip-nässla f. IV a pPpnässla Leks. (Silj.) 
Bju. 'olika arter av dån, Galeopsis / different 
kinds of Galeopsis' (Lyttkens 311, 1668). Syn.: 
se blindnässla; pip-stingel, -sör, -toppa 
m.fl. 

pippla sv.v.I. prpplik Ve. 'bestämma ordningen i 
en lek gm att läsa en räkneramsa / decide order 
in game by repeating a rhyme'. 

pip-skaft n. J a pi"pskafft Våmh. (Bon.) pPpskafft 
Nås Jä. Tra. pPpskafft Mal. 'skaft på tobakspipa 
/ pipe-stem' (SAOB). — Ssg: pPpskaptbessk m. 
Älvd. 'olvon, Viburnum / water-elder'. Syn.: 
vattuhägg. 

pipskaft-navare m. l a pPpskaftnåvor Tra. 'mycket 
smal bon, anv. vid uppborrning av pipskaft 
(gjorda av häggvidjor) / very narrow drill used 
for drilling pipe-stems (made of bird-cherry sap-
lings)' 

pipskaft-svarv m. Ja pPpskafftsua'rry Mal. 
=föreg. 

pip-skalle m. Illa pPpskåll(e)--lkpskåll Våmh. 
pPpskåll Mor. Ve. pPpskalla Nås Mal. pPp-
skallä Jä. pPpskull Tra. 'piphuvud / pipe-bowl' 
(SAOB). 

pip-skovor f. IV a pl. pPpskövor Soll. pPpskövsr 
Tra. 'tobaksrester i rökpipa / remains of tobacco 
in pipe'. 

pip-slang m. J a pi`pil.pugg Våmh. 'hårarbetsknyp-
pel, ingående i armband, brosch och kedja / lace 
made from hair, used for bracelet, brooch and 
chain' (ÖDB II 299). 

pip-sopp m. pi`psapp Li. 'svampar av fam. Boleta-
ceae, rörsopp / boletus' (jfr SAOB pip s v am p). 

pip-stingel m. Id pPpstiguälr Ore 'hampdån, Ga-
leopsis speciosa, el. vit-(röd-)plister, Lamium- 
arter / large-flowered hemp-nettle or white (red) 
dead-nettle'. Syn.: se blind-, pip-nässla; 
pistblomma m.fl. 

pip-stock m. Ib piwpstukk Älvd. pPpstukk Våmh. 
Soll. pi`pstakk Dju. Jä. Tra. 'urholkad (uppbor- 
rad) stock, anv. att leda vatten från källa el. tjära 
från bottenskålen i tjärdalen / hollowed-out log, 
used to convey water from spring or tar from 
bottom-bowl of tar-kiln' (SAOB 2; ÖDB I 510). 
Jfr tjärkarl-, tjär-stock. 

pip-säck m. 1 b pPpsekk Ve. 'säckpipa / bagpipes' 

(V11; Rehnberg, Säckpipan 47). Syn.: koppe, 
bet. 4; påse, bet. 3. 

pip-sör n. la pPpsår Bju. Nås = pipnässla (Lytt-
kens 315, 316). 

pip-taska f. IV a pPptasska Mal. 'påse el. pung för 
förvaring av rökpipa / bag, in which tobacco-pipe 
was kept' (ÖDB IV 351). 

pip-toppa f.IVa prpptuppa Leks. = pipnässla. 
pip-tunna f. IV a pPptunn vMor. 'kylkar av trä, 
ingående i brännvinsbehöret / wooden cooling-
vessel used in distilling process' (ÖDB III 524). 
Syn.: se brännvinstunna, bet. 1, m.fl. 

pira sv .v.1., se pelaI. 
pirk m. pirrk Jä. 'tennfisk som bete vid fiske / tin-
fish as bait in fishing' (SAOB pirk'). 

pirka' f. IV a prrrka Ga. 'honfår, tacka! ewe'. Jfr 
pirra' f.; pirre. 

pirka!' f. IV a prrrka Våmh. 'lädermössa med 
skärm, kaskett / peaked leather cap' (jfr SAOB). 
Jfr kaskett. 

pirka' sv .v .1. ',ruka Mor. Ors. pirrk- Ve. pe'rrka 
Äpp. (Torp pirka). 1. 'utföra någonting lång-
samt, arbeta senfärdigt, knåpa / do sthg slowly, 
work in a dilatory way, potter' (jfr SAOB pir-
ka") Äpp. Jfr knåpa, bet. 1; pestra, bet. I; 
pickla. Syn.: knövla, bet. 2. 2. 'gå fort och 
med korta steg, trippa / trip along' Mor. Ors. 
Syn.: se pevra m.fl. 3. 'trampa i ngt mjukt 
(t. ex. hö) / tread on sthg very soft (e.g. hay)' 
Äpp. — Särsk. förb. (avg ästct pirkär-å'v öMor. 
'hästen ger sig iväg'; e pirrig:24'u vOrs. 'det bar 
iväg'; (iväg:) 	g--ivii'g Mor. 'trippa 
iväg'; pirrk-iw&'g Ve. 'springa iväg'; (till:) å 
pirrked-tP ini hå"vdä å mi Ve. 'jag blev yr i 
huvudet'; (ut:) pirrk-å'jt Ve. 'springa'. 

pirka" sv .v .1. prrrka Dju. Jä. Mal. Tra. 'fiska 
med tennfisk som bete / fish with tin-fish as bait' 
(SAOB pirka!). 

pina sv.  .v .1. pi'lla nMal. 'porla / murmur, ripple' 
(V11 2; We.); i här ä pi'llär å en li`to bä'kk 'jag 
hör att det porlar från (eg. av) en liten bäck'. Jfr 
pillra, bet. 2; porla, bet. 2. Syn.: pelai, 
bet. 4. 

pirr m. la pirr Soll. purr vOrs. 1. 'leksakssnurra 
av trä / wooden top' (se ill.; jfr SAOB pirra f.) 
allm. Syn.: pirra", bet. 1; tripp-, tritt-, trult-
borr. 2. 'spetsigt, nedåt pekande föremål / ob-
ject pointed at base' Soll. jän pi' rr rå'tt nP di 'en 
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pigg rakt nedåt'; rö'opirr 'liten, klen rova'. Jfr 
pes, bet. 2; pigg m., bet. 1. 

pirra!  f. IV a prrra Ore prrra Flo. pe'rra Äpp. 
Mal. '(lockord till) får / (call-word for) sheep' 
(Rietz 518a pärra); prrruna Ore pe'rra, pe'rra, 
pe'rra, pe'rra Äpp. 'lockrop till fåren'. Jfr kojs 
interj.; pirka'; pirre. 

pirra" f. IV a prrra öMor. 1. 'leksakssnurra' 
(SAOB). Syn.: se pirr, bet. 1, m.fl. 2. 'livlig, 
bråkig flicka / lively, troublesome 

pirra!  sv.v.l. prrra Dju. Mock. Flo. (Torp pir-
ra!). 1. 'rinna (svagt) / run (softly)' (jfr SAOB 
pirra" 3) Mock. Flo. å vå' ss va' ttnä prrra ta en 
Mock. 'det var så vattnet rann om en'. Jfr pitt-
ra, bet. 2. Syn.: se pelai, bet. 4. 2. 'koka 
svagt, puttra / simmer, bubble' Dju. Syn.: se 
bullra, bet. 2; böla", bet. 1; kravlam, bet. 2; 
kvalla, bet. 1; marla, bet. 4; pittra, bet. 3; 
plottra, bet. 1; polla, bet. 1; pollra; porla, 
bet. 1; putta, bet. 1; puttra, bet. 1; slappra, 
bet. 4, m.fl. 3. 'pyra (om eld) / smoulder (of 
fire)' Dju. Jfr päla!, bet. 3. Syn.: fisa, bet. 2; 
morla"; mörja, bet. 1; porla, bet. 5; pyra. 

pirra" sv.v.l. prrra Mor. (jfr SAOB pirra") 
'snurra runt; sätta en snurra i gång / spin round' 
(jfr Torp pirra!); i prrred runnt ikri' yyg vMor. 
'jag snurrade runt omkring'; pirr å spinn upå je 
slä`nnda öMor. 'snurra och spinna på en slända'. 
Jfr sno', bet. 2. — Särsk. förb. (ihop:) pirr-iå'p 
vMor. 'sno ihop'; (ikring:) pirr-ikri' yyg upå 
jenum fö'tä öMor. 'snurra runt på en fot'; 
(iväg:) pirr-iv&'g an öMor. 'snurra honom runt'; 
(uppå:) pir-uppå' öMor. 'sno på'. — Avl.: prrru 
adj. vMor. 'hopsnodd, trasslig / tangled'. Jfr 
ogred; porla f., avl. 

pirre m.III a prrrä Ål Ga. Mock. Jä.; best. pl. 
py'rran Mal. '(lockord till) får el. lamm / (call-
word for) sheep or lamb' (Torp perre); krä' su-
pirrä Ål 'krusigt får'; firdkkupirrä Ål 'fläckigt 
rar'. Jfr bram-. Jfr kojs; pirka! f.; pirra! f.; 
purre. 

pir(r)-ögd adj.I prrög(g)d Rättv. p1'r5gd Bju. 
prrrög(g)d Ga. 'som har små, plirande ögon' 
(SAOB pirögd). Syn.: pillerögd, bet. 1; plir-
ögd. 

pirum adj.I prrum vMor. pProm Leks. 'krum 
Nås Jä. 'smått berusad / slightly intoxicated' 
(SAOB I). 

pirvel m. la, se parvel. 
pisk n. Ib pissk öMor. ÖVd. 'stryk, aga / a beat-
ing, corporal punishment' (SAOB pisk"). Jfr 
däng; gasi; mirakel, bet. 4; stryk. 

piska f. IV a pi' sska Älvd. Våmh. Mor. Ve. Leks. 
Ål pr sk Soll. prsska Rättv. Flo. Nås Jä. Mal. 
ÖVd. (jfr biska). 1. 'instrument att slå med / 
whip' (SAOB piska! 1) allm. ma'rrknaspissk 
Älvd. 'överflätad rotting med blykluns i änden'; 
va'llåäspisska Mal. va'lle,s--vs'lle,s-pisska Li. 
'piska från Valdres, som köptes på marknaden i 
Grundset'. Jfr bruks-, ler-. 2. (senare ssgsled:) 
'en växt / plant' Älvd.; se ljutmans-. 3. 'hår-
fläta; så mycket av kvinnas huvudhår som vid 
försäljning el. byte klipptes av; hårvalk / plait of 
hair; amount of woman's hair cut off for selling; 
pad (for hair)' (jfr SAOB piska! 2) Våmh. Mor. 
Rättv. lra'jpissk vMor. 'hårvalk av lin'. Jfr hår-. 
4. (pejorativt om kvinna; jfr SAOB piska":) 'li-
derlig el. näbbig kvinna / lecherous or impertin-
ent woman' Våmh. Rättv. ku'llpisska Jä. 'halv-
vuxen flicka'. Jfr gård-, troll-. 5. 'opålitlig, 
smått ilsken häst el. ko, som ofta piskar med 
svansen och aldrig vill stå stilla / unreliable, al-
most vicious horse or cow, which lashes its tail 
and is unable to stand still' Leks. (Silj.). Jfr 
pis smärr. 6. (senare ssgsled:) 'redskap att dri-
va drillborren med / device to drive drill with' 
Mal.; se drill-. 

piska sv.v.l. prsska Ors. Leks. prsska Bju. Nås 
Jä. Mal. ÖVd. 1. 'slå med piska; aga, prygla / 
beat, whip' (SAOB 1; jfr SAOB 3a) allm. prssk 
å'for Leks. 'med en käpp el. ett spö slå ur den 
torra säden ur sädesbanden i hässjan'; pi' ssk 
ho'nndan as vår ha'rre Li. 'slå i luften med ett 
mjukt spö, så att ett vinande ljud uppstår (eg. 
piska hundarna hans Vår herre)' (detta ansågs 
vara syndigt). Jfr fullpiskad. 2. 'slå häftigt 
(om regn) / beat (about ram)' (SAOB 4a a) Jä. 
ÖVd. rifyyne prssk å hk) ti s'ugon å' me Tra. 
'regnet slog våldsamt i ansiktet på mig'. Jfr pi sk-
regna. — Särsk. förb. (till:) 'slå till hårt' Li. an 
stö'rpär jänis pi'ssk-tå spä'nnarprossto åt äj 
fa's,stuggu, så fd,s,stuggo fis' ug tå sts`kpam 
'Storper Janis dängde till med Spännarprosten 
(n: en karl från Fors i Malung) mot en förstu-
kvist, så att förstukvisten flög ned från sina stol-
par'; (upp:) prssk-spp ÖVd. 'ge ett kok stryk'; 
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(ur:)pissk-ä' a  dam la`ppon Mal. 'piskade ur dem 
lopporna'. — Avi.: höft prsske så'mmån Li. 
'hela sommaren igenom / throughout the whole 
summer'; män djå'keln pi' sske hakkin kä'r te å't 
Tra. 'men djävulen anamma, en sådan karl att 
äta!'. 

pisk-regn n. prssknäken Älvd. 'hällregn / pouring 
ram'. Syn.: pissregn. 

pisk-regna sv.v.3. prsskrajufn Älvd. 'hällregna / 
ram cats and dogs'. Jfr piska, bet. 2. 

pisk-slaga f. V prsskilagu Soll. prsskilaga Ore 
'slaga av Dala-Mälartyp / flail of Dala-Mälar 
type'. Syn.: storslaga. 

pisk-trä n. V pr ssktr' Mal. 'slagträ, anv. att slå 
mjölet ur de betade skinnen / stick used to beat 
flour out of soaked hides' (jfr ÖDB II 234). 
Syn.: se dängträ, bet. 2. 

piss n. I a piss Älvd. Våmh. Soll. Ors. Flo.—Mal. 
pess ÖVd. 'urin / urine' (SAOB 1); två' si i prssi 
Soll. 'tvätta sig i urin' (botemedel mot såriga 
händer m. m.); dem tö tevå'r pe'sse å två'dd 
kå'kvan me, då dem va 	Tra. 'de tillvaratog° 
urinen (x människourin) och tvättade kalvarna 
med det, när dessa voro lusiga'; fö'kspiss Son. 
'människourin'. Jfr har-, myr-, mör-. Syn.: 
meg. 

pissa sv.v.1.-3. prssa OvSi. Leks. Ål (pret. prs-
sät Soll. prsstä Ore pi' ssa Leks.) pr ssa Rättv. 
Mock. Flo. Jä.—Mal. (pret. pi'ss Mal.) pe'ssa 
ÖVd. (pret. pe'ss Tra.). 1. 'urinera / urinate' 
(SAOB) allm. piss sä'nnjä Rättv. piss sä'nnja 
Mock. 'urinera i sängen'; kvällspissa 8 na`tt-
pissa Jä. 'då man har kastat sitt vatten på kväl-
len, så är det pissat för natten'; rå'ven a pi'ss på 
däg Äpp. 'räven har pissat på dig' (till den, som 
har svett kläderna). Jfr äv. n ordefter. Syn.: 
mega; miga. 2. 'spruta i en fm stråle, strila (om 
vätska i allmänhet) / squirt; sprinkle (about li-
quid)' Ve. Leks. Mal. ÖVd. ä pr ssär å ri' nn Ve. 
'det strilar och rinner (med god fart)'. Jfr skva-
la, bet. 2. 3. 'skvala (om regn) / pour (of ram)' 
allm. ä rä'yynär ss ä prssär i bs`kkan Ore 'det 
regnar, så det står som spön i backen'. Jfr skva-
la, bet. 2. 4. 'hänga slappt ned / hang limply' 
Ve. si`tt å kat sdkka prssa 'sitta (slött) och låta 
stickstrumpan hänga'. Jfr pingla", bet. 1. — 
Särsk. förb. (av:) i prssär-å mi so öMor. Soll. jä 
piss-å' mä sa Leks. i piss-å' mä Mal. 'jag känner 

(stort) behov av att kasta vatten'; piss-a'v sä Ål 
'känna urinträngning'; du ska gå'-app, då du 
pe'ss-å de Tra. 'du skall stiga upp (ur sängen), 
när du känner behov av att kasta vatten' (jfr 
skita av); (i:) e raVynä så e pissär-P Våmh. 
(Bon.) 'det regnar, så det skvalar'; (på:) an pi'ss 
på sä mä na`tta vå Mal. 'han kissade i sängen om 
natten'; (under:) 'låta sitt vatten i bädden' allm. 
a do pisst-dnndär i nå' t Ore 'har du vätt i sängen 
i natt?'; a du no pess-o'nnd at Tra. 'har du nu 
vätt i sängen igen?'; (uppunder:) piss-pd nnd 
sä Jä. pr ss-pu`nnd säg Äpp. 'låta sitt vatten i 
sängen'; (å:) piss-j' sig Älvd. piss-å' si Ve. piss-
-ö' si öOrs. 'låta sitt vatten i kläderna'; um du 
kkajv dan, så pissä du j' di i nj't Våmh. (Bon.) 
'om du klättrar där, så pissar du på dig i natt' 
(sagt för att skrämma barn som klättrar på grind 
el. staket). — Ssgr: prssbukk Våmh. Ore pr ss-
burrk Äpp. prssbutt Ve. pe'sshonnd Tra. pe'ss-
lär Li. prssrussk Ore pi' sserussk Mal. prssukks 
Våmh. m. 'gosse, som väter i sängen' (jfr SAOB 
pissa ssgr A); pi' sstjylla Våmh. prssrusska 
Rättv. prsserusska Mal. pr sswesska Ve. pr ss-
vässka Mal. f. 'flicka, som väter i sängen' (jfr 
SAOB pissa ssgr A); prssgukku f. Flo. 
pe`ssl8rrk m. Tra. 'barn, som väter i sängen'. 

piss-blåsa f. IV a prssbMs(a) Älvd. vMor. Ve. 
pi' ssblii sa öMor. prssbkåsa Rättv. Jä. Mal. 
pe'ssbkasa ÖVd. 'urinblåsa / bladder' (SAOB; 
Gotl. Ordb.; VII; We.). Syn.: pissbläs a. 

piss-bläsa f. IV a prssblåsa öMor. Ors. prssbkas 
Soll. = föreg. 

piss-bränd adj. I prssbrännd Mal. pe'ssbrännd Li. 
'inflammerad och sårig omring könsdelarna (av 
att ha legat för länge i de urindränkta linnebind-
larm) / inflamed round genitals (from having lain 
too long in urine-drenched linen napkins)'. 

piss-bränna f. IV a pi' ssbränna Mal. 'inflamma-
tion och sårighet omkring könsdelarna / inflam-
mation and soreness round genitals'. Jfr piss-
röta. Syn.: sårke. 

piss-bytta f. IV a pr ssbytt(a) Älvd. Våmh. vMor. 
Leks. pr ssbitta öMor. Ve. pr ssbitta Rättv. 
pr ssbytta Flo. Äpp. prssbötta Mal. pe'ssbetta 
ÖVd. 'större träbytta, placerad inne i stugan och 
avs. för uppsamling av urin / wooden urine tub' 
(ÖDB III 334; V11 1). Jfr pisstäv a. Syn.: meg-
bytta. 
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piss-dank(e) m. I b prssd4uk(a) Leks. 'särsk. då-
lig, fräsande och spottande talgdank / inferior 
tallow-candle which hissed and spat when lit' 
(Gotl.Ordb.; V11; We.). Jfr dank(e) m.fl. 

piss-don m. la prssdön Äpp. 'manliga el. kvinn-
liga genitalia / male and female genitalia'. Syn.: 
pisställning. 

piss-dynga f. IV a prssdynndja Våmh. (Bon.) 
'plats el. grop för sopor, urin m. m., belägen 
invid boningshuset / place or hole for refuse, 
urine etc., situated next to house' (ÖDB III 25). 
Jfr skålhusdynga. Syn.: se boss-, lill-
-dynga; dret-, piss-grop; piss-hop, -myr 
m.fl. 

pisse m. Illa prssi Li. 'smeknamn på katt, kisse / 
pussy'. Syn.: se petell  m.fl. 

piss-grav f. II prssgräv Flo. 'grop i marken, upp-
sparkad av älgtjur under parningstiden / hole in 
ground, made by hoofs of bull-elk during mating-
season'. Syn.: se brundgrav m.fl. 

piss-grop f. VI prssgröp Leks. Bju. Ål Jä. Mal. 
Li. 'grop grävd för sopor, urin m. m. nära stug-
dörren' (ÖDB I 365; III 25; We.). Jfr meggrop. 
Syn.: se boss-, piss-dynga; pisshop m.fl. 

piss-hop m. la prsshöp Bju. =föreg. 
piss-häst m. la prssesst Våmh. (Bon.) Ors. 'toffel, 
tillverkad av gammal sko, vars bakkappa avlägs-
nats el. nedtrampats / slipper made of old shoe 
with back cut out or trodden down'. 

pissing in. I b prssiyg Ors. 'ettermyra; Myrmica; 
Tetramorium' (Wennberg). Syn.: se ettermy-
ra, bet. 1, m.fl. 

piss-klut m. la pi'sskkaut Älvd. 'blöja / baby's 
napkin' (jfr We.). Syn.: se blöja, bet. 1; slar-
va, bet. 2, m.fl. 

pissla (?) sv .v.1. pe'ssla Leks. 'småkrångla, syssla 
med ngt besvärligt / toil'. Jfr pickla m.fl. — 
Avi.: pe'sslut adj. n. Leks. 'krångligt / trouble-
some'. 

piss-lucka f. V prsslukku Flo. 'lucka på knäbyxa / 
flap of breeches'. Syn.: se bracklock m.fl. 

piss-myr f. III prssmäre Oreprssmira Rättv. (Bi.) 
'plats el. grop (med dytorv) för sopor, urin 
m. m., belägen invid boningshuset'. Jfr pissun-
derbår. Syn.: se boss-, piss-dynga m.fl. 

piss-myra (-möra) f. IV a prssngra Våmh. (Bon.) 
prssmär(a) öMor. prssmiira Ore prssmära 
Leks. Ål prssmära Jä. Mal. 'ettermyra; Myr- 

mica; Tetramorium' (SAOB 1; VW. Jfr häst-. 
Syn.: etter-myra; pissing; piss-mör m.fl. 

piss-märr f.Ia prssmärr Mor. Ors. prssmår 
Leks. Jä. prssmär Mal. 'ilsken, istadig märr, 
som pis sar och slänger med svansen / irritable, 
restive mare, which urinates and whisks its tail' 
(jfr VW. Jfr piska, bet. 5; rumpmärr; sprut-
luder. 

piss-mör m. Ja pe'sstnaur 'fra. 'ettermyra; Myr-
mica; Tetramorium' (V11; We. pissmöre). 
Syn.: se etter-, piss-myra, m.fl. 

piss-nödig adj. I prssnädu Rättv. prssnädi Mal. 
'som är i behov av att kasta sitt vatten / needing 
to urinate' (SAOB; V11). Syn.: pissträngd. 

piss-päror f. plur. prsspåror öOrs. 'glödstekt po-
tatis / potatoes roasted on the embers'. Jfr 
pyssjpäror. 

piss-regn n. prssrgken Våmh. 'störtregn/ pouring 
ram'. Syn.: piskregn. 

piss-röta f. prssräta Mal. (jfr We.) 'irritation och 
sårnad av svårare art hos vanskötta gamla och 
vanvårdade spädbarn / severe inflammation and 
soreness of skin in old people and small babies, 
due to want of proper care'. Jfr pissbränna. 

piss-springa f. IV a prssprynndj Älvd. 'kvinnliga 
genitalia / female genitalia'. 

piss-stack m. Ib prsstakk Rättv. Leks. 'plats för 
sopor, urin m.m., belägen invid boningshuset' 
(ÖDB III 18, 25). Syn.: se boss-, piss-dynga 
in. fl. 

piss-ställning f. I b prsställnig Rättv. 'manliga el. 
kvinnliga genitalia / male or female genitalia'. 
Syn.: pissdon. 

piss-stämma f. IV a prsståmma Jä. 'urinstämma 
(stranguri) / strangury' (We.). 

piss-stäva f. V prsstågu Rättv. prsstävu Leks. Jä. 
prsstågu Flo. Mal. pe'sstågu Li. 'större stäva, 
avs. för uppsamling av urin / large wooden pall, 
intended for urine' (We.). Jfr pis sbytta. 

piss-trängd adj. I prsstrajyd Älvd. prsstrajug 
Våmh. prssträuud Soll. Leks. Bju. Äpp. Mal. 
prssträyy Ore Ga. Flo. Nås pe'ssträyyd ÖVd. 
'som har behov att kasta vatten, pissnödig' 
(SAOB). Syn.: pissnödig. 

piss-tät adj. prsstått Mal. 'alldeles tät, som ej 
släpper genom vatten / quite water-tight'. Syn.: 
skåltät. 
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piss-underbår m. la pyssummbor Soll. = pi ss-
stack. Jfr pissmyr f. 

piss-veckan f. V best. prsswikj' Älvd. pissviku' 
öMor. prsswiku Ve. prsswika Ors. prssviku 
Rättv. prssvikku Leks. Dju. Flo. prssvikko Jä. 
Äpp. Mal. pe'ssvikko ÖVd. 'fruntimmersveckan 
19/7-24/7 / the week beginning 19/7' (V11). Syn.: 
kvinnfolk(s)veckan. 

piss-vässel n. prsswäli vMor. 'del av spädbarnets 
lindkläder / part of infant's swaddling clothes'. 

pista sv.v.l. ptsta Älvd. (jfr Torp pista) 'gnälla 
svagt; fräsa helt litet / whine; sputter, spit'; e 
prste fremm,md 'det fräser litet i elden, vilket 
förebådar att det kommer främmande'; eå a'" r-
weåespister Älvd. 'det fräser till i elden, vilket 
bådar urväder'. Jfr pita, bet. 1. Syn.: pist-
ra, bet. 3. — Särsk. förb. (till:) e piste-ti'lr Älvd. 
'det fräser till (i elden)'. 

pist-blomma m. Illa ptstb4j4mm Älvd. 'hamp-
dån, Galeopsis speciosa, el. vit- (röd-) plister, 
Lamium-arter'. Syn.: se pipstingel m.fl. 

pistel m. la prsstil Ål (jfr Ross pistil) 'mittstång i 
varpställning / middle rod of warping apparatus'. 

pister-lampa f., se pesterlampa. 
pistol m. la pistriN• Älvd. bistö'Zr Soll. pistö'l Bju. 
Nås Jä. Mal. 'kort handeldvapen / pistol' (se ill.; 
SAOB pistol' 1); djrIldär bistö'ZT Soll. 'gillra 
pistolen' (för älg); knallatspistin Älvd. 'myn-
ningsladdare'. 

pistra f. IV a prsstra Mal. (jfr pis traI  v., bet. 4) 
'blåsinstrument, bestående av två träbitar med 
papper emellan / wind instrument consisting of 
two pieces of wood with paper in between'. Jfr 
nuna, bet. 1, m.fl. 

pistral  sv.v. 1. prster Älvd. prstär Våmh. prstär 
vMor. prsstär öMor. prsstra Ve. pPstra Ors. 
Ore prsstra Mal. Li. (Got!. Ordb. p is tra; Ja- 
kobsen Shetl. pister; jfr Torp pistr, under 
pist). 1. 'knipa ihop läpparna och suga åt sig 
luft, så att ett ljud uppstår / suck in air so as to 
emit sound' OvSi. gn prsträr 	e'sstro z Våmh. 
'han manar på hästen med ett smackande läte'. 
2. 'kyssa / kiss' (Rietz 503a) Mor. Syn.: pus- 
sa'. 3. 'ljuda pipande och fräsande (om eld) / 
whistle and hiss (of fire)' Ve. Mal. Li. ä prsster 
å lå't da-i ä'llam, ä vak rie ste'ggt viPr Li. 'det 
piper och låter i elden, det blir någon dålig väder-
lek'. Jfr pita, bet. 1; Piten; pysa, bet. 2. Syn.: 

bossan; bryn; pista. 4. 'pipa, vissla; ljuda 
som en järpe / pipe, whistle; sound like a hazel-
hen' Våmh. Ve. Ors. Ore Mal. Li. ptstär jenlrå't 
Våmh. 'vissla en melodi'. Syn.: blistra; 
vissla. 

pistran  sv.v.1., se pestra. 
pit n. I a pit vMor. Soll. Ga. Mal. (jfr pita v., bet. 
1) 'fint pipande el. gnällande ljud / whistling, 
piping sound' (We.; jfr V11 pit"). Jfr Piten. 

pit interj. pit Älvd. Våmh. Ore Rättv. Leks. Jä. 
Äpp. Mal. pit — pPt Soll. 1. 'pip! (särsk. till 
barn el. katt; äv. i leken kurragömma) / peep! (to 
child or cat; also in the game of hide-and-seek)' 
allm. Jfr pita v., bet. 1 och 3; pitkas. Syn.: 
kip. 2. (uttr. för avvisande förakt / expression 
of scorn:)ja pPt wå"rå Älvd. 'jaså, du tycker 
det!' (ironiskt; svar på t. ex. "Sådana duktiga 
skidlöpare!"). Jfr pjätell, bet. 2. 

pita f. IV a pPta vSoll. 'näskyss / rubbing noses 
together as sign of affection'. Syn.: se nia m.fl. 

pita sv.v.1.—st.v. pPta Mor. Ve. Soll. Leks. 
(pret. pPtät Ve. pPta Leks.) pPta Rättv. Dju. 
Nås Jä. Äpp. Mal. (pret. pPtä Nås pit Mal.; sup. 

tti ---pPti Mal.). 1. 'ljuda fint, pipa, gnälla / 
squeak, whistle, whine' (Rietz 503 a; Gotl.Ordb.; 
VW allm. pPt litä öMor. 'säg pip!' (om en som 
gömt sig; jfr pit interj., bet. 1); ur du pPtär ivär 
så si'mmpäkt Ve. 'så du gnäller över så litet!'; då 
e pPtär i je'lldem Ve. 'då det fräser till med ett 
pipande ljud i elden' (då kommer det främ-
mande; jfr pistraI, bet. 3; Piten); ä pi`tä far 
å'ra Nås 'det sjunger i örat'. Jfr pista v.; 
plinna; sångla. Syn.: pipa, bet. 1. 2. 'skrika 
gällt, tjuta, vissla / scream, shriek, whistle' Mal. 
an 'Mit Sam en grPs 'han skrek som en gris'; hä 
Or full hö' sam få' pit grPs fö dl' 'det blir väl 
hon som får lida för det'. 3. (jfr pit interj., bet. 
1) 'kittla / tickle' öMor. Ve. Soll. Leks. Dju. 
Äpp. Syn.: peta, bet. 2; påra. — Ssgr: pPtlås 
n. Ve. 'kinkigt barn / squeamish child' (jfr kink- 
lås, bet. 2); 	 m. Mal. 
'ständigt gnällande och kinkande barn / whining, 
fretful child'. — Av!.: pPtun adj. vMor. 'som 
jämrar sig, gnällig / whining'. 

Piten m. best. pPtp Ve. 'personifikation av 
gnällandet el. pipandet i brinnande vedträn / per-
sonification of whining and whistling of burning 
wood'; dji pPty je strkka så får du wi"tå nå ni'tt 
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'giv Piten en sticka (n: ett vedträ), så får du veta 
ngt nytt!'. Jfr pista; pi stral, bet. 3; pit n.; pita, 
bet. 1. 

pit-gräv n. II pi`tgråv--prttgråv ÖVd. 'enspetsig 
hacka, vässad som en korp och anv. dels vid 
odlingsarbete, dels vid utrivning av kolmila'. 
Syn.: pipgräv. 

pit-kas interj. pl̀ tkäs 	t-kä' s pi`t-kä's Soll. 
'pip! / peep!' (vid lek med småbarn). Jfr pit 
interj., bet. 1; kas interj. 

pitschaft n. Ia pefafft Bju. spefäfft Äpp. 'gra-
verat sigill / engraved sea!' (SAOB). Syn.: 
pitscher. 

pitscher n. I a piksi'' r Ors. pets'r Li. =föreg. 
(SAOB under pitschaft). 

pitt m.Ia pitt Våmh. nvMor. Ore Ga. Äpp. 1. 
'penis' (SAOB) allm. Jfr pittel. Syn.: se kuk', 
bet. 1, m.fl. 2. (senare ssgsled:) 'tunn, nött lie / 
thin, worn scythe' Våmh.; se bock-, bet. 1. 3. 
(senare ssgsled:) 'en maträtt! dish' Ore; se finn-
sås-. 

pitte m.III a pi' ttä Jä. Äpp. 'katt! cat' (vanl, om 
hankatt); li'sspittä Jä. 'lilla kisse'. Syn.: se pe-
t m.fl. 

pittel m. Ja pi' ttil Leks. 'penis hos liten pojke / 
penis of small boy'. Syn.: nuttel; petel. 

pitt-huvud n. III pi' ttövdä Våmh. 'ollonet på penis 
/ glans of penis'. Syn.: se kuk-, pill-huvud 
m. fl. 

pittla sv.v.1 pi' ttla Leks. prilla Ga. (jfr Rietz 
499b; Aasen pitla; Torp pitla, under pta). 1. 
'vara försiktig i ekonomiskt avseende, hushålla! 
be thrifty' Leks. 2. 'arbeta strängt, slita! work 
hard, toil' Ga. Jfr gno, bet. 2; jåna, bet. 1; 
pylsal, bet. 2. Syn.: knos san. — 	 pi' UJ n. 
Ga. 'strängt arbete, släp / hard work, toil'. 

pittlig adj. I pr ttlu Ga.; n. pr ttlut Leks. 
'ansträngande / laborious'. Syn.: pyttlig. 

pittra sv.v. 1. pe'ttra Leks. pr ttra Dju. Äpp. pe' tt-
ra Mal. ÖVd. (jfr Rietz 503a piter v.). 1. 
'sticka (i frusen kroppsdel som börjar tina upp)! 
prickle (of frozen part of body which is starting 
to thaw)' (jfr V11 pittran) Äpp. Mal. ÖVd. Jfr 
pringla. Syn.: vingla. 2. 'rinna i tunn stråle, 
sippra! squirt, trickle' (V11 pittram; Torp pitra) 
Äpp. Jfr pirra!, bet. 1; pytta. 3. 'småkoka, 
puttra! simmer, bubble' Dju. Syn.: se pirra!, 
bet. 2, m.fl. 4. 'kludda! daub, smear' Leks. — 

Särsk. förb. (ut) di' skull sms`rrja pittär-a't Dju. 
'då skulle smörjan sippra fram'. 

pittre oböjl. sbst. pi"tri Älvd. Våmh. pi"tre vMor. 
(jfr ? We. pittre). 1. 'narraktig individ / foolish 
person' allm. o e je H' kkti prtre vMor. 'hon är 
ett fruntimmer utan ruter i sig'. Jfr gammel-. 2. 
'narraktighet, tokeri, narraktig fåfänga! foolish-
ness, foolish vainness or conceit' Älvd. pf"tri 
ra'jö og a'jp stg'rer 'narraktigheten rider, och 
enfalden (jfr hip) styr'. Jfr gammel-. 3. firå 
pi"tri Älvd. 'ha roligt, skoja / enjoy oneself, have 
fun'. — Avi.: pi"trin sÄlvd. pi"triskkig--pi"trisk-
14n Älvd. pl"truskirin Våmh. adj. 'narraktig, fjol-
hg, inställsam, barnslig; fåfäng / foolish, infan-
tile; vain'; gn wa pl"truskirin wiö jna Våmh. 'han 
var alldeles tokig i henne'. 

pittre-färd f. la pi"triRra Älvd. 'narraktig (me-
ningslös) resa; oförrättat ärende / pointless jour-
ney'. Syn.: se blindvända; hanlopp; Jons-
Erik-vända; messmörsresa; Pik-Olov-
resa m.fl. 

pittre-kors m. Ja pl."trikross Älvd. 'leksak, be-
stående av konstfullt hopfogade träpinnar! toy 
made of artistically joined wooden sticks'. Jfr 
trollknut. 

pittrigi  adj.I pe'ttru Mal. 'snarstucken, knarrig! 
touchy, grumpy' (V11 pittrog 1). Syn.: på-
stucken. 

adj. I pr ttru Bju. 'småprickig / with small 
dots'. 

pitt-skinn n. la pi' ttstjinn Våmh. 'förhud / fore-
skin'. Syn.: se förhud; pillskinn m.fl. 

pitt-skör n. II prttstjgr Våmh. 'sädesvätska / 
seminal fluid'. Syn.: se ballspyor; pillskör 
m. fl. 

pjalla sv.v. 1 . pja'lla Ors. 1. 'traska; gå utan ett 
bestämt må!! trudge, plod; walk without definite 
destination' (jfr We. pjallra, bet. 2). Jfr larpa, 
bet. 1; larva, bet. 1; loda", bet. 1; palta" v. 2. 
'prata, sladdra, lägga sig i / babble, chatter' (jfr 
V11 pjalla). Jfr ballra; larpa, bet. 2; pimla, 
bet. 2; pjallra; pjolla, bet. 1; pladdra. — 
Särsk. förb. (iväg:) Ml tär pjalled-iw g öOrs. 
'getterna traskade iväg'. 

pjallra sv.v. 1. pja'llder Älvd. pja'lldra Ore 'prata 
innehållslöst, sladdra! babble, chatter' (SAOB; 
V11 pjallra"). Jfr bamla; pallra'; pjalla, bet. 
2; ragla, bet. 4; ralla m.fl. Syn.: se kvalla, 
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bet. 2; lamra"; pjattra; pjolla, bet. 1; pladd-
ra; plattra; tamla, bet. 4, m.fl. —Ssg: pja'llde-
mQnn m. Älvd. 'pratsam man / talkative man'. 

pjalt n. Ia pjallt Ors. 'samling av elddon, kniv 
m.m., som männen buro i en pjaltrem, fast-
gjord vid förskinnets midjerem / tinderbox, knife 
etc carried in pjaltrem, fastened to waist-belt of 
apron' (ÖDB IV 460). Jfr bälte sbonad. 

pjalta f. IV a pja'llta Våmh. (Bon.) Ors. pja'llta 
Ga. 'trasigt el. simpelt klädesplagg, trasa / rags' 
(jfr SAOB pjaltor; VII pjaltor). Jfr slarv, bet. 
1. 	Syn.: palta; pjolta; pjälta. — Avl.: pjallt-Or 
si sv.  .v . refl. öOrs. 'sätta på sig paltorna'. 

pjalta sv .v .1. pja'llta Ors. pja'llta Äpp. (Rietz 
494a pjallta; V11 pj alt a 'gå med släpande steg! 
shuffle along'. — Särsk. förb. (av:) pjalt-å'y Ors. 
'knalla (sig) i väg'. 

pjalt-rem f. I a pja'lltrgin Ors. 1. 'rem fäst vid 
förskinnets midjerem och uppbärande pjaltet / 
belt fastened to waist-belt of apron, on which 
pjalt was carried' (ÖDB IV 460). 2. 'bred 
sämskskinnsrem, lagd i rosett, avslutande knä-
byxans slits vid knäet / broad chamois-leather 
band knotted in bow round bottom of knee-
breeches' (se ill.; ÖDB IV 380, 382). Jfr pilt-
re m. 

pjank m. I b pjfuukÄlvd. pjåuuk Mor. pjsuuk Ors. 
'dryck (t. ex. brännvin el. dricka) med tunn, 
kraftlös smak / drink (e.g. distilled liquor or 
small beer) with weak taste' (SAOB pjånk; 
Rietz 499b piank). Jfr efter-. Jfr drank, bet. 3, 
m.fl. 

pjankal  sv .v .1. pj.ruka Älvd. Våmh. pjå'uuk 
vSoll. (jfr Torp pjanka under pjank). 1. 'stå 
och drypa (om uppkokt mäsk vid beredning av 
dricka) / stand and drip (about boiled mash for 
small beer)' (ÖDB III 509) Våmh. 2. 'bränna 
brännvin! distil liquor' Älvd. vSoll. Jfr drank a. 
Syn.: bränna, bet. 4d. 

pjankail  sv .v .1. pjå'uuk(a) Soll. pjåuuk- Äpp. 1. 
'arbeta senfärdigt och utan resultat, slarva, söla! 
work lazily and without any result' Soll. Jfr 
dingla v., bet. 2; jåna, bet. 2; pingla" v., bet. 
4; puffla; päla', bet. 1; segla". 2. 'spinna så 
fint, att garnet blir ohållbart / spin so finely that 
yarn breaks easily' Soll. — Särsk. förb. (bort-
ur:) pjåuuk-bay mjälla Äpp. 'mjölka gm att 
draga växelvis i spenarna'. — Ssg: 

pjå'uukmjakka v. Äpp. 'mjölka gm att draga 
växelvis i spenarna'. — Avi.: pjåyuk m. vSoll. 
'slarvig person / careless person'. 

pjank-tunna f. IV a pjg'uktynn Älvd. 'kylkar för 
kylning av brännvin i destillationsprocessen / 
cooling-vessel used in distilling process'. Syn.: 
se brännvins-, spit-tunna m.fl. 

pjanta? sv.v., se pjotta. 
pjaska sv .v .1. pja'sska Mal. Li. 'plaska och 
slaska med vatten! splash with water' (jfr SAOB 
pjaskai  1). Syn.: se paska, bet. 1, m.fl. 

pjassla sv .v .1 . pja'illa Älvd. (jfr Rietz, VII pj as a) 
'pyssla / potter, do different jobs'; ig a pja`lilaö i 
Nese Pek- e`ttemidärj 'jag har pysslat i fähuset 
hela eftermiddagen'. Jfr pickla m.fl. Syn.: 
pussla, bet. 1. 

pjata sv.v.l, se pi  äta sv.v.l. 
pjattra sv .v .1. pja'ttra Ors. pjå'tra Ore pja'ttra 
Tra. 'prata strunt, pladdra / talk nonsense, bab-
ble' (Noreen, Ordl. 142 f.; jfr VII pattra" 2); 
hänn é dä pja`tter me Tra. 'vad pratar du för 
strunt?'. Syn.: se pj allra; pjolla, bet. 1, m.fl. 

pjoka sv.v.l. pjö` ka Ors. (jfr ? Torp pö kal; 
pjokra) 'förflytta sig snabbt (och stötvis) / move 
quickly (and jerkily)'. Jfr pelai, bet. 1; pjola. — 
Särsk. förb. (av:) pjök-av 	Ors. 'dyka / 
dive'. 

pjola sv .v .1. pjö`la Ors. 'förflytta sig snabbt (t. ex. 
simmande i vattnet) / move quickly (e.g. by 
swimming)'. Jfr pj oka. — Särsk. förb. (i v äg:) q 
pjöter-iwg'g öOrs. 'hon sätter i väg' (om gädda, 
som blir skrämd). 

pjoll n. I a pjåll Våmh. vMor. Ve. Soll. Rättv. Tra. 
pjalt Ore. 1. 'struntprat, pjoller / nonsense' 
allm. 	pjå' II Våmh. 'ja, strunt!'. Jfr j ola, avl.; 
jolla, avi.; jollra, avi.; jollska, avi.; pjolt; 
pjäte", bet. 2; platter, bet. 1. Syn.: dravel 
n.; fammel n., bet. 2; slapper, bet. 5; slarv, 
bet. 4. 2. 'klemande / pampering' Rättv. toki 
pjå'll ä g rna bå'nom 'ett sådant klemande det är 
med barnen!'. Syn.: pjåk. 3. 'strunt, bjäfs / 
finery' vMor. 4. 'blyghet, tafatthet / shyness, 
awkwardness' vMor. 

pjolla sv .v .1. pjå'll(a) Älvd. Våmh. vMor. vSoll. 
pjs'lla Ors. Ore pjå'lla Rättv. Tra. 1. 'prata 
strunt, pladdra/ talk nonsense, babble' (V11; jfr 
SAOB pjollra) allm. Jfr dalla, bet. 3; galla v., 
bet. 2; glap(p)a, bet. 2; pjolta. Syn.: se dylla, 
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bet. 3; jamma, bet. 1; jollska, bet. 1; pjallra 
m.fl. 2. 'klema / pamper' Våmh. Rättv. o 
pjå'llär rna kä"räm jä'm(m)t Rättv. 'hon klemar 
ständigt med sin man'. Syn.: pestra, bet. 2; 
plistra, bet. 2. 3. 'vara blyg och tafatt / be shy 
and awkward' vMor. — Ssg: pjs'llkall m. Ore 
'pjollrande gubbe / babbling old man'. 

pjolle m.III a pjå'lle Tra. (jfr pjolla v.) 'fjollig 
individ, dumbom / silly man, blockhead' (jfr 
SAOB pjolla f.). Jfr fant, bet. 3; kvatel. 
Syn.: se dumbom; kålskalle, bet. 2; tolle 
m. fl. 

pjollig adj.I pjå'llyn Våmh. pjå'llun Mor. Ve. 
pjå'llån Soll. pja'llun Ore (jfr pjolla v.). 1. 
'som pratar oredigt; fjollig / babbling, prattling; 
foolish' allm. Jfr fjantig; fjollig; pjoltig m.fl. 
2. 'klemig / pampered' Mor. Jfr plistrig, bet. 2. 
Syn.: pälig, bet. 2. 3. 'blyg, tafatt / shy, awk-
ward' vMor. Jfr pjoll, bet. 4. 

pjolt n. J a pjållt Mock. pj8llt Li. 'dumt tal, dum-
heter / foolish talk, foolish things, nonsense' 
(SAOB). Jfr flott n.; nas; pjoll, bet. 1; pjotta, 
avl.; prata, avl. 

pjolta f. IV a pja'llta Jä. 1. 'klädtrasa'. Syn.: se 
pjalta m.fl. 2. 'slarvigt kvinnfolk / slovenly 
woman'. Syn.: slarvtacka. 

pjolta sv.v .1. pjå'llta Mock. pja'llta Li. 'prata 
strunt; bära sig dumt åt / talk nonsense; act 
foolishly' (jfr SAOB). Jfr fj alla; fjolla v.; fj ott-
ra; fjåna; fjåtta; kvalla, bet. 3; pjolla, bet. 1; 
pjotta; tolla. — Ssg: pju'lltnattje Li. 'person 
som pratar dumt och bär sig dumt åt, dumbom / 
person, who talks and behaves foolishly, fool'. 

pjoltig adj. I pjå'lltu Mock. pje'llta Li. 'pladdrig; 
fjollig, enfaldig / babbling; foolish' (SAOB). Jfr 
fjoskig; fjåkig; fjånig; hjåmig; jamma, 
avl.; jolla, avl.; pjollig, bet. 1; pjotta, avl.; 
pjåkig, bet. 1; ravligil; töligii. 

pjona sv .v .1. 'pjö'ng Ors. 'gråta / weep'. Jfr 
kvena; mynja. Syn.: se grina, bet. 4; 
skränja, bet. 3, m.fl. —Avi.: pjö'nun adj. Ors. 
'gråtmild / tearful'. 

pjotta? sv .v .1. pjå'tta Soll. pja`tta Ors. 'vara fjol-
lig, pjollra; pyssla med ngt meningslöst / be fool-
ish, silly; do sthg meaningless'. Jfr pjolta; 
pjäckla, bet. 1. —Avi.: pjått Soll. pjatt Ors. m. 
'enfaldig man, fjoller / foolish man'; pjått n. Soll. 
'pjoller, strunt / foolishness, nonsense'; pj å' tta f. 

Soll. 'enfaldig kvinna / silly woman'; pjå'ttun 
Ve. pjå'ttån Soll. pja`ttun Ors. adj. 'småfjollig, 
pjollrig / silly' (jfr pjoltig m.fl.). 

pjuk m. I b pjiik OvSi. Leks. Bju. Mal. ÖVd. 1. 
'ngt som sticker upp el. ut i en spets, toppig hög, 
topp / sthg that sticks up or out in a point' 
(SAOB pjuk"; Rietz 504a; V11 pjuk 1; jfr ÖDB 
11 114; We. pjuckli; Torp pjokk) allm. eä 1 öd̀ 
fik fn IrPtti pja'k up i w'e'' öreö Älvd. 'det är då i 
alla fall en liten hög' (t. ex. av säd); me stakpjåk 
Älvd. 'myrstack'; skro'llpjåkfn Älvd. 'Städjan' 
(jfr skrolle m.); tä` kpj åk Ors. 'gavelnock'. Jfr 
put, bet. 1; brand-, moss-. Syn.: pjut; puk, 
bet. 1. 2. 'spetsvinkligt segment av klackhät-
ta / acute-angled segment of klackhätta' Soll. 
3. 'buckla, bula / buckle, dent, bump' Leks. Jfr 
buckla m.fl. 4. 'knipslug el. illistig person / 
cunning, sly person' Våmh. (Bon.). — Avi.: ä 
pjiik-ä't Leks. 'det är en bula (på klädesplagget) / 
there is a bump, lump (in garment)'. 

pjuk-bröd n. V pjfi`kbr Ors. 'tunnbrödskaka, 
som vikts tre gånger (till åtta segment) / clap-
bread folded three times (making eight seg-
ments)' (ÖDB II 424, 425, 435). Syn.: fjärell, 
bet. 2; lillveckbröd, bet. 1; pjukkaka; åt-
ting, bet. 2. 

pjuk-dal m. J a pjii`kciäk Leks. 'trattformig tjärdal / 
funnel-shaped tar-kiln' (ÖDB I 508). Syn.: 
kringelkarl; tjär-dal, -karl. 

pjuk-häl m. J a pjå'käk Våmh. pjii`khälr Tra. 'rund 
häl på strumpa stickad med två ändar / rounded 
heel of stocking knitted with two ends'. 

pjuk-hätta f. IV a pjå'kett(a) Älvd. Våmh. 
pjukä' tta öMor. pjii`kätta Ors. 'stickad, med tofs 
försedd mansmössa' (se ill.; ÖDB IV 443, 446, 
447, 448; jfr SAOB; We. pjukmössa; V11 pjuk-
luva). Syn.: se pickelhätta, bet. 1, m.fl. 

pjukig adj. I pjä'kug nÄlvd. Leks. pjii`kyn Våmh. 
pjå'kun Mor. Ors. 1. 'som bildar en topp, spet-
sig / pointed' (SAOB pjukug; V11 pjukog; jfr 
pjuk) OvSi. ne'sstutjen e pjfi'kun vMor. 'huvud-
duken bildar en spets (framtill)'. Syn.: pjutig. 
2. 'full med bulor, bucklig / denty, bumpy' Leks. 
Syn.: se bucklig m.fl. 3. 'havande / pregnant' 
Våmh. Jfr kabbe, bet. 9, m.fl. Syn.: se bukig, 
bet. 2; någorledes, bet. 8, m.fl. 

pjuk-kaka f. V pjå'kkåkå Våmh. = pj u kb r ö d. 
pjungsa sv.  .v .1. pju'yysa nvMor. 'åstadkomma ett 
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plumsande ljud / make a plopping sound' (t. ex. 
då man stöter en stav i deg). Jfr plumma, bet. 1. 

pjusk n. la; interj. pjussk Ors. (Wennberg; jfr VII, 
Torp pjuska) 'strunt, bagatell / rubbish, trifle'. 

pjuska sv .v .1. pju`sska Ve. 'fuska / dabble'. Jfr 
kackla'', bet. 2; prumpa, bet. 2. 

pjut m. I a Ml' Ore 'spets, topp, snibb / point, top' 
(Burträsk). Syn.: pjuk, bet. 1; puk, bet. 1. 

pjutig adj. I pjg`tug Ore 'som skjuter upp el. ut i 
en 	topp, spetsig'; pjå'tugär ws' nn 'spetsiga 
horn'. Jfr pikig. Syn.: pjukig, bet. 1. 

pjutta sv.v .1. pju`tta Våmh. (jfr ? V11 pj u n ta). 1. 
'komma stötvis / come out jerkily'; e km pju't-
tend atg'r 'det (a: brännvinet) kom (rinnande) 
stötvis ur (flaskan)'. Syn.: glufsa", bet. 3; 
tjutta. 2. 'abortera (om ko)! abort (of cow)'; 
a pju`tta kå'vim 'hon (a: kon) har kastat kalven'. 
Syn.: se kasta, bet. 5, m.fl. — Särsk. förb. 
(åsido:) du ska pjutt-asa'jdu gtz Våmh. (Bon.) 
'du skall knuffa honom åt sidan'. 

pjåk n. Id pjåk Flo. 'pjosk, pjoskighet / pamper-
ing' (SAOB pjåk' 4). Syn.: pjoll, bet. 2. 

pjåkig adj. I pjå`Iwn Våmh. (Bon.) pjå'kug , öMor. 
pjå'kun Ve. pjå'kon vSoll. pjå'ku Mal. 1. 'små-
fånig, enfaldig, dum / foolish, silly, awkward' 
(SAOB pjåkig' 1) Våmh. (Bon.) vSoll. ur 
kon du du te sprnn vSoll. 'så tafatt du är att 
spinna!'. Jfr dum; klundig, bet. 3; pjoltig; 
pyssjig, bet. 2. 2. (negerat:) 'oäven, dålig, 
dum / bad, poor, stupid' öMor. Ve. Mal. (SAOB 
pjåkig' 6); däm a itu väi så pjå'kugär öMor. 'de 
(å: kloka gubbar) ha inte varit så rådlösa'; du e 
rnnte pjå'kun å ri't du im' Ve. 'du är inte dålig på 
att rita du inte'. Syn.: ogalen, bet. 1; oskam-
lig. 

pjångla sv.v.l. pjå'yygäk Ve. 'krångla / toil'; uka 
nå te håll å pjå'yggälr min 'en sådan sak att hålla 
på och krångla med!' (om meningslöst arbete). 
Syn.: se krassla, bet. 2; kravla", bet. la; 
kringla; kruckla; pjäckla, bet. 1, m.fl. 

pjånka sv.v.1., se pj anka". 
pjäckel m. I d pjä'kkak Leks. 'man, som sysslar 
med struntsaker / man who potters with point-
less matters'. Jfr fippel m., bet. 2; pjäckel n., 
bet. 3. 

pjäckel n. I d pjä'kkek Älvd. pjä' kksk Leks. (jfr 
pjäckla v.). 1. 'sysslande med struntsaker / 
pottering with trifling matters' Leks. Jfr pester 

n., bet. 1; pickel. 2. 'småplock / scraps, bits 
and pieces' Leks. Jfr kravel' n.; plotter, bet. 
3. 3. 'person, som sysslar med struntsaker / 
person who potters with trilling matters' Leks. 
Jfr pi äckel m.; pjäckla f. 4. 'klander, klago-
mål / blame, complaint' Älvd. Jfr dant. 

pjäckla f. IV a pjirkkka Leks. 'kvinna, som syss-
lar med småsaker el. struntsaker / woman who 
potters with trifling matters'. Jfr pjäckel n., 
bet. 3. 

pjäckla sv.v .1. pjä`kkek Älvd. pjä`kkäk Våmh. 
Piäkit / öMor. pjä` klara Leks. (jfr GotI.Ordb.; 
We. pjäckaI4I1). 1. 'syssla med meningslösa 
ting, arbeta utan resultat, krångla, bråka! toil, 
potter with sthg pointless' allm. u du pjä'kldrä 
min krrppem Våmh. (Bon.) 'så du pysslar i onö-
dan (klemar) med barnet!'. Jfr bylsa, bet. 3; 
fjaska, bet. 2; infall, bet. 2; pestra, bet. 1; 
pjotta; puffla; tamla, bet. 3. Syn.: se 
pjångla m.fl. 2. 'småträta / bicker' Älvd. i w& 
dj Prutt we'rr pjä'kklrir dua 'jag vet då inte, vad 
ni gnabbas (eg. I gnabbens) om'. Jfr j äxla, bet. 
1; kärga, bet. 1; nagga, bet. 2, m.fl. 3. 'spela 
el. leka med små kulor el. stenar / play with 
marbles or small stones' Älvd. Syn.: se mun-
ka"; pj äskla m.fl. — Pass.: pjä`kkkas Våmh. 
'krångla, bråka'. 

pjäcklig adj. I pjä`kkkug Leks. 1. 'som sysslar 
med struntsaker / who potters with trilling mat-
ters'. Jfr plistrig. Syn.: ficklig, bet. 1. 2. 
(n.:) 'knåpigt, smått, plockigt / finicky'. Syn.: 
picklig. 

pjälla sv .v .1. pjäll- öMor. (endast i särsk. förb.; 
iväg:) pjällär-iv g så fort så öMor. 'går med 
snabba steg'. Jfr pj alla; pj älta" v.; pj äta. 

pjätt m. la pjällt svÄlvd. 'gammal palta, trasa / 
rag' (Sdw. piälter). Jfr pjälta f. 

pjälta f. IV a pjä'llta Älvd. Ve. Soll. Ore Leks. 
pjä`l(l)ta Rättv. Bju. Dju. Flo. Nås 'simpelt 
klädesplagg, trasa, palta' (SAOB; V11); klrä"pjällt 
Ve. kkä' sspjällta Leks. 'dets.'. Jfr pjält. Syn.: 
palta; pjalta. 

pjätta' sv.v .1. pjällt- Älvd. Dju. (jfr We. pjälta"; 
endast i särsk. förb.; om:)pjällt-o'mm Dju. 'byta 
kläder / change clothes'; (utav:) pjällt-tå' dä 
Dju. 'kläd av dig! / take off your clothesr; (å:) 
pjällt-j1  sig Älvd. 'sätta på sig mycket kläder, 
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palta på sig / put on a lot of clothes'. Syn.: se 
pylsali  m.fl. 

pjältall  sv.v.l. pjällt- Älvd. (endast i särsk. förb.; 
av:) pjällt-ä'u 'pallra sig i väg' (jfr Rietz 494a; 
We. pjältal). Jfr pjalla, bet. 1. 

pjäs m. la pjäs Mal. 1. 'sak, tingest / thing' 
(SAOB 1); mä'nn hskkin pgi's 'men en så 
sällsam sak!'. 2. 'figur, kurre / (odd) fellow' 
(SAOB 6); en o'nnlä pjii's 'en originell figur, en 
lustig kurre'. 

pjäskel-sten m. J a pjli'sskekstrn Älvd. 'spelkula / 
marble'. Jfr pilsten. Syn.: pärla, bet. 4. 

pjäskla sv.v.I. pjä`sskek Älvd. (jfr SAOB pjäxa 
v.; We. pi äska) 'spela el. leka med små kulor el. 
stenar'. Syn.: se pj äckla, bet. 3, m.fl. 

pjäta sbst.; interj., se pjätell, bet. 2. 
pjäta sv.v.l. pjli"tå Älvd. Våmh. pjä"tå pjå"tå 
vMor. pje"tå Soll. (jfr SAOB, Rietz, Gotl. Ordb., 
VII pjätta; Bergfors, s. 225). 1. 'peta / touch' 
Våmh. pjätå kuikk nVåmh. pjätå kut ttjen Våmh. 
(Bon.) 'en lek / a game'. Jfr peta, bet. 1. 2. 
'ticka (om klocka) / tick (of clock)' Älvd. Soll. 
Syn.: picka, bet. 6. 3. 'trippa / trip along' 
Våmh. vMor. Jfr pjälla. Syn.: se fe s sa, bet. 1; 
pevra m.fl. — P. pres.: kym pjä"tend Älvd. 
'kommer fjantande'. — Särsk. förb. (fram:) 
pjätå-fr' mm noga gry-'n Våmh. 'peta fram en 
helt liten kvantitet'; (iväg:) ann pjlitär-ito' g 
Våmh. (Bon.) ann pjätä(r)-iwg vMor. 'han trip-
par iväg'; (upp eå) pjetå-u"på Soll 'ticka och gå' 
(om klocka). — Ssgr: pjå"tåbrakk f. vMor. 'per-
son, som meningslöst springer fram och tillbaka / 
person who runs to and fro without accomplish-
ing anything'; pjå"tågåyyg m. vMor. 'gång med 
korta steg, trippande / tripping walk'. 

pjätei  m. IV pjii`ta Dju. Ga. Mock. 'snibb, hörn / 
corner, point' (t. ex. på halsduk); krä'gpjil ta 
Mock. 'hörn på huvudduk'. Syn.: snibb, bet. 1; 
snip; snut, bet. 2; spjäte, bet. 1. 

pjäten  m. IV pjä"ti Våmh.; obl. pjä"tå Älvd. (jfr 
pjäta v.). 1. 'obetydlig manlig individ / insig-
nificant male' Våmh. Jfr puttifnask. Syn.: se 
fnase, bet. 1; skredel m.fl. 2. (interjektio-
nellt:) 'strunt! äsch! / nonsense!' Älvd. ja pjii"tå 
(uttryck för avvisande förakt). Jfr pit inted., bet. 
2; pjusk; putt interj.; pyssjal, bet. 2. — Ssgr: 
prinåden n. Älvd. 'ynkligt folk' (t. ex. halv- 

herrskap); pjii"tåwattp n. Älvd. 'dålig soppa' (jfr 
blinga; skval, bet. 3). 

pjätig adj. I pjti`tu Ga. 'prålig / ostentatious'. 
pjät-klocka f. IV a pjä"tåk1rukk Älvd. pje"tå-
kkukk—pjä"tåkkukk vMor. pje"tåkkukk Soll. 
pjå"tåkkukka Ors. (jfr pj äta v., bet. 2; Bergfors, 
s. 229ff.) 'liten, snabbt tickande klocka / small 
fast-ticking dock' (ÖDB II 120f., 343). Syn.: 
fjakklocka. 

pjävra sv .v .1. pjii'vra Al 'prata fort och mycket! 
talk fast and a lot'. Jfr piml a, bet. 2; porla, bet. 
4. — Avi.: pjå'vru adj. Ga. 'som lägger sig i 
andras tal, näsvis / inquisitive'. 

placera sv.v.1.-3., se blessera v. 
pladask adj. plrada'ssk Mal. (om hastigt och hu-
vudstupa fall; SAOB I:) an vallt a'lldeles pka-
da'ssk 'han föll omkull platt till marken! he came 
down crash'. 

pladaska f. IV a plada'sska Leks. pZrada'sska Flo. 
plrada'sska Mal. 'stor smutsfläck el. smutsklick! 
big dirty mark or stam' (SAOB 1). Jfr slaska f., 
bet. 1. 

pladdra sv .v .1. plra`ddra Bju. Jä. Mal. Tra. 
'prata, sladdra / chat, gossip' (SAOB). Jfr 
pjalla, bet. 2; puttra, bet. 2. Syn.: se pattra, 
bet. 1; pjallra; plattra m.fl. —Avi.: pka' ddär 
n. Bju. Nås 'prat, sladder / talk, gossip'. 

plagg n. Ib pkagg Våmh. vMor. plagg öMor. Ors. 
pkagg Leks.—Ga. Flo.—Tra. 1. 'större klädes-
persedel / garment' (SAOB 1) allm. (utom 
Våmh.); ha'rrmpkagg Dju. 'klädesplagg, som 
man är missnöjd med'. Jfr klut m., bet. 2; kläd-. 
2. a. 'högtidsdräkt för man, bestående av lång 
päls (kasung, bet. 1) med lång rock av blått el. 
vitt vadmal el. kläde (blåtröja el. vittröja) 
utanpå / man's festa' attire, consisting of long 
coat of blue or white homespun over long fur 
coat' Våmh. vMor. b. 'högtidsdräkt för kvinna, 
bestående av kort päls (kasung, bet. 2) med 
vittröja el. gröntröja utanpå / woman's festal 
attire, consisting of jacket of white or green 
homespun over short fur coat' (Forsslund, Mora 
97) Våmh. vMor. 3. (senare ssgsled; pejorativt 
om levande varelse / derogatory of living crea-
ture:) se harm-, hinders-, oros-. Jfr härka v.; 
reta! v., ssgr. 

plank m. I b pkayyk Nås (koll.:) 'tjocka, sågade 
bräder / deals' (SAOB 1). Jfr planka f. 
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plank n. Ib plråp(p)k Soll. Rättv. Leks. Bju. Dju. 
Ga. Flo. Jä. pkapyk Nås Mal. ÖVd. 'staket av 
höga, upptill spetsiga störar el. av nedslagna 
stolpar och i dem infällda bräder / wooden pal-
ings, fence' (SAOB 2). 

planka f.IV a p44`uuka Älvd. plrå'pyk(a) vMor. 
Ve. Soll. plefyylca öMor. plra`gyka Dju. Nås 
Mal. ÖVd. 'tjockt, sågat bräde / thick, sawn 
board' (SAOB 1). Jfr bräde, bet. 1; plank m. 

plank-gård m. Ja plra'yy(k)gälr Tra. 'trädgård, om-
given av staket / garden surrounded by fence' 
(ÖDB III 25). 

plant m.Ia pkannt vMor. Ve. Bju. Flo. Jä. Mal. 
plannt öOrs. pkannt Leks. Nås (SAOB plant'; 
ÖDB III 513 plänta). 1. 'laggad kagge, vanl. 
anv. för förvaring av dricka och rymmande 1/4  el. 
1/2  tunna / cask for small beer, holding 1/4  or 1/2  
barrel' allm. trå`plrannt Mock. 'dets.'; Irss-
pkannt Mal. 'drickskagge, rymmande 1/4  tunna'; 
stö'plrannt Mal. 'drickskagge, rymmande 1/2  
tunna'. Jfr dricks-, öl-. Syn.: dricksplant; 
plunt. 2. 'man, begiven på dryckesvaror / man 
fond of drink' Jä. Jfr fyll-. 

planta f. IVa, se plänta. 
plantera sv.v.l. pka'n(n)téra Ve. Leks. pZra'nn-
tära Mal. pirdnntira Li. 'sätta (potatis och plan-
tor) / plant' (SAOB 1). 

plant-lave m. IV pka'nntläva Jä. pirdrintlävi Tra. 
'plantlåda, drivbänk för grönsaker, placerad 
utanför stugan vid en solvägg / forcing-bed for 
vegetables, placed out of doors by a sunlit wall' 
(ÖDB 1371, 401f.). Syn.: plänt-lave, -skulle. 

plask n. Ja pb-assk Flo. Nås pkassk Mal. (jfr 
SAOB). 1. 'slask, stänkande / splashing' (Rietz 
505 b; We.) allm. Jfr slapp er, bet. 3. 2. 'dålig 
soppa / poor soup' Nås. Syn.: skval, bet. 3; 
skvassel, bet. 3; skvatter, bet. 4; skvil. 

plaska f. IV a pka'sska Flo. 1. 'slaskande el. lort-
aktig kvinna / sloppy or dirty woman'. Jfr lort, 
ssgr; slappra, bet. 3; slarva, bet. 3; slaska, 
bet. 2. 2. 'tjock och plufsig kvinna / fat, bloated 
woman'. Jfr kvadda m.fl. 

plaska' sv.v.l. pZra'sska Soll. pla'sska Ors. 
pka'sska Bju. Flo. Nås plra'sska Mal. 'slaska, 
stänka / splash, spatter' (SAOB 1). Jfr blaska; 
slattra v., bet. 2. Syn.: se paska, bet. 1, m.fl. 

plaska" sv.v.l. Oas s k- Rättv. pipa' s sk- Leks. 
(Silj.) (endast i särsk. förb.; till:)pka'ssk-tå åt-p 

Leks. (Silj.) 'platta (hamra) ut den (o: järnbiten) / 
flatten (hammer) it out'; (ut:) plrassk-ait blrä'ds 
Rättv. 'platta (hamra) ut (yx)bladet'. Jfr p ena. 

plaskigl  adj. I pka'ssku Bju. Flo. Nås 'våt, slaskig / 
wet, slushy' (t. ex. om  väg). Jfr kvacka, avl.; 
pluska, avl. 

plaskie adj. I plra'ssku Rättv. plra'sskug Leks. 
'platt, utplattad / flattened'. 

plassera sv.v.1.-3., se blessera v. 
plats m.Ia pkass Älvd. Våmh. vMor. Ve. Soll. 
Ore Leks. Ål Ga. Flo. Nås Jä. Äpp. plass öMor. 
Ors. Bju. plrass Mal. ÖVd. 1. 'särskild fri yta 
mellan gårdarna i en by, torg / open area between 
farms in village, square' (SAOB plats' la) Ål; 
bg'pkass 'bytorg'. Syn.: sved, bet. 2; torg; 
vall. 2. 'på ett fäloodställe avröjt område 
utanför fähusen, där kreaturen samlades morg-
nar och kvällar / clearing outside cowshed where 
cattle were gathered morning and evening' (jfr 
SAOB plats' Ib) vMor. öft å pirdssim 'på den 
öppna platsen mellan fähusen'. Syn.: se fä-
backe m.fl. 3. 'mindre, ofta plant område, 
lämpligt för viss verksamhet, anläggning, bygg-
nad etc. / small, flat area suitable for some activi-
ty, building etc.' (SAOB plats' 2-3) allm. 
ta`mmpkass Ål 'plats, där hästar hade för vana 
att tumla sig'; hespkass Ål Ga. hålfepkass Äpp. 
'plats, där hässja brukade anordnas'; ICA-ass 
Ål 'plats för hölada'. Jfr brund-, eld-, fä-, 
gård(s)-, hark-, kol-, kvarn-, kärr-, lunn-, 
läss-, skall-, skott-, spän-, stånd-, timmer-, 
ved-, vi!-. 4. '(begränsat) rum el. ställe att stå, 
sitta el. ligga på etc. / (limited) space for stand-
ing, sitting, sleeping etc.' (SAOB plats' 4) 
allm. Idesbondpkass Ve. u"sbondpkass Soll. 
ha'ssbon(d)pkass Jä. 'husbondens sittplats vid 
matbordet'; sii'pypkass Mal. 'liggplats i säng'. 
5. 'utrymme / space' (SAOB plats' 6) öMor. Jä. 
Mal. ä finns int pli-aiss Mal. 'det finns inte 
utrymme'. 6. 'anställning / employment, situa-
tion' (SAOB plats' 7) Älvd. Våmh. Ve. Leks. 

platt adv. pkatt Ve. Jä. Mal. 'alldeles, fullkomligt / 
completely' (SAOB 3); å e då pkatt o"rett Ve. 
'det är då fullkomligt orätt'; ä ha dum då p4-a'tt 
i'nntä Jä. 'det ha de då slätt inte!'. Syn.: väl. 

platter n. Id 'Mistat. Rättv. pka'ttär Ål. 1. 'prat 
om struntsaker / gossip' (We. 1) Rättv. Jfr pjoll, 
bet. 1, m.fl. 2. (jfr We. plattram) 'illa skrivna 
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bokstäver, klotter / scrawl, scribble' Ål. Jfr 
plotter, bet. 2. Syn.: kråkfot, bet. 4; piet, 
bet. 2; prek; pret n. 

platter-tyska f. IV a pka`ttäatysska Mal. '(obegrip-
ligt) främmande språk / (incomprehensible) for-
eign language'. 

platt-fot adj. I plra`ttföt Mal. 'plattfotad / flat-foot-
ed' (jfr SAOB plattfot 4b). Syn.: flatfotad; 
platt-fotad, -fött. 

platt-fotad adj. I plra' ttföta Leks. Jä. =föreg. 
(SAOB). 

platt-fött adj.I pka`ttfött Mal. = plattfot. 
platt-hammare m. pipa' tthammar Flo. 'skomakar-
hammare med platt, brett slag / shoemaker's 
hammer with flat, broad head'. Jfr skoham-
mare, bet. 1; skomakarhammare. 

platt-hovad adj. I plra`ttävaöti vMor. 'som har 
platta hovar / with flat hoofs' (SAOB). 

plattra f. IV a pkå"tra Rättv. 'pladderaktig kvin-
na / gossiping woman'. Jfr maltacka; pratika. 

plattra sv.v. 1 . pkä"tra Rättv. Yra' ttra Mal. 'små-
prata, pladdra / chat, gossip' (SAOB 3; V11 
plattra" 1; We. plattra' 1). Jfr pjalla. Syn.: 
se bladdra', bet. 1; pi allra; pladdra m.fl. — 
Särsk. förb. (på:) 1. pkattär-på' Mal. 'pratar 
oupphörligt'. 2. va hä plrattra-på' Dju. 'vad det 
(n: regnet på taket) smattrade och smattrade!' (jfr 
SAOB plattra 1-2). 

plattrig adj. I pkra' ttrug Leks. plra`ttru Ga. 'pladd-
rig, sladderaktig / garrulous, gossiping' (V11 
plattrog; We. plattrot). Syn.: se porla, avl.; 
raglig, bet. 4; slapprig, bet. 3, m.fl. 

plet n. pk& Rättv. 1. 'resultatlöst pysslande / 
pottering without any result'. Jfr plit n. 2. 'då-
ligt skrivna bokstäver, klotter / scribble, scrawl'. 
Syn.: se platter, bet. 2, m.fl. 

pleta sv.v.l. pre'ta Ors. (jfr We. pletarbete) 
'pyssla med ngt utan resultat, plita / potter with 
sthg without result'; pM` ta 8 swe'nnska Ors. 'tala 
riksspråk med föga framgång'. Jfr pestra, bet. 
1; pracka, bet. 2. Syn.: plita. 

pligg (—plägg) m. Ib pkigg--pkegg Älvd. plregg 
Våmh. plägg öMor. p-igg Soll. Ore Rättv. Leks. 
Bju. Dju. Flo. Nås Jä. Mal. ÖVd. plegg Ors. 1. 
'smal pinne av trä, plugg / narrow wooden peg' 
(SAOB 1) Ors. Rättv. wi"dåplegg Ors. 'dets.'. 
Jfr troll-, bet. 1. Jfr dymle; plugg, bet. 2, m. fl. 
2. 'pligg i sko / peg in shoe' (SAOB 1 b; ÖDB II 

266, 282; Jäfvert, Skomod 128) Älvd. Soll. Ors. 
Rättv. Bju. Flo. Nås Jä. Mal. ÖVd. skö`pkigg Jä. 
'dets.'. Syn.: pinne, bet. 6. 3. 'kil av hårt trä / 
wooden wedge' (jfr SAOB 1; ÖDB I 495 plägg, 
II 206 pligg) OvSi. wi"dåplegg Ors. 'träkil att 
klyva ved med'. Jfr alder-, bet. 1, lie-. Syn.: se 
bleg, bet. 1, m.fl. 4. 'träknagg att hänga ngt 
på / wooden peg for hanging sthg on' Ore. 5. 
'liktorn / corn (on toe)' Älvd. Syn.: liktorn; 
liktå; träling. 6. 'envis, illmarig el. trilsk indi-
vid / stubborn individual' (Wennberg) Ors. 
Rättv. Leks. Bju. Tra. tva'rrtfasplrigg Leks. 
'dets.'; (äv. som personifikation; jfr Multrå:) full 
i pi' gg Rättv. Tra. 'full av illmarighet el. 
odygd'. Jfr envis-, sket-, stel-, troll-, bet. 2. 
Jfr getig; reta', ssgr. Syn.: nägel, bet. 2. 7. 
(senare ssgsled:) 'lögnhistoria / falsehood'; se 
alder-, bet. 2. —Avl.:ple'ggakktun Ors. pki` gg-
akktun Ore adj. 'opålitlig, trilsk, illistig, full av 
rackartyg / unreliable, contrary, cunning, mis-
chievous'. 

pligga sv.v. 1. plri'ddja Älvd. ple'gga Våmh. Ors. 
p'i'gga Bju. Nås Jä. Mal. p'i'gga Flo. 'fästa 
med pliggar; förse med pliggar / peg' (SAOB 1). 
Jfr pinna, bet. 2. — Särsk. förb. (uti:) pigg-tP 
Dju. 1. 'slå i (en lögn)'. 2. 'plugga in (en läxa, 
etc.)'; (åt:)p4iddj-ä'ö gndå ka'ppin Älvd. 'pligga 
fast den där lappen!'. 

pligg-ask m. I b pki`ggas(s)k Rättv. (Bo.) 'ask, vari 
skomakaren förvarade pligg / box in which shoe-
maker kept pegs'. 

pligg-borr m. J a pki`ggbör Rättv. (jfr pligg, bet. 
1) 'helt liten handborr, anv. vid hopdymlande av 
skåp etc.; vrickborr / small hand-drill, used in 
putting together e.g. cupboards with pegs' (se 
ill.). Syn.: pluggborr. 

pigg-hammare m. pki`gghammor Li. (jfr pligg, 
bet. 2) 'skomakares hammare / shoemaker's 
hammer' (SAOB). 

pliggig adj.I Mri'ggug nÄlvd. pki`ggu Rättv. Bju. 
pki'ggu Flo. (jfr pligg, bet. 2; 6). 1. 'som har 
besvärande pliggar (om sko) / with pegs that hurt 
wearer (about shoe)' Rättv. Flo. 2. listig, slug, 
trilsk / cunning, contrary' allm. Jfr ensträngd; 
paraktig; pligg, avl. 

pligg-sko m. V b pli`ggsko öMor. pki'ggskö Soll. 
Rättv. Leks. Bju. Dju. Ga. Nås Mal. pki' ggskö 
Flo. 'sko, vars sula var fäst ej med becktråd, 
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utan enbart med pliggar av trä' (SAOB; ÖDB II 
261). Syn.: se pinnadsko m.fl. 

pligg-syl m. I a pirrggsg4- Mal. 'syl, medelst vilken 
hål för skopliggar togos upp' (SAOB). Syn.: 
pinnsyl. 

plikt f. la pkik(k)t Mor. Rättv. Bju. Mal. pkekkt 
ÖVd. 'böter / fine' (SAOB plikt' 6). Jfr malla, 
ssgr; friar-. Syn.: böter'. 

plikta sv,v.l. pkrkkta Älvd. Våmh. Ore Leks. 
plrkkta Ors. pkrk(k)ta Rättv. Bju. Flo. Nås Jä. 
Mal. pke( kkta ÖVd. 'böta / pay a fine' (SAOB 
plikta! 4); pirekkt me krs'ppam Tra. 'sitta av 
böterna' (jfr SAOB plikta! 3b). Syn.: bötal. 

plikt-lägga sv.v.2. pkrkktkägg Soll. 'bötfälla / or-
der to pay a fine' (V11 We.). 

plinna sv.v. pWna Ors. 'grina, låta illa, gnälla / 
whine, squeak, whimper'. Jfr gnila, bet. 2; 
gnökla, bet. 1; gnöla, bet. 2; pita, bet. 1; 
skvälal, bet. 1, m.fl. — Av!.: 	f. Ors. 
'klagande och gnällande individ / whining per-
son'. Jfr gnällspik; gnöksla, ssg och avi.; 
kinklås, bet. 2; pita, ssgr. 

plinn-kråka(?) f. IV a pkr nnkråk(a)—pki`yu-
kta(a) vMor. pWnkritka Ors. 'spillkråka / great 
black woodpecker'. Syn.: se drypp-, pill-
kråka m.fl. 

plira sv .v .1. pera Jä. Mal. 'kisa med ögonen / 
screw up one's eyes' (SAOB). Syn.: se glind-
ra, bet. 2, m.fl. — Av!.: pki`ra f. Jä. 'kisande 
kvinna / peering woman'. Syn.: glindra f., 
bet. 2. 

plir-ögd adj. I pki`rögd Jä. 'som har kisande ögon' 
(SAOB). Syn.: pillerögd, bet. 1; pir(r)ögd. 

plister n. Id pki'sstär Våmh. 'knåpande / potter-
ing' (jfr Rietz 505b). Jfr pester, bet. 1; pickel; 
plit n.; plock, bet. 1. 

plistra sv.v .1. pki`sstra Våmh. pkisstär- vSoll. 
pire'sstra Ga. pki'sstra Jä. Äpp. 1. 'utföra ett 
krångligt el. resultatlöst arbete, pyssla, knåpa 
med ngt onyttigt / carry out a difficult or fruitless 
task, potter about' (Rietz 505b) Våmh. Ga. Jä. 
Äpp. du skä-nnt pkesstra mä ilty, så då'r Ga. 
'du skall inte pyssla i onödan, krångla med elden 
sådär'. Jfr kackla", bet. 1; pala", bet. 2; pest-
ra, bet. 1; peta, bet. 1; plita; pracka, bet. 2; 
puffla; pussla, bet. 1; pylsal, bet. 3; pylta"; 
pyssjal, bet. 1; päla!, bet. 1, m.fl. 2. 'klema, 
skämma bort / pamper' (t. ex. genom att ge bar- 

nen annan mat, då de ej vill äta) Ga. Jfr pussla, 
bet. 2; pyssjai  ikring; päla' bort. Syn.: 
kvema, bet. 2; pestra, bet. 2; pjolla, bet. 2. 
3. 'sätta ut falska rykten / spread false rumours' 
Ga. — Särsk. förb. (dit:) vi skå ful pkisstär-dPt 
nä'ranä ti bö'tja Äpp. 'vi skola väl plita in nå-
gonting i boken'; (om:) pkisstär-dmm vSoll. 
'plåstra om' (jfr Rietz 505 b). 

plistrig adj.I pke`sstru Ga. pki`sstru Jä. 1. 'som 
utför fåfängt arbete / doing finicky job' Jä. Jfr 
pj äcklig, bet. 1. 2. 'petig, som klemar med sig / 
particular, delicate' Ga. Jfr pestrig, bet. 1; 
pjollig, bet. 2; pälig, bet. 2. 

plit n. l a pkit Mal. 'knåp; skrivande med möda / 
pottering; toil, difficulty in writing'. Jfr piet; 
plister; pester n., bet. 1. 

plit adv. plrit Leks. (förstärkningsord; jfr V11 
plitt:) ka‘tta ä pki't sti'nn 'katten är proppmätt / 
the cat has gorged itself ; pki`t rnnäli (— rnnäli-
gen) snIt'k Leks. (Silj.) 'oerhört snål'. — Ut-
vidgning: pirPtade adv. Leks. sP du va kä'ra ä 
pki`tade sterol 'ser du så förfärligt stinn kon är!'. 

plita LIV a pkPta Älvd. Våmh. Ve. Soll. Ore 
Leks. plP ta öMor. Ors. pki'ta Rättv. Bju. 
Dju.—Jä. Mal. ÖVd. 1. 'blemma, kvissla / pim-
ple, blemish' (SAOB; Rietz 506a; V11; jfr Torp 
plita); hö'rpkita Jä. 'pubertetsfinne'. Jfr kyt-
ta", ssgr; etter-, bet. 1, klåd-, värk-. 2. 
(bildl.; senare ssgsled:) a. 'elak el. hetlevrad 
kvinna / vicious or hot-tempered woman' Älvd.; 
se etter-, bet. 2. b. 'envis el. retsam kvinna / 
obstinate or teasing woman' Rättv. Leks.; se 
under getig adj. — Avi.: pk-Pta v. Mal. Li. 
'tömma en blemma på var / press pus out of 
pimple'. 

plita sv.v.l. pki'ta Bju. Nås Mal. Li. 'pyssla med 
ngt, som är strävsamt el. resultatlöst; skriva med 
möda / work with sthg laborious or fruitless, toil; 
write with difficulty' (SAOB plita" 1). Jfr fipp-
la, bet. 3; plistra, bet. 1; prekal; pränta. 
Syn.: pleta. 

plitigl  adj.I pki`tug nÄlvd. Ore p/Ptun Ors. pkPtu 
Rättv. Bju. Dju. Ga. Flo. Nås Jä. Mal. pir!' ta 
ÖVd. 1. 'kvisslig, blemmig / pimply' allm. 2. 
'okynnig / mischievous' Bju. Jfr okynnig, bet. 
1-2; urdygdig, bet. 1-2. 

pude adj.I pIP tun Ors.pkPtug Leks. (Silj.) 'snål, 
småaktig / mean, greedy'. Jfr enäten, bet. 2; 
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smårådig, bet. 2. Syn.: se gnetig"; gnidig; 
gnöver; mottig, bet. 2; naggig; njugg; nuv-
lig, bet. 2; näglig; snål, bet. 1. 

plock n. Ib plrukk Ore pkokk Rättv. pkåkk Leks. 
Bju. Ål pirskk Flo. Äpp. 1. 'plockande, plockar-
bete; småsysslande / picking; pottering' (SAOB 
1) Bju. Flo. små`pirakk Flo. 'småknåpande'. Jfr 
flock", bet. 3; plister. 2. 'sönderklippt och 
sönderplockat stickylle och vadmal, varav garn 
bereddes / cut-up and unravelled wool and 
homespun used for making yarn' (jfr SAOB 4b) 
allm. Jfr kärn-, lapp-. Syn.: se flock", bet. 1; 
padder m.fl. 3. 'utplockat mönster i väv / 
pattern, picked out in woven cloth' Flo. 

plocka sv.v.l. 	kka Våmh. Ore pko' kka Rättv. 
plrå'kka Leks. Ål pkå'kka Bju. Dju. Ga. p&kka 
Mock.—Äpp.; obef. övr. OvSi. Mal. ÖVd. 1. 
'rycka (noppa) upp el. av med fingrarna / pick, 
pluck' (SAOB 1) allm. (utom Våmh.); plro`kk 
bå'rar Rättv. 	kk bi 'r Mock. Äpp. 'plocka 
bär'; plro`kk r&'nmäsi Rättv. 'med händerna 
rycka upp renmossa till foder'; pkåkk rö'nnar 
Leks. 'noppa rönnlöv till foder'; plråkk mmen 
Leks. (Silj.) p&kk hu' mmlra Äpp. 'plocka 
(fruktställningarna av) humle'. Jfr finna, bet. 2; 
samka, bet. 1. Syn.: se flocka", bet. 1-2. 2. 
'repa upp, plocka sönder (om ylle av olika slag) / 
unravel, pick to pieces (about wool and home-
spun)' allm. (utom Våmh.); du få pko`kka i kvä'll 
Rättv. 'du skall repa trasor i kväll'. Syn.: se 
flocka", bet. 3. 3. 'avfjädra fågel / pluck fowl' 
(SAOB 1c) Våmh. Al. 4. 'beta, gnaga (om 
småkreatur) / graze' Nås. Jfr noppla, bet. 2; 
nuvla, bet. 3. 5. 'snärja in trådar i väv / get 
threads tangled in weave' (jfr SAOB 2b) Flo. 6. 
'med bandkniv plocka upp mönstertrådar i 
bandväv / pick up threads in ribbon-weave with 
bandkniv' Ga. 7. (om inälvor:) plro' kk ta`r(r)-
mar Rättv. 'rensa inälvorna från ister / remove 
lard from viscera'. — Särsk. förb. (av:) pkåkk- å' 
kra' sbäran Leks. 'plocka av krusbären'; (bort-
ur:) pkak-bytg' ö'gråsä Jä. 'rensa bort ogrä-
s(et)'; (d ä d a n:) pkakk-dii` o Äpp. 'plocka bort'; 
(hop:) pkakk-hö'p gu'Irva Äpp. 'samla hässjvir-
ket och resa upp det till förvaring'; (ihop:) vi 
skull pkåkk-ihö'p 	nan Leks. 'vi skulle taga 
stenarna och samla dem i högar'; 
pinä'lar Jä. 'plocka ihop grejorna'; (stad:)  

piråkk-stä' Leks. 'plocka bort'; (sönder:) 
sa' n(n)dpirokka Rättv. 'sönderplockad'; (till:) 
p(rakk-t' 	n Äpp. 'kasta ihop veden i en stor, 
rund hög'; (upp:) 1. dam skul pirskk-a'pp 
varä`v(v)iga ha`värknapp Jä. 'de skulle plocka 
upp vartenda havrekorn'. 2. dam plrå`kka-o'pp 
allt som kund 13M' kkas fii'r, va'kmakslappar å 
a'llt Leks. 'de repade upp, plockade sönder allt 
som kunde plockas förr, vadmalslappar och allt 
(till plockgarn)'; (uti:) 1. dam ha plråkka-t1' 
pii`sti Leks. 'de ha lagt i påsen'. 2. pkrakk-ti' - 
-s(s)ä Jä. 'äta av ngt som är litet'; (åt:) o pkåkka-
-å't-hl sa myttjy su' ggsk sa Leks. 'hon letade 
fram och gav honom så mycket sovel'. 

plock-garn n. la piro' kk(g)år Rättv. pkå'kk(g)år 
Leks. Ål Ga. 'garn, spunnet av ylleplock med 
något ull i / yarn made of flocks with some wool 
in it' (SAOB). Syn.: se flockgarn m.fl. 

plockgarns-kjortle m. Illa pkå` kk(g)as tjösla Leks. 
'vardagskjortel, vävd av plockgarn / everyday 
kirtle made from plockgarn' (ÖDB IV 18, 59). 
Syn.: klutkjortel. 

plock-holk m. I b plru`kkhakk Ore piro`kkhaa 
Rättv. (Bo.) pkeekk(h)skk Leks. 'kärna, i vilken 
upprepat ylle behandlades / churn, used for un-
ravelled wool' (ÖDB III 303). Syn.: se flock-
holk m.fl. 

plock-ister n. Id plru`kkisstär Ore pkå'kkisstar 
Leks. pkå'kkisstär Dju. pirs' kkisstär Jä. Äpp. 
'sämre ister, plockat från slaktdjurets inälvor / 
inferior lard, picked out of slaughtered animal's 
entrails' (SAOB; ÖDB I 321). Syn.: se noppad-
feta; orenister; plocktalg m.fl. 

plock-talg m. Ib pkå'kktakg Dju. pka`kktalrg Flo. 
'sämre talg, plockad från slaktdjurets inälvor' 
(SAOB; ÖDB III 305). Syn.: se flock-, nopp-
talg; plockister m.fl. 

plock-väv m. II pko`kkvåv Rättv. 'väv av plock-
garn / fabric made of flocks'. 

plock-'åkläde n. III pirs' kkåkkä Flo. (jfr plocka, 
bet. 5) 'åkläde med rosengångsränder och mel-
lan dessa inplockade mönster / åkläde with 
stripes in the "rosengång" design and other de-
signs in between' (jfr SAOB; Fataburen 1927, 
årsber. s. 15f.). Jfr flockåkläde. 

plog m. I c plrieg Älvd. Våmh. pkög vMor. Ve. 
Soll. Ore NeSi. Vd. plög öMor. pläg Ors. 1. 
'redskap, anv. vid plöjning av åker / plough' (se 
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ill.; SAOB 1; ÖDB I 375ff.; II 84ff.; Gruddbo 
284ff.; R. Jirlow i Rig XXII 23ff.) allm. drö' 
MroVen Ve. 'drog plogen'; ta'kkjääspirög Mal. 
'plog av gjutjärn'. Jfr anus-, bod-, finn-, lind-, 
mull-, myll-, näserke-, orsa-, rist-, selja-
karl-, säter-, åker-, årder-, äppelbo-. 2. 
'ploghyvel / matchboard plane' Älvd. Mor. ÖVd. 
Jfr glas-, vatturands-. Syn.: ploghyvel. 3. 
(senare ssgsled:) 'redskap, varmed väg snöröj-
des / snow plough'; se snö-. 4. (senare ssgsled:) 
'kopplingsanordning mellan fordon / contraption 
for coupling vehicles' Leks.; se mellan-. 5. 
(senare ssgsled:) 'åker första året efter vall / field 
ploughed for first year after being used for graz-
ing' Bju.; se ny-. 6. (senare ssgsled:) 'ett invek-
tiv / an invective' Mal.; se fä-. 

ploga sv .v .1. pkirga Älvd. Våmh. pirö'ga Ore 
Leks. (Silj.) pkö'ga Mal. ÖVd. 1. 'plöja / 
plough' (SAOB 1) Ore; a do pkö'ga hat e stter-
åkrem 'har du plöjt (borta) på Storåkern?'. 
Syn.: plöja, bet. 1. 2. 'med hjälp av snöplog 
röja undan snö från vägbana / clear road of snow' 
(SAOB 3) allm. pktrg i butatty Våmh. 'ploga i 
botten (dvs. så att plogen slår genom snön)'. 
Syn.: plöja, bet. 2. — Avi.: Mrö'giä f. best. Tra. 
'snöplogningen' ; plrö'gniug f. Li. 'snöplogning'. 

plog-arm m. I a pkö`garrm Ga. 'en av de två ar-
marna el. skänklarna på det u-formade järn, som 
omslöt plogåsens främre del, och vari den s-
formade dragkroken var fäst / one of the two legs 
or shanks of the u-shaped iron which enclosed 
the front of the plough-beam, and in which the 
s-shaped hook was fixed' (se ill.). 

plog-bill m. l a pka"gbelld Älvd. plö`gbälld öMor. 
plOgbälld Soll. plrö'gbäll Rättv. 	Bju. 

Nås—Li. 'plogskär / ploughshare' 
(SAOB). Syn.: bill, bet. 1; plogjärn, bet. 1. 

plog-djup n. la pkö'gjgp Äpp. 'det djup i marken, 
ned till vilket plogen skar / the depth to which 
the plough cut' (SAOB). Syn.: plog-gång, 
-mål, -mån, -stad. 

plog-göl f. II—I a pkö'gflirik svMor. Rättv. Ga. Nås 
Jä. Mal. plogfffi'l plogfib' 1 öMor. plirgtMl—
plö'gfjg Ors. pkö'gfiåk Leks. Dju. Flo. ÖVd. 
pkö'gfjår Äpp. 'vändskiva på plog / mould-board 
of plough' (SAOB). Syn.: fjöl, bet. 4. 

plog-fogde m. plrö'gfoggda Mal. plrö'gfog(g)de Li. 

'ledare för ploglag / headman of ploglag' 
(SAOB). 

plog-fot m. VI pkö'gfiöt Mal. 1. 'plogvise, sula / 
plough sole' (SAOB 1; jfr ÖDB I 377, 408). 
Syn.: bröst, bet. 4; häl', bet. 4c; klubb, bet. 7. 
2. 'medliknande släpsko på plog, varmed plogens 
djupgång reglerades / runner-like foot on plough, 
through which depth to which plough cut was 
regulated' (SAOB 2). Syn.: se käs sj a, bet. 2; 
plogkässja, bet. 1, m.fl. 

plog-fäste n. III plö'gfässtä öMor. 'fäste för drag-
anordning på plog(ås) / attachment for connect-
ing pulling-device to plough-beam'. Jfr plog-
arm. Syn.: se drag, bet. 6; plogkrok; ska-
kelfäste m.fl. 

plog-gång m. Ib pka"`ggeyg Älvd. Våmh. plrö'g-
glim Ve. plii'ggsyyg Ors. 'det djup i marken, 
ned till vilket plogen skar' (SAOB); äd jr inndffn 
pkirggeggjén Våmh. (Bon.) 'det finns intet 
plöjningsbart lager här'. Syn.: se plogdjup 
m. fl. 

ploghyvel m. Id a pkö'ghgvil Ål plfö'gUvel Tra. 
'sponthyvel, icke plan hyvel / matchboard plane' 
(SAOB; ÖDB 11 190). Syn.: plog, bet. 2. 

plog-järn n. J a pirö'gjenn vMor. plö'gjänn öMor. 
1. = plogbill (SAOB 1) öMor. 2. 'järn, smitt på 
särskilt sätt, så att det var lämpligt för plogtill-
verkning / iron, forged so as to make it suitable 
for production of ploughs' (ÖDB II 86; jfr SAOB 
2) vMor. 

plog-klubba f. IV a parkrubb Älvd. 'med skriv-
tecken försett trästycke, kringsänt i byn för att 
kalla till snöplogning / inscribed wooden stick, 
sent round the village to summon people to par-
ticipate in snow-ploughing' (SAOB). 

plog-krok m. I b pkeg)krök Ål Ga. Jä. 'järnkrok i 
främre änden av plogåsen, avs. att fästa skak-
larna i' (We.; jfr ÖDB I 377f.). Syn.: se drag, 
bet. 6; plogfäste m.fl. 

plog-kälke m. Illa pZfö'gtjskks Rättv. ' medlik-
nande släpanordning, anv. vid kortare transport 
av plog / runner-like device used for short-dis-
tance transport of plough' (jfr ÖDB I 380). Syn.: 
se kässja, bet. 3; plog-kässja, bet. 2, -med, 
-mede, -åka m.fl. 

plog-kässja f. IV a plrii"gkessa Våmh. (Bon.) 
ptrö'(g)kese Ve. pirö'gkesi Soll. plirgUsa Ors. 
pkö'gkäffa Leks. plrö'gtffisa Ga. 1. 'medlik- 
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nande släpsko på plog, varmed dess djupgång 
reglerades' (SAOB) Våmh. (Bon.) Ve. Soll. Ga. 
Syn.: se plogfot, bet. 2, m.fl. 2. 'medliknande 
släpanordning, anv. vid förflyttning av plog' (jfr 
ÖDB I 380) Ors. Leks. Syn.: se plogkälke 
m.fl. 

plog-lag n. II pkö'gkåg vMor. pkö'gläg Rättv. Mal. 
Li. 'grupp av gårdar (gårdsägare), som hade att 
tillsammans utföra viss snöplogningsprestation / 
group of farms which together were responsible 
for a certain amount of snow-ploughing' (SAOB 
2). 

plog-med m.Ia pkö'gmM nvMor. Ore Rättv. 
pZro"gmM Soll. = plogkälke. 

plog-mede m. III a pkö'gmeja Ga. =plogkälke. 
plog-mål m. -n. I a pkö'gmålr m. Dju. Ga. n. Mal. 
ÖVd. 'det djup i marken, ned till vilket plogen 
skar' (ÖDB I 356, 381). Syn.: se plogdjup 
m.fl. 

plog-mån n. la pirögrniin Leks. Ål Tra. = föreg. 
(SAOB). 

plog-rist m. Ja pkö'grisst Flo. Nås Jä. pkö'gresst 
Li. 1. redskap med endast ett lodrätt skärande 
järn, anv. att rista upp igenvuxna åkrar el. gamla 
lindor före plöjningen / implement with coulter, 
used to cut the soil of overgrown fields before 
the ploughing started' (SAOB) Flo. Jä. Syn.: 
för-, lös-rist; rist, bet. 1. 2. 'lodrätt skärande 
järn på plogen, fästat i åsen framför billen / verti-
cal blade on plough, attached to plough-beam' 
Nås Li. Syn.: rist, bet. 2; ristjärn. 

plog-ränna f. IV a pkö'gränna Jä. 1. 'plogfåra / 
furrow'. Syn.: får f., bet. la. 2. 'ränna el. väg i 
snö, åstadkommen med hjälp av snöplog / 
ploughed path in snow'. 

plog-skaklar m. I d pl. pkö`gskäkirar Rättv. (Bo.) 
pkö'gskik4-sr Ga. pkö'gskakkkär Äpp. pkö'g-
skakkker Tra. (jfr SAOB). 1. 'skaklar avs. en-
bart för plog / shafts for plough only' Ga. 2. 
'lätta skaklar avs. för plog, klösharv och gås-
harv / light shafts used for plough or harrow' 
(ÖDB I 379) allm. Syn.: harv-, vår-, åker-
skaklar. 

plog-skovel f. I d pirö'gskiivsk Rättv. 'liten träsko-
vel, medelst vilken plogen rengjordes från jord / 
small wooden shovel with which plough was 
cleaned'. 

plog-skär n. pirö'gfår Ål 'ristens skär på plog / 

edge of vertikal blade of plough (plogrist, bet. 
2)' (jfr SAOB). 

plog-stad m. la pkö'gstä Jä. 1. 'det djup i mar-
ken, ned till vilket plogen skar'. Syn.: se plog-
djup m.fl. 2. 'orörd jord intill plogfåra / un-
ploughed ground along plough-furrow'. Syn.: 
fårbalk; kant, bet. 3. 

plog-trä n. V pkö`gtrå Bju. 'trästomme till plog / 
wooden framework of plough'. Jfr kropp, 
bet. 4. 

plog-yxa f. IV a plrö'gykksa Ål 'liten yxa, som 
hörde till plogen (och som bl. a. användes vid 
inställningen av släpskon) / small axe which be-
longed to plough'. 

plog-åka f. IV a plö'gåka öMor. 'medliknande 
släpanordning för kortare transport av plog' (se 
ill.). Syn.: se kässja, bet. 3; plogkälke m.fl. 

plog-årder n. Ja pkö'gåk Rättv. 'årder / simple 
kind of plough' (anv. att plöja med; skilde sig 
från ett vanligt årder genom att det fanns plog-
kropp på den). 

plog-ärla f. IV a plfö'gälla Rättv. pkö`ghälla Rättv. 
(Bo.) pkö'gjila--äla--älla Leks. pkö`ghälla Ål 

Ga. pkö'gåla Äpp. 'sädesärla, Mota-
cilla alba / wagtail' (SAOB). Syn.: se blå-
tranärla m.fl. 

plotter n. I d Yrs'ttsr Leks. ~när Bju. Jä. pkå't-
ter Li. 1. 'puttrande / simmering' (jfr SAOB 1) 
Leks. 2. 'klotter / scribble' (SAOB 3) Jä. Jfr 
platter, bet. 3. 3. '(hopplockade) småsaker (av 
skilda slag) / odds and ends' (jfr SAOB 4) Bju. 
Li. Jfr kravell; pjäckel, bet. 2; prackel; ram-
mel; rask'. 

plottra sv .v .1. pinetter Älvd. plå`ttär plutiiir - 
pluträ' öMor. phi`ttra Leks. -Ou'ttra Ål 
ph'ttra Bju. Jä. Äpp.- p'u'ttra Flo. pkå'tter Li. 
1. 'puttra / simmer' (We. pluttra 2; jfr SAOB 1) 
Leks. Bju. Ål; pka`ttra å kö'ka Leks. pirtettra å 
kö'ka Ål 'puttra och koka'. Syn.: se pirra', bet. 
2, m.fl. 2. 'fläcka ned (t. ex. bok el. papper); 
klottra / mess up (e.g. book or paper); scribble' 
(SAOB 3-4) Älvd. öMor. Leks. Flo. Jä. Jfr 
kackla", bet. 4; preta. 3. 'småsyssla, plocka 
med småsaker, knåpa (med ngt) / potter about' 
(SAOB 5) öMor. Bju. Äpp. Li. Jfr kack-
la", bet. 1; knyppla, bet. 2. Syn.: pickla. — 
Särsk. förb. (bort:) plrattär-bu'rrt 	ha'ddä 
Bju. 'slösa bort allt han ägde (i småposter)'; (å:) 
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u du a plåtra-å' di öMor. 'hur du har fläckat ned 
dig!'. — Ssgr: p(ra`ttärarrbet n. Jä. Äpp. 
'knåpgöra / finicky job'; pka'ttärjåra n. Äpp. 
'dets.'. Jfr krall, ssgr; pester n., bet. 1; pys-
sla', av!. 

plugg m. I b pkugg Flo. Mal. 1. 'stopp i hål; tapp i 
drickstunnas lufthål / stopper; spigot' (jfr SAOB 
plugg' 1) Flo. Syn.: plutt, bet. 1; stopp'; 
svicka; tapp. 2. 'fästpinne el. dymmel av trä! 
wooden dowel' Mal.; trå'plrugg 'dets.'. Syn.: se 
dymle; pligg, bet. 1, m.fl. 

plugga sv. v .1. pku'gga Älvd. p(ru'gga Flo. Jä. 
Mal. 'sätta i en plugg; fästa med träplugg / plug; 
dowel' Flo. Jä. Mal. Jfr dymlal. — P. pret.: 
stö'kri ä pledggin Mal. 'stolen är hopsatt med 
pluggar'. — Särsk. förb. eig pkugg-P Älvd. 'in-
tensivt lära in en läxa'; (igen:) p4ug-ijä' nn Flo. 
'täppa till med plugg'; (åter:) pkug-a' tt Jä. 
'stoppa igen med plugg'. 

plugg-borr m. I a pku`ggbiir Rättv. (jfr plugg, bet. 
2) 'helt liten handborr, anv. vid hopfästande me-
delst pluggar av skåp etc.; vrickborr'. Syn.: 
pliggborr. 

plum m. I a pkumm Dju. 'redskap, medelst vilket 
fisk skrämdes fram mot nät / device used to 
frighten fish into net'. Syn.: se grasserstör; 
plums m.fl. 

plumma sv. v. 1. pIrte mma—bku'Inma Leks. 
pkoinuna Al pku'ntma Dju. Ga. 1. 'åstadkomma 
ett plumsande ljud, plumsa / flop, plop, splash' 
(V11 plumma") Leks. Dju. Ga. Jfr paska v., 
bet. 1; pjungsa m.fl. Syn.: plumpa; plumsa; 
tjum sa. 2. 'medelst puls skrämma fisk mot nät, 
pulsa / frighten fish into net by moving water' 
(ÖDB 1122) Leks. Dju. Ga. Syn.: se paska, 
bet. 2; pumpa' m.fl. 3. 'knäppa på en sträng! 
pluck a string' (VII plumma') Al. Jfr klunka, 
bet. 2; kvinta, bet. 1; plumplåt. Syn.: 
plånka. 

plump m. pkummp Bju. Jä. pkommp Mal. 1. 
'fläck (t. ex. på papper) / blot, stam n (e.g. on piece 
of paper)' (SAOB 2) allm. bke( kkpkommp Mal. 
'fläck av bläck'. 2. 'person, som ej kan göra ngt 
ordentligt el. som bär sig illa åt / person, who 
can't do things in a proper way or who behaves 
badly' Bju. 

plumpa sv .v .1. pNetnmpa Älvd. pku'rnmpa 
svMor. p(ro'rnmpa ÖVd. 'åstadkomma ett plum- 

sande ljud, plumsa' (SAOB plumpa!' 1; Gotl. 
Ordb.; VII We.). Syn.: se plumma, bet. 1, 
m.fl. — Särsk. förb. (till:) 1. 'plumsa' Älvd. Li. 
e 6,5' pkymtnpe-tP4- Älvd. 'det bara plumsar till'; 
ä plro'rnmp-f& Li. 'det plumsade till'. 2. ä 
p4mmped-t1'k li'tä Våmh. 'det puffade litet' 
(när skottet gick av). 

plumpig adj.I pku`mmpu Bju. Jä.; n. plry'mmput 
Våmh. 1. (n.:) 'fullt av bläckplumpar / with lots 
of ink-blots' (SAOB 2) Våmh. 2. 'plump, ohyf-
sad / coarse, ill-mannered' (jfr SAOB plump 
adj. 6; VII) Bju. Jä. 

plump-låt m. I a p(rdm(m)plåt Rättv. (Bo.) 'me-
lodi, som frambringas gm knäppande på 
fiolsträngarna / tune played by plucking the 
strings of the violin'. Jfr plumma, bet. 3. 

plums m. Ja p(rumms Leks. (Silj.) Ål 'redskap, 
med vilket fisk skrämdes fram mot nät' (ÖDB I 
122, 131). Syn.: se grasserstör; plum m.fl. 

plumsa sv .v .1. pkamms vSoll. pltemmsa Ors. 
plru'rnmsa Leks. Al p4-u`mmsa Bju. Dju. Flo. 
Nås Äpp. p(ro`mmsa Mal. ÖVd. 1. 'åstad-
komma ett plumsande ljud, plaska dovt' (SAOB 
1) allm. Syn.: se plumma, bet. 1, m.fl. 2. 
'medelst puls skrämma fisk mot nät' Ors. Leks. 
Ål. Syn.: se paska, bet. 2, m.fl. — Särsk. förb. 
(avg an pko'nuns-å il va'nne Tra. 'han plumsar i 
väg ut i vattnet'; (uti:)pko'nznis-tiLi. 'plumsa i'. 

plitat m. la pkunnt Bju. 'Iaggad kagge / wooden 
barrel'. Jfr plutt, bet. 5. Syn.: plant, bet. 1. 

plunta f. IV a pNennta Våmh. plru'nnta Al 
piru'nnta Nås Mal. pko'nnta Li. 'fickflaska / 
pocket-flask' (SAOB). Jfr brännvins-. 

pluska sv .v .1. p(rdsska OrepIrds(s)ka Rättv. Bju. 
Flo. Nås. 1. 'slå med ngt i vatten, plaska / 
splash' allm. Syn.: se paska, bet. 1, m.fl. 2. 
'medelst puls skrämma fisk mot nät' Flo. Syn.: 
se paska, bet. 2, m.fl. — Särsk. förb. (uti:) an 

Rättv. 'han ramlade i vattnet' (jfr 
plutta uti). — Avi.: pku' s(s)kut adj. n.; adv. 
Rättv. Bju. Flo. 'vått och slaskigt / wet and 
slushy' (t. ex. om  väglag). Jfr plaskigl. 

pluskig adj.I plru'ssku Bju. Flo. 1. 'tjock och 
uppsvälld / thick and swollen' (SAOB) Bju. 
pkuissku i &got? 'uppsvälld i ansiktet'. Syn.: 
pluttig. 2. 'illasittande, säckaktig (om klädes-
persedel) / badly fitting, sack-like (about gar-
ment)' Flo. 
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pluta f. IV a pli-reta Leks. 'svarvad, bukig nipper-
ask av trä / tunned wooden trinket box'. 

plutt m. Ja putt Ve. Ore NeSi. Mock.—Äpp. Li. 
(SAOB). 1. 'plugg, träpropp / wooden plug, 
peg' (Rietz 506b, 507a; Wennberg) Ve. Bju. 
Dju.—Jä. Li. trå`plrutt Dju. 'dets.'. Syn.: se 
plugg, bet. 1, m.fl. 2. 'liten pojke, parvel / 
small boy' (jfr SAOB a) Rättv. Nås—Äpp. Syn.: 
se parvel, bet. 1; pojktrant m.fl. 3. (senare 
ssgsled:) 'liten tjurkalv / small bull-calf' Äpp.; 
se ox-. 4. 'liten vattensamling, liten tjärn / small 
pool of water' (SAOB c) Ore—Dju. tjå'rpkutt 
Leks. Ål Dju. 'dets.'. Jfr lok, bet. 1. Syn.: 
putt. 5. 'rund kagge, ofta gjord av en itusågad 
tunna / round tub, often made from barrel sawn 
in two' Ore—Leks. bå'rmosplrutt Ore 'kagge för 
lingonmos'; sträwmigspkutt Rättv. 'strömmings-
kagge'; brä'llpirutt Leks. (Silj.) 'kärl, i vilket 
blötfoder tillreddes'. Jfr plunt; vattu-. 

plutt adj. I pkutt Ga. (jfr Rietz plut m.) 'misslynt / 
discontented'. Jfr prunt; pyssjig, bet. 3. Syn.: 
plutten. 

pluttal  sv.v. 1. pinetta Rättv. pirtetta Leks. putt-
Ål (Vll plutta; We. pluttam). 1. 'tränga fram 
(om tjock vätska); bubbla (om trögflytande 
ämne) / ooze out, be forced out (of thick liquid) 
bubble out' Leks. gä'rä pktetts Leks. 'varet 
kommer som bubblor'. Jfr polla, bet. 2; pytta 
m.fl. 2. an plru'tta å spi' (Ids Rättv. 'han kräktes 
stötvis / he vomited at intervals'. Jfr glufsa", 
bet. 4. — Särsk. förb. (ned:) putt-nä' d Rättv. 
putt-nä'r Ål 'falla ned i vätska med ett plum-
sande ljud'; (nedi:) an pkutts-nadi' Rättv. 'han 
ramlade i vattnet'; (ut:) gä'rä pirutta-ä't Leks. 
'varet trängde fram i bubblor'; (uti:) an plrutts-ti' 
Rättv. 'han ramlade i vattnet' (jfr pluska uti). 
— Avi. putt m. Leks. 'framträngande tjockfly-
tande vätska / oozing viscous fluid'. 

pluttan  sv .V .1. Ou' tt(a) Soll. pku`tta Rättv. 
'släppa väder med ett kort, nästan ohörbart ljud / 
break wind almost inaudibly'. Jfr fisa, bet. la; 
frata; prumpa, bet. 1, m.fl. 

plutten adj. III pin"' tten Ål (jfr Rietz 506b pluten) 
'misslynt / discontented' . Syn.: plutt. 

pluttig adj. I plru'ttun vMor. 'tjock och uppsvälld'; 
pktettun i ö`gum 'tjock i ansiktet'. Syn.: plus-
kig, bet. 1. 

pluttra sv.v.1., se plottra.  

plutt-sko m. V plru`ttskö Bju. 'kvinnosko med hög 
klack under hålfoten / woman's shoe with high 
heel under arch' (ÖDB II 284,285). Jfr kullsko. 
Syn.: se höghälsko m.fl. 

plyska f.IV a, se pryska. 
plåg n.I c Mg Flo. Jä. (We.) 'psykisk plåga / 
mental torment' (SAOB 2). 

plåga f. IV a plå`ga Ors. pik ga Leks. pik ga Bju. 
Flo. Nås Mal ÖVd. (SAOB) 'pina, lidande / tor-
ment, suffering'; ,gti i sum a pllfga öOrs. 'han är 
plågsam'. Jfr häst-. Syn.: pin, bet. 1; pina, 
bet. 1. 

plåga sv .v.l. — 3. plå` ga Ors. pkIr` g a Rättv. Bju. 
Flo. Nås Jä. Mal. ÖVd. 'förorsaka (ngn) lidande, 
pina / torment (s.o.)' (SAOB 1-3; styr ack.); an 
plrå'gs i' sstrj Rättv. 'han plågade hästen'. — 
Refl.: plkg-sä Flo. Jä. 'anstränga sig'. — Pass.: 
u ag`nnda tet pZfie gas Våmh. 'hur den där (man-
nen) måste lida!'; o plrå`g(g)das ivir ta' tinar 
Rättv. 'hon hade ont i tänderna'; an pk Id` gäs Li. 
'man plågas (svårt av värk)'. — Särsk. förb. 
(ihjäl:) int piråg nan ihå'Ir as int Mal. 'inte plågar 
någon ihjäl oss inte'; (ut:) tpMgin Tra. 'ut-
pinad' (jfr pina ut). 

plåna sv .v .1. pik na Leks. 'fingra, plocka, pilla / 
finger, pick (at)'; sitä du pkise nu rna varävige 
ss' kkarbit sön 'men (eg. se till) så du fingrar på 
varenda sockerbit!'. Jfr noppla, bet. 1; nuvla, 
bet. 2; påta, bet. 1. — Avi.: pkienug adj. Leks. 
'klåfingrig / unable to keep one's hands off 
things'. 

plån-bok f. VI—I plret nba' k Älvd. Våmh. plå` nbök 
öMor. Ors. pbknbök Nås Li. p4A`nbök ÖVd. 
'sedelbok / wallet' (SAOB 2); spgnn pk-j`nbirk 
Våmh. spän plIt'nbök öMor. 'tävlingslek, i vil-
ken två personer försökte gissa vem av dem, 
som hade mest pengar i sin plånbok; den som 
gissade rätt fick den andres plånbok med alla el. 
en del av pengarna'; fe'sstjepkånbök Li. 'plån-
bok med ficka för förvaring av diverse met-
krokar (bl. a. med s.k. "flugor")'; rir rosplrån-
bök Li. 'plånbok från Röros i Norge'. Jfr nor-
ges-, penning-, sedel-bok. 

plå'nka sv .v .1. pkå'yyka Flo. 'frambringa ett klin-
kande ljud, t. ex. gm  att knäppa på en sträng / 
produce a plinging sound, e.g. by plucking a 
string'. Syn.: plumma, bet. 3. 

plåster n. I d pik ster Älvd. plk står Våmh. Soll. 
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Bju. Nås plå'ster öOrs. pkli'stur Rättv. p(rå'sstsr 
Leks. pkå'sstär Flo. Jä. Mal. pbyrsster ÖVd. 
'läkemedel, avs. att häfta på huden / plaster' 
(SAOB 1); efftpkåstär Våmh. 'häftplåster'. Jfr 
Hjärne-, kåd-, tjär-. 

plåster-lapp m. la pkå`sstärkapp Våmh. plrå`stär-
lapp Ve. pka'stärlrapp Soll. p(rå`sstä(r)lapp Flo. 
Nås p(rå`sstälapp Mal. pkå`ssterkapp Li. 1. 'bit 
plåster / piece of piaster' (SAOB 1) allm. 2. 
'efterhängsen person / persistent person' Ve. 
Soll. Jfr liggamedtaska. 

plåstra sv.v.I. pkå`sstra Jä. pkå`sster- Li. 'sätta 
på läkplåster; plåstra om / put on plaster; tend 
(s.o.)' (SAOB 1) Jä. plrå`sstra mä sä 'sköta om 
sig, pjoska med sig'. — Särsk. förb. (om:)pkå`ss-
tär-u'mm ä Li. 'sätta plåster på det (3: såret)'. 

plåt rn. la prat Älvd. Våmh. vMor. Ve. Soll. Ore 
Ga. Flo.—Tra. plåt Ors. 1. 'uthamrad el. utval-
sad skiva av smidbar metall (äv. koll.) / ham-
mered-out or rolled-out sheet of forgeable metar 
(SAOB 1) allm. Jfr bleck-, böss-, järn-, bet. 1, 
ljus-, mässing(s)-, ställnings-, tavel-, tork-. 
2. (senare ssgsled:) 'ljusstake av mässingsplåt / 
candle-stick made of brass-plate'; se ljus-. 3. 
'stort (fyrkantigt) mynt av koppar / large (square) 
copper coin' (SAOB 3 a) Älvd. Våmh. Ors. Jä. 
4. 'ett visst myntvärde / coinage of certain value' 
(SAOB 3 a a) Älvd. Ors. 5. (best. form bild!.:) 
'pengar / money' (SAOB 3 b (3) Älvd. grg`nn(råttj 
so kuu'sste pkå'ttz 'grannlåt (t. ex. fina kläder), 
som kostar pengar'. Jfr penning, bet. 3-4. 6. 
'mild svordom / mild swear-word' (SAOB 3 a (il) 
vMor. Jä. Li. tå' so pkå'tär vMor. tå`sr) pkå'tär 
Jä. tä'sp plrå` ter Li. 'dets.'. 7. (senare ssgsled:) 
'stinkfly / berry-buse'; se en-, järn-, bet. 2. 

plåt-holk m. I b pkå'ttek Älvd. 'form, anv. vid till-
verkning av talgljus / mould used in making tal-
low candles'. Jfr ljusform m.fl. 

plåt-sax f. la pkå'tsakks vMor. ÖVd. 'saxliknande 
redskap, varmed plåt klipptes / scissor-like im-
plement used for cutting plate' (se ill.; SAOB; 
ÖDB II 87, 127). 

plåt-slagare m. III c plrå`tilägä'r Älvd. 	tilägär 
Våmh. vMor. p(rå'Lllägsr(e)Jä. plrå'Lllägar Mal. 
Li. 'yrkesman som tillverkar föremål av plåt / 
iron-plate worker' (SAOB). 

pläd m. la pi/id Ore 'stickad, mycket lång ylle-
schal, anv. av både män och kvinnor och avs. att 

lindas omkring bålen / long knitted woollen 
shawl used by both men and women for wrap-
ping round body' (SAOB). Jfr snibb, bet. 3. 
Syn.: hjärt-värmare, -värme. 

pläga sv.v. p(regå (bet. 1 och 2) Älvd. p`ga 
(bet. 1) —p((r)ä (bet. 2) Soll. plå Ors. på (bet. 2) 
Rättv. pleå'ga (bet. 1) Bju. Flo. Nås plrå`ga (bet. 
1) --plrå (bet. 2) Mal. pkå'gå—p(rå'go (bet. 1) 
ÖVd.; pres. (bet. 2) pir0) Älvd. Våmh. plrår (1. 
pl. plrå'um) vMor. pr  Ve. vSoll. på—pår Soll. 
plä (1. pl. pllim) Ors. på (1. pl. peinom—pamm) 
Rättv. på Leks. Bju. Dju. Mock. Nås —pä Flo. 
Äpp. på Ål pkii Jä. Mal. pirå—på ÖVd.; sup. 
p(regåå Älvd. p`ga Soll. pli Ors. plrå`ga 
Rättv. pkå'gå Li. 1. 'undfägna, förpläga / enter-
tain, treat' (SAOB 2) Älvd. Soll. Bju. Flo. Nås 
Mal. ÖVd. an  a pkå'ga vås Son. 'han har förplä-
gat oss'; je a rycgan å pkå` go de mg' Tra. 'jag har 
ingenting att undfägna dig med'. Jfr p. pret. 
Syn.: fägna, bet. 3. 2. 'ha för sed, bruka / be in 
the habit of' (SAOB 10) allm. plr4ir å"vå no 
brenndwinstår i isymjii gå'rögm Älvd. 'ni bruka 
(eg. I bruken) ha en brännvinstår i den här går-
den'; die pkegå a sa'kkt Älvd. 'de ha brukat 
säga'; tjg' nä plré kKmå i fe' mmtidp Våmh. 'kor-
na bruka komma vid femtiden'; dem a plä ku"må 
mi e'sstuma vOrs. 'de ha brukat komma med 
hästarna'; an a p4-åga så"pi sä full Rättv. 'han 
har brukat supa sig full'; pa-r-o-nt gå'ta om 
sirmårar di"da Rättv. 'brukar hon inte valla om 
somrarna, den där (kvinnan)?'; va'rr pä-r-ä vä`ra 
Leks. 'värre brukar det vara'; ja på-nnt jå'r 
Dju. 'jag brukar inte göra så'; je plrå` ful hå' 
imi'lla Tra. 'jag brukar väl det emellanåt'. — P. 
pret.: 'eg åå Älvd. pirå`gadry Våmh. vMor. plå'-
gadn öMor. plrå`ga Rättv. Bju. Nås p(rå`gsn 
Mal. 1. 'förplägad, mätt'; bå'di — pkii`gs Mal. 
'(om man är) bjuden (så är man) förplägad' (tale-
sätt). 2. 'berusad' (SAOB 213(3) Älvd. Bju. 
Syn.: se drucken, bet. 1, m.fl. —Refl.:p4ifgs 
sä Mal. pkå'gå se Li.; pres. pkii`gär se Ve. 'för-
pläga sig, taga sig till bästa'. Jfr måtta v. refl. 

plägg m. I b, se pligg. 
plägnad m. plrå'gnad Ve. plrii`gna Jä. 'förplägnad 
/ entertainment, food' (SAOB). Jfr fägnad, bet. 
2. Syn.: plägning. 

plägning f. Ib pkii`gniu Soll. Leks. = föreg. 
(SAOB 3). 
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plänga sv.v.3.-1. pkgjndj- Älvd. pkg'jndja Våmh. 
plrenndja vMor. ple'nndja (pret. ple'yydä) Ors. 
plä`nndja öMor. plrä'nndj(a) Ve. Soll. pkä'n(n)ja 
Rättv. Dju. Mock. Flo. p&-ä`nnja Leks. Ål (pret. 
plrä'yyds Leks.) blränji- Mal. (jfr VII). 1. 'tränga 
/ press, push' Rättv. Leks. du plrä'n(n)jvr mä 
mot vä'ddjä Rättv. 'du tränger mig mot väggen'. 

(med formellt subjekt:) 'spänna (av smärta el. 
bukväder) / be tense (with pain or flatulence)' 
Våmh. Mor. Soll. Ors. e plra'jndjä mi Våmh. 
(Bon.) 'det spänner i magen'; ä plä`nndjär mi så 
öMor. 'jag mår illa (av väderspänning)'; e ple`gy-
dä i jenå tå'nn Ors. 'det spände i en tand'. Jfr 
pringla v. 3. 'dricka omåttligt el. slarvigt (så 
att man spiller) / drink fast and immoderately (so 
that one spills)' (jfr VII 2) Leks. Al Dju. Mock. 
Flo. pkä'nnja å dri`kka Leks. 'dets.'. Jfr bälga; 
plösal  i. — P. pres.: pkOndjend Våmh. 
plre`nndjend vMor. pkä'nndjend Soll. 1. 'över-
mätt, stinn / surfeited' vMor. Soll. 2. 'som har 
kolik, väderstinn / colicky, suffering from flatu-
lence' Våmh. — Särsk. förb. (i:) plrajndj-I' sig 
Älvd. pke`nndj-i si vMor. pländjä-I' si öMor. 
p4ändj-1' si Ve. pkä"nndj-1 si Soll. 'äta el. dricka 
glupskt, proppa el. bälga i sig' (jfr plänga uti; 
plösai  i); (in:) je plränja-i'nn en pins tä Rättv. 
'jag pressade in en päls till'; (på:) pkänj-på' sä 
Rättv. pkäy-på' sä Leks. 'kränga på sig (ett allt-
för trångt plagg)'; (ut:) jä a lata pkäyt-a't 
ri' n(n)jan Rättv. 'jag har låtit utvidga (vigsel)-
ringen' (jfr VII plänga 1); (uti:) pkänj-tP sä 
Rättv. pkily(y)-tr' sä Leks. Mock. bkänji-t1' sä 
Mal. 'glupa i sig, äta el. dricka omåttligt'; jä ä ss 
ti'plriiyud ss Leks. 'jag är så full med mat' (jfr 
pimpa; plänga i; plösai  i; pomma v.). 

plängig adj. I; n. ple' nndjut Ors. 	n(n)jut Rättv. 
1. 'trångt / tight' Rättv. 2. 'som spänner (om 
smärta el. bukväder) / feeling tense' Ors. 

'arbetsamt, stretigt / laborious, burdensome' 
Rättv. Jfr påtig, bet. 2. 

pläng-kråka f. IV a plä'yykråka Ors. 'spillkråka / 
great black woodpecker'. Syn.: se drypp-, 
pill-kråka m. fl. 

plänt adv. plrännt Mal. (Torp p 1 e nt) 'nödvändigt, 
prompt / necessarily, promptly'. Jfr pock. 
Syn.: omens; prompt, bet. 2. 

plänta f. IV a pkg'mmpta Älvd. pkennta Våmh. 
plre'nnta vMor. plii`nnta öMor. pkä'nnta Soll. 

Leks. ple'nnta Ors. pkä'nnta Rättv. Bju. Ga. 
Flo. Nås Jä. Mal. ÖVd. 1. 'planta, särsk. kål-
el. k'ålrotsplanta / plant, esp. of cabbage or tur-
nip' (V11 We.; jfr Torp under planta; ÖDB I 
401f.) allm. sè ttj plremmptum Älvd. 'sätta 
plantor'; rå"tpknntur Våmh. rö'tplrännta Ga. 
'kålrots-plantor, -planta'; gråplä' nntur öMor. 
'granplantor'; kö'lplennta vOrs. ka`4plrännta Ga. 
Nås 'kålplanta'. 2. 'liten flicka / little girl' Jä. Jfr 
fes-. — Avi.: pkä'nnt se sv.  .v . refl. Ore 'komma 
upp (om plantor el. potatis) / come up (about 
plants or potatoes)'. 

plänt-lave m. IV pktommptkavi' Älvd. plrenntiravi 
Våmh. pke`nntkåvå vMor. piet' nntlavl öMor. 
ple`nntlavi Ors. plrä'nntltiva Leks. plrä'nntlåva 
Bju. pkä'nntlåvä Flo. pkä'nntlåvs Jä. Äpp. Mal. 
plrä'nntlävi ÖVd. 'drivbänk för (kål- och kål- 
rots)plantor, bestående av en vanl. i timringstek- 
nik utförd låda, vilande på pålar, stenar el. boc-
kar / forcing-bed for (cabbage and turnip) plants 
consisting of wooden box resting on posts, 
stones or trestles'. Syn.: plantlave; plänt-
skulle. 

pläntskull-bock m. I b Met' nntskulbukk Soll. 'trä-
bock, som utgjorde underlag till lådliknande kall-
bänk / trestle forming base of forcing-bed'. 

plänt-skulle m. Illa pke`nntskull Ve. Met `nntskull 
Soll. pkä'n(n)tskulls Rättv. pkdnntskulla Leks. 
Ål IM' nnts kulla Ga. Mock. = pläntlave (jfr 
ÖDB I 371, 401f.). 

pläska sv.v.3.-1. pke` sstja (pret. plre' kkste) Älvd. 
'plaska / splash'. Syn.: se p aska, bet. 1, m.fl. 
— Pass.: plresstjas-ätö (sup. plrekkstas-å' ö) Älvd. 
'smeta sig intill (ngt); jämnas el. plattas till'. — 
Särsk. förb. (åt:) å'plresstjaö up wi we'gg Älvd. 
'liggande tätt intill väggen'. 

plätt oböjl. sbst. pkett Älvd. plrätt Rättv. (Rietz 
507b; V11 plätt") 'en lek, liknande tafatt / a 
game, like tag' (SAOB plätt" VIII); du i 'Avin 
a mig Älvd. 'du har fått en plätt av mig'. 
Jfr dunk, bet. 2; tatt. 

plätt m. la pkett Våmh. pkätt Soll. Rättv. Bju. Jä. 
Äpp. Li. plett Ors. 1. 'litet stycke el. liten fläck 
av ngt (t. ex. av marken el. av mossa) / small 
piece of sthg (e.g. of ground or moss)' (SAOB 2) 
allm. låg sä tå' en å'kärplrätt Äpp. 'odla ett 
stycke åker åt sig'. Syn.: fläck, bet. 3a; park, 
bet. 1. 2. (best. pl.:) 'två lappar, en röd och en 
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svart, fästa på handskinnfällen / two patches, 
one red and one black, attached to han d s kinn-
fäll' Ors. 3. 'mönsterruta i munkabälte / square 
forming part of the "munkabälte" pattern' Ors. 
Jfr plättvässel. 4. 'plös på sko / tongue of 
shoe' Rättv. Syn.: plös, bet. 1; plöse, bet. 1; 
snepe, bet. 3; tunga. 5. 'huvudklädets kortare 
snibb / shorter point of headscarf Soll. Jfr 
stjärt. 

plätts sv.v.l. Yre' tta Älvd. 	tta Rättv. 'smälla 
el. slå med flata handen / smack or beat with 
palm of hand' (SAOB plättal  IV; Rietz 507a; 
Gotl.Ordb. 3-4; V11 plättai; We. plättall); an 
~tar å 11år bätnär i bå cl å ö"tid Rättv. 'han 
smiskar och slår barnen i (både) tid och otid'. — 
Särsk. förb. (upp:) ig a pkett-u' pp c14-öa tOokki 
4 we'ddjf Älvd. 'jag skall hänga upp den där 
platta tavlan på väggen'; (å:) pipett-j' Älvd. 'sätta 
smålappar här och där på kläder' (jfr SAOB 
plättal  I). 

plätt-lagg m. Ib plre'ttkagg Våmh. pkii'ttlagg Jä. 
Mal. 'pannkakspanna med låg kant / pan with 
low brim for pancakes'. 

plätt-vässel n. la plä'ttati.111 Ors. (jfr plätt m., 
bet. 3) 'täcke, vävt i munkabälte / cover, woven 
in the "munkabälte" pattern'. 

plöja sv.v.3.-1. py'a (pret. pky'gde) Älvd. 
pkpö-pkea) Våmh. pg‘ja vMor. Soll. (pret. 
pkå'jed vMor.) plb`ja (1. pl. pres. 	pret. 
plå'jäum) öMor. pkeja Ve. pleja-pOga (pret. 
pleggdä-pl'gdä--plö'ggdä) Ors. pkö'ja-
pWrja (sup. pköjt) Ore pl-TYja--pkb'ja Rättv. 
(pret. pkiPjda-pkii'ja sRättv.) pkölja Leks. 
(pret. plrede Leks. (Silj.) pkölicia Leks.) 'hölja 
Bju. Ga.-Mal. (pret. pkedä Nås pkö'jä Äpp. 
pked Mal.) pkea (pret. pkeci) ÖVd. 1. 'bear-
beta åkerjord med plog / plough' (SAOB 1; ÖDB 
I 380ff.) allm. pkg'ö 	Våmh. pkå'j pli`rå- 
num Soll. 'kupa potatis med hjälp av plog'; pgy 
ko"tir Soll. 'plöja åkrarna'; an a ple'ggt o fär-
tjä'nnst vOrs. 'han har plöjt mot betalning'. Jfr 
höst-, lådigs-, tvär-. Jfr bryta, bet. 3. Syn.: 
ploga, bet. 1. 2. '(snö)ploga / plough (snow)' 
(jfr SAOB 2) Älvd. Ore. Syn.: ploga, bet. 2. — 
Särsk. förb. (från:) pkej-frå' si Ve. pkeej-frö se 
Tra. 'avsluta plöjningsarbetet'; (hop:) plröj-hö'p 
Jä. 'plöja så, att tiltorna lågo emot varandra' 
(ÖDB 1381); (ihop:)pköj-iö'p nvMor. pke-ihöp 

Tra. 'dets. ' ; (i k r i ng:) plröj-ikri' yug nvMor. 
'plöja sista fåran, då man börjat plöjningen mitt 
på åkern och plöjt ihop' (ÖDB I 381); (itu:) 
pköj-ta' Jä. 'plöja så, att tiltorna lutade från var-
andra'; (n e d:) nä1  dpköja vRättv. 'nedplöjd'; 
(omkring:) pkej-umkri'm Ve. 'plöja sista få-
ran, då man börjat plöjningen mitt på åkern och 
plöjt ihop'; (omring:) plrgö-yrnri'm Älvd. 
'med plog vända jorden' (ÖDB I 361); (på:) pkej-
-på' pä"rur Ve. 'kupa potatisen med hjälp av 
plog'; (sönder:) pköj-su' nnd nvMor. 'plöja så, 
att tiltorna lutade från varandra'. Syn.: se fälla 
sönder; (upp:) an pköjä-u'pp begrä'vniys-
sanndp a si nvMor. 'han plöjer upp begravnings-
sand åt sig' (sades, när ngn plöjde så djupt, att 
sand blev synlig); a'ppköjd Mal. 'upplöjd'; (ur:) 
1. pköj-fi'r Våmh. (Bon.) nvMor. pkej-1r fö'rtjt 
Ve. plrö"j-gr kö'tfy Soll. 'plöja sista varvet, sedan 
man börjat plöjningen ute vid renen och plöjt 
sönder' (ÖDB I 381). 2. pkölj-ri'r mu' ssta ur 
Oka Flo. 'plöja kraften ur jorden'; (å:) pk' 
(på'rur)Älvd. 'kupa potatisen med hjälp av plog' 
(ÖDB 1408). —Av!.: ~jan n. Leks. 'plöjande, 
plöjning; plöjt fält / ploughing; ploughed field'. 

plöj-must m.Ia pktojmusst Mock. 'det översta 
lager av matjorden, som vändes vid plöjning / the 
surface layer of top-soil which was turned when 
ploughing'. 

plöjning f. Ib pkg`ögnkg---plry' önkg Våmh. pkö'j-
nkg Våmh. (Bon.)pleiniyg öMor. pkejniyg Ve. 
pköljniog Soll. Ore pkö'jniy Rättv. Dju. Nås Jä. 
pkifjniyg ÖVd. 1. 'plöjande, plöjningsarbete / 
ploughing' (SAOB la; ÖDB I 380ff.) allm. M"-
digsplöjniyg öMor. 'vårplöjning'. 2. 'plöjd, men 
icke harvad (del av) åker / ploughed part of field, 
not yet harrowed' (SAOB Ib) allm. 

plös m.Ia plrås Älvd. Våmh. vMor. Ve. Rättv. 
Bju. Dju. Flo. Nås Jä. pgs•--pMs öMor. pby5s(s) 
Soll. 	Ors. 1. =plätt, bet. 4 (SAOB 
plös' la; ÖDB II 277) allm. skö'pls Ors. sk6"- 
plräs Rättv. 'dets.'; llalffspkås Våmh. (Bon.) 
'plös, som slängde med ett klafsande ljud, då 
ägaren gick'. 2. 'lapp, flik el. dyl. av läder el. 
tyg / patch, flap etc, made of leather or fabric' 
(jfr SAOB plös' 1 b; ÖDB IV 380) vMor. Ve. 

sp, Ve. 'locket på krippsäck'; kni"brakpkös 
vMor. 'lapp på utsidan av knäet på skinn- el. 
vadmalsbyxor'. 3. 'skärm på mössa, kaskett el. 
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huva / peak of cap' (ÖDB IV 446) Våmh. Soll. 
Ors. 	Ors. 'mösskärm'. Syn.: se bräm- 
man', bet. 2, m. fl. 4. 'skyddstak (förlängt främ-
re takfall) över dörr till lada el. härbre / projec-
ting roof over door of barn or storehouse' Soll. 
Jfr skyve, bet. 3. Syn.: se dörrskyve; 
förtak m.fl. 5. (pejorativt om person:) 'drum-
mel, lymmel / scoundrel' (jfr SAOB plös' 4) 
Soll. Ors. Jä. jen rrkktin pliVs Ors. 'en riktigt 
otrevlig karl'. Jfr p oj k-. 

plösal  sv.v.l. plås- Ors. p4-'sa Flo. (jfr SAOB) 
'ödsla, slösa / waste' (Rietz plösal, bet. 2; jfr 
SAOB plös"). — Särsk. Mb. plås-P di 'bälga 
i dig (dryck)' (jfr SAOB). Jfr plänga, bet. 3 och 
särsk. förb. 

plösau  sv.v.l. p4-'sa Ga. 'vid bollspel slå en med-
spelare med bollen / hit a player in game with 
ball' (jfr Rietz plösau; Wennberg plösa). 

plöse n. III pki's Mal. pkirse ÖVd. 1. =plätt, 
bet. 4 allm. 2. 'den del av en snösocka, som 
lades över vristen / part of snow-sock which 
covered the ankle' (ÖDB II 289) Tra. 

plös-hätta f. IV a plrå`ssätt Soll. 'mössa (särsk. 
hundskinnsmössa) med skärm / cap with peak' 
(ÖDB IV 445). Jfr buss-, rackskinns-hätta. 
Syn.: snip-, skygg-, skyv-, skärm-, sköld-
-hätta. 

pock n.I b pukk Ve. pokk Rättv. påkk Bju. pakk 
Nås—Li. (endast i förb. med prep.; jfr SAOB 
pock':) på ps'kk Nås Äpp. må ps'kk Jä. må 
få'ns ps'kk Mal. 'prompt, ovillkorligen / abso-
lutely'; je trkkt på ps'kk ä ska vär szt`nndåg Nås 
'jag tycker ovillkorligen, att det skall vara sön-
dag'; sk å du mä ps'kk i'nn Jä. 'skall du prompt 
in?'. Jfr lock oböjl. sbst.; plänt m.fl. — 
ps'kka adv. Li. 'alldeles / quite'; je e ps`kka 
tvu'yggin 'jag är alldeles tvungen'. 

pocka sv .v .1. pu`kka Älvd. Ors. po'kka Rättv. 
på`kka Bju. ps`kka Nås Jä. Äpp. Mal. Da. (styr 
ack.:) 'tvinga / force' (SAOB pocka' 5); an a 
ps'kk me te jå'r ä Nås 'han har tvingat mig att 
göra det'. Syn.: bringa, bet. 1. — P. pret.: 
pu`kka Ve. ps`kka Nås Jä. ps`kkin Mal. Li. 
'tvungen, tvingad'; nå e vi ps'kka te hå Jä. 'nu 
äro vi tvungna därtill'. — Refl.: an po'kks sä tå 
di' Rättv. 'han tvingade sig till det'. — Särsk. 
förb. (iväg:) pukk-iwi'g n Älvd. 'tvinga iväg 
honom'; (på:) ps'kk-på' an Mal. 'pracka på ho- 

nom'; (åt:) ä e-ty valt clu frest å ska ps`kk-å de 
nå`ran im' Tra. 'det är inte värt du försöker (och 
skall) tvinga åt dig ngt inte'. 

pocker interj. po'kker Älvd. (lindrig svordom / 
mild swearword; SAOB pocker" 2:) n4j po'k-
ker Älvd. 'nej visst nej!'. 

pock-rätt m.I a pu`kkrett vMor. ps`kkrätt Bju. 
'rätt att pocka, tvångsmål / compulsion' (jfr 
SAOB). 

pojk m.Ib påjk nÄlvd. Våmh. Ve. Rättv. Leks. 
—pöjk vMor. pöjk Soll. pejk vSoll. psjk Ors. Ore 
Ål—Jä. 	SAOB under pojke). 1. 'son / son' 
(SAOB 1) allm. ftz a trP psjka öOrs. 'han har tre 
söner'; ä e fen fa'rrbrospsjk Ore 'det är en son 
till min farbror'; a`nndss-påjtjan Leks. 'sonen 
Anders' (till skillnad från fadern med samma 
namn). Syn.: pojke, bet. 1; son, bet. 1. 2. 
(senare ssgsled, oböjl.:) 'ende son i gården / only 
son' (We. pojke 3) Våmh. (Bon.) tnå"såpåjk 
'ende sonen i Musågården' (benämndes så äv. 
som gift och gammal); smPdpåjk 'ende sonen i 
Smedgården'. 3. 'pojke, yngling, ung man / 
boy, youth, young man' (SAOB 1 och 1c) allm. 
må rkkom ps'jk Ore 'med den unge mannen i er 
gård'; ha påjk Leks. 'ligga tillsammans med en 
ung man' (om flicka); an ska bi påjk Leks. 'han 
skall bli medlem av ynglingalaget' (och bjuder 
därför på brännvin). Jfr borta-, brask-, gam-
mel-, halvstor-, herd-, kull-, lär-, läs-, mel-
lan-, mitti-, näver-, skinn-, små-, sveg-, 
tuna-. Syn.: gorre, bet. 1; gosse, bet. 2; poj-
ke, bet. 2. 4. 'ogift man / unmarried man' (jfr 
SAOB 1 c och 2) allm. nug ir a' nn på'jk e'nn 
vMor. 'nog är han ogift än'. Jfr gammelgosse. 
Syn.: se gorre, bet. 2; gosse, bet. 3; pojke, 
bet. 3. 5. (best.:) 'sista tåren, sista dropparna (i 
en flaska) / last drops (from a bottle)' (SAOB 4) 
Ore; nu få 4u ps'jtjen 'nu får du sista tåren'. 

pojke m. Illa peke sÄlvd. pekä—pöjkä Mor. 
psjkä Ors. Jä. psjtjä Bju. Nås påjtje (endast 
vok.) Leks. ps'jtje Ål Äpp. psjtji Ga. psjtjä 
Mock. ps'jtji Mal. ps'utje ÖVd. (jfr pojk). 1. 
'son' (SAOB 1) allm. ps'jtjin a brötäram Mal. 
'brorsonen (eg. pojken åt brodern)' (jfr bror-
son); e'rrkä-psjtjen Äpp. 'sonen Erik' (i mot-
sats mot fadern med samma namn). Jfr foster-. 
Syn.: se pojk, bet. 1, m.fl. 2. 'yngling, ung 
man' (SAOB 1c) allm. kåm hPt, påjtje Leks. 
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'kom hit, unge man!'. Jfr gät-, gätar-, knap-
pel-, kull-, lask-, lill-, mellan-, präst-, små-. 
Syn.: se pojk, bet. 3, m.fl. 3. 'ogift man' (jfr 
SAOB le och 2) allm. Syn.: se pojk, bet. 4, 
m.fl. 

pojk-gudfader m. ps'ukgsffa Li. 'ogift manlig fad-
der /unmarried male godparent'. Syn.: lillgud-
fader, bet. 1; pojkgumme. 

pojk-gumme m. Illa ps`jkgumm Ors. =föreg. 
pojk-hammare m. la på`jkhåmår Ve. 'elak pojke / 
naughty, wicked boy'. Jfr odygd, bet. 3; pojk-
hodd. 

pojk-hodd m. l a ps`jkhydd Jä. (jfr hodd, bet. 2) 
'pojkvasker, rackarpojke / brat of a boy, rascal'. 
Jfr Bartolomeus, bet. 3; discipel, bet. 2; 
hurvelus; kvanting; odygd, bet. 3; pojk-
-hammare, -hyrvel, -härvel, -kvant, -ulv, 
-vask; Urbanus m.fl. 

pojk-hyrvel m. Id ps`jkhyrrvil Mal. (jfr h y rv el, 
bet. 2) 'pojkbyting / brat, urchin (of a boy)'. Jfr 
dräng, bet. 2; parvel, bet. 1; pojk-hodd, 
-kvant, -trant, -vand m.fl. Syn.: pojk-
härvel, -plös. 

pojk-härvel m. ps`jkharrvil Jä. (jfr härvel, bet. 
4) = föreg. 

pojk-hätta f. IV a ps`jkhätta Ore pekhätta Rättv. 
(Bo.) pekhätta Leks. 1. 'kalottformad mans-
el. pojkmössa, sydd av sex kilformiga, olikfärga-
de tyglappar / man's or boy's skullcap, sewn 
from six gores of material of different colours' 
Ore. Syn.: se bandhätta, bet. 1, m.fl. 2. 'med 
hakband försedd mössa för späd gosse / infant 
boy's cap with ribbons under chin' (se ill.) Rättv. 
(Bo.) Leks. Jfr hakband(s)hätta m.fl. 

pojk-korve m. Illa pslikkarrva Jä. 'rund och väl-
mående pojke / chubby, well-fed boy'. 

pojk-kulla f. IV a pekladla Leks. pslikkalla Mal. 
'flicka, som helst umgås med pojkar / girl who 
prefers being with boys'. 

pojk-kvant,  m. Ja pekkvått Rättv. på'jkkvatt 
Leks. ps`ukkvatt Li. (jfr kvant', bet. 1) 'liten 
(odygdig) pojke / small (naughty) boy'. Jfr pojk-
-hodd, -okynne, -skalle, -smyl m.fl. 

pojk-okynne n. III på`jkotjynnä Leks. 'pojke, som 
gör ofog / naughty boy'; ä vä ns pekotjynnar 
'det var ena odygdiga pojkar'. Jfr odygd, bet. 3; 
pojk-hodd, -kvant m.fl. 

pojk-plös m. J a pekplrås Ve. 'pojkbyting, 

pojkvasker / brat of a boy'. Jfr manick; möl, 
bet. 2; pojkhodd. Syn.: se pojkhyrvel m.fl. 

pojk-skalle m. Ill a pekskoll Älvd. Vå'mh. pö'jk-
skåll Våmh. (Bon.) öMor. pekskalla Leks. 
'pojklymmel; pojkbyting / rascal of a boy'. Jfr 
pojkkvant m.fl. 

pojk-smyl m. Ja ps`jksmg1 Ål 'illmarig pojke! sly 
boy'. Jfr pojkkvant m.fl. 

pojk-solen f. la best. peksänre Älvd. peksöld 
vMor. pek--pö'jksöli öMor. ps`jksöli Ors. 
peksöka Leks. ps`jksöka Mal. 'månen (skämts., 
utgående från att månen lyste över ynglingarnas 
friarefärder) / the moon (referring to the fact that 
the moon shone when boys went out courting)'. 
Syn.: pilt-, ungkarl-solen. 

pojk-spoling m. på`jkspanrigg Älvd. ps`jkspökiy 
Ga. 'lång och smal, gänglig pojke / tall, slim, 
lanky boy' (SAOB). 

pojk-trant m. la ps`jktrannt Bju. (jfr trant') 'liten 
gosse, parvel / little boy'. Jfr pojkhyrvel; pys' 
m.fl. Syn.: se pile, bet. 1; plutt, bet. 2; pojk-
-unge, -vand, -vigg; puv; småryss m.fl. 

pojk-ulv m.Ia ps`jksko Nås (jfr ulv, bet. 2) 
'pojkslyngel / rascal'. Jfr gorre, bet. 4; pojk-
hodd m.fl. 

pojk-unge m. III a pejksyug vSoll.=pojktrant 
(SAOB). 

pojk-vand m. Ja på'jkwannd Ve. pejk--
pöjkwannd vSoll. ps`ukvannd Tra. (jfr vand) 'li-
ten pojke, pojkvasker'. Jfr pojkhyrvel. 
Syn.: se pojktrant m.fl. 

pojk-vase m. IV ps`jkväse (pl. -väser) Ore 'halv-
stor pojke, som ännu ej fick deltaga i de vuxna 
ynglingarnas frieri / adolescent boy who was not 
old enough to go courting' (jfr SAOB; Rietz 
798b; V11 pojkvas). Syn.: se halvväxting; 
rackeldräng; småpojk(e) m.fl. 

pojk-vask m.Ib ps`jkoassk Jä. ps'jkvassk Mal. 
'pojkvasker, pojkspoling / little boy; brat of a 
boy'. Jfr pojk-hodd, -trant m.fl. 

pojk-vigg m. I b pekwegg Älvd. 'liten pojke, 
pojkvasker'. Syn.: se pojktrant m.fl. 

pol n. la pr". Älvd. 'besvär, möda / trouble, ef-
fort' (SAOB puln; Rietz 512a pul 1); u'j, uka 
rnööut på'84. 'oj ett sådant onödigt göromål, 
arbete, företag'. — Ssg: prkkrrek m. Älvd. 'be-
svärlig individ / difficult person'. Jfr ofång; 
onåd; profoss, bet. 2. — Avi.: pa"kug adj. 
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Älvd. 'besvärlig, som förorsakar besvär / trou-
blesome, difficult'. 

pola sv .v .1. pölr- Mal. (jfr SAOB pula; endast i 
särsk. förb.; iväg:) pölr-ivir g Mal. 'hastigt sim-
ma iväg' (om fisk); (ned:) pölr-rK°  Mal. 'stoppa, 
stöta el. trycka ned / thrust or push down'; pö-
-rgiä  sta'nnja 'hastigt köra ned stången (i vat-
ten)' (jfr pula!); (nedi:) 'stöta, trampa etc. ned i 
el. genom ngt / push, trample etc. down into or 
through sthg' Mal. an pölr-rierP fakv 'han trampa-
de ner i vattnet (genom isen) själv'. Jfr stampa, 
bet. 4. 

poler-stål n. la po"kerstålr vMor. 'stålverktyg med 
träskaft, putsdon, anv. i urmakarverkstaden / 
steel instrument with wooden handle, scraper, 
used by watchmaker' (jfr ÖDB 11 124). Jfr puts-
holt. 

polhems-lås n. l a pokg'mmarkås Älvd. 
Ga. pö'Irhemslås Jä. Mal. Li. 'av Christopher 
Polhem uppfunnet hänglås (som öppnas (och lå-
ses) med en med hak försedd nyckel, som skju-
tes in i öppning på låsets undersida och genom 
vridning ett kvarts varv förskjuter låsets inre 
lösa plåtar och sålunda frigör dess bygel) / type 
of padlock, invented by Christopher Polhem' 
(SAOB 1). Jfr mässinglås. Syn.: villas. 

polimas m. polimå's Li. 'slöfock / lazy person'. Jfr 
dagtjuv; ovörding; pingel m.; slark m. m.fl. 

polimasa sv .v . 1 polimå` sa Dju. polimå` ss Jä. poli-
må's Li. 'vara ytterligt långsam av sig, gå el. 
arbeta långsamt / be very slow, dawdle' (SAOB). 
Jfr marla, bet. 1-2; massla", bet. 2; meka!, 
bet. 1; pingla!!  v., bet. 4; pytta, bet. 2, m.fl. 

polka f. på'lrka Våmh. på'llka Mal. Li. 'pardans i 
2/4-takt /dance in pairs in two-four time' (SAOB 
1); ty'sska på'Irka Våmh. 'schottis'. Jfr polska, 
bet. 1. 

polkett m. Ja pålke'tt—påkke' tt Våmh. pålkä'tt 
Ga. Flo. Jä. Äpp. Mal. Li. 'ett slags pardans / a 
kind of dance in pairs' (SAOB). 

polla f. IV a på'lla Soll. (jfr porla v.) pa'lla Mal. 
ÖVd. 1. 'bubbla av vatten el. annan vätska / 
bubble of water or other liquid' (t. ex. på kokan-
de vatten, av saliv etc.; Burträsk; V11, We.; jfr 
Torp pulla!) allm. va"tupåll Soll. 'vattenbubbla'. 
Jfr god-. Syn.: bulla, bet. 1; böla, bet. 1; 
pärla, bet. 3. 2. 'samling av flytande skum på 

vatten / floating froth on water' Mal. 
polla sv .v .1. pu'lla öMor. Leks. Ål pu'lla Rättv. 
Dju. pa'lla Mal. ÖVd. (jfr pollra; porla; Torp 
pulla!). 1. 'koka under bubblande / boil, bub-
ble' Mal. ÖVd. Syn.: se böla", bet. 1; pirra!, 
bet. 2; pollra; porla, bet. 1, m.fl. 2. 'bubbla 
fram, kvälla fram (om vätska) / bubble out (about 
liquid)' (jfr Burträsk) Rättv. Leks. Ål Dju. gå'rä 
pu'lla yr va'rrtjan Leks. 'varet vällde fram ur 
varbölden'; ä pu'llä 8 ri' nn k 'det kväller fram 
rinnande vatten'. Jfr glufsa", bet. 3; glutta, 
bet. 2; plutta!, bet. 1; pollra, pass. Syn.: por-
la, bet. 2. 3. 'komma vällande fram, bolma (om 
rök) / belch out (about smoke)' Leks. pu'lla å 
rå` tja 'välla fram rök'. Jfr pula"; päla!, bet. 3. 
Syn.: se golmall1; porla, bet. 3, m.fl. 4. 'gräla/ 
quarrel' öMor. Jfr hackla, bet. 2; j äxla, bet. 1; 
käbbla m.fl. Syn.: glafsa, bet. 2; glufsa", 
bet. 2. — Särsk. förb. (fram:) blrö' dt pulla-
-fra' mm yr s rå'rä Leks. 'blodet vällde fram ur 
såret'; (upp:) ä tää  tä pall-slpp Mal. 'det börjar 
framträda bubblor el. blåsor (i deg vid jäsning)'. 

pollra sv. v .1. ps'lldra Mal. (jfr polla; porla) 
'vara i stark rörelse som vid kokning, bubbla (om 
vätska) / bubble (about liquid)' (SAOB; B. Hes-
selman i SoS IV 104; jfr Torp puldra); ä ps'llär 

kö`k Sam nå' e 'det bubblar och kokar värre 
(eg. som något är)'. Syn.: se pirra', bet. 2; 
polla, bet. 1, m.fl. —Pass.: ä pa'llres ta' ~e 
Tra. 'det pulserades utur blodet, blodet forsade 
ut ur såret'. Jfr polla v., bet. 2. 

polska f. IV a på'llska öMor. Leks. på'llska Rättv. 
Flo. Jä. Mal. Li. 1. 'ett slags dans i 3/4-dels takt / 
a kind of dance in three-four time' (SAOB pols-
ka"); ti'ssk på'llska öMor. ty'sska på'llska Flo. 
'schottis (eg. tyska polskan); i öMor. äv. ham-
bo'; kira`kklapållska Mal. 'ett slags polskedans'. 
Jfr polka; fyr-, hälsing-, släng-, sving-, 
sväng-. 2.a. 'hårt arbete / hard labour' Li. Jfr 
pärs, bet. 2. b. 'stryk / beating, thrashing' (jfr 
SAOB polskan  b) Li. Jfr aga; gasi; pisk; 
påkolja; påpackning; stryk m.fl. 

Polykarpus sbst. polika'rrpus Mal. 'balanslek med 
två deltagare / balancing game with two partici-
pants'. 

pomerans m. pomera' nns Mal. ÖVd. 'torkade skal 
av apelsinen Citrus amara / dried peel of bitter 
orange' (jfr SAOB 4). 
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pomerans-brännvin n. la pomera'nnsbrä'nnmen 
Äpp. pomerd nns brännvin ÖVd. 'brännvin, 
smaksatt med pomeransskal / distilled liquor, 
flavoured with bitter orange peel' (SAOB). 

pomma f. IV a po`mma Mal. 'förklädessäck, anv. 
bl. a. vid repning av löv / apron with big pocket 
used when picking leaves'. Syn.: se förkläde s-
koppe m.fl. 

pomma sv.v.l. (endast i särsk. förb.; uti:) 
po' mm-ti säg Mal. 'proppa i sig (t. ex. onaturligt 
mycket mat) / stuff oneself (with food)'. Jfr 
plänga uti; pråma uti; päsa i. 

poppa sv .v .1. ps`ppa Mal. ÖVd. 'dia / suck, be 
breastfed' (Rietz 495 a; Magnusson, Fryksd. ord-
förråd 55); dem få pa`ppa ti fjerir fa'ssta Li. 'de 
få dia in på fjärde fastan'; (ofta substantiverat:) 
djépa'ppa Mal. 'giva di'; an fe'kk int na pa`ppa, 
hann o'nndjin Tra. 'det barnet fick inte ngn di'. 
Syn.: se disa, bet. 1, m.fl. — Refl.: pa'pp-så 
Mal. 'dia sig själv (om ko) / suck itself (of cow)'. 

poppe m. Illa ps`ppa Mal. pa`ppe ÖVd. (Rietz 
495 a). 1. 'spene på djurhona / teat of female 
animal' allm. kil' puppa Mal. 'kospene'. Jfr get-, 
ök-. Syn.: se dise, bet. 1; pappe, bet. 1, m.fl. 
2. 'bröstvårta på kvinna; kvinnobröst / nipple; 
breast' allm. Jfr slarv-, s n ål-. Syn.: di s e, bet. 
2; pappe, bet. 2, m.fl. 3. (vanl. senare 
ssgsled:) 'liten klump / small lump' allm. Jfr 
blank-, kåd-. Syn.: se knapp', bet. 8, m.fl. 4. 
(senare ssgsled:) 'droppliknande var i ögonen / 
pus in eyes' Mal. Li.; se get-, våg-, värk-. 

popp-horn n. J a pa'pphann Mal. ÖVd. 'dihorn' (se 
Syn.: se papphorn m.fl. 

popp-mjölk f. Ib ps' ppmjairk Mal. ÖVd. 'kvin-
nomjölk'. Syn.: bröst-, papp-mjölk. 

popp-ond adj. ps`ppvonnd Li. 'som ej vill taga 
bröstet / refusing to suck (of baby)'. 

popp-sjuk adj. I ps'ppfåk Mal. 'som längtar efter 
att få dia / longing to be breastfed'. Syn.: papp-
s j u k. 

popp-tand f. VI pa'pptann Mal. 'mjölktand / milk-
tooth'. Syn.: papp-, tåg-tand. 

popp-unge m. III a pa`pponndje Li. 'dibarn / 
nurseling' . Syn.: se p ap p-k yl, -u ng e, bet. 1, 
m. fl. 

popp-vårta f. IV a ps`ppualta Mal. 'bröstvårta på 
kvinna / nipple, teat'. Syn.: se pappvårta 
m.fl. 

pork n. I a parrk Leks. Ål Dju. Ga. Mock. Nås Li. 
(best. ps' rrtji Ga.); obef. OvSi. (jfr ? VII pork; 
Torp por"). 1. 'avfall av ved el. bark / waste 
wood or bark' Dju. Nås. Jfr bys sj e, bet. 1; 
fo s k. Syn.: mor k, bet. 1. 2. 'markbetäckning 
på skogshed, bestående av barr, lavar och mos-
sa, som räfsades el. skrapades ihop till strö / 
pine-needles, lichen and moss, covering ground, 
raked together and used as straw' Leks. Ål Ga. 
Mock. Syn.: se mork, bet. 3, m.fl. 3. 'smuts 
på kläder i form av dammkorn, fläckar etc. / 
dust, stains etc, on clothes' Leks. Li. 

porka sv .v .1. pa'rrka Leks. Ål pa'rrka Ga. Mock. 
Li. 1. 'räfsa el. skrapa ihop markbetäckning på 
skogshedar till strö (el. till stockfyllning i vägg) / 
rake together leaves or other vegetation from 
forest heathland to use as litter (or as filling 
between logs in wall)' Leks. Ål Ga. Mock. Jfr 
purpa". 2. 'spilla mat på kläderna, söla ned sig 
/ mess up one's clothes with food' Li. Jfr slapp-
ra v., bet. 6. — Särsk. förb. (ned:) pa'rrk-nele 
Li. 'söla ned sig'; (påg ps`rrk-på se Li. 'spilla på 
sig'. 

porkig adj. I pa'rrka Li. 'sötad av matavfall el. 
dyl. (om kläder) / stained with food (of clothes)'. 

pork-lapp m. I a pa'rrklapp Li. (jfr pork, bet. 3) 
'haklapp för småbarn / bib for small children'. 
Syn.: se dregellapp m.fl. 

porla f. IV a pgfrla Bju. Dju. pä'rla Ål 'ngt hoprul-
lat el. hoptrasslat / sthg rolled up or tangled' 
(t. ex. fnurra på tråd, hoptrasslad garnhärva; 
Hesselman i SoS IV 105; jfr SAOB porla"). Jfr 
brännknörla; dull m., bet. 1; knyttla; 
nockbrända; ogreda f., bet. 3; snorda m.fl. 
— Av!.: pä'rl sä sv.v.refl. Ål pir rlas sv.v.pass. 
Dju. 'sno sig, bli behäftad med fnurror / tangle'; 
pä'rlu adj. Bju. 'hoptrasslad' (jfr pirra" v., avl.); 
(n., adv.:) sprnn pirrlut Ål 'spinna el. tvinna för 
hårt, så att det blir fnurror på tråden'. 

porla sv .v .1. 	Älvd. nVåmh. po'lla Våmh. 
(Bon.) på'll(a) Mor. Ve. Soll. pa'lla Ors. pii`rla 
Ore Ål päla Äpp. (jfr polla; pollra). 1. 'koka 
sakta, koka under bubblande / boil slowly, sim-
mer, bubble' (jfr SAOB a a) Mor. Ål; nä kö'kär ä 
så ä på'llä i grg`tu nvMor. 'nu kokar det, så det 
bubblar i grytan'. Syn.: se pirra', bet. 2; polla, 
bet. 1, m.fl. 2. 'kvälla fram, bubbla fram (om 
vätska) / well, gush (about liquid)' (jfr SAOB a (3) 
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Mor. Ve. Soll. Ors. Ore Äpp. wä'rrtjen pu'lled 
öOrs. 'varet kvällde fram'; hä på'18 ti va' tuja 
Äpp. '(det var så mycket fisk, så) det sjöd i 
vattnet'. Jfr pina. Syn.: polla, bet. 2. 3. 
'komma vällande fram, bolma (om rök) / bekh 
forth (of smoke)' Våmh. Mor. e pu'llär up y 
skra'vim nVåmh. 'det bolmar ur skorstenen'. Jfr 
päla', bet. 3. Syn.: se polla, bet. 3, m.fl. 4. 
'tala i en jämn ström av ord / speak continuously' 
(jfr SAOB cy) Älvd. Jfr pjävra; slappra v., 
bet. 3. 5. 'brinna svagt / smoulder' Äpp. hä 
bå'rä på'18 litä 'det bara susade litet (i veden)'. 
Jfr päla', bet. 3. Syn.: se pirra', bet. 3, m.fl. — 
Särsk. förb. (i:) påll ent P de ',Mir wä'tp nä Ve. 
'pimpla inte i dig mera vatten nu!'. Syn.: se 
pimpa m.fl. — Ssg: punbrakk f. Älvd. 'prat-
sam kvinna / talkative woman'. Syn.: pratika. 
— Avi.: punyn adj. sÄlvd. 'pratsam, pjollrig / 
talkative'. Jfr raglig, bet. 4. Syn.: plattrig. 

pors m.Ia pass Ors. Leks. Bju. —ps,s,s Ål. 1. 
'Myrica gale' (SAOB 1) allm. Syn.: getpors, 
bet. 2; Pellepåstrand; porsris, bet. 2; 
strandhumle, bet. 2. 2. 'skvattram, Ledum 
palustre' (SAOB 2) Bju. Syn.: se getblomma 
m. fl. 

pors-dricka n. IV på`ssdrikka Rättv. 'dricka, vid 
vars beredning torkade fruktkottar av pors an- 
vändes i st. f. humle / drink in which cones of 
bog-myrtle were used instead of hops' (jfr 
SAOB; ÖDB III 516). 

pors-ris n. Ja ps`Ls,srajs—pu`ssrajs Ors. ps'gräjs 
Ore på`ssris Rättv. pu`ssris Nås. 1. (koll.:) 
'stjälkar och blad av pors / stems and leaves of 
bog-myrtle' (jfr SAOB) Ors. 2. 'växten Myrica 
gale' (jfr SAOB) Ors. Rättv. Syn.: se pors, bet. 
1, m.fl. 3. 'skvattram, Ledum palustre' Ors. 
Ore Nås. Syn.: se getblomma m.fl. 

port n. l a pärt Älvd. Våmh. pört Mor. Soll. Ors. 
Ore pär Ve. por(r)t Rättv. Leks. Flo. Nås pott 
Dju. ÖVd. 1. 'öppning (ingång) och denna öpp- 
ning tillslutande, ej med tröskel försedd dörr an-
tingen mellan två hus i den kringbyggda gården 
el. inbyggd i ett visst hus / entrance, gate' (se ill.; 
jfr SAOB port" 1-3; ÖDB III 24) allm. 
masa' nspiertti Älvd. 'porten in till Matshansgår- 
den'; kspiertu Våmh. 'den bakre port i fägår-
den, gm vilken man släppte ut kreaturen på 
bete'; Irsspörtrj Ors. 'den mindre av portarna i 

grindskälet'; fä'gålrspört Ore firggåirsporrt 
Leks. 'port till fägård, dels mot gården, dels 
mot fägatan el. bygatan'; po'(r)tle,spo(r)t Flo. 
'port i portlider'. Jfr dyng-. 2. (senare ssgsled:) 
'för snaran avsedd öppning i snargård / opening 
of snare' (ÖDB I 21) Älvd.; se snar-. 3. 'grov, 
järnbeslagen trälucka, på kyrkogården marke-
rande den plats där nästa grav skulle grävas / 
large wooden cover with iron mountings, indi-
cating place where next grave was to be dug in 
churchyard' (se ill.; jfr bom', bet. 3) Våmh. 
vMor. Soll. Ors. 4. (senare ssgsled:) 'på visst 
sätt format julbröd / Christmas bread shaped in 
certain way' Rättv. (Bi.); se jul-. 

port-klinka f. IV a pö'rtkliyyka öMor. po'rrt-
klriyyka Ore 'rörlig rigel för port / latch' (se ill.; 
SAOB). 

port-lider n. I d—a päu'rtkiöe' r svÄlvd. pä''rtklöär 
Våmh. pö'rdiddr—pö'rdidär öMor. pö'tlidär 
vVe. pö'rtgdär Soll. pö'rtlidär Ore po'rtIMsr—
po'rtleddsr Leks. poklidär Dju. po'rdir Flo. 
Nås Jä. po`ttlir Li; best. po'rdTdrä Ål 'lider, som 
ersatte hälften av nedre våningen i viss byggnad 
och gm vilket man kom in på den kringbyggda 
gårdsplanen / shed replacing half the ground 
floor of certain building, leading into the en-
closed courtyard' (se ill.; jfr SAOB 1; ÖDB III 
13, 84). Syn.: lucklider. 

portliders-bod f. la pö'rtleddssbad Leks. po'rtlä-
däsbad Leks. (Silj.) 'bod, förbunden med port-
lider / shed, connected to portlider'. 

port-lucka f. V pre'rtkukå' svÄlvd. 'dörr till en 
port (i motsats mot dörröppningen) / door (as 
opposed to doorway)'. Jfr port, bet. 1. 

pose m. I a pågst Älvd. Våmh. pöst Mor. Soll. 
Ors. —pos(s)t Ve. Rättv. påsst Leks. Bju. ÖVd. 
posst Dju. Flo. Nås Äpp. —pöst Jä. Mal. 1. a. 
'postskjuts; postsändning; postlägenhet / post' 
(SAOB post" 5 och 7) allm. smi`bokk-Irass åk 
pirstem Älvd. 'Smedjeback Lars kör posten'; 
wår ä nun pö'st a Vickar vOrs. 'var det ngn 
postförsändelse till er?'. b. (överfört:) 'person 
som bär ut post, brevbärare / postman' (jfr 
SAOB post" 3) Mal. Li. po'sstp a a'fft ä mä'-
-ssä Mal. 'brevbäraren har haft det med sig'; nä 
kåm på`ssoy Li. 'nu kom brevbäraren'. Jfr pos-
tiljon. 2. (bildl. i förb. skjutsa posten:) 
stjuss po'sstp, Mal. 'ha el. få diarré / have diarr- 
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hoea'. Jfr buss", bet. 2. Syn.: fogde, bet. 1 b. 
3. (senare ssgsled:) 'skvaller, förtal / gossip 
slander' öMor.; se dret-. 

post" m. I a pöst Soll. pos(s)t Rättv. Flo. 1. 'upp-
rättstående element (ståndare) i grind / gate-post 
(jfr SAOB post" 1) Rättv. Jfr grind-, mitti-. 2. 
'dörr- el. fönsterpost / door-post or window-
post' (SAOB post" la) Soll. Flo, an ä' nndjät i 
pö' stim Soll. 'han hängde i dörrposten'. Jfr gåt, 
bet. 1; fönster-, glas-. 

post-båt m. Ja pö' stbåt Soll. 'roddbåt, anv. att 
frakta post till Sollerön med, då bron till ön var 
översvämmad / rowing boat, used to take post to 
Sollerön when bridge to the island was flooded' 
(jfr SAOB). 

post-dag m. II på"stdåg Älvd. po'sstdåg Mal. 
'dag, då posten anlände till viss socken / day 
when post arrived at certain parish' (SAOB). 

postiljon m. postiljö' n Nås ---po's(s)tiljd n Mal. 
'posttjänsteman / post-office clerk' (jfr SAOB 3). 
Jfr post', bet. ib. 

postilla f. IV a pu'sstila Våmh. pö`still(a) Mor. 
po'sstilla öOrs. posti'lla Leks. posti'lla Bju. pos- 
ti'lla Flo. Nås Mal. Li. 	Tra. 'prediko- 
samling / collection of sermons' (SAOB 2); (be-
handlas i ÖVd. som proprium:) an lås äj ~Vik-
niug 1 p po's(s)tills Tra. 'han läste en predikan i 
en postilla (eg. i henne Postillo)'. 

post-klubba f. IV a pa'stkkubb svÄlvd. 'budkavle 
av trä, vilken överlämnades till den gård, som 
var i tur att bära posten från prästgården och till 
byn / wooden club given to farm whose tum it 
was to carry post from the vicarage and to the 
village' (se ill.; SAOB). 

post-mästare m. III c pö`stmesstär vMor. po`st-
mässtää  Mal. 'person med överinseende över 
postföringen / postmaster' (SAOB). 

post-skjuts m. l a po'sstfuss Dju. Nås 'körning av 
posten / postal delivery' (jfr SAOB 2). 

poti-leken m. Ib best. pirtilitjun Rättv. 'lek, vari 
tagaren kallas potifar el. potimor / game'. 

pott' m. Ja putt Tra. (vid spel om pengar:) 'sum-
man av samtliga spelares insatser / jackpot' 
(SAOB pottiv); an djök ps' ttp ren 'han tog hela 
insatsen (eg. gjorde potten ren)'. 

pott" m. la, se putt. 
potta f. IV a ps' tta Mock. Jä. 'mindre järngryta 
med skaft och fötter, avs. att användas inne i 

stugan för småkok / small iron cauldron' (jfr 
SAOB 1); stdppatta Jä. 'skaftgryta, rymmande 
ett stop'; två' kanpstta Jä. 'skaftgryta, rymman-
de två kannor'. Syn.: pottgryt a. 

pott-blått sbst. ps'ttbkått Flo. 'indigoblått, upp-
löst i urin / indigo dye, dissolved in urine' (SAOB 
potteblått). 

potte m. po`ttä Leks.; best. po'ttp Ga. '(lockord 
till) liten bock / (call-word for) small he-goat'. 

pott-gryta f. IV a ps`ttgrgta Jä. 'mindre järngryta 
med skaft och fötter, avs. att användas inne i 
stugan för småkok'. Syn.: potta. 

prack n. prakk Äpp. (jfr Dahlgren prack) 'värde-
löst arbete / pointless work' (jfr SAOB 2; Rietz 
509a). Jfr rackel, bet. 1. 

pracka sv.v. 1. pra'kka Flo. Äpp. pra`kka Mal. (jfr 
Torp prakka). 1. 'narra ngn att köpa ngt värde-
löst / trick s.o. into buying sthg worthless' (jfr 
SAOB 2) Mal. 2. 'krångla, syssla med menings-
löst arbete / make difficulties, do meaningless 
work' (jfr SAOB 3) Äpp. Jfr pleta; plistra, bet. 
1, m. fl. — Särsk. förb. (p å:) prakk-på' Flo. prak-
-på' --pra`kk-på Mal. 'lura ngn att överta el. köpa 
ngt' (SAOB). Syn.: pula! på. 

prackel n. Id pra'kkäk Ål '(värdelösa) småsaker, 
skräp / (worthless) things, rubbish'. Jfr plotter, 
bet. 3; rackel, bet. 1, skrassel, bet. 1. 

prack-fisk m. I b pra' kkfissk Mal. 'småfisk, dålig 
fisk / small fish, inferior fish'. 

pracksam adj. prdlcksam Jä. 'som tar lång tid att 
utföra (om arbete) / taking a long time to carry 
out, tedious (of work)' (Rietz 509a). 

praktika f. IV a pra"tik Soll. 'bondepraktika / Far-
mer's Almanac' (SAOB praktikall; V11, We.). 
Syn.: bondepraktika. 

prala sv.v. 1 . prdla Ors. Leks. Ål prdla Rättv. 
Bju. Dju. prdlu Nås 'röra sig med små, livliga 
(slingrande, sprattlande) rörelser / move with 
small, lively movements'; firdggu prå`ls in-i 
nä 'van Leks. 'flugan rör sig livligt i handen'. Jfr 
pillra, bet. 1; sprala. Syn.: prela; prilla. — 
Särsk. förb. (till:) an pråla-tir Bju. 'han rörde 
hastigt på sig'. —Avi.: prålu—prdlugän adj. Bju. 
'livlig och lekfull, såsom ett litet barn / lively and 
playful, like a little child'. 

pram n. I a, se b ram. 
prata sv.v. 1. prdt Soll. prd ta Bju. Flo. prd ta 
Nås—Mal.; pres. prd tär Mor. pra'tör Rättv. 'tala 
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/ talk' (SAOB). Jfr predika, bet. 2. Syn.: tala. 
— Ssgr: prå'tsäk adj. Äpp. 'pratsjuk / talkative'; 
prå'tstjieö f. Älvd. prå`twajs f. Älvd. 'pratsam 
kvinna / talkative woman' (jfr pratika); 
prå'tskstnmar m. Leks. 'pratkvarn / talkative 
person'; prå'täörym adj. Älvd. 'i hög grad prat-
sam / extremely talkative'. — Avi.: pråt n. Ve. 
Bju. 'innehållslöst prat / nonsense' (jfr pjolt); 
prå'tug adj. Leks. 'pratsam / talkative'. 

pratika f. IV a prå"tik Älvd. prå"tika Våmh. pra"ti-
ka vMor. prå`tika Leks. 'pratsam kvinna / 
talkative woman' (We. under praktika). Jfr 
bladdra' f.; bondepraktika, bet. 2; pattra, 
av!.; pimla f., bet. 2; plattra f.; porla, ssg; 
prata, avl.; ragelkäring; slappra f., bet. 2, 
m. fl. 

precis adv. presi' ss Leks. prisPs (komp. pri-
si'ssar) Bju. prisi' ss Flo. Nås Mal. presPs ÖVd. 
'exakt, just, alldeles / exactly, precisely' (SAOB 
11 1-4). 

predika f. IV a—V pri"dik vMor. pridna—prädi' k-
ka öMor. pri'dika Ors. predika vRättv. predika 
Rättv. (Bi.) prä'dilca Leks. prä'ddika Bju. prä'd-
diku Ål prirdika Dju. Nås Mal. prä'ddika Flo. 
ptVdeka ÖVd. 'predikan / sermon' (SAOB); hall 
få`s(s)tgågspr&lika vRättv. 'hålla inträdespredi-
kan'; mulla prä'dikon va vi ä't å prssa Leks. 
'mellan predikningarna (n: ottesången och hög-
mässan på juldagen) voro vi ut och pissade'; 
ti' yysprädika Mal. 'tingspredikan'. Syn.: pre-
dikning. 

predika sv.  .v .1. pri"dikå Älvd. Våmh. pri"dikä 
vMor. vSoll. predrkk öMor. pri"dik(å)--pre"dikå 
Soll. pri"dika—predika--prledika vRättv. 
dika Rättv. (Bi.) prå`dika Leks. prä'ddika Bju. 
prä'dika Ga. Nås Mal. prä'ddika Flo. ptVdekå 
ÖVd. --predna Li. 1. 'förkunna Guds ord / 
preach a sermon' (SAOB 2) allm. 2. 'prata 
(mycket) / talk (a lot)' Mal. ÖVd. Jfr prata. — 
Särsk. förb. (itig pridik-i' nn si Soll. 'hålla inträ-
despredikan'. — Ssg: prirdikståka m. Mal. 'prat-
makare / talkative person'. 

predik-bok f. prä'ddikbök Bju. 'postilla' (SAOB). 
Syn.: postilla. 

predikning f. Ib pri"diknfyyg Älvd. pri"dikniyg 
vMor. Ve. Soll. pri'diknigyg Tra. 'predikan' 
(SAOB). Syn.: predika. 

predik-stol m. Ja pri"dikstin Älvd. priVikstölr 

Soll. prPdikstöl Ors. predikstok Rättv. (Bo.) 
prådikstök Leks. prä'ddikstök Bju. prirdikstök 
Flo. prirdikstök Nås Mal. pri.'dikstö'k--prJ.'dek-
stök Li. pa`dikstölt Da. 'prästens talarplats i 
kyrkan / pulpit' (SAOB). 

preja sv .v .1. pre'ja Nås prea Mal. 'skinna, upp-
skörta, narra i affärer / fleece, cheat in business' 
(SAOB 3). Jfr nasa', bet. 7. — Refl.: prej se t' 
Nås 'lura till sig'. — Särsk. förb. (åt:) 'tilltvinga 
sig' Mal. hann prä'gg å't sä sa`vvok skö'gär — en 
h8- höp 'han tilltvingade sig på så sätt (eg. 
såvordet) en hel hop skogar'. 

prek n. pra Nås 'illa formad skrift, kråkfötter / 
scrawl'. Syn.: se platter, bet. 2, m.fl. 

prekal  sv .v .1. prna Nås (jfr SAOB; Torp pri-
ka) 'skriva dåligt, plita / write carelessly, 
scrawl'. Jfr plita v. Syn.: preta. 	pr .'ku 
adj. Nås 'illa formad (om skrift) / poorly shaped 
(of letters)'. 

preka" sv.  .v .1. pri"kå Älvd. pri"kå vMor. Ors. (jfr 
VII prekam; We. prekall). 1. 'stampa med 
korta fotsteg, stå och trampa på samma fläck 
(t. ex. om  häst) / step or stamp with short steps, 
stand stamping (e.g. of horse)' Älvd. Mor. Jfr 
treka; tråda. 2. 'spritta av livlighet / bubble 
with liveliness' Ors. ä sa ä bara pri"kär rnn i 
num vOrs. 'det är så det bara spritter (av yster-
het) i honom'. — Särsk. förb. (avg ur do' nnda 
pri"kär ä' v å kil' yugär si vMor. 'hur den där 
fotar på och går med korta, snabba steg'. 

prek-dans m. J a pri"kådgnns Älvd. (jfr pre kall, 
bet. 1) 'dans av två personer, som med sträckta 
armar fatta varandras händer och med fötterna 
tätt tillsammans snurra runt med korta steg / 
dance by two persons, holding each other's 
hands with their arms stretched out, and with 
their feet close together whirling round with 
short steps'. Jfr under mala, bet. 1. Syn.: 
spärrdansen. 

prela sv .v .1. ptVla Rättv. 'röra sig med små, 
livliga (slingrande, sprattlande) rörelser'. Syn.: 
prala; prilla, bet. 1. 

press' m. Ja press vMor. Flo. präss öMor. 'vånda; 
hårt arbete / agony; hard labour' (jfr SAOB 
press' 1d). Syn.: pärs, bet. 2. 

press" m. l a präss Ore 'hög av torv, sopor, slask 
och urin, vanligen utanför stugan / heap of peat, 
rubbish, slops and urine, usually outside cott- 
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age. Syn.: se boss-, piss-, sopar-dynga m.fl. 
pressa sv.v.l. prei'ssa Ors. 1. 'gm tryck utjämna 
tyg el. (söm på) klädesplagg / iron' (SAOB I 1 a 
(3). Syn.: pärsa, bet. 1. 2. 'förmå, tvinga etc. / 
prevail, force etc.' (SAOB I 7). 

press-järn n. la prä's.yjänn Mor. prä`ssjlir Ål 
Mock. 'av skräddare anv., med handtag försett 
järn, med vilket kläder pressades / flat (pressing) 
iron' (SAOB 1; ÖDB II 253, 251). 

pret m. la prgl Ga. Mock. 'smalslipad, utnött lie / 
worn scythe'. Jfr junge, bet. 5; liekäng; pes, 
bet. 2. 

pret n. pr& Leks. Bju. 'kråkfötter, klotter / 
scrawl'. Syn.: se platter, bet. 2, m.fl. 

preta sv.v.l. pr"&' ta Leks. Ål piV ta Bju. Dju. Flo. 
(jfr Rietz; Torp) 'skriva otympliga bokstäver, 
plita, klottra / scrawl, scribble' (jfr SAOB). Jfr 
kråla; plottra, bet. 2. Syn.: kackla", bet. 4; 
prekai. —Avi.: pr'tug adj. 'klottrig (om skrift) 
/ untidy (of writing)'. 

prevet n. Ja pri"wP t Älvd. prev't Mal. 'avträde / 
outside privy' (SAOB privet). Syn.: se dynga, 
bet. 5, m.fl. 

prick m. Ib prikk Våmh. Ors. Bju. Dju. Flo. Nås 
Äpp. Mal. prekk ÖVd. 1. 'liten fläck, punkt / 
dot, spot' (SAOB prick' 1-2) allm. Syn.: pric-
ka, bet. 1. 2. 'mittpunkt på måltavla / bull's eye 
of target' (SAOB prick' 3) Våmh. Dju. Tra. i ska 
sgiö  kim i ed rttaö pri' kk Våmh. 'jag skall se om 
jag skulle kunna träffa prick'; mi'tt i pri'lck Dju. 
'rätt i måltavlans prick'. Syn.: pricka, bet. 2. 

pricka f. IV a pH' kka Våmh. Ors. (jfr SAOB under 
prick). 1. 'prick, punkt / dot, spot' (V11, We.); 
smefä pri' kkur Våmh. 'små prickar'. Syn.: 
prick, bet. 1. 2. 'mittpunkt på måltavla / bull's 
eye of target' Ors. gn itted mi'tt Q pri'kk öOrs. 
'han träffade mitt i prick'. Syn.: prick, bet. 2. 
3. (pl.:) 'knapphålssöm / buttonhole-seam' Ors. 

pricka sv.v.l. pri'lcka Bju. prrkk- Flo. 'stämpla 
(träd) / mark (trees)' (jfr SAOB IV 1 c) Bju. — 
Särsk. förb. (upp:) prrick-a'pp mö' nnstär Flo. 
'utpricka mönster på tyg'; (ut:) han klenn prik-
-ait var ä v.§1  Flo. 'han kunde (t. ex. på sjön, på 
isen) utpeka var det var'. 

prickig adj.I prrkku Bju. Flo. Nås Mal. pre'kka 
Tru. 'försedd med el. full av prickar / dotted, 
spotted' (SAOB); brö'nprekka Tra. 'brunprickig 
/ with brown dots'. 

prilla f. IV a pri'lla vOrs. 'nypa snus, lagd innan-
för läppen / pinch of snuff, placed inside lip'. Jfr 
pris m. Syn.: läppsnuva, bet. 1; mullbänk, 
bet. 2; snuva, bet. 2. 

prilla sv.v.l. pri'lla Älvd. pri'lla nvRättv. (jfr 
SAOB; Torp). 1. 'röra sig med små, livliga rö-
relser / move with small, lively movements'. 
Syn.: prala; prela. 2. (med anknytning till 
april:) 'småsnöa / snow a little' Älvd. — Särsk. 
förb. (å9 1. 	Älvd. 'röra sig hastigt och 
ihållande fram och tillbaka' (t. ex. om  grod-
yngel). 2. prill-ef Älvd. 'småsnöa med små up-
pehåll, men ihållande och envist'. 

prim n.—m. I a prgjm n. (bet. 1)—m. (bet. 2) Älvd. 
m. öOrs. 1. 'calendarium perpetuum, skrivet 
antingen med runor el. med däremot svarande 
bokstäver som kalendariska tecken / perpetual 
calendar written with runes or with letters cor-
responding to these' (Brate, Nordens äldre tide-
räkning 12ff.; Norsk Folkekultur 1924, s. 54ff.; 
jfr SAOB prim" 1-2) allm. Syn.: primbräde. 
2. (som senare ssgsled:) gQ`nzmprqjtn Älvd. 'slö 
gubbe / listless old man' (jfr prima v.). Jfr håg-
lös ssg. 

prima sv.v.l. pr? rna öMor. Leks. pri'ma Rättv. 
Bju. Dju. Nås Jä. pri'mja Ga. 'berömma, skryta 
med, basuna ut / praise, boast' (SAOB primal  I 
2; Rietz prima; Gotl.Ordb. primma; Torp pri-
ma); an pri'mar allt-it å' g Rättv. 'han gör reklam 
för allt, han äger'. — Särsk. förb. (ut:) 'prisa, 
utbasuna' Rättv. Leks. Bju. o e ä' tprima som 
fPnast kalla Rättv. 'hon är utbasunad som den 
vackraste flickan'. 

prim-bräde n. I a prOmbriia Älvd. (jfr prim n.) 
'calendarium perpetuum, skuret i trä, runstav'. 
Syn.: prim n., bet. 1. 

prim-dosa f. IV a prOmehrs Älvd. pralfindös 
vMor. (jfr prim n.) 'avlång tobaksdosa med ca-
lendarium perpetuum inpressat i locket / rec-
tangular tobacco-box with perpetual calendar in-
scribed in lid' (Rietz 510 a under prims tav). Jfr 
almanacksdosa. 

primla f. IV pri'mmka Leks. 'grodyngel / tadpole'. 
Syn.: se pringla; skaftkoppe; vingla m.fl. 

pringel m. Id prrnndjek Älvd. 'obetydlig kvantitet 
av ngt, gnutta / small quantity of sthg'. Jfr gryn', 
bet. 2. Syn.: se gnet, bet. 2; läppsnuva, bet. 
2, m.fl. 
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pringla f. IV a pri'yygek (best. pri'yggka) Älvd. 
prryggka Våmh. pri'yygälr vMor. bri'yggälr 
Soll. pri'yygla Ors. pri`y(u)ka Rättv. pri'yyka 
Leks. Ål prryyka Bju. Dju. Ga. Flo.—Äpp. 
bri'mka ÖVd. 1. 'grodyngel / tadpole' (SAOB) 
OvSi. NeSi. Flo. Nås; kko'sspriyglra Leks. Ål 
'dets.'; hu'vvuprigylra Flo. 'dets.'. Syn.: se di-
gerhuvud; klosskalle; primla m.fl. 2. 
'mygglarv / mosquito larva' Soll. Leks. Ål Dju. 
Jä. Äpp. ÖVd. Syn.: pingla". —Av!.:pri'yylru 
adj. Ga. 'rik på grodyngel / with a great deal of 
frog-spawn'. 

pringla sv .v. 1. prryggira Våmh. 'sprängvärka / 
throb with pain'; ä pri`gyglrär i fr yggre Våmh. 
(Bon.) 'det spränger (sticker) i fingrarna' (då blo-
det åter börjar cirkulera). Jfr pittra, bet. 1; 
plänga, bet. 2. Syn.: flukta, bet. 1; flykta", 
bet. 1; vingla. 

prins m. Ja prinns Älvd. prinns Mor. Bju. 1. 
'konungason / prince' (SAOB 2) allm. 2. 'frost-
figur i is, liknande en stjärna med många strålar / 
frost-figure in ice resembling star with many 
rays' nvMor. 

pris m. Ja pris Mal. 'nypa snus / pinch of sna' 
(SAOB pris" 1 a). Jfr prilla. 

pris' n. Ja pris aLlm. 'saluvärde, kostnad / cost' 
(SAOB pris" I 1); sell fe gö'öprisää vMor. 
'sälja för billigt pris'; sta`mmpprisä Soll. 'pris för 
stampning av vadmalsväv'; å våk gs'tt små'rpris 
nä Tra. 'det blir gott smörpris nu' (säges, då det 
kliar i anus). Jfr o-, vrak-. 

pris" n. Ja pris Soll. 'tarmkäx på slaktdjur / mes-
entery of slaughtered animal'. Jfr nättja; talg-
nättja m.fl. Syn.: tarmkringla. 

probatum-droppar m. IV pi. prubå'tymdrupi'r 
Älvd. 'droppar med svavelbalsam / drops of sul-
phur balsam' (jfr Lindgren-Gentz Gratia Pro-
batum). Jfr gratia; grek; tillydroppar. 

probera sv .v .1. pro"bera öMor. pro"U'r 
prö'bera Bju. 'försöka, prova, pröva / try, test, 
attempt' (SAOB 4). Jfr prova. 

probersam adj. proU'rsam öMor. 'som bjuder till, 
duktig / doing one's best, capable'. Jfr modig, 
bet. 2. 

process m. la pruse'ss Älvd. prosä'ss Soll. Flo. 
Mal. (jfr SAOB process"). 1. 'rättegång / 
legal case, lawsuit' (SAOB process' 4) allm. 2. 
'procession / procession' (SAOB process") 

Älvd. Jfr rad. Syn.: följe, bet. b; skara m.fl. 
profoss m. J a bra'fiess—brä"fiess Älvd. 
brö"fullss—bröfess Våmh. bräfoss—brö'fass 
vMor. bråfå' ss öMor. bräfåss Soll. profs' ss 
Bju. Ga. brofs'ss Mal. 1. 'militär verkställare 
av kroppslig bestraffning / military executor of 
corporal punishment' (SAOB 1) allm. 2. 'illasin-
nad, krånglig el. bråkig individ / nasty, fussy or 
boisterous individual' Älvd. vMor. Jfr knävel, 
bet. 2; pol, ssg. 3. 'karl, som vill vara framför 
alla andra / man who wants to be the foremost' 
Älvd. eö i fik we'lldu briefu8sstz eö 'den är väldig 
att arbeta (eg. det är väl väldig profossen det)'. 
Jfr obörga f., bet. 3. 

prompt adv. prytmt Älvd. prymmt Våmh. (Bon.) 
prummpt öMor. prummt Ve. Soll. Mal. prunnt 
Ors. pråm(m)t Rättv. Bju. Dju. Flo. Nås 
—pråm(m)pt Leks. promm(p)t 'fra. 1. 'utan 
dröjsmål, genast / promptly, without delay' 
(SAOB II 1) Dju. 'fra. å hå' skull våra a'lldekäs 
pra'mmt Dju. 'och det skulle vara alldeles med 
detsamma'. Syn.: se bränt, bet. 1, m.fl. 2. 
'nödvändigt, ovillkorligen / necessarily, abso-
lutely' (SAOB 11 2) allm. ed å ny int pry'nnt uiraö 
Pvå sig jet  skii`wpär Älvd. 'och just nu (när det 
var så olägligt) skulle hon ovillkorligen ha (sig) 
ett par skor'; i ska pru'nnt dje"rå ä öOrs. 'jag 
skall ovillkorligen göra det'. Syn.: se bums, 
bet. 2; ovillkorligen; plänt m.fl. 

prost m. Ja priest Älvd. präst öMor. Ors. prosst 
Rättv. Leks. Bju. Dju. Flo. Nås Äpp. Mal. Li. 
1. 'kontraktsprost el. titulärprost / rural dean' 
(SAOB 2) allm. 2. 'gul näckros, Nuphar luteum 
/ yellow water-lily' Li. Syn.: se blädderkan-
na; gylta, bet. 5, m.fl. — Av!.: prä'styn adj. 
sÄlvd. 'tjock och vördig / fat and venerable' (V11 
prostog). 

prost-ting n. I d pra''sttiyyg Älvd. 'kontraktspros-
tens visitation / visitation of rural dean' (SAOB). 

protestera sv.  .v .1. pru`sstira Älvd. pro'sstär Ve. 
pru'sstiTa Ors. pro'sstera Nås. 1. 'säga envist 
emot; gräla / protest; quarrel' (V11; jfr SAOB 4) 
Älvd. Ors. Nås; an bara priesstiTer ö mi öOrs. 
'han bara grälar på mig'. 2. 'vara pockande / be 
importunate' (jfr SAOB 1; Rietz pro stera; We. 
2) Ve. wend pro'ssträr du etår 'vad pockar du 
efter?'. — Av!.: pru`sstirsamm adj. Älvd. 'som 
envist säger emot / contradicting stubbornly'. 
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prov n. J a prOvv nVåmh. prov Vå'mh. (Bon.) pröv 
Bju. Nås Mal. ÖVd. 'arbetsstycke, avs. att tjäna 
som reklam; provbit / sample of work' (t. ex. av 
hårarbete). 

prova sv .v .1. prö'va öMor. Leks. prö'v(a) Soll. 
prö'va Bju. Nås Mal. ÖVd. 1. 'undersöka om 
ngt duger, pröva / examine, try' (SAOB 1; ÖDB 
11 156) allm. 2. 'provpredika / preach on proba-
tion' (SAOB 2 b) Leks. 

provare m. III c prö'vär Soll. Mal. prö'var vOrs. 
prö'var Leks. Li. 1. (senare ssgsled:) 'provglas 
/sampling glass'. Soll. Mal. Li.; se brännvins-. 
2. 'termometer / thermometer' Soll. vOrs. Leks. 
Syn.: gradare; graderare; gradstock. 

prov-präst m. I a prö'vpresst Ors. prö'vprässt Bju. 
Flo. 'provpredikant / trial-preacher' (SAOB). 

prump m. J a prom(m)p Rättv. prummp Leks. Ga. 
'fjärt / breaking of wind'; prssprom(m)p Rättv. 
'fjärt under urinering'. Syn.: se drit, bet. 2, 
m.fl. 

prumpa sv .v .1. prdppa Ore Ål pro`m(m)pa 
Rättv. prdmmpa Leks. prdppa Bju. prdmmpa 
Ga. Mock. Äpp. (jfr SAOB). 1. 'släppa väder 
(hörbart) / break wind (audibly)' (Rietz 510 b; 
VII; Torp; jfr SAOB, V11, We. pruppa) allm. 
(utom Ål). Jfr pluttall. Syn.: se drita, bet. 2; 
prunka; pumpa"' m.fl. 2. 'utföra ett arbete 
dåligt / do a job badly' Ål. Jfr fuska; kackla'', 
bet. 2; kladda, bet. 3; pjuska; pyssla', bet. 1; 
skrassla. 

prunka sv .v.1. prdyyka Ore = föreg., bet. 1. 
prunt adj.Iprunnt sÄlvd. 'sur till humöret, vresig 
/ sullen, bad-tempered, initable'. Jfr okynnig, 
bet. 2; plutt adj. Syn.: se fnurrig; frunt; 
grätt; prunten; pruntig; purrig; puttig; 
truntig m.fl. 

prunta sv .v .1. pru'n(n)ta Rättv. 'vara vid dåligt 
humör, tjura / be bad-tempered, sulk'. Jfr put-
tas. Syn.: se fnurra, bet. 1; fruntas; purra; 
trunta m.fl. — Ssg: prdntstugu f. Rättv. 
(skämts.:) 'bakstuga, tillfälligt anv. av man el. 
hustru, som var vid dåligt lynne / bakstuga 
temporarily used by husband or wife in a bad 
mood'. 

prunten adj. III prdn(n)tin Rättv. 'sur till humö-
ret, vresig, stött'. Syn.: se prunt m.fl. 

pruntig adj. I prdttun Ors. prd n(n)tu--prd nntu-
gin Rättv. (jfr f ru n t ig") = föreg. 

prusta sv .v .1. prå` sta Älvd. prdssta Leks. priess-
ta Bju. Ga. Mock. 'frusta, fnysa (vanl. om  häst) / 
snort (usually about horse)' (SAOB I). Jfr fnos-
sal', bet. 2. Syn.: se frusa, bet. 1, m.fl. 

pruta sv .v .1. prret(a) Soll. Ors. prä'ta Bju. Dju. 
Flo. Nås Mal. 'sänka priset på en vara; söka få 
priset sänkt! haggle, bargain' (SAOB 4). —Avi.: 
pra'tans-vårt adj. n. Soll. 'så dyrt, att man måste 
pruta på det (om pris) / so dear that you have to 
haggle about it (of price)'. 

prut-mån m. prii`tmån Leks. Bju. Flo. Nås prå` t-
mön Mal. 'marginal för nedprutning av pris (på 
vara el. dyl.) / margin for haggling' (SAOB 1). 

prydlig adj. I pry'dlin Bju. Flo. 'nätt, fin! neat, 
trim, dainty' (SAOB 1). — Adv.: pry`öli Älvd. 
'estetiskt tilltalande, vackert / beautifully'. 

pryl m. Ja pryl Älvd. Bju. Ål pril Ors. Li. prilr 
öVe. Rättv. Dju. Nås pr ylr Flo. Mal. 1. 'stark 
och grov nål el. syl, med vilken man gjorde hål i 
skinn el. läder / strong, coarse needle or awl, 
used for making holes in skin or leather' (SAOB 
2; ÖDB II 244) allm. Jfr hål-, häkt-, nugg-. 2. 
'lång, i ena änden avrundad trästicka, anv. att 
picka nyjästa bullar med / wooden pricker for 
pricking newly-risen buns' (ÖDB III 420) Dju. 
Jfr pick, bet. 3. 3. 'järnpigg (järnskoning) på 
skidstav / iron spike on ski-stick' Ve. Syn.: se 
i s pick, bet. 2. 4. (senare ssgsled:) 'sticka av trä 
el. ben, som kvinnan trädde in i det med ett band 
omvirade håret i nacken, och på vilken nackhå-
ret sedan lindades upp / wooden or bone stick, 
used to keep rolled-up haft in place in neck' 
(ÖDB IV 236f.) Li. 

pryla sv .v .1. pri`ka Rättv. Dju. Nås pry'la Bju. 
'använda pryl / use needle, awl, pricker' (vid 
skinnbehandling, bakning etc.; SAOB prylall; 
ÖDB III 420). 

pryska f. IV a pry'sska Orepra's(s)ka—prus(s)ka—
pku`s(s)ka Rättv. pri'sska Nås pry'ssIca Jä. — 
pky'sska Mal. (jfr SAOB pryska och ply ska). 

'för helgdagsbruk avs. kjortelsäck av tyg, 
skodd med skinn och fäst vid kjortellinningen el. 
förklädesbandet / cloth-and-skin-bag, fastened to 
woman's belt or apron-band' (SAOB 2; ÖDB IV 
349ff.; Forsslund, Ore 128) Ore Rättv. Nås Jä. 
Syn.: se kjortelkoppe; pung, bet. ib, m.fl. 

'kjolficka / pocket of woman's kirtle' (jfr 
SAOB 1) Rättv. 3. (senare ssgsled:) 'säcklik- 
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nande förkläde / sack-like apron' Ore; se löv-. 
4. 'penningpung / purse' (SAOB plyska) Mal. 
Jfr pung, bet. la. 

pråm m. J a pi-4m Älvd. Våmh. pråm Mor. vSoll. 
Ors. Ore Rättv. Flo. Nås Jä. pråmb Soll. promm 
Äpp. Mal. Li. 1. 'flatbottnad transportbåt el. 
färja utan köl / flat-bottomed boat or ferry with-
out keel, barge' (SAOB 1; jfr ÖDB II 183ff.) 
OvSi. Rättv. Flo. Mal. Li. fe"ripråm vMor. 'flat-
bottnad båt, anv. som färja': ku"kpramb Soll. 
'flatbottnad båt, på vilken träkol och järn frakta-
des över Siljan och Orsasjön'. Jfr pråma v. 
Syn.: färja, bet. 1. 2. 'eka, förfärdigad av gran-
rötter och bräder / skiff made of spruce-roots and 
boards' (jfr SAOB 3; We.) Jä. Äpp. 
Syn.: brädeka; eka, bet. 3; ekstock, bet. 2. 
3. 'flotte, framförd med hjälp av två åror och 
anv. för kreaturstransport / raft with two oars, 
used to transport cattle' Nås. 

pråm adj. pråm öLeks. 'påstridig / headstrong'. 
pråma sv .v .1. pråm- Dju. pra'ma Nås 'transpor-
tera på pråm / transport on barge' Nås. — Särsk. 
förb. (uti:) pråm-d' sä Dju. 'stoppa (sätta) i sig 
(mat)'. Jfr pomma v. 

pråm-hus n. Ja pro`mmhas Äpp. 'förvaringshus 
för pråm (bet. 2) / shed for skiff or pråm'. Jfr 
båt-, ek-hus. 

prångel n. Id prs' 	mei Ors. 'ställning 
av trä, i vilken svårskodd häst hölls fången, då 
han skulle skos / wooden frame for horse which 
was hard to shoe' (Rietz; We.; ÖDB I 273; jfr 
Sdw. hästaprang). Syn.: se krammel, bet. 5, 
m.fl. 

pränta sv.v. 1 . pke`nnta Älvd. prä`nnta Bju. Dju. 
'skriva långsamt och omsorgsfullt / write slowly 
and carefully' (SAOB 4). Jfr plita v.; in-. — 
Särsk. förb. (i:) pränt-P Bju. 'inpränta (hos ngn)'. 

präst m. Ja presst Älvd. Våmh. Ors. präs(s)t 
övr.OvSi. NeSi. Vd. 1. a. 'person, som innehar 
kyrkligt ämbete som förkunnare av Guds ord / 
clergyman' (SAOB 2) allm. 41et-å im int 
pre' sstp a krå"gjn Älvd. 'gissa, om inte prästen 
har krage' (ironiskt svar på enfaldig fråga om 
självklar sak); gö nä prii`sstim Soll. 'gå i natt-
vardsskolan'; jiz'pprässt öMor. ja`lrpprässt Leks. 
'pastorsadjunkt'; ka`pplaspresst Ors. 'komminis-
ter, kaplan': bekudagspräs(s)tp Rättv. 'präst, 
som brukade besöka gårdarna de dagar man ba- 

kade'; (obest. dat.—ack. som gårdsnamn:)jä ska 
båt i prä's(s)ta Rättv. 'jag skall till prästgården'. 
b. (senare ssgsled; pejorativt / derogatory:) se 
havre-, korn-, snåljons-. 2. 'strömstare, 
Cinclus cinclus / dipper' Jä. Jfr tak-. Syn.: se 
forsfågel m.fl. 3. 'garnbom i vävstol / warp 
beam in bom' Våmh. Syn.: se bom', bet. 1 b. 

(pl.:) 'gul näckros, Nuphar luteum / yellow 
water-lily' Li. Syn.: se blädderkanna m.fl. 

(pl.:) 'fläckigt nyckelblomster, Orchis macula-
ta / spotted Orchis' Leks. Jfr hand, bet. 7. 6. 
(senare ssgsled:) 'kamomill, Matricaria chamo-
mina' Leks. (Sh.); se vit-. 7. (best.:) 'sista 
biten, sista resten av maträtt, smörgås etc. / last 
piece, last remains of food etc.'. Mal. 

präst-barn n. la prä'sstbä Jä. prä'sstbån Mal. 
'konfirmand / confirmation candidate'. Jfr 
präst-kulla, -pojke. Syn.: se berättkripp 
m.fl. 

präst-besked n. Ja prä'sstbeft Bju. 'prästbevis / 
certificate of identity issued by parish' (SAOB). 
Jfr giftbesked. Syn.: prästbetyg. 

präst-betyg n. prä'sstbetig öMor. = föreg. 
(SAOB). 

präst-bok f. VI pre'sstbök Ors. 'kyrkbok / parish 
register'. 

präst-bol n. Ja pre'sstb" Älvd. pre'sstböl Ors. 
prä'sstbök Bju. Flo. Nås Jä. Tra. 'prästboställe / 
vicarage' (SAOB). Syn.: prästgård. 

präst-bur n. la pre'sstbaar Älvd. 'stolpbod, byggd 
för prästens räkning och hörande till prästgår-
dens byggnader / wooden storehouse belonging 
to vicarage'. Syn.: prästhärbärge. 

präst-dagsverke n. la prä'sstdagsvärrtj Son. 
prä'sst(d)agsvärrtjä Nås prä'sstaksvärrtjä Jä. 
'dagsverke, utfört för prästens (prästboställets) 
räkning / day's work, carried out for vicar'. Jfr 
präst-åka, -åkning, bet. 1. 

präst-förhör n. prä'sstfarår Leks. 'husförhör / 
parish catechetical meeting' (SAOB 2a). Syn.: 
se skrift, bet. 5, m.fl. 

präst-glänna f. IV a prä'sstgkänna Mal. 'fra. 'från 
hårväxt fritt parti mellan en i pannan framskju-
tande snibb av huvudhåret och håret vid tin-
ningarna / hairless patch above temples'. 

präst-gång m. Ib; best. prdsstgannWin Mal. 
'konfirmationsundervisning / preparation for 
confirmation'. Jfr berättskolan m.fl. 
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präst-gård m. Ja pre'sstgårä Älvd. prdsstgåd-
-gåd Ve. -prestgård Ors. prä'sstgåk Leks. Bju. 
Flo. Nås prä'sstgåk Mal. 'prästboställe; husen 
på ett prästboställe / vicarage' (SAOB); skö'4--
prestgård vOrs. 'prästgård, där skola hölls'. Jfr 
kaplangård. Syn.: prästbol. 

prästgårds-barn n. Ja prdss(t)g4sbår Flo. 'läs-
barn, konfirmand / confirmation candidate'. 
Syn.: se berättkripp m.fl. 

prästgårds-gammal adj. V prä'ss(t)gå,sgammäk 
Flo. 'i konfirmationsåldern / old enough to be 
confirmed'. 

präst-helg f. I prä'ssthäld Mal. prä'ssthälri Li. 
'vardagsledighet, vanl. i samband med husförhö-
ret / weekday(s) free of work, usually in connec-
tion with catechetical meeting'. 

präst-hållare m. III c pressthålldär Ve. (jfr hålla 
v., bet. 13) 'hushåll, som efter viss turordning 
höll prästen med mat och husrum vid husförhör i 
byn / household which entertained vicar when he 
was staying in a village for a parish catechetical 
meeting'. 

präst-härbärge n. III—I pre'sstärrbär Våmh. 
(Bon.) Ors. prä's(s)tar(r)bru Rättv. 'stolpbod, 
byggd för prästens räkning och hörande till 
prästgårdens byggnader'. Syn.: prästbur. 

präst-klubba f. IV a pre'sstgrubb Älvd. 'budkavle 
av trä, som lämnades till den gård, vilken var i 
tur att skjutsa prästen till byn för utförande av 
viss förrättning / wooden club left at the farm 
whose tum it was to drive the vicar to the village 
for certain ceremony or service'. 

präst-kulla f. IV a prä'sstkulla Mal. 'kvinnlig kon-
firmand / female confirmation candidate'. Jfr 
prästbarn. Syn.: läskulla. 

präst-lad f. II pre'sstiråå vMor. 'lada, i vilken bön-
derna (i en viss by) levererade otröskad tionde- 
säd / barn to which farmers delivered unthreshed 
grain as part of their tithe to the church'. Syn.: 
präst-, tionde-lada. 

präst-lada f. V pre'sstkååå Älvd. = föreg. 
präst-oxe m.IIIa prä'sstokksa Mal. 'tjur, som 
prästgården höll / bull, kept at vicarage'. 

präst-pojke m. Illa prä'sstpajtji Mal. 'manlig kon-
firmand / ma1e confirmation candidate'. Jfr 
prästbarn. Syn.: läspojk. 

präst-ruta f. IV a prä'sstråta öMor. 'duk el. täcke 
i upphämta med en ruta i mitten / cloth or cover- 

let woven with checked pattern and a square in 
the centre' (SAOB). 

präst-skjuts m. Ja pre'sststjå8s--stjuss Älvd. 
pre'sststjuss Ors. '(skyldighet att sköta) skjuts-
ning av prästen / (obligation to see to) convey-
ance of the vicar'. Jfr präståka f. Syn.: präst-
åkning, bet. 2. 

präst-skola m. Illa pre'sstskölä Ors. prä's(s)t-
sköir8 Rättv. 1. 'folkskola, som hölls av prästen 
/ elementary school run by the vicar' (SAOB 2) 
Ors. Rättv. (Bo.). 2. (best.:) 'nattvardsskolan / 
confirmation class' allm. Syn.: se läs skolan 
m. fl. 

präst-stuga f. V pre'sststfigå Älvd. Våmh. 
pre'sststågu nvMor. prä'sststaga Ore. 1. 'stuga 
med ett el. flera rum, uppförd i by med lång väg 
till kyrkan och avs. att härbärgera prästen / cot-
tage consisting of one or more rooms, built in 
village far from church and used to house the 
vicar' (Levander, Våmhustj. 250; jfr SAOB) 
Älvd. Våmh. Mor. Jfr läs-, socken-stuga. 2. 
'fiskestuga, uppförd för prästs räkning / cottage, 
built at fishing-place for vicar' Ore. Jfr fiskar-
bod m.fl. 

präst-säck m. I b prä'sstsäkk Mal.; best. pre'sst-
settjin Våmh. prä'ss(ts)ätjen Ve. prä'sstsättjin 
Li. 'skyldighet att lämna prästen tionde / obliga-
tion to give tithe to vicar' (SAOB); prä'ssätjen 
wa-nt ä nån böi kl i Ve. 'prästsäcken var det inte 
någon botten i'. Jfr bottenlös. 

präst-åka f. IV a prä'sståka Soll. 'prästskjuts / 
conveyance of the vicar'. Jfr h är m(e s)k råk a; 
prästskjuts; präståkning, bet. 2. 

präst-åka st.v. pre'sståk(a) Älvd. 'utföra kör-
dagsverken åt prästen / carry out transport work 
for vicar'. Jfr prästdagsverke. 

präst-åkning f. I b pre'sstaknkyg Älvd. pre'sståk-
niug Ors. 1. 'dagsverkskörning (hökörning) för 
prästgårdens räkning / transporting (of hay) for 
vicarage' allm. Jfr prästdagsverke. 2. 
'skjutsning av prästen / conveyance of the vicar' 
Ors. Jfr präståka f. Syn.: prästskjuts. 

präst-änge n. la pre'sstajndj Älvd. 'till prästgår-
den hörande slåtteräng (slog) / hayfield belonging 
to vicarage' (jfr SAOB prästäng). 

prövosam adj. I preovsamm Leks. (Silj.) 'tåla-
modsprövande / trying for one's patience' 
(SAOB); o ä sa prå'osamsn å fj`tdrfig 'hon är så 
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tålamodsprövande och besvärlig att sköta'. 
psalm m.Ia 	 Älvd. Våmh. salem 
vMor. sallm Ors. sal(1)m Rättv.—Bju. Flo. Nås 
Mal. Tra. 'sång, avs. att sjungas av församlingen 
under gudstjänst / hymn' (SAOB 3); prä'dik-
sto(k),sa'llm Flo. 'psalm som sjunges när prästen 
träder upp i predikstolen'. 

psalms sv.v.l. (endast i förb. med med:) sallm-
må' Mal. 'låtsas hålla med om vad ngn säger el. 
föreslår / pretend to agree with what s.o. says or 
suggests'. 

psalm-bok f. VI—J a pi"salmbiek—sa'llmbrek 
Älvd. sa'llmbrek—sa'llminbrek Våmh. sal-mbok 
Ve. sa'1(1)mbök Rättv.—Dju. Flo. Nås 'samling 
av psalmer för gudstjänstbruk el. för enskild an-
dakt / hymn-book' (SAOB 2). Jfr brud-, klar-
-bok; brud-. 

psalmboks-näsduk m. I b sa'llmboksnässtuk Flo. 
'kläde att linda psalmboken i, av samma typ som 
det huvudkläde man för tillfället bar / cloth in 
which hymn-book was wrapped, made of same 
material as headdress worn on the occasion' 
(ÖDB IV 366). Syn.: se bokduk m.fl. 

psalmodika f. IV a salmö`nik nvMor. salmö`nika—
salmö'nika öMor. salmo"nik—salmo"dik Soll. sal-
mö`nika—salmo"dika Rättv. salmö`nika—salmö'-
dika Leks. salmö`dika Bju. —salmö' nika Jä. sal-
mö'nika Ål salmö`dika Dju. sallmö' nika Ga. sal-
mö`nika Nås —salmö' nika Mal. sa'llmonrkka 
Li. (jfr SAOB psalmodikon) 'musikinstru-
ment, bestående av en avlång resonanslåda med 
en el. flera strängar, där tonerna frambringas 
med en stråke / musical instrument similar to a 
monochord' (SAOB psalmodikon). Syn.: 
notlåd(r)a. 

ptro interj. ptrö Leks. prrö Äpp. prrtö—ptrrö Mal. 
ÖVd. 'stanna! håll! (till häst) / stop! hold! (to 
horse)' (SAOB 1). 

ptrotta sv .v .1. ptro`tta Leks. ptro`tta Dju. 'säga 
ptro / say whoa'. 

puckel-hätta f. IV a pu`kkälätta öMor. 'stickad, 
med tofs försedd mansmössa / knitted man's cap 
with tassel' (ÖDB IV 443). Syn.: se pickel-
hätta, bet. 1, m.fl. 

puffa sv .v .1. puffa Ål 'knuffa / push, trudge' 
(SAOB III 1). Syn.: se buffa; ny s s a m.fl. 

puffla sv .v .1. puffla Leks. 'göra ngt långsamt el. 
resultatlöst, krångla / do sthg slowly or without 

result, fuss'. Jfr kavra, bet. 3; maffia; myn-
dal, bet. 3; planka'', bet. 1; pjäckla, bet. 1; 
plistra, bet. 1; rackla'', bet. 2; skrassla. 

pugga f. IV a pu`gga Soll. (SAOB 2) 'dåligt frun-
timmer, hora / bad woman, whore'. Jfr pynga. 
Syn.: se horkona; hynda, bet. 2; pyssja, bet. 
1, m.fl. 

puk m. I b påk Leks. Mal. 1. 'ngt som putar ut el. 
sticker ut i en spets, liten upphöjning el. buckla / 
sthg sticking out (in a point), small rise or dent' 
(Rietz pule) allm. Syn.: pjuk, bet. 1; pj ut. 2. 
'liten kolmila av ofullständigt kolade vedstycken 
från större mila / small charring-stack consisting 
of half-charred wood from larger kiln' (SAOB 
pukII; ÖDB I 524) allm. Jfr brand-. Syn.: se 
brandkur; fratt, bet. 3, m.fl. 

puke m. Ill a; best. pri` kin Mal. a. 'djävulen, fan / 
the devil' (SAOB puke' 1). Syn.: se ljute, bet. 
2; näck, bet. 3; Onde; Raggen; snöde, bet. 
la, m.fl. b. (som svordom el. i kraftuttryck:) 
hs`kkin prekin vét hi' vem fan vet det / who the 
devil knows'. Syn.: fan, bet. ib; snöde, bet. 
1 b. 

pula' sv.v. 1. pre ka Leks. på' ka Mal. (jfr SAOB). 
1. 'kraftigt stöta ned el. in / thrust down with 
force' (V11 2; jfr Rietz 2) Mal. Jfr pola ned. 2. 
'ha samlag; äv.: para sig (om fåglar) / have sexual 
intercourse; mate (of birds)' (SAOB 3; Rietz 5; 
V11 6; We. 4; Gotl.Ordb. 1) allm. Syn.: se bor-
ra', bet. 3; pesa m.fl. — Särsk. förb. (på:) an 
para-på' mä ns skra' ss] Leks. 'han prackade på 
mig ngt skräp / he fobbed me off with some 
rubbish' (SAOB). Syn.: pracka på. 

pula" sv.  .v .1. ps`jira Ore 'ryka intensivt utan eld / 
smoke intensely without open fire'. Jfr polla, 
bet. 3. 

pulla f. IV a, se polla. 
pulla sv .v .1. pu'lla Leks. 'träda (in el. på) / string 
up, pull on'; vi pulla fo'rrton på i Pi'da 'vi trädde 
upp skjortorna (med ärmarna) på en hässjstång'. 
— Särsk. förb. (ing pull-i' nn a' ~an Leks. 'träd 
in armen (i ärmen)!'; (på:) an halld å pull-på' sä 
bra`kka Leks. 'han höll på att draga på sig byxor-
na'. 

puls' m. I a pulls Ors. Ore Bju. Nås Äpp. Mal. 
'blodets rörelse i ådrorna i takt med hjärtslagen / 
pulse' (SAOB puls'). 

puls" m.I a pulls Älvd. Våmh. (Bon.) Ve. Ors. 
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Ore Leks. Bju. Jä. Mal. palls ÖVd. 1. 'redskap, 
bestående av en stång med en trissa i ena änden, 
och anv. till att skrämma fisken mot fångstred-
skapet / device used to frighten fish into net' (se 
ill.; SAOB puls" 1; Rietz pulls1H; ÖDB I 122f.) 
allm. Jfr pulsåra; varp-. Syn.: se grasser-
s t ö r; p lu m m. fl. 2. 'skidstav / ski-stick' Ve. Jfr 
skid-. 

puls"  m. Ja pulls nvMor. Soll. Leks. Mal. (jfr 
pulsa" v). 1. 'person, som vadar i vatten / 
person wading in water' Mal. 2. 'vattenpuss / 
puddle of water' (SAOB puls"; Rietz pulls1) 
nvMor. Soll. Leks. Jfr lok, bet. 1; puss" m.fl. 

puls" m.Ia palls Mal. palls ÖVd. '(oftast lös-
tagbar, ringformig) dyna, täckande insidan av 
bogträ som skydd för hästens bog, selputa / pad 
covering inner side of hame and used as protec-
tion for horse's shoulderblades'; r&'m pa'llsiz  
Mal. 'förse lokputan med remsöm'. Jfr b ogre d-. 
Syn.: se bogkoppe. — Ssg: pa'llsmiar f. Mal. 
'nål med skär och två ögon, anv. att sy ihop 
skinn i lokputor med'. Jfr bogredring. 

pulsa' sv.v.l. pu'lls(a) OvSi. pu'llsa Jä. Mal. 
pu'llsa ÖVd. (jfr puls", bet. 1) 'skrämma fisk 
med puls' (SAOB pulsa" 2). Jfr 'agna!, bet. 3. 
Syn.: se fösa, bet. 2; kasa", bet. 2; paska, bet. 
2; pumpa! m.fl. —Av!.: 	f. Jä. 'skräm- 
mande av fisk mot nät medelst puls / frightening 
of fish into net with the aid of puls'. 

pulsa" sv .v.1.-3. pu'lls(a) OvSi. (pret. pu'llseb 
Älvd. pu'llstä vOrs.) Leks. Ål pu'l(1)sa Rättv. 
Bju. Dju.—Mal. (pret. pu'llstä Nås pu'lls Mal.) 
ps'llsa ÖVd. 'vada (kliva) i snö, vatten, myr, 
lera, högt gräs etc. / wade (stride) through snow, 
water, bog, mud, tall grass etc.' (SAOB pulsa" 
4). Jfr mylsa, bet. 1; pylsaI, bet. 1; vafsa. 
Syn.: vada, bet. 1. —Av!.: pu'llsut adj. n. öMor. 
Leks. 'svårt att gå på grund av djup snö etc. / 
difficult to walk on account of deep snow'. Jfr 
moj sig; mylsa, avi.; mylta, avl. 

puls-kringla f. IV a pu'llskrigyka Jä. (jfr puls", 
bet. 1) 'trissa på puls / wheel on puls'. 

puls-åra f. IV a pu'llsåra Rättv. (jfr puls", bet. 1) 
'åra med pulstrissa i den ena änden / oar with 
wheel belonging to puls on one end' (se ffi.; 
SAOB; ÖDB I 122f.). 

pulver n. pk? llviia—pu'llvä° Mal. pri'llver ÖVd. 

'fast ämne i små partiklar, stoft / powder' (SAOB 
1). Jfr stål-. 

pump' m.Ia pummp Soll. 1. 'skidstav / ski-
stick'. Jfr skid-. Syn.: se skidkäpp m.fl. 2. 
'redskap att skrämma fisk med, puls / device for 
frightening fish' (ÖDB 1 122). Jfr varp-. Syn.: 
se grasserstör; plums; puls", bet. 1, m.fl. 

pump" m. la pommp ÖVd. 'fjärt / fart'; an st å 
11X-12t po'mmper Li. 'han sitter och släpper vä-
der högt och ljudligt gång på gång'. Syn.: se 
drit, bet. 2; purp m.fl. 

pumpa' sv.v.l. pu'mmpa Ga. (jfr pump', bet. 2; 
SAOB pumpa") 'skrämma fisk med puls'. 
Syn.: se paska, bet. 2; pulsa! m.fl. 

pumpa" sv.v.l. po`mmpa Mal. ÖVd. (jfr SAOB 
pump  uh a ) släppa väder (hörbart) / break wind 
(audibly)'. Syn.: se prumpa, bet. 1; purpaI  
m. fl. 

pund n. I a pqnnd Älvd. Våmh. pun(n)d övr.OvSi. 
Rättv. Leks. Ål Ga. Flo. punn Bju. Nås (best. 
pu' nndä Nås) ponnd Mal. ÖVd. 1. 'skålpund / 
weight of about one pound' (SAOB la; ÖDB II 
356) OvSi. Rättv. kOpynnd Älvd. lakunnd Ors. 
'skålpund lid; nå'verpunnd öOrs. nå"varpun(n)d 
Rättv. 'skålpund näver'. Jfr skål-. Syn.: se 
mark f. m.fl. 2. 'lispund / weight of about 18 
pounds 12 ounces' (SAOB 1 b; ÖDB II 323, 344) 
allm. 3. 'den punkt på ett skålpundsbesman, där 
besmanet väger jämnt / the point on steelyard 
where the scales are even' Våmh. Jfr pundsna-
gel, bet. 1. 4. (best.:) 'högsta punkten på en 
väg, som går över ett berg; backkrön / brow of 
hill' (jfr DNO 1: 3, s. 8ff.) Våmh. Ve. Leks. Ga. 
Jfr borst, bet. 6; brott, bet. 14. Syn.: punds-
-nagel, bet. 2, -nagle, bet. 2. — Ssgr: po'nnd-
betta Li. po'nndsmääbötta Mal. po'nndsmårbet-
ta ÖVd. 'bytta, rymmande ett lispund smör'. 

punds-gädda f. IV a pu"nnsgedda Ve. 'gädda som 
väger omkring ett lispund / pike, weighing about 
one pund (bet. 2)'. 

punds-nagel m. Id pu' nnsnågsk Leks. po'nnsnå-
gek Mal. 1. 'stift på besman, utmärkande ett 
punds vikt / pin on steelyard, marking weight' 
(jfr SAOB) Leks. Jfr marknagel; pund, bet. 3. 
Syn.: pundsnagle, bet. 1. 2. 'backkrön, höjd-
krön' (jfr DNO 1: 3, s. 8ff.) allm. Syn.: pund, 
bet. 4; pundsnagle, bet. 2. 

punds-nagle m. Illa po' nndsnaggka Mal. 1.= 
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föreg., bet. 1. 2. = föreg., bet. 2; appå po'nnds-
naggkam 'på högsta backkrönet'. 

pung m. Ib pyyyg Älvd. Våmh. puyyg övr.OvSi. 
puuy Rättv.—Mal. poyyg (best. po'nndjin— 
pö'in; dat. pöljam) ÖVd. 1. a. 'väsk- el. påslilc- 
nande förvaringspersedel av läder, tyg el. dyl., 
avs. för t. ex. pengar, tobak, hagel, elddon, ar- 
senik, handarbete / purse, pouch' (se ill.; SAOB 
1-2) allm. dänn sam int vill si-o'pp mä å'gom få 
si-o'pp mä winnjan Dju. 'den, som inte vill se 
upp med ögonen, får se upp med (penning)pung-
en'; jö'rpuyug vMor. 'litet juver' (på kviga); 
bra`kkpuyy Äpp. 'byxficka'. Jfr pryska, bet. 4; 
don-, eld-, eldför(s)-, hagel-, krus-, kul-, lås-, 
penning-, salt-, troll-. b. 'väska av vadmal 
med applikation av skinn, häktad vid kjortellin- 
ningen / cloth bag with skin appliqu, fastened to 
waist-band of woman's kirtle' (ÖDB IV 355) 
Mock. Syn.: se kjortelkoppe; pryska, bet. 1, 
m.fl. 2. 'hudsäck som omger testiklarna, scro- 
tum' (SAOB 6 b a) Mor. Flo. Nås Mal. Syn.: se 
balla; skräppa, bet. 2, m.fl. 3. 'kyrkhåv / 
collection-bag' (SAOB 4b) Våmh. Ors. Nås; 
isanjä' 	nntn, skar i djä' ajti 	nndjan vOrs. 
'den här slanten skall jag lägga (eg. giva) i kyrk- 
håven'. Syn.: håv, bet. 2; offerhåv. 4. (sena- 
re ssgsled:) 'olika typer av skyddsdynor i häs-
tens seldon; selpung / different kinds of protect- 
ing pads in harness'; se bogred-, brott-, lös-, 
ring-, sel-. 5. (senare ssgsled:) 'behållare för 
belysningsved / container for illumination-sticks' 
Våmh. (Bon.); se lys-. 6. 'hölje av näver el. tyg 
till nätsänke av järn el. sten / birch-bark or cloth-
covering for net-sinker of iron or stone' Våmh. 
Jfr näver-, sten-. 7. (senare ssgsled:) a. 'en 
Rhinantus-are Ål; se s k all er-. b. 'kråkklöver, 
Potentilla palustris' vÄlvd.; se mjölk-. 8. (se-
nare ssgsled:) 'ett slags mjukost / a kind of 
soft cheese'; se löpels-, mes-, mesost-. 9. 
'liten el. kortvuxen, knubbig varelse / short 
squat creature' Leks. Mal. ÖVd. Jfr knut-, ox-. 
10. 'ohjälpsam, snål el. envis person / unhelpful, 
mean or stubborn person' OvSi. Jfr get-, gnid-, 
men-. 

punga sv .v .1. puy(y)- Rättv. Bju. Nås po'yyg- Li. 
(endast i särsk. förb.; ut:)puy(y)-a't Rättv. Bju. 
Nås 'komma ut med, betala / pay' (SAOB); (åt:) 

po'yyg-ät å bjä`ro Li. 'bära tung, hängande bör-
da' 

pung-flaska f.IV a pu'yyjkasska Jä. 'trekantig 
flaska av trä, avs. för förvaring av dryckesvaror 
under resa / triangular wooden flask used for 
carrying drinks on journeys'. Syn.: träflaska. 

pung-gräs n.; best. py`yugråseö Älvd. 'ängsskall-
ra, Rhinanthus minor'. Syn.: se j o h an n e s-
knopp; penningsflasor; penningpunggräs; 
skallerpung m.fl. 

pung-halvard m. pu'yyhallosk Flo. (jfr Halvard; 
halvöre; skämts.:) 'kopparslant / copper coin'. 

pung-hål n. J a pu'yyhiik Nås 'hål på baksidan av 
pälsen, i vilket man hängde de båda vantarna, 
hopfästa vid varandra medelst knapp och hyska / 
hole at back of fur-coat in which gloves were 
hung, fastened together by button and hook'. 

pungig adj. I py`uuNiti nVåmh. py'yygQn Våmh. 
(Bon.; jfr pung, bet. 10) 'ohjälpsam, envis, tjurig 
/ unhelpful, stubborn, sulky'. Jfr enhärdig; 
ogagnsgod; puttig m.fl. 

pung-krok m. I b pu'yykrök Mock. (jfr pung, bet. 
1 b) 'beslag med krok, varmed kjortelkoppe 
hakades fast på midjelinningen / mountings with 
hook, with which kjortelkoppe was fastened 
to waist band' (ÖDB IV 355). Syn.: kopp- 

pung-lås n. la py'yygZrjs Älvd. pu'yuglås öMor. 
pu'yylås Dju. 'spänne, lås till pung, särsk. till 
penningpung / lock of purse' (SAOB). 

pung-makare m. pu'yygmakär Ve. 'sadelmakare / 
saddler'. 

pung-mule m. Illa po'yymitke Li. 'förhud / fore-
skin'. Syn.: se förhud; pillskinn m.fl. 

pung-ren adj. I pu'yyrivi Rättv. (Bo.) Mal. (jfr ren 
adj.) 'vars penningpung är tom, pank / with an 
empty purse, broke' (SAOB). 

pung-skrapa sv.  .v .1. py'yygskråpå Älvd. 'grund-
ligt lura på pengar, pungslå / fleece a person of 
his money'. Syn.: pungslå. 

pung-slant m. Ja pu'yyllannt Nås (jfr pung, bet. 
3) 'slant, som lades i kyrkhåven / coin put in 
collection-bag in church'. Jfr offerpenning. 
Syn.: håvslant. 

pung-slå st.v.  . 	Bju. pu'ugski Nås 'lura på 
pengar, avpressa (ngn) pengar, tilltvinga sig 
pengar; ta för mycket betalt' (SAOB). Jfr kugga! 
v. Syn.: pungskrapa. 
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punker-öl n. Ja pu'uukäråk Nås 'hembryggt dric-
ka / home-brew'. Jfr funkerkanna. 

punsch m. ponns Mal. ÖVd. 1. 'likörartad dryck 
/ (Swedish) punch' (SAOB 1). 2. (senare 
ssgsled:) 'dryck av (uppvärmt) vatten, vari blan-
dats messmör / drink of (warm) water mixed with 
soft whey-cheese' ÖVd.; se messmör-. 

puppela f. IV a pu`ppila Ga. (jfr? V11 pupp) 
'kvinnligt könsorgan / female sexual organ'. 
Syn.: se puska; toppela m.fl. 

pur adj. I par Våmh. (Bon.) 'ren, ram, uppenbar / 
pure, obvious' (SAOB 3); e wä do prera 

mölhOtg Våmh. (Bon.) 'det var då rent omöj-
ligt'. 

purk-bracka f. IVa se purpbracka. 
purp m.Ia purrp Soll. 'fjärt / fart'. Syn.: se 
pumpu m.fl.  

purpal  sv.  .v .1. pu'rrp(a) Soll. 'släppa väder (hör-
bart)'. Syn.: se prumpa, bet. 1; pumpa" m.fl. 

purpali  sv.  .v .1. pa'rrpa Ore 'räfsa samman murket 
trä, barr, mossa etc. / rake rotted wood, pine 
needles etc.'. Jfr porka, bet. 1. 

purp-bracka(—purk-) 	f. IV a 	pu'rrpbrakk— 
pu'rrkbrakk—ku'rrkbrakk vMor. (jfr purpal  v.) 
'lågt skurna hängbyxor, bildande en påse baktill / 
trousers shaped like a bag at back, baggy 
trousers' (se 	Jfr kuckbracka. 

purra' sv .v .1. pa'rr vSoll. (jfr Torp purra!) 'vara 
trumpen / be sullen'. Syn.: se prunta m.fl. 

purra" SV.v.1., se påra. 
purre m. Illa; pl. pu'rrär Mal. 'lamm I lambs' (jfr 
Rietz 518a pärre); trkkar, ta`kkar, pu'rrär, 
sä`är a, kam nä', 'Picka mi Mal. 'lockrop på 
fåren'. Jfr pirra! f.; pirre; pyre m.fl. Syn.: se 
lamm; tämmel m.fl. 

purrig adj. I pu'rron vSoll. pa'rru Dju. pu'rru 
Äpp. 'trumpen, sur, förargad, snäsig / sullen, 
sulky, angry, snappish' (SAOB II). Syn.: se 
frunt; prunt m.fl. 

purvel m.Ia—d, se parvel. 
pus oböjl. adj., adv. pås—bas Jä. (jfr bus adv.) 
'rätt, lagom ljust right'; e-dä va pä's a på' r, hå 
Jä. 'det där var lagom åt honom (viss omtalad 
person, ej med namnet Per)'. 

pusa sv.v.3. Kesa Ål (jfr busa; Multrå pusa) 
'flamma upp, skjuta fram (om eld) / blaze (about 
fire)'. Jfr pussa"; pusta, bet. 3; pysa. 

puska f. IV a pusska ÖVd. 'kvinnligt könsorgan / 

female sexual organ' (V11). Syn.: se bussa, bet. 
5; puppela m.fl. 

puss' m. Ja puss vSoll. Mal. 'kyss på munnen / 
kiss on the mouth' (SAOB puss"). Syn.: se 
gode; lille, bet. 1; spinke, bet. 2, m.fl. 

puss" m. J a puss Ors. (jfr pussa") 'litet fräsande; 
liten väderil / hissing, fizzle'; a'sskpuss Ors. li-
tet fräsande i askan i spisen'. 

puss' m. Ja puss vMor. Rättv. (Bi.) Leks. Bju. 
Flo. Nås Mal. 'liten vattensamling, vattenpuss, 
pöl / puddle' (SAOB puss' 1); tje'nnpuss vMor. 
'liten vattenpuss ute i en myr'; klro'sspuss Leks. 
'grodpöl'. Jfr putt; sjö-, vattu-. Syn.: lok, 
bet. 1; pöl. 

pussa' sv .v .1. 	ssa vSoll. Leks. pu` ssa Mal. 
'kyssa (på munnen) / kiss (on the mouth)' (SAOB 
pussa!). Jfr lille, avl.; spinke, avl. Syn.: got-
ta; pistra!, bet. 2. — Pass.: pu'ssas vSoll. 
'kyssas'. Syn.: snuta, pass. 

pussa" sv.v.l. plessa Ors. (jfr SAOB pussa"). 
1. 'fräsa (susa) svagt / hiss, fizzle' (t. ex. väderil i 
aska). Jfr pusa. Syn.: pysa, bet. 2; pys-
sjal'. 2. 'pusta, sucka / puff, sigh'. Jfr pusta, 
bet. 1. — Särsk. förb. (till:) e pussä-ti'k Våmh. 
(Bon.) 'det puffar till' (om eld). Jfr pusta, bet. 3. 

pusserlig adj. I pusPerkin Våmh. (Bon.) (jfr SAOB) 
'trevlig, behaglig / nice, pleasant'. — Adv.: 
pusPerki Våmh. (Bon.) 'trevligt / nice(ly)'; (äv. 
ironiskt:) jo jån så ed an't pusPerlri 'jo, här såg 
det trevligt ut!'. 

pussla sv .v .1. pu'illa Våmh. (Bon.) pu'ssälr 
vMor. (jfr SAOB pyssla). 1. 'pyssla, knåpa / 
potter' (Rietz pusla 1; Gotl.Ordb.; We.; Torp 
pusla; jfr SAOB pyssla 1) vMor. Jfr knyppla, 
bet. 2; plistra, bet. 1, m.fl. Syn.: se pickla; 
pjassla; pylsal, bet. 3; pynta, bet. 6; pyssla; 
påsa; påta, bet. 2, m.fl. 2. 'omhulda, pyssla 
om; klema / cherish; pamper' (jfr SAOB pyssla 
2a; Rietz pusla 2) Våmh. (Bon.); pu'Illä 41m-
b-im gn bå sl'ent å bt"tiga 'hon omhuldar ho-
nom både sent och bittida'. Jfr pli stra, bet. 2. 

puss-mjöl n. II pu`ssmäölr Våmh. (Bon.) plessrnM1 
öOrs. (jfr pussa", bet. 1) 'spormjöl av Lycopo-
dium, nikt / lycopodium powder'. Syn.: se 
brus-, pust-, pys-mjöl; fjuss m.fl. 

pust m. I a påst—pusst nVåmh. vSoll. pirst Våmh. 
(Bon.) part Mor. Soll. Ors. Ore Flo. Nås pus(s)t 
Ve. Rättv. Ål Jä. Mal. ÖVd. 1. 'svag luftström, 
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vindfläkt / breath of wind, air current' (SAOB I 
la) Ål Mal. Jfr put, bet. 2. 2. 'redskap att fläkta 
med, blåsbälg / bellows' (SAOB II; ÖDB II 
64 ff.) allm. Jfr hand-, skinn-, smed-, smedje-, 
strömmings-. Syn.: bälg, bet. 2; bälga, bet. 

3. (jfr pusta, bet. 3) 'hastigt uppflammande 
låga av spor- el. niktmjöl / sudden flame from lit 
lycopodium powder' nVårnh. Syn.: se brus-
mjölseld; pys" m.fl. 4. 'lummer, Lycopo-
dium' nVåmh. Syn.: se fjussgräs; fluss, bet. 
2b, m.fl. 

pusta sv .v .1. på`st(a) Älvd. öMor. vSoll. Soll. 
Ors. pu`ssta Våmh. Ve. pu`s(s)ta Rättv. Äpp.— 

presta Nås. 1. 'andas ut kraftigt, flåsa; 
blåsa / breathe out heavily, pant; blow' (SAOB 
3) öMor. Ve. Rättv. Mg. Jfr pussa", bet. 1. 
Syn.: pysa, bet. 1; päs a, bet. 1. 2. 'vila litet I 
rest a while' (SAOB 5) allm. Syn.: blåsa, bet. 
8; blåsa ut, bet. 2. 3. 'hastigt flamma upp (om 
eld) / flare up (about fire)' Våmh. Jfr pusa; 
pussa" till. Syn.: se fjussa m.fl. — Särsk. 
förb. (ut:) kat an stä'n mäs an påstär-a'jt vSoll. 
'låt honom (o: hästen) stanna och vila litet (eg. 
stanna medan han pustar ut)!'. 

pust-mjöl n. II pu`sstmg°4- Våmh. (jfr pusta, bet. 
3)=pussmjöl. 

pust-stång f. I b pu'sststeyg Våmh. pu`s(t)ståyy 
Ål 'dragstång till blåsbälg / pole by which 
smithy-bellows were worked' (ÖDB II 67; We.). 
Syn.: dragstång, bet. 1. 

put m. J a påt Älvd. Mal. (jfr puta v.). 1. 'utskju-
tande del / sthg sticking out' (SAOB put') Mal. 
Syn.: pjuk, bet. 1; puta, bet. 1, m.fl. 2. 'hastigt 
farande vind el. forsande vatten / gust of wind or 
quickly running water' Älvd. fr  4 ky'yunf öajt i 
gndå pii'tp 'från lugnvattnet till den där forsen'. 
Jfr bus, bet. 1; pust, bet. 1; väder-. 

puta f. V pu"ta Ors. preta Mal. Li. 1. 'utskjutan-
de parti' (jfr SAOB put') Mal. Syn.: put, bet. 1. 

'dyna under selkrokens stödjande platta / pad 
under harness pad' (SAOB puta" 1 a) Li. Syn.: 
dyna, bet. la. 3. 'fingerskydd, tuta / finger-
-stall' Ors. sennputa öOrs. 'fingerskydd av 
skinn'. Jfr finger-hatt, -smock. Syn.: snutt, 
bet. 7. 

puta sv .v på`ta Älvd. put- Flo. ',feta Mal. (jfr 
SAOB; Rietz puta') 'spruta, strömma; fara el. 
yra (kring) / spurt, stream; come running or 

whirling' Älvd. drP teä ad på'tt e'tter Älvd. 'ex-
krementerna hade sprutat efter (honom; om en 
skrämd björn)'; gn pa'ter å få'r Älvd. 'han far 
iväg med stor brådska'. Jfr pytta, bet. 1. — 
Särsk. förb. (fram:) 1. pi-et-fram Mal. (Y.) 'stic-
ka fram' (SAOB). 2. e pitt-frgmm wa' ttneä 
Älvd. 'det sprutade fram vatten'; (ut:) pät-å't 
Flo. Mg. 'sticka el. skjuta ut' (SAOB 2); (utur:) 
e påter-a'utyr Älvd. 'det sticker fram' (t. ex. hö 
ur en trasig bärkorg); (å:) e påter-j' i spi'sqm 
Älvd. 'askan sprutar upp i spisen'; (över:) e 
på'ter-g'ver fö dig Älvd. 'ditt humör kokar 
över'. 

puts n. J a putts Ål puss Äpp. 'spratt, skälmstyc-
ke, rackartyg / joke, prank, mischier (SAOB 
puts" 3). Syn.: skälmstycke. 

putsa sv.v. 1 . pu`ssa Äpp. 'skämta med, giva ett 
skämtsamt svar / joke with' (jfr SAOB putsa); 
je pu`ss prä'sstp 'jag gav prästen ett skämtsamt 
svar'. 

puts-holt m. J a pu`ssliallt—pu'ushållt Mal. pdtts-
hållt Li. 'skomakarverktyg, varmed kant av sula 
och klack glättas, putsholt / shoemaker's tool, 
with which edge of sole and heel are trimmed, 
sleeker' (SAOB; jfr ÖDB 11 275). Jfr polerstål. 
Syn.: se getklöv, bet. 2; gnekträ; putsknekt 
m.fl. 

puts-hyvel m. I d pu'ushyvyl Mal. 'liten, plan 
hyvel, anv. till tillhyvling el. putsning, släthyvel / 
smoothing-plane' (SAOB). Syn.: släthyvel. 

puts-knekt m. la pu` ttsknäkkt Mal. = putsholt. 
putt m. J a pett Älvd. putt—pått vMor. pått Soll. 

patt Ors. Mal. ÖVd. putt Äpp. 'liten samling 
vatten el. dy / small pool of water or mud' 
(SAOB putt' 1); ke'llpatt Ors. 'liten källa'. Jfr 
puss"; dret-, dy-, lort-, sjö-, tjärn-. Syn.: 
pytt. 

putt interj. putt Ve. Rättv. 'pyttsan, lappri! / non-
sense, fiddlesticks!' (jfr Multrå putta); putt 
stji'mmpa, sa lå`s-olls Rättv. 'strunt i förskinnet, 
sade Lars 011e' (talesätt). Jfr pjäte", bet. 2. 
Syn.: pytt. 

putta sv.v. 1. på'tt(a) Mor. Soll. pa`tta Mal. Li. 
(Torp). 1. 'puttra, sjuda / simmer, boil' (om 
vatten, om jäslera) Mor. Soll. på'tt å kö'k(a) 
Soll. 'koka, så att det nätt och jämnt bubblar'. 
Syn.: se pirra!, bet. 2, m.fl. 2. 'myllra, vimla I 
swarm, teem' Mal. ä e fi'ssk då, ss ä pa'tt 'det är 



puttas 	 188 5 	 pylsal  

fisk där, så det myllrar'; dam töss va gå-te pa`tt 
vå'a  da 'de tycktes kunna vara där och trängas i 
folkvimlet (eg. tycktes vara god-till (att) putta 
och vara där)'. Jfr porla, bet. 2. 3. 'muttra, 
yttra missnöje / mutter, show discontent' Li. an 
jäll på pa'tt Pve di da 'han höll på och muttrade 
över det där'. Jfr mulla", bet. 2. 

puttas sv.v.I. pass. pu`ttas Soll. (jfr Rietz 514b 
putten) 'se misslynt ut / look discontented'. Jfr 
fnurra, bet. 1; mutta, pass; puttig; prunta. 

putte m. pu` tte Mal. (jfr påta f.; påta v., bet. 4; 
SAOB putt b 011). 1. 'ett bollspel la ball-game'; 
ve vii k ',tette 'vi skola leka putte'. 2. 'läder-
boll, stoppad med hår el. tagel / leather ball, 
filled with hair or horsehair'. Jfr putteboll. — 
Ssg: pu'ttegubbän m. best. Mal. 'den deltagare i 
leken putte, som skulle försöka bränna de andra 
deltagarna med en boll'. 

putte-boll m. I a pdtteball Mal. (jfr påta f.; påta 
v., bet. 4; SAOB puttboll); 'boll, sydd av skinn 
och stoppad med tygtrasor / ball, made of leather 
and filled with pieces of cloth'. Jfr putte, bet. 2. 

putter n. pu' ttär Leks. 'klagomål / complaint' (jfr 
SAOB putter" 1). 

putter-källa f. IV a pgi'tärkällda Ore 'källa med 
bubblande vatten / spring with bubbling water'. 
— Ssg: we skum stå' dri`kk på'tärkäldwätn Ore 
'vi skola i väg och dricka vatten från den bubb-
lande källan / we are going off to drink from the 
bubbling spring'. 

puttifnask m. Ib putifna'ssk Mal. 'obetydlig el. 
småvuxen individ; parvel / small, insignificant 
person; little chap' (SAOB puttefnask). Jfr 
pjäte", bet. 1; pys'; påte, ssg. 

puttig adj. I p ii"tug nÄlvd. pu' ttun öMor. pu`ttån 
Soll. pdttug Leks. pu`ttu Äpp. Mal. ÖVd. (jfr 
puttas) 'surmulen, trumpen; grinig / sullen, sul-
ky; fretful' (jfr SAOB putten). Jfr pungig; pys-
sjig, bet. 2. Syn.: se burkig; prunt m.fl. 

putti-möla f. IV a p u‘ tama% Mal. (Öj e) 
'röksvamp (i färskt tillstånd) / fresh puff-ball 
fungus'. Jfr blindmöla. Syn.: ostmus, bet. 2. 

puttra sv.v. 1. pu'tter Älvd. pu'ttär nVåmh. po't-
tär Våmh. (Bon.) po"tär vMor. pu"tär—på"tär 
Soll. pu`ttra Ors. Leks. pti`tra Ore pirtra Rättv. 
pu`ttra Bju. Mock. Äpp. ps`ttra Flo. Nås Mal. 
ÖVd. 1. 'bubbla, sjuda (om vätska) / bubble, 
simmer (of liquid)' (jfr SAOB 2a) allm. ä pa`tter 

å kö`k nä Tra. 'det bubblar och kokar nu'. Syn.: 
se pirra!, bet. 2, m.fl. 2. 'prata; gnata, gräla / 
chat; nag, quarrel' (jfr SAOB 1) allm. ig ii`rd 
drm byrd-4 pu'ttär ati nogu nVåmh. 'jag hörde, 
att de började prata om någonting'; pu`ttar på 
nann Leks. 'gnata på ngn'. Jfr nagga, bet. 2; 
pladdra; sarga, bet. 2, m.fl. 3. '(tyst) läsa en 
besvärjelse / (silently) cast a spell' Äpp. ska du 
pa`ttär gv häki' så'rä li`tä 'skall du ta och läsa 
litet över det här såret (litet)?'. — Särsk. förb. 
(ut:) an puttrad-a'jt dem vOrs. 'han grälade, så 
att de gingo ut'. — Av!.: pus nar n. Leks. 'små-
gräl, gnat; klagomål / bickering, nagging; com- 
plaints'; ',tetra f. Rättv. 'kvinna som kinkar och 
beklagar sig; gnatig kvinna / complaining or nag-
ging woman'; pietru Rättv. pu' ttrug Leks. adj. 
'som smågrälar, gnatig; sur / nagging; sullen'. 

putulocka sv .v .1. pa"tukukka Våmh. 'bära (ett 
barn) på ryggen så, att barnet satt på den bäran- 
des axlar el. lade sina händer över dennes axlar 
och bäraren höll i barnets händer / give child a 
pickaback'. Jfr baksäck; brindhals, bet. 2; 
bult, bet. 12. Syn.: se baka"; halsadbaka 
m. fl. 

puv m. Ja påv Leks. 'liten gosse, parvel / little 
boy'. Jfr pyst. Syn.: se kovde; parvel, bet. 1; 
pojktrant; puve m.fl. 

puve m. pg`va öLeks. = föreg. 
pyllal  sv .v .1. py'lla Leks. (jfr ? polla, bet. 3) 
'ryka med en smal rökpelare / smoulder with a 
narrow column of smoke'. Jfr päla!, bet. 3. 

pyllall  sv .v .1. py'lla Leks. (jfr ? Torp pyll m.) 
'gräva el. plöja grunt; påta i jorden / dig or 
plough shallowly; poke about in the ground'; si, 
har mu'llvakri ha py'lla jan svLeks. 'se, hur sor-
ken har grävt här!'. — Särsk. förb. (upp:) jä 
pylla-o' pp en vå'g Leks. 'jag påtade upp en väg 
(i snön)'. 

pyllig adj. I; n. py'llut Ål 'moddigt (om snö) / 
slushy (about snow)'. Jfr bylsa, avl., bet. 4; 
byltig, bet. 2. Syn.: moj sig; pölig, bet. 2. 

pylsal  sv .v .1. pr1(1)sa Rättv. py'llsa Leks. (jfr 
pulsa"). 1. 'vada i snö, pulsa / wade through 
snow, trudge' Leks. Jfr pulsa". Syn.: pöla, 
bet. 1. 2. 'sträva, streta / toil, plod' Rättv. du få 
pr1(1)sa å hal-å' du Rättv. (Bo.) 'du får sträva 
och streta, du'. Jfr pittla, bet. 2. Syn.: kava, 
bet. 2; päla', bet. 2. 3. 'knåpa, pyssla / potter' 
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Rättv. Jfr plistra, bet. 1; pyltall. Syn.: puss-
la, bet. 1. —Avi.: pylls n. Leks. 'pulsande i snö! 
trudging through snow'; pi'l(1)sas n. Rättv. 'stre-
tande, slit'; py'llsut tä gå' Leks. 'tungt att gå på 
grund av att man måste pulsa i snö'. 

pylsall  sv.v.l. (endast i särsk. förb.; på:) pils-på' 
sä Rättv. pylls-på'-ssä Jä. 'bylta på sig (så att 
man ser otymplig ut) / put on a lot of clothes, 
wrap oneself up (so that one looks clumsy)' 
(SAOB). Syn.: bylsa å; bylta på; dulsa på; 
fagga på; palta! på; pjältal  å; pyltal  på och 
å; py s sj al  å. —Avi.: py'llsu adj. Äpp. 'som har 
skrynkliga kläder / with creased and crumpled 
clothes'. 

pyltal  sv.v.l. pi'llta öMor. pilt- vOrs. Rättv. Nås 
py'llta Leks. py'lta Bju. pylt- Al Mal. pi'llta 
Dju. 1. 'slaska, kladda; spilla! splash about, 
smear; slobber' öMor. Jfr pingla", bet. 3; pöla, 
bet. 2; slapsa; slaska, bet. 1. Syn.: sylta. 2. 
'kläda på tjockt / put on a lot of clothes' (V11 
pyltal) Leks. Bju. Dju. Syn.: se pyl sa" m.fl. 
— Särsk. förb. (i:) pillt-i' si veli'nndjän öMor. 
'slaska i sig vällingen'; (nedå:) pillta nidå' si 
öMor. 'slaska ned sig (med vatten)'; (på:) pilt-
-på' sä Rättv. Dju. pilt-på' Nås pylt(a)-på' Bju. 
pylt-på'-ssä Al pylt-på' sä Mal. 'bylta på sig, 
kläda på sig flera plagg utanpå varandra'. Syn.: 
se pylsa" m.fl.; (å:) pilt-ö' vOrs. 'dets.'. — 
Ssgr: py'lltamör f. vMor. 'snuskig kvinna! filthy 
woman'; pi'lltbrakka f. öMor. 'lortaktig, sölig 
kvinna! dirty, sloppy woman' (jfr kvatta, ssgr; 
sylta, ssgr); py'lltjån m. Leks. 'slarvigt klädd 
karl el. pojke / carelessly dressed man or boy'; 
py'lltmaja Son. py'lltmaja Leks. f. 'oordentlig 
el. illa klädd kvinna! careless or carelessly dres-
sed woman' (jfr p y s sj a f., bet. 2). — Avl.: pyllt 
m. Soll. 'slarvig el. illa klädd karl / careless or 
poorly-dressed fellow'; pillt Rättv. pylt Bju. n. 
'många klädesplagg utanpå varandra / many 
layers of clothing'; py'llta f. vMor. Soll. 'slarvig 
el. illa klädd kvinna! careless or poorly-dressed 
woman' (jfr pyssja f., bet. 2). 

pyltall  sv.v.l. py'llta Älvd. vMor. Soll. Ore Leks. 
(jfr V11 pylta") 'stöka, pyssla, knåpa; krångla! 
potter about; make a fuss' (Burträsk). Jfr plist-
ra, bet. 1; pylsal, bet. 3; pynta, bet. 6, m.fl. — 
Särsk. förb. (från:) nå ar e pyllta-frå' me ajt e 
flå`se Ore 'nu har jag stökat ifrån mig (ute) i 

fähuset'. — Avi.: pyllt n. vMor. Soll. 'stök, be-
svärligt arbete; krångel / difficult work; bother'. 

pyltig adj. I py'lltån Soll. pi'l(l)tu Rättv. Nås 
py'lltug Leks. py'lltu Bju. Flo. Äpp.; n. pi'lltut 
öMor. (jfr pyltai). 1. 'oordentlig, slarvig (i ar-
bete, klädsel m. m.), ovårdad, ostädad / careless 
(at work, in dress etc.), untidy' öMor. Soll. 
Leks. Flo. py'lltug är-o faskv, å py'lltut har-o-n-
-ä he`mma dar Leks. 'ovårdad och smaklöst 
klädd är hon själv, och ovårdat och framdraget 
och stökigt har hon det där hemma'. Jfr pyssjig, 
bet. 1; pölig, bet. 1. 2. 'otymplig av mycket 
kläder, påbyltad / bundled up in clothes' Rättv. 
Leks. Bju. Nås Äpp. 

pynde n. III py`nndä Våmh. (Bon.) 'bylte / bun-
dle'; kkii'dpynndä 'bylte av kläder'. Jfr pyngel, 
bet. 1. Syn.: bylte. 

pynga f. IV a py'nnja Mal. (jfr VII py nj a) 'lösak-
tigt fruntimmer / loose woman'; o å Sam e 
py'nnja 'hon är som en pynga' (sagt om pråligt 
klädd kvinna). Jfr pugga m.fl. 

pynga sv.v.3.-1. py` nnja--py'yya (pret. py'yyda) 
Leks. 'slarvigt sy ihop, snörpa ihop / tack, run 
up' (Rietz 515b p y nj a; Torp p y n gj al; Multrå 
pynja); py'nnja å la`ppa 'snörpa ihop och lap-
pa'. Syn.: se hyra; körpa ihop; laska ihop, 
bet. 2; lurpa; pynga ihop m.fl. — Särsk. förb. 
(ihop:) pyyyd-ihö'p Leks. 'sydde ihop så att 
skrynklor bildades'. Jfr hängla ihop. Syn.: se 
pynga m.fl. 

pyngel m. I d py'nndjelr (pl. py'yygker) Älvd.; 
obef. Våmh. Mor. (Rietz 513a; Gotl.Ordb.). 1. 
'knyte; bylte / bundle' (även om mycket litet 
knyte, innehållande magiskt verkande ämnen; 
SAOB 1); kkii`pynndjelr 'knyte av kläder'. Jfr 
pynde. 2. (pl.:) 'persedlar, saker, grejor / 
items, things' (jfr SAOB 2); uNtin rmt-ja'gp 
py'yygka 'vi skola samla ihop grejorna'. Jfr pi-
nal, bet. 3. 

pynta sv.v. 1. p y' nnta Älvd. Våmh. p y' nnta vMor. 
Ore 	öMor. Ve. Ors. py`nnta Flo. Jä. 
pi`nnta Nås Li. pö'nnta Mal. (jfr SAOB pyn-
ta"). 1. 'laga, reparera / mend, repair' (SAOB 
pynta" 1) Älvd. Våmh. Mor. Ve. Ors. py'nnt 
wå'vin Älvd. 'laga väven'; py'nnt gä`rdg Våmh. 
'laga gärdesgårdarna'; we"gåpinnta Ors. 'repare-
ra väg'. Syn.: hömj a", bet. 2; laga, bet. 5. 2. 
'städa, göra fint / clean, tidy up' (SAOB pynta" 
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4) Ve. Ors. Nås. Jfr dona, bet. 2; hyfsa'. 3. 
'slutgiltigt snygga till; göra den slutliga putsning-
en / give sthg a final tidying-up; put the final 
touch to sthg' (t. ex. om  en hässja, om ett lagg-
kärl) Ve. 4. 'rensa (säd) gm att kasta, sålla och 
dryfta den / sort (grain) by throwing it up into the 
air and sieving it' Våmh. Ve. Ors. 5. pinnt fi'nn 
Nås pynnt fi'nn Jä. 'draga skinn gm skinnar-
ring för att efter betningen befria dem från mjöl / 
pull hides through skinnarring so as to free 
them from flour'. 6. 'arbeta noggrant el. petigt, 
knåpa, pyssla /potter (with sthg)' (jfr V11 pynta" 
1) Ore Nås Li. wänn e ä mo'rrfar hsld-å py`nn-
tär mä Ore 'vad är det morfar håller på och 
sysslar med?'; py`nnta s mu"ko Ore 'pyssla med 
att skotta'. Jfr pylta". Syn.: se pussla, bet. 1, 
m.fl. 7. 'kela / caress, pet' (jfr V11 pynta" 1) 
Våmh. i py`nntäd min e'sstim 'jag kelade med 
(den skrämda) hästen'. 8. 'fara illa med; plåga / 
treat badly; torment' (t. ex. människa el. häst; jfr 
SAOB pynta" 6) Ors. Jä. 9. 'gå upp emot, 
mäta sig med, överträffa / compare with, sur-
pass, exceed' Jä. Mal. hö' e-n(n)t ä gå'ke py`nn-
ta en(n)t Jä. 'henne är det inte gott att tävla med 
el. överträffa, inte'. 10. (ironiskt:) 'ostäda, skrä-
pa ned, smutsa ned / mess up, dirty' (SAOB 
pynta" 7) Ve. Flo. Syn.: se dona, bet. 7; tera 
m.fl. — P. pret.: py`nntad Älvd. 'städad, fejad / 
tidied up'. — Refl.: pi`nnt-se Ve. Nås. 1. 'göra 
sig fin' Ve. 2. 'kråma sig, bete sig' Nås. — 
Särsk. förb. (av:) pin(n)t-ci'v Ve. 1. 'verkställa 
den slutliga putsningen av ett laggkärl' (ÖDB II 
173). 2. 'dryfta säd'; (e f t e r:) pint-e'ttär Ve. 
'räfsa efter, finräfsa'; (ned:) pinnt-nt 'd se Ve. 
pynt-tir sä Flo. pint-rt' se Nås 'smutsa ned 
sig'; ri'rpönntr,i Mal. 'nedsmutsad'; (på:) 
pö'nnt-på an-då' Mal. 'sätt pli och fason på den 
där (pojken el. karlen)'; (stad:) pint-stå' Nås 
'skapa oreda, röra till'; (till:) i fr.4`g o, hår o add 
hinn pönnt-t' ss'uvok Mal. 'jag frågade henne 
hur hon kunde ha smutsat ned så (eg. såvordet)'; 
(upp:) 1. 'reparera' (t. ex. ett hus) Ors. 2. 
'putsa, snygga till; sopa upp' Våmh. Ve. Li. 
pynt-u'pp si Våmh. 'kläda sig i helgdagskläder'. 
3. ä pynntä-uipp &la Våmh. (Bon.) 'det pryder 
upp det där'. 4. pinnt-tepp 	Ors. 'stycka 
djuret' (vid slakt). 5. 'rensa (säd)' Våmh.; (ur:) 
pinnt-i'r Ors. 'rensa ur' (t. ex. en lada). — Ssgr: 

py'nnttrådtt m. best. Älvd. 'trådände som sparas 
i väv el. nät att laga med'; py`nntenndä m. 
Våmh. (Bon.) 'garnände, varmed man lagade 
brusten varptråd'. — Av!.: we"gåpynnt(a) f. 
vMor. 'vägreparation / road-repair'. 

pyra sv.v.1.-3. pa'jra—pl` ra Ors. (pret. pi' red 
öOrs.) ps`jra—pg`ra Ore pg`ra Leks. (Silj.) Ål 
pg`ka Leks. pg`ra Bju. Flo. Mal. (pret. pg`ci 
Mal.) pi`ra (pret. pl̀ rtä) Nås; pres. pirli'r öMor. 
pl̀ rsr Rättv. 'brinna utan låga; glimma under 
askan / smoulder; glow under ashes' (SAOB py-
ra! 1); ä bårä pg'rär å' de vOre 'elden, som du 
har gjort upp, bara pyr'. Syn.: se pirra!, bet. 3; 
pyrla; päsa, bet. 2, m.fl. —Av!.:pg'ra f. Mal. 
'svagt brinnande eld / smouldering flame'; pg'ru 
adj. Bju. 'som brinner svagt / burning weakly, 
smouldering'. Jfr eldpyre. 

pyre m. Illa på're--på`re ÖVd. 'lamm; lockord till 
får / lamb; call-word for sheep' (jfr SAOB pyre" 
a). Jfr gällingspöre; knorrpyre; pirra! f.; 
pirre; purre m. fl. — Ssg: på'ydinn Li. 'skinn av 
lamm / lamb-skin'. 

pyrd' m.Ia pg"ryl Älvd. pl`ril Nås (V11; Ross 
piril) 'parvel, småvuxen varelse; liten stackare / 
small boy, small creature; poor little thing'. Jfr 
parvel, bet. 1; pys'; påte, ssg, m.fl. — Av!.: 

f. Ore 'lamm el. killing av honkön / female 
lamb or kid'. 

pyrel" m. J a pg'ri/ Mal. pl`ril Li. (jfr pyra) 'liten, 
dåligt brinnande eld / smouldering fire'. Syn.: se 
eldfis; myrdamm, bet. 2; pinkeld m.fl. — 
Ssg: ',NU& m. Li. 'dets.'. 

pyrla sv.v.l. pg`ria Flo. (jfr pyra) 'brinna dåligt, 
brinna utan låga / burn without flame, smoulder'. 
Syn.: se pirra!, bet. 3; pyra m.fl. 

pyrvel m. I a—d, se parvel. 
pyrvlad adj. I py"rviladtz—py'rrviladp, Soll. 'tokig, 
makalös (t. ex. om  oefterrättlig skämtare) / 
crazy, incomparable (e.g. about joker)'. 

pys' m. la pis öMor. pgs Soll. Leks. Bju. 'liten 
gosse; småvuxen man / small boy; small man' 
(SAOB pys"); pekpgsp Soll. 'den lilla pojken'. 
Jfr pojktrant; puttifnask; puv; pyrel". 
Syn.: pysel. 

pys 	a pgs Leks. Jä. (jfr pysa) 'hastigt upp- 
flammande låga'; j3r pg'sar Leks. '(mörka 
kvällar) tända niktmjöl (utanför stugfönstren)'; 
ka`ttkrutpgs Jä. 'hastigt uppblossande eld av 
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niktmjör. Syn.: se brusmjölseld; pust, bet. 
3; pysmjölseld m.fl. 

pys"' m. I a (senare ssgsled:) 'liten kolmila / small 
charring-stack' ; se b r and-. 

pysa sv.v.3. pesa (pret. peste) Älvd. 
Ors. 	Ore pPsa Rättv. prsa (pret. pg'sts) 
Leks. pg'sa Jä. Mal. (SAOB). 1. 'andas hör-
bart, pusta, flåsa / breathe audibly, pant' (SAOB 
2) Älvd. Leks. an pg'sts å rii`kts Leks. 'han 
pustade och rökte'. Syn.: pusta, bet. 1; päs a, 
bet. 1. 2. 'höras ett blåsande el. fräsande ljud / 
emit a blowing or hissing sound' (jfr SAOB 3) 
allm. ä pP sar å(v) vii"däm; ä kom frä'mmande 
Rättv. (Bo.) 'det hörs ett fräsande ljud från ve-
den; det kommer främmande'; hä py'stä fult  Jä. 
'det flämtade väl litet i elden'. Jfr fy ss a, bet. 2; 
pistral, bet. 3. Syn.: pussa", bet. 1; pyssja". 
3. (tr.:) pes på`roni vOrs. 'steka potatis på glö-
den i spisen / bake potatoes in embers'. Jfr piss-, 
pys sj-p ä r o r. — Särsk. förb. (till:) pajs-tP1 Ors. 
pys-tå' Leks. 'fräsa till' (t. ex. i en kolmila). 
Syn.: fyssa till; pyssja" till. 

pysel m. J a pg"syl—pi"syl Älvd. (Rietz 513b p y-
sill; V11, We. py sel) 'småvuxen person; liten 
pojke'. Syn.: p y sl. 

pys-mjöl n. Ia pg'smjåk Leks. 'spormjöl av Lyco-
podium, nikt'. Syn.: se fes-, puss-mjöl m.fl. 

pysmjöls-eld m. J a pg'smjöksjäll Leks. 'hastigt 
uppflammande eldsken av antänt spor- el. 
niktmjöl / sudden flame from lit lycopodium 
powder'. Syn.: se pys" m.fl. 

pyssja f. IV a py'ssa Älvd. py""si Son. piffa Rättv. 
py'ffa Leks. py'ffa Flo. Jä. Äpp. 1. 'lättfärdig 
kvinna, hora / loose woman, whore' (SAOB 
pyssja') allm. Jfr piska, bet. 4. Syn.: se pug-
ga m. fl. 2. 'slarvig, illa klädd kvinna / careless, 
badly-dressed woman' Soll. Rättv. Jfr pyltai, 
ssgr och avl. 3. 'missnöjd, sur kvinna / discon-
tented, sour woman' Älvd. 

pyssja' sv.v.l. py'ssja vMor. pisjä' --pisja öMor. 
py"si Soll. (We.). 1. 'pyssla, knåpa, arbeta utan 
något resultat, fuska med ngt / potter, work with-
out any result' vMor. Soll. an ska py"si å prä't 
mö'rmåk fast rnnt an ka' nn Soll. 'han skall 
krångla och tala moramål, fastän han inte kan'. 
Jfr plistra, bet. 1; prumpa, bet. 2, m.fl. 2. 
(interjektionellt i reflexiv form:) py"si si Soll. 
'äsch! strunt! / nonsense!'. Jfr pjäte", bet. 2, 

m.fl. — Särsk. förb. (ikring:) pisjä-ikri' ygg an 
öMor. 'klema med honom' (jfr plistra, bet. 2); 
(till:) pisjä'-tP1 öMor. 'stöka till'; (å:) pisja-å' si 
öMor. 'bylta på sig'. Syn.: pylsa"; (åsido:) 
pysi-åsed Soll. 'smussla undan'. — Ssg: py"si-
stakk m. Soll. 'person som bär sig fumligt åt / 
fumbling person'. — Avl.: pfis n. Soll. 'knåpgö-
ra, mindre viktigt arbete / finicking work, unim-
portant task'. Jfr plottra, ssgr; rack m.fl. 

pyssja" sv.v.1.-3. py' ssa Älvd. pg'sa Våmh. pi'-
sa (pret. pPstä) Ors. pila Rättv. (Torp pysja, 
under pysa) 'höras ett blåsande el. fräsande ljud 
/ emit a blowing or hissing sound'; e bara pg'sär, 
e will int kirgå Våmh. 'det bara fräser (i den sura 
veden); det vill inte flamma upp'. Syn.: pussa", 
bet. 1; pysa, bet. 2. — Särsk. förb. (stad:) e 
pysse-stä'ö i pq‘nrgin Älvd. 'det fräser till i 
(stek)pannan'; (till:) e pysse-ti'k a'sskfajs Älvd. 
'det fräser (pustar) till i askan' (jfr askfis, bet. 
8); (utur:) e pysser-anityr Älvd. 'det kommer 
fräsande fram' (t. ex. om  krut vid sprängning). 
Syn.: se fyssa till; pysa till. 

pyssjig adj. I py'ssug Älvd. pg'sjun vMor. py"sjån 
Soll. prffu Rättv. 1. 'slarvig; lättfärdig; dålig i 
arbete / careless; loose; sloppy at work' allm. Jfr 
pyltig, bet. 1. 2. 'dum, tafflig; tafatt / stupid, 
silly; awkward' Soll. Jfr famlig, bet. 1; klub- 
big, bet. 3; pjåkig, bet. 1, m.fl. 3. 'trumpen, 
missnöjd / sullen, discontented' Älvd. Jfr plutt 
adj.; puttig. 4. 'klen, sjuklig / poorly' Soll. 
Syn.: se krank; skrabbig, bet. 1, m.fl. 5. 'av 
dålig kvalitet / of poor quality' Soll. 

pyssj-mila f. IV a pylfmila Bju. 'liten kolmila av 
ofullständigt kolade vedstycken / small charring-
stack with half-charred wood in it' (ÖDB I 524). 
Syn.: se brandkur m.fl. 

pyssj-päror f. IV a pl. pPsplirur öOrs. 'på glöden i 
spisen stekt potatis / potatoes baked in embers'. 
Jfr pysa, bet. 3. Syn.: pisspäror. 

pyssla sv.v.l. pi' ssla---prssl öMor. prssla Rättv. 
'knåpa / potter' (SAOB 1). Syn.: se pussla, 
bet. 1, m.fl. — Särsk. förb. (orm) o a pissla-
-os mm 8fl brä' Rättv. 'hon har pysslat om honom 
bra'. 

pyts m.Ia pytts Leks. 'kärl, såsom bytta, hink, 
burk el. dyl. / vessel, such as small tub, bucket, 
pot etc.' (jfr SAOB 2); o va ti py' ttsp å slalfsa å 
drakk va'ttrj 'hon (n: kattan) var i pytsen och 
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slafsade och drack vatten'. Jfr målarpyt sa. 
pyts-spruta f. IV a py`ttssprata Ål py'ttsspriita 
Flo. 'brandspruta av trä, koppar el. mässing med 
sug- och tryckkolv av trä samt packning av me-
tallbrickor och lin / stirrup-pump of wood, cop-
per or brass with wooden plunger and packing of 
metal washers and flax' (SAOB). Syn.: brand-, 
hand-, vattu-spruta. 

pytt m. la pytt Äpp. 'liten samling av vatten el. 
dy' (Torp). Syn.: putt. 

pytt interj. pitt Rättv. pytt Leks. Bju. 'strunt! 
lappri! / nonsense!' (SAOB pytt"; Ideforss 6, 
66). Jfr pjäteli, bet. 2. Syn.: putt. — Utvidg-
ningar: pi'ttsan Rättv. py`ttsan Leks. pyttarä'll 
Leks. 'pytt!'. 

pytta sv.v.l. pg"tå Älvd. (jfr ? Torp pta). 1. 
'spruta el. sippra fram / spurt or ooze out'. Jfr 
pittra, bet. 2; pluttai, bet. 1; puta. 2. 'vara 
maklig / be slow and easy-going'. Jfr knåpa, bet. 
1; maffia; masslall, bet. 2; polimasa; sovlall. 
— P. pres.: uka petån Älvd. 'ett sådant släpan-
de och dragande! / what toiling and hauling!'. — 
Särsk. förb. (k) pytå-O' Älvd. 'spruta el. sippra 
fram / spurt or ooze out'. 

pyttja f. IV a py`ttja Leks. (jfr? SAOB p y t tj a) 
'ombytlig (nyckfull) kvinna el. män-  / moody 
(capricious) woman or mare'. — Av!.: py'ttjug 
adj. Leks. 'nyckfull / moody'. 

pyttlig adj. I; n. py'ttlut Ål 'arbetsamt / laborious'. 
Jfr påliktlig. Syn.: pittlig; pälig, bet. 4. 

på prep. på Ve. Soll. Ore NeSi. Vd.; obef. Älvd.—
Mor. Ors. (se å prep.; jfr ssgr med in-, inne-å, 
upp-, uppe-å, ut-, ute-å etc.). 1. (i uttr, för 
befintlighet, placering, läge etc. / in expressions 
of position, place, situation etc.; SAOB 11:) du 
ska sr tt på hå`gsåta du Äpp. 'du skall sitta på 
högsätet (d. v. s. den förnämsta platsen vid mat-
bordet), du'; ta en f råk på a'sska Äpp. 'taga en 
skörd (av råg, som vuxit) på aska (av bränt ris, 
utbredd på nyddling)'. Jfr fram-. 2. (i uttr. för 
lokalitet, område, trakt etc. / in expressions of 
locality, area, district etc.; SAOB I ib:) åt på 
vida lå'ta Jä. 'ut på vida betesmarken (i fria 
skogen)'; ä e fe,små'dle då lle'kkt kå'mm-åt på 
be'ggda Li. 'det är försmädligt, då sådant (eg. 
slikt) rykte kommer ut i bygden'. 3. (i uttr. gå 
på socknen; jfr SAOB I 1 b Tr) 'gå från gård till 
gård i socknen och tigga / go from farm to farm 

begging'; dum gekk på so' kkna Äpp. 'de försörj-
de sig gm sockentiggeri'. 4. (uttryckande berö-
ring från sidan; med ack.; jfr SAOB I 3 och 15:) 
på wä'ddjen Ore 'på väggen / on the wall'. 5. 
(modalt, i viss utvidgad el. bildl. anv.:) 'om, 
angående, beträffande, i / concerning' (jfr SAOB 
I 4f och 52 y:) an e kri' yy(g)på må'kTra. 'han är 
rapp i talet'. Jfr om prep., bet. 2. 6. (i uttr. för 
förrättning, sammankomst, högtid etc. / in ex-
pressions connected with ceremonies, meetings, 
festivals, festivities etc.; SAOB I 9 och I 20:) vi 
skum på jä`sspädu å skrå"p bg.'när Rättv. (Bo.) 
'vi skola på bröllopet och skrapa benen' (sagt om 
bjudning efter bröllopsfesten). 7. (i uttr. för 
handling, verksamhet, skeende:) 'på gång, i gör-
ningen / going on' (SAOB I 10b och 21); på 
fierdom Ore på fä'lrom Dju. på få'  Mal. på fä' 
ÖVd. 'på färde'. 8. (i förb. med vissa verb, 
uttryckande upprepad rörelse / with certain 
verbs in expressions connected with repeated 
movement; jfr SAOB 116 h och 56a:) je lär 
brg'n på 11'n Äpp. 'jag måste bryna lien litet'; du 
få full lå'ku på ana' ta Mal. 'du får väl rucka (eg. 
leka) på den litet'. 9. (i uttr. för att hamna el. 
råka i visst tillstånd / in expressions concerning 
ending up or landing in a certain position; SAOB 
I 21 k:) stä på ska'mm Leks. Jä. 'stå och skäm-
mas, stå i skamvrån; komma på skam / stand in 
the dunce's corner; come to glid'. 10. (beteck-
nande affekt, bitterhet, vrede, dom över el. mot 
ngn / denoting anger, bitterness, judgement; jfr 
SAOB I 24 c och h:) ve fekk skö'kmässtaän på' 
ass Mal. 'vi fingo skolläraren(s vrede el. kritik) 
över oss'; an a fielKlömin på` se Tra. 'han är 
dömd fågelfri (eg. han har fågeldomen på sig)'. 

(i uttryck med verbet tala; jfr SAOB I 24 d 
och i:) 'nämna, omtala, dryfta / speak about'; 
tå'iro på-poz Ore 'tala om honom'; flög a däm ta`ko 
på ls'yggull Ore 'nog ha de talat om långull'; a 
du tä`k på ä nu å' onum Äpp. 'har du omnämnt 
det något för honom?'; an valt tsu phhuddjin 
på e'nn ga'yy, då an fekk hsä  tX4y på frsstji ss 
Mal. 'han blev genast så intresserad, då han fick-
höra talas om fiske'; her/ 4u an tä`lro på nä`ran 
Tra. 'hörde du att han talade om någonting?'. 

(i uttryck för förstånd, kännedom, vetskap 
om ngt / connected with understanding, know-
ledge of sthg; SAOB 24 d:) a. (i förb. med 
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verbet hava:) dem a`dd int bä'tter begre'pp på' 
ä Li. 'de hade inte bättre kännedom om det'; an 
å' då inte nå' vå't på ädå' Tra. 'han har då inte 
någon kunskap om det där'. b. (i förb. hava på 
ngn:) 'anse, tro, påstå (ngt) om ngn / think, say 
(sthg) about someone'; dam add ä på' o, hä o 
tru'll Mal. 'de ansågo (det) om henne, att hon 
trollade'. 13. (i förb. med brå el. brås på ngn 
el. ngt:) 'likna, visa släktskap etc. / take after, 
resemble etc.' (jfr SAOB I 32); an brå`dd på fa' - 
ssän Dju. 'han liknade sin far' (se f. ö. b rål; brås 
v. pass.); (utan styrt ord; jfr SAOB II:) nog brå' r 
ä på' Ål 'nog påminner det (litet) om det 
(sagda)'. 14. (i uttrycket föda på (ngn):) 
'försörja, underhålla / support, maintain' (jfr 
SAOB 34 a och c); han å full å' dum han ska få' 
på Äpp. 'han har väl också dem, som han skall 
ge mat och husrum åt'. 15. (i tidsuttryck; SAOB 
I 36:)på må'rrj Leks. Ål Mock. på må`ronam Li. 
'(tidigt) på morgonen / (early) in the morning'; på 
gdmmbäkdågåm Ve. på ga`mmukdägan Leks. 
på ga`mmakcjågom Mal. på ga'mmbekdåom Li. 
'på gamla dagar, på ålderdomen / in old age'. 
16. (uttryckande sätt el. form i språk el. dialekt 
vid verbet tala; jfr SAOB 48 eg tå'Zrå på ni' tt Li. 
'tala (med riksspråk) uppblandat mål (eg. tala på 
nytt) / speak in a mixture of standard speech and 
dialect'. 17. (uttryckande beskaffenhet el. 
omständighet i förb. på vid väg:) 'på vid gavel! 
wide open' (jfr SAOB I 48j); o lä` mmn diiiran på 

uå'g Mal. 'hon lämnar dörren vidöppen'; 
(pleonastiskt:) han a ss brå'tt-u'mm tä tä'ku, ss 
hä vår bärä på ha'lry må`nig Äpp. 'han har så 
bråttom att tala, så det han säger blir bara halvt 
begripligt (eg. på halv mening)'. 18. (modalt i 
ute. vara på:) 'förbli vid, hålla fast vid / stick 
to' (jfr SAOB III 1 e); kä'llia vind u'-me 
lirsarum, ho, så'-4u, å ha'nn vå på se'tt Li. 
'hustrun ville vara tillsammans med läsarna, hon 
ser du, och han höll fast vid sitt (el. sin uppfatt-
ning)'. Jfr vara vid. 

på adv. på (tr.st.) Ve. Soll. Ore NeSi. Vd. (se f. ö. 
. på prep. och sådana uttryck, där den saknar 

styrt ord el. uppträder i vissa verbförbindelser, 
ss. med börja, draga, gno, ligga, stå, taga, 
vara etc.). 1. (allm. lokalt i uttr. som ange att 
ngt befinner sig på ngt el. ngn; jfr SAOB III 1:) 
'på / on'; a du kaffepanna på' Ve. 'har du kaffe- 

pannan på (spisen)?'; å andas ö'sa på' Leks. 'det 
är (el. står skrivet) Anders Olsson på (papperet 
etc.)'; å ss tjå'kkt på' ss Dju. 'det (n: gräset) är 
så tjockt (el. växer så tätt) på (lindan) så'; en fl' n 
llö`ga; brå' på' e da jä'mmt Äpp. 'en fin slåtter-
mark (eg. sloge); bra (återväxt) på (den) är det 
jämt där'. 2. (i fråga om tid i uttryck som stå 
på:) 'dröja (länge); vara förestående / be long; be 
imminent' (SAOB III 1 c) innt står hå' på' int 
Leks. 'inte dröjer det så länge inte'; no står hä 
ful int på' furän sö'lra larm-sipp int Äpp. 'nu 
dröjer det väl inte länge, förrän solen går upp'. 
3. (i uttryck som vara tid på:) 'vara dags / be 
time' (SAOB III 1 c) e tt' p ' Soll. 'det är hög tid 
(att göra det)'; hä e tt' på' te gå-u'pp Äpp. 'det är 
tid att stiga upp'. 4. (bildl. i uttryck för oavbru-
ten verksamhet, ständigt el. hejdlöst tal, prat el. 
pladder etc. / in expressions concerning continu-
al chatter, talk, activity etc.; jfr SAOB III 1 eg 
ibkal nnd patar o på' va'rre Leks. 'ibland pladd-
rar hon på förfärligt (eg. värre)'. 5. (i förb. 
komma, taga, vara på för begynnande el. just 
förestående el. pågående handling / for beginning 
or continuous action; jfr SAOB III 2 g ag nä tår 
få'rniva på' 8 kumm-på' Äpp. 'nu närmar sig 
skördetiden (eg. nu tar skärningen på och kom-
mer på)'; ä`kgjakkta e på', sa dum e fi't alläNkk 
Äpp. 'älgjakten pågår, så de äro ute alla männi-
skor'; börrj hä på' 8 kkl'a da-i kå'kstånum å däg 
Äpp. 'börjar det Mia i kakstaden på dig, dvs. 
börjar du bli hungrig?'; e du på' te ska te jå'ts 
Mal. 'skall du just (till att) börja äta?'. 6. (mo-
dalt i uttrycket varda efter på:) 'komma på 
efterkälken med ngt, bli försenad med ngt / be 
delayed with sthg'; hä då', hä valt je ä'ttä på' je 
Äpp. 'det där, det blev jag efter med'. 

på-bakerska f. IV a på' båkaska Rättv. 'person, 
som vid bak gjorde ämnen till brödkakorna / 
woman who prepared ämnen for loaves of 
bread' (ÖDB III 387). Syn.: ä m n-b ak er sk a, 
-karl; ämnerska. 

på-begiven adj. IV på'bedjivin Li. 'begiven på / 
addicted to'; ho e ss o`mmäle på'bedjivin te di' 
ss 'hon är så förskräckligt begiven på det så'. 
Syn.: begiven. 

på-brå n. på'brå Bju. Flo. Mal. 'ärvd egenskap el. 
karaktär, arvsanlag / hereditary character' 
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(SAOB); kke' nnt (ga'tt) på'brå Flo. 'svagt el. 
dåligt (gott) arvsanlag'. 

på-bröd n. Ja på'brå Mal. 'extra tillskott el. favör 
/ addition, favour' (SAOB 3); då fikk ve rättji 
nar° re`nnshä te på'brå 'då fingo vi skrapa (eg. 
räcka) någon renhud som extra tillskott' (jfr 
Malung III 322). 

påbärs-koppe m. Illa på'bäskuppa Ål 'vid färg-
ning av mäsk anv. hålförsedd så, i vilken man 
lade halm och alstickor och därefter slog mäsken 
genom / tub with holes in it, containing hay and 
alder-twigs, through which mash was poured du-
ring colouring process'. 

på-flugsen adj. III påflrukksp nvMor. 'påflugen / 
obtrusive' (SAOB). 

pågärds-socka f. IV a på'jäkssokka Rättv. 'strum-
pa, som stickats vid / stocking which had been 
lengthened by knitting a piece onto it'. Syn.: 
vidgörs-, ågärds-socka. 

på-hitt n. Ha på'hi'tt Mal. på'he'tt Li. 'uppdiktad 
historia el. föreställning, inbillning, fantasi / in-
vention, made-up story' (SAOB b); ä då' vå` int 
na pa'he'tt in: Li. 'det där (om små hundar vid 
Kättilstenen i Gräsbricka) var inte någon inbill-
ning inte'. Jfr hitta (på), bet. 2. 

på-hövs adv. påhö'ffs Mal. (jfr hövd; höft m.) 
'på en höft / at random, roughly'; an tög på-
höffs 'han tog el. öste upp (mjöl) på en höft'. 

på-järn n. la 	Li. 'järn, som smederna vid 
bruken fingo som provision / iron which smiths 
at foundry earned by way of commission' (ÖDB 
II 58). 

påk m. I b påk Ve. Soll. Dju. Nås Li. 'grov käpp! 
thick stick' (SAOB påle' 2). Jfr stör, bet. 1-2. 

påka sv .v .1. på`k(a) Ors. Dju. 1. 'slå med grov 
käpp / beat with thick stick' (jfr SAOB påkai, 
Aasen paaka) allm. påk nbär Dju. 'med käpp 
slå enbär av enbuskar'; påk hå'r Dju. 'med två 
käppar piska samman nöt-, get- och svinhår, som 
sedan tvinnades ihop till rep' (jfr ÖDB II 302). 
2. (i förb. med slant:) påk sla'nnt (lek) Dju. a. 
'med ett slag av en käpp få på marken utlagd(a) 
slant(ar) att vända sig / make coins on ground 
tum n over by beating them once with a stick'. b. 
'med ett kast av en slant söka att träffa en i 
marken nedstucken pinne el. käpp (påk) / try to 
hit a stick in ground with a tossed coin'. Jfr 
slant, bet. 2b. 

på-kastning f. Ib på`kasstniy Flo. (jfr kasta på, 
bet. 2) 'uppläggning av stickning / cast on 
stitches'. 

påk-olja f. IV a på' kalja Mal. ' stryk, aga / beating, 
chastisement' (SAOB). Jfr björkolja; polska, 
bet. 2b, m.fl. 

på-körsel m. Id på'klijtssi Li. (jfr köra på, bet. 2) 
'onormal brådska, jäkt / abnormal haste, bustle'; 
ä vå` då fall äjn få'le på'käjyyj ' det var då (väl) ett 
fasligt jäkt'. 

PM m. påk Jä. Mal. Li. Tra.(—pök Mal.). 1. 'ett 
mansnamn / man's name' (SAOB) allm. 2. 
'Pålsdagen (25/1) / St. Paul's day (25/1)' Li. på'k 
kr! 'per under ka'ppan fe a'rvAs sku'll Li. 'Pål 
kryper under kappan för urväders skull' (dvs. 
dagen, kallad an rerväts-p råk '(han) urväders-PåT, 
kom med tunga moln och starkt snöfall). Syn.: 
Paulus; pålsmässan. 3. (senare ssgsled; 
pejorativt:) tji' ykpåk Jä. 'grinigt barn, kinkblåsa / 
whining child'; sö'tpålr Jä. 'orenligt barn / dirty 
child'. 

pål m. I a påk Våmh. (Bon.) vMor. Soll. pål Ors. 
1. 'påle / pole, post' (jfr SAOB påle"; Fr. påll) 
allm. tjö"dsrpål vOrs. 'tjuderpåle'. Jfr stake, 
bet. 2; mjälg-, ät-. Syn.: påle, bet. 1. 2. 
'skampåle / pillory' Våmh. (Bon.) Soll. srttj up4 
pDrim Våmh. (Bon.) srttj upå på'Irim Son. 'lida 
spöstraff'. Syn.: påle, bet. 2. 

påla sv.v.l. på`ka Våmh. på`la öMor. på`ka Bju. 
Nås Mal. 'slå ned pålar! drive in posts' (SAOB 
påla! 1; ÖDB 1132). — Särsk. förb. (mot:) pil-
-mö't sti'm öMor. 'sätta korta pålar mot hässje-
stödens nedre ändar, så att dessa (på lös jord) ej 
sjönko el. gledo åt sidorna' (ÖDB I 235); (ned:) 
påk-ni'd Ve. 'slå ned pålar (som fästen för 
klovor el. stockar i bro över myr)'. 

på-laga f. V på"Jrågå Älvd. pa`lägu Leks. Nås 
Mal. på`lagu Bju. på'låga Flo. 'av myndighet 
pålagd tunga, åliggande / obligation, impost' 
(t. ex. betalande av skatt); e få'lä på`lägu h8'tt 
å'ä  Mal. 'en besvärlig skydlighet att fullgöra var-
je år'; (äv. bildl.:) itjä jr &1(3 kgy på"kågå' Älvd. 
'inte är det så noga, om du gör det el. ej'. 

påle m. III a på`kä Våmh. (Bon.) Ve. på`lä öMor. 
pirka Rättv. på`ka Leks. på'Ira Bju. Dju. Nås 
Mal. pil'4-e ÖVd. 1. 'spetsad stång el. stolpe, 
neddriven ett stycke i marken el. sjöbottnen som 
stöd el. fäste / pointed stake or pole driven into 
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ground or bed of lake as support' (SAOB 1) allm. 
Jfr stake, bet. 2; stolpe, bet. 1; mjälg-, ryssj-, 
rå-. Syn.: pål, bet. 1. 2. 'skampåle / pillory' 
(SAOB ib) allm. dam skull på på`kti å få strå' k 
Leks. 'de skulle på skampålen och få stryk'. Jfr 
skam-, spö-. Syn.: se pål, bet. 2. 

på-liktlig adj. I på`likktlä Mal. (jfr lik t a (på), bet. 
2) 'påkostande, ansträngande, tungt / strenuous, 
hard'; ä då' vå på`likktlä drrbet 'det där var ett 
ansträngande arbete'. Jfr pyttlig. 

pålle m. Illa pdlle Mal. 1. 'lockord (smekord) 
till häst / term of endearment for horse' (SAOB). 
2. 'liten häst, föl / small horse, foal'. Jfr fåle, 
bet. 1. 

påls-mässan f. IV a best. på'Ziymässa 'Paulusdagen 
(25/1) / St Paul's day (25/1)'. Syn.: Pål, bet. 2. 

pålsmäss-natt f. VI pa`ksmässnatt Mal. 'sömnlös 
natt / sleepless night'. Syn.: se jubel-, jul-natt, 
bet. 3; lucianatt, bet. 1; vak-natt, -stuga. 

på-lägg n. Ib påVägg Leks. Mal. 1. 'smörgåspå-
lägg / something to put on bread' (SAOB 1 a) 
Leks. Jfr sovel', bet. 2. 2. 'kalv, som skall 
födas upp, påläggskalv / calf, kept for breeding' 
(SAOB 4) Mal. Jfr livko. Syn.: foder-, liv-
-kalv. 

plunlimar-välling m. Ib på`minnarvälliyg Tra. 
'klimpvälling med i klimparna inbakade små 
föremål, som givits viss betydelse / gruel con-
taining dumplings in which small objects of a cer-
tain significance had been put' (kokades under 
uppsittkvällar). Jfr kuckelvälling. 

påpackning f. I b på`pakkniy Bju. Nås. 1. 'avbas-
ning, stryk / beating' (SAOB) Bju. Jfr polska, 
bet. 2 b, m.fl. 2. 'tillrättavisning, skrapa / scold-
ing, telling-off, rebuke' (SAOB) Nås; am innt du 
e ska' mmpär, ss ska du få' e 1-`dig på`pakkniy 
'om inte du är snäll, så skall du få en rejäl 
uppsträckning'. Jfr juling; nas väder, bet. 1. 

på'ra sv.v. 1. pu"rå Ors. (Torp pöra) 'kittla / tick-
le'. Syn.: se pita, bet. 3, m.fl. — Pass.: pu"rås 
'klia, kännas kittlingar / itch'; ä pu"räst in i nä"-
säri öOrs. 'det kliade (inne) i näsan'. 

påsa' sv.v.l. på`sa vMor. 'pyssla, knåpa / potter 
with, busy o. s. with'; o a elld-å på`sa min swe'j-
nam 'hon har hållit på och pysslat med grisen'; o 
på`sär å sii'mär 'hon knåpar och syr'. Syn.: se 
pussla, bet. 1, m.fl. 

påsa" sv.v.l. på`sså Li. 'vara långsam och senar- 

dig, gå sakta, söla / dawdle, biter'. Jfr pirka', 
bet. 1, m.fl. Syn.: bälaz, bet. 1, m.fl. — Ssg: 
pdssåkål m. Li. 'långsam, sölig karl / slow man'. 
—Avi.: på`sså f. V Li. 'långsam, sölig, senfärdig 
kvinna / slow, dawdling woman' (jfr fjåsa f.); 
pdssålen adj. Li. 'senfärdig, sölig, slö / slow'. 

påsas sv.v.l. pass. (endast i förb. med upp:) på-
sås-d pp Våmh. (Bon.) (om å<ii-Fa se LD I 289; 
jfr Bergfors 58, 86f., 223f.) 'pösa upp (om deg) / 
rise (of dough)'. 

påse m. IV påw'si Älvd. pu"så Ve. Soll. på"si 
Rättv. på`sa Leks. Al på`sa Bju.—Mock. på`sä 
Flo. på`sa Nås—Äpp. pa'sa Mal. pu'ssi (best. sg. 
dat. pdssåm) ÖVd. 1. 'mindre säck el. säcklik-
nande föremål / small bag' (SAOB 1; jfr ÖDB III 
482f.) allm. griotmjökspåsa Leks. 'blaggarnspå-
se för mjöl till gröt' ; nnpiisa Äpp. 'mindre säck 
av skinn'; ho jekk må på‘srj Jä. 'hon gick med en 
säck med tyg och kläder som handelsvara'; (äv. 
bildi.:) gö' nu å tå' bå så' kk å pu"så Soll. 'gå nu, 
och tag (med) ditt pick och pack!'; ä a fal vän i il 
sil' njut! inna-r-ä ha kummi ti på'sp Leks. 'det har 
väl varit i säck, innan det kom (eg. har kommit) i 
påse'. Jfr fot-, garn-, hagel-, kalv-
skinns-, kjortel-, korv-, salt-, sten-, troll-, 
åk-. Jfr jordkälla ssgr. Syn.: koppe, bet. 1. 

'tiggarpåse / begging-bowl' (SAOB Ib) Rättv. 
Leks. e du dta rna på"såm Rättv. 'är du ute med 
(tiggar)påsen'; rht ska i-1'kt hå', å dam fa' ttiga 
får sla'ss rna på`srot Leks. 'rikt skall rikt ha, och 
de fattiga få slåss med (tiggar)påsen' (om gifter-
mål). Jfr tigg-. Syn.: maroderskoppe. 

'säckpipa / bagpipe' (SAOB 2b) Jä. Syn.: 
koppe, bet. 4; koppspel; pipsäck. 4. (senare 
ssgsled:) 'fotsack / carriage apron' (jfr SAOB 2a) 
Mal.; se fot-, åk-. 5. 'del av undertagshåv / part 
of bag net' (ÖDB 1106) Rättv. (Bo.). 6. 'kil i not 
/ cone-shaped middle part of seine' (ÖDB 1128) 
Leks. Ga. Syn.: kalv", bet. 2; kil, bet. 3; kop-
pe, bet. 8. 7. 'bula, bulnad / bump, abscess' (jfr 
SAOB 2d) Ve. Tra. an fekk jen stå'r pu"så upp i 
skå'llam Ve. 'han fick en stor bula (uppe) i huvu-
det'. Jfr bolde; värk-. Syn.: se bul; koppe, 
bet. 5a, m.fl. 8. (senare ssgsled:) 'liten el. ynk-
lig varelse / small or miserable creature' (jfr 
SAOB 4); se ox-, pin-. 9. (senare ssgsled:) 
'bladmage / psalterium' ; se mång f al d s-. 10. (i 
förb. draga ända in i påsen:) dra dnnd in i 
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Rättv. (uttr. för starkt avvisande) 'dra åt 
skogen el. helvetet! / go to blazes!'. — Ssgr: 
pir'sbkåsar m. Jä. 'säckpipblåsare / bagpiper'; gå 
på`svåfän Dju. 'gå på tiggarstråten / go begging'. 

pås-färg m.Ib pit'sfärrg Flo. 'färgpulver, sålt i 
liten papperspåse och använt till färgning av garn 
el. tyg etc. / dye powder, sold in a small paper-
bag and used for dying yarn or fabric' (SAOB). 

på-sido adv. påsi'da Rättv. 'avsides, långt från 
centrum / apart, out-of-the-way, remote'. Syn.: 
se avledes m.fl. 

påsig adj. I pir'sug nÄlvd. pirson Våmh. (Bon.) 
pu"sun vMor. Soll. 1. 'säckformig, svällande, 
utputande / baggy' (SAOB) allm. 2. 'som har 
tjocka kindben, pussig / plump-cheeked, puffy' 
(SAOB) allm. på"sug ytn ö'gy nÄlvd. pu"sun i 
ö`gum vMor. Soll. 'pussig i ansiktet'. 

påsk oböjl. sbst.—f. Ib pås(s)k Ore Rättv. Leks. 
Ål—Tra. (best. på's(s)tjä Rättv. på' sstja Mal.); 
pl. på`sker Älvd. på‘sskär Våmh. Ve. Dju. 
pa'skär—på`sskär Mor. pa'skär Soll. på`ssksr—
på‘ssker Ors. på's(s)ksr Rättv. (Bo.) på`ssker 
vRättv. på`s(s)ksr Rättv. (Bi.) 'påskhögtid / Eas-
ter' (SAOB; sg. = pl.; om klädsel under påsken, 
se ÖDB IV 539); riygym på`skär Älvd. 'omkring 
påsken'; drn et på`sker Älvd. 'städa el. göra 
fint till påsk' (jfr påsk dona); a på` sskum Mor. 
Ve. 'till (eg. åt) påsk'; mä på'ssk Ore 'under 
påsken (eg. medan påsk är)'; ä e gr&ns 
på`s(s)ksr i å'r Rättv. 'det är grön (n: snölös) 
påsk i år'; ä bi sj''n på`sskär i å'r Dju. 'det blir 
sen påsk i år'; an kum-U'm ti på'ssk Jä. 'han 
kommer hem till påsken'. Syn.: påska. 

påska f. IV a. på`sska (pl. på`sskar) svLeks.; best. 
på‘sska Ål Ga. Flo. Nås; best. pl. på`ssko 
söLeks. Dju. = föreg. (sg. = pl.; jfr SAOB under 
påsk; former); ä va fPn på`sska Leks. 'det var 
en vacker påsk'; på`sskon va si.'nsr då' nLeks. 
'påsken var senare då'; fs'rra på`sska Ål 'förra 
påsken'; på'ssko ä M`nii i å' r Dju. 'påsken är sen 
i år'; mä på`sska Ga. 'under påsken'. 

påska-lamm n. Ja på`sskalamm Mal. 'spelande 
tjäder / calling (cock) capercaillie'. 

påsk-dag m. II peesskdåg Ors. Leks. Bju. Jä. Mal. 
(best. på'sskdajän Jä.) (SAOB). 'första söndag i 
påskveckan / Easter Day, Easter Sunday' 
(SAOB 2). 

påsk-dona sv. v. I. pa'skden vÄlvd. 'göra påsk- 

fint, städa till påsk / clean up (or decorate) for 
Easter'. Jfr dona, bet. 2; juldona; påsk. 

påsk-helg f. I på'sskhäkg Mal. på`sskhälri Li. 'tid, 
under vilken påsken varade / the Easter period' 
(SAOB 2). Jfr julhelg. Syn.: påskhelgd. 

påsk-helgd f. la på`skjågd Älvd. = påskhelg. 
påsk-käring f. I b på`sskkeliyg Ve. på`ssktjiirig 
Äpp. 'trollkäring, som var i farten under påsken / 
witch who rode around during Easter' (SAOB 1). 

påsk-morgon m. Id på`sskmorrgyn Våmh. (Bon.); 
best. på`sskmarrgsn (--märån) Leks. 'påsk-
dagsmorgon / Easter morning' (SAOB); 
på`sskmarrgsn skul vi ä't å si sö'irä da'nnsa 
Leks. '(på) påskmorgonen skulle vi ut och se 
solen dansa'. 

på's-korve m. Ill a pti"sakar(r)vs sRättv. 'korvsmet 
av lever, råa korngryn, salt och andra kryddor, 
stoppad i tygpåse / sausage-meat consisting of 
liver, raw barley-com, salt and other herbs in a 
bag of material' (ÖDB III 483). 

påsk-ris n.Ia på`sskris Mal. 'videkvistar (el. 
kvistar av björk el. al), som togos in som pryd-
nad till påsk / osier twigs (or twigs of birch or 
alder), which were brought in as decoration at 
Easter' (SAOB). Jfr palm m.fl. 

påsk-skräcka f. IV a på`skrettj Älvd. på`ssk-
skrättja Nås Jä. 'stryk på påskdagens morgon, 
påskris / a beating on Easter morning' (SAOB; 
jfr Gotl. Ordb.; 0.Lau; Liv. Älvd. 97). 

påsk-smäll m. J a på`ssksmäll Li. '(kraftigt) skott, 
avlossat på påskdagens morgon för att skrämma 
häxor / (hard) shot, fired on Easter morning to 
scare witches' (SAOB). 

påsk-tungel n. Id på`ssktuuyiik Mal. 'måne, som 
är synlig vid påsktiden / Easter moon'. 

påsk-veckan f. V best. på`skwik4" Älvd. på`skviku 
Soll. på`sskvikku Dju. Mal. 'veckan före påsk / 
the week before Easter' (SAOB). Syn.: dym-
melveckan. 

pås-kåda f. IV a på`ssåkåa Tra. 'sämre kåda, som 
rinner ut och bildar påsliknande samlingar / 
poor-quality resin, which runs out and forms 
small bag-like accumulations'. Syn.: se gorr, 
bet. 5; bul-, görel- kåda m.fl. 

påsk-åsna f. IV a på‘sskåsna Mal. 'person, som 
låg längst i sängen på påskmorgonen / person 
who was longest in bed on Easter morning'. 

pås-sjuka f. IV a på‘sfgka Flo. 'inflammation i 
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öronspottkörtlarna / mumps' (SAOB). Syn.: se 
fibben m.fl. 

på-stucken adj. III på`stuttjin Ga.; n. på`stukki 
Bju. 1. 'försedd med prydnadssöm el. broderi, 
broderad / embroidered' (jfr SAOB påsticka"; 
ÖDB IV 18, 34, 58) Ga. Jfr sticka på. 2. 
(bildl.:) 'snarstucken / quick to take offence, 
touchy' Bju. ä vart då så på`stukki ss 'han 
(el. hon) tog så hastigt illa upp'. 

på-stå st.v. på`stå Leks. Nås Jä. 'stå på, pågå! be 
on, go on' (SAOB II!); ma jä`sspsdä skull på'-
stå Leks. 'medan bröllopet skulle pågå'. 

påsöm-band n. J a på` sömbannd Flo. 'i flera färger 
broderad ylleremsa i nedre kanten på svart en-
smöjdkj ortel / broad multicoloured pleated 
border at bottom of en smöjdkj ortel'. Syn.: se 
kjortelkläde m.fl. 

påsömbands-kjortel m. Ja på`sömbanndstforrtil 
Flo. 'ensmöjdkjortel, på vilken man nedtill 
satt en med yllegarn broderad tygremsa! kirtle 
(ens m öj d kj o rt el) with broad pleated border at 
bottom' (ÖDB IV 193). 

påsöms-tröja f. IV a på`sömmstrsja Flo. 'fin liv-
tröja för kvinna, vars ärmar och (eller) bål voro 
rikt prydda med färgrika blomster, sydda med 
yllegarn / fine woman's bodice (livtröj a), the 
sleeves and (or) body of which were richly deco-
rated with colourful woollen flowers' (ÖDB IV 
323, 325). 

påta f. V pirta Våmh. (Bon.) pu"tu vMor. putti' 
öMor. pu"ta Ors. på`tu Jä. pu`ttu Mal. (jfr ? VII 
påta). 1. 'grop, håla! hole' (t. ex. i halm el. i 
marken) allm. swglinpfita Våmh. (Bon.) swaVn-
puta Ors. gri'spätu Jä. 'grop, åstadkommen av 
bökande svin'. Jfr bussa, bet. 1; pala, bet. 2. 
2. 'oansenlig koja, håla / simple hut' Våmh. 
(Bon.). 3. 'svåra existensförhållanden, elände! 
difficult circumstances' vMor. dem a-nnt dugå 
kumå öjtk" r döda pu"tun 'de ha inte förmått kom-
ma ur de där eländiga förhållandena'. 

påta sv.v.l. pir8tå Älvd. nVåmh. på"tå Våmh. 
(Bon.) pu"tå vMor. Soll. Ors. putå' öMor. pu"to 
Ore pä"tå vRättv. peta Rättv. (Bi.) pä` ta Leks. 
Ål pä'ta Bju. Dju.—Flo. pä'ts Nås—Äpp. på'ts 
Mal. peettå ÖVd. 1. 'peta, böka, rota! poke; 
finger' (SAOB påtal  1) allm. wiso ak du pir8tå 
riyggm edå'r Älvd. 'varför skall du fingra på det 
där?'; putå' lagus mm öMor. 'böka (rota, slaska) 

lagom!'; pu"tå kvå'd(a)Soll. peta fram och samla 
kåda'; du ska put-lgi'st ä Ors. 'du skall peta loss 
det'; o tå' k int pirt på Rättv. 'hon tål inte att 
peta på (el. att man petar på henne)'. Jfr plåna 
m.fl. 2. 'knåpa, pyssla! potter' (SAOB påta' 2) 
Ve. Soll. Ors. sitt å pu"tå Ve. 'sitta och knåpa 
(med ngt)'; i will pu"tå mi ns"gu vOrs. 'jag vill 
pyssla med något'. Jfr fippla, bet. 3; mjängla 
m.fl. 3. 'nåla textilföremål / pin textile-objects' 
(SAOB påta! 5) Flo. pä'ta skö`triikiusr 'nåla 
skoinlägg'. Syn.: se flätgärd; sömma. 4. 
(spel och lek:) påta-ba'll Mal. 'spela brännboll! 
play rounders'; (jfr SAOB påtal  6); påts-skö' 
Mal. 'sitta på en stång och med en käpp bakom 
ryggen peta ned en sko från en stol utan att tappa 
balansen'. 5. 'bete sig ynkligt; befinna sig i en 
ynklig situation / behave wretchedly; be in a 
miserable situation' Mor. Ors. putå' å svä'nnska 
öMor. 'tala dåligt riksspråk'. Jfr dolkai, bet. 1; 
tolka; tyskal. — Särsk. förb. (bort-ur:) du liir 
pät-bsky'' d Äpp. 'du måste peta (smutsen) ur 
det'; (i:)pePtå-P jälldem Älvd. 'röra om i brasan 
(eg. elden)'; (n e d;) 	svä`kbö Jä. 'peta ned 
svalboet'; (undan:) piit-o'nno na`ggksm å däg 
Äpp. 'peta bort (smutsen) under (eg. undan) nag-
larna på dig!'; (upp:) an psts-o'pp en står ma' kk 
Rättv. 'han påtade upp en stor mask'; (bild.:) 
put-u'pp ö`genliitje Ore 'öppna ögonen!'; (ut:) 
påts-t onna na`ggkom Mal. 'peta bort (smutsen) 
under naglarna'; (å:) ig a pu9tåö-ef Våmh. 'jag 
har hållit på och påtat (i potatislandet)'; (över:) 
gn petär-g"vyr ea yvy kru`bby Älvd. 'han (D: 
hästen) petar över det (n: fodret) över krubban'. 
— Ssgr: på'tskål m. Mal. (jfr påta v., bet. 5) 
'individ, som arbetar dåligt, som det inte går 
undan för'; pertåpgjna f. Våmh. (Bon.) (jfr påta 
v., bet. 5) 'ynklig belägenhet, fattigdom'. 

påtare m. III c på'tsr Nås 'träpinne, anv. att sticka 
in näverstrimlor vid flätning av näverkontar / 
wooden stick used to put in birch-bark strips 
when weaving birch-bark baskets'. 

påte m. IV pti`wti Älvd. yra Våmh. (Bon.) pu"ti 
Soll. (jfr påta v., bet. 1). 1. 'individ (t. ex. barn 
el. gris), som påtar el. bökar i jorden / individual 
(e.g. child or pig) poking around in the earth' 
Älvd. Soll. 2. 'senfärdig, fumlig person / dilato-
ry, clumsy person' Våmh. (Bon.) Soll. — Ssg: 
pu"tidön m. vMor. '(liten) stackare, puttefnask! 
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wretch, brat; little chap'. Jfr p yrell. 
påtig adj. I på"tQn Våmh. (Bon.) pu"tun vMor. 
Soll. pii`tu Jä.; n. pu"tut vMor. Soll. Ors. putu'tt 
öMor. på'tut Jä. 1. 'dålig, långsam, senfärdig, 
trög i arbete / dilatory, slow-working' allm. nug 
wå ä pu"tut öMor. 'nog var det trögt el. besvär- 
ligt'; ä a w pu"tut jammt a 	vOrs. 'det har 
alltid varit dåligt (ställt) för mig'; på`tu te j.å`r n8 
Jä. 'trög att göra något'. Jfr pinglig. Syn.: påt-
hg. 2. (n.; adverbiellt:) 'besvärligt, knåpigt, ar-
betsamt / laboriously' allm. ä gör så putu' tt 
öMor. 'det (n: arbetet) går så knåpigt och trögt'; 
å jekk ss på'tut far an Jä. 'det gick så sakta och 
trögt för honom'. Jfr plängig, bet. 3; påtlig, 
adv. 

påtlig adj.I putå'lin öMor. pu"tu&-in Soll. 'som 
arbetar dåligt, senfärdig, fumlig'. Syn.: påtig, 
bet. 1. — Adv.: pu"tuld Soll. 'knåpigt, senfärdigt / 
dilatorily'. Jfr påtig, bet. 2. 

påt-oxe m. III a på'tukkså Jä. (jfr påta v.) 'ett 
slags laggarstämjärn, anv. att taga upp skåror för 
bottnen i laggkärlsstavarnas nedre kant / kind of 
cooper's chisel, used for cutting notches for base 
of barrel or tub in lower edge of staves'. Syn.: 
lillskotta; skjutur. 

påve m.IIIa pli'vä--på've Ve. pli'va Mal. pli've 
ÖVd. 1. 'romersk-katolska kyrkans högste sty-
resman / pope' (SAOB påve' 1) allm. 2. 'över-
sittare, pamp / bully, bigwig' (SAOB påve' 2 b) 
Mal. an e rå‘ne pa'ain 'han är rena översittaren'. 
3. 'viktigaste stickan i påv(e)leken, som gav 
högsta poäng / the most important stick in 
påv(e)lek, which gave the highest point' (SAOB 
påve' 4b) Ve. Mal. nö ann du å', si du frkk 
på'vin Mal. 'nu kommer du att vinna också, 
sedan du fick påven'. 

påv(e)-lek m. Ib pli'vla Mal. 'tunna, fint täljda 
trästickor, använda i ett spel, där stickorna kas-
tades i en hög på ett bord och de spelande sökte 
avlägsna en sticka i taget utan att rubba de övriga 
stickorna / thin, whittled sticks used in a game in 
which the sticks were thrown in a pile on a table 
and the players tried to remove a stick at a time 
without disturbing the pile'. Syn.: se fäll-
stickor m.fl. 

på-yrka sv.  .v.l. pli'å'ätsa Mal. 'begära, påfordra, 
hävda / insist' (SAOB 2); hå' å' då full I' a'llää 
på'å't 'det har då aldrig jag krävt'. Jfr yrka. 

päl m. piik Li. 'mått brännvin / measure of distil-
led liquor' (jfr SAOB pell  2). 

päla LIV a pirka Äpp. Mal. på`lra ÖVd. 'starkt 
rykande eld (ofta avsiktligt åstadkommen som 
skydd mot mygg) / thickly smoking fire (often 
deliberately caused as protection against mos-
quitoes)'. Syn.: se maskdämma; röka m.fl. 

päla' sv.v.l. på`Zra Soll. Ore Leks. pirka Rättv. 
Bju. Dju. Nås Mal. på‘ka ÖVd. (Torp px1a; jfr 
Rietz p elal, bet. 5-6). 1. 'söla, arbeta långsamt, 
knåpa med tråkigt arbete / dawdle, biter, potter, 
do boring task' Soll. Mal. Jfr pirka', bet. 1; 
planka'', bet. 1; plistra, bet. 1. Syn.: bälal, 
bet. 1; påsa!' m.fl. 2. 'streta, sträva, träla, 
släpa med tungt arbete / toil, work hard' Ore i a 
pirka mä dämda stä`rom kirhöpom 'jag har trä-
lat och arbetat med de där stora kreaturshopar-
na'. Syn.: Mai, bet. 2; näglall, bet. 2; pylsal, 
bet. 2. 3. 'brinna trögt, pyra; bolma och ryka / 
burn slowly, smoulder; belch' Soll. Mal. ÖVd. 
Jfr bälal, bet. 3; porla, bet. 3 och 5; pyllal. 4. 
'äta trögt, vara kinkig på mat, rata maten / eat 
slowly, be fastidious' Rättv. (Bo.) Leks. Bju. 
Dju. Nås. Jfr pestra, bet. 3. 5. 'truga (männi-
ska el. kreatur) att äta / push, encourage (person 
or animal) to eat' Rättv. Nås; pirka me kö'ra 
Nås 'söka förmå kon att äta'. — Pass.: pirkas 
Ore 'streta och knoga med tungt arbete / toil with 
heavy work'. — Särsk. förb. (bort:) o a pilka-
-bå'r(r)t på'jtjan Rättv. 'hon har klemat bort poj-
ken' (jfr plistra, bet. 2); (ut:) d'utpjdradtz Soll. 
'utschasad, uttröttad'. — Ssg: på'ksakka f. Flo. 
'klemig flicka / pampered girl'. — Avi.: påk m. 
Leks. Dju. Nås 'kräsen man / squeamish man'; 
piik n. Leks. Dju. Mal. 1. 'knåparbete, tråkigt 
göra / boring job' Mal. 2. 'kräsenhet / squeam-
ishness' Leks. Dju. 3. 'kräsen person / squeam- 
ish 	person' Leks.; pii`ka Soll. Leks. pir ku 
Dju. f. 1. 'senfärdig kvinna / dilatory wo-
man' Soll. (jfr ralta f., bet. 1). 2. 'kräsen 
kvinna / squeamish woman' Leks. Dju.; på`kas 
n. Rättv. 'trugande, klemande / pampering, cod-
ling'; på'kus m. Rättv. 'kräsen man / squeam-
ish man'. 

päla" sv.v.l. på'ir- Li. 'bälga (i sig) / gulp down' 
på'k å dre'kka 'dricka omåttligt'. Jfr pimp a. 
Syn.: se b 	m.fl. — Särsk. Mb. (utig pdk-ti 
se Li. 'bälga i sig'. 
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pälig adj.I pii`ku Rättv. Bju.—Äpp. på'lrug Leks.; 
fl. prut Mal. (jfr päla' v.). 1. 'kinkig i fråga 
om mat (föda el. foder); kräsen / squeamish' 
Rättv.—Jä. Jfr oförnöj d. Syn.: se flättig; krä-
den, bet. 1; odygdig, bet. 3; paraktig, bet. 2; 
vanardig, bet. 2, m.fl. 2. 'pjoskig, klemig / 
pampered, coddled' Leks. Flo. Äpp. ä ska då va 
sa pirtrut å ss, å li`gga å li`gga Leks. 'det är då 
ett sådant pjoskande med att ligga oupphörligt'. 
Jfr plistrig, bet. 2. Syn.: pjollig, bet. 2. 3. 
'besvärlig, ledsam / difficult, boring, tedious' 
Äpp. Syn.: kälig. 4. (n.:) 'arbetsamt / labori-
ous' Mal. Syn.: se pyttlig m.fl. 

päll m.—n.Ia päll Ve. Rättv. Bju. Dju. Nås Jä. 
Mal. (best. pä'llä Dju.) pål (best. plin) Äpp. 
'brudhimmel / canopy held over bridal couple 
during wedding ceremony' (SAOB 2). Syn.: 
brudpäll; kurkåpa; vig-, vit-kläde. 

päll-hållare m. III c på'nhallar Äpp. 'var och en 
av de fyra personer, som under vigselakten höllo 
upp brudhimmeln över brudparet / each one of 
the four people who held canopy over bridal 
couple during wedding ceremony' (SAOB; V11; 
ÖDB IV 128). 

päls m. I a pells Älvd. Våmh. Ve. Ors. päl(l)s 
öMor. Soll. Ore NeSi. Vd. 1. 'tät hårbeklädnad 
på vissa däggdjur / fur of certain mammals' 
(SAOB 2) OvSi. Mal. (äv. bildl.:) sä"t-å an e"rå-
pällstz Sol!. 'sätta skräck i honom (eg. sätta på 
honom harpälsen)'. 2. 'lång skinnrock för man / 
long fur coat for man' (se ill; ÖDB IV 416; jfr 
SAOB la) öMor. Ve. Ors. Ore NeSi. Vd. så' i 
pe'llsem å stjä"rå i stjo`ttärrmsm Ve. 'så med 
pälsen på och skära, när man är i skjortärmarna'; 
grå'n(Dispälls Mal. 'päls, tillverkad av malungs-
skinnare, att användas av grangärdeskarlar vid 
malmkörning m.m.' (jfr Malung bd 3, s. 362f.). 
Jfr brack-, fjatt-, gris-, hundskinns-, karl-, 
luden-, lång-, midje-, bet. 2, rak-, sköt-, 
stor-, stäck-, svart-, säck-, vargskinns-. 
Syn.: se kasung, bet. 1; långkasung, bet. 1, 
m.fl. 3. 'kort skinnytterplagg för kvinna / fur 
jacket for woman' (se ill.; ÖDB IV 320; jfr SAOB 
la) Ål Nås Mal. ks'llpälls Mal. 'kort päls för 
flicka'; kvi`nnfalrkpälls Mal. 'kort kvinnopäls'. 
Jfr pälströja. Syn.: se båd, bet. 4; ka-
sung, bet. 2, m.fl. 4. 'skinnkjortel / fur kirtle' 
(SAOB 1 b; ÖDB IV 176) Leks. Jfr midj e-, bet. 

1, nedan-, skinn-. Syn.: se kasung, bet. 3; 
skinnkjortel m. fl. 5. 'skinnkolt / child's frock 
made of fur or skin' Ors. Leks. Jfr arm-, kil-
lingskinns-, kopp-. Syn.: se kas'', bet. 1, 
m.fl. 6. (senare ssgsled; bildl.:) 'vrånghet / 
contrariness' Mal.; se vrång-. 7. (senare 
ssgsled:) 'mycket envis person / very stubborn, 
headstrong person' Mal.; se svin-. 8. (senare 
ssgsled:) 'gärs, Acerina cernua' Ål Flo. ÖVd.; se 
snor-. 

päls-band n. J a pä'llsbannd Ål 'brett hemvävt yl-
leband med svart mönstring på röd botten, att 
knyta upp storpälsens krage med / broad band 
of wool with a black design against a red back-
ground, wound round collar of fur-coat' (se ill.). 
Syn.: gördel; storpälsband. 

päls-bälte n. III pli'llsbällt Mal. 'brett tygfodrat 
läderbälte, av man buret utanpå ytterpäls / broad 
leather belt worn outside fur-coat'. Jfr gördel. 

päisig adj. I pä'llsun vOrs. 'kinkig, gnatig / fasti-
dious, particular, nagging'. Jfr pinstrig. 

Päls-Per-vända f. IV a pällspävennda Mal. 'hastig 
resa fram och åter, snarvända / quick journey to 
and fro'. Syn.: snar-, bet. 1, snäll-vända. 

päls-rock m. Ib pä'llsrakk Li. 'mansrock av vad-
mal med fårskinnsfoder, att använda till vardags 
om vintern / man's coat made of homespun and 
lined with sheepskin, for everyday use in winter' 
(jfr SAOB). 

päls-skräddare m. III c pä'llsskräddar Nås 'skräd-
dare, som sydde skinnpälsar / furrier' (SAOB). 
Syn.: se kasungs-, skinn-skräddare m.fl. 

päls-sköt m. pä'llssket Li. 'skört på långpäls / tall 
of long fur-coat'. 

päls-tröja f. IV a pä'llströja Mal. 'kvinnotröja av 
vadmal, fodrad med svart fårskinn / woman's 
jacket, made of homespun and lined with black 
sheepskin' (jfr SAOB). 

päls-väder n. I d pä'llsvår Li. (bildl. i talesätt:) hå 
vt& te a'', mö' å fö`der pä'llsvår 'det blir att 
repa mod och taga nya tag (eg. repa mod och 
fordra pälsväder) / (figuratively:) have another 
try'. 

päns m.I a pänns Mal. (jfr ? V11, We. pänsa) 
'besvärligt arbete / difficult work'; i ka' mm ti en 
gläde pä'nns 'jag råkade i ett fasligt besvärligt 
arbete'. 

pänsa sv.v. 1. pe` nnsa Älvd. (Rietz pensa) 'döda / 
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kill'; dier å"vå naug pe'nnsaö .pn 'de ha nog dödat 
honom'. Syn.: hävja ihjäl; knäppa', bet. 3. 

pär-, se pär(o n)-. 
pära f. IV a—V på`ra Älvd. Våmh. Ore på'ru 
öMor. Leks. Dju. pä"ru Ve. pä"ra öOrs. på"ru 
Rättv. pa'ra Bju. Mal. ÖVd. (jfr Sdw. V11 pära; 
Torp para). 1. 'frukt av trädet Pyrus commu-
nis / pear' (jfr SAOB päron 1) Leks. Syn.: 
päron, bet. 1. 2. 'potatis / potato(es)' (jfr 
SAOB päron 6) allm. ries pä"rur vÄlvd. 'skala 
potatis'; på"rur irå å'tzer vÄlvd. 'potatisarna äro 
beska' (jfr än adj.); 4 sir-an't llajs r  på' so a 
we'kkse mig twe'mm stPenktm Älvd. 'hon ser ut 
som en potatis, som har växt mellan två stenar'; 
wert sky'mm i men ildjkä på'rur Våmh. 'vad 
(eg. vart) skola vi med så mycket potatis?'; pärö' 
va råti'nn öMor. 'potatisen var rutten'; i å'r vak 
ä sakkt gs'tt am 	Li. 'i år blir det minsann 
gott om potatis'; tä`-kipp pii`ron Li. 'taga upp 
potatisarna'; bkå'pår Älvd. 'strax under skalet 
blåaktig potatis'; mi'llbårur Älvd. 'mellanstor 
potatis'; avid fajd djifssbesplirur i a'r ä Våmh. 
(Bon.) 'ha ni (eg. haven I) fått bröllopspotatis (3: 
särsk. stor potatis) i år?'; knå`päkpärur Ve. 
'småpotatis'; sepärur Ors. 'i köttsoppa ingående 
potatis'; wetpårur Ore 'vit, rund potatis'; 
jä's(s)psspiiru Rättv. 'potatis, bestående av två 
sammanvuxna potatisar'; tå'gpiirur Bju. 'små, 
vita potatisar med långa rötter'; jä'qapårsr Tra. 
'potatis från Järna'. Jfr a s k-, b a k-, fl o t t-, 
flottvattu-, frö-, krok-, lill-, pill-, piss-, 
pyssj-, små-, sätt-, ät-. Syn.: jord-pära, -pä-
ron, -äpple; päron, bet. 2. 3. (senare ssgsled:) 
'hjortsvamp / hares truffle, deerball' Ve. ÖVd.; 
se ekorr-, moss-. — Avi.: pii`rut brå'd Våmh. 
'bröd, innehållande mycket potatis och litet mjöl 
/ bread containing a lot of potatoes and very little 
flour'. 

pärla f. IV a pa'(r)la Älvd. öMor. på`ka Våmh. 
(Bon.) vMor. pri'la Ve. Ore--på'Ira Soll. pirrla 
Leks. Ål pii`rla Bju. Ga.—Mal. pirla ÖVd. 1. 
'glaspärla / glass-bead' (SAOB 1; ÖDB IV 93f., 
96, 362) allm. gkå'spårla Flo. 'dets.'. Syn.: se 
ked-knöp, -sten; knapp", bet. 11; pärlsten 
m.fl. 2. 'liten droppe el. bit av klar, genomskin-
lig kåda / small drop of transparent resin' (SAOB 
2) vSoll. Leks. Jfr pärlkåda. 3. 'luftblåsa i 
vatten, vattenbubbla / bubble of air' (SAOB 2e) 

Soll. Syn.: se bulla, bet. 1, m.fl. 4. 'stenkula, 
anv. som barnleksak / stone marble used as 
child's toy' Våmh. (Bon.) kål, på'ku 'spela kula'. 
Syn.: pj äskels ten. 5. 'pupill i öga / pupil of 
eye' Ve. Vd. Syn.: svartöga; ögonsten. 

pärla sv.v .1. på`k(a) vMor. Soll. 1. 'bildas luft-
blåsor (vattenblåsor) / form bubbles' (SAOB 
pärla" IV 1) allm. ä a su på`k då däm a prö'va ä 
Soll. 'det (3: brännvinet) skulle pärla, då man 
provade det'. 2. 'trilla, rulla / roll' (jfr SAOB 
pärla' IV 1b) vMor. kö'jka på'kär etär gö`vi 
'kulan rullar utefter golvet'. Syn.: pillra, bet. 
4. — Pass.: på`kas vMor. (om vatten:) 'bilda 
stora vattenblåsor (luftblåsor)'. 

pärl-band n. l a pii`lbgnnd Älvd.--på`lbannd Ors. 
pii`kbannd vMor. på`lbannd Ore 'halsband av 
brokiga, tunna glaskulor, buret av brud och 
brudpigor / necklace of multicoloured glass-
beads wom by bride and bridesmaids' (SAOB 1; 
ÖDB IV 106, 111, 126). Syn.: se ked, bet. 3b; 
pärlstenband; stenband. 

pärl-ked n. I a—V på'Itjå öMor. 	Soll. 
på'(r)Itji Nås Jä. = föreg. (SAOB; ÖDB IV 101, 
111, 124f., 127, 156). 

pärl-kåda f. IV a pli'lkwåda Ore pii`rIkåa Ål (jfr 
pärla, bet. 2) 'klar, genomskinlig kåda, fin tugg-
kåda / clear, transparent resin suitable for 
chewing'. Syn.: godkåda. 

pärl-sten n. la pii'lsre(n) Ve. 'glaspärla / glass- 
bead' 	SAOB; ÖDB IV 106). Syn.: se pärla, 
bet. 1. 

pärlsten-band n. l a pirlsteba'nnd Ve. 'pärlband 
av glaspärlor' (jfr ÖDB IV 106). Syn.: se pärl-
band m.fl. 

pärl-uggla f. IVb på'kuggka Våmh. p4r)luggla 
Ors. på'rluggira Ål pii'luggka Li. 'en uggleart 
(vanl. kattuggla, Strå aluco) / type of owl' (jfr 
SAOB). Jfr har-fånge, -uggla. 

pärm m. Ja parm (—perrm) Älvd. pakm Våmh. 
par(r)m Rättv. pallm Leks. Bju. Flo. Mal. parrm 
Nås pakm Jä. pallm—parrm—pakm ÖVd. 'bok-
pärm / book cover' (SAOB pärm 2). Syn.: 
karm, bet 6; pärma; pärman; stav, bet. 3. 

pärma f. IV a pä'rrma Ve. pa'llma Soll. =föreg. 
(SAOB under pärm 2). 

pärman n. la pärmä' n—pä"rmån öMor. (Sdw. 
pärman n.) = föreg. (jfr SAOB under pärm); du 
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få skri'v upå pärtnäi ni 'du får skriva på bakpär-
men'. 

päron n. I a pirrån—på'rån vMor. pii`ron öMor. 
Soll. —pä"ron Ors. på`ron—på'run Ve. 1. 'frukt 
av trädet Pyrus communis / pear' (SAOB 1) Ve. 
Soll. Jfr päronapel. Syn.: pära, bet. 1. 2. 
'potatis / potato(es)' (SAOB 6) allm. 	på`roni 
(best. pl.) öMor. 'skala potatis(arna)'; a du rå"-
köka på`roni Soll. 'har du kokat potatisen för 
litet?'; bunJ.'spåroni öMor. 'potatis från Bonäs'; 
so"dwatupåråni vMor. sepäroni Ors. 'i köttsop-
pa ingående potatis'; ftVpäron Ors. 'sättpotatis' 
(jfr frö n.). Syn.: jord-pära, -päron, 
-äpple, bet. 1; pära, bet. 2. 

päron-apel f. la pii`ronåpåld Soll. 'päronträd / 
pear-tree'. Jfr apel; päron, bet. 1. 

pär(on)-bitar m. l a pl. (jfr pära) på"rubitar Rättv. 
'maträtt, bestående av potatis, salt och fläskflott 
samt mjölk el. vatten / dish consisting of potato-
es, salt, pork-dripping, milk or water' (ÖDB III 
474: pärbitar). Jfr päronklämma m.fl. Syn.: 
pär(on)pick, bet. 3. 

pär(on)-bolde m. Illa på'bu&lld Älvd. (jfr pära) 
'svullnad efter slag; böld / swelling from a blow; 
boil'. Jfr bolde m. 

pär(on)-bröd n. I a—V på`ronbrå öMor. Soll. pä"-
ronbr Ors. på'rbrå Ore på`rbrå Li. (jfr pära, 
päron) 'tunnbröd, innehållande en jämförelsevis 
hög procent potatis / clapbread containing a rela-
tively large amount of potatoes' (ÖDB III 407). 

pär(on)-bullbröd n. Ja på`rbullbrå Ore (jfr p ära) 
'halvtjockt, jäst bröd, bakat av rågmjöl och pota-
tis / semi-thick, risen bread, baked from rye-
flour and potatoes'. Jfr bullbröd. 

pär(on)-bulle m. Illa piP(r)bull Våmh. pä"rånbu'll 
nvMor. pä'ronbu'll öMor. 'tämligen tjockt (nå-
got jäst) bröd av kornmjöl och potatis / fairly 
thick bread made of barley flour and potatoes' 
(ÖDB III 416). Syn.: jordpär(on)bulle. 

pär(on)-bytta f. IV a på`bytt Älvd. på`ronbytt 
Soll. (jfr pära, päron) 'laggad träbytta, i vilken 
potatis transporterades / wooden tub used to 
transport potatoes'. 

pär(on)-deg m. I c påd1eg  Älvd. pä"rånd4 
nvMor. på'däjg Li. (jfr pära, päron). 1. 'mo-
sad potatis, potatismos / mashed potatoes' (ÖDB 
III 474) Älvd. vMor. Syn.: se j ordpär(on)-
-klämma, -smör; pär(on)-hackan, -kås- 

sa, -smicka, -smör, -sovel, bet. 1, m.fl. 2. 
'deg, i vilken mosad potatis ingick som en ingre-
diens / dough made with mashed potatoes as an 
ingredient' Li. — Ssg: på"diegfjäll n. Älvd. 
(skämts.:) 'stor hög av potatismos / (jokinglyg 
big pile of mashed potatoes'. 

päron-dopp n. Ja pä"rondupp Ors. 'doppvätska 
för potatis el. bröd, bestående av strömmingsla-
ke, flott, kornmjöl och vatten samt stundom litet 
mjölk / liquid for dipping potatoes or bread in, 
consisting of herring brine, dripping, barley-meal 
and water, sometimes a little milk' (ÖDB III 
491). Jfr p ä r(o n)p i c k a, bet. 3. 

pär(on)-flas n. II p4r1fIräs Älvd. Våmh. på'rån-
fräs vMor. pirronflås öMor. Ors. pä"runfkäs Ve. 
på`ronfiräs Soll. på'rfirås ÖVd. (jfr pära, pä-
ron). 1. 'potatisskal av råskalad potatis / potato 
peels of raw potatoes' allm. (utom Bon.). Syn.: 
jordäppelbark; pär(on)skräd m.fl. 2. 'skal 
av kokt el. på glöden stekt potatis / peels of 
boiled potatoes or potatoes baked on the em-
bers' Våmh. (Bon.). Syn.: j or d p är(o n)fl a s . 

pär(on)-grav f. II pårgråv Våmh. (jfr pära) 'icke 
murat förvaringsrum för potatis / earth store for 
potatoes' (V11; ÖDB 1 437). Syn.: j o r dp ä r(o n)-, 
päron-grop. 

pär(on)-grava f. V på'rgrtiva Våmh. på'ron-
gravu—på`rungravu—pä"rugravu Ve. pä"ron-
grava Ors. (jfr pära, päron) 'hacka, anv. vid 
potatisupptagning / pick, used when pulling up 
potatoes' (se ill.; jfr ÖDB 1 436). Jfr p är(on)h ar-
ka. Syn.: pär(on)-gräv, -hacka; spadgrava. 

pär(on)-gravfolk n. I b på'grävuffek Älvd. (jfr 
pära, grava v.) 'arbetsfolk vid potatisupptag-
ning / working-party, pulling up potatoes'. 

pär(on)-gravning f. I b på'grävni'm Älvd. på` r-
gravniyg Li. (jfr pära). 1. 'potatisupptagning / 
potato-lifting' allm. Syn.: j o rd p är(o n)g ra v-
n i ng ; päronhackning. 2. (best.:) 'tiden för 
potatisupptagning / the time for potato-lifting' Li. 
i pä'rgravniin i ha'ust 'under potatisupptagnings-
tiden nu i höst'. 

päron-grop f. Ja på`rongröp—pdrungröp Ve. pä"-
rongröp Ors. = pär(on)grav (VII We.; ÖDB I 
437). Jfr kålgrop. 

pär(on)-gryta f. IV a på'rongrOt vMor. på"rugrita 
Rättv. (jfr pära, päron) 'gryta, anv. huvudsakli-
gen vid kokning av potatis / pot used mainly for 
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boiling potatoes' (ÖDB III 443f.). Jfr gröt-, väl-
lings-gryta; pär(on)kittel. 

pär(on)-gräv n. II phgriiv ÖVd. (jfr pära) = p ä-
r(o n)g r a v a. 

päron-gröt m. Ja på'rungråt Ve. 'potatismos, 
blandat med flott och lagt på smörgås / mashed 
potatoes mixed with dripping and put on sand-
wich'. Jfr pärongås. 

päron-gång m. Ib pä"r(u)ngåyg Ve. (jfr päron) 
'gång el. fåra i potatisåker / path or furrow in 
potato-field'. 

pär(on)-gård m. I a på' rugåk Leks. (Silj.) (jfr 
pära; gård, bet. la) 'hägnad omkring potatiså-
ker / enclosure round potato field'. 

päron-gås f. l a på' rungas Ve. 'smörgås med pota-
tis som pålägg / potato sandwich'. Jfr gås, bet. 6; 
pärongröt. 

pär(on)-hacka' f. IVa pä"runhakka Ve. på"ruakka 
sRättv. (jfr päron, pära) 'hacka, anv. vid pota-
tisupptagning' (jfr ÖDB I 436). Syn.: se pä-
r(on)grava m.fl. 

pär(on)-hacka" f. IV a på`rhakka Li. (jfr pära) 
'potatismos / mashed potatoes'. Syn.: j or d p ä-
r(on)klämma; pär(on)deg m.fl. 

pär(on)-hackning f. Ib pirruhakkniy Rättv. (jfr 
pära) 'potatisupptagning'. Syn.: pärongrav-
ning, bet. 1. 

pär(on)-harka f. IV a på'rarrk Älvd. på' ronarrka 
Soll. (jfr pära, päron) 'flerkloig hacka med järn-
pinnar, anv. dels vid rensning av potatissängar 
(ÖDB 1 406), dels vid upptagning av potatis / pick 
with several iron prongs used for hoeing potato- 
beds or pulling up potatoes' (se 	Jfr pä- 
r(on)grava m.fl. 

pär(on)-karl m. J a pirrkall Våmh. (Bon.) pä"rån-
kall vMor. på`ronkall—pä"ronkall Ors. (jfr pära, 
päron) 'person (man el. kvinna), som tar upp 
potatis / person (man or woman) who pulls up 
potatoes'; i addum fu'll stu"gu i pä"rånkallum 
vMor. 'vi hade stugan full med potatisupptaga-
re'. Syn.: pär(on)tagare. 

päron-kart m. Ja på'rånkärt vMor. på`rnkät Ve. 
pii`ronkärt Soll. 1. 'fröknopp på potatis / seed-
head or ball of potato' Mor. Soll. Syn.: jord-
pär(on)-knapp, -knopp; pär(on)-knapp, 
-knopp, -pingla, -äpple; äpple, bet. 2. 2. 
'liten potatis / small potato' Ve. 

pär(on)-kittel m. 1 d—a 	Våmh. (Bon.) (jfr 

pära) 'kittel, anv. för kokning av potatis / cauld-
ron or cooking pot used for boiling potatoes' 
(ÖDB III 335f., 441). Jfr pär(on)gryta. 

pär(on)-klubba f. IV a på'rklrubba Våmh. (Bon.) 
pä"rånkkubba vMor. (jfr pära, päron) 'klubba 
el. stöt av trä, anv. vid söndermosning av potatis 
(till mat el. brännvinsberedning) / wooden club 
used for mashing potatoes (for food or distilled 
liquor)' (ÖDB III 447, 521). Syn.: se j ordpä-
r(on)-, pär(on)-stamp m.fl. 

päron-klämma f. IV a pä"rånkkemm(a) vMor. (jfr 
päron) 'maträtt, bestående av kokt, mosad po-
tatis, talg och vatten el. mjölk / dish consisting of 
boiled, mashed potatoes, suet, water or milk'. 
Jfr pär(on)bitar. Syn.: päron-krämta, -ost. 

pär(on)-knapp m. la på'rknapp Ore (jfr pära) 
= pär(on)kart, bet. 1. 

pär(on)-kniv m. la på'rknajv Våmh. pierukniv 
Rättv. (jfr pära, päron) 'S-format järnredskap 
med träskaft, anv. vid mosning av kokt potatis / 
S-shaped iron tool with wooden shaft, used 
when mashing potatoes' (se ill.; ÖDB III 407f.). 
Syn.: p ä r(o n)p i c k, bet. 2. 

pär(on)-knopp m. Ja på"ruknapp Rättv. (jfr pära) 
=päronkart, bet. 1. 

pär(on)-korn n. Ia pirrukör Rättv. (jfr pära) 
'korn, som såddes på en åker året efter det åkern 
burit potatis / barley sown in a field the year after 
potatoes had grown there' (jfr ÖDB I 330). 

päron-korv m. la på'ronkwarry Ors. (jfr päron) 
'potatiskorv, lagad av råskalad potatis samt hac-
kade inälvor och korngryn, salt och peppar / 
potato sausage made of raw, peeled potatoes, 
chopped offal and barley groats, salt and pepper' 

ÖDB III 482). Syn.: j ordäppelkorv(e). 
päron-krämta f. IV a pirronklemmta Ors. (jfr 
krämta! v.)= päronklämma. 

pär(on)-kvarn f. la pii`(r)kwenn Älvd. Våmh. pä"-
rånkwenn nvMor. pa'ronkvänn öMor. Soll. på'-
ronkwenn Ors. pierukvär Rättv. (jfr pära, pä-
ron) 'handkvarn av trä, i vilken potatis mosades 
för tunnbrödsbak el. för brännvinsbränning / 
wooden handmill in which potatoes were mashed 
for clapbread or for distilled liquor' (ÖDB III 
408f.). Syn.: jordpäron-, jordäppel-kvarn. 

pär(on)kvarn-skruv m. l a på'rkwenskrtiv Våmh. 
1. 'spiralskruv av trä, hörande till potatiskvarnen 
/ spiral wooden screw belonging to potato-mill' 
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(se ill. 558 till j o rd p är(o n s)k v a r n). 2. 'ett 
visst av människohår förfärdigat knyppel / a 
certain kind of knyppel made from human 
hair'. 

pär(on)-kåssa f. IV a på'kåss Älvd. 'potatismos'. 
Syn.: se jordpär(on)klämma; pär(on)deg, 
bet. 1, m.fl. 

pär(on)-land n. Ja på` runlannd Ve. på`lannd 
Li. (jfr päron, pära) 'potatisåker / potato-
field' (V11; We.; Rietz 518a p ärla n d) . Syn.: 
jordpär(on)-, jordäppel-land; päron-lott, 
-stycke. 

pär(on)-lott m. II pirk& (best. sg. dat. på'4-oti'm) 
Älvd. på'rånköt vMor. (jfr pära, p äro n) = 
föreg. 

pär(on)-läfsa f. IV a på'rläffsa Li. (jfr pära) 'runt, 
halvtjockt bröd, vars deg bestod av mosad pota-
tis och något litet mjöl / round, semi-thick bread, 
the dough of which consisted of mashed potato 
and a little flour'. 

pär(on)-mask m. la på'(r)makk Älvd. Våmh. (jfr 
pära) 'potatismask el. larv / potato-worm or lar-
va'. Jfr jordpär(on)-, jordäppel-mask; pä-
r(on)åma. 

pär(on)-myll m. Ja pa'ronmilld öMor. på'runmill 
Ve. pä"ronmilld—pä"runmilld Ors. pirrmylld 
Ore (jfr päron, pära) 'för hand draget årder, 
anv. vid kupning av potatis / hand-plough used 
when earthing up potatoes' (se ill.; jfr ÖDB I 
407). Jfr my111. Syn.:jordpär(ons)myll; j ord-
pär(on)-, jordäpples-årder. 

pär(on)-ost m. Ja på'resst—pirruu'sst Våmh. 
(jfr pära) 'maträtt, bestående av mosad potatis, 
flott, salt och vatten / dish consisting of mashed 
potatoes, dripping, salt and water'. Syn.: se 
päron-klämma, -krämta. 

pär(on)-pannkaka f. IV a pii`(r)pQnnkåkd Älvd. 
på'runpannkaku Ve. pä"ronpannkaka Ors. (jfr 
pära, päron) 'pannkaka, vars smet till stor del 
bestod av kokt, mosad potatis / pancake made 
with mashed potatoes' (ÖDB III 467). Jfr jord-
pär(ons)-, jordäppel-pannkaka. Syn.: pä-
ronsovelspannkaka. 

pär(on)-pick m.Ib piPpikk Älvd. pä"ronpikk 
vMor. på'rånpikk—päro'npikk öMor. på`ronpikk 
Ve. Soll. Ors. på"rupikk Rättv. (jfr pära, pä-
ron). 1. 'trästör, vässad i ena änden och anv. 
vid sättning av potatis / wooden pole, sharpened 

at one end and used when setting potatoes' (se 
ill.; ÖDB I 403f.) Älvd. Mor. Jfr pär(on)sätt. 
2. 'S-format järnredskap, anv. vid mosning av 
kokt potatis' (ÖDB III 521) Ve. Soll. Syn.: pä-
r(on)kniv. 3. 'maträtt, bestående av potatis, 
salt och fläskflott samt mjölk el. vatten' (ÖDB 
III 474) Ors. Rättv. Syn.: p är(on)b itar. 

pär(on)-picka f. IV a på'rpikka Våmh. på'rånpikk 
(best. -pikka— -pikku) vMor. 1. 'potatismos' 
vMor. Syn.: se p är(o n)h a c 	m.fl. 2. 'mat- 
rätt, bestående av välling och i talg uppstekta 
potatisbitar / dish consisting of gruel and potato-
es fried in suet' (ÖDB III 438) Våmh. Jfr päron-
bitar. 3. 'doppvätska för potatis' (ÖDB III 491) 
Våmh. Jfr pärondopp. Syn.: knubbdopp; 
pannvälling, bet. 2. 

pär(on)-pingla f. IV b pierupigka Rättv. (jfr pära) 
'fröknopp på potatis / seed-head or ball of pota-
to'. Syn.: se päronkart m.fl. 

pär(on)-rev n. I a på`riv Älvd. (jfr pära) 'råri-
ven potatis / raw grated potatoes'; drjieg-a'ut 
tjp'te(ö) min på`rive Älvd. 'dryga ut köttet med 
råriven potatis'. 

pär(on)-ris n. l a på`rajs Älvd. Våmh. pirrånrajs—
på'rånrejs vMor. pkronräjs Ve. Soll. på'rejs 
Ore (jfr pära, päron) 'potatisblast / potato tops, 
haulm' (jfr ÖDB I 435f.). Jfr päronstånd. 
Syn.: se jordpär(ons)ris; päronstrånke 
m.fl. — Ssg: piPrajskäg m. Älvd. 'kreaturs-
foder, berett av potatisblast och varmt vatten 
/ cattle-fodder prepared from potato tops and 
hot water'. Jfr brädsla. 

pär(on)-rit m. la på`rit Älvd. (jfr pära) 'redskap, 
medelst vilket parallella fåror drogos i potatislan-
det före potatisens sättning / device used for 
making parallel furrows in potato-field before 
potatoes were set' (se ill.; ÖDB I 404). Syn.: 
dragg, bet. 4; jordäppelrit. 

pär(on)-råg m. II gerrig Våmh. (Bon.) Ore (jfr 
pära) 'höstråg, som omedelbart efter potatis-
upptagningen såddes på potatisåker / autumn-rye 
sown immediately after potatoes had been lifted' 
(ÖDB I 397). 

pär(on)-skräd n. la på`rskrad Våmh. (Bon.) (jfr 
pära) 'potatisskal av råskalad potatis / peels of 
raw potatoes' (jfr We. päronskräda). Jfr p ä-
r(on)flas, bet. 2. Syn.: jordäppelbark; pä-
r(on)fias, bet. 1; pär(on)skräde. 
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pär(on)-skräde fl. III pä"ronskråd Sol!. på`rskrädä 
Ore (jfr päron, pära; skräd, skräde n.)= 
föreg. 

pär(on)-smicka f. IV a pii`ronsmikka Ors. 'potatis-
mos / mashed potatoes'. Syn.: se j ordp äro n-
klämma, jordpär(on)smör; pär(on)deg, bet. 
1; päronsmör; pär(on)sovel, bet. 1, m.fl. 

päron-smör n. Ja pii`ronsmår öMor. = p är(o n)-
smicka. 

pär(on)-sovel n. I a på`sauvek Älvd. på' sauviik 
Våmh. (Bon.) pii`rånsåjl—pii`ronsåjl öMor. på'- 
ronsajl Ors. (jfr pära, päron). 1. = föreg. 
kremmt pa'ronsajl Ors. 'pressa potatismos'. 2. 
'kött el. fisk, som åts till potatis / meat or fish 
eaten with potatoes' allm. 

päronsovels-pannkaka f. V på'rånsåfispa'yukaku 
öMor. 'pannkaka, vars smet till stor del bestod 
av kokt, mosad potatis'. Jfr j ordpär(on s)pan n-
kaka. Syn.: pär(on)pannkaka. 

pär(on)-spade m. IV på'ronspadP öMor. 'spade att 
taga upp potatis med ur jorden / spade used when 
lifting potatoes'. Jfr j ordpär(on)gräv m. fl. 

pär(on)-stamp m. J a pii`rstgmmp Våmh. på' ron-
stammp Soll. Ors. 'klubba av trä för mosning av 
potatis, potatisstöt / wooden pounder for mash-
ing potatoes' (ÖDB III 447). Syn.: jordpä-
r(on)stamp; pär(on)klubba m.fl. 

pär(on)-stampa f. IV a pli'stgmmpa Våmh. på'-
ronstammpa—pä"ronstgmmpa Ors. på "rustampa 
Rättv. på'rustammpa Leks. (jfr pära, päron) 
'potatismos / mashed potatoes' (såväl om till 
bakning mosad potatis som om maträtten; ÖDB 
III 474). Syn.: jordpär(on)klämma; pär(on)-
deg; pär(on)-hackan, -picka, bet. 1, m.fl. 

pär(on)-strånke m. Illa på"rustråyyks Rättv. (jfr 
pära) 'potatisstånd, potatisblast / potato tops, 
haulm'. Syn.: p är(o n)r i s m. fl. 

pär(on)-stycke n. III pii`rstyttjä Ore (jfr pära) 'po-
tatisland / potato-field' (We.). Syn.: j ordp ä-
ron-, jordäppel-, päron-land; päronlott. 

pär(on)-stånd n. Ja pii`rstgnnd Våmh. (Bon.) pii`-
rånstannd vMor. på`ronstannd—pä'ronsta'nnd 
öMor. pirrostannd Ve. på`ronstannd vSoll. 
på`rstannd Ore (jfr pära, päron) 'potatisstånd / 
potato-plant'. Jfr pär(on)-ris, -strånke m.fl. 

pär(on)-såll n. l a pii`(r)sålld—piiarsåld Våmh. (jfr 
pära) 'såll, i vilket nykokt potatis stjälptes upp, 
under det att vattnet rann av / sieve in which 

potatoes were drained after boiling'. 
pär(on)-säng f. Ib på` sqjyg Älvd. (jfr pära) 'om-
kring en aln bred remsa mellan två fåror i ett 
potatisland / area of about an ell broad between 
two furrows in potato-field' (jfr We.; ÖDB I 
403). 

pär(on)-sätt m. I a pii`jätt Li. (jfr pära) 'grodd 
potatis / germinated potatoes'. Jfr sätt m. 

pär(on)-tagare m. Ilie på"rutägar Rättv. (jfr 
pära) 'potatisupptagare / person who pulls up 
potatoes' (We.). Syn.: p ä r(o n)k a rl. 

pär(on)-tagning f. Ib pirtänkg Våmh. på'runtäg-
nigg Ve. på` rontäniff Ors. (jfr pära, päron) 
'potatisupptagning / potato-lifting'; i pä'tänindjin 
Våmh. 'under tiden för potatisupptagningen'. 
Syn.: se jordpär(on)gravning m.fl. 

päron-tuta f. IV a på`rontöjta öMor. 'spånkorg, 
avs. att plocka potatis i / chip-basket for po-
tatoes'. 

pär(on)-välling m. I b pii`rw'griug Våmh. (Bon.) 
päro'nveliyg öMor. pii`runweligg Ve. (jfr pära, 
päron) 'välling med små potatisbitar el. potatis-
mos i / gruel with small pieces of potato or 
mashed potatoes in it' (jfr ÖDB III 457). 

päron-åma f. IV a på`ronisima öMor. (jfr päron) 
'potatismask el. potatislarv / potato-worm or po-
tato-larva' . Jfr p ä r(o n)m a s k. 

pär(on)-äpple n. III—I d på'reppek Älvd. på'rep-
påk Våmh. på'rånäpplä öMor. på' roneppa. Ve. 
pa'ronOälr Soll. (jfr pära, päron) 'fröknopp på 
potatis / seed-head or ball of potato'. Syn.: se 
jordpäronknapp m.fl. 

pärra sv .v .1. pä'rr vSoll. (jfr Rietz; V11, We.; 
Torp pirra') 'surra / hum'; ä pli`rriir åv 
wä'nndjum 'det surrar från vingarna'. Syn.: 
bärrall. 

pärs m. I a pass Bju. Flo. Ojas Mal. 1. 'press, 
pressning / pressure, press' (SAOB 1) Bju. 2. 
'vånda; hårt arbete / agony; hard labour' (Rietz 
pärs 3; jfr SAOB 4) Flo. Mal. Jfr polska, bet. 
2a. Syn.: press'. 

pärsa sv.v.l. pe'ssa Älvd. pä'ssa öMor. Soll. 
pa'ssa Rättv. Bju. pd(r)ssa---pX,s,sa Mal. pif,stra 
ÖVd. 1. 'pressa (kläder)/ iron (clothes)' (SAOB 
ib; Rietz 2) allm. pe'ss brirtk Älvd. pX,s,s 
bröitjä Tra. 'pressa byxorna'. Syn.: pres-
sa, bet. 1. 2. 'rynka (kjortel) / gather (kirtle)' 
(ÖDB IV 183, 187; Fataburen 1908, s. 245) Ore 
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Rättv. fä a pa'ssa 	Rättv. 'jag har rynkat 
kjorteln'. Syn.: se rympa m.fl. — Särsk. förb. 
(ut:)pass-ä't så'man lita Rättv. 'pressa sömmen 
litet!'. 

pärs-järn n. la pessienn Älvd. pe'ssjann öOrs. 
pä'ssjänn Ore pa'ssjiir Rättv. Bju. pdtstsjårn Jä. 
pi/ `jpirtsj4 Mal. pä',s,sjän ÖVd. 'pressjärn 
/ flat iron' (se ill.; SAOB). Syn.: pressjärn. 

pärs-kjortle m. Illa pa'sstjoilla Rättv. 'helrynkad 
kjortel / gathered kirtle' (ÖDB IV 187). Syn.: 
lagnkjortel; rynktadkjortle. 

pärs-klubb m. I a pe'sskkubb Älvd. 'träklabb, anv. 
vid pressning av sömmar / chunk of wood used 
when pressing seams' (se 

pärt m.Ia par(r)t Rättv. (Bi.) Leks. Bju. Dju. 
Mock. Nås pärt Ga. (jfr SAOB pärtil; koll.:) 
'kluven takspån / split roofing shingle' (jfr SAOB 
pärta 1). Jfr bind-. Jfr pärta, bet. 1; spånbrä-
de; spillra, bet. 3. Syn.: spiller, bet. 1; spån, 
bet. 1. 

pärta f. IV a pe'rrta Älvd. pä'tta---på'ta Ve. pä'rr-
t(a) Soll. pa'r(r)ta Rättv. Bju. Dju. Mock.-Jä. 
pa'rrta Leks. pä`rta Ga. pä'tta Mal. ÖVd. (jfr 
SAOB). 1. 'kluvet takspån / split roofing-chip' 
(SAOB 1) allm. Jfr pärt. Syn.: spillra, bet. 1; 
spånbräde. 2. 'kluvet spån (sticka), anv. för 
belysning / split chip used for illumination purpo-
ses' (SAOB 2) Älvd. Soll. Bju. Jfr lys-. 

pärt-bloss n. II pa'rrtbkäs Bju. 'bloss av kluvna 
stickor / split sticks used for illumination purpo-
ses' (SAOB; ÖDB III 299). Jfr lys sticka m.fl. 
Syn.: se bloss, bet. 1; pärt-, stick-ljus; 
stickbloss m.fl. 

pärt-hyvel m. Ja pa'(r)thyvil Flo. 'hyvel(maskin), 
varmed man klyver spån till taktäckning / plane, 
used when splitting rooflng-chips' (SAOB). 

pärt-kabbe m. Illa pa'rrtkabba Dju. 'träklabb, ur 
vilken man högg pärtor / chunk of wood from 
which one cutpärtor'. Jfr pärtved; spånstab-
be. Syn.: pärtklubb. 

pärt-kast ni. pa'(r)tkasst Flo. 'hög el. bunt av 
takspån / pile or bundle of roofing-shingle'. 

pärt-klubb m. I a perrtkkubb Älvd. = p ärt-
kabbe. 

pärt-kniv m. J a pe'rrtknajv Älvd. pa'rrtkniv Leks. 
pd(r)tknio Ål päkkniv Tra. 'kniv med handtag i 
båda ändarna, anv. vid klyvning av takspån / 
knife with handle at both ends, used when split- 

ting roofing-shingle' (We.). Syn.: klyvkniv, 
bet. 2; spånkniv. 

pärt-korg m. Ib pa'rrtkarrg 'spånkorg, försedd 
med 1-2 klavar och anv. vid bärning av löv el. 
foder! large chipbasket with one or two handles, 
used for carrying leaves and fodder' (SAOB). 
Syn.: se kont, bet. 2; pärtskrinda m.fl. 

pärt-ljus n. la pa'rrtjgs Jä. pä'itjås Mal. 'bloss av 
kluvna stickor'. Syn.: se pärtbloss m.fl. 

pärt-mjärde m. Ill a pa'rrtmjåka Jä. 'mjärde för-
färdigad av kluvna träspjälor / fish-trap made of 
split wooden slats' (ÖDB I 95). Syn.: spel-, 
spjälk-mjärde. 

pärt-skrinda f. IV a pa'rrtskrinnda Jä. =pärt-
korg. 

pärt-slå st.v. på'tslå Ve. 'täcka tak med spån / 
cover roof with roofing-shingle'. 

pärt-stol m. perrtstai'l Älvd. 'klubb, anv. att kly-
va takspån på / chunk of wood, upon which 
roofing-shingle was split'. Syn.: spån-stabbe, 
-stol. 

pärt-tak n. II-Ib pe'rrttåk Älvd. pä'rrttåk Son. 
pa'rrttåk Leks. Bju. Dju. Nås Jä. pa'raåk Flo. 
pä'gåk 'fra. 'tak, belagt med kluven spån / roof 
with split shingle' (SAOB). Syn.: spåntak. 

pärt-ved m. pa'rrtv& Jä. 'virke till takspån / shing-
le material'. Jfr pärtkabbe. 

päsa sv.v.3. p?`sa Älvd. på`sa Flo. 1. 'flåsa, 
flämta / pant' (SAOB; Rietz 516a under pysa 4; 
Torp px sal) Älvd. pes og y'ssta 'flämta och 
hosta'; e p?'se we"64 'det blåser varifrån (eg. 
vädan-vadan; skämts. då ngn släpper väder)'. 
Syn.: pusta, bet. 1; pysa, bet. 1. 2. 'brinna 
dåligt, pyra / smoulder' Flo. Syn.: se pirra', 
bet. 3; pyra m.fl. — Särsk. förb. (i:) ps-l' sig 
Älvd. 'äta el. dricka glupskt'. Jfr p omma m.fl. 

päska sv.v.3. pä'sstja (pret. pä'kkst) ÖVd. 'pla-
ska, stänka upp / splash'. Syn.: se paska, bet. 
1, m.fl. 

pöl m. la påk Bju. Nås 'liten vattensamling, vat-
tenpuss / puddle' (SAOB pöl' 1). Jfr dret-. 
Syn.: se puss" m.fl. 

pöla sv.v.l. på`ka Våmh. (Bon.) vMor. på`ka 
Rättv. (jfr Gotl.Ordb.; DO Men). 1. 'pulsa i 
snö / trudge in snow' Våmh. (Bon.) vMor. Syn.: 
mylsa, bet. 1; pylsai, bet. 1. 2. 'krångla; söla i 
ngt, lorta ned sig / mess up; dirty oneself (jfr 
Rietz 518b, under pöl) vMor. Rättv. li'ssgasstt a 
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