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Tarvita mis j uhe ja märkide seletus.

Sõnade leidmine.
Iga sõna tuleb otsida täpsest tähestikulisest järjekorrast. 

Sõnu on rühmitatud ainult niivõrd, kui see tähestikulist järje
korda ei sega.

Sõna muutevormide leidmine.
Sõnastikuosas on igast käändsõnast antud kaks muudet: 

ainsuse nimetav ja omastav (näit.: anne, ande), 
ja igast pöördsõnast kolm muudet: isikulise tegumoe 
ma-tegevusnimi, da-tegevusnimi ja kindla 
kõneviisi oleviku L pööre (näit.: andma, anda, 
annan). Osast pöördsõnust, ja nimelt -eerima, -eeruma, -Idama, 
-Iduma, -ndama, -nduma, -rdama, -rduma, ~[7i]tarna, -stama, -stig
ma, -tarna, -tüma, -nema, -sema, -tsema ja -oa/ima-lõpulistest 
(näit.: poleerima, po leeruma, avaldama, avalduma, lahendama, 
lahenduma jne.), on antud ainult ma-tegevusnimi. 
Kõiki ülejäänud peamuuteid tuleb otsida 
raamatu eesotsas olevast sõnatüübisti- 
kust (lk. 31 jj.).

Selles sõnatüübistikus on igast käändsõnast antud järgmi
sed peamuuted: ainsusest: 1) nimetav, 2) omas
tav, 3) osastav ja 4) sisseütlev, mitmusest: 
5) omastav, 6) osastav ja 7) sisseütlev, ja 
igast pöördsõnast: isikulisest tegumoest: 1) ma - 
tegevusnimi, 2) da-tegevusnimi, 3) kindla 
kõneviisi oleviku 1. pööre, 4) sama kõne
viisi lihtmineviku 1. pööre, 5) viimase vor
mi 3. pööre, 6) käskiva kõneviisi 3. pööre, 
7) oleviku kesksõna, 8) mineviku kesksõna, 
9) tegijanimi, ja umbisikulisest tegumoest: 
10) kindla kõneviisi olevik ning 11) mine
viku kesksõna. Võrreldavaist sõnadest on peale nende 
muudete antud veel keskvõrre (lühendatult: komp., vt. 
..Lühendid”, lk. 10) ja ülivõrre (lüh.: sup.).

Otsitava peamuute leidmiseks sõnatüübistikust tuleb sõnas 
tiku-osast vaadata vastava sõnatüübi number ning selle järgi sõ- 
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natüübistikust üles otsida sellekohane eeskujunäide. Viimase 
põhjaJ ongi võimalik moodustada otsitav peamuude. Toogem 
mõned näited.

Esimene näide:
Sõna agent peamuuteid otsides leiame sõnastiku-osast:

a gent, agendi, 524
Nr. 524 alt leiame sõnatüübistikust järgmise eeskujunäite: 
sant, sandi, 'santi, 'santi e. sandisse, santide . . .

Nende eeskujumuudete põhjal on võimalik moodustada ka 
sõnast agent:

a gent, agendi, a genti, a genti e. agendisse, a gentide jne.
Teine näide:
Olgu vaja leida peamuuted sõnast alpima. Sõnastiku-osas 

on märgitud:
'al pima, al pida, al bin, 1014

Viimase numbri alt leiame sõnatüübistikust:
kärpima, kärpida, kärbin, 'kärpisin, kärpis, kärpigu...
Nende vormide eeskujul moodustame sõnast alpima:
'al pima, al pida, al bin, 'al pisin, al pis, al pigu jne.
Kolmas näide:
Olgu vaja leida ülivõrre sõnast nõrk. Sõnastiku-osas on 

märgitud:
nõrk, nõrga, 487

Sõnatüübistikust leiame vastava numbri alt:
tark, targa .. . sup. targim e. kõige targem.

Järelikult on sõna nõrk ülivõrre:
nõrgim e. kõige nõrgem.

Liitsõnadel ei ole sõnastiku-osas harilikult numbrit 
antud. Seesuguste sõnade muutevormide leidmiseks tuleb üles 
otsida nende viimase, sidekaarekesega eraldatud osa muutevor
mid. Näit, et osata muuta sõna andresejpäev, peab vaatama, 
kuidas muutub sõna 'päev.

Seda, kuidas sõna peamuudete alusel on võimalik moodus
tada tema teisi muutevorme, vaadatagu lk. 24 pealkirja all: „Sõna 
muutevormide tuletamine tema põhimuuteist”.

Sulgude tähendus.
Ümmarsulgudesse () on paigutatud sõnade sele

tused.
Nurksulgusid [] on tarvitatud mitmes tähenduses. 

Kui neis sulgudes on mingi jämedatrükiline sõna või ka mingi 
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peenetrükiline grammatiline muutevorm, siis see tähendab, et 
seesuguste sõnade või muutevormide tarvitamine ei ole soovitav 
(näit, sõnastiku-osas: ['bluus, 408] vt. pluus, või sõnatüübisti- 
kus: 669. 'keeld, keelu... keeldudesse [e. keelesse]). Kui aga 
säärastes sulgudes on ainult sõna osa (näit.: aami[s]Jsepp, 
ahtake [ne], ' kaksj teist [kümmend]), siis võidakse tarvitada 
seda sõna võrdselt mõlematpidi: kas ilma klambreisse suletud 
osata või ühes sellega. Nurksulgudes olev peenetrükiline lisand- 
sõna selgitab enamasti juurdekuuluva sõna tarvitusviisi lauses 
(näit.: 'alluma [kellelegi], või: pärast [lõunat]) või annab tarbe 
korral käändsõna omastava kuju (näit.: 'rakmed vt. rake [rak- 
me], või: pus s 1. — puks [-i]) või aitab juurdekuuluvat sõna 
selgitada (näit.: [kiusu-] punn, või: 'raaps — kraaplaud [linade 
kupardamiseks]).

Asendusmärk [~].
~ sõna või sõnaosa ees või üksiseisvalt näitab, et mingi 

sõna on jäänud osaliselt või täieliselt välja kirjutamata. Otsi
tava täisvormi leidmiseks tuleb see märk asendada sõnarüh
ma esimese jämedatrükilise sõnaga. Näit, 
sõnarühm:

allJciri, ~^ohvitser jne.; ~'pool;
tuule /ciiiA jne. 

tuleb lugeda:
' all v kiri, all ^ohvitser jne.; all pool;

all tuule küiA jne.

Sidekaareke [ ].
Kaareke v sõnade vahel tähistab, et need sõnad tuleb 

kokku kirjutada. Näit, sõnastikus esinev ala tasa või 
all kiri tuleb tegelikult kirjutada: alatasa, allkiri.

Üksiseisva sõna järel esinev sidekaareke näitab, et see sõna 
tuleb juurdekuuluvate sõnadega alati kokku kirjutada, näit.: 
era .

Vältemärk ['].
Märk ' silbi ees (näit.: ainsus, ajas tik) osutab, et see silp 

on kolmandas vältes.

Peenendusmärk ['].
Märk ' kaashääliku-märgi järel (näit.: albi, and, anni) 

näitab, et see kaashäälik on peenendatud (palataliseeri
tud, muljeeritud).
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,, Lühendid.e. — ehk
jne. — ja nii edasi
koh. — kohakääne (s. o. kääne, mis märgib kuhugi liikumise 

kohta, nimelt kohanimede puhul; näit, nimest Tartu 
on kohakääne: [sõitis] Tartu e. Tartusse, kuna ni
mest Nõmme on kohakääne: [sõitis] Nõmmele)

komp. — komparatiiv, keskvõrre
lüh. — lühendatult

pl. — pluurali e. mitmuse nimetav
sg. — singulari e. ainsuse nimetav

sup. — superlatiiv, ülivõrre 
v. — või

vrd. — võrdle
vt. — vaata.

Tähtsamad oigekirjutuslikud juhised.
Tähestik.

Kirjatähti on kaks liiki: suured (näit. A, M, P) ja 
väikesed (näit, a, m, p). Tähed kokku moodustavad tä
hestiku.

Eesti tähestikku esitatakse harilikult järgmises kindlaks 
määratud järjekorras (sulgudes on tähed, mida tarvitatakse ainult 
võõrsõnade või võõrkeelsete nimede ning kõnekäändude kirjuta
misel, näit, f sõnus film, Fahrenheit [saksa loodusteadlase nimi], 
de facto [— tegelikult, faktina — ladinakeelne kõnekäänd]):

a, b, (c), (c), d, e, (/), g, h, i, j, k, l, m, n, o, p,
(q), r, s, (S), (s), (L), t, u, v, (w), õ, ä, ö, ü, (n), (y).

Neist tähtedest märgivad a, e, i, o, u, õ, ä, ö, ü,
(y) täishäälikuid e. vokaale ja d, (c), (ö), d,
(/), g, h, j, k, l, m, n, p, (q), r, s, (5), (s), (L), t,
v, (w), (n) kaashäälikuid e. konsonante.

Märkus 1. On soovitatud tarvitada ü asemel eesti sõ
nus alati y. See ettepanek ei ole seni leidnud kuigi tunduval mää
ral poolehoidu.

Märkus 2. v ja s asemel tarvitatakse mõnelt poolt ka 
tähti w ja f (viimast ainult silbi algul ja keskel: kassiga, siöse, 
laasi) w ja f tarvitamine eesti kirjamärkidena on tarbetu ning 
mittesoovitav. Täht s tohiks esineda ainult gooti kirjas 
(näit, sisse) ; mujal tuleb igal pool tarvitada lühikest s-i; tähte 
tO ei tarvitseks aga esineda isegi gooti kirjas, sest seal saab eesti 
keele kirjutamisel väga hästi läbi ka v-ga (näit, vend. Vaevaline).
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Ainult võõrkeelseis nimedes ja kõnekäändudes võib w esi
neda ka ladina kirjas, näit.: New York, Cromwell [Inglise riigi
mees], Wiedemann [saksa perekonnanimi], Kreutzwald, well [— 
hea küll; ingliskeelne sõna, loe: uell]. — Näiteid c, <5, q, z, 
x, y esinemise kohta võõrnimedes: Cicero [rooma riigimees], 
Ciöikov [vene perekonnanimi; soovitavam on seda nime kirju
tada: TSitšikov], Quellenstein [saksa nimi], Schwarz [saksa 
nimi], Bordeaux [Prantsuse linn; loe: bordoo], Zakynthos 
[Kreeka saare nimi].

Märkus 3. Tähtede š ja ž asemel võib trükis vastavate 
tähttüüpide puudumisel tarvitada sh-d [— š] ja zh-d [— ž].

Suur ja väike algustäht.
Suurt algustähte tarvitatakse:
1) iga iseseisva lause algul.
2) harilikult ka otsese kõne algul (s. o. lause algul, 

mis sõna-sõnalt annab edasi kellegi ütluse), näit.: Peremees 
ütles sulasele: „Ma sõidan homme linna."

3) pärisnimedes (s. o. üheainsa asja v. olendi eri
listes nimedes), näit.: Aino, Eesti, Pärnu, Saaremaa, Peipsi, 
Eesti Kirjanduse Selts, ,jKevade” (O. Luts’u teose nimetus), 
hõuna-Ameerika, Asutav Kogu (— Eesti Vabariigi asutav kogu), 
Eooja (— Jumal), Surm (kui surma mõeldakse isikuna; 
muidu: surm — üldnimena), Liiva-Hannus (— Surm, Vikati
mees; aga: Yiiva-Hannus — surm; viimasel puhul ei mõelda liiva- 
Hannust mitte isikuna, vaid surmana üldse) jne.

4) viisakus- ja kõnetlussõnus nagu Teie, 
Teie Ekstsellents, Härra Riigivanem, Härra Professor jne., 
kirjalikul pöördumisel kellegi poole.

Muudel juhtumeil tarvitatakse väikest algustähte.
Märkus 1. Suure algustähega ei kirjutata:
a) kuude, nädalapäevade ja pühade nime

tusi: mai e. lehekuu, teisipäev, jõulud, mardipäev jne.
b) koha- ja rahvanimesid, kui neid ei saa si

duda kindla geograafilise või riikliku üksusega, s. o. kui neid kä
sitatakse üldnimedeks või omadussõnuks: eesti 
keel (vrd. Eesti keel — Eestimaa keel: Eestis ei kõnelda 
ainult eesti keelt; vrd. ka Vigala murre — Vigala kihelkon- 
n a murre), sõna on laenatud saksast (ei tarvitse olla lae
natud Saksamaalt; vrd. ka Saksa riik, Saksa valimised 
jne.), soome kultuur [= soomlastele omane kultuur], maad on 
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viis riia vakamaad (seda pinnamõõtu ei tarvitata ainult Riias), 
Eesti rootsi elanikud [= rootsi rahvusest elanikud Eestimaal], 
jne.

Märkus 2. Kui pärisnimi koosneb mitmest sõ
nast, siis kirjutatakse selles iga sõna (peale kaas- ja 
sidesõnade) suure algustähega: Akadeemiline Emakeele Selts, 
Eesti Kirjanduse Selts, Eõuna-Aafrika, Asutav Kogu, Haridus- 
ja Sotsiaalministeeriumi Teaduse ja Kunsti Osakond jne. Vrd. 
aga: Vanemuise” selts (seltsi nimi on ainult ..Vanemuine”, mitte 
..Vanemuise Selts”; sõna selts ei ole siin pärisnimi), ajakiri „Eesti 
Keel” (sõna ajakiri ei kuulu pärisnime hulka), aurik „Kungla”, 
Tartu linn (pärisnimeks on ainult Tartu}, Rüütli tänav, Saksa 
vabariik, Volga j õgi jne. — Raamatute ja kirjutiste 
pealkirjadel kirjutatakse suure algustähega ainult 
esimene sõna, näit.: ^Külmale maale” (E. Wilde ro
maan), „Eesti õigekeelsuse-sõnaraamat”, Tsiviilkohtupidamise 
seadus (seaduse pealkiri), ,,Uusi siht jooni põllumajanduses” (aja
lehe juhtkirja pealkiri) jne.

k, t, p sõna algul.
Sõna algul kirjutatakse eesti omis sõnus ja va

nemais ning rahvapäraseis laensõnus ainult p, t, k, 
mitte b, d, g: kana, pind, tont, pagas, piibel, kummi, patal
jon, taanlane, kreeklane jne. Üksnes uuemal ajal laenatud, 
mitte veel rahvaomaseks muutunud võõrsõnus võib b, d, 
g sel puhul esineda: botaanika, büroo, draama, daam, güm
naasium, geenius jne.

k, t, p helitute häälikute kõrval.
Helitute häälikute märkide b, p, d, t, g, k, s, h 

kõrval võidakse tarvitada ainult p, t, k-d, mitte b, d, g-d: 
kapsas (s on helitu; vrd. habras, kus b on a ja r kõrval), seista 
(vrd. laulda), kaitsku (vrd. naergu), otsad (vrd. odrad), kärbeste 
(vrd. akende), lahkuma, sõtkub jne.; see reegel on maksev ka 
liite -gi kohta, mis eelnimetatud häälikute järel kirjuta
takse k-ga: raudki (d on helitu; vrd. laulgi), meeski (vrd. 
seengi), kohtki (vrd. torngi), kuubki (vrd. kuurgi), hoogki (vrd. 
hoovgi) jne.

Erandina esineb b, d, g helitute kõrval siis, kui see 
b, d, g on tarvitusel ka mõne muu hääliku kõrval samas kohas 
sama sõna teistes kujudes, näit.: hoidku (vrd. 
hoidma', aga: kartku, vrd. kartma), hoidsin, andsin, umbsed (vrd. 
umbne; aga: vaiksed, vrd. vaikne), vendki (vrd. vend), laudki,
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raudsed, jõudsasti (sõnast jõudus; vrd. aga: hõlpsasti, sõnast 
A.õZpus), püüdke jne.; samuti liitsõnus: Zaudsein (vrd. 
Zaud), kingsepp, kuldsõrmus, haudkamber, kardpael, raudtee, 
laudbarrikaad jne. — Erandiks on ka võõrsõnad, kus 
b, d, g võib esineda helitute häälikute kõrval, nagu on nendes 
keeltes, kust need võõrsõnad meile laenatud, näit: abt (d t or
val), substants (b s kõrval), absurd, observatoorium, anekdoot 
jne.

Häälikute ühe- ja kahekordne märkimine (välja arvatud b, d, g).
Kõik häälikud — välja arvatud b, d, g — kirjutatakse ühe

kordse tähega, kui nad on lühikesed, ja kahekordse tä
hega, kui nad on pikad. Näiteid lühikeste häälikute 
kohta: kana, maja, asi, rahu, kõnelemine, tänaval jne., pik
kade vokaalide kohta: maa, tee, tuut, piit, roomama, 
keerutab jne.; pikkade konsonantide kohta: kull, 
linn, venna, ammuma, lilli, kassid, majja, kivvi, kehha, karus
sell jne.

Märkus. Eesti lihtsõnus ei kirjutata ühtegi hää
likut kolmekordse tähega. Erandeid (kukkki, koralllane jne.) 
vt. allap., lk. 14.

b, d, g — p, t, k — pp, tt, kk kirjutamine.
Häälikute b, d, g lühike välde märgitakse b, d, g-ga, 

k e s k p i k k välde — p, t, k-ga, ja ülipikk välde — pp, tt, 
kk-ga. Näiteid lühikese b, d, g kohta: uba, ööbik, kilbid, 
kanarbik, padi, pidudele, kurdid, vaga, joonistagu jne.; kesk
pika b, d, g kohta: sepal, hapete, raputama, rotiga, võtetele, 
vakast, õnnelikud jne.; ülipika b, d, g kohta: seppa, hüp
peid, rappuma, rotte, võttega, õnnelikke jne.

Märkus 1. Et b, d, g pikk välde kirjutatakse eri tä
hega, p, t, k-ga, siis ei tule eesti sõnus kunagi kirjutada kahe
kordset b, d, g-d.

M ä r k u s 2. Nagu häälikutel b, d, g nii ka f ja 5 kesk- 
p i k k välde kirjutatakse ühekordselt ja ülipikk 
kahekordselt, näit.: Seff — Sefi, tuss — tuši jne.

Erandlik ühekordne kirjutamine.
Alati ühekordselt kirjutatakse, olgu vastav hää

lik pikk või lühike:
1) konsonant teise konsonandi kõrval, 

näit.: vaprad (vrd. vapper, kus p ei ole konsonandi kõrval), 
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mets, harki, viskama, lõhki, linlane (vrd. linn, kus n ei ole l kõr
val), vastuvõtlik (vrd. vastuvõtt), tantsima jne.

2) konsonant pika vokaali või difton
gi (s. o. ühte silpi kuuluva kaksikvokaali) järel, 
näit.: laat (vrd. latt, kus t ei ole pika vokaali järel), kaup (au 
on diftong), toit, viitma, luukide, riiki jne.

3) diftongis olev vokaal, näit.: koer (vrd. poeet, 
kus oe ei ole diftong), kius (vrd. viiul), au, nõutu, hoidma, 
peal jne.

4) pikema kui ühesilbilise sõna lõpul 
olev p, t, k (kui viimane silp ei ole pearõhuline), näit.: kanep 
(vrd. nepp), siirup, piiskop (vrd. paZopp), vikat, pilet, kotlet, kää
nak, maastik, kanarbik, kompvek jne.

5) viimane häälik järgmisis ühesilbilisis 
sõnus: mul minul], sul, tal [— temal], kel i— kellel],
mil, sel [— sellel], tol, mus [— minus], sus, tos [— temas], ses, 
tos l— tolles], kus, kes, mis, on (sõnast olema), las [— lase] (võib 
ka kirjutada: las’), man [= juures], et, kas (küsimussõnana, 
näit, lauses: kas ta tuleb f); ma [— mina], sa, ta, me, te, nad, 
mu [= minu], su, va [— vana] (võib ka: va’), ja, ju, ka, ja kõi
gis k-lõpulisis abisõnus: noh, ah, oh, aitäh, kah jne.

Ainult pikk s kirjutatakse pika vokaali, diftongi 
ja l, m, n, r järel kahekordselt, kui sellele s-le ei järgne 
teist konsonanti: kauss (vrd. aga: kaust, kus järgneb t), poissi, 
simsside, marss, marssima, varssadele, avanss, pulss jne.

Märkus 1. s-ga üheväärseiks ei loeta häälikuid h, f, š; 
seega tuleb viimased pika vokaali, diftongi ja l, m, n, r järel kir
jutada ühekordselt, näit,: monarh (mitte: monarhh), anarhia, 
psüüh, apostroof, fotograafia, harf, plüüš, revanš jne.

Märkus 2. Sõnu kompvek, piiskop, kotlet jts. on lubatav 
kirjutada ka kahekordse k, t, p-ga — kompvekk, piiskopp, kot
lett jne. —, kuid viimane tarvitus viis on vähem soovitav.

Erandlik kahe- (ja enama-)kordne kirjutamine.
Sõna kirjutatakse nii, kui seisaks ta 

eraldi, kuigi selle tõttu tekib erandeid eelmisist reegleist:
a) liite -gi, -ki ees: Zinnpi (n kahekordselt, kuigi ta 

on konsonandi g kõrval; vrd. linlane ja Zinn), nuppki, poisski, 
märsski, kellgi, saakki, kukkki, pakkki jne.

b) teiste liidete ees, kui need algavad 
sama konsonandiga, millega eelnev sõna
osa lõpeb: korahlane (korall + lane; kaks Z-i kolmanda 
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Z-i kõrval; vrd. linlane, laplane, kus Z-i kõrval on ühekordne täht), 
itaallane (Z kahekordselt, pika vokaali järel), siinne (siin + ne), 
fceellased jne.

c) liitsõnus: plekksepp (k kahekordselt, konso
nandi s kõrval), risttee, kiirrong, maaalune (võib kirjutada ka: 
maa-alune), pakkkast jne.

Märkus L Sõna rätsep ei tundu enam liitsõnana, sel
lepärast kirjutatakse ta ühekordse p-ga (vrd. kingsepp, 
püttsepp jne).

Märkus 2. Enam kui kaks ühesugust tähte võib kõr
vuti asetada ka helijäljendavais ja äärmist imestust või üllatust 
väljendavais hüüdsõnus nagu ptrrr . . . (hobuse peatamiseks), 
prrr ... (propelleri vurin), rrr-r-r-r . . . (koera hõrin), „või 
niiri-i-i . . . !” jt.

j kirjutamine ü ja i järel.
ü ega i järel ei kirjutata j-i: müüa, müüakse, 

viia, viiakse, viiul, käia, saiad, minia jne. Ainult tegijat tä
hendav liide -ja märgitakse alati j-ga, ka ü või t jä
rel, näit.: müüja (kes? vrd. kõneleja, kirjutaja, tooja jne.), 
käija, viija jne.

Võõrkeelsete isikunimede kirjutus.
Võõrkeelsed isikunimed, mida algkujul (algkeeles, päritolu

maal) märgitakse ladina tähestikuga, kirjutatakse 
meil täpselt nende algkujul, näit.: Shakespeare, 
Cicero, Voltaire, Benito Mussolini, Albert Apponyi, Yrjö Jokinen 
jne.

Neist keelist pärinevad isikunimed, kus ladina tä
hestikku ei tarvitata, kirjutatakse ümber 
meil tarvitatavasse tähestikku kas kindlate 
reeglite järgi (näit, vene ja kreeka isikunimed, vt. allap.) või või
malikult vastavalt nende algkeelsele hääldamisele, arvestades 

ee juures nende rahvusvaheliselt üldtarvitatavat kuju (näit, 
iina ja jaapani nimed).

Märkus. Kuna gooti tähestik märkide arvult ja väär
uselt täpselt vastab ladina tähestikule, siis ei ole siin ümberkir

jutuseks mingit erilist reeglit vaja, vaid sel puhul iga gooti kir- 
. unärk asendatakse lihtsalt vastava ladina märgiga, näit.: 

nedrich Schiller — Friedrich Schiller, Goltfried Schönbrunn 
— Gottfried Schönbrunn jne.
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Vene isikunimede kirjutus.

Vene isikunimede kirjutamisel tuleb vene tähed vastavalt 
asendada järgmiste ladina tähtedega:

a = a T = t
6 - b y = u
B — V ch - f
rzzg x = h, (täishäälikute vahel:)
a — d hh
e — (sõna algul ja vokaali n — ts

järel:) je, (mujal:) e n — tš (võib ka c)
2K = ž m — š
3 — 2 m — štš
n, i, ü — i •fe — (sõna algul ja vokaali
nn, iü — ii, (sõna lõpul:) i järel:) je, (mujal:) e
K — k bl = õ
Jl — 1 3 = 6
M — m K) = ju
H — n H = ja
0 = 0 e = f
n = P b — (täishääliku ees:) j,

P - r (mujal jääb märkimata)
C — s, (täishäälikute vahel:) -b — (jääb märkimata)

ss

Näit: KnceJieBT — Kisselev, Etjibiii — Belõi, Fofojib = Go- 
gol, EropOBT, — Jegorov, MacotAOBi — Mjassojedov, Oa^ieBi, — 
Fadejev, JOpbCBCKin = Jurjevski, HexOB"b — Tšehhov, XapHCHKO 
— Hartšenko, LLlerjiOBnTOBT, ~ štšeglovitov, jne.

Märkus. Vene nimedes erilist naissoovormi ei tule tar
vitada, vaid nime kuju nii mees- kui naissoost isikute puhul jääb 
ikka üheks ning samaks, näit.: hr. ja pr. Katkov (mitte: pr. Kat- 
kova), Olga Lapkovski (mitte: Lapkovskaja) jne. Ainult rah
vusvaheliselt tuntud ning üldiselt naissoovormis tarvitatavad ni
med jäävad ka meil sellesse kujusse: Anna Pavlova, Olga Tšeh- 
hova jne.
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Kreeka isikunimede kirjutus.
Kreeka isikunimede kirjutamisel tuleb kreeka tähed vasta

valt asendada järgmiste ladina tähtedega:

a — a 
/5 = b 
y = g 
?y = ns 
õ = d 
£ = e 
c =z 
T] — e 
# = th 
t — i 
x — k 
ii =1 

p. = m 
V — n

i — x 

0 = ° 
ov = u 
n — P 
e =r 
0, s = s 
T = t 
v = y 
tp = Ph 
z - eh 
ip = Ps 
co = ° 
‘ — h 
' — (jaab märkimata)

Näit.: Kvpos — 
Achilleus, OemoTOxXrj?

Kyros, ‘Exaffri — Hekabe, 'AycUevz — 
— Themistokles, 'žocpoxi.fl? — Sophok-

Zes, OovHVÖiõr]^ — Thukydides, — Homeros, jne.

Läti perekonnanimede kirjutus.
Läti perekonnanimedes jäetakse nimetava käände lõpul olev 

-s, -S ja -is ära, näit.: Veidenbaum (mitte: Veidenbaums), Schmidt, 
Endzelin (mitte: Endzelinš), Berzin, Skalbe, Ulmann (mitte: ül- 
mannis), Pluduon jne. Erandiks on need kahesilbilised -is-lõpuli- 
sed nimed, milles rahvusvaheliselt on tarvitusel -ts, näit.: Rainis, 
Jaunis, Latis jne.

Võõrkeelsete kohanimede kirjutus.
Üldiselt on kohanimede kirjutamise kohta maksev seesama 

juhis, mida juba eespool (vt. lk. 15 jj.) käsitleti isikunimede pu
hul: ladina tähestikuga maade kohanimed kirjutatakse 
meil samal kujul nagu algkeeleski, näit.: Manchester, 
Lyon, Rio de Janeiro, Illinois, Rhone, St. Gotthard, Jyväskylä 
jne., kuna muude maade kohanimetused tuleb enamvähem vas
tavalt nende algkeelsele hääldamisele ning rahvusvahelisele tar- 
vitusviisile ümber kirjutada meil tarvitatavasse 
tähestikku, näit.: Jangtsekiang, Vladivostok, Ob, Baikal, 
Tokio, Novaja Zemlja, Nedžd jne.

2
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Erandiks sellest juhisest on meil üldiselt tutta
vamaks saanud geograafilised nimed (maailma
jagude, merede, riikide, suuremate mäestikkude, tähtsamate Eu
roopa jõgede, Euroopa pealinnade, mitmete Eesti Vabariigi naab
ruses olevate linnade jne. nimetused), mis märgitakse eesti 
kirjaviisis vastavalt meil harilikuks saa
nud hääldamisele, näit.: Aasia, Jaapani meri, India 
ookean, Hiina, Egiptus, Hispaania, Pürenee mäed, Kreeka, Kar
paadid, Doonau, Rein, Ateena, Pariis, Viiburi, Oudova jne.

Märkus. Kirjavahetuses välismaadega tuleb kirja-aad- 
ressidel muidugi tarvitada vastava maa postiasutise ametlikku 
nimetust ja mitte seda nimekuju, mis meil on üldtuttavam, näit. 
Paris (mitte: Pariis), Warszawa (mitte: Varssavi), Jelgava 
(mitte: Miitavi), Viipuri (mitte: Viiburi) jne.

Eesti sõnade silbitamine ja poolitamine.
Kirjas tuleb sõna silpidesse jaotada järgmiselt:
1) konsonant vokaalide vahel kuulub järgmisse 

silpi: ra-da, e-lu, ko-du-ta, ha-ka-ta, kõ-ne-le-müne jne.;
2) kui vokaalide vahel on kaks või enam konso

nant m ä r k i, siis loetakse järgmisse silpi viimane neist: 
an-nab, kal-lis, uk-sest, mürt-sub, kolks-ti, vilksa-ma jne.;

3) kui mitu täishäälikut on kõrvu, siis kuu 
luvad nad eri silpidesse, ainult ühe hingamis- 
.õukega hääldatavat kaksiktäishäälikut, s. o. d i f 
tongi, ega pikka vokaali ei saa poolitada 
tuu-a (uu on pikk vokaal), po-eet, müü-akse, lau-a (aü on dif 
tong), leüa-me, äv-Ur-ta-ma jne.;

4) liitsõnus jäävad üksikud liit-osad eri 
silpidesse: klaas-õrn, latt-aed, vask-uss, liit-o-sa, jõe-äär 
ne, pä-ris-o-ri jne.

Sõnade poolitamisel, s. o. silpide ülekandmise’ 
ühelt realt teisele, ei tohi rea otsa jätta ühetähelist silp 
(näit, sõnal e-lu ei tohi jätta e-d esimesele reale, samuti sõnal 
kau-a a-d üle kanda). Sõna keskel olev ühetäheline silp on 
soovitav sel puhul liita eelmise sõnaosaga (näit, sõna 
lai-a-li tuleks poolitada: laia-li).

Võõrsõnade silbitamine.
Võõrsõnade jaotamisel silpidesse maksavad samal 

juhised mis eesti sõnade silbitamisel: subs-tants, instru
ment, re-vo-lut-si-oon, ins-pek-tor, ag-res-siiv-ne jne. — E r a n - 
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d i k s on mõned liitsõnad, mille liit-osad meile teistest 
ühenditest eriti tuttavad, eriti kui järgnev liit-osa al
gab vokaaliga: kilo-gramm (vrd. gramm, detsi - g r a m m), 
demo-kraatia (vrd. büro - kraatia, aristo - kraatia), foto
graafia (vrd. geo -graafi a, bio - graafid, orto - g r a a - 
f i a), des-organiseerima (vrd. organiseerim a), dis-kredi- 
teerib (vrd. krediit, krediteerima), in-aktiivne (vrd. ak
tiivne) jne.

Sõnade kokkukirjutamise üldjuhis.

Kui kõrvutiolevad sõnad on omavahel ühendatud niiviisi, 
et nad kokku moodustavad omaette tähendusi! k- 
s u s e, s. o. kui neil kokkuliidetult on niisugune tähendus, mida 
neil üksiseisvalt kõrvuti esinedes ei ole, siis tuleb nad kirju
tada kokku. Näit, liitsõna isamaa (— kodumaa) kokku
kirjutatult tähendab midagi muud kui lahkukirjutatult isa maa 
(— isa päralt olev maa), suurtükk (— kahur) ei ole sama mis 
suur tükk, ülepea (— üldse) ei ole sama mis üle pea, kahevahel 
(— kõhklemas) ei ole sama mis kahe vahel jne.

Käändsõnade kokkukirjutamine.

Kui liitsõna ühendosadeks, s. o. liitsõnaks ühendatud 
sõnadeks, on käändsõnad (välja arvatud arvsõnad ja päris
nimed, vt. lk. 21 jj.), siis tuleb silmas pidada järgmisi juhtnööre:

1) Kui esimeseks ühendosaks on nimisõna ainsuse nime
tavas käändes või konsonantlõpuline sõnatüvi, siis kirjutatakse 
ühendosad kokku igal juhtumil: piltilus, kuldketi, naisarst (nais- 
on sõnatüvi) sarvloom, kirjutuslaud jne.

2) Kui esimeseks ühendosaks on nimisõna ainsuse omas
tavas käändes, siis kirjutatakse ühendosad kokku, kui see nimi
sõna vastab küsimusele: missugune?, ja lahku —, kui ta vastab 
küsimusele: kelle? mille?; näit.: vallamaja (missugune maja? 
— kus vallavalitsus asub) — valla maja (kelle maja? — valla 
oma), tondijutt (missugune jutt? — jutt tontidest) — tondi jutt 
(kelle jutt? — mida jutustab tont), karujõud (missugune jõud? 
— jõud nagu karul, näit, mõnel mehel öeldakse olevat karujõud) 
— karu jõud (kelle jõud? — karul olev jõud, s. o. ainult sellele 
loomale kuuluv jõud, keda nimetatakse karuks), isamaa (missu
gune maa? — isade päralt olnud maa, kodumaa) — isa maa 
(kelle maa? — isa omanduses olev maa), kirikutornid (missu
gused tornid? — kirikuile kuuluvad tornid) — kiriku tornid 
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(mille tornid? — ühe kiriku tornid) — kirikute tornid (mille 
tornid? — mitme kiriku tornid), jne.

Märkus. Sagedasti tuleb ühendosad kokku kirjutada 
ka siis, kui esimene ühendosa tähendab olendit või asja, kellele 
või millele viimase ühendosa tegevus on sihitud, näit.: venna
armastus (armastatakse venda, ligimest), tondijutt (jutusta
takse tondist), ebajumalakummardus (kummardatakse ebajuma
lat) jne., ja lahku kirjutada siis, kui esiosa tähendab olendit või 
asja, kes või mis on viimase ühendosa tegevuse tegijaks, näit.: 
venna armastus (vend armastab), tondi jutt (tont jutustab), 
ebajumala kummardus (ebajumal kummardub!) jne. Alati ei 
ole aga see reegel maksev: mõõduandvaks jääb ikkagi, kas esi
mene ühendosa vastab küsimusele: missugune? või: kelle?, 
mille?, näit.: arvustuse kirjutamine (kirjutame lahku, kuigi 
esiosa tähendab asja, millele viimase osa tegevus on sihitud, sest 
küsimuseks on: mille kirjutamine?), uppuja päästmine (kelle 
päästmine?), rahasumma annetaja (mille annetaja?); emaar
mastus (kirjutame kokku, kuigi esiosa tähendab tegijat — ema 
on, kes armastab —, sest küsime: missugune armastus?), rahva
valitsus (missugune valitsus? — rahvas valitseb), lapseunistus 
(missugune unistus? — laps unistab), diplomaadikummardus 
(missugune kummardus?; näit, lauses: onu tegi üliviisaka dip- 
lomaadikummarduse) jne.

Kui esimene ühendosa on mitmuses, siis kirjutatakse ta 
põhisõnast harilikult lahku, sest sel puhul ta vastab küsimusele: 
kelle?, mille?, näit.: toiduainete müük (mille müük?), vigade 
parandus, Rahvaste Liit, lindude parv jne. Vrd. aga: toiduainete- 
kauplus (missugune kauplus?), vennastekogudus, vanemate-ar- 
mastus (armastatakse vanemaid; viimane näide tuleb kokku kirju
tada eeltoodud üldjuhise järgi, sest lahuskirjutatuna tähendaks 
ta midagi muud: vanemate, armastust laste vastu) jne. Kui esi
mene ühendosa on vormilt ainsuses, kuid sisult mitmuses, siis 
kirjutatakse ta järgneva osaga alati kokku, näit.: linnuparv (— 
lindude parv), raamatukauplus (— raamatute kaupp >, kuuse
mets (— kuuskede mets) jne.

3) Kui viimane ühendosa lõpeb liitega -ne või -Une, siis 
tuleb ühendosad kirjutada kokku: maapealne, hullumeelne, kahe
jalgne, kolmekordne, kümnemeheline, meetripikkune, kolmekroo- 
nine, sajahobusejõuline, tuhandeleheküljeline jne.; kui sel puhul 
tekib liiga pikki liitsõnu, siis võib ühendosad eraldada sidekriip
suga (vrd. lk. 24), näit.: kahe-tuhande-viiesaja-kolmekümne-nelja- 
-leheküljeline (harilikult kirjutatakse selle asemel: 253/f-lehekülje- 
line) jne.
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4) Kui esimese ühendosa juurde kuulub mingi täiendav 
sõna, mis lähemalt määrab selle ühendosa sisu, siis kirjutatakse 
see ühendosa järgmistest lahku; vrd.: raualadu roostetunud 
raua ladu (esimest ühendosa raua määrab lähemalt sõna rooste
tanud: missuguse raua? — roostetanud raua), külatänav 
väikese küla tänav, aknaruut — saaliakna ruut, meetripikkune — 
kolme meetri pikkune, maapealne — kõrge kuiva maa pealne jne.

Märkus 1. Sõnad nagu era, hiigla, hull, ime, läbi, pool, 
puht, puru, püsti, täis, tühi, võhi, üli j ts., millele järgneb ühend- 
osana nimi- või omadussõna ja mis sagedasti suurendavad järg
neva osa omadust (vrd. näit, rumal ja pururumal) või ka muidu 
järgnevat täiendavad, kirjutatakse järgneva ühendosaga kokku: 
eraasi, hiiglajõud, hulljulge, imesuur, läbivalge, pooluimane, puht- 
teaduslik, püstitola, täismees, tühipaljas, võhivõõras, ülikena jne. 
Sõna eri kirjutatakse järgneva ühendosaga kokku, kui ta tähen
dab 'eriline, spetsiaalne’; kui ta aga tähendab 'erisugune, lahus
olev’, siis kirjutatakse ta lahku: eriteadused (— spetsiaalteadu
sel — eri teadused (— mitmesugused teadused), eriküsimused 
(— spetsiaalküsimused) — eri küsimused (— mitmesugused kü
simused) jne.

Märkus 2. Lahku kirjutatakse omadussõnad järgnevaist 
osastavaist käändeist ühendeis nagu: rohekat värvi kübar, uut 
moodi mantel, teist karva kasukas, soome sugu rahvad, head 
tõugu lehmad jne. Seevastu nimisõnad kirjutatakse sääraseil 
juhtumeil järgneva osastavaga kokku: pähklipuuvärvi mööbel, 
mehemoodi töötamine, hiirekarva hobune jne. — Osastavad ohtu 
ja võitu kirjutatakse sääraseis ühendeis eelneva ühendosaga alati 
kokku: poisikeseohtu mees, plikaohtu neiu, suurevõitu rõivad, 
napivõitu toit jne.

Arvsõnade kokkukirjutamine.

Liit rvude arv-osadest kirjutatakse kokku 
ainult sõnad 1—9 juurdekuuluvate kümnete ja sada
dega ja sõnad 11—19: kakskümmend (— 20), kolmsada (— 
300), nelikümmend (— 40), kolmteistkümmend (— 13), viieteist
kümnes (— 15.) jne. Kõigil muudel puhkudel kirjuta
takse arv-osad üksteisest lahku : neli miljonit viis tuhat kuus 
* — 4 005 006), kuue tuhandes (— 6000.), kakskümmend seitse mil
jonit kuussada viis tuhat kolmsada nelikümmend neli (— 
27 605 344), tuhande üheksasaja seitsmeteistkümnendal aastal (— 
1917. a.) jne.
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Pärisnimede kokkukirjutamine.
Pärisnimi kirjutatakse järgnevast üldnimest üldiselt 

lahku: Eesti vabariik, Briti kuningriik, Atlandi ookean, Punane 
meri, Islandi saar, Alpi mäed, Soome laht, Peipsi järv, Narva jõgi, 
Tartu linn, Elva alev, Rüütli tänav, Toravere küla, Kruusimäe 
talu jne. (samuti kirjutatakse lahku vastavad rahvust, kohta jne. 
tähendavad üldnimed: eesti keel, rootsi punss, riia vakamaa, norra 
kirjandus jne.).

Kokku kirjutatakse pärisnimi järgneva üldnimega: a) kui 
üldnimeks on sõna maa: Venemaa, Saksamaa, Prantsusmaa, 
Saaremaa, Viljandimaa jne.; b) kui pärisnimeks on nimisõna 
ainsuse nimetavas käändes (Tütarsaar) või ilmakaarenimetus 
(Läänemeri); samuti paljudes eesti kohanimedes, kus pärisnime 
üksinda üldse kunagi ei tarvitata, vaid ainult üldnimega koos 
(Pühajärv); teisi näiteid: Vahemeri, Jäämeri, Põhjameri, Nais
saar, Osmussaar, Emajõgi, Munamägi, Võrtsjärv, Saadjärv, Kulla- 
küla, Piirissaar, Heinlaid jne.

Pöördsõnade kokkukirjutamine.
Pöördsõnad kirjutatakse nende juurde kuuluvaist 

määrsõnast lahku kõigis pöördelisis muuteis ja 
tegevusnimedes : lähen ära, tulge tagasi, tooksin kaasa, 
tõin koju, oleme üle jõudnud, oli maha kukkunud, oleksime alla 
vajunud, olevat kokku kogunud, läbi üjuda, siia joostes, välja 
võtma, ette jõudmata, sisse sõitmas jne. Kõigis teistes muuteis 
kirjutatakse pöördsõna juurdekuuluva määrsõnaga kokku: ära- 
mineja, tagasitulemine, kaasatoodud raha, raskustest ülesaänud 
mees, mahalangenud oks, kokkukogutud sõdurid, läbiujütav jõgi, 
ettejõudev võistleja jne.

Märkus 1. Kui määrsõna on nud- või tfwd-kesksõna kõr
val (äraläinud, välja võetud jne.), siis tuleb kokku- või lahkukirju
tamiseks selgeks teha, kas kesksõna kuulub pöördelisse vormi või 
mitte. Selleks on kasulik meeles pidada, et pöördelise muute kesk
sõna juurde kuulub alati pöördsõna olema oleviku- või mineviku
vorm (on, oli, oleksin, olnud, olevat, olgu jne.); kui seda olema- 
vormi lauses tegelikult ei esine, siis on ta hõlpsasti juurdemõel
dav. Näit, lauses: asjad, mis välja võetud, pane jälle tagasi, kuu
lub kesksõna välja võetud pöördelisse muutesse (lahku kirjutada!), 
sest siin on hõlpsasti juurdemõeldav sõna on: asjad, mis on välja 
võetud, pane jälle tagasi. Seevastu lauses väljavõetud asjad pane 
jälle tagasi kesksõna ei kuulu pöördelisse muutesse (kokku kir
jutada!), sest pole võimalik juurde mõelda sõna on.
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Märkus 2. Kokku tuleb kirjutada -mata-lõpulised tege
vusnimed ühendeis nagu senikuulmata uudis, pärale jõudmata 
kaup, ettenägemata kulud jne., sest need tegevusnimed esinevad 
siin omadussõna tähenduses (vastavad küsimusele: missu
gune? — ettenägemata kulud — missugused kulud?; vrd. sarnase- 
kujulisi -tu-omadussõnu: ettenägematud kulud, senikuulmatu uudis 
jne.). Kus säärast omadussõnalist tähendust ei ole, seal kirju
tatakse need tegevusnimed määrsõnust lahku, näit, lauses: n-ad 
olid eelarve kokku seadnud ette nägemata kõiki tarvilikke 
kulusid (siin ei vasta ette nägemata mitte küsimusele: missu
gune?, vaid: mida tegemata?).

Abisõnade kokkukirjutamine.

Abisõnad kirjutatakse kokku või lahku eespool (lk. 19) 
toodud üldreegli järgi, näit.: aegamööda (— aegamisi, vähehaa
val, pikkamööda; vrd.: aegamööda saatma ja aega mööda 
saatma), karvapealt (— täpselt; vrd.: karva pealt), kuivõrd, 
käsikaudu, puupüsti [täis], ühtepuhku jne. Peale selle tuleb sil
mas pidada veel järgnevaid juhiseid:

Abisõnad haaval, pidi ja tahes kirjutatakse juurdekuulu
vate sõnadega kokku: natukehaaval, tilkhaaval, tükkhaaval, 
alaspidi, igapidi, karvupidi, käsipidi, pahempidi, tagurpidi, tuttir 
pidi, igatahes, kestahes, kustahes, mistahes, tahestahtmata jne.— 
Vrd. seejuures näit, tuttipidi ja valget tutti pidi: eespool (lk. 21) 
käändsõnade kohta toodud 4. reegel on maksev ka abisõnade 
kohta.

Abisõnad kaupa ja viisi kirjutatakse juurdekuuluva käänd
sõnaga kokku, kui see on ainsuses, ja lahku sellest, kui see on 
mitmuses, näit.: hookaupa, hulgakaupa, järgukaupa, paari
kaupa, järguviisi, kuuviisi, päevaviisi, tükiviisi, aga: aastate kau
pa, kuude kaupa, järkude kaupa, päevade viisi, salkade viisi, 
tundide viisi jne.

Abisõnad poole, pool, poolt kirjutatakse juurdekuuluvate 
abisõnadega kokku ja juurdekuuluvaist käändsõnust lahku, näit.: 
allapoole, allpool, altpoolt, pärastpoole, sissepoole, seespool, seest
poolt, väljapoole, väljaspool, väljastpoolt jne., aga: igale poole, 
igal pool, igalt poolt, teisele poole, teisel pool, teiselt poolt, metsa 
poole, metsa poolt jne. — Alati kokku tuleb kirjutada sõna 
teinepool tähenduses 'teisel pool', näit, lauses: poisid olid alles 
teinepool jõge, sest lahuskirjutatuna oleks tal teine tähendus, 
vrd. näit.: teine pool jõge (— jõe teine pool) oli venelaste käes.
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Sidekriipsu tarvitamine sõnade kokkukirjutamisel.
Pikemais liitsõnus, mil on rohkem kui kaks liitosa, samuti 

ka lühemais sõnus, kui seda hõlpsa loetavuse, 
selguse pärast peetakse tarvilikuks (see 
oleneb keeletarvitaja isiklikust äranägemisest), võidakse osa liit- 
osi teistest eraldada sidekriipsuga: rahvavalgustus-ajajärk, 
õigekeelsussõnaraamat, munavalge-ollus, jää-äärne, pakk-kast, 
kohtu-uurija, valg-ivake jne.

Peale eeltoodud üldjuhise tuleb meeles pidada veel järgmi
sed üksikjuhtumid; sidekriipsu tarvitatakse:

1) kui viimase ühendosa juurde kuulub mitu iseseisvat 
eelnevat liitosa või ümberpöördult; sidekriips asetseb sel puhul 
eraldatud liitosa küljes: maa- ja linnainimesed, töötamistingi- 
mused ja -võimalused, kaubandus- ja tööstuspolitika, haridus- ja 
sotsiaalolud, viie- ja kümnekroonised rahad jne.;

2) kui liitosade hulgas on pärisnimesid: PõhjarAmeerika, 
Lõuna-Eesti, Anveldi^nimeline, Jannseni-aegne, liiva-Hannus 
(— surm), Tartn-poolne jne.; samuti eraldatakse sidekriipsuga 
ka muud pärisnimetaolised sõnad või märgid: T-kujuline raud, 
r-täht, poiss-sõna, 10-arv, 6-meheline salk jne.

Märkus. Ka järgnevail ja nendetaolisil sõnaühendeil 
eraldatakse ühendosad üksteisest sidekriipsuga: elu-olu, luud- 
kondid, öö-päev, kimpsud-kompsud, neli-viis korda, Soome-Eesti 
kaubaleping, ajaloolis-filosoofiline, pilkav-naerune, sotsialistlik- 
-kommunistlik ilmavaade, edasi-tagasi, kilks-kolks, risti-rästi jne. 
— Samuti: päev-päevalt, aasta-aastalt, löök-löögilt, järk-järgult 
jne.

Sõna muutevormide tuletamine tema põhi 
muuteist.

Käändsõnade põhimuuted.
Nagu öeldud (vt. lk. 7), on järgnevas sõnatüübistikus (lk. 

31 jj.) igast käändsõnast antud 7 muudet ja igast pöördsõnast 11. 
Kuna aga teatavasti nii käänd- kui pöördsõnul muuteid on mit
mekordselt rohkem, kui siin märgitud, siis on vaja alljärgnevas 
lühidalt selgitada nende ülejäänud, siin mitte toodud muudete 
kujundamist. Selleks tuleb silmas pidada asjaolu, et paljude 
muudete esiosad (tüved) on üksteisega alati täiesti samased, kuna 
vaheldub üksnes nende viimane osa (lõpp). Näit, kui võrdleme 
sõna vakk käändeid vaka, vakas, vaka-st, vakaAe, vaka-l, vaka-lt, 
vakcirta, vaka^ga, näeme, et nende esiosa vaka püsib toodud vor
mides muutumatult ühel ning samal kujul. Selle nähte tõttu on 
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võimalik teatavate muudete, nn. põhimuudete kaudu tule
tada teisi.

Käändsõnade põhimuuteiks e. põhikäändeiks on 
ainsuse omastav, mitmuse omastav ja -sse -lõ
puline i-mitmuse sisseütlev.

Ainsuse omastav on põhikäändeks järgmistele muu
detele: ainsuse -sse-lõpuline sisseütlev, seesütlev, seestütlev, alale-, 
alal-, alaltütlev, olev, saav, rajav, ilma- ja kaasaütlev ja mitmuse 
nimetav, ehk lühemalt: ains. omastav on põhikäändeks mit
muse nimetavale ja kõigile ainsuse kään- 
deile peale ainsuse nimetava, osastava ja -sse- 
lõputa sisseütleva. Nimetatud käänete tuletamiseks ainsuse 
omastavast tuleb nende lõpud lihtsalt liita ains. omastava külge. 
Vrd. näit.:

Ains. omast. vea hamba
„ -sse-sisseütl. vea sse hamba sse
„ seesütl. vea s hamba s
„ seestütl. vea st hamba st
„ alaleütl. vea le hamba le„ alalütl. vea l hamba l
„ alaltütl. vea It hamba It„ olev vea na hamba na„ saav vea ks hamba ks„ rajav vea ni hamba ni„ ilmaütl.
„ kaasaütl.

Mitm. nim.

vea 
vea 
vea

ta 
ga 
d

hamba 
hamba 
hamba

ta 
ga 
d

M i t muse omasta v on põhikäändeks kõigile d-mitmus e käändeile peale mitm u s e nime-tava ja osastava. Näit.:

Mitm. omast. vigade hammaste
d-mitm. sisseütl. vigade sse hammaste sse,, seesütl. vigade s hammaste s„ seestütl. vigade st hammaste st„ alaleütl. vigade le hammaste le„ alalütl. vigade l hammaste l„ alaltütl.

„ olev
vigade It hammaste It
vigade na hammaste na„ saav vigade ks hammaste ks„ rajav vigade ni hammaste ni,, ilmaütl. vigade ta hammaste ta,, kaasaütl. vigade ga hammaste ga
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-sse-lõpulise i-mitmuse sisseütleva abil on või
malik kujundada kõiki i-mitmuse käändeid peale 
mitmuse osastava, asendades -sse vastavate teiste lõp
pudega. Näit.:

i-mitm. sisseütl. hambal sse lehi\sse
„ seesütl. humbai\s lehi s
„ seestütl. hambai\st lehi st
„ alaleütl. hambai le lehi le
„ alalütl. hambai\l lehi l
„ alaltütl. hambai\lt lehi It
„ olev hambai\na lehi na
,. saav hambaiks lehi ks
„ rajav hambal ni lehi iil
„ ilmaütl. hambal ta lehita
„ kaasaütl. hambai ga lehi\ga

Põhikäänete ja nende kaudu tuletatavate käänete tabel.
(P tähendab põhikäänet, Jj — ains. omast, ning tema kaudu tu- 
letatavaid käändeid, Q — mitm. omast, ning tema kaudu tuleta
taval d käändeid, — i-mitm. sisseütl. ning tema kaudu tuleta

taval d käändeid.)
Ainsus. Mitmus.

d-mitm. i-mitm.

Nim- leht W lehed —
Omast. p M ]ehe P □ lehtede —
Osast. iehte — lehti
Sisseütl. Ja) ilma-sse-ta lehte — —

1b) -sse-ga gg lehesse □ lehtedesse P^. lehisse
Seesütl. g lehes □ lehtedes lehis
Seestütl. W lehest □ lehtedest lehist
Alaleütl. W lehele □ lehtedele lehile
Alalütl. W lehel □ lehtedel a lehil
Alaltütl. W lehelt n lehtedelt lehilt
Olev W lehena □ lehtedena lehina
Saav W leheks □ lehtedeks lehiks
Rajav M leheni □ lehtedeni lehini
Ilmaütl. W leheta □ lehtedeta lehita
Kaasaütl. W lehega □ lehtedega lehiga



27

Pöördsõnade põhimuuted.

Pöördsõnade põhimuuteiks on: isikulise tegumoe 
ma - tegevusnime sisseütlev, do-tegevusnim i, 
kindla kõneviisi oleviku 1. pööre, mineviku 
kesksõna (nud-kesksõna) ja umbisikulise tegu
moe mineviku kesksõna (tud-kesksõna).

Isikulise tegumoe ma- tegevusnime sisseütlev on põ- 
himuuteks sama tegevusnime muile käändeile, isi
kulise tegumoe kaudse kõneviisi olevikule ja teo
nimele. Näit.:

Isikuline tegumood.
ma-teg. sisseütl. noppi\ma tõmba\ma

„ seesütl. noppi mus tõmbamas
„ seestütl. noppi mast tõmbamast
„ ilmaütl. noppi mata tõmba mata

Kaudse kõnev. olevik noppi vat tömba\vat
Teonimi noppi mine tõmbamine

da- tegevusnimi on põhimuuteks sama tegevus
nime seesütlevale käändele. Näit.:

da-teg. noppi\da tõmma\ta
da-teg. seesütl. noppi\des tõmmudes

Isikulise tegumoe kindla kõneviisi oleviku L 
pööre on põhimuuteks järgmistele sama tegumoe vormidele: ter
vele kindla ja tingiva kõneviisi jaatavale ning eita
vale olevikule ja jaatavale ning eitavale käskiva kõ
neviisi ainsuse 2.-le pöördele. Näit.:

Isikuline tegumood.

Kindla kõnev. olev. ains. 1. p. nppi\n tõmba} 11
" " » » 2* P*  nopi d tõmba d
" » " 3- P*  nopi b tõmba b
" " „ mitm. 1.p. nopime tõmbame
" " " " 2* P- nopi te tõmba te
" " " . " 31P*  nopi vad tõmba vad
", _" " eitav kõne ej nopi ei tõmba

Tingiva konev. olev. ains. 1. p. nopiksin tõmba\ksin
" " " " 21P*  nopi\ksid tõmbaksid
" " " 3* P*  nopi\ks tõmba\ks

" " mitm' 1,P*  nopi\ksime tõmba ksime
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Tingiva kõnev. olev, mitra. 2. p.
„ „ >, 3. p.
„ „ „ eitav kõne

Käskiva kõnev. olev. ains. 2. p. 
Sama pööre eitavas kõnes

nopi\ksite 
nopiksid 
ei nopi ks 
nopi 
ära nopi

tõmbaksite 
tõmbaksid 
ei tõmba\ks 
tõmba 
ära tõmba

Isikulise tegumoe mineviku kesksõna (nud- 
kesksõna) on põhimuuteks sama tegumoe käskiva kõne
viisi ainsuse 3.-le ja kõigile mitmuse pöördeile, 
niihästi jaatavaile kui eitavaile. Seejuures on käskivas kõneviisis 
lõpu g asemel k, kui da-tegevusnimi lõpeb ta-ga (vrd.: noppi da — 
noppi\gu, tõmma|ta — tõmmaku). Näit.:

Isikuline tegumood.
nud-kesks.
Käsk, kõnev. ains. 3. p.

„ „ mitm. 1. p.
>, „ „ 2. p.
ii ii ii 3. p.

Samad pöörded eitavas kõnes

noppi\nud 
noppi\gu 
noppi\gem 
noppi\ge

r noppi\gu 
ärgu noppi\gu 
ärgem noppi\gem 
ärge noppi ge

< ärgu noppigu

tõmmamud 
tõmmaku 
tõmma kem 
tõmma ke 
tõmmaku 
ärgu tõmma\ku 
ärgem tõmma kem 
ärge tõmma ke 
ärgu tõmmaku

Vrd. nende muudetega ka da-tegevusnime:
noppi\da tõmma\ta

Umbisikulise tegumoe mineviku kesksõna 
(tud-kesksõna) on põhimuuteks kõigile, niihästi jaatavaile kui 
eitavaile, umbisikulise tegumoe vormidele peale 
-kse-lõpulise oleviku (vrd.: söödud — süüakse, tuldud — tullakse 
jne.). Näit.:

Umbisikuline tegumood.
tud-kesks.
Kindl. kõnev. olev, eitav k.

„ „ lihtmin. jaatav k.
„ „ „ eitav k.

Ting, kõnev. olev, jaatav k.
„ „ „ eitav k.

Käsk, kõnev. olev, jaatav k.
„ „ „ eitav k.

Kaudse kõnev. olev, jaatav k.
„ „ „ eitav k.

ma-teg.
Olev, kesks.

nopi\tud 
ei nopi\ta 
nopi\ti 
ei nopi\tud 
nopi\taks 
ei nopi\taks 
nopi\tagu 
ärgu nopi\tagu 
nopi\tavat 
ei nopi\tavat 
nopi\tama 
nopi\tav

tõmma\tud 
ei tõmma\ta 
tõmma\ti 
ei tõmma\tud 
tõmma\taks 
ei tõmma\taks 
tõmma\tagu 
ärgu tõmma\tagu 
tõmmatavat 
ei tõmmatavat 
tõmma\tama 
tõmmatav
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pöördsõna põhimuudete ja nende kaudu tuletatavate muudete 
tabel.

(P tähendab põhimuudet, Q — ma-teg. ning tema kaudu 
tuletatavaid muuteid, Q — olev, ning tema kaudu tuletatavaid 
muuteid, A — da-teg. ning tema kaudu tuletatavaid muuteid, 
a — nud^kesks. ning tema kaudu tuletatavaid muuteid, — 
tud-kesks. ning tema kaudu tuletatavaid muuteid; k. p. — kõik 
pöörded; tabelis on toodud ainult lihtmuuted.)

Isikuline tegumood. Umbisikuline tegumood.

Olev. (k. p.) 
Jhtmin. (k. p.)

Tingiv kõnev. (k. p.) 
Käskiv kõnev.

a) ains. 2. p.
b) ains. 3. p. ja 

mitm. p. 
Kaudne kõnev. (k. p.) 
rna-teg.

a) sisseütl.
b) muud käänded 

da-teg.
a) põhivorm
b) seesütl. 

Oleviku kesks.
Mineviku kesks.

a) nud-kesks.
b) tud-kesks. 

Teonimi 
Tegijanimi

P □ nopin. tulen jne. nopitakse, tullakse 
noppisin, tulin jne. 'Vnopiti, tuldi

□ nopiksin, tuleksin jne. Fnopitaks, tuldaks

□ nopi, tule —
noppigu, tulgu jne. nopitagu, tuldagu

0 noppivat, tulevat jne. ^nõpitavat, tuldavat

P W noppima, tulema nopitama, tuldama
0 noppimas, tulemas jne. —

P A noppida, tulla
A noppides, tulles 

noppiv, tulev Vnopitav, tuldav

P^ noppinud, tulnud—
P Wnopitud, tuldud

0 noppimine, tulemine —
noppija, tulija —

Erijuhtumid sõnavormide tuletusel.

Liitnimisõnade teinepool, vaenelaps, viimnepäev, liit-asesõ- 
nade seesama, seesamake[ne], seesamane, seesinane, üksainus, 
üksainuke[ne] ja sidekriipsuga sõnaühendite nagu pudi-padi, liri- 
lori, kribu-krabu, kolu-kalu, risu-räsu, kilin-kolin, riks^raks, ost- 
müük, luurkont, tühi-tähi, mitu-setu jne. puhul tuleb silmas pi
dada, et nende sõnade muutevormide tuletamisel põhimuuteist 
tuleb käändelõpud liita iga liitosa külge 
eraldi. Näit.:
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Omast vaeselapse luude-kontide
-sse-sisseütl. vaese sseilapse\sse luude sse-kontide\sse
Seesütl. vaese s\lapse\s luude s-kontide\s
Seestütl. vaese st lapse st luude st-kontide\st
Alaleütl. vaese le\lapse\le luude le-kontide\le
Alalütl. vaese l\lapse\l luude l-koniide\l
Alaltütl.

Jne.
vaese

Jn
lt\lapse\lt luude

Jn
lt-kontide\lt 
e.

Kõigi muude liitsõnade vormid tuletuvad samuti kui liht
sõnul, s. o. neil tuleb käändelõpud liita ainult viimase liitosa külge, 
näit.: vanasõna, vanasõna sse, vanasõnaks, vanasõnalt, vanasõ
nale jne.

-gi-, -ki-liitelisil sõnul tuleb käändelõpud liita alati -gi 
ette. Näit.:

Omast. vennagi kellegi
-sse-sisseütl. venna\sse\gi kelle\sse\gi
Seesütl. venna's\ki kelle's\ki
Seestütl. venna'st\ki kelle \st \ki
Alaleütl. venna\le gi kelle le\gi
Alalütl. venna\l\gi kelle l\gi
Alaltütl. venna\lt\ki kelle\lt\ki

Jne. Jne. Jne.



Sõnatiiübistik.
1. 'maa, 'maa, 'maad, maas

se e. maha, maade, 'maid, 
'maadesse e. 'maisse

2. paa, paa, paad, paasse, 
'paade, paasid [e. paid], 
'paadesse [e. 'paisse]

3. kan vaa, kan vaa, kan vaad, 
kan vaasse, kan'vaade, kan
vaasid e. kan'vaid, kan vaa
desse e. kan vaisse

4. kee, kee, 'keed, keesse, 
keede, keesid e. 'keid, kee
desse e. 'keisse

5. 'prii, prii, 'priid, priisse, 
'priide, 'priisid, 'priidesse; 
komp. priim, sup. kõige 
priim

6. 'soo, 'soo, 'sood, 'soosse e. 
sohu, soode, soid, soodesse 
e. 'soisse

7. büroo, bü roo, bü rood, bü
roosse, büroode, büroosid

e. bü roid, bü roodesse e. bü- 
'roisse

8. 'suu, 'suu, suud, 'suusse e. 
suhu, suude, 'suid, 'suudesse 
e. suisse

9. 'truu, truu, 'truud, 'truusse, 
'truude, truid, truudesse e. 
'truisse; komp, 'truum, sup. 
truim e. kõige 'truum

10. kuu, 'kuu, kuud, 'kuusse, 
kuude, 'kuusid e. 'kuid, kuu
desse e. 'kuisse

11. pää, pää, pääd, päässe 
e. pähe, pääde, päid, pää- 
desse e. päisse

12. hää, 'hää, hääd, häässe, 
'hääde, häid, häädesse e. 
'häisse; komp, parem, sup. 
parim e. kõige parem

13. 'jää, 'jää, jääd, jäässe e. 
jähe, 'jääde, 'jääsid [e. 'jäid], 
'jäädesse e. 'jäisse

14. öö, 'öö, 'ööd, 'öösse e. 
öhe, 'ööde, 'öid, 'öödesse e. 
'öisse

15. 'vöö, vöö, vööd, 'vöösse, 
'vööde, 'vöösid e. vöid, 'vöö
desse e. 'võisse

16. püü, püü, 'püüd, 'püüsse, 
'püüde, 'püüsid, püüdesse

17. boa, 'boa, 'boad, 'boasse, 
'boade, boasid, 'boadesse

18. 'pea, pea, pead, peasse e. 
pähe, peade, päid, 'peadesse 
e. 'päisse

19. hea, hea, 'head, heasse, 
heade, 'häid, 'headesse e. 
'häisse; komp, parem, sup. 
parim e. kõige parem

20. 'krae, 'krae, 'kraed, kraes
se, kraede, 'kraesid, krae
desse

21. pai, pai, 'paid, paisse,
'paide, 'paisid, 'paidesse;
komp, 'paim, sup. kõige paim

22. peo, peo, 'peod, peosse, 
peode, 'peosid, 'peodesse

23. viu, viu, viud, 'viusse, 'viu
de, 'viusid, 'viudesse

24. au, au, au, 'ausse, aude, 
'ausid, audesse

25. vaba, vaba, vaba, vappa e. 
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vabasse, vabade, vabasid e. 
vabu, vabadesse e. vabusse; 
komp, vabam, sup. kõige va
bam

26. tiba, tiba, tiba, 'tippa e. ti
basse, tibade, tibasid [e. ti
bu], tibadesse [e. tibusse]

27. reba, reba, reba, 'reppa e. 
rebasse, rebade, rebasid e. re
bi, rebadesse e. rebisse; komp. 
rebam, sup. kõige rebam

28. kaba, kaba, kaba, ['käppa 
e.] kabasse, kabade, kabasid 
[e. käbi], käbadesse [e. kä
bisse]

29. loba, loba, loba, 'loppa e. 
lobasse, lobade, lobasid [e. 
lobe], lobadesse [e. lohesse]

30. jada, jada, jada, 'jatta e. 
jadasse, jadade, jadasid e. ja
du, jadadesse e. jadusse

31. kada, kada, kada, katta e. 
kadasse, kadade, kadasid [e. 
kadu], kadadesse [e. kadusse]

32. häda, häda, häda, hätta e. 
hädasse, hädade, hädasid e. 
hädi, hädadesse e. hädisse

33. mäda, mäda, mäda, ['mät
ta e.] mädasse, mädade, mä
dasid [e. mädi], mädadesse 
[e. mädisse]; komp, mädam, 
sup. mädim e. kõige mädam

34. oda, oda, oda, 'otta e. odas
se, odade, odasid e. ode, oda
desse e. odesse

35. loda, loda, loda, lotta e. lo- 
dasse, lodade, lodasid [e. lo- 
de], lodadesse [e. lodesse]

36. vaga, vaga, vaga, 'vakka e. 
vagasse, vagade, vagasid e. 
vagu, vagadesse e. vagusse; 
komp, vagam, sup. kõige va
gam

37. laga, laga, laga, [ lakka e.l

lagasse, lagade, lagasid [s. 
! lagu], lagadesse [e. lagusse]

38. iga, iga, iga, igasse
39. löga, löga, löga, 'lõkka e. 

lögasse, lögade, lögasid s. lo
gi, lögadesse e. logisse

40. soga, soga, soga, 'sokka e. 
sogasse, sogade, sogasid [e. 
soge], sogadesse [e. sogesse]

41. kvaga, kvaga, kvagatt], 
kvagasse, kvagade, kvagasid, 
kvagadesse

42. paha, paha, paha, 'pahha 
e. pahasse, pahade, pahasid s. 
pahu, pahadesse e. pahusse; 
komp, pahem, sup. pahim e. 
kõige pahem

43. viha, viha, viha, vihha e. 
vihasse, vihade, vihasid [e. 
vihu], vihadesse [e. vibusse]; 
komp, viham, sup. kõige vi
ham

44. püha, püha, püha, 'pühha 
e. pühasse, pühade, pühasid 
e. pühi, pühadesse e. pühis- 
se; komp, püham, sup. pühim 
e. kõige püham

45. köha, köha, köha, köhha 
e. köhasse, köhade, köhasid 
[e. köhi], köhadesse [e. kö- 
hisse]

46. koha, koha, koha, 'kohha 
e. kohasse, kohade, kohasid 
[e. kohe], kohadesse [e. ko- 
hesse]

47. maja, maja, maja, 'majja 
e. majasse, majade, maju, 
majadesse e. ma j usse

48. paja, paja, paja, pajja e. 
pajasse, pajade, pajasid [e. 
paju], pajadesse te. pajusse]

49. oja, oja, oja, 'ojja e. ojas
se, ojade, ojasid [e. oje], oja
desse [e. ojesse]
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50. kala, kala, kala, 'kalla e. 
kalasse, kalade, kalu, kala
desse e. kalusse

51. ala, ala, ala, ['alla e.] alas
se, alade, alasid e. alu, ala
desse s. äiusse

52. tala, tala, tala, 'talla e. ta
lasse, talade, talasid [e. ta
lu], taladesse [e. talusse]

53. küla, küla, küla, 'külla s. 
külasse, külade, külasid s. 
küli, küladesse e. küüsse

54. sula, sula, sula, 'sulla e. su
lasse, sulade, sulasid [e. su
le], suladesse [e. sulesse]; 
komp, sulam, sup. kõige su
lam

55. gala, gala, gala[t], galas- 
se, galade, galasid, galadesse

56. sama, sama, sama, 'samma 
e. samasse, samade, samu, 
samadesse e. samusse

57. kama, kama, kama, kam
ina 8. kamasse, kamade, ka
masid e. kamu, kamadesse e. 
kamusse

58. kõma, kõma, kõma, kõm- 
ma e. kõmasse, kõmade, kõ
masid [e. kõmu], kõmadesse 
[e. kõmusse]

59. oma, oma, oma, omma e. 
omasse, omade, omi, oma
desse e. omisse

60. tüma, tüma, tüma, tümma 
e. tümasse, tümade, tümasid 
e. tümi, tümadesse e. tümis- 
se; komp, tümam, sup. tümim 
e. kõige tümam

61. kuma, kuma, kuma, 'kum
ma e. kumasse, kumade, ku
masid [e. kume], kumadesse 
[e. kumesse]

62. koma, koma, koma[t], ko
3

masse, komade, komasid, ko
madesse

63. vana, vana, vana, 'vanna e. 
vanasse, vanade, vanu, va
nadesse e. vanusse; komp. 
vanem, sup. vanim e. kõige 
vanem

64. nina, nina, nina, 'ninna e. 
ninasse, ninade, ninasid e. 
ninu, ninadesse e. ninusse

65. sina, sina, sina, sinna e. 
sinasse, sinade, sinasid [e. 
sinu], sinadesse [e. sinusse]

66. kena, kena, kena, 'kenna 
e. kenasse, kenade, kenasid 
e. keni, kenadesse e. kenisse; 
komp, kenam, sup. kenim e. 
kõige kenam

67. muna, muna, muna, 'muu
na e. munasse, munade, mu
ne, munadesse e. munesse

68. puna, puna, puna, punna 
e. punasse, punade, punasid 
[e. pune], punadesse [e. pu
ri esse]

69. vara, vara, vara, 'varra e. 
varasse, varade, varasid e. 
varu, varadesse e. varusse

70. kara, kara, kara, karra e. 
karasse, karade, karasid [e. 
karu], karadesse [e. karusse]

71. tera, tera, tera, 'terra e. 
terasse, terade, teri, terades
se e. terisse

72. kera, kera, kera, kerra e. 
kerasse, kerade, kerasid e. 
keri, keradesse e. kerisse

73. kära, kära, kära, 'kärra e. 
kärasse, kärade, kärasid [e. 
käri], käradesse [e. kärisse]

74. kura, kura, kura, 'kurra e. 
kurasse, kurade, kurasid [e. 
kure], kuradesse [e. kures- 
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se]; komp, kuram, sup. kõige 
kuram

75. visa, visa, visa, 'vissa e. vi
sasse, visade, visasid e. visu, 
visadesse e. visusse; komp. 
visam, sup. kõige visam

76. võsa, võsa, võsa, võssa e. 
võsasse, võsade, võsasid [e. 
võsu], võsadesse [e. võsusse]

77. pesa, pesa, pesa, pessa e. 
pesasse, pesade, pesasid e. 
pesi, pesadesse e. pesisse

78. kesa, kesa, kesa, kessa e. 
kesasse, kesade, kesasid [e. 
kesi], kesadesse [e. kesisse]

79. pusa, pusa, pusa, pussa e. 
pusasse, pusade, pusasid [e. 
puse], pusadesse [e. pusesse]

80. kõva, kõva, kõva, 'kõwa 
e. kõvasse, kõvade, kõvasid 
e. kõvu, kõvadesse e. kõvus- 
se; komp, kõvem, sup. kõ- 
vim e. kõige kõvem

81. süva, süva, süva, 'süvva e. 
süvasse, süvade, süvasid e. 
sü vi, süvadesse e. süvisse; 
komp, süvem, sup. süvim e. 
kõige süvem

82. hüva, hüva, hüva, hüwa 
e. hüvasse, hüvade, hüvasid 
e. hüvi, hüvadesse e. hüvis- 
se; komp, parem, sup. parim 
c. kõige parem

82a. sova, sova, sova, 'sowa e. 
sovasse, sovade, suvasid [e. 
sove], suvadesse [e. suvesse]

83. lõhi, lõhe, lõhe, 'lõhhe e. 
lõhesse, lõhede, lõhesid, lõhe
desse

84. süli, süle, süle, 'sülle e. sü
lesse, sülede, sülesid, süle
desse

85. tuli, tule, 'tuld, 'tulle e. tu
lesse, tulede, tulesid, tuledesse

86. nimi, nime, nime, nimme 
e. nimesse, nimede, nimesid, 
nimedesse

87. lumi, lume, lund, lumme 
e. lumesse, lumede, lumesid, 
lumedesse

88. hani, hane, hane, hanne e. 
hanesse, hanede, hanesid, ha
nedesse

89. uni, une, 'und, unne e. 
unesse, unede, unesid, une
desse

90. mõni, mune, mõnda e. 
'mõnd, mõnesse, mõnede, mu
nesid, mõnedesse

91. meri, mere, merd, 'merre 
e. meresse, merede, meresid, 
meredesse

92. sisi, sise, sise, 'sisse e. si- 
sesse, sisede, sisesid, sisedesse

93. kusi, kuse, kust, kusesse
94. tüvi, tüve, tüve, 'tüvve e. 

tüvesse, tüvede, tüvesid, tü
vedesse

95. abi, abi, abi, 'appi e. abis
se, abide, abisid, abidesse

96. tädi, tädi, tädi, tätti e. tä
disse, tädide, tädisid e. täde, 
tädidesse e. tädesse

97. südi, südi, südi, 'sütti e. sü
disse, südide, südisid, südi
desse; komp, südim, sup. 
kõige südim

98. nodi, nudi, nudi, [ nutti e.] 
nudisse, nudide, nudisid, no
didesse

99. pudi padi, pudi-padi, pudi
padi, pütti-'pätti e. pudisse- 
padisse, pudide-padide, pudi- 
sid-padisid, pudidesse-padi- 
desse

100. tragi, tragi, tragi, 'trakki 
e. tragisse, tragide, tragisid, 
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tragidesse; komp., tragini, 
sup. kõige tragini

101. dogi, dogi, dogitt], dogis
se, dogide, dogisid, dogidesse

102. tihi, tihi, tihi, tihhi e. ti
hisse, tihide, tihisid, tihidesse

103. heli, heli, heli, helli e. he
lisse, helide, helisid, helides
se

103a. pali, pali, pali, [ palli e.] 
palisse, palide, palisid, pali- 
desse

104. räni, räni, räni, ränni e. 
ränisse, ränide, ränisid, räni
desse

105. poni, poni, poni[t], ponis
se, ponide, ponisid, ponidesse I

106. nüri, nüri, nüri, 'nürri e. j 
nürisse, nüride, nürisid, nü
ridesse; komp, nürim, sup. 
kõige nürim

107. liri-lori, liri-lori, liri-lori, 
'lirri-lorri e. lirisse-lorisse, li- 
ride-loride, lirisid-lorisid, liri- 
desse-loridesse

108. näsi, näsi, näsi, 'nässi e. 
näsisse, näside, näsisid, näsi- 
desse

109. pisi, pisi, pisi, ['pissi e.) 
pisisse, piside, pisisid, pisi- 
desse; komp, pisem, sup. pi
sim e. kõige pisem

110. kivi, kivi, kivi, 'kivvi e. 
kivisse, kivide, kive, kividesse 
e. kivesse

111. huvi, huvi, huvi, huwi e. 
huvisse, huvide, huvisid e. 
huve, huvidesse e. hüvesse

112. lõvi, lõvi, lõvi, 'lõwi e. lõ
visse, lõvide, lõvisid, lõvidesse

113. kino, kino, kino[t], 'kin
no e. kinosse, kinode, kino
sid, kinodesse

114. nibu, nibu, nibu, nippu e. 
nibusse, nibude, nibusid, ni
budesse

115. lõbu, lõbu, lõbu, [ lõppu 
e.l lõbusse, lõbude, lõbusid, 
lõbudesse

116. kribu-krabu, kribu-krabu, 
kribu-krabu, 'krippu-krappu 
e. kribusse-krabusse, kribu- 
de-krabude, kribusid-krabusid, 
kribudesse-krabudesse

117. udu, udu, udu, 'uttu e. 
udusse, udude, udusid, udu
desse

118. vidu, vidu, vidu, vidusse^ 
vidude, vidusid, vidudesse

119. kodu, kodu, kodu, kodus
se e. koju, kodude, kodusid, 
kodudesse, (teised, harilikust 
erinevad muuted:) kodus e. 
kodu, kodust e. kodunt e. 
'kottu

120. logu, logu, logu, 'lokku e. 
logusse, logude, logusid, lo
gudesse

121. ihu, ihu, ihu, 'ihhu s. ihus
se, ihude, ihusid, ihudesse

122. aju, aju, aju, ajju e. ajus
se, ajude, ajusid, ajudesse

123. vilu, vilu, vilu, 'villu e. 
vilusse, vilude, vilusid, vilu
desse; komp, vilum, sup. kõi
ge vilum

124. kolu-kalu, kolu-kalu, ko- 
lu-kalu, kollu-'kallu e. ko- 
lusse-kalusse, kolude-kalude, 
kolusid-kalusid, koludesse- 
-kaludesse

125. kõmu, kõmu, kõmu, 'kõm
mu e. kõmusse, kõmude, kõ
musid, kõmudesse

126. pinu, pinu, pinu, 'pinnu 
e. pinusse, pinude, pinusid, 
pinudesse
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127. mõru, mõru, mõru, 'mõr- 
ru e. mõrusse, mõrude, mõ
rusid, mõrudesse; komp, mõ
rum, sup. kõige mõrum

128. lasu, lasu, lasu, lassu e. 
lasusse, lasude, lasusid, lasu
desse

129. tosu, tosu, tosu, ['tossu e.] 
tosusse, tosude, tosusid, to
gudesse

130. nisu, nisu, nisu, 'nissu e. 
nisusse, nisude, nisusid e. 
nisu, nisudesse

13L risu-räsu, risu-räsu, risu- 
räsu, 'rissu-rässu e. risusse- 
räsusse, risude-räsude, risu- 
sid-räsusid, risudesse-räsu- 
desse

132. savu, savu, savu, 'savvu 
e. savusse, savude, savusid, 
savudesse

133. 'baobab, 'baobabi, 'baoba- 
bi, 'baobabi e. 'baobabisse, 
'baobabide, 'baobabisid e. 
'baobabe, 'baobabidesse e. 
'baobabesse

134. bulldog, 'bulldogi, bull- 
dogi, 'bulldogi e. 'bulldogis- 
se, bulldogide, 'bulldogisid e. 
'bulldoge, 'bulldogidesse e. 
'bulldogesse

135. materjal, materjali, ma
terjali, materjali e. materja
lisse, materjalide, materjali- 
sid e. materjale, materjali
desse s. materjalesse

136. muuseum, 'muuseumi, 
'muuseumi, 'muuseumi e. 
'muuseumisse, 'muuseumide, 
'muuseumisid e. 'muuseume, 
'muuseumidesse e. 'muuse
umesse

137. restoran, restorani, resto
rani, restorani e. restoranis- 

se, restoranide, restoranisic 
e. restorane, restoranidesse 
e. restoranesse

138. lauljatar, lauljatari, laul 
jatari, lauljatari e. lauljata
risse, lauljataride, lauljatari
sid e. lauljatare, lauljatari
desse e. lauljataresse

139. 'taotelu, 'taotelu, 'taotelu 
tao tellu e. 'taotelusse, tao- 

telude, 'taotelusid, 'taotelu- 
desse

140. pere, pere, peret, peresse 
perede, peresid, peredesse

141. lilla, lilla, lillat, lillasse 
lillade, lillasid, lilladesse 
komp, üllam, sup. kõige lil 
lam

142. lahja, lahja, lahja, lah
jasse, lahjade, lahjasid, lah 
jadesse; komp, lahjem, sup 
[lähim e.] kõige lahjem

143. lible, lible, liblet, liblesse 
liblede, liblesid, libledesse

144. tubli, tubli, tublit, tublis 
se, tublide, tublisid, tublides 
se; komp, tublim, sup. kõigi 
tublim

145. pogri, pogri, pogrit, 'pok
ri e. pogrisse, pogride, pog- 
risid, pogridesse

146. foto, foto, fotot, fotosse 
fotode, fotosid, fotodesse

147. kirju, kirju, kirjut, kir
jusse, kirjude, kirjusid, kir
judesse; komp, kirjum, sup 
kõige kirjum

148. palju, palju, paljut, pal
jusse, paljude, paljusid, pai 
judesse; komp, enam, sup 
enim e. kõige enam

149. kahju, kahju, kahju, kah
jusse, kahjude, kahjusid, 
kahjudesse
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150. vedru, vedru, vedru, ved
russe, vedrude, vedrusid, ved
rudesse

151. lauljanna, lauljanna, 
lauljannat, lauljannasse, 
lauljannade, lauljannasid, 
lauljannadesse

152. raand, raanda, 'raandat, 
'raandasse, 'raandate, 'raan- 
daid, raandatesse e. 'raan- 
daisse

153. õel, 'õela, 'õelat, 'õelasse, 
'õelate, 'õelaid, 'õelatesse e. 
'õelaisse; komp, 'õelam, sup. 
'õelaim e. kõige 'õelam

154. aus, ausa, 'ausat, ausas
se, ausate, ausaid, 'ausates
se e. ausaisse; komp, au
sam, sup. 'ausaim e. kõige 
'ausam

155. loov, loova, loovat, loo
vasse, loovate, loovaid, 'loo
vatesse e. loo väisse; komp. 
'loovam, sup. 'loovaim e. kõi
ge 'loovam

156. soend, soendi, soendit, 
'soendisse, soendite, 'soen- 
deid, 'soenditesse e. 'soen- 
deisse

157. ansambl, ansambli, an
samblit, ansamblisse, an
samblite, ansambleid, an
samblitesse e. an sambleisse

158. peats, peatsi, peatsit, 
'peatsisse, peatsite, peatseid, 
peatsitesse e. 'peatseisse

159. praost, praosti, praostit, 
praostisse, praostite, praos- 
teid, 'praostitesse e. praos- 
teisse

160. loeng, 'loengu, 'loengut, 
'loengusse, loengute, 'loen
guid, loengutesse e. 'loen- 
guisse

16L loek, loeku, loekut, loe- 
kusse, loekute, 'loekuid, loe- 
kutesse e. loekuisse

162. sööja, sööja, sööjat, söö
jasse, 'sööjate, 'sööjaid, 'söö
jatesse e. 'sööjaisse

163. vangla, vangla, vang
lat, vanglasse, 'vanglate, 
'vanglaid, vanglatesse e. 
'vanglaisse

164. vahva, vahva, 'vahvat, 
'vahvasse, 'vahvate, 'vahvaid, 
'vahvatesse e. 'vahvaisse; 
komp, vahvam, sup. 'vah
vaim e. kõige 'vahvam

165. raske, raske, rasket, 
'raskesse, 'raskete, raskeid, 
rasketesse e. 'raskeisse; 
komp, 'raskem, sup. raskeim 
e. kõige raskem

166. voodi, 'voodi, 'voodit, 
'voodisse, 'voodite, 'voodeid, 
'vooditesse e. 'voodeisse

167. ma estro, ma estro, ma est
rot, maestrosse, maestrote, 
maestroid, maestrotesse e. 
ma'estroisse

168. joobnu, 'joobnu, 'joobnut, 
'joobnusse, 'joobnute, 'joob
nuid, 'joobnutesse e. 'joob- 
nuisse

169. näotu, 'näotu, 'näotut, 
'näotusse, 'näotute, näotuid, 
'näotutesse e. 'näotuisse; 
komp, näotum, sup. 'näotuim 
e. kõige näotum

170. mustjas, 'mustja, 'must
jat, 'mustjasse, mustjate, 
mustjaid, 'mustjatesse e. 
mustjaisse; komp, mustjam, 
sup. mustjaim e. kõige 'must
jam

171. jõukas, 'jõuka, jõukat, 
jõukasse, jõukate, 'jõukaid, 
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'jõukatesse e. 'jõukaisse; 
komp, jõukam, sup. 'jõukaim 
e. kõige 'jõukam

172. 'joobnud),  joobnu, joob
nut, 'joobnusse, 'joobnute, 
joobnuid, 'joobnutesse e. 
'joobnuisse; komp, 'joobnum, 
sup. 'joobnuim e. kõige joob
num

*

173. neetud),  'neetu, neetut, 
'neetusse, neetute, 'neetuid, 
'neetutesse e. neetuisse; 
komp, neetum, sup. neetuim 
e. kõige 'neetum

*

174. lõõgas, lõõgsa, 'lõõgsat, 
'lõõgsasse, lõõgsate, 'lõõg- 
said, 'lõõgsatesse e. 'lõõgsais- I 
se; komp. 'lõõgsam, sup. \ 
'lõõgsaim e. kõige 'lõõgsam

175. 'kindel, 'kindla, 'kindlat, 
'kindlasse, 'kindlate, kind
laid, 'kindlatesse e. 'kindlais- 
se; komp, 'kindlam, sup. 
'kindlaim e. kõige 'kindlam

176. rappel, 'rapla, raplat, 
'raplasse, 'raplate, raplaid, 
'raplatesse e. 'raplaisse

177. 'koorem, koorma, koor
mat, 'koormasse, 'koormate, 
'koormaid, koormatesse e. 
'koormaisse

178. vaagen, 'vaagna, 'vaag
nat, vaagnasse, 'vaagnate, 
'vaagnaid, 'vaagnatesse e. 
'vaagnaisse

179. 'reppen, repna, 'repnat, 
'repnasse, 'repnate, 'repnaid, 
'repnatesse • e. 'repnaisse

180. 'veider, 'veidra, 'veidrat, 
'veidrasse, 'veidrate, 'veid

*) See vorm juurdekuuluva käändsõna eel (täiendina) ei 
käändu, s. o. esineb alati muutumatult ainsuse nimetava ku
jul.

raid, 'veidratesse e. 'veidrais 
se; komp. 'veidram, sup. 
'veidraim e. kõige 'veidram

181. 'nukker, nukra, nukrat, 
'nukrasse, nukrate, nukraid 
nukratesse e. 'nukraisse, 
komp, 'nukram, sup. nuk
raim e. kõige nukram

182. 'õõnes, õõnsa, õõnsat, 
õõnsasse, 'õõnsate, 'õõnsaid, 
'õõnsatesse e. õõnsaisse; 
komp. õõnsam, sup. 'õõn
saim e. kõige 'õõnsam

183. kestev, 'kestva, 'kestvat, 
kestvasse, kestvate, kest
vaid, kestvatesse e. 'kest 
väisse; komp, 'kestvam, sup 
'kestvaim e. kõige 'kestvam

184. tähtis, 'tähtsa, tähtsat 
tähtsasse, tähtsate, 'tähtsaid 
tähtsatesse e. 'tähtsaisse 
komp, 'tähtsam, sup. 'täht 
saim e. kõige 'tähtsam

185. täppis, täpsa, täpsal
'täpsasse, täpsate, täpsaic.
'täpsatesse e. täpsaisse 
komp, 'täpsam, sup. täpsaim 
e. kõige täpsam

186. kuulus, kuulsa, kuulsat, 
'kuulsasse, 'kuulsate, kuul
said, kuulsatesse e. kuul 
saisse; komp, 'kuulsam, sup 
'kuulsaim e. kõige kuulsam

187. köömen, köömne, kööm 
net, 'köömnesse, 'köömnete 
'köömneid, 'köömnetesse e 
'köömneisse

188. noobel, noobli, 'noobli'., 
nooblisse, 'nooblite, noot 
leid, 'nooblitesse e. 'noobleis 
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se; komp. nooblim, sup. 
noobleim e. kõige nooblim

189. trikkel, trikli, trikilt,
'triklisse, triklite, 'trikleid, 
'triklitesse e. trikleisse

190. meister, 'meistri, 'meist
rit, 'meistrisse, 'meistrite, 
'meistreid, meistritesse e. 
'meistreisse; komp, meist- 
rim, sup. meistreim e. kõige 
'meistrim

191. pikker, pikri, pikrit, pik
risse, pikrite, pikreid, pikri
tesse e. 'pikreisse

192. leetrid, leetrite, 'leetreid, 
'leetritesse e. 'leetreisse

193. ankur, 'ankru, ankrut, 
'ankrusse, ankrute, 'ankruid, 
'ankrutesse e. 'ankruisse

194. kukkur, 'kukru, kukrut, 
'kukrusse, 'kukrute, 'kuk
ruid, 'kukrutesse e. 'kukruis- 
se

195. pime, pimeda, pimedat, 
pimedasse, pimedate, pime
daid, pimedatesse e. pime- 
daisse; komp, pimedam, sup. 
pimedaim e. kõige pimedam

196. ligi, ligida, ligidat, ligi
dasse, ligidate, ligidaid, ligi
datesse e. ligidaisse; komp. 
ligem, sup. ligim e. ligidaim 
e. kõige ligem

197. emand, emanda, emandat, 
emandasse, emandate, eman
daid, emandatesse e. eman- 
daisse

197a. leisik, leisika, leisikat, 
leisikasse, leisikate, leisikaid, 
leisikatesse e. leisikaisse

198. madal, madala, madalat, 
madalasse, madalate, mada
laid, madalatesse e. mada

misse ; komp, madalam, sup. 
madalaim e. kõige madalam

199. vanem, vanema, vanemat, 
vanemasse, vanemate, vane
maid, vanematesse e. vane
maisse

200. usin, usina, usinat, usi
nasse, usinate, usinaid, usi
natesse e. usinaisse; komp. 
usinam, sup. usinaim e. kõi
ge usinam

201. kilin-kolin, kilina-kolina, 
kilinat-kolinat, kilinasse-koli- 
nasse, kilinate-kolinate, kili- 
naid-kolinaid, kilinatesse-ko- 
linatesse e. kilinaisse-koli- 
naisse

202. rätsep, rätsepa, rätsepat, 
rätsepasse, rätsepate, rätse
paid, rätsepatesse e. rätse- 
paisse

203. kõver, kõvera, kõverat, 
kõverasse, kõverate, kõve
raid, kõveratesse e. kõve- 
raisse; komp, kõveram, sup. 
kõveraim e. kõige kõveram

204. ilus, ilusa, ilusat, ilusas
se, ilusate, ilusaid, ilusatesse 
e. ilusaisse; komp, ilusam, 
sup. ilusaim e. kõige ilusam

205. vilets, viletsa, viletsat, vi
letsasse, viletsate, viletsaid, 
viletsatesse e. viletsaisse; 
komp, viletsam, sup. vilet
saim e. kõige viletsam

206. kolmas, kolmanda, kol
mandat e. kolmat, kolman
dasse, kolmandate, kolman
daid, kolmandatesse e. kol- 
mandaisse

207. viies, viienda, viiendat e. 
viiet, viiendasse, viiendate, 
viiendaid, viiendatesse e. 
viiendaisse
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208. 'kümnes, 'kümnenda, 
kümnendat, kümnendasse, 
kümnendate, kümnendaid, 
kümnendatesse e. 'kümnen- 
daisse

209. paras, paraja, parajat e. 
parast, parajasse, parajate, 
parajaid, parajatesse e. pa- 
rajaisse; komp, parajam, sup. 
parajaim e. kõige parajam

210. vägev, vägeva, vägevat, 
vägevasse, vägevate, väge
vaid, vägevatesse e. väge- 
vaisse; komp, vägevam, sup. 
vägevaim e. kõige vägevam

211. ase, aseme, aset, ase
messe, asemete, asemeid, 
asemetesse e. asemeisse

212. süda, südame, südant, sü
damesse, südamete, süda
meid, südametesse e. süda
meisse

213. kevad, kevade, kevadet, 
kevadesse, kevadete, kevadeid, 
kevadetesse e. kevadeisse

214. pägim, pägime, pägimet, 
pägimesse, pägimete, pägi- 
meid, pägimetesse e. pägi- 
meisse

215. tuhat, tuhande, tuhat, tu
handesse, tuhandete, tuhan
deid, tuhandetesse e. tuhan- 
deisse

216. keerub, keerubi, keerubit, 
keerubisse, keerubite, keeru
beid, keerubitesse e. keeru- 
beisse

217. meetod, meetodi, meeto
dit, meetodisse, meetodite, 
meetodeid, meetoditesse e. 
meetodeisse

218. porgand, porgandi, por
gandit, porgandisse, porgan

dite, porgandeid, porgandi
tesse e. porgandeisse

219. logard, logardi, logardit, 
logardisse, logardite, logar
deid, logarditesse e. logar- 
deisse; komp, logardina, sup. 
logardeim e. kõige logardim

220. hertsog, 'hertsogi, hert
sogit, hertsogisse, 'hertsogi
te, hertsogeid, 'hertsogitesse 
e. 'hertsogeisse

221. istung, istungi, istungit, 
istungisse, istungite, istun
geid, istungitesse e. istun- 
geisse

222. fellah, fellahi, fellahit, fel
lahisse, fellahite, fellaheid, 
fellahitesse e. fellaheisse

223. lennuk, lennuki, lennukit, 
lennukisse, lennukite, lennu
keid, lennukitesse e. lennu- 
keisse

224. linask, linaski, linaskit, li
naskisse, linaskite, linaskeid, 
linaskitesse e. linaskeisse

225. agul, aguli, agulit, agu
lisse, agulite, aguleid, aguli
tesse e. aguleisse

226. sõnum, sõnumi, sõnumit, 
sõnumisse, sõnumite, sõnu
meid, sõnumitesse e. sõnu- 
meisse

227. sandarm, sandarmi, san
darmit, sandarmisse, san
darmite, sandarmeid, san
darmitesse e. sandarmeisse

228. miljon, miljoni, miljo
nit, 'miljonisse, 'miljonite, 
'miljoneid, 'miljonitesse e. 
'miljoneisse

229. kanep, kanepi, kanepit, 
kanepisse, kanepite, kane
peid, kanepitesse e. kane- 
peisse
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230. vedur, veduri, vedurit, 
vedurisse, vedurite, vedureid, 
veduritesse e. vedureisse

231. pagas, pagasi, pagasit, 
pagasisse, pagasite, pagaseid, 
pagasitesse e. pagaseisse

232. ripats, ripatsi, ripatsit, ri
patsisse, ripatsite, ripatseid, 
ripatsitesse e. ripatseisse

233. derviš, derviši, dervišit, 
dervišisse, dervišite, dervi- 
šeid, dervišitesse e. dervišeis- 
se

234. kolledž, kolledži, kolled- 
žit, kolledžisse, kolledžite, 
kolledžeid, kolledžitesse e. 
kolledžeisse

235. vikat, vikati, vikatit, vi
katisse, vikatite, vikateid, vi
katitesse e. vikateisse

236. kurat, kuradi, kuradit, 
kuradisse, kuradite, kura
deid, kuraditesse e. kura- 
deisse; komp, kuradini, sup. 
kuradeim e. kõige kuradina

237. segment, segmenti, seg- 
mentit, segmentisse, segmen- 
tite, segmenteid, segmentites- 
se e. segmenteisse

238. alev, alevi, alevit, alevis
se, alevite, aleveid, alevites
se e. aleveisse

239. põrmand, põrmandu, põr- 
mandut, põrmandusse, põr- 
mandute, põrmanduid, põr- 
mandutesse e. põrmanduisse

240. lahing, lahingu, lahingut, 
lahingusse, lahingute, lahin
guid, lahingutesse e. lahin
guisse

41. Lapsik, lapsiku, lapsikut, 
lapsikusse, lapsikute, lapsi
kuid, lapsikutesse e. lapsi- 
kuisse; komp, lapsikuna, sup.

lapsikuim e. kõige lapsikuna 
242. vasak, vasaku, vasakut, 

vasakusse, vasakute, vasa
kuid, vasakutesse e. vasa- 
kuisse; komp, vasakuna e. 
vasem, sup. vasakuim e. kõi
ge vasakuna e. kõige vasena 

243. kamal, kamalu, kamalut, 
kamalusse, kamalute, kama
luid, kamalutesse e. kama- 
luisse

244. kasarm, kasarmu, kasar
mut, kasarmusse, kasarmute, 
kasarmuid, kasarmutesse e. 
kasarmuisse

245. kinam-konam, kinamu-ko- 
namu, kinamut-konamut, ki- 
namusse-konamusse, kinamu- 
te-konamute, kinamuid-ko- 
namuid, kinamutesse-kona- 
mutesse e. kinamuisse-kona- 
muisse

246. künnap, künnapu, künna
put, künnapusse, künnapute, 
künnapuid, künnaputesse e. 
künnapuisse

247. raamat, raamatu, raama
tut, raamatusse, raamatute, 
raamatuid, raamatutesse e. 
raamatuisse

248. minia, minia, miniat, mi
niasse, miniate, miniaid, mi
niatesse 6. miniaisse

249. lugeja, lugeja, lugejat, lu
gejasse, lugejate, lugejaid, lu
gejatesse e. lugejaisse

250. loogika, loogika, loogikat, 
loogikasse, loogikate, loogi
kaid, loogikatesse e. loogi- 
kaisse

251. asula, asula, asulat, asu
lasse, asulate, asulaid, asula
tesse e. asulaisse
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252. osuti, osuti, osutit, osutis
se, osutite, osuteid, osutitesse 
e. osuteisse

253. dünamo, dünamo, düna
mot, dünamosse, dünamote, 
dünamoid, dünamotesse e. 
dünamoisse

254. kadunu, kadunu, kadu
nut, kadunusse, kadunute, ka
dunuid, kadunutesse e. ka- 
dunuisse

255. õnnetu, õnnetu, õnnetut, 
õnnetusse, õnnetute, õnne
tuid, õnnetutesse e. õnnetuis- 
se; komp, õnnetum, sup. õn
netuim e. kõige õnnetum

256. kibejas, kibeja, kibejat, 
kibejasse, kibejate, kibejaid, 
kibejatesse e. kibejaisse; 
komp, kibejam, sup. kibe
daim e. kõige kibejam

257. viljakas, viljaka, viljakat, 
viljakasse, viljakate, vilja
kaid, viljakatesse e. viljakais- 
se; komp, viljakam, sup. vil
jakaim e. kõige viljakam

258. jultunud ),  'jultunu, jul- 
tunut, 'jultunusse, jultunute, 
'jultunuid, 'jultunutesse e. 
jultunuisse; komp, jultunum, 
sup. 'jultunuim e. kõige 'jul
tunum

*

259. haavatud ),  haavatu, haa
vatut, haavatusse, haavatute, 
haavatuid, haavatutesse e. 
haavatuisse; komp, haava
tum, sup. haavatuim e. kõige 
haavatum

*

260. teos, 'teose, teost, teoses

*) See vorm juurdekuuluva käändsõna eel (täiendina) 
ei käändu, s. o. esineb alati muutumatult ainsuse nimetava 
kujul.

se, 'teoste, teoseid, 'teostesse 
e. 'teoseisse

261. juus, 'juukse, 'juust, 
juuksesse, juuste, 'juukseid, 
'juustesse e. 'juukseisse

262. puine, puise, 'puist, pui
se e. puisesse, puiste, puisi, 
puistesse s. puisisse; komp. 
puisem, sup. puisim e. kõige 
puisem

263. vaene, 'vaese, vaest, vae
sesse, 'vaeste, 'vaeseid, vaes- 
tesse e. vaeseisse; komp. 
vaesem, sup. 'vaeseim e. kõi

ge vaesem
264. peane, peatse, [ peast e.] 

'peatset, peatsesse, ['peaste 
e.1 peatsete, peatseid, [ peas- 
tesse,] 'peatsetesse e. 'peat- 
seisse; komp, peatsem, sup. 
peatseim e. kõige peatsem

265. raudne, raudse, raudset, 
'raudsesse, 'raudsete, raud
seid, raudsetesse e. raud- 
seisse; komp, 'raudsem, sup. 
'raudseim e. kõige raudsem

266. siinne, siinse, siinset, 
'siinsesse, 'siinsete, siinseid, 
'siinsetesse e. 'siinseisse; 
komp, 'siinsem, sup. siinseim 
e. kõige siinsem

267. kap riisne, kap riisse, kap
riisset, kap riissesse, kapriis
sete, kapriisseid, kapriisse
tesse e. kap riisseisse; komp. 
kap riissem, sup. kap riisseim 
e. kõige kap riissem

268. sügis, sügise, sügist, sü
gisesse, sügiste, sügiseid, sü
gistesse e. sügiseisse
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269. alus, aluse, alust, aluses
se, aluste, aluseid, alustesse 
e. aluseisse

270. omas, omakse, omast, 
omaksesse, omaste, omak
seid, omastesse e. omakseis-
se

271. tervis, 'tervise, tervist, 
'tervisse e. 'tervisesse, 'ter
viste, 'tervisi, 'tervistesse e. 
'tervisisse

272. raskus, 'raskuse, 'ras
kust, raskusse e. 'raskuses
se, 'raskuste, 'raskusi, 'ras
kustesse e. raskusisse

273. punane, punase, punast, 
punasesse, punaste, punaseid, I 
punastesse e. punaseisse; 
komp, punasem, sup. puna
seim e. kõige punasem

274. kinni tsed, kinniste, kin- 
nitseid, kinnistesse e. kinnit- 
seisse

275. aeglane, 'aeglase, aeg
last, 'aeglasse e. 'aeglasesse, 
'aeglaste, 'aeglasi, 'aeglastes- 
se e. aeglasisse; komp, aeg
lasem, sup. 'aeglasim e. kõi
ge aeglasem

276. jõuline, 'jõulise, jõulist, 
'jõulisse e. jõulisesse, 'jõu
liste, jõulisi, 'jõulistesse e. 
jõulisisse; komp, jõulisem, 
sup. 'jõulisim e. kõige 'jõuli
sem

277. äärmine, 'äärmise, äär
mist, äärmisse e. 'äärmises
se, äärmiste, äärmisi, äär
mistesse e. äärmisisse; komp. 
äärmisem, sup. äärmisim e. 
kõige äärmisem

278. väike [ne], väikese, 'väi
kest, väikesse e. 'väikesesse, 
väikeste, väikesi, väikestes

se e. 'väikesisse; komp, 'väik
sem e. vähem; sup. väik
seim e. väikesim e. vähim e. 
kõige 'väiksem

279. saadetis, saadetise, saa
detist, saadetisse e. saadeti
sesse, saadetiste, saadetisi, 
saadetistesse e. saadetisisse

280. kirjutus, kirjutuse, kirju
tust, kirjutusse e. kirjutuses
se, kirjutuste, kirjutusi, kir
jutustesse e. kirjutusisse

281. pikaldane, pikaldase, pi
kaldast, pikaldasse e. pikal
dasesse, pikaldaste, pikaldasi, 
pikaldastesse e. pikaldasisse; 
komp, pikaldasem, sup. pi
kaldasim e. kõige pikaldasem

282. virulane, virulase, viru
last, virulasse e. virulasesse, 
virulaste, virulast, virulastes- 
se e. virulasisse

283. armuline, armulise, armu
list, armulisse e. armulisesse, 
armuliste, armulist, armulis- 
tesse e. armulisisse; komp. 
armulisem, sup. armulisim e. 
kõige armulisem

284. alumine, alumise, alumist, 
alumisse e. alumisesse, alu
miste, alumisi, alumistesse e. 
alumisisse; komp. alumisem, 
sup. alumisim e. kõige alu
misem

285. alkoholne, alkoholse, al- 
koholset, alkoholsesse, alko- 
holsete, alkoholseid, alkohol- 
setesse e. alkoholseisse; 
komp, alkoholsem, sup. alko- 
holseim e. kõige alkoholsem

286. ahtake [ne], ahtakese, 
ahtakest, ahtakesse e. ahta
kesesse, 'ahtakeste, ahtakesi, 
ahtakestesse e. 'ahtakesisse; 
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komp, ahtakeseni, sup. 'ah- 
takesim e. kõige ahtakeseni

287. pisike[ne], pisikese, pisi
kest, pisikesse e. pisikesesse, 
pisikeste, pisikesi, pisikestes
se e. pisikesisse; komp, pi
sem, sup. pisim e. kõige pi
sem

288. õhuke[ne], õhukese, õhu
kest, õhukesse e. õhukesesse, 
õhukeste, õhukesi, õhukestes
se e. õhukesisse; komp, õhem, 
sup. õhim e. kõige õhem

289. taba, tava, taba, tappa e. 
tavasse, tabade, tabasid e. ta
bu, tabadesse e. tavusse

290. uba, 'oa, uba, 'uppa e. 
'oasse, ubade, ube, ubadesse

291. sõda, sõja, sõda, 'sõtta e. 
sõjasse, sõdade, sõdasid e. 
sõdu, sõdadesse e. sõjusse

292. pada, paja, pada, patta e. 
pajasse, padade, padasid e. 
padu, padadesse [e. pajusse]

293. koda, koja, koda, kotta e. 
kojasse, kodade, kodasid e. ko- 
de, kodadesse

294. rida, rea, rida, ritta e. 
'reasse, ridade, ridu, ridades
se

295. naga, 'naa, naga, nakka 
e. 'naasse, nagade, nagasid e. 
nagu, nagadesse

296. viga, 'vea, viga, vikka e. 
'veasse, vigade, vigu, viga
desse

297. iga, 'ea, iga, ikka e. eas- 
se, igade, igasid e. igi, iga
desse

298. nuga, noa, nuga, nukka 
e. noasse, nugade, nuge, nu
gadesse

299. kude, koe, kude, koesse, 
kudede, kudesid, kudedesse

300. tõde, tõe, tõde, 'tõtte e. 
tõesse, tõdede, tõdesid, tõde
desse

SOL tõbi, tõve, tõbe, 'tõppe e. 
tüvesse, tõbede, tõbesid, tõbe
desse

302. regi, ree, rege, rekke e. 
'reesse, regede, regesid, rege
desse

303. tugi, toe, tuge, 'tükke e. 
'tõesse, tugede, tugesid, tuge
desse

304. jõgi, jõe, jõge, 'jõkke e. 
'jõesse, jõgede, jõgesid, jõge
desse

305. piigi, põe, piigi, 'pukki e. 
'pöesse, pügide, piigisid, pügi- 
desse

306. vesi, 'vee, 'vett, vette e. 
'veesse, vete, vesi, vetesse e. 
vesisse

307. susi, soe, 'sutt, sutte e. 
'soesse, süte, susi, sutesse e. 
susisse

308. käsi, 'käe, kätt, kätte e. 
'käesse, käte, käsi, kätesse e. 
käsisse

309. süsi, söe, 'sütt, 'sütte e. 
'söesse, süte, süsi, sütesse e. 
süsisse

310. kibu, keo, kibu, kippu e. 
'keosse, kibude, kibusid, ki
budesse

S1L kubu, koo, kubu, kuppu 
e. 'koosse, kubude, kubusid, 
kubudesse

312. nõbu, nõo, nõbu, nõppu 
e. 'nõosse, nõbude, nohusid, 
nõbudesse

313. sadu, saju, sadu, sattu e. 
sajusse, sadude, sadusid, sa
dudesse



[314] 45 [335]

314. ladu, lao, ladu, 'lattu e. 
'laosse, ladude, ladusid, ladu
desse

315. pidu, peo, pidu, pittu e. 
'peosse, pidude, pidusid, pi
dudesse

316. vagu, vao, vagu, vakku 
s. 'vaosse, vagude, vagusid, 
vagudesse

317. ligu, 'leo, ligu, 'likku e. 
'leosse, ligude, ligusid, liga
desse

318. sugu, soo, sugu, 'sukku e. 
'soosse, sugude, sugusid, su
gudesse

319. 'puud, puuda, 'puuda, puu
da e. puudasse, 'puudade, 
'puudasid s. 'puudi, 'puuda
desse e. puudisse

320. vaal, vaala, 'vaala, vaala 
s. vaalasse, 'vaalade, 'vaalu, 
vaaladesse e. vaalusse

321. 'sool, soola, 'soola, 'soola 
e. soolasse, soolade, soolasid 
[e. sooli], 'sooladesse [e. soo
lisse]

322. pael, paela, 'paela, paela 
e. paelasse, 'paelade e. paelte, 
paelu, 'paeladesse e. paeltes

se e. paelusse
323. jaam, jaama, jaama, jaa

ma e. jaamasse, 'jaamade, 
'jaamu, 'jaamadesse e. jaa
niusse

324. kuum, kuuma, kuuma, 
'kuuma e. kuumasse, 'kuuma
de, 'kuumi, 'kuumadesse e. 
kuumisse; komp, kuumem, 
sup. kuumim e. kõige kuu
mem

325. viin, viina, 'viina, viina 
e. viinasse, 'viinade, 'viinasid 
e. viinu, 'viinadesse e. vii- 
nusse

326. ruun, ruuna, 'ruuna, 'ruu
na e. ruunasse, ruunade, 
'ruunasid e. ruuni, ruuna
desse e. ruunisse

327. 'hein, heina, 'heina, 'hei
na e. heinasse, 'heinade e. 
heinte, 'heinu, 'heinadesse e. 
heintesse e. heinusse

328. kõõr, kõdra, kõõra, kõõ- 
ra s. kõõrasse, 'kõõrade, 'koe
rasid e. 'kõõru, 'kõõradesse e. 
kõõrusse; komp, koorem, sup. 
kõõrim e. kõige koorem

329. väär, väära, väära, 'vää
ra e. väärasse, väärade, 'vää
rasid e. vääri, vääradesse e. 
väärisse; komp, väärem, sup. 
väärim e. kõige väärem

330. 'kaer, kaera, kaera, kae
ra e. kaerasse, kaerade e. 
kaerte, 'kaeru, kaeradesse e. 
kaertesse e. kaerusse

331. 'koer, koera, 'koera, 'koe
ra e. koerasse, 'koerade e. 
koerte, 'koeri, 'koeradesse e. 
koertesse e. koerisse; komp. 
koerem, sup. koerim e. kõige 
koerem

332. 'aas, aasa, 'aasa, 'aasa e. 
aasasse, aasade, 'aasu, 'aasa
desse e. aasusse

333. 'puus, puusa, puusa, 'puu
sa e. puusasse, 'puusade, 'puu
sasid e. 'puusi, 'puusadesse e. 
puusisse

334. 'ais, aisa, 'aisa, 'aisa e. 
aisasse, 'aisade e. 'aiste, 'aisa- 
sid e. 'aisu, 'aisadesse e. 'ais
tesse e. aisusse

335. haav, haava, 'haava, 'haa
va s. haavasse, 'haavade, 
'haavu, 'haavadesse e. haa
vlisse
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336. kuiv, kuiva, kuiva, kui
va e. kuivasse, kuivade, kui
vi, 'kuivadesse e. kui visse; 
komp, kuivem, sup. kui virn 
e. kõige kuivem

337. sae, saaja, saaja, saaja 
e. saajasse, saajade, 'saaju, 
'saajadesse e. saajusse

338. soe, sooja, sooja, sooja 
e. soojasse, soojade, 'sooje, 
'soojadesse e. soojesse; komp. 
soojem, sup. 'sõim e. kõige 
soojem

339. lai, laia, 'laia, laia e. 
laiasse, 'laiade, laiu, laiades
se e. laiusse; komp, laiem, 
sup. [ laim e.] kõige laiem

340. nui, nuia, nuia, 'nuia e. 
nuiasse, nuiade, nuie, nuia
desse e. nuiesse

341. 'vill, villa, 'villa, 'villa e. 
villasse, villade, villu, 'villa
desse e. villusse

342. hell, hella, hella, hella e. 
hellasse, 'hellade, helli, hel
ladesse e. hellisse; komp, hel
lem, sup. hellim e. kõige hel
lem

343. tumm, tumma, tumma, 
'tumma e. tummasse, tum
made, 'tummasid e. tummi, 
'tummadesse e. tummisse; 
komp, tummem, sup. tum
mini e. kõige tummem

344. linn, linna, 'linna, 'linna 
e. linnasse, 'linnade, 'linnu, 
'linnadesse e. linnusse

345. 'konn, konna, 'konna, 
'konna e. konnasse, konnade, 
'konni, 'konnadesse e. konnis- 
se

346. 'äss, ässa, ässa, 'ässa e. 
ässasse, 'ässade, 'ässi, ässa
desse e. ässisse

347. sau, saua, saua, saua e. 
sauasse, 'sauade, 'sauasid, 
'sauadesse

348. raand, raanda, raanda, 
raanda e. raandasse, raan- 

dade, raandu, raandadesse 
e. raandusse

349. 'lõng, lõnga, lõnga, lõn
ga e. lõngasse, 'lõngade, lõn
gu, lõngadesse e. lõngasse

350. king, kinga, kinga, kin
ga e. kingasse, kingade, kin
gi, kingadesse e. kingisse

351. pung, punga, 'punga, pun
ga e. pungasse, pungade, 
pungasid e. pungi, punga
desse e. pungisse

352. matk, matka, matka, 
matka e. matkasse, matka

de, matku, matkadesse e. 
matkusse

353. mahl, mahla, mahla, 
'mahla e. mahlasse, 'mahlade, 
mahlu, 'mahladesse e. mah- 

lusse
354. pohl, pohla, pohla, poh

la e. pohlasse, pohlade, poh
li, 'pohladesse e. pohlisse

355. hõlm, hõlma, 'hõlma, hõl
ma e. hõlmasse, 'hõlmade, 
'hõlmu, hõlmadesse e. hõi
musse

356. külm, külma, 'külma, 'kül
ma e. külmasse, külmade, 
'külmi, 'külmadesse e. kül- 
misse; komp, külmem, sup. 
külmim e. kõige külmem

357. silm, silma, 'silma, 'sil
ma e. silmasse, 'silmade, 'sil
mi, 'silmadesse e. silmisse e. 
'silmi

358. 'õrn, õrna, 'õrna, 'õrna e. 
õrnasse, 'õrnade, 'õrnu, õr
nadesse e. õrnusse; komp.
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õrnem, sup. õrnim e. kõige 
õrnem ..

359. kärn, kärna, kärna, kär
na e. kärnasse, kärnade, 
kärnasid e. kärni, kärna

desse e. kärnisse
360. 'pahr, pahra, 'pahra, pah- 

ra e. pahrasse, pahrade, 
'pahru, pahradesse e. pahrus- 
se

361. vaks, vaksa, 'vaksa, vak
sa e. vaksasse, vaksade, 
'vaksu, 'vaksadesse e. vak- 
susse

362. 'maks, maksa, 'maksa, 
'maksa e. maksasse, 'maksa
de, 'maksasid [e. 'maksu], 
'maksadesse [e. maksusse]

363. saks, saksa, saksa, sak
sa e. saksasse, 'saksade e. 
'sakste, 'saksu, 'saksadesse e. 
'sakstesse e. saksusse; komp. 
saksem, sup. saksim e. kõige 
saksem

364. oks, oksa, 'oksa, oksa e. 
oksasse, 'oksade e. 'okste, 'ok
si, 'oksadesse e. okstesse e. 
oksisse

865. mets, metsa, metsa, 'met
sa e. metsasse, 'metsade, 
'metsi, 'metsadesse e. metsis- 
se

366. rääts, räätsa, räätsa, 
'räätsa e. räätsasse, 'räätsade, 
'räätsasid e. räätsi, räätsa
desse e. räätsisse

367. kaust, kausta, kausta, 
'kausta e. kaustasse, 'kausta
de, 'kaustu, kaustadesse e. 
kaustusse

368. must, musta, 'musta, 
musta e. mustasse, musta
de, musti, mustadesse e.

47 [379]

mustisse; komp, mustem, sup. 
mnstim e. kõige mustem

369. riist, riista, 'riista, riista 
e. riistasse, riistade, 'riistu, 
'riistadesse e. riistusse e. 
(sõja-) 'riistu

370. kahv, kahva, kahva, 
'kahva e. kahvasse, kahvade, 
'kahvu, kahvadesse e. kah- 
vusse; komp, kahvem, sup. 
kahvim e. kõige kahvem

371. kehv, kehva, kehva, keh
va e. kehvasse, 'kehvade, keh
vi, 'kehvadesse e. kehvisse; 
komp, kehvem, sup. kehvim 
e. kõige kehvem

372. kõrv, kõrva, 'kõrva, kõr
va e. kõrvasse, 'kõrvade, kõr
vu, 'kõrvadesse e. kõrvusse e. 
'kõrvu

373. keel, keele, keelt, keelde 
e. keelesse, keelte, keeli, keel
tesse e. keelisse

374. leem, leeme, leent, 'lee
me e. leemesse, leente, 'leemi, 
leentesse e. leemisse

375. neem, neeme, 'neeme, 
'neeme e. neemesse, 'neeme
de, neemi, 'neemedesse e. 
neemisse

376. peen, peene, 'peent, 'peen- 
de e. peenesse, peente, 'peeni, 
peentesse e. peenisse; komp. 
peenem, sup. peenim e. kõige 
peenem

377. suur, suure, 'suurt, 'suur
de e. suuresse, suurte, suuri, 
suurtesse e. suurisse; komp. 
suurem, sup. suurim e. kõige 
suurem

378. peied, 'peiede, peiesid, 
'peiedesse

379 lill, lille, 'lille, lille e. lil-
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lesse, lillede, 'lilli, 'lilledesse 
s. lillisse

380. tall, talle, 'talle, talle e. 
tallesse, 'tallede, 'tallesid [e. 
'talli], 'talledesse [e. tallisse]

38L nõmm, nõmme, 'nõmme, 
'nõmme e. nõmmesse, 'nõm
mede, nõmmi, 'nõmmedesse 
e. nõmmisse

382. 'tamm, tamme, tamme, 
'tamme e. tammesse, 'tam
mede, tammešid e. tammi, 
tammedesse e. tammisse

383. 'õnn, õnne, õnne, 'õnne e. 
õnnesse, 'õnnede, 'õnni, 'õn
nedesse e. õnnisse

384. 'õu, õue, 'õue, 'õue e. õues
se, 'õuede, 'õuesid e. 'õui, 
'õuedesse e. õuisse

385. 'õng, õnge, 'õnge, 'õnge e. 
õngesse, õngede, 'õngi, õnge
desse e. õngisse

386. 'putk, putke, 'putke, put
ke e. putkesse, 'putkede, put
ki, 'putkedesse e. putkisse

387. 'kolm, kolme, 'kolme, kol
me e. kolmesse, 'kolmede, 
'kolmi, 'kolmedesse e. kol- 
misse

388. salm, salme, 'salme, sal
me e. salmesse, 'salmede, 'sal- 
mesid e. 'salmi, 'salmedesse e. 
salmisse

389. kohr, kohre, 'kohre, 'koh
re e. kõhresse, 'kõhrede, 'kõh- 
ri, 'kõhredesse e. kõhrisse

390. 'uks, ukse, 'ust, 'ukse e. 
uksesse, uste, 'uksi, ustesse 
e. uksisse

391. 'küps, küpse, 'küpse, 'küp
se e. küpsesse, 'küpsede, 'küp- 
si, 'küpsedesse e. küpsisse; 
komp, küpsem, sup. küpsim 
e. kõige küpsem

392. laps, lapse, last, lapse e. 
lapsesse, laste, 'lapsi, lastes
se e. lapsisse

393. naine-’laps, naise-lapse, 
naist- last, naise-lapse e. 
naisesse-lapsesse, naiste-las- 
te, 'naisi-lapsi, naistesse-las- 
tesse e. naisisse-lapsisse

394. 'lääts, läätse, läätse, 
'läätse e. läätsesse, 'läätse
de, 'läätsi, 'läätsedesse e. 
läätsisse

395. 'kits, kitse, 'kitse, 'kitse 
e. kitsesse, 'kitsede, 'kitse
sid e. 'kitsi, 'kitsedesse e. 
kitsisse

396. pilv, pilve, 'pilve, pilve e. 
pilvesse, 'pilvede, 'pilvi, 'pil
vedesse e. pilvisse

397. salv, salve, salve, salve 
e. salvesse, 'salvede, salve
sid e. 'salvi, salvedesse e. 
sai visse

398. 'tuub, tuubi, tuubi, tuu
bi 6. tuubisse, 'tuubide, tuu- 
bisid e. 'tuube, 'tuubidesse e. 
tuubesse

399. laad, laadi, 'laadi, laadi 
e. laadisse, 'laadide, 'laadisid
e. 'laade, 'laadidesse e. laa-
desse

400. stroof, stroofi, 'stroofi,
'stroofi e. stroofisse, 'stroo
fide, 'stroofisid e. 'stroofe, 
'stroofidesse e. stroofesse

401. 'droog, droogi, 'droogi, 
'droogi e. droogisse, 'droogi
de, 'droogisid e. 'drooge, 
'droogidesse e. droogesse

402. psüüh, psüühi, 'psüühi, 
'psüühi e. psüühisse, 'psüü- 
hide, psüühisid e. 'psüühe, 
'psüühidesse e. psüühesse
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403. saal, saali, saali, 'saali 
e. saalisse, saalide, saalisid e. 
'saale, 'saalidesse e. saalesse

404. aam, aami, aami, 'aami 
e. aamisse, 'aamide, 'aamisid 
e. aame, 'ahmidesse e.
aamesse

405. 'toon, tooni, tooni, 'tooni 
e. toonisse, toonide, 'tooni
sid e. toone, toonidesse e. 
tponesse

406. paar, paari, paari, 'paari 
e. paarisse, paaride, 'paari- 
sid e. paare, 'paaridesse e. 
paaresse

407. käärid, kääride, kääri
sid s. 'kääre, 'kääridesse e. 
kääresse

408. vaas, vaasi, vaasi, vaa
si e. vaasisse, 'vaaside, 'vaa- 
sisid e. 'vaase, 'vaasidesse e. 
vaasesse

409. pliiüš, plüüsi, plüüsi, 
'plüüsi e. plüüsisse, 'plüüsi
de, plüüsisid e. plüüše, 
plüüsidesse e. plüüšesse

410. beež, beeži, 'beeži, beeži 
e. beežisse, beežide, 'beeži- 
sid e. 'beeže, beebidesse e. 
beežesse; komp, beežim, sup. 
[beežem e.] kõige beežim

411. kraav, kraavi, 'kraavi, 
kraavi e. kraavisse, kraavi
de, 'kraavisid e. 'kraave, 
'kraavidesse e. kraavesse

412. šahh, šahhi, šahhi, 'šah- 
hi e. šahhisse, 'šahhide, šah- 
hisid e. šahhe, 'šahhidesse e. 
gahhesse

413. hall, halli, halli, halli e. 
kallisse, 'hallide, 'hallisid e. 
halle, hallidesse e. hallesse; 
komp, hallim, sup. [hallem 
e.] kõige hallim
4

414. kamm, kammi, 'kammi, 
'kammi e. kammisse, 'kam
mide, kammisid e. 'kamme, 
'kammidesse e. kammesse

415. vann, vanni, 'vanni, 'van
ni e. vannisse, 'vannide, 'van
nisid e. 'vanne, 'vannidesse e. 
vannesse

416. narr, narri, 'narri, narri 
e. narrisse, 'narride, 'narri
sid e. narre, 'narridesse e. 
narresse; komp, narrim, sup. 
[narrem e.J kõige narrim

417. kass, kassi, 'kassi, 'kassi 
e. kassisse, 'kasside, 'kassi- 
sid e. kasse, kassidesse e. 
kassesse; komp, kassim, sup. 
[kassem e.] kõige kassim

418. man, maui, 'maui, maui 
e. mauisse, 'mauide, mauisid 
e. 'maue, mauidesse e. mau- 
esse

419. verb, verbi, verbi, 'verbi 
e. verbisse, 'verbide, 'verbisid 
e. 'verbe, 'verbidesse e. ver- 
besse

420. blond, blondi, blondi, 
blondi e. blondisse, blondi
de, blondisid e. 'blonde, 
blondidesse e. blondesse; 
komp, blondim, sup. [blon- 
dem e.J kõige blondim

421. nümf, nümfi, 'nümfi, 
'nümfi e. nümfisse, 'nümfi
de, 'nümfe, 'nümfidesse e. 
nümf esse

422. vang, vangi, 'vangi, 'van
gi 6. vangisse, vangide, 'van
nisid e. 'vange, vangidesse e. 
vängesse

423. tangid, 'tangide, 'tangisid 
e. 'tange, tangidesse e. lan
gesse
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424. parh, parhi, pardi, parki 
e. parhisse, parhide, parki
sid e. parke, 'partiidesse e. 
parhesse

425. 'mask, maski, maski, 
'maski e. maskisse, 'maskide, 
'maskisid e. 'maske, 'maski
desse e. maskesse

426. pärl, pärli, pärli, pärli 
e. pärlisse, 'pärlide, 'pärlisid 
e. 'pärle, pärlidesse e. pär- 
lesse

427. 'karm, karmi, karmi, 
'karmi e. karmisse, 'karmide, 
'karniisid e. 'karme, karmi
desse e. kärmesse; komp. 
karmim, sup. [kärmem e.J 
kõige karmim

428. osm, osmi, osmi, 'osmi e. 
osmisse, 'osmide, 'osmisid e. 
osme, 'osmidesse e. osmesse

429. 'torn, torni, 'torni, torni 
e. tornisse, 'tornide, 'tornisid 
e. 'torne, 'tornidesse e. tor- 
nesse

430. žanr, žanri, 'žanri, žanri 
e. žanrisse, žanride, 'žanrisid 
e. 'žanre, 'žanridesse e. žan- 
resse

431. 'viks, viksi, 'viksi, 'viksi 
e. viksisse, 'vikside, 'viksisid 
e. 'vikse, 'viksidesse e. vik- 
sesse; komp, viksim, sup. 
[viksem e.l kõige viksim

432. püks, püksi, 'püksi, pük
si e. püksisse, 'pükside e. 
pükste, 'püksisid e. pükse, 
'püksidesse e. pükstesse e. 
püksesse

433. peps, pepsi, 'pepsi, pepsi 
e. pepsisse, 'pepside, 'pepsi
sid e. 'pepse, 'pepsidesse e. 
pepsesse; komp, pepsim, sup. 
[pepsem e.l kõige pepsim

434. pits, pitsi, pitsi, 'pitsi e. 
pitsisse, 'pitside, 'pitsisid e. 
'pitse, 'pitsidesse e. pitsesse

435. 'tönts, töntsi, töntsi, 
'töntsi e. töntsisse, töntside, 
'töntsisid e. 'töntse, töntsi
desse e. töntsesse; komp. 
töntsim, sup. [töntsem e.l 
kõige töntsim

436. matš, matsi, matsi, 'mat
si e. matšisse, 'matside, 'mät
sisid e. 'matse, matsidesse e. 
matšesse

437. serž, serži, serži, 'serži 
e. seržisse, 'seržide, 'seržisid 
e. 'serže, 'seržidesse e. seržes- 
se

438. akt, akti, akti, akti e. 
aktisse, 'aktide, aktisid e. 
'akte, 'aktidesse e. aktesse

439. mast, masti, masti, 'mas
ti e. mastisse, 'mastide, 'mas- 
tisid e. 'maste, mastidesse e. 
mastesse

440. 'korv, korvi, korvi, 'kor
vi e. korvisse, korvide, kor- 
visid e. korve, 'korvidesse e. 
kõrvesse

441. rood, roodu, roodu, 'roo
du e. roodusse, roodude, 
'roodusid e. 'roode, roodu
desse e. roodesse

442. mood, moodu, 'moodu, 
'moodu e. moodusse, moo- 
dude, möödusid [e. moode], 
'moodudesse [e. moodesse]

443. hõõg, hõõgu, hõõgu, 
'hõõgu e. hõõgusse, hoogu
de, hõõgusid e. hõõge, 'hoo
gudesse e. hõõgesse

444. laul, laulu, laulu, laulu 
e. laulusse, 'laulude, laulusid 
e. laule, 'lauludesse e. luu
lesse
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445. kaal, kaalu, kaalu, 'kaa
lu e. kaalusse, 'kaalude, 'kaa
lusid [e. 'kaale], kaaludesse 
[e. kaal esse]

446. kriim, kriimu, 'kriimu, 
'kriimu e. kriimusse, 'krii
mude, 'kriimusid e. 'kriime, 
'kriimudesse e. kriimesse; 
komp, kriimem, sup. kriimim 
e. kõige kriimem

447. 'sõim, sõimu, 'sõimu, sõi
mu e. sõimusse, sõimude, 
sõlmusid [e. 'sõime], sõimu
desse [e. sõimesse]

448. laen, laenu, laenu, 'lae
nu e. laenusse, laenude, 'lae
nusid e. laene, 'laenudesse e. 
laenesse

449. tiin, tiinu, 'tiinu, tiinu e. 
tiinusse, tiinude, 'tiinusid [e. 
'tiine], 'tiinudesse [e. tiines
se]

450. aer, aeru, aeru, 'aeru e. 
aerusse, aerude, aerusid e. 
'aere, 'aerudesse e. aeresse

451. kiir, hiiru, hiiru, hiiru 
e. hiirusse, hiirude, 'hiirusid 
[e. hiire], hiirudesse [e. 
hiiresse]; komp, hiirem, sup. 
hiirim e. kõige hiirem

452. seis, seisu, 'seisu, 'seisu 
e. seisusse, 'seisude, 'seisusid 
e. 'seise, 'seisudesse e. seises- 
se

453. pais, paisu, paisu, 'paisu 
e. paisusse, 'paisude, paisu
sid te. paise], paisudesse 
[e. paisesse]

454. 'lõiv, lõivu, 'lõivu, 'lõivu 
e. lõivusse, 'lõivude, 'lõivu- 
sid e. 'lõive, 'lõivudesse e. 
lõivesse

455. kaev, kaevu, 'kaevu, kae
vu e. kaevusse, kaevude, 

kaevusid [e. kaeve], kaevu
desse te. kaevesse]

456. poi, poiu, poiu, 'poiu e. 
poiusse, 'poiude, 'peiusid e. 
põie, peiudesse e. poiesse

457. hull, hullu, hullu, hullu 
e. hullusse, hullude, 'hullusid 
e. 'hulle, hulludesse e. hulles- 
se; komp, hullem, sup. hul- 
lim e. kõige hullem

458. pull, pullu, pullu, pullu 
e. pullusse, pullude, pullusid 
te. pulle], pulludesse te. pul- 
lesse]

459. samm, sammu, 'sammu, 
'sammu e. sammusse, 'sam
mude, sammusid e. 'samme, 
sammudesse e. sammesse

460. ramm, rammu, rammu, 
rammu e. rammusse, 'ram

mude, 'rammusid te. ramme], 
rammudesse [e. rammesse]

461. kann, kannu, 'kannu, 
kannu e. kannusse, kannu

de, kannusid [e. kanne], 
kannudesse [e. kannesse]

462. kärr, kärru, kärru, 'kär- 
ru e. kärrusse, kärrude, 'kär- 
rusid e. karre, 'kärnidesse e. 
kärresse

463. vurr, vurru, vurru, 'vur
ru e. vurrusse, vurrude, 'vur
rusid te. vurre], vurrudesse 
te. vurresse]

464. mäss, mässu, mässu, 
'mässu e. mässusse, 'mässu
de, mässusid e. 'mässe, mäs
sudesse e. mässesse

465. 'mäng, mängu, mängu, 
mängu e. mängusse, 'mängu
de, mängusid e. 'mänge,
mängudesse e. mängesse

466. hang, hangu, 'hangu,
hangu e. hangusse, 'hangu- 
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de, 'hangusid [e. 'hange], 
'hangudesse [e. hangesse]

467. jätk, jätku, 'jätku, 'jät
ku s. jätkusse, 'jätkude, 'jät
kusid e. 'jätke, 'jätkudesse e. 
jätkesse

468. putk, putku, 'putku, 'put
ku e. putkusse, 'putkude, 'put- 
kusid [e. 'putke], 'putkudes- 
se [e. putkesse]

469. 'kahl, kahlu, kahlu, 'kah
lu e. kahlusse, kahlude, 'kah
iksid e. 'kahle, 'kahludesse e. 
kahlesse

470. kulm, kulmu, 'kulmu, 'kub- 
mu e. kulmusse, 'kulmude, 
'kulmusid e. 'kulme, 'kulmu
desse e. kulmesse

471. kalm, kalmu, 'kalmu, kal
mu e. kalmusse, kalmude, 
'kalmusid [e. 'kalme], 'kalmu
desse [e. kalmesse]

472. kiru, kirnu, 'kirnu, 'kir
nu e. kirnusse, 'kirnude, 'kir
nusid e. kime, 'kirnudesse e. 
kirnesse

473. kohr, kohru, 'kohru, 'koh
ru e. kohrusse, 'kohrude, 'koh- 
rusid e. 'kohre, 'kohrudesse e. 
kohresse

474. 'kohr, kohru, 'kohru, koh
ru e. kohrusse, kohrude, 
'kõhrusid [e. 'kohre], 'kohru
desse [e. kohresse]

475. paks, paksu, paksu, 'pak
su e. paksusse, 'paksude, 'pak- 
susid e. 'pakse, 'paksudesse e. 
paksesse; komp, paksem, sup. 
paksim e. kõige paksem

476. puks, puksu, puksu, 'puk
su e. puksusse, 'puksude, 'puk- 
susid [e. 'pukse], 'puksudes
se [e. puksesse]

477. riks- raks, riksu-raksu, 
'riksu-raksu, 'riksu-raksu e. 
riksusse-raksusse, 'riksude- 
' raksude, ' Tiksusid-' raksusid
e. rikse-rakse, 'riksudesse- 
' raksudesse e. riksesse-rak- 
sesse

478. ost, ostu, 'ostu, 'ostu t. 
ostusse, 'ostude, 'ostusid e 
'oste, 'ostudesse e. ostesse

479. 'mõist, mõistu, 'mõistu 
'mõistu e. mõistusse, mõis- 
tude, 'mõistusid [e. mõiste], 
'mõistudesse [e. mõistesse]

479a. arv, arvu, 'arvu, 'arvu 
e. arvusse, 'arvude, 'arvusio 
e. 'arve, arvudesse e. arvesse

480. jäik, jäiga, 'jäika, jäik 
e. jäigasse, jäikade, 'jäiku, 
'jäikadesse e. jäigusse; komp 
jäigem, sup. jäigim e. kõige 
jäigem

481. look, looga, 'looka, looka 
e. loogasse, lookade, look 
'lookadesse e. loogisse

482. kaup, kauba, kaupa, 'kau 
pa e. kaubasse, 'kaupade 
'kaupu, kaupadesse e. kau- 
busse

483. keep, keeba, keepa, kee- 
pa e. keebasse, keepade, kee- 
pasid e. 'keepi, keepadesse e. 
keebisse

484. laat, laada, laata, 'laata 
e. laadasse, 'laatade, laatu, 
'lautadesse e. laadusse

485. 'rüüt, rüüda, rüüta, 'rüü
ta e. rüüdasse, rüütade, 'rüh
ti, rüütadesse e. rüüdisse

486. sööt, sööda, sööta, 'sööta 
e. soodasse, 'söötade, 'sööta
sid e. 'sööti, 'söötadesse e 
söödisse
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487. tark, targa, 'tarka, 'tarka 
e. targasse, 'tarkade, tarku, 
tarkadesse e. targusse; komp. 
targem, sup. targim e. kõige 
targem

488. 'mõik, mõlga, 'mõika, 
'mõika 6. mõlgasse, mõlkade, 
'mõikasid e. 'mõlku, 'malka
desse e. mõlgusse; komp. 
mõlgem, sup. mõlgim e. kõi
ge mõlgem

489. ränk, ränga, 'ränka, 'rän
ka e. rängasse, 'ränkade, 'rän
ki, 'ränkadesse e. rängisse; 
komp, rängem, sup. rängim 
e. kõige rängem

490. kolk, koiga, kolka, kol
ka e. kolgasse, kolkade, kol- 
kasid e. 'kolki, 'kolkadesse e. 
kõigisse

491. kamp, kamba, 'kampa, 
'kampa e. kambasse, kampa
de, kampu, 'kampadesse e. 
kambusse

492. pump, pumba, 'pumpa, 
'pumpa e. pumbasse, pum
pade, 'pumpasid e. 'pumpi, 
'pumpadesse e. pumbisse

493. varss, varsa, varssa, 
'varssa e. varsasse, 'varssade, 
'varssu, 'varssadesse e. var- 
susse

494. kärss, kärsa, 'kärssa, 
'kärssa e. kärsasse, 'kärssade, 
'kärssi, kärssadesse e. kär- 
sisse

495. vart, varda, 'varta, 'var- 
ta e. vardasse, 'vartade, var- 
tu, 'vartadesse e. vardusse

496. hurt, hurda, hurta, 'hur
ta e. hurdasse, 'hurtade, 'hur
ti, 'hurtadesse e. hurdisse

497. lõtv, lõdva, 'lõtva, lõtva 
e. lõdvasse, lõtvade, 'lõtvu, 

'lõtvadesse e. lõdvusse; komp. 
lõdvem, sup. lõdvim e. kõige 
lõdvem

498. 'vakk, vaka, 'vakka, 'vak
ka e. vakasse, 'vakkade, 'vak- 
kasid e. 'vakku, 'vakkadesse 
e. vakusse

499. pikk, pika, pikka, 'pikka 
e. pikasse, pikkade, 'pikki, 
'pikkadesse e. pikisse; komp. 
pikem, sup. pikim e. kõige pi
kem

500. nukk, nuka, 'nukka, 'nuk
ka e. nukasse, nukkade, 'nuk- 
kasid e. 'nukki, 'nukkadesse 
e. nukisse

501. kapp, kapa, 'kappa, 'kap
pa 6. kapasse, kappade, 'kap
pu, 'kappadesse e. kapusse

502. hepp, hepa, heppa, hep- 
pa e. hepasse, heppade, hep- 
pi, heppadesse e. hepisse; 
komp, hepem, sup. hepim e. 
kõige hepem

503. sopp, sopa, soppa, 'soppa 
e. sopasse, 'soppade, soppa- 
sid [e. soppi], 'soppadesse [e. 
sopisse]

504. natt, nata, natta, natta 
e. natasse, nattade, 'nattu, 
'nattadesse e. natusse

505. 'mütt, müta, mutta, mut
ta e. mütasse, 'miittade, müt- 
tasid e. mutti, miittadesse e. 
mutisse

506. luik, luige, luike, 'luike 
e. luigesse, 'luikede, luiki, 
'luikedesse e. luigisse

507. 'maak, maage, 'maake, 
'maake e. maagesse, 'maake- 
de, maakesid [e. maaki], 
'maakedesse [e. maagisse]

508. kõik, kõige, kõike, kõi
ke e. kõigesse, kõikide e. 
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kõigi, kõiki, kõikidesse e. 
kõigisse, pl. kõik

509. leep, leebe, 'leepe, leepe 
e. leebesse, 'leepede, leepi, 
'leepedesse e. leebisse

510. 'eit, eide, 'eite, 'eite e. ei
desse, 'eitede, 'eiti, 'eitedesse 
s. eidisse

511. pirk, pirge, pirke, pirke 
e. pirgesse, 'pirkede, pirki, 
'pirkedesse e. pirgisse

512. 'kukk, kuke, kukke, 'kuk
ke e. kukesse, 'kukkede, 'kuk- 
ki, 'kukkedesse e. kukisse

513. tupp, tupe, tuppe, tuppe 
e. tupesse, tuppede, tuppi, 
'tuppedesse e. tupisse

514. 'titt, tite, 'titte, 'titte e. 
titesse, tittede, 'titti, 'titte
desse e. titisse

515. haak, haagi, haaki, haa
ki e. haagisse, haakide, haa- 
kisid e. 'haake, haakidesse e. 
haagesse

516. 'ost-'müük, ostu-müügi, os
tu-'müüki, 'ostu-'müüki e. ,os- 
tusse-müügisse, ostude-'müü
kide, ostusid-'müükisid e.
'oste-müüke, ostudesse-’müü
kidesse e. ostesse-müügesse

517. toop, toobi, toopi, toopi 
e. toobisse, toopide, toopisid 
e. 'toope, 'toopidesse e. too- 
besse

518. kauss, kausi, kaussi, 
'kaussi e. kausisse, kausside, 
'kaussisid s. 'kausse, 'kaussi
desse e. kausesse

519. poiss, poisi, poissi, 'poissi 
e, poisisse, poisside e. poiste, 
'poisse, poissidesse e. poistes
se e. poisesse

520. paat, paadi, paati, paati 
e. paadisse, paatide, 'paati

sid e. paate, paatidesse e. 
paadesse

520a. kurk, kurgi, 'kurki, kur
ki e. kurgisse, kurkide, kur- 
kisid e. 'kurke, kurkidesse e. 
kurgesse

521. kõrk, kõrgi, kõrki, kõr
ki e. kõrgisse, kõrkide, 'ker
kisid s. 'korke, kõrkidesse [e 
kõrgesse]; komp. kõrgim 
sup. [kõrgem e.3 kõige kõr
gim

522. tömp, tömbi, tömpi, töm- 
pi e. tömbisse, tömpide, 
tömpisid e. tömpe, 'tempi
desse e. tömbesse; komp. 
tömbim, sup. [tömbem e.] 
kõige tömbim

523. värss, värsi, värssi, värs
si e. värsisse, 'värsside, värs- 
sisid e. värsse, 'värssidesse e. 
värsesse

524. sant, sandi, santi, santi 
e. sandisse, 'santide, santisid 
e. sante, 'santidesse e. san
desse; komp, sandim, sup. 
[sandem e.] kõige sandim

525. luu- kont, luu-kondi, luud
’ konti, luusse-kondisse, luu
de-kontide, luid-konte, luu
desse-'kontidesse

526. šeff, seki, sekki, sekki e. 
šefisse, sekkide, šeffisid e. 
'sette, sekkidesse e. šefesse

527. rekk, reki, rekki, tekki 
e. rekisse, tekkide, tekkisid 
e. rekke, 'tekkidesse s. re- 
kesse; komp, rekim, sup. [re- 
kem e.l kõige rekim

528. napp, napi, nappi, nappi 
e. napisse, 'nappide, näppi
sid e. nappe, nappidesse e. 
napesse; Jcomp. napim, sup. 
[napem e.3 kõige napim
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529. lipp-lapp, lipi-lapi, lippi- 
' lappi, Uppi-'lappi e. lipisse- 
lapisse, lippide-lappide, lip- 
pisid-'lappisid e. lippe-lappe, 
lippidesse-lappidesse e. li- 
pesse-lapesse

530. 'dušš, duši, dušši, dušši e. 
dušisse, duššide, duššisid s. 
'dušše, duššidesse e. dušesse

531. 'matt, mati, matti, matti 
e. matisse, mattide, 'mattisid 
e. 'matte, 'mattidesse e. ma
tesse; komp, matim, sup. 
[matem e.] kõige matim

532. võik, võigu, võiku, või- 
ku 6. võigusse, võikude, või
kusid e. 'võike, 'võikudesse e. 
võigesse; komp, võigem, sup. 
võigim s. kõige võigem

533. liik, liigu, liiku, liiku e. 
liigusse, 'liikude, 'liikusid [e. 
'liike], 'liikudesse [e. liigesse]

534. lauk, laugu, 'lauku, lau
ku e. laugusse, laukude, 'lau- 
kusid e. 'lauke, laukudesse 
[e. laugesse]

535. 'piip, piibu, piipu, piipu 
e. piibusse, piipude, 'piipusid 
e. piipe, piipudesse e. piibes- 
se

536. liip, liibu, liipu, liipu e. 
Nibusse, 'liipude, liipusid [s. 
liipe], 'liipudesse [s. ülbesse]

537. 'kaiss, kaisu, kaissu, kais
su e. kaisusse, 'kaissude, 
'kaissusid e. kaisse, kaissu
desse e. kaisesse

538. 'sõit, sõidu, sõitu, 'sõitu e. 
sõidusse, sõitude, sõltusid e. 
sõite, sõitudesse e. sõidesse

539. 'joot, joodu, jootu, 'jootu 
e. joodusse, 'jootude, 'jootu
sid [e. 'joote], jootudesse [s. 
joodesse]

540. erk, ergu, 'erku, 'erku s. 
ergusse, 'erkude, erkusid s. 
'erke, 'erkudesse e. ergesse; 
komp, ergem, sup. ergim e. 
kõige ergem

541. kurk, kurgu, 'kurku, 'kur
ku e. kurgusse, kurkude, 
'kurkusid [e. kurke], kurku
desse [e. kurgesse]

542. kark, kargu, karku, kar
ku e. kargusse, karkude, kar
kusid e. 'karke, 'karkudesse 
[e. kargesse]

543. kimp, kimbu, kimpu, 
'kimpu e. kimbusse, 'kimpu
de, kimpusid e. kimpe, 'kim
pudesse e. kimbesse

544. komp, kombu, 'kompu, 
'kompu e. kombusse, 'kompu
de, 'kompusid e. kompe, 
kompudesse [e. kombesse]

545. kärss, kärsu, kärssu, 
kärssu e. kärsusse, kärssu-

de, kärssusid e. 'kärsse, kärs- 
sudesse e, kärsesse

546. port, pordu, 'portu, por- 
tu e. pordusse, portude, por
tosid s. porte, 'portudesse e. 
pordesse

547. 'tikk, tiku, 'tikku, tikku 
e. tikusse, tikkude, 'tikkusid 
e. 'tikke, 'tikkudesse e. ti- 
kesse

548. pakk, paku, pakku, pak
ku e. pakusse, 'pakkude, 
pakkusid [e. pakke], pak
kudesse [e. pakesse]

549. 'ropp, ropu, 'roppu, rop
pu e. ropusse, roppude, 'rop
pusid e. roppe, roppudesse 
e. ropesse; komp, ropem, 
sup. ropim e. kõige ropem

550. 'supp, supu, suppu, sup- 
pu e. supusse, suppude, sup- 
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pusid [e. 'suppe], 'suppudes- 
se [e. supesse]

551. patt, patu, 'pattu, pattu 
e. patusse, pattude, pattusid 
e. patte, "pattudesse e. pa- 
tesse

552. "jutt, jutu, 'juttu, "juttu 
e. jutusse, "juttude, "juttusid 
[e. 'jutte], "juttudesse [e. ju- 
tesse]

553. tiib, tiiva, "tiiba, "tiiba e. 
tiivasse, "tiibade, "tiibu, "tii
badesse e. tiivusse

554. haab, haava, "haaba, 
"haaba e. haavasse, "haabade, 
"haabu, "haabadesse [e. haa- 
vusse]

555. "koib, koiva, 'koiba, "koi- 
ba e. koivasse, "koibade, 
'koibi, "koibadesse e. koivisse

556. hoob, hoova, "hooba, "hoo
ba e. hoovasse, "hoobade, 
'hoobasid e. "hoobi, "hooba
desse [e. hoovisse]

557. "silk-"leib, silgu-leiva, "sil
ku-" leiba, 'silku-leiba e. sil- 
gusse-leivasse, "silkude-'leiba- 
de, 'silke-leibu, "silkudesse- 
'leibadesse e. silgesse-leivusse

558. nõid, nõia, "nõida, "nõida 
e. nõiasse, "nõidade, 'nõidu, 
'nõidadesse e. nõiusse

559. "laid, laia, "laida, "laida e. 
laiasse, "laidade, "laidu, 'lai
dadesse [e. laiusse]

560. "aed, aia, "aeda, "aeda e. 
alasse, "aedade, aedu, "aeda
desse e. äiusse

561. haud, haua, "hauda, 'hau
da e. hauasse, "haudade, 'hau
du, 'haudadesse [e. hauusse]

562. raud, raua, rauda, "rau
da e. rauasse, "raudade, rau

du, "raudadesse [e. rauusse] 
e. 'raudu

563. luud, luua, "luuda, "luuda 
e. lunasse, "luudade, "luudi, 
'luudadesse e. luuisse

564. pöid, pöia, "pöida, "pöida 
e. pöiasse, "pöidade, "pöidi, 
'pindadesse e. pöiesse

565. liig, liia, 'liiga, 'liiga e. 
liiasse, "liigade, "liigu, "liiga
desse e. liiusse

566. lõug, lõua, 'lõuga, "lõuga 
e. lõuasse, "lõugade, 'lõugu, 
'lõugadesse [e. lõuusse]

567. "raag, "raa, "raaga, raaga 
e. "raasse, 'raagade, ' raaga- 
sid e. "raagu, "raagudesse

568. lõõg, lõa, 'lõõga, "lõõga 
e. 'lõasse, "lõõgade, "löögu, 
"lõõgadesse [e. lõosse]

569. "huug, huua, "huuga, 'huu- 
ga e. huuasse, "huugade, 
'huugi, "huugadesse e. huuis- 
se

570. roog, roa, "rooga, "rooga 
e. 'roasse, 'roogade, "roogasid 
e. 'roogi, "Toogadesse

571. aeg, aja, "aega, "aega e. 
ajasse, "aegade, "aegu, aega
desse [e. ajusse]

572. poeg, poja, "poega, "poega 
e. pojasse, 'poegade, 'poegi, 
'poegadesse e. pojesse

573. halb, halva, 'halba, "halba 
e. halvasse, "halbade, "halbu, 
"halbadesse e. halvusse; komp. 
halvem, sup. halvim e. kõi
ge halvem

574. vimb, vimma, "vimba, 
'vimba e. vimmasse, "vimba- 
de, "vimbu, vimbadesse e. 
vimmusse



[575] 57 [597]

575. samb, samma, 'samba, 
'samba e. sammasse, samba
de, sambu, sambadesse [e. 
sammusse]

576. 'kumb, kumma, kumba, 
'kumba e. kummasse, kum- 
bade, kumbi, kumbadesse 
e. kummisse

577. emb- kumb, emma-kum- 
ma, emba-'kumba, 'emba- 
'kumba e. emmasse-kummas- 
8e, 'embade-kumbade, 'embi- 
'kumbi, embadesse-'kumba
desse e. emmisse-kummisse

578. varb, varva, 'varba, 'var
ba e. varvasse, 'varbade, 
'varbu, 'varbadesse e. var- 
vusse

579. kurb, kurva, kurba, kur
ba e. kurvasse, kurbade, 
'kurbi, kurbadesse e. kur- 
visse; komp, kurvem, sup. 
kurvim e. kõige kurvem

580. 'vald, valla, 'valda, 'valda 
e. vallasse, 'valdade, 'valdu, 
'valdadesse e. vallusse

581. kild, killa, kilda, 'kilda 
e. külasse, "kildade, 'kilda
sid [e. 'kildu], 'kildadesse [e. 
kiilusse]

582. süld, sülla, 'sülda, 'sülda 
e. süllasse, 'süldade, 'sülda- 
sid e. süldi, süldadesse e. 
süllisse

583. muld, mulla, 'mulda, 
'mulda e. mullasse, 'mulda
de, 'muldi, muldadesse [e. 
mullisse]

584. 'hind, hinna, hinda, 'hin
da e. hinnasse, hindade, 
'hindu, 'hindadesse e. hin- 
nusse

585. rind, rinna, rinda, 'rinda 
e. rinnasse, rindade, 'rjndu,

'rindadesse e. rinnusse e. 
'rindu

586. ind, inna, 'inda, "inda e. 
innasse, 'indade, indasid Le. 
'indu], 'indadesse [e. innusse]

587. 'vend, venna, venda, 
'venda e. vennasse, 'venda
de, 'vendi, 'vendadesse e. 
vannisse

588. mänd, männa, "mända, 
'mända e. mannasse, män- 
dade, mändasid [e. mändi], 
'mändadesse [e. männisse]

589. 'suund, suuna, 'suunda, 
'suunda e. suunasse, 'suun
dade, suundi, 'suundadesse 
e. suunisse

590. mõrd, mõrra, mõrda, 
'mõrda e. mõrrasse, mõrda
de, mõrdu, ' mõrdadesse e. 
mõrrusse

591. kord, korra, korda, kor
da e. korrasse, 'kordade, 
'kordi, kordadesse e. kor- 
risse

592. 'piird, piira, 'piirda, piir- 
da e. piirasse, 'piirdade, piir
du, piirdadesse [e. piirusse]

593. 'õlg, õla, 'õlga, õlga e. 
õlasse, 'õlgade, 'õlgu, õlga
desse e. olusse

594. jalg, jala, 'jalga, 'jalga e. 
jalasse, 'jalgade, jalgu, 'jal
gadesse e. j äiusse e. 'jalgu

595. võlg, võla, 'võlga, 'võlga 
e. võlasse, 'võlgade, 'võlgasid 
e. 'võlgu, 'võlgadesse [e. võ
lusse] e. 'võlgu

596. selg, selja, 'selga, 'selga 
e. seljasse, 'selgade, 'selgi, 
'selgadesse e. seljesse

597. hiilg, hiila, hiilga, 'hiilga 
e. hiilasse, hiilgade, biilgu, 
'hiilgadesse e. hiilusse
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598. 'sõrg, sõra, sõrga, 'sõrga 
e. sõrasse, 'sõrgade, sõrgu, 
sõrgadesse e. sõrusse

599. arg, ara, 'arga, arga e. 
arasse, argade, argu, arga- 
desse [e. arusse]; komp.
arem, sup. arim e. kõige
arem

600. märg, märja, 'märga,
märga e. märjasse, 'märga

de, märgasid e. 'märgi, 'mär
gadesse e. märjesse; komp. 
märjem, sup. [märim e.] 
kõige märjem

601. viirg, viira, viirga, viir- 
ga e. viirasse, 'viirgade, viir
gu, 'viirgudesse [e. viirusse]

602. hahk, haha, hahka, hak
ka e. hahasse, hahkade, 
'hahku, hahkadesse e. ha
llusse; komp, hahem, sup. 
hahim e. kõige hahem

603. pihk, piha, pihka, pihka 
e. pihasse, pihkade, pihka- 
sid [e. pihku], pihkadesse 
[e. pihusse]

604. pahk, paha, 'pahka, 'pah
ka e. pahasse, pahkade, 
'pahku, pahkadesse [e. pa
hasse]

605. lehk, leha, lehka, lehka 
e. lehasse, 'lehkade, 'lehki, 
'lehkadesse [e. lehisse]

606. laisk, laisa, laiska, 'lais
ka e. laisasse, 'laiskade, 'lais
ku, 'laiskadesse e. laisusse; 
komp, laisem, sup. laisim e. 
kõige laisem

607. kiisk, kiisa, kiiska, 'kiis
ka 6. kitsasse, kiiskade, 'kiis
ku, 'kiiskadesse [e. kiisusse]

608. iisk, üsa, 'üska, üska e. 
üsasse, üskade, üski, üska
desse e. üsisse

609. suusk, suusa, suuska, 
'suuska e. suusasse, 'suuska
de, suuski, 'suuskadesse e. 
suusisse

609a. roosk, roosa, 'rõõska, 
rõõska e. roosasse, rõõskade, 
'rooski, "rõõskadesse [e. roo- 
sisse]

610. tursk, tursa, "turska, 
'turska e. tursasse, 'turska
de, "turski, 'turskadesse e. 
tursisse

611. viht, viha, 'vihta, "vihta 
e. vihasse, vihtade, "vihtu, 
'vihtadesse [e. vihusse]

612. koht, koha, kohta, koh
ta e. kohasse, 'kohtade, koh
ti, "kohtadesse e. kohisse

613. kuub, kuue, "kuube, "kuu
be e. kuuesse, "kuubede, "kuu
bi, kuubedesse e. kuuisse

614. uus, uue, 'uut, 'uude e. 
uuesse, uute, 'uusi, uutesse e. 
uusisse; komp, uuem, sup. 
uusim e. kõige uuem

615. paas, pae, "paat e. "paa
si, paade e. "paesse, paate, 
paasi, paatesse e. paasisse

616. kaas, kaane, "kaant, 
'käände e. kaanesse, kaante, 
'kaasi, kaantesse e. kaasisse

617. küüs, küüne, küünt, 
'küünde e. küünesse, küünte, 
'küüsi, küüntesse e. küüsis
se e. küüsi

618. "mees, mehe, "meest, me
hesse, meeste, mehi, mees
tesse e. mehisse; komp, me
hem, sup. mehim e. kõige 
mehem

619. lemb, lemme, "lembe, 
'lembe e. lemmesse, lembe
de, 'lembi, lembedesse e. 
lemmisse
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620. kõrb, kõrve, kõrbe, 'kõr
be e. kõrvesse, 'kõrbede, 'kõr- 
besid e. 'kõrbi, kõrbedesse 
e. kõrvisse; komp, kõrvem, 
sup. kõrvini e. kõige kõrvem

621. vars, varre, vart, 'varde 
e. varresse, varte, värsi, var
tesse e. varsisse

622. sulg, sule, 'sulge, 'sulge 
e. sulesse, 'sulgede, 'sulgi, 
'sulgedesse e. süüsse

623. õlg, õle, 'õlge, õlge e. 
õlesse, 'õlgede, õlgi, õlge
desse [e. õlisse]

624. 'jälg, jälje, jälge, jälge 
e. jäljesse, 'jälgede, jälgi, 
jälgedesse e. jälisse

625. külg, külje, külge, kül
ge e. küljesse, 'külgede, 'kül
gi, 'külgedesse [e. küüsse]

626. 'kurg, kure, kurge, kurge 
e. kuresse, 'kurgede, kurge- 
sid e. kurgi, 'kurgedesse [e. 
kurisse]

627. järg, järje, järge, järge 
e. järjesse, järgede, järge
sid e. järgi, 'järgedesse [e. 
järisse]

628. 'kiirg, kiire, 'kiirge, kiir- 
ge e. kiiresse, kiirgede, kiir- 
gi, kiirgedesse [e. kiirisse]

629. mõhk, mõhe, 'mõhke, 
mõhke e. mõhesse, mõhke- 

de, 'mõhki, mõhkedesse e. 
mõhisse

630. kask, kase, 'kaske, 'kas
ke e. kasesse, kaskede, 'kas
ki, 'kaskedesse [e. kasisse]

631. kuusk, kuuse, kuuske, 
kuuske e. kuusesse, 'kuus
kede, kuuski, 'kuuskedesse 
e. kuusisse

632. uks, ühe, 'üht e. 'ühte, 
ühte 6. ühesse, 'ühtede, üh

tesid [e. üksi], ühtedesse 
te. üksisse]

633. täht, tähe, tähte, tähte
e. tähesse, tähtede, tähti,
'tähtedesse e. tähisse

634. laht, lahe, lahte, lahte
e. lahesse, lahtede, lahtesid 
e. 'lahti, 'lahtedesse e. lahis
se

635. leeb, leevi, 'leebi, 'leebi 
e. leevisse, 'leebide, leebisid 
e. 'leebe, leebidesse e. lee- 
vesse; komp, leevim, sup. 
[leevem e.] kõige leevim.

636. kaud, kaui, kaudi, 'kau- 
di e. kauisse, kaudide, 'kaa
disid e. 'kaude, kaudidesse 
e. kauesse

637. laad, 'lae, laadi, laadi e. 
'laesse, 'laadide, 'laadisid e. 
'laade, laadidesse

638. need, nee, needi, needi 
e. 'neesse, needide, needisid 
e. neede, needidesse

639. 'saag, sae, saagi, saagi 
e. 'saesse, saagide, saagisid 
e. saage, saagidesse

640. haug, havi, haugi, 'hau
gi e. havisse, haugide, 'hau- 
gisid e. hauge, 'haugidesse e. 
havesse

641. kolb, kolvi, kolbi, kolbi 
e. kolvisse, kolbide, kolbisid 
e. kolbe, kolbidesse e. kol- 
vesse

642. plomb, plommi, 'plombi, 
'plombi e. plommisse, 'plom- 
bide, plombisid e. 'plombe, 
'plombidesse e. plommesse

643. kõrb, kõrvi, kõrbi, 'kõr
bi e. kõrvisse, 'kõrbide, 'kõr- 
bisid e. kõrbe, kõrbidesse [e. 
kõrvesse]; komp. kõrvim, 
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sup. [kõrvem e.J kõige kõr
vini

644. mold, molli, 'moldi, mol
di e. mollisse, 'moldide, mol- 
disid e. molde, 'moldidesse e. 
mollesse

645. and, anni, 'andi, andi e. 
annisse, 'andide, 'andisid e. 
ande, andidesse e. annesse

646. nälg, nüli, nülgi, nülgi 
e. nülisse, 'nülgide, nälgisid 
e. nülge, nülgidesse [e. nü- 
lesse]

647. järg, järi, 'järgi, 'järgi e. 
järisse, järgide, 'järgisid [e. 
'järge], 'järgidesse [e. jä- 
resse]

648. nuhk, nuhi, nuhki, nuh- 
ki e. nuhisse, nuhkide, ’nuh- 
kisid e. 'nuhke, nuhkidesse 
[e. nuhesse]; komp, nuhim, 
sup. [nuhem e.] kõige nuhim

649. valsk, valsi, 'valski, 'vals- 
ki e. valsisse, 'valskide, 'vals- 
kisid e. "valske, valskidesse 
[e. valsesse]; komp, valsim, 
sup. [valsem e.A kõige valsim

650. kiht, kihi, 'kihti, kihti e. 
kihisse, kihtide, kihtisid e. 
'kihte, kihtidesse e. kihesse

651. vaht, vahi, 'vahti, vahti 
e. vähisse, 'vahtide, vahtisid 
e. 'vahte, 'vahtidesse [e. va
besse]

652. kaeb, kaevu, kaebu, 'kae- 
bu e. kaevusse, kaebude, 
'kaebusid [e. 'kaebe], kaebu- 
desse [e. kaevesse]

653. loid, loiu, loidu, loidu e. 
loiusse, loidude, loidusid e. 
'loide, 'loidudesse e. loiesse; 
komp, loiem, sup. [ lõim e.A 
kõige loiem

654. hiid, hiiu, 'hiidu, 'hiidu e. 
hiiusse, hiidude, hiidusid e. 
hiide, hiidudesse [e. hiiesse]

655. jõud, 'jõu, 'jõudu, jõudu 
e. jõusse, jõudude, jõudusid 
e. "jõude, 'jõududesse e. jõues- 
se

656. 'saad, sao, saadu, saadu 
e. saosse, saadude, saadusid 
e. 'saade, 'saadudesse

657. rood, 'roo, roodu, 'roodu 
e. 'roosse, roodude, roodusid 
e. roode, 'roodudesse

658. peig, peiu, 'peigu, peigu
6. peiusse, peigude, pelgusid 
e. peige, 'peigudesse [e. 
peiesse]

659. tõug, tõu, tõugu, tõugu 
e. 'tõusse, tõugude, 'tõugusid 
[e. tõuge], tõugudesse e. 
tõuesse

660. raag, rao, raagu, raagu 
e. 'raosse, 'raagude, raagusid 
e. raage, raagudesse

661. hoog, hoo, hoogu, hoogu 
e. 'hoosse, hoogude, hoogu
sid e. hooge, hoogudesse

662. kolb, kõivu, kõlbu, kõl- 
bu e. kõivusse, kõlbude, kõl- 
busid [e. kolbe], kõlbudesse 
\e. kõlvesse]

663. lämb, lämmu, lämbu, 
'lämbu e. lämmusse, lämbu
de, lämbusid [e. 'lämbe], 
'lämbudesse [e. lämmesse]

664. orb, orvu, 'orbu, 'orbu e. 
orvusse, orbude, orbusid e. 
'orbe, 'orbudesse e. orvesse

665. 'värb, värvu, 'värbu, vär- 
bu e. värvusse, 'värbude, 
värbusid e. värbe, värbu- 
desse [e. värvesse]

666. kild, killu, kildu, kildu 
e. kiilusse, kildude, kildu- 
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sid e. 'kilde, 'Riidudesse e. 
killesse

667. kaid, kallu, 'kaldu, 'kal
du e. kallusse, 'kaldude, 
'kaldusid [e. 'kalde], 'kaldu- 
desse [e. kallesse]

668. põld, põllu, põldu, põl
du e. põllusse, põldude, 'põl
dusid e. 'põlde, põldudesse 
[e. põllesse]

669. keeld, keelu, 'keeldu, 
'keeldu e. keelusse, 'keeldu
de, 'keeldusid e. 'keelde, 
'keeldudesse [e. keelesse]

670. lind, linnu, 'lindu, 'lindu 
e. linnusse, 'lindude, 'lindu
sid e. 'linde, 'lindudesse e. 
linnesse

671. 'tund, tunnu, 'tundu, tun
du e. tunnusse, 'tundude, 
'tundusid [e. 'tunde], 'tundu- 
desse [e. tunnesse]

672. 'käänd, käänu, 'käändu, 
'käändu e. käänusse, 'kään
dude, käändusid e. käände, 
'käändudesse e. käänesse

673. 'murd, murru, 'murdu, 
'murdu e. murrusse, 'murdu
de, 'murdusid e. murde, 
'murdudesse e. murresse

674. keerd, keeru, 'keerdu, 
'keerdu e. keerusse, 'keerdu- 
de, 'keerdusid e. 'keerde, 
'keerdudesse e. keeresse

675. kaard, kaaru, 'kaardu, 
'kaardu e. käärusse, 'kaar
dude, kaardusid e. 'kaarde, 
'kaardudesse [e. kaaresse]

676. 'sälg, sälu, 'sälgu, 'sälgu 
e. sälusse, 'sälgude, 'sälgusid 
e. 'sälge, 'sälgudesse e. sä- 
lesse

677. sulg, sulu, 'sulgu, 'sulgu 
e. sulusse, 'sulgude, 'sulgu

sid [e. 'sulge], 'sulgudesse 
[e. sulesse]

678. halg, halu, 'halgu, 'halgu 
e. halusse, halgude, halgu- 
sid e. 'halge, halgudesse [e. 
halesse]

679. 'kilg, kilju, 'kiigu, 'kiigu 
e. kiljusse, 'kilgude, 'kilgusid 
e. 'kiige, 'kilgudesse e. kil- 
jesse

680. 'org, oru, 'orgu, 'orgu e. 
orusse, 'orgude, 'orgusid e. 
'orge, 'orgudesse e. oresse

681. kärg, karu, 'kargu, 'kar
gu e. karusse, 'kargude, 'kar
gusid [e. karge], 'kargudes- 
se [e. karesse]

682. 'norg, noru, 'norgu, nor
gu s. norusse, 'norgude, 
'nõrgusid e. norge, norgu
desse [e. nõresse]

683. ürg, ürju, 'ürgu, 'tirgu e. 
ürjusse, 'Urgude, 'ürgusid e. 
urge, Urgudesse e. ürjesse

684. veerg, veeru, 'veergu, 
'veergu e. veerusse, 'veergu
de, 'veergusid e. veerge, 
'veergudesse [e. veeresse]

685. vihk, vihu, 'vihku, 'vihku 
e. vihusse, 'vihkude, 'vihku
sid e. 'vihke, 'vihkudesse e. 
vihesse

686. 'lahk, lahu, lahku, 'lahku 
e. 1 abusse, 'lahkude, 'lahku
sid [e. 'lahke], 'lahkudesse 
[e. lahesse]

687. 'lohk, lohu, 'lohku, 'loh
ku e. lõbusse, 'lohkude, 'loh
kusid e. 'lõhke, 'lohkudesse 
[e. lohesse]

688. 'lask, lasu, 'lasku, 'lasku 
e. lasusse, 'laskude, 'laskusid 
e. 'laske, 'laskudesse e. la- 
sesse
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689. rusk, rusu, rusku, rusku 
e. rususse, 'ruskude, 'rusku
sid [e. ruske], "ruskudesse 
[e. rusesse]

690. huisk, huisu, huisku, 
huisku e. huisusse, tuisku
de, tuiskusid e. 'huiske, 
tuiskudesse e. kuisesse; 
komp, huisem, sup. huisim e. 
kõige huisem

691. seisk, seisu, 'seisku, 'seis- 
ku e. seisusse, seiskude, 
'seiskusid e. 'seiske, 'seisku- 
desse [e. seisesse]

692. järsk, järsu, 'järsku, 
'järsku e. järsusse, 'järsku
de, järskusid e. 'järske, 'järs
kudesse e. järsesse; komp. 
järsem, sup. järsim e. kõige 
järsem

693. 'õtsk, Õisu, 'õtsku, 'õtsku 
e. õtsusse, 'õtskude, 'õtsku- 
sid e. 'õtske, 'õtskudesse e. 
öisesse

694. maht, mahu, 'mahtu, 
'mahtu e. mahusse, 'mahtude, 
mahtusid e. mahte, 'mahtu
desse e. mahesse

695. juht, juhu, juhtu, 'juhtu 
e. juhusse, 'juhtude, juhtu
sid [e. 'juhte], juhtudesse [e. 
juhesse]

696. paht, pahu, 'pahtu, pah- 
tu e. pahusse, pahtude, pah- 
tusid e. 'pahte, 'pahtudesse 
[e. pahesse]

697. kabi, kabja, 'kapja, kap
ja e. katjasse, kapjade, kap- 
ju, kapjadesse e. kahjusse

698. kebi, kebja, kepja, 'kepja 
e. kebjasse, kepjade, 'kepje, 
kapjadesse e. kebjasse; 
komp, kebjem, sup. [kebim 
e.] kõige kebjem

699. lubi, lubja, lupja, lupja 
e. lubjasse, 'lupjade, 'lupje, 
'lupjadesse e. lubjesse

700. padi, padja, 'patja, patja 
e. padjasse, 'patjade, 'patju, 
'patjadesse e. padjusse

701. tudi, hudja, 'hutja, hutja 
e. hudjasse, hutjade, 'hutje, 
'hutjadesse e. hudjasse

702. lahi, lahja, lahja, lahja 
e. lahjasse, 'lahjade, lahju, 
'lahjadesse e. lahjusse; komp. 
lahjem, sup. [lähim e.l kõi
ge lahjem

703. tühi, tühja, 'tühja, 'tühja 
e. tühjasse, 'tühjade, 'tühje, 
'tühjadesse e. tühjesse; komp. 
tühjem, sup. tühim e. kõige 
tühjem

704. tühi-tähi, tühja-tähja, 'tüh
ja-'täh ja, 'tühja-'tähja e. tüh- 
jasse-tähjasse, tühjade-'tüh
jade, tühje-tähje, 'tühjades- 
se-'tähjadesse e. tühjesse- 
tähjesse

705. kiri, kirja, 'kirja, 'kirja 
e. kirjasse, 'kirjade, kirjasid 
e. 'kirju, kirjadesse e. kir
jusse

706. kali, kalja, 'kalja, kalja 
e. kaljasse, kaljade, 'kalja
sid [e. kalju], kaljadesse [e. 
kaljusse]

707. puri, purje, 'purje, 'purje 
e. purjesse, purjede, 'purje
sid, 'purjedesse

708. põli, põlve, 'põlve, põlve 
e. põlvesse, 'põlvede, 'põlvi, 
'põlvedesse e. põlvisse

709. rehi, rehe, 'rehte e. 'reht, 
'rehte e. rehesse, 'rehtede, 
'rehti, 'rehtedesse e. rehisse

710. vali, valju, 'valju, 'valju 
e. valjusse, 'valjude, 'valjusid
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e. valje, valjudesse e. val- 
jesse; komp, valjem, sup. 
valim e. kõige valjem

711. rohi, rohu, rohtu, 'rohtu 
e. rohusse, 'rohtude, 'rohtu
sid e. 'rohte, 'rohtudesse e.
rohesse

712. kabel, kabla, kapla, kap
la e. kablasse, kaplade, kap
in, kapladesse e. kahlusse

V13. kubel, kubla, kupla, kup- 
la e. kublasse, 'kuplade, kup- 
lasid e. 'kupli, 'kupladesse e. 
kublisse

714. vigel, vigla, 'vikla, vikla 
e. viglasse, 'viklade, 'viklu, 
'vikladesse e. viglusse

'15. mogel, mogla, mokla, 
'mokla e. moglasse, moklade, 
'mokli, mokladesse e. mog- 
lisse

716. sõber, sõbra, 'sõpra, sõp
ra e. sõbrasse, 'sõprade, sõp- ' 
ru, 'sõpradesse e. sõbrusse; | 
komp, sõbrem, sup. sõbrim e. 
kõige sõbrem

17. nõder, nõdra, 'nõtra, 'nõt
ra e. nõdrasse, 'nõtrade, 'nõt- 
ru, 'nõtradesse e. nõdrusse; 
komp, nõdrem, sup. nõdrim 
e. kõige nõdrem

718. oder, odra, 'otra, 'otra e. 
odrasse, 'otrade, 'otri, otra
desse e. odrisse

719. mäger, mägra, 'mäkra, 
'mäkra e. mägrasse, 'mäkra
de, mäkri, mäkradesse e. 
mägrisse

720. õgev, õgva, 'õkva, 'õkva 
e. õgvasse, 'õkvade, 'õkvu, 
'õkvadesse e. õgvusse; komp. 
õgvem, sup. õgvim e. kõige 
õgvem

721. peber, pebre, pepre, 'pep- 
re e. pebresse, peprede, 
pepri, 'pepredesse e. pebrisse

722. teder, tedre, tetre, tetre 
e. tedresse, tetrede, 'tetri, 
'tetredesse e. tedrisse

723. koger, kogre, 'kokre, 'kok
re e. kogresse, kokrede, 'kok- 
ri, 'kokredesse e. kogrisse

724. sager, sagri, sakri, 'sakri 
e. sagrisse, sakride, sakrisid 
e. 'sakre, 'sakridesse e. sag- 
resse

725. kober, kohru, kopru, 'kop- 
ru e. kohrusse, 'koprude, 
'koprusid e. kopre, kopru- 
desse e. kobresse

726. puder, pudru, 'putru, put
ru e. pudrusse, putrude, 
putrusid e. putre, putrudes
se e. pudresse

727. õlu[t], õlle, õlut, õllesse, 
'õllede, õllesid, õlledesse

728. maakond, maakonna, 
maakonda, maakonda e. 
maakonnasse, maakondade, 
maakondi, maakondadesse 
e. 'maakonnisse

729. leid lik, leidliku, 'leidlik
ku, leid likku e. leidlikusse, 
leid likkude, 'leid likke, leid
likkudesse e. leidlikesse; 
komp, 'leidlikuni, sup. 'leidli
kena e. kõige 'leidlikuna

730. 'komp'vek[k], 'kompveki, 
kompvekki, 'kompvekki e. 
kompvekisse, kompvekkide, 
komp vekke, 'komp vekkides
se e. 'kompvekesse

731. piis'kop[p], piiskopi, piis
koppi, piis koppi e. piisko- 

pisse, piiskoppide, piiskop
pe, 'piiskoppidesse e. 'piisko- 
pesse
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732. ' kotlet [t], 'kotleti, 'kot
letti, 'kotletti e. 'kotletisse, 
'kotlettide, 'kotlette, kot
lettidesse e. 'kotletesse

733. õnnelik, õnneliku, õnne
likku, õnnelikku e. õnneli- 
kusse, õnnelikkude, õnne
likke, õnnelikkudesse e. õn
nelikesse; komp, õnnelikum, 
sup. õnnelikem e. kõige õn
nelikum

734. kuju'telm, kujutelma, ku
jutelma, kuju telma e. kuju
telmasse, kujutelmade, kuju
telmi, kujutelmadesse e. ku- 
jutelmisse

735. lõuna, lõuna, lõunat, 'lõu
nasse, lõunate, 'lõunaid, lõu
natesse e. 'lõunaisse

736. kiire, 'kiire, kiiret, 'kiires
se, kiirete, 'kiireid, kiiretes
se e. 'kiireisse; komp, 'kii
rem, sup. 'kiireim e. kõige 
'kiirem

737. raie, 'raie, raiet, raiesse, 
raiete, raieid, raietesse e. 
'raieisse

738. nimme, 'nimme, nimmet, 
'nimmesse, nimmete, 'nim
meid, nimmetesse e. 'nim- 
meisse

739. kärme, 'kärme, kärmet, 
'kärmesse, kärmete, kärmeid, 
kärmetesse e. kärmeisse; 
komp, kärmem, sup. 'kär
meim e. kõige 'kärmem

740. kutse, 'kutse, kutset, 'kut
sesse, kutsete, 'kutseid, kut
setesse e. 'kutseisse

741. 'päitsed, päitsete, päit
seid, päitsetesse e. päitseisse

742. kaabe, 'kaape, kaabet, 
'kaapesse, kaabete, 'kaapeid, 
kaabetesse e. 'kaapeisse

743. saade, saate, saadet, saa
tesse, saadete, saateid, saa
detesse e. 'saateisse

744. läige, 'läike, läiget, läi
kesse, läigete, läikeid, läige
tesse e. läikeisse

<45. tambe, 'tampe, tambet, 
tampesse, tambete, 'tampeid, 
tambetesse e. tampeisse

746. karde, 'karte, kardet, kar- 
tesse, kardete, 'karteid, kar- 
detesse e. 'karteisse

747. hange, 'hanke, hanget, 
hankesse, hangete, hankeid, 
kangetesse e. hankeisse

748. lõdve, 'lõtve, lõdvet, 'lõt
vesse, lõdvete, lõtveid, löö
vetesse e. 'lõtveisse

749. tõke, 'tõkke, tõket, tõk
kesse, tõkete, 'tõkkeid, tõke
tesse e. tõkkeisse

750. hüpe, 'hüppe, hüpet, 'hüp
pesse, hüpete, hüppeid, hü
petesse e. hüppeisse

751. nipe-näpe, nippe- näppe, 
nipet-näpet, 'nippesse-'näppes
se, nipete-näpete, nippeid- 
näppeid, nipetesse-näpetesse

e. 'nippeisse- näppeisse
752. kate, katte, katet, kat

tesse, katete, katteid, kate
tesse e. katteisse

753. hüüve, 'hüübe, hüüvet, 
'hüübesse, hüüvete, 'hüübeid, 
hüüvetesse e. hüübeisse

754. riie, 'riide, riiet, 'riidesse, 
riiete, riideid, riietesse e. 
'riideisse

755. loe, 'loode, 'loet, 'loodesse, 
'loete, 'loodeid, 'loetesse e. 
'loodeisse

756. muie, 'muige, muiet, 'mui- 
gesse, muiete, muigeid, muie
tesse e. 'muigeisse
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757. helve, helbe, helvet, 'hei
tesse, helvete, helbeid, hel- 
vetesse e. 'helbeisse

758. tõmme, 'tõmbe, tõmmet, 
'tõmbesse, tõmmete, 'tõmbeid, 
tõmmetesse e. 'tõmbeisse

759. tarve, 'tarbe, tarvet, tar
besse, tarvete, 'tarbeid, tar
vetesse s. 'tarbeisse

760. kolle, 'kolde, kollet, kol
desse, kollete, 'koldeid, kolle
tesse e. 'koldeisse

761. koole, 'koolde, koolet, 
'kooldesse, koolete, kooldeid, 
kooletesse e. kooldeisse

762. anne, 'ande, annet, andes
se, annete, 'andeid, annetes
se e. andeisse

763. kääne, käände, käänet, 
'käändesse, käänete, kään
deid, käänetesse e. käändeis-
se

764. murre, 'murde, murret, 
'murdesse, murrete, murdeid, 
murretesse e. 'murdeisse

765. pööre, pöörde, pööret, 
pöördesse, pöörete, pöördeid, 
pööretesse e. 'pöördeisse

766. pale, palge, palet, 'palges
se, palete, palgeid, paletesse 
e. palgeisse

767. hlile, 'hiilge, hiilet, 'hin
gesse, hiilete, hülgeid, hiile- 
tesse e. 'hiilgeisse

768. jälje, jälge, jäljet, 'jal
gesse, jäljete, 'jälgeid, jälje- 
tesse s. 'jälgeisse

769. kare, 'karge, karet, 'kar
gesse, karete, kargeid, kare- 
tesse e. 'kargeisse

770. möire, 'möirge, möiret, 
möirgesse, möirete, möirgeid, 
möiretesse e. 'möirgeisse

771. ohe, ohke, ohet, õhkesse, 
ohete, 'ohkeid, ohetesse e. 
ohkeisse

772. vise, 'viske, viset, viskes- 
se, visete, 'viskeid, visetesse 
s. 'viskeisse

773. hõise, hõiske, hõiset, 
hõiskesse, hõisete, 'hõiskeid, 

hõisetesse e. 'hõiskeisse
774. purse, 'purske, purset, 

'purskesse, pursete, purskeid, 
pursetesse e. 'purskeisse

775. tahe, tahte, tahet, tah
tesse, tahete, 'tahteid, tahe
tesse e. tahteisse

776. võõras, 'võõra, võõrast, 
'võõrasse, võõraste, võõraid, 
võõrastesse e. 'võõraisse; 
komp, võõram, sup. 'võõraim 
e. kõige 'võõram

777. hoolas, hoolsa, hoolast e. 
'hoolsat, hoolsasse, 'hoolsate, 
'hoolsaid, hoolsatesse e. hool- 
saisse; komp, hoolsam, sup. 
'hoolsaim e. kõige hoolsam

778. maias, 'maia, maiast, 
'maiasse, maiaste, 'maiaid, 
maiastesse e. maiaisse; komp. 
"maiana, sup. "maiaim e. kõi
ge "maiana

779. üllas, 'ülla, üllast, üllasse, 
üllaste, üllaid, üllastesse e. 
'üllaisse; komp, üllam, sup. 
'üllaim e. kõige "üllam

780. kärmas, 'karma, karmast, 
'karmasse, kärmaste, 'kär
inaid, kärmastesse e. 'kär- 
maisse; komp. ' kärmam, sup. 
'kärmaim e. kõige "kärmam

781. kitsas, "kitsa, kitsast, "kit
sasse, kitsaste, "kitsaid, kit
sastesse e. 'kitsaisse; komp. 
"kitsam, sup. 'kitsaim e. kõi
ge 'kitsam

5
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782. armas, 'armsa, armast e. 
armsat, 'armsasse, 'armsate, 
armsaid, 'armsatesse e. arm- 
saisse; komp, 'armsam, sup. 
'armsaim e. kõige 'armsam

783. saabas, 'saapa, saabast, 
saapasse, saabaste, saapaid, 
saabastesse e. saapaisse

784. kaigas, kaika, kaigast, 
kalkasse, kaigaste, kaikaid, 
kaigastesse e. 'kaikaisse

785. pilbas, pilpa, pilbast, pil- 
passe, pilbaste, pilpaid, pil- 
bastesse e. 'pilpaisse

786. koldas, 'kolta, koldast,
'koi tasse, koldaste, koltaid, 
koldastesse e. 'koltaisse

787. vilgas, 'vilka, vilgast, 'vil
kasse, vilgaste, vilkaid, vil
gastesse e. 'vilkaisse; komp. 
'vilkam, sup. vilkaim e. kõi
ge 'vilkam

788. ärgas, ärksa, ärgast e. 
'ärksat, 'ärksasse, ärksate, 
'ärksaid, 'ärksatesse e. ärk- 
saisse; komp, 'ärksam, sup. 
'ärksaim e. kõige ärksam

789. tõrges, 'tõrksa, tõrgest e. 
'tõrksat, 'tõrksasse, tõrksate, 
'tõrksaid, 'tõrksatesse e. 
'tõrksaisse; komp, 'tõrksam, 
sup. 'tõrksaim e. kõige tõrk
sam

790. kubjas, kupja, kubjast, 
'kupjasse, kubjaste, 'kupjaid, 
kubjastesse e. kupjaisse

79L ablas, apla, ablast, 'aplas- 
se, ablaste, aplaid, ablastesse 
e. aplaisse; komp, aplam, 
sup. aplaim e. kõige aplam 

792. habras, hapra, habrast, 
'haprasse, habraste, hapraid, 
habrastesse e. hapraisse; 

komp, hapram, sup. 'hapraim 
e. kõige hapram

793. rikas, 'rikka, rikast, rik
kasse, rikaste, rikkaid, ri
kastesse e. rikkaisse; komp 
'rikkam, sup. 'rikkaim e. kõi
ge rikkam

794. ratas, ratta, ratast, 'rat
tasse, rataste, 'rattaid, ratas
tesse e. 'rattaisse

795. teivas, 'teiba, teivast, 'tei- 
basse, teivaste, 'teibaid, tei
vastesse e. 'teibaisse

796. kuuas, kuuda, kuuast, 
'kuudasse, kuuaste, kuudaid 
kuuastesse e. kuudaisse

797. hammas, 'hamba, ham
mast, hambasse, hammaste, 
'hambaid. hammastesse e.
hambaisse

798. varvas, 'varba, varvast, 
'varbasse, varvaste, 'varbaid, 
varvastesse e. 'varbaisse

799. kallas, kalda, kallast, 
'kaldasse, kallaste, 'kaldaid, 
kallastesse e. kaldaisse

800. kinnas, 'kinda, kinnast, 
'kindasse, kinnaste, kindaid, 
kinnastesse e. kindaisse

801. harras, harda, harrast, 
'hardasse, harraste, hardaid, 
harrastesse e. hardaisse; 
komp, 'hardam, sup. hardaim 
e. kõige 'hardam

802. varas, varga, varast, 'var
gasse, varaste, 'vargaid, va
rastesse e. vargaisse; komp. 
'vargam, sup. 'vargaim e. 
kõige vargam

803. ahas, ahta, ahast, 'ahtas
se, ahaste, ahtaid, ahastesse 
e. ah taisse; komp, ahtam, 
sup. ahtaim e. kõige ahtam
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804. puhas, puhta, puhast, 
'puhtasse, puhaste e. puhtate, 
puhtaid, puhastesse e. puh- 
tatesse e. 'puhtaisse; komp. 
'puhtam, sup. puhtaim e. 
kõige 'puhtam

805. toores, 'toore, toorest, 
'tooresse, tooreste, 'tooreid, 
toorestesse e. 'tooreisse; 
komp, toorem, sup. 'tooreim 
e. kõige toorem

806. hernes, herne, hernest, 
'hernesse, herneste, herneid, 
hernestesse e. 'herneisse

807. kärbes, 'kärbse, kärbest, 
'kärbsesse, kärbeste, kärb
seid, kärbestesse e. 'kärbseis- 
se

808. helves, 'helbe, helvest, 'hel- 
besse, helveste, helbeid, hel- 
vestesse e. helbeisse

809. hüljes, hülge, hüljest, 'hül- 
gesse, hüljeste, hülgeid, hül
jestesse e. 'hülgeisse

810. kaunis, kauni, kaunist, 
'kaunisse, kauniste e. kauni
te, kaduneid, kaunistesse e. 
'kaunitesse e. kauneisse; 
komp, 'kaunim, sup. 'kau
neim e. kõige kaunim

811. kallis, kalli, kallist, kal
lisse, kalliste e. kallite, kal
leid, kallistesse e. kallitesse 
e. 'kalleisse; komp, 'kallim, 
sup. kalleim e. kõige kallim

812. rukis, rukki, rukist, 'ruk
kisse, rukiste, rukkeid, ru
kistesse e. 'rukkeisse

813. õnnis, 'õndsa, onnist e. 
'õndsat, õndsasse, 'õndsate, 

õndsaid, 'õndsatesse e. 'õnd- 
saisse; komp, õndsam, sup. 
'õndsaim e. kõige 'õndsam

814. neitsit, 'neitsi, neitsit, 
neitsisse, neitsite, 'neitseid, 
neitsitesse e. 'neitseisse

815. ainus, ainu, ainust, ai
nusse, ainuste, ainuid, ainus- 
tesse e. ainuisse

816. kohus, kohtu, kohut, 'koh
tusse, 'kohtute, kohtuid, 'koh- 
tutesse e. kohtuisse

817. pisut, pisku, pisut, 'pis
kusse, piskute, piskuid, 'pis
kutesse e. piskuisse

817a. surnud *),  surnu, surnut, 
surnusse, surnute, surnuid, 
surnutesse e. 'surnuisse

*) See vorm juurdekuuluva käändsõna eel (täiendina) ei 
käändu, s. o. esineb alati muutumatult ainsuse nimetava ku
jul.

818. küünal, 'küünla, küünalt, 
küünlasse, küünalde, küün

laid, küünaldesse e. küünlais- 
se

819. tungal, tungla, tungalt, 
tunglasse, tungalde, tunglaid, 
tungaldesse e. tunglaisse

820. kukal, kukla, kukalt, 
kuklasse, kukalde, kuklaid, 
kukaldesse e. kuklaisse

821. pastel, pastla, pastelt, 
pastlasse, pastelde, pastlaid, 
pasteldesse e. 'pastlaisse

822. katel, katla, katelt, kat
lasse, katelde, 'katlaid, katel
desse e. katlaisse

823. aken, akna, akent, 'ak
nasse, akende, 'aknaid, aken
desse e. aknaisse

824. peenar, 'peenra, peenart, 
'peenrasse, peenarde, peen



[825] 68 [847]

raid, peenardesse e. peen- 
raisse

825. sõstar, sõstra, sõstart, 
sõstrasse, sõstarde, 'sõstraid, 
sõstardesse e. 'sõstraisse

826. pundar, puntra, pundart, 
puntrasse, pundarde, punt- 
raid, pundardesse e. punt- 
raisse

827. kakar, kakra, kakart, 
'kakrasse, kakarde, 'kakraid, 
kakardesse e. 'kakraisse

828. pöial, pöidla, pöialt, 'pöid- 
lasse, pöialde, pöidlaid, pöial
desse e. pöidlaisse

829. vemmal, 'vembla, vem- 
malt, 'vemblasse, vemmalde, 
'vemblaid, vemmaldesse e. 
'vemblaisse

830. pannal, pandla, pannalt, 
'pandlasse, pannalde, pand- 
laid, pannaldesse e. pand- 
laisse

831. õnnar, õndra, õnnart, 
'õndrasse, õnnarde, õndraid, 
õnnardesse e. 'õndraisse

832. kinner, 'kindra, kinnert, 
'kindrasse, kinnerde, 'kind- 
raid, kinnerdesse e. kindrais- 
se

833. aher, ahtra, ahert e. aht
rat, ahtrasse, ahtrate, aht
raid, ahtratesse e. 'ahtraisse; 
komp, 'ahtram, sup. ahtraim 
6. kõige ahtram

834. tütar, tütre, tütart, 'tüt
resse, tütarde, 'tütreid, tütar
desse e. 'tütreisse

835. lemmel, 'lemle, lemmelt, 
'lemlesse, lemmelde, 'lemleid, 
lemmeldesse e. lemleisse

836. kannel, kandle, kannelt, 
kandlesse, kannelde, 'kand

leid, kanneldesse e. kand- 
leisse

837. manner, mandri, mannert, 
mandrisse, mannerde, 'mand
reid, mannerdesse e. 'mänd 
reisse

838. luka, lukme, lukat, luk 
messe, 'lukmete, lukmeid, luk 
metesse e. lukmeisse

839. sõõre, 'sõõrme, sõõret 
'sõõrmesse, 'sõõrmete, 'sõõr
meid, 'sõõrmetesse e. 'sõõr 
meisse

840. alge, algme, alget, 'alg 
messe, 'algmete, algmeid 
algmetesse e. algmeisse

841. ripse, 'ripsme, ripset, 
ripsmesse, 'ripsmete, rips 
meid, 'ripsmetesse e. rips 
meisse

842. lüke, 'lükme, lüket, lük 
messe, 'liikmete, 'liikmeid 
'liikmetesse e. lükmeisse

842a. rööbe, rööpme, rööbet, 
rööpmesse, rööpmete, rööp- 
meid, 'rööpmetesse e. rööp 
meisse

843. köide, köitme, köidet, 
'köitmesse, köitmete, 'köit- 
meid, köitmetesse e. 'köit- 
meisse

844. liige, 'liikme, liiget, liik 
messe, 'liikmete, 'liikmeid, 
'liikmetesse e. liikmeisse

845. kolge, kolkme, kolget 
'kolkmesse, 'kolkmete, 'kolk 
meid, 'kolkmetesse e. kolk- 
meisse

846. suue, 'suudme, suuet 
'suudmesse, 'suudmete, 'suud- 
meid, 'suudmetesse e. suud- 
meisse

847. säie, 'säigme, säiet, 'säig
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messe, säigmete, säigmeid, 
säigmetesse e. säigmeisse

848. anne, andme, annet, 'and- 
messe, andmete, andmeid, 
'andmetesse e. andmeisse

849. jäle, 'jalgme, jalet, jalg- 
messe, 'jalgmete, 'jalgmeid, 
'jalgmetesse e. jalgmeisse

850. mähe, 'mähkme, mähet, 
'mähkmesse, 'mähkmete, 
mähkmeid, 'mähkmetesse e.

'mähkmeisse
851. kise, kiskme, kiset, kisk- 

messe, 'kiskmete, 'kiskmeid, 
'kiskmetesse e. 'kiskmeisse

852. juhe, juhtme, juhet, juht
messe, 'juhtmete, juhtmeid, 
'juhtmetesse e. juhtmeisse

853. võti, 'võtme, võtit, võt
messe, 'võtmete, võtmeid, 
'võtmetesse e. 'võtmeisse

854. mitu, mitme, mitut, mit
messe, mitmete, 'mitmeid, 
'mitmetesse e. 'mitmeisse

854a. mitu-setu, mitme-setme, 
mitut-setut, ' mitmesse-'set- 
messe, mitmete-setmete, 
mitmeid- setmeid, mitmetes-

se-'setmetesse e. mitmeisse- 
'setmeisse

855. seeme, seemne, seemet, 
'seemnesse, 'seemnete, 'seem
neid, seemnetesse e. 'seem- 
neisse

856. kümme, 'kümne, kümmet 
e. kümmend, kümnesse, küm
nete, kümneid, kümnetesse 
e. kümneisse

857. teine pool, teisepoole, teist
poolt, teise poolde e. teisesse- 
poolesse, teistepoolte, 'teisi
pooli, teistessepooltesse e. 
teisissepoolisse

858. 'vaenelaps, vaeselapse, 
'vaestlast, vaesesselapsesse, 
'vaestelaste, 'vaeseidlapsi, 
vaestesselastesse e. 'vaeseis- 

selapsisse
859. viimnepäev, 'viimsepäe

va, viimset'päeva, 'viimsesse- 
päevasse, viimsetepäevade, 
viimseid'päevi, 'viimsetesse-
päevadesse e. viimseissepäe- 
visse

860. mina (kui see sõna rõhu
line) e. ma (kui ta rõhutu), 
minu e. mu, mind, minusse 
e. musse, meie e. me, 'meid, 
meisse, (muud muuted:) mi
nus e. mus, minust e. must, 
minule e. mulle, minul e. 
mul, minult e. mult, minuna, 
minuks, minuga e. muga, 
minuta, minuni, pZ. meie e. 
me, meis, meist, 'meile, 
meil, 'meilt, meiena, meieks 

e. 'meiks, meiega, meieta, 
meieni

861. sina (kui see sõna rõhu
line) e. sa (kui ta rõhutu), 
sinu e. su, 'sind, sinusse e. 
susse, teie e. te, 'teid, 'teisse, 
(muud muuted'.) sinus e. 
sus, sinust e. sust, sinule e. 
sulle, sinul e. sul, sinult e. 
sult, sinuna, sinuks, sinuga 
e. suga, sinuta, sinuni, pZ. 
teie e. te, 'teis, 'teist, 'teile, 
teil, teilt, teiena, teieks e. 
teiks, teiega, teieta, teieni

862. tema (kui see sõna rõhu
line) e. ta (kui ta rõhutu), 
tema e. ta, teda, temasse 
e. tasse, nende, 'neid, nen
desse e. 'neisse, (muud muu
ted'.) temas e. tas, temast e. 
tast, temale e. talle, temal e. 
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tal, temalt e. talt, temana, 
temaks, temaga e. taga, te
mata, temani, pL nemad e. 
nad, nendes e. 'neis, nendest 
e. 'neist, nendele e. 'neile, 
nendel e. neil, nendelt e. 
'neilt, nendena, nendeks e. 
'neiks, nendega, nendeta, nen
deni

863. ise, enese e. 'enda, ennast 
e. 'end, enesesse e. 'endasse, 
eneste, 'endid, enestesse e. 
'endisse, pl. ise

864. iseenese e. ise enda, iseen
nast e. ise end, iseenesesse e. 
ise endasse, iseeneste, ise en
did, iseenestesse e. ise'endis
se

865. üksteise, 'üksteist, üks
teisesse

865a. pool teist, poolteise, pool
teist, poolteisesse

866. see, selle, seda, sellesse 
e. sesse, nende, neid, nendes
se e. 'neisse, (muud muuted:) 
selles e. ses, sellest e. sest, 
sellele, sellel e. sel, sellelt e. 
selt, sellena, selleks e. seks, 
sellega e. seega, selleta, selle
ni [e. seni], pl. need, nendes 
e. neis, nendest e. neist, 
nendele e. neile, nendel e. 
'neil, nendelt e. 'neilt, nende
na, nendeks e. neiks, nende
ga, nendeta, nendeni

867. too, tolle, toda, tollesse 
e. tosse, nonde, noid, nen
desse e. 'noisse, (muud muu
ted:} tolles e. tos, tollest e. 
tost, tollele, tollel e. tol, tol
lelt e. toit, tollena, tolleks, 
tollega e. tooga, tolleta, tolle
ni, pl. 'nood, nondes e. 'nois, 
nondest e. 'noist, nondele e. 

noile, nondel e. noil, nondelt 
e. noilt, nondena, nondeks e.
'noiks, nondega, nondeta, 
nondeni

868. seesama, sellesama, seda
sama, se[lle]ssesamasse, nen
desamade, neidsamu, nendes- 
sesamadesse e. neissesamusse

869. seesamake[ne], sellesama- 
kese, sedasamakest, se[lle]s- 
sesamakesse, nendesamakes- 
te, neidsamakesi, nendessesa- 
makestesse e. neissesamake- 
sisse

870. seesamane, sellesamase, 
sedasamast, se[lle]ssesamases- 
se, nendesarnaste, neidsama- 
seid, nendessesamastesse e. 
neissesamaseisse

871. seesinane, sellesina[t]se, se
dasinast, se[lle]ssesina[t]ses
se, nendesinaste, neidsinatt]- 
seid, nendessesinastesse e. 
neissesina [tjseisse

871a. üks ainus, ühe ainsa, üht
ainsat e. ühte ainsat e. üht
ainust, 'ühteainsasse

871b. üksainuke [ne], üheainu- 
kese, ühtainukest e. ühteai- 
nukest, 'ühteainukesse e. üh- 
teainukesesse

872. kes, kelle, keda, kellesse 
e. 'kesse, (teised, harilikust 
erinevad muuted:) kellel e. 
kel, kellelt e. kelt, pl. kes, 
kelle e. kellede, keda

873. mis, mille, mida, millesse, 
(teised, harilikust erinevad
muuted.) millel e. mil, millelt 
e. milt, millega e. miska, pl. 
mis, mille e. millede, mida

874. keegi, kellegi, kedagi, 
'kessegi e. kellessegi, (.teised, 
harilikust erinevad muuted:) 
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kellelgi e. 'kelgi, kelleltki e. 
'keltki

875. miski, millegi, midagi, 
millessegi, (teised, harilikust 
erinevad muuted:) millelgi e. 
'milgi, milleltki e. 'miltki, 
millekski e. 'mikski

876. ükski, ühegi, ühtki e. 
'ühtegi, 'ühtegi e. ühessegi, 
'ühtedegi, 'ühtesidki \e. 'ük
sigi], 'ühtedessegi [e. üksis- 
segi]

877. kumbki, kummagi, kum
bagi, kumbagi e. kummas
segi, kumbadegi, 'kumbigi, 
'kumbadessegi e. kummis- 
segi

878. kakskümmend, kahe'küm
ne, ' kaht [ e] kümmend, kahe
' kümnesse, kahe'kümnete,
kahekümneid, kahekümne- 
tesse e. kahe'kümneisse

879. kolmkümmend, kolme
kümne, kolmekümmend, 
kolme'kümnesse, kolme'küm
nete, kolme'kümneid, kolme
' kümnetesse e. kolme'küm- 
neisse

880. nelikümmend, nelja'küm
ne, 'neljakümmend, nelja- 
'kümnesse, nelja'kümnete, 
nelja'kümneid, nelja'kümne
tesse e. nelja'kümneisse

881. ' viiskümmend  viie'küm
ne, 'viitkümmend, viie'küm
nesse, viie'kümnete, viie'küm
neid, viie'kümnetesse e. viie- 
'kümneisse

*

882. seitsekümmend, 'seitsme
kümne, seitsetkümmend, 
'seitsme'kümnesse, 'seitsme
kümnele, 'seitsme'kümneid, 
seitsme'kümnetesse e. 'seits- 
me'kümneisse

883. kaheksakümmend, kahek
sakümne, kaheksatkümmend, 
kaheksa kümnesse, kaheksa
kümnele, kaheksa'kümneid, 
kaheksa' kümnetesse e. ka
heksa'kümneisse

883a. paarkümmend, paari
kümne, 'paarikümmend, 

paarikümnesse, paari'küm
nete, paari'kümneid, paari
’ kümnetesse e. paarfküm- 
neisse

883b. mitukümmend, 'mitme
kümne, mitutkümmend, mit

me'kümnesse, 'mitmeküm
nete, 'mitme'kümneid, mit
me'kümnetesse e. mitme
' kümneisse

883c. mõnikümmend, mõne
kümne, 'mõnd [a] kümmend, 
mõne'kümnesse, mõne'küm
nete, mõnekümneid, mõne
' kümnetesse e. mõne'küm
neisse

884. kakssada, kahesaja, kah- 
t[e]sada, kahe'satta e. kahe- 
sajasse, kahesadade, kahe- 
sadasid [e. kahesadu], kahe- 
sadadesse te. kahesajusse]

885. kolmsada, kolmesaja, 
'kolmesada, kolmesatta e. 
kolmesajasse, kolmesadade, 
kolmesadasid [e. kolmesadu], 
kolmesadadesse [e. kolmesa- 
jusse]

886. nelisada, neljasaja, nel- 
jasada, neljasatta e. nelja- 
sajasse, neljasadade, neljasa- 
dasid [e. neljasadu], neljasa- 
dadesse [e. neljasajusse]

887. viissada, viiesaja, 'viit
sada, viiesatta e. viiesajas
se, viiesadade, viiesadasid [e. 
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viiesadu], viiesadadesse [e. 
viiesajusse]

888. seitsesada, 'seitsmesaja, 
seitsetsada, 'seitsme'satta e. 
'seitsmesajasse, seitsmesa- 
dade, 'seitsmesadasid [e. 'seits- 
mesadu], 'seitsmesadadesse 
[e. 'seitsmesajusse]

889. kaheksasada, kaheksa
saja, kaheksatsada, kahek
sa'satta e. kaheksasajasse, 
kaheksasadade, kaheksasa- 
dasid [e. kaheksasadu], ka
heksasadadesse [e. kaheksa- 
sajusse]

889a. paarsada, paarisaja, 
'paarisada, paari satta e. paa- 
risajasse, paarisadade, paari- 
sadasid [e. paari sadu], paari- 
sadadesse [e. paarisajusse]

889b. mitusada, 'mitmesaja, 
mitutsada, mitme'satta e. 
'mitmesajasse, 'mitmesadade, 
'mitmesadasid [e. 'mitmesa- 
du], 'mitmesadadesse [e. mit- 
mesajusse]

889c. mõnisada, mõnesaja, 
'mõnd[a]sada, mõne'satta e. 
mõnesajasse, mõnesadade, 
mõnesadasid [e. mõnesadu], 
mõnesadadesse [e. mõnesa- 
jusse]

890. 'kaks'teist [künunend], ka- 
he'teist'kümne, 'kaht[e]- 
'teistkümmend, kahe'teist- 
'kümnesse, kahe'teist'küm- 
nete, kahe'teist'kümneid, ka- 
he'teist'kümnetesse e. kahe
teist'kümneisse

891. kolm'teist[küminend], kol
meteistkümne, kolmeteist
kümmend, kolme' teist' küm
nesse, kolmeteist'kümnete,
kolme'teist'kümneid, kolme

teist'kümnetesse e. kolme
teist'kümneisse

892. neli' teist [kiimmend], nel
jateistkümne, 'neljateist- 
kümmend, neljateist'kümnes
se, neljateist'kümnete, nelja
teist kümneid, neljateist-
kümnetesse e. neljateist-
'kümneisse

893. viis' teist [kümmend], viie
teistkümne, 'viitteistküm- 
mend, viieteistkümnesse, 
viieteist'kümnete, viieteist- 
'kümneid, viieteist kümnetes
se e. viieteist'kümneisse

894. seitse'teist [kümmend],
'seitsmeteistkümne, seit- 
setteistkümmend, 'seitsme- 
'teistkümnesse, 'seitsme'teist- 
'kümnete, ' seitsme' teist' küm
neid, 'seitsmeteist kümnetes
se e. 'seitsmeteistkümneisse

895. kaheksa' teist [kümmend], 
kaheksateistkümne, kahek
sat teistkümmend, kaheksa
teist kümnesse, kaheksat eist- 
' kümnete, kaheksa'teist'küm
neid, kaheksateist kümnetes
se e. kaheksa'teistkümneisse

896. saama, saada, saan, 'sain, 
'sai, saagu, 'saav, saanud, 
'saaja, 'saadakse, 'saadud

897. keema, keeda e. kila, 
'keen, keesin, kees, keegu, 
'keev, keenud, 'keeja, 'kee
dakse e. kiiakse, 'keedud

898. teema, 'leeda, 'leen, lee- 
sin, tees, leegu, 'leev, leenud, 
'leeja, 'leedakse, 'leedud

899. viima, 'viia, 'viin, viisin, 
'viis, viigu, 'viiv, viinud, 'vii
ja, viiakse, 'viidud

900. tooma, 'tuua, 'toon, 'tõin,
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'tõi, toogu, toov, toonud, 'too
ja, tuuakse, toodud

90L pooma, 'puua, 'poon, poo
sin, poos, poogu, 'poov, poo
nud, pooja, puuakse, poo
dud

902. muuma, muuda, 'muun, 
'muusin, 'muus, muugu, 
'muuv, muunud, 'muuja, 
'muudakse e. 'muutakse, 'muu
dud e. muutud

903. jääma, jääda, jään, jäin, 
'jäi, jäägu, 'jääv, jäänud, 
'jääja, jäädakse, jäädud

904. 'määma, 'määda, 'mään, 
'määsin, 'määs, määgu, 
'määv, määnud, 'määja, 
määdakse e. "määtakse.
'määdud e. 'määtud

905. sööma, süüa, söön, sõin, 
'sõi, söögu, 'sööv, söönud, 
'sööja, süüakse, söödud

906. müüma, 'müüa, 'müün, 
müüsin, müüs, müügu, 
'müüv, müünud, müüja, 
müüakse, müüdud

907. kaema, kaeda, kaen, 
'kaesin, kaes, kaegu, kaev, 
'kaenud, kaeja, kaetakse, 
'kaetud

908. naima, naida, 'nain, nai
sin, 'nais, naigu, 'naiv, näi
nud, naija, naidakse, naidud

909. treima, treida, trein, 
'treisin, 'treis, 'treigu, 'treiv, 
'treinud, treija, treitakse, 
'treitud

910. võima, võida e. võia, 
'võin, võisin, 'võis, võigu, 
'võiv, võinud, 'võija, võidak
se e. võiakse, 'võidud

911. käima, käia, käin, käi
sin, 'käis, käigu, käiv, käi
nud, käija, käiakse, 'käidud

912. näima, näida, näin, näi
sin, näis, 'näigu, 'näiv, 'näi
nud, 'näija, näidakse, näi
dud

913. täima, 'täida, täin, täi
sin, täis, täigu, 'täiv, 'täi
nud, täija, täitakse, täitud

914. valama, valada, valan, va
lasin, valas, valagu, valav, 
valanud, valaja, valatakse, 
valatud

915. ajama, ajada, ajan, ajasin, 
ajas, ajagu, ajav, ajanud, aja
ja, 'aetakse, 'aetud

916. põlema, põleda, põlen, 
põlesin, põles, põlegu, põlev, 
põlenud, põleja, põletakse, 
põletud

917. tulema, tulla, tulen, tu
lin, tuli, tulgu, tulev, tulnud, 
tulija, tullakse, tuldud

918. olema, olla, olen, olin, oli, 
olgu, olev, olnud, olija, ollak
se, oldud, kindla kõneviisi 
oleviku 3. pööre: on

919. panema, panna, panen, 
panin, pani, pangu, panev, 
pannud, panija, pannakse, 
'pandud

920. minema, 'minna, lähen, 
läksin, 'läks, mingu, minev, 
läinud, mineja, minnakse, 
'mindud

921. surema, 'surra, suren, su
rin, suri, surgu, surev, sur
nud, surija, surrakse, 'surdud

922. pesema, pesta, pesen, pe
sin, pesi, 'pesku, pesev, pes
nud, pesija, pestakse, 'pestud

923. valima, valida, valin, va
lisin, valis, valigu, valiv, va
linud, valija, valitakse, vali
tud
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924. paluma, paluda, palun, pa
lusin, palus, palugu, paluv, 
palunud, paluja, palutakse, 
palutud

925. siblima, siblida, siblin, 
siblisin, siblis, sibligu, sibliv, 
siblinud, siblija, siblitakse, 
siblitud

926. koondama, 'koondada, 
'koondan, 'koondasin, koon
das, 'koondagu, 'koondav, 
'koondanud, 'koondaja, koon
datakse, koondatud

927. koostama, koostada, 
'koostan, 'koostasin, koostas, 
'koostagu, 'koostav, 'koosta
nud, 'koostaja, 'koostatakse, 
'koostatud

928. töötama, töötada, töötan, 
'töötasin, 'töötas, 'töötagu, 
'töötav, 'töötanud, 'töötaja, 
'töötatakse, 'töötatud

929. julgema, 'julgeda, 'julgen, 
'julgesin, 'julges, 'julgegu, 
'julgev, 'julgenud, 'julgeja, 
'julgetakse, 'julgetud

930. aelema, aelda, aelen, 'ae- 
lesin, 'aeles, 'aelgu, aelev, 
'aelnud, 'aeleja, aeldakse, 
'aeldud

931. taotlema, taotleda, 'taot
len, 'taotlesin, 'taotles, taot
legu, 'taotlev, 'taotlenud, 'taot
leja, taotletakse, taotletud, 
ehk: taotelema, taotella, tao- 
telen, 'taotelin, taoteli, tao- 
telgu, taotelev, 'taotelnud, 'tao- 
telija, 'taotellakse, 'taoteldud

932. järgnema, 'järgneda, 
'järgnen, 'järgnesin, 'järgnes, 
'järgnegu, 'järgnev, 'järgne
nud, 'järgneja, 'järgnetakse, 
'järgnetud
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933. käibima, 'käibida, käibin, 
käibisin, käibis, käibigu, 
käibiv, käibinud, käibija, 
käitutakse, 'käibitud

934. jälgima, 'jälgida, 'jälgin, 
jälgisin, 'jälgis, jälgigu, jäl

giv, jälginud, jälgija, 'jälgi
takse, 'jälgitud

935. 'saabuma, saabuda, saa
bun, saabusin, saabus, saa
bugu, saabuv, saabunud, 
saabuja, 'saabutakse, 'saabu
tud

936. 'murduma, 'murduda, 
'murdun, murdusin, 'murdus, 
'murdugu, 'murduv, murdu
nud, murduja, 'murdutakse, 
murdutud

937. kuulduma, 'kuulduda, 
kuuldun, kuuldusin, kuul

dus, kuuldugu, kuulduv, 
kuuldunud, 'kuulduja, 'kuul

dutakse, kuuldutud, isikulise 
tegumoe -kse-olevik: kuulukse

938. 'tunduma, 'tunduda, tun
dun, tundusin, tundus, 'tun
dugu, 'tunduv, 'tundunud, 
'tunduja, 'tundutakse, 'tundu
tud, isikulise tegumoe -kse- 
olevik: tunnukse

939. po leeruma, po leeruda, 
poleerun, poleerusin, po lee- 
rus, po leerugu, po leeruv, po- 
leerunud, po leeruja, po leeru- 
takse, po'leerutud

940. ihaldama, ihaldada, ihal
dan, ihaldasin, ihaldas, ihal
dagu, ihaldav, ihaldanud, ihal
daja, ihaldatakse, ihaldatud

941. parandama, parandada, 
parandan, parandasin, paran
das, parandagu, parandav, 
parandanud, parandaja, pa
randatakse, parandatud
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942. avardama, avardada, avar
dan, avardasin, avardas, avar
dagu, avardav, avardanud, 
avardaja, avardatakse, avar
datud

943. kilja[h] tarna, kilja[h]ta-
da, kilja[h]tan, kilja[h]tasin, 
kilja[h]tas, kilja[h]tagu, kil- 
ja[h]tav, kii ja[h] tanud, kil- 
jalh]taja, kilja[h]tatakse, kil- 
ja[h]tatud

944. vabastama, vabastada, va
bastan, vabastasin, vabastas, 
vabastagu, vabastav, vabasta
nud, vabastaja, vabastatakse, 
vabastatud

945. kirjutama, kirjutada, kir
jutan, kirjutasin, kirjutas, 
kirjutagu, kirjutav, kirjuta
nud, kirjutaja, kirjutatakse, 
kirjutatud

946. ihalema, ihalda, ihalen, 
ihalesin, ihales, ihalgu, iha
lev, ihalnud, ihaleja, ihaldak- 
se, ihaldud

947. kõnelema, kõnelda, kõne
len, kõnelesin, kõneles, kõ
nelgu, kõnelev, kõnelnud, kõ
neleja, kõneldakse, kõneldud

948. mõtisklema, mõtiskleda, 
mõtisklen, mõtisklesin, mõ
tiskles, mõtisklegu, mõtisklev, 
mõtisklenud, mõtiskleja, mõ- 
tiskletakse, mõtiskletud, ehk: 
mõtiskelema, mõtiskella, mõ- 
tiskelen, mõtiskelin, mõtiske- 
li, mõtiskelgu, mõtiskelev, 
mõtiskelnud, mõtiskelija, mõ- 
tiskellakse, mõtiskeldud

949. esitlema, esitleda, esitlen, 
esitlesin, esitles, esitlegu, esit
lev, esitlenud, esitleja, esitle
takse, esitletud, ehk: esitele- 
ma, esitella, esitelen, esitelin, 

esiteli, esitelgu, esitelev, esl- 
telnud, esitelija, esitellakse, 
esiteldud

950. arenema, areneda, arenen, 
arenesin, arenes, arenegu, 
arenev, arenenud, areneja, 
arenetakse, arenetud

951. nohisema, nohiseda, nohi- 
sen, nohisesin, nohises, nohi- 
segu, nohisev, nohisenud, no- 
hiseja, nohisetakse, nohisetud

952. muretsema, muretseda, 
muretsen, muretsesin, muret
ses, muretsegu, muretsev, mu
retsenud, muretseja, muret
setakse, muretsetud

953. rahulduma, rahulduda, ra
huldun, rahuldusin, rahuldus, 
rahuldugu, rahulduv, rahul
dunud, rahulduja, rahulda
takse, rahuldutud

954. külmetama, külmetuda, 
külmetun, külmetusin, külme
tus, külmetugu, külmetuv, 
külmetunud, külmetuja, kül- 
metutakse, külmetutud

955. sadama, sadada, sajan, sa- 
dasin, sadas, sadagu, sadav, 
sadanud, sadaja, sajatakse, 
sajatud

956. vedama, vedada, 'vean, ve
dasin, vedas, vedagu, vedav, 
vedanud, vedaja, 'veetakse, 
'veetud

957. pidama L, pidada, pean, 
pidasin, pidas, pidagu, pidav, 
pidanud, pidaja, 'peetakse, 
peetud

958. pidama 2., pidada, pean, 
pidin, pidi, pidagu, pidav, pi
danud, pidaja, 'peatakse, pea
tud

959. pügama, pügada, 'pöan, pü
gasin, pügas, pügagu, pügav,
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püganud, pügaja, pöetakse, 
pöetud

960. kudema, kudeda, 'koen, 
kudesin, kudes, kudegu, kü
dev, kudenud, kudeja, koe
takse, koetud

961. põdema, põdeda, 'põen, 
põdesin, põdes, põdegu, põ
dev, põdenud, põdeja, pöetak
se, põetud

962. küdema, küdeda, 'koen, 
küdesin, küdes, küdegu, kü
dev, küdenud, küdeja, köe
takse, köetud

963. tegema, teha, teen, tegin, 
tegi, 'tehku, tegev, teinud, te
gija, tehakse, 'tehtud

964. lugema, lugeda, loen, lu
gesin, luges, lugegu, lugev, 
lugenud, lugeja, loetakse, 
'loetud

965. nägema, näha, näen, nä
gin, nägi, nähku, nägev, näi
nud, nägija, nähakse, näh
tud

966. nägima, nägida, näin, nü
gisin, nägis, nägigu, nägiv, 
näginud, nägija, näitakse, 
'näitud

967. laduma, laduda, 'laon, la- 
dusin, ladus, ladugu, laduv, 
ladunud, laduja, 'laotakse, 
'laotud

968. siduma, siduda, 'seon, si
dusin, sidus, sidugu, siduv, 
sidunud, siduja, 'seotakse, 
'seotud

969. kuduma, kududa, koon e. 
kujun, kudusin, kudus, kudu- 
gu, kuduv, kudunud, kuduja, 
'kootakse e. kujutakse, 'koo
tud e. kujutud

970. taguma, taguda, taon, ta
gusin, tagus, tagugu, taguv,

tagunud, taguja, taotakse, 
taotud

971. liguma, liguda, leon, ligu- 
sin, ligus, ligugu, liguv, ligu- 
nud, liguja, "leotakse, "leotud

972. 'kuivama, "kuivada, kui
van, 'kuivasin, "kuivas, "kui
vagu, 'kuivav, 'kuivanud, "kui
vaja, kuivatakse, kuivatud

973. "kasvama, "kasvada, kas
van, "kasvasin, "kasvas, 'kas
vagu, "kasvav, "kasvanud, 
"kasvaja, kasvatakse, kasva
tud

974. 'veerema, "veereda, veeren, 
"veeresin, 'veeres, 'veeregu, 
"veerev, "veerenud, "veereja, 
veeretakse, veeretud

975. 'küpsema, küpseda, küp- 
sen, "küpsesin, 'küpses, küp- 
segu, "küpsev, "küpsenud, 
"küpseja, küpsetakse, küpse- 
tud

976. "loodima, loodida, loodin, 
"loodisin, 'loodis, 'loodigu, "loo- 
div, "loodinud, "loodija, loodi- 
takse, looditud

977. tele" graaf ima, tele graaf i
da, telegraafin, telegraafisin, 
telegraafis, telegraafiga, te
le" graaf iv, tele'graafinud, te
le graafija, telegraafitakse, te- 
legraafitud

978. "määgima, "määgida, mää- 
gin, "määgisin, "määgis, "mää- 
gigu, 'määgiv, 'määginud, 
'määgija, määgitakse, määgi- 
tud

979. "viilima, "viilida, viilin, 'vii- 
lisin, 'viilis, "viiligu, 'viiliv, 
'viilinud, 'viilija, villitakse, 
villitud

980. liimima, 'liimida, liimin, 
'liimisin, 'liimis, liimigu, "lii- 
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miv, 'liiminud, liimi ja, lii
mitakse, liimitud

981. joonima, 'joonida, joonin, 
'joonisin, joonis, joonigu, 
'jooniv, 'jooninud, 'joonija, 
joonitakse, joonitud

982. 'veerima, 'veerida, veerin, 
'veerisin, veeris, 'veerigu, 
'veeriv, 'veerinud, 'veerija, 
veeritakse, veeritud

983. loosima, loosida, loosin, 
'loosisin, loosis, loosigu, 
loosiv, loosinud, loosija, loo
sitakse, loositud

984. soovima, 'soovida, soo
vin, 'soovisin, 'soovis, soovi- 
gu, 'sooviv, soovinud, soovi
ja, soovitakse, soovitud

985. interv juuima, interv juui- 
da, intervjuuin, interv juuisin, 
interv juuis, interv'juuigu, in- 
terv juuiv, interv juuinud, in- 
tervjuuija, intervjuuitakse, 
intervjuuitud

986. sallima, sallida, sallin, 
'sallisin, 'sallis, 'salligu, sal
liv, 'sallinud, 'sallija, sallitak
se, sallitud

987. kammima, kammida, 
kammin, kammisin, kammis, 
'kammigu, kammiv, kammi
nud, 'kammija, kammitakse, 
kammitud

988. jonn!ma, 'jonnida, jonnin, 
jonnisin, jonnis, jonnigu, 
'jonniv, 'jonninud, 'jonnija, 
jonnitakse, jonnitud

989. narrima, narrida, narrin, 
'narrisin, narris, narrigu, 
narri v, 'narrinud, narrija, 
narritakse, narritud

990. pressima, pressida, pres- 
sin, 'pressisin, 'pressis, pres

siga, 'pressiv, pressinud, 
'pressija, pressitakse, pressi
tud

991. bordima, hordida, bor- 
din, bordisin, bordis, bordi- 
gu, bordiv, bordinud, bordi- 
ja, borditakse, borditud

992. tungima, tungida, tungin, 
tungisin, 'tungis, tungigu, 
tangiv, tanginad, 'tangija, 
tangitakse, tangitad

993. maskima, 'maskida, mas- 
kin, maskisin, 'maskis, 'mas
kiga, 'maskiv, 'maskinad, 
'maskija, maskitakse, maski- 
tad

994. vormima, 'vormida, ver
min, vermisin, 'vormis, 'vor
miga, vormiv, vorminad, 
vormija, vormitakse, vormi- 
tad

995. tarnima, 'turnida, turnin, 
'turnisin, turnis, turnigu, 
'turniv, 'turninud, 'turnija, 
turnitakse, turnitud

996. eksima, eksida, eksin, 
eksisin, 'eksis, eksigu, 'ek

siv, 'eksinud, eksija, eksitak
se, eksitud

997. kopsima, kõpsida, kõp
sin, 'kõpsisin, 'kõpsis, 'kepsi
gu, 'kepsiv, 'kepsinud, 'kepsi
ja, kopsitakse, kepsitud

998. otsima, otsida, otsin, ot
sisin, 'otsis, 'otsigu, otsiv, ot-, 
sinud, 'otsija, otsitakse, otsi
tud

999. tantsima, tantsida, tant
sin, 'tantsisin, tantsis, tant
sigu, tantsiv, tantsinud, tant
sija, tantsitakse, tantsitud

1000. 'lintsima, lintsida, lintsin, 
'lintsisin, 'lintsis, lintsigu, 
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lintsiv, 'lintsinud, lintsija, 
lintsitakse, lintsitud

1001. res pektima, respektida, 
respektin, respektisin, res- 
'pektis, respektigu, respek- 
tiv, respektinud, respektija, 
respektitakse, respektitud

1002. lastima, lastida, lastin, 
'lastisin, lastis, lastigu, "las- 
tiv, lastinud, lastija, lasti- 
takse, lastitud

1003. 'sirvima, 'sirvida, sirvin, 
'sirvisin, 'sirvis, "sirvigu, 'sir- 
viv, 'sirvinud, 'sirvija, sirvi- 
takse, sirvitud

1004. kaaluma, 'kaaluda, kaa
lun, kaalusin, kaalus, kaa
lugu, kaaluv, kaalunud, kaa
luja, kaalutakse, kaalutud

1005. raiuma, raiuda, raiun, 
'raiusin, raius, raiugu, raiuv, 
'raiunud, 'raiuja, raiutakse, 
raiutud

1006. sammuma, 'sammuda, 
sammun, 'sammusin, sam
mus, sammugu, sammuv, 
'sammunud, sammuja, sam
mutakse, sammutud

1007. hirnuma, hirnuda, hir
nun, 'hirnusin, 'hirnus, hir
nugu, hirnuv, hirnunud, hir
nuja, hirmutakse, hirnutud

1008. katsuma, 'katsuda, kat
sun, 'katsusin, katsus, 'kat
sugu, katsuv, 'katsunud, kat
suja, katsutakse, katsutud

1009. 'lõppema, lõppeda, lõpen, 
lõppesin, lõppes, lõppegu, 
'lõppev, lõppenud, lõppe ja,
lõpetakse, lõpetud

1010. rääkima, rääkida, rää
gin, rääkisin, rääkis, rääki
gu, rääkiv, rääkinud, rää
kija, räägitakse, räägitud

1011. 'kaapima, kaapida, kaa
bin, kaapisin, kaapis, 'kaa- 
pigu, 'kaapiv, 'kaapinud, 'kaa- 
pija, kaabitakse, kaabitud

1012. neetima, 'neetida, nee- 
din, neetisin, 'neetis, 'neeti- 
gu, neetiv, neetinud, 'neeti- 
ja, needitakse, needitud

1013. märkima, märkida, mär
gin, märkisin, 'märkis, mär- 
kigu, märkiv, märkinud, 
'märkija, märgitakse, märgi
tud

1014. kärpima, 'kärpida, kär
bin, 'kärpisin, kärpis, kär- 
pigu, kärpiv, kärpinud, kär- 
pija, kärbitakse, kärbitud

1015. marssima, marssida, 
marsin, marssisin, marssis, 
'marssigu, marssiv, 'marssi- 
nud, marssi ja, marsitakse, 
marsitud

1016. 'pantima, 'pantida, pan
din, pantisin, 'pantis, 'panti- 
gu, pantiv, 'pantinud, 'panti
ja, panditakse, panditud

1017. šraffima, 'šraffida, šra- 
fin, 'šraffisin, 'šraffis, 'šraf- 
figu, šraffiv, 'šraffinud, šraf- 
fija, šrafitakse, šrafitud

1018. pakkima, pakkida, pa
kin, pakkisin, pakkis, 'pak- 
kigu, pakkiv, pakkinud, 
pakkija, pakitakse, pakitud

1019. 'õppima, õppida, õpin, 
'õppisin, 'õppis, õppigu, õp
piv, 'õppinud, 'õppija, õpi
takse, õpitud

1020. re tuššima, re tuššida, re- 
tušin, re'tuššisin, re'tuššis, re- 
tuššigu, re tuššiv, re tuššinud, 
retuššija, retušitakse, retuši- 
tud
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102L kittima, kittida, kitin, 
'kittisin, kittis, 'kittigu, kit- 
tiv, 'kittinud, 'kittija, kititak
se, kititud

1022. liikuma, liikuda, liigun, 
liikusin, liikus, liikugu, lii
kuv, liikunud, liikuja, liigu
takse, liigutud

1023. 'viipuma, 'viipuda, viibun, 
'viipusin, 'viipus, viipugu, 
'viipuv, 'viipunud, 'viipuja, 
viibutakse, viibutud

1024. 'tõrkuma, 'tõrkuda, tõr
gun, 'tõrkusin, 'tõrkus, 'tõr- 
kugu, 'tõrkuv, 'tõrkunud, 'tõr
kuja, tõrgutakse, tõrgutud

1025. 'hilpuma, hilpuda, hil- 
bun, hilpusin, hilpus, hilpu- 
gu, hilpuv, hilpunud, 'hilpu- 
ja, hilbutakse, hilbutud

1026. rutjuma, rutjuda, rud- 
jun, rutjusin, rutjus, rutju- 
gu, rutjuv, rutjunud, rutju- 
ja, rudjutakse, rudjutud

1027. pakkuma, pakkuda, pa
kun, pakkusin, pakkus, pak
kugu, 'pakkuv, 'pakkunud, 
'pakkuja, pakutakse, pakutud

1028. kippuma, kippuda, ki
pun, kippusin, 'kippus, kip- 
pugu, 'kippuv, kippunud, 
'kippuja, kiputakse, kiputud

1029. sattuma, sattuda, sa
tun, 'sattusin, 'sattus, 'sattu
gu, sattuv, 'sattunud, 'sattu
ja, satutakse, satutud

1030. sulgema, sulgeda, sulen, 
'sulgesin, sulges, 'sulgegu, 
'sulgev, 'sulgenud, sulgeja, 
suletakse, suletud

1031. laadima, laadida, laen, 
laadisin, laadis, laadigu, 
laadiv, 'laadinud, 'laadija, 
'laetakse, 'laetud

1032. 'täidima, täidida, 'täin, 
täidisin, täidis, täidigu, 'täi- 
div, täidinud, täidija, täi
takse, täitud

1033. saagima, 'saagida, saen, 
'saagisin, saagis, saagigu, 
' saagi v, 'saaginud, saagija, 
'saetakse, saetud

1034. 'hälbima, hälbida, häl- 
vin, 'hälbisin, 'hälbis, hälbigu, 
'hälbiv, hälbinud, hälbija, häl
vi takse, hälvitud

1035. lembima, 'lembida, lem- 
min, 'lembisin, lembis, 'lem- 
bigu, 'lembiv, 'lembinud, 'lem- 
bija, lemmitakse, lemmitud

1036. meldima, 'meldida, mel
lin, meldisin, meldis, 'mel- 
digu, 'meldiv, 'meldinud, 
'meldija, mellitakse, mellitud

1037. sündima, 'sündida, sün
nin, 'sündisin, 'sündis, sün
digu, 'sündiv, sündinud, 'sun
dija, sünnitakse, sünnitud

1038. küündima, 'küündida, 
küünin, küündisin, 'küündis, 
'küündigu, 'küündiv, 'küün
dinud, 'küündija, küünitak
se, küünitud

1039. 'nülgima, nülgida, nülin, 
'nülgisin, nülgis, nülgigu, 
'nülgiv, 'nülginud, nülgija, 
nülitakse, nülitud

1040. pürgima, pürgida, pürin, 
'pürgisin, pürgis, pürgigu, 
'pürgiv, 'pürginud, pürgija, 
püritakse, piiritud

1041. mähkima, 'mähkida, mä
hin, 'mähkisin, mähkis, 
'mähkigu, 'mähkiv, mähki
nud, 'mähkija, mähitakse, 
mähitud

1042. pusküna, puskida, pu
sin, puskisin, 'puskis, "puski- 
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gu, 'puskiv, puskinud, pus- 
kija, püsitakse, pusitud

1043. käskima, käskida, kä
sin, käskisin, 'käskis, käs- 
kigu, 'käskiv, käskinud, käs
kija, 'kästakse, kästud

1044. 'nuuskima, nuuskida, nuu- 
sin, 'nuuskisin, 'nuuskis, 
'nuuskigu, nuuskiv, 'nuuski
nud, nuuskija, nuusitakse, 
nuusitud

1045. ehtima, 'ehtida, ehin, 'eh
tisin, 'ehtis, ehtigu, ehtiv, 
'ehtinud, ehtija, ehitakse, 
ehitud

1046. nõiduma, nõiduda, nõiun, 
nõidusin, 'nõidus, 'nõidugu, 
'nõiduv, nõidunud, nõiduja, 
nõiutakse, nõiutud

1047. hauduma, haududa, 
haun, haudusin, haudus, 
haudugu, hauduv, haudu

nud, hauduja, hautakse, 'hau
tud

1048. 'soiguma, soiguda, soiun, 
'soigusin, soigus, 'soigugu, 
'soiguv, soigunud, 'soiguja, 
soiutakse, soiutud

1049. näuguma, näuguda, näun, 
'näugusin, 'näugus, näugugu, 
näuguv, 'näugunud, näugu- 
ja, näutakse, näutud

1050. ambuma, 'ambuda, am
mun, ambusin, 'ambus, am- 
bugu, ambuv, ambunud, am- 
buja, ammutakse, ammutud

1051. pilduma, 'pilduda, piilun, 
pildusin, 'pildus, pildugu, 
pilduv, pildunud, pilduja, 
pillutakse, pillutud

1052. 'vanduma, 'vanduda, van
nun, 'vandusin, vandus, 'van- 
dugu, 'vanduv, 'vandunud,

'vanduja, vannutakse, vannu
tud

1053. ulguma, ulguda, ulun, 
ulgusin, 'ulgus, ulgugu, ul

guv, ulgunud, ulguja, ulu
takse, ulutud

1054. Lõhkuma, lõhkuda, lõ
hun, lõhkusin, lõhkus, 'loh
kugu, 'lõhkuv, 'lõhkunud, 'lõh
kuja, lõhutakse, lõhutud

1055. kiskuma, 'kiskuda, ki
sun, kiskusin, 'kiskus, 'kisku
gu, 'kiskuv, 'kiskunud, kis
kuja, kistakse, 'kistud

1056. uskuma, 'uskuda, usun, 
'uskusin, 'uskus, uskugu, us
kuv, uskunud, 'uskuja, usu
takse e. ustakse, usutud e. 
'ustud

1057. nooskuma, nooskuda, 
noosun, nooskusin, nooskus, 
'nooskugu, nooskuv, noosku- 
nud, nooskuja, noosutakse, 
noosutud

1058. 'vihtuma, vihtuda, vihun, 
'vihtusin, vihtus, vihtugu, 
'vihtuv, 'vihtunud, vihtu ja, 
vihutakse, vihutud

1059. laulma, laulda, laulan, 
'laulsin, laulis, laulgu, lau
lev, 'laulnud, 'laulja, lauldak
se, 'lauldud

1060. 'kuulma, 'kuulda, kuulen, 
'kuulsin, kuulis, 'kuulgu, 'kuu
lev, kuulnud, 'kuulja, kuul
dakse, kuuldud

1061. 'veenma, veenda, veenan, 
'veensin, 'veenis, 'veengu, 
'veenev, 'veennud, 'veenja, 
'veendakse, 'veendud

1062. naerma, naerda, naeran, 
'naersin, naeris, 'naergu, nae
rev, 'naernud, 'naerja, naer
dakse, naerdud
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1063. veetma, 'veerda, veeren, 
'veersin, 'veeris, 'veergu, 'vee
rev, 'veetnud, 'veerja, 'veer- 
dakse, 'veerdud

1064. 'seisma, 'seista, seisan, 
'seisin, 'seisis, 'seisku, 'seisev, 
'seisnud, 'seisja, 'seistakse, 
'seistud

1065. 'tõusma, tõusta, tõusen, 
'tõusin, "tõusis, 'tõusku, tõu
sev, 'tõusnud, 'tõusja, 'tõus
takse, 'tõustud

1066. 'maksma, 'maksta s. 
maksa, maksan, 'maksin, 
'maksis, 'maksku, 'maksev, 
maksnud, maksja, 'makstak
se e. maksetakse, makstud e. 
maksetud

1067. jooksma, joosta, jook
sen, 'jooksin, 'jooksis, 'joos
ku, 'jooksev, 'joosnud, jooks
ja, 'joostakse, 'joostud

1068. lüpsma, 'lüpsta e. 'lüpsa, 
lüpsan, 'lüpsin, 'lüpsis, 'lüps- 
ku, 'lüpsev, 'lüpsnud, 'lüpsja, 
'lüpstakse e. lüpsetakse, 'lüps
tud e. lüpsetud

1069. 'küpsma, küpsta e. 'küp- 
sa, küpsen, küpsin, 'küpsis, 
'küpsku, küpsev, 'küpsnud, 
'küpsja, 'küpstakse e. küpse- 
takse, küpstud e. küpsetud

1070. 'kaitsma, kaitsta, kait
sen, 'kaitsin, 'kaitsis, 'kaits
ku, 'kaitsev, kaitsnud, 'kaits
ja, 'kaitstakse, 'kaitstud

1071. "ostma, "osta, ostan, 'ost
sin, 'ostis, 'ostku, ostev, ost
nud, 'ostja, ostetakse, ostetud

1072. päästma, päästa, pääs
tan, 'päästsin, 'päästis, 'pääst- 
ku, 'päästev, 'päästnud, 'pääst
ja, päästetakse, päästetud

1073. 'saatma, saata, saadan, 
'saatsin, saatis, 'saatku, saa
tev, 'saatnud, 'saatja, saade
takse, saadetud

1074. kartma, karta, kardan, 
'kartsin, "kartis, 'kartku, "kar
tev, kartnud, 'kartja, karde
takse, kardetud

1075. tapma, tappa, tapan, 
'tapsin, "tappis, tapku, "tap
pev, 'tapnud, 'tapja, tapetak
se, tapetud

1076. lõpma, 'lõppa, lõpen, lop
sin, 'loppis, 'lõpku, 'lõppev, 
'lõpnud, lõpja, lõpetakse, lõ
petud

1077. petma, petta, petan, pet
sin, 'pettis, petku, pettev, 
'petnud, 'petja, petetakse, pe
tetud

1078. "katma, "katta, katan, 
"katsin, "kattis, katku, "kat
tev, katnud, 'katja, 'kaetakse, 
'kaetud

1079. 'kütma, 'kütta, kütan, 
'kütsin, 'küttis, kütku, 'küt
tev, 'kütnud, 'kütja, 'köetak
se, 'köetud

1080. hoidma, 'hoida, hoian, 
'hoidsin, 'hoidis, 'hoidku, hoi
dev, 'hoidnud, 'hoidja, 'hoitak
se, 'hoitud

1081. 'nõudma, 'nõuda, nõuan, 
'nõudsin, 'nõudis, 'nõudku, 
"nõudev, "nõudnud, 'nõudja, 
'nõutakse, 'nõutud

1082. püüdma, 'püüda, püüan, 
'püüdsin, püüdis, 'püüdku, 
'püüdev, 'püüdnud, 'püüdja, 
'püütakse, püütud

1083. seadma, 'seada, sean, 
'seadsin, 'seadis, 'seadku, sea

6
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dev, 'seadnud, 'seadja, sea
takse, 'seatud

1084. needma, 'needa, nean, 
'needsin, needis, needku, 
'needev, neednud, needja, 
'neetakse, 'neetud

1085. 'voodma, 'vooda, voan, 
'voodsin, 'voodis, 'voodku, voo- 
dev, 'voodnud, voodja, voe
takse, 'vootud

1086. andma, anda, annan, 
'andsin, andis, 'andku, andev, 
'andnud, andja, 'antakse, an
tud

1087. 'tundma, tunda, tunnen, 
'tundsin, 'tundis, 'tundku, tun
dev, 'tundnud, 'tundja, tun
takse, 'tuntud

1088. 'murdma, murda, mur
ran, 'murdsin, murdis, 'murd
ku, 'murdev, 'murdnud, murd
ja, 'murtakse, 'murtud

1089. 'laskma, lasta, lasen, 
'lasksin, laskis, lasku, laskev, 
'lasknud, 'laskja, 'lastakse, 
'lastud

1090. 'tahtma, tahta, tahan, 
'tahtsin, tahtis, 'tahtku, tah
tev, 'tahtnud, 'tahtja, tahetak
se, tahetud

1091. 'keelama, keelata, keelan, 
'keelasin, keelas, keelaku, 
'keelav, keelanud, 'keelaja, 
keelatakse, keelatud

1092. 'käiaina, käiata, käian, 
'käiasin, 'käias, käiaku, 
'käiav, käianud, 'käiaja, käia- 
takse, käiatud

1093. 'kallama, kallata, kallan, 
'kallasin, 'kallas, kallaku, 'kal
lav, kallanud, 'kallaja, kalla
takse, kallatud

1094. 'korjama, korjata, kor
jan, 'korjasin, 'korjas, korja- | 

ku, 'korjav, korjanud, 'korja
ja, korjatakse, korjatud

1095. jaksama, jaksata, jak
san, jaksasin, 'jaksas, jaksa- 
ku, 'jaksav, jaksanud, jaksa
ja, jaksatakse, jaksatud

1096. tõukama, tõugata, tõu
kan, 'tõukasin, 'tõukas, tõu- 
gaku, tõukav, tõuganud, tõu
kaja, tõugatakse, tõugatud

1097. kaapama, kaabata, kaa
pan, 'kaapasin, 'kaapas, kaa- 
baku, kaapav, kaabanud, kaa
paja, kaabatakse, kaabatud

1098. vaatama, vaadata, vaa
tan, vaatasin, vaatas, vaada
ku, 'vaatav, vaadanud, vaata
ja, vaadatakse, vaadatud

1099. märkama, märgata, 'mär
kan, 'märkasin, märkas, mär- 
gaku, märkav, märganud, 
'märkaja, märgatakse, mär
gatud

1100. kompama, kombata, 
'kompan, 'kompasin, kompas, 
kombaku, 'kompav, komba- 
nud, kompaja, kombatakse, 
kombatud

1101. 'rõnssama, rõnsata, rõns- 
san, rõnssasin, 'rõnssas, rõn- 
saku, 'rõnssav, rõnsanud, 
'rõnssaja, rõnsatakse, rõnsa- 
tud

1102. 'vältama, väldata, vältan, 
'vältasin, 'vältas, väldaku, 
'vältav, väldanud, 'vältaja, 
väldatakse, väldatud

1103. 'lupjama, lubjata, lupjan, 
'lupjasin, 'lupjas, lubjaku,
'lupjav, lubjanud, lupjaja,
lubjatakse, lubjatud

1104. 'niplama, niblata, niplan, 
niplasin, niplas, niblaku, 'nip- 
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lav, niblanud, niplaja, nibla- 
takse, niblatud

1105. 'koprama, kobrata, 'kop- 
ran, 'koprasin, kopras, kob- 
raku, 'koprav, kobranud, kop- 
raja, kobra takse, kobratud

1106. 'hutjama, hudjata, hut- 
jan, hutjasin, 'hutjas, hudja- 
ku, 'hutjav, hudjanud, 'hutja- 
ja, hudjatakse, hudjatud

1107. 'ketrama, kedrata, 'ket
ran, ketrasin, 'ketras, kedra- 
ku, 'ketrav, kedranud, ketra
ja, kedratakse, kedratud

1108. 'latvama, ladvata, latvan, 
'latvasin, 'latvas, ladvaku, lat- 
vav, ladvanud, 'latvaja, ladva- 
takse, ladvatud

1109. hakkama, hakata, 'hak
kan, hakkasin, hakkas, ha
kaku, hakkav, hakanud, 'hak
kaja, hakatakse, hakatud

1110. hüppama, hüpata, 'hüp
pan, 'hüppasin, hüppas, hü- 
paku, hüppav, hüpanud, hüp
paja, hüpatakse, hüpatud

lill, 'ruttama, rutata, 'ruttan, 
ruttasin, ruttas, rutaku, rut
tav, rutanud, 'ruttaja, ruta
takse, rutatud

1112. 'kaebama, kaevata, kae
ban, kaebasin, 'kaebas, kae
vaku, kaebav, kaevanud, kae
baja, kaevatakse, kaevatud

1113. 'pöidama, pöiata, 'pöidan, 
'pöidasin, pöidas, pöiaku,
'pöidav, pöianud, pöidaja,
põlatakse, põlatud

1114. 'voodama, voata, voodan, 
'voodasin, 'voodas, 'voaku, 
voodav, 'voanud, 'voodaja, 
'voatakse, voatud

1115. 'muigama, muiata, mui- 
gan, muigasin, 'muigas, muia- 

ku, 'muigav, muianud, mui- 
gaja, muiatakse, muiatud

1116. 'voogama, voata, voo- 
gan, voogasin, voogas, 'voa
ku, voogav, 'voanud, 'vooga- 
ja, 'voatakse, 'voatud

1117. kõlbama, kõlvata, kõl
ban, 'kõlbasin, kõlbas, kõlva- 
ku, kõlbav, kõlvanud, kõlba
ja, külvatakse, kõlvatud

1118. tõmbama, tõmmata, 'tõm
ban, tõmbasin, tõmbas, tõm
maku, 'tõmbav, tõmmanud, 
tõmbaja, tõmmatakse, tõm
matud

1119. 'orbama, orvata, 'orban, 
'orbasin, orbas, orvaku, or- 
bav, orvanud, orbaja, orva- 
takse, orvatud

1120. kuldama, kullata, kul
dan, kuldasin, kuldas, kul- 
laku, kuldav, kullanud, 'kul
daja, kullatakse, kullatud

1121. hindama, hinnata, hin
dan, hindasin, hindas, hin- 
naku, hindav, hinnanud, hin
daja, hinnatakse, hinnatud

1122. kordama, korrata, kor
dan, kordasin, kordas, kor- 
raku, kordav, korranud, kor
daja, korratakse, korratud

1123. öördama, öörata, öördan, 
'öördasin, 'öördas, ööraku, 
'öördav, ööranud, öördaja, 
ööratakse, ööratud

1124. algama, alata, algan, 'al
gasin, 'algas, alaku, algav, 
alanud, 'algaja, alatakse, ala
tud

1125. pelgama, peljata, 'pelgan, 
'pelgasin, pelgas, peljaku, 
'pelgav, peljanud, 'pelgaja, 
peljatakse, peljatud
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1126. 'hiilgama, hiilata, hiil
gan, hiilgasin, hiilgas, hiila
ku, 'hiilgav, hiilanud, hiilga
ja, hiilatakse, hiilatud

1127. 'kargama, karata, 'kar
gan, kargasin, kargas, kara- 
ku, kargav, karanud, karga
ja, karatakse, karatud

1128. 'pärgama, pärjata, 'pär
gan, 'pärgasin, 'pärgas, pär- 
jaku, pärgav, pärjanud, 'pär
gaja, pärjatakse, pärjatud

1129. möirgama, möirata, 'möir
gan, 'möirgasin, 'möirgas, 
möiraku, 'möirgav, möiranud, 
möirgaja, möiratakse, möira
tud

1130. ohkama, ohata, ohkan, 
'ohkasin, 'ohkas, ohaku, 'oh
kav, õhanud, 'ohkaja, õhatak
se, ohatud

1131. 'viskama, visata, 'viskan, 
'viskasin, 'viskas, visaku, 'vis
kav, visanud, 'viskaja, visa
takse, visatud

1132. hõiskama, hõisata, 'hõis
kan, hõiskasin, 'hõiskas, hõi- 
saku, 'hõiskav, hõisanud, 'hõis
kaja, hõisatakse, hõisatud

1133. purskama, pursata, 'purs
kan, 'purskasin, purskas, pur- 
saku, purskav, pursanud, 
'purskaja, pursatakse, pursa- । 
tud

1134. 'kohtama, kohata, 'koh
tan, 'kohtasin, kohtas, koha
ku, 'kohtav, kohanud, kohta
ja, kohatakse, kohatud

1135. 'pöörlema, pöörelda, pöör- 
len, 'pöörlesin, pöörles, pöö- 
relgu, pöörlev, pöörelnud, 
'pöörleja, pööreldakse, pöörel- 
dud

1136. mäslema, mässelda, mäs- 
len, mäslesin, mäsles, mäs- 
selgu, 'mäslev, mässelnud, 
'mäsleja, mässeldakse, mäs- 
seldud

1137. närvlema, närvelda, närv- 
len, 'närvlesin, 'närvles, när- 
velgu, 'närvlev, närvelnud, 
'närvleja, närveldakse, när- 
veldud

1138. ekslema, ekselda, 'eks
len, ekslesin, 'eksles, ekselgu, 
'ekslev, ekselnud, eksleja, ek
seldakse, ekseldud

1139. liiklema, liigelda, liiklen, 
liiklesin, liikles, liigelgu, 'liik

lev, liigelnud, 'liikleja, liigel- 
dakse, liigeldud

1140. kauplema, kaubelda, 
'kauplen, kauplesin, kauples, 
kaubelgu, kauplev, kaubel
nud, 'kaupleja, kaubeldakse, 
kaubeldud

1141. võitlema, võidelda, 'võit
len, 'võitlesin, võitles, võidel
gu, 'võitlev, võidelnud, 'võit
leja, võideldakse, võideldud

1142. kerklema, kergelda, kerk- 
len, 'kerklesin, kerkles, kergel- 
gu, kerklev, kergelnud, kerk- 
leja, kergeldakse, kergeldud

1143. kemplema, kembelda, 
'kemplen, 'kemplesin, 'kemp
les, kembelgu, kemplev, kem- 
belnud, 'kempleja, kembeldak- 
se, kembeldud

1144. 'santlema, sandelda, sant- 
len, santlesin, 'santles, san- 
delgu, 'santlev, sandelnud, 
santleja, sandeldakse, sandel-
dud

1145. 'kaklema, kakelda, kak
len, 'kaklesin, 'kakles, kakel- 
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gu, 'kaklev, kakelnud, kak
leja, kakeldakse, kakeldud

1146. hüplema, hüpelda, hüp
lev, hüplesin, hüples, hüpel- 
gu, 'hüplev, hüpelnud, hüple- 
ja, hüpeldakse, hüpeldud

1147. 'tõtlema, tõtelda, 'tõtlen, 
'tõtlesin, 'tõtles, tõtelgu, tõt
lev, tõtelnud, tõtleja, tõtel- 
dakse, tõteldud

1148. mõtlema, mõtelda e. mõel
da, 'mõtlen, 'mõtlesin, 'mõt
les, mõtelgu e. mõelgu, 'mõt
lev, mõtelnud e. mõelnud, 
'mõtleja, mõteldakse e. mõel
dakse, mõteldud e. 'mõeldud

1149. 'ütlema, ütelda e. 'öelda, 
'ütlen, ütlesin, 'ütles, ütelgu 
e. öelgu, 'ütlev, ütelnud e. 
'öelnud, ütleja, üteldakse e. 
'öeldakse, üteldud e. 'öeldud

1150. kaeblema, kaevelda, 
'kaeblen, kaeblesin, kaebles, 
kaevelgu, kaeblev, kaevelnud, 
'kaebleja, kaeveldakse, kae- 
veldud

1151. vaidlema, vaielda, 'vaid
len, 'vaidlesin, 'vaidles, vaiel- 
gu, 'vaidlev, vaielnud, vaidle
ja, vaieldakse, vaieldud

1152. liuglema, liuelda, liuglen, 
'liuglesin, 'liugles, liuelgu, 
'liuglev, liuelnud, liugleja, 
liueldakse, liueldud

1158. aeglema, ajelda, aeglen, 
'aeglesin, aegles, ajelgu, aeg- 
lev, ajelnud, aegleja, ajeldak- 
se, ajeldud

1154. õmblema, õmmelda, 'õmb
len, 'õmblesin, õmbles, õm- 
melgu, õmblev, õmmelnud, 
'õmbleja, õmmeldakse, õmmel
dud

1155. närblema, närvelda, närb- 
len, närblesin, närbles, när- 
velgu, 'närblev, närvelnud, 
'närbleja, närveldakse, när- 
veldud

1156. lendlema, lennelda, lend
len, 'lendlesin, 'lendles, len- 
nelgu, lendlev, lennelnud, 
'lendleja, lenneldakse, lennel- 
dud

1157. käändlema, käänelda, 
'käändlen, käändlesin, käänd- 
les, käänelgu, 'käändlev, kää- 
nelnud, 'käändleja, käänel- 
dakse, kääneldud

1158. 'võrdlema, võrrelda, võrd
len, 'võrdlesin, 'võrdles, võr
relgu, võrdlev, võrrelnud, 
'võrdleja, võrreldakse, võrrel
dud

1159. juurdlema, juurelda, 
'juurdlen, juurdlesin, juurd
les, juurelgu, juurdlev, juu
relnud, juurdleja, juureldak
se, juureldud

1160. sülglema, süljelda, sülg- 
len, sülglesin, 'sülgles, süljel- 
gu, sülglev, süljelnud, 'sülgle- 
ja, süljeldakse, süljeldud

1161. 'karglema, karelda, 'karg- 
len, 'karglesin, kargles, ka- 
relgu, karglev, karelnud, 
kargleja, kareldakse, karel-
dud

1162. möirglema, möirelda, 
'möirglen, möirglesin, 'möirg- 
les, möirelgu, 'möirglev, möi- 
relnud, 'möirgleja, möireldak- 
se, möireldud

1163. 'vehklema, vehelda, 'vehk
len, 'vehklesin, 'vehkles, ve- 
helgu, 'vehklev, vehelnud,



[1164] 86 tll66]

'vehkleja, veheldakse, vehel- 
dud

1164. 'visklema, viselda, visk- 
len, visklesin, viskles, visel- 
gru, 'visklev, viselnud, viskle
ja, viseldakse, viseldud

1165. 'laisklema, laiselda, laisk
len, 'laisklesin, 'laiskles, lai

selgu, 'laisklev, laiselnud, 
laiskleja, laiseldakse, laisel- 
dud

1166. kahtlema, kahelda, kaht
len, kahtlesin, kahtles, ka- 
helgu, kahtlev, kahelnud, 
'kahtleja, kaheldakse, kahel
dud



a _  aar
a. — aasta
ä (igaüks... eest [näit, lauses: 

„3 tükki ä 5 senti” — 3 tük
ki, igaüks 5 sendi eest])

aabits, ~a, 205; ^a tõde jne.
aade, aate, 743
aadel, 'aadli, 188; ~ kõnd,

konna, 728
aader (soon), aadri, 190
aadlik, 'aadliku, 729; aadli- 

^seiszts jne.
aadress, aadres si, 417; ~ima, 

~ida, 'aadressin, 990
aafriklane, aafriklase, 282
‘aaloe (karusapp — taim), ^,20 
aam (vedelikumõõt, -nõu),

aami, 404
aamen, ~i, 228
aami[s] sepp; aami^vits jne.
aam pai k
aar (pinnamõõt; lüh. a), aari,406
aare (kallisvara), 'aarde, 765
aaria (laul), 248
aas L (rohumaa), aasa, 332; 

~^osi, ~jü,lane jne.
aas 2. (silmus), aasa, 332
aasialane, aasialase, 282;

'aasialik, aasialiku, 733
aasta, ~, 164; aasta-aastalt;

~'käik, ~jpikkune, ~ sada 
(— sajand) jne.; ^ne, ^se, 
275

aate vt. aade; ~Une, ^lise, 283 
aatom (algaine väikesim, keemi

liselt jagamatu osake), ~i, 226
abajas (väike laht), abaja, 256 
aba kala
aba luu

abes siinlane, abes siinlase, 275 
abessiiv (ilmaütlev kääne), 

abessiivi, 411
abi, 95; ~^elluma, 936; 

~ elu, ~Jcaasa jne.; ~elu- 
jpaar jne.; ~ lik, ^liku, 733; 
Liine, /^lise, 283; — s tarna 
[kedagi] (abi andma [kelle
legi]), 944; ^tu, ^tu, 255

abiturient (keskkooli lõpeta
ja), abituriendi, 524

abitus, ~e, 280
abjakas, abjaka, 257
ablas (ahne, õgiv), 'apla, 791
ablatiiv (alaltütlev kääne), 

ablatiivi, 411
abo neerima (tellima), 982; abo

nent (tellija), abonendi, 524
abort (nurisünnitus), abordi, 

524
absolutism (ainuvalitsus), ab

solutismi, 428; absoluutne 
(iseline; päris; ülepoolne — 
enamuse kohta), abso luutse, 
265; abso luut väärtus jne.

abstra heerima (ära tõmbama, 
eemaldama; üksikuid tun
nuseid eemaldama, olulist ju
hulisest eraldama, mõtenda- 
ma), 982; abstraktne (mõ
te ndatud ; mõisteline, mõtte
line), abst raktse, 265; abst
raktsioon (mõtendus), abst
raktsiooni, 405

absurd (mõttetus), absurdi, 
420; ^ne (mõttetu, võima
tu), ~se, 265

abt (kloostriülem), abti, 438; 
abtiss (nunnakloostri nais- 
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ülem), abtissi, 417; ~'kond । 
(abti valdkond), ~konna, 728

ader, adra, 717
adessiiv (alalütlev kääne),

adessiivi, 411
adjektiiv (omadussõna), ad- I

jektiivi, 411
adju tant (käskudetäitja ohvit

ser), adjutandi, 524
administraator (haldaja, va

litseja), ~i, 230; administra
tiivne (halduslik, valitsus
lik), administratiivse, 265; 
administratiiv Jjigus jne.;
administratsi oon (haldus, va
litsus), administratsiooni, 405; 
administreerima (haldama, 
valitsema), 982

admiral, ~i, 135; ~i'teet (me- 
reväge juhtiv ametkond), ~i- 
teedi, 520

adra vt. ader; ~ maa jne.
adressaat (kirja saaja), adres

saadi, 520; adressant (kirja 
saatja), adressandi, 524; ad- 
res seerima (— aadressima), 
982

adru (meremuda), 147
adven tism (usulahk), adven- 

tismi, 428; adven tist, adven- 
tisti, 439

adverb (määrsõna), adverbi, 
419

adverbiaal (määrus), adverbi
aali, 403; ~ne, ~se, 265

advokaadiline, advokaadilise, 
283

advokaat, advokaadi, 520; ; 
~ kõnd, konna, 728; ~ lik, 
/^liku, 729; advokatuur (ad- 
vokaatkond; advokaadikut
se), advokatuuri, 406

'ae!
aed, aia, 560; aedik (aiake, 1

sulg), aediku, 241; ~ J,inn,
jne.; [üle-] ~ne, ~se, 

265; ~'nik, ~niku, 729
'aeg, aja, 571; aeg-ajalt; ^a- 

misi; mööda; ~ kõnd 
(geoloogiline ajaühik), ^kon
na, 728; ~lane, ^-lase, 275; 
~lus, ^luse, 272; aeglustama, 
944; aeglustuma, 954; [enne-] 
~ne, ~se, 265; ~sasti; ~u; 
>vuma (aja jooksul maksvust 
kaotama, kustuma), ~uda, 
^un, 935; ~ umine, ^umise, 
284; /^us, ^sa, 186

'aelema (rahutult liikvel ole
ma; püherdama; vedelema), 
aelda, aelen, 930

'aer, aeru, 450
aerod room (lennuväli) aero- 

droomi, 404; aeroplaan (len
nuk), aeroplaani, 405; aero- 
staat (õhupall), aerostaadi, 
520

aeru tarna, 945
'aetama („ae” hüüdma), aeta

da, aetan, 928
'aetama, aetakse vt. ajama; 

aetis, aetise, 271
aevastama, 944; aevastas, ae- 

vastuse, 280
aferist (õnnekütt), aferisti, 439 
a[f]'fekt (tugev tundmus, mee-

leärevus, kihk), a[f]fekti, 438 
a[f]'fišš (müürileht, plakat),

a[f]fiši, 530
afgaanlane, afgaanlase, 275
afo rism (mõttekild, mõttetera), 

aforismi, 428; aforistlik, 729 
afäär (juhtumus, asi), afääri, 

406
aga
a gaav (taim), agaavi, 411
agan, ~a, 200; ~ane, ^ase, 281 
agar, ~a, 203; ~us, ^use, 280 
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agenda (jumalateenistuse kord, 
kiriku-käsiraamat; märk
mik), 141

a'gent, agendi, 524; agen tuur, 
agentuuri, 406

a[g]gre'gaat olek (keha olek 
[tahkes, vedelas v. gaasisar- 
nases seisukorras])

a[g]gres siivne (pealetungiv), 
a[g]gres'siivse, 265

agitaator (kihutaja, kihutus
töö tegija), ~i, 230; agitatsi
oon (kihutus), agitatsiooni, 

405; agi teerima (kihutustööd 
tegema), 982

a goonia (surmaheitlus), 248
ag raar küsimus jne.; ^ne

(maa-asjanduslik, maandus- 
lik), ^,se, 265

agronoom (põllumajandustead- 
lane), agronoomi, 404; ^ia 
(põllumajandus-, maatulun- 
dusteadus), ^ia, 248; agro- 
noomiline, agronoomilise, 283

agu (koit; eha), 'ao, 316
agul (eeslinn), ~i, 225
'ah!; ahah!
ahan vt. ahtma
ahas (kitsas), ahta, 803; ^ta

rna, 944; ~tus, ^,tuse, 280
ahe (reheparsil kuivatatav vi

li), ahte, 775
ahel, ~a, 198; ^dama, 940; 

~duma, 953; ahe lik, ^iku, 
733; ~jas (ahelataoline), ~ja, 
256

ahendama (kitsamaks tegema), 
941; ahenema, 950

aher, ahtra, 833
aher vare, aher var s
ahi, ahju, 710
ahing (kalapüügiriist), ~i, 221 
ahistama (suruma, kitsikusse 

ajama), 944

I ahmima, ahmida, ahmin, 994; 
ahmitsema, 952

ahne, ahne, 739; ahnitsema, 
952; ahnus, ahnuse, 272

ahta vt. ahas; ~ke[ne], ~ke
se, 286

ahte vt. ahe
ahter (laeva tagaosa), ahtri, 190 
ahtma (täis tuupima, vahele

suruma; parsile kuivama 
tõstma), 'ahta, ahan, 1090

ahtra vt. aher; ahtrus, ahtru- 
se, 272

ahv, ahvi, 440
ahvatama, 945; ahvat[e]lema, 

ahvatleda e. ahvatella, ah- 
vat[e]len, 949; ahvatis (ah- 
vatusvahend, hõrgutis, sööt), 
ah vatise, 279; ahvatus, ahva- 
tuse, 280

ahven, ~a, 200
ahviline, ahvilise, 283; ah virna, 

'ahvida, ahvin, 1003; ahv lik, 
'ahvliku, 729

ai!
aia vt. aed ja aid; ~ maa, 

~jviljus jne.; ^ndus, indu
se, 280

aid (— aed), aia, 558
( aida vt. ait
i aietama, 945
| aim, aimu, 447; ~ama, aima

ta, ~an, 1091; ^[d]us,
/^-[djuse, 272; aime (aimami
ne, aim), ~e, 736

aina (ainult: täitsa; üha); ~ne, 
! ~se, 273

aine, aine, 736: aineline, 'aine
lise, 283; ~s (materjal), ~se, 
268; kahju jne.; ~stik, 
istiku, 733; aine vahetus 
jne.

ainiti (üksisilmi)
ainsus, ~e, 272
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'ainu vt. ainus; ~ke[ne], ^ke
se, 286; laadne, õigus 
jne.; ~lik (hädatarvilik), 
~liku, 733; ~line, ^lise, 283; 
~lt; ainsa, 186; ainus, 
ainu, 815; ~ üksi

'ais, aisa, 334
aist (tundemeel, -võime), ais

ti, 439; aistiline, aistilise, 283; 
/virna (meelte kaudu tund
ma), ~ida, aistin, 1002; ais
ting (meelte kaudu tundmine, 
tunne), aistingu, 240; ~lik 
(meelas, meeleline, lihameel- 
ne), /-v/liku, 729

ait, aida, 484
aitama, aidata, aitan, 1098; 

ait lik (aitamisvalmis, aita
ja), aitliku, 729

aituma!; aitäh!
aiva (aina)
aja vt. aeg; ~ Järk, ~ Jciri jne.; 

zv/lik, ~liku, 733; ~ line,
/^lise, 283

ajama, ajada, ajan, 915
ajas tik (ajajärk, ajastu ala

osa), ajastiku, 733; ajastu 
(ajajärk, aegkonna alaosa), 
ajastu, 255

ajatama 1. (mitmele tähtajale 
jaotama — maksmist), 945

ajatama 2. (taimeks kasvata
ma), 945

aja viitmata
aje (tõuge, midagi esilekutsuv 

olu), ~, 140; ~nd (millelegi 
tõukav, liikumapanev põh
jus, tõugend), ~ndi, 218

aju L (ajamine), 122;
^v- jaht, ~ JöLä jne. ,

[pea-] aju 2., 122; jas
(ajutaoline), /v, ja, 256; ~ Jcel- 
me, J.uu jne.

ajuma (end ajama; teist ini- |

1 mest taga rääkima), ajuda, 
ajun, 924; ajur (ajaja; kahu- 
risõitja), ajuri, 230

ajuti; ~ne, ^se, 283
äkaatsia (taim), 248
akadeemia (ülikool; teaduste 

või kunstide asutis), 248; 
akadeemik (akadeemia liige; 
kõrgema õppeasutise õppe
jõud; selle asutise lõpetanud 
isik), akadeemiku, 241; aka
deemiline, akadeemilise, 283

aken, akna, 823
ak[k]redi teerima (volitama, vo

likirja andma), 982
ak[k]umu laator (jõukuhjaja,

-koguja), ^i, 230
'akna vt. aken; ~ kardin jne.;

— line, ~lise, 283
akord (kooskõla), akordi, 420
akrobaat (köietantsija, turni- 

miskunstnik), akrobaadi, 520 
aksioom (põhi-, alglause), ak

sioomi, 404; vne, ~se, 265 
akt (toiming, toimetus; asja-

kiri, dokument; dokumenti- 
dekaust, toimik; vaatus; alasti 
inimkeha kujutus), akti, 438

ak tiiv (tegevik), aktiivi, 411; 
^ne (tegev, toimekas), vse, 
265; -vsus, ^suse, 272; 
zx/wteenistus jne.

akti lõiv jne.
aktiva (hüvistu), 251

I aktsent (rõhk), aktsendi, 524; 
vüna (— rõhutama), ~ida, 
aktsendin, 1016; aktsentu eeri- 
ma (— aktsentima), 982

akt'sept (käskveksli vastuvõtt; 
vastuvõtu-pealkiri), aktsepti, 
438; aktsep'tant (käskveksli 
[maksmiseks] vastuvõtja), 
aktseptandi, 524; aktsep tee
rima (vastu võtma), 982
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aktsia (osatäht), 248;
selts jne.

lkt siis (tarbe- ja maitseaineilt 
võetav maks), aktsiisi, 408

iktsionär (osatähtede omanik), 
zx/i, 138

*ktsi'oon (tegevus, toiming; 
üritus), aktsiooni, 405

aktuaalne (parajasti päevakor
ral olev, tähtis; tõsieluline), 
aktu aalse, 265

aktus pidulik koosolek), ~e.272
kusa tiiv (sihitav kääne), aku
satiivi, 411

kustika (kõlaõpetus; kõlavus- 
tingimused ettekanderuumis),

250; akustiline, akustilise, 
283

akuutne (äge, terav), akuutse, 
265

Jc vaarium (klaasseintega ve
sistu veeloomade tarvis), ~i, 
136

ikvarell (vesivärvimaal), ak
varelli, 413; ~ jvärv jne.

la 1. (tööpõld, piirkond, vald
kond), 51

la 2. (alati)
la 3. (allpool olev, mitte 
täis-); ~jealine, ~ hapend 
jne.

labaster (kipsitaoline mine
raal), alabastri, 190

alal [olema]; ^e [jääma];
^ze ütlev [kääne], 210;
~ hoid, ~ Jvoidlik jne.

alaline, alalise, 283; alalisus, 
alalisuse, 280

alalt; ~ 'ütlev [kääne], 210
alalõpmata
lal ütlev [kääne], 210
lana, zx,a, 199; ala niik, alami- 
ku, 733; lik, ~liku, 733;
~jmäär, ~^saksa jne.

alandama, 941; alandlik, aland
liku, 733; aland likkus, aland
likkuse, 272; alandus, alan
duse, 280

[ameti-]alane, alase, 273
alanema, 950; alang, alangu, 240 
alarm (häire, virge, lärm), 

alarmi, 427; alar meerima (— 
alarmima), 982; ^ima (häi- 
restama, virgestama), ~ida, 
alarmin, 994; ~ signaal jne.

alasi, 252
alas pidi
alasti; ~ olek jne.
ala tasa; ala tasane; alati;

ala tihti; alatine, alatise, 283 
alatsi (alaspidi)
alatu, ~, 255; ~s, ^se, 280 
ala ^väärtuslik jne.
al baania [keel]; al baanlane, 

al baanlase, 275
albatross (tormilind), albat

rossi, 417
albi vt. alp; ~kas, ~ka, 257 
album, zx,i, 226
aldi vt. alt [aldi]; ~ laulja, 

162, jne.
ale (sõõrd, mullaga katmatu 

kütis), 140
ale mann (germaani suguharu 

liige), alemanni, 415
alev, ~i, 238; alevik, ^iku, 

733; z^i vanem jne.
alfabeet, alfabeedi, 520
alg aeg, ~ Jiaridus jne.; ~a- 

ma, alata, zvan, 1124; algata
ma, 945; algatus, algatuse, 
280; algatus võime jne.; alge, 
~e, 739; alge, ~me, 840

algebra, ^z, 251; z^line, z^lise, 
283

algeline, algelise, 283
algi vt. alk
alglik (ehtne, algallikale vas
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tav, usutav), algliku, 729; ! 
[esi-]'algne, 'algse, 265; [tal
ve] 'algu; 'alguks; [töö] al
gul; algule; algult; 'alguni;
algu pool; algu pära; algu

pärand, 218; algu pärane; al
gu päratsema, 952; algus (ha
katus), 'alguse, 272; 'algus- 
'lik, 'algusliku, 733; algus- 
jmeridiaan jne.

ali'ment (elatis), alimendi, 524
alistama (alla heitma), 944; alis

tuma, 954
'alk (lind), algi, 521
al keemia (keskaegne kullatege- 

miskunst), 248; alkeemik, 
alkeemiku, 241; alkeemiline, 
alkeemilise, 283

alkohol, ~i, 135; ~ik, ^.iku, j 
241; keeld jne.; ~ine, 
~ise, 273; alkoho lism, ~ is
mi, 428; ~jrnürgistus jne.;
~ne, /x/se, 285

all [olema]; ~a [jääma]; ~a- 
heitlik jne.; ^a poole

allatiiv (alaleütlev kääne), al
latiivi, 411

allee (puiestee), 4
allegooria (mõistukuju), 

248; allegooriline, allegoorili
se, 283

allegri (odav rahvaloterii), 
252

alles
alligaator (loom), ~i, 230
aTlikane, al likase, 281; allikas,

al lika, 257
all kiri, ~^ohvitser jne.;

~ pool; ~tuule^küZ<j jne.
alluma [kellelegi], alluda, 'al

lun, 936; ~tu, ~tu, 255; 
allutama, 945; alluvus, 'allu
vuse, 280

'all vee; 'all vee laev jne.

almanahh (mitmekesise sisu
ga perioodiline väljaanne), 
almanahhi, 412

almus (armuand, annetis), ~e, 
269

alp (narr, kergats), albi, 522
alpaka (riie; metall; loom), 

—, 250
al pima, 'al pida, al bin, 1014
al pi roos, ~ taimestik jne.
al pus, ~e, 272
al t (hääl), al di, 524 
alt [tulema]; ~jiva jne. 
altar, ~i, 230
alternatiiv (valik emma-kum- 

ma vahel; üks emmast-kum- 
mast), alternatiivi, 411; ~ne, 
~se, 265

alt 'käe; alt käe maks [-u] jne.
alto (alt [aldi]), 146
alt 'poolt

altruism, altruismi, 428; alt
ruistlik (teiste eest hoolit
sev), altru istliku, 729

alt tuule
[alul] vt. algul
alumiinium (metall), ~i, 136
alumine, alumise, 284; alune, 

aluse, 273
alus 1. (vee-sõiduk), ^e, 269
alus 2. (põhi, põhiosa; leelis), 

~e, 269; ~ene, ~ese, 283; 
~e poolne jne; ~etu, ^etu, 
255; ~etus, ^etuse, 280;

kiht, ~Jkott jne.; ~tarna, 
944; ^tus, /x/tuse, 280; z-xus, 
/^use, 280

ama töör (asjaarmastaja), ama
tööri, 406

'amb (vibupüss), ammu, 663
ambulants (käijate haigete 

vastuvõtmise koht; liikuv 
laatsaret), ambulantsi, 435; 
~ jravitsus jne.; ambula toor-
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ne (liikuv, rändav; ambu
lantsis toimetatav [ravimi
ne]), ambula toorse, 265

ambuma (vibupüssiga lask
ma), ambuda, ammun, 1050

ameerikalik, ameerikaliku, 733;
ameeriklane, ameeriklase, 282 

amelema (kellegi ümber aga
rasti tegevuses olema), amel- 
da, amelen, 947

amet, ^i, 235; ^asutis, ~i- 
vsõit, ~ljlhing jne.; kõnd» 
~ konna, 728; ^,'lik, ~liku, 
733; nik, ^niku, 733; ~nik-
kond, ^nikkonna, 728

ametüst (kalliskivi), ametüsti, 
439

amfüb (kahepaikne), amfiibi, 
398

amfiteater (ringteater), amfi
teatri, 190

amm (lapsehoidja; imetaja), 
amme, 381

ammoniaak (keemiline ühend), 
ammoniaagi, 515; ~ vesi
jne.; ammoonium. ammoo- 
niumi, 136

ammu vt. amb
ammu; aegne; ^gi
ammuli
ammuma, 'ammuda, ammun, 

1006
ammun vt. ambuma ja ammu

ma
ammune, ammuse, 273
ammutama, 945; ammutus, am- 

mutuse, 280
amnesteerima (— amnestima), 

982; am nestia (üldarmustus, 
-armuandmine, armamine), 
amnestia, 248; am nestima 
(üldarmustama, armama), am- 
nestida, amnestin, 1002

andeks ^andmine

a morfne (kujutu, vormitu), 
amorfse, 265

amortisatsioon (kustutamine), 
amortisatsiooni, 405; amorti- 
'seerima ([jaokaupa] kustuta
ma), 982

'amper (elektrivoolu tugevuse 
ühik), ampri, 190; ~ mee
ter, ~^tund jne.

amulett (ohutis), amuleti, 531
a'mööb (üherakuline loom), 

amööbi, 398
anakonda (hiigelmadu), 141
analoogia (samus), 248; 

analoogiline (samalaadne, 
sarnane), analoogilise, 283

analü'seerima (— analüüsima), 
982; ana lüüs (algosadeks la
hutamine, eritlus), analüüsi, 
408; analüüsima (eritlema), 
analüüsida, analüüsin, 983; 
analüütiline, analüütilise, 283 

ananas (taim; selle vili), ~e, 
280

a'narhia (korralagedus),
248; anarhiline, anarhilise, 
283; anar hism (ühiskondlik
ku võimu ning sundust eitav 
õpetus), anarhismi, 428; anar
hist, anarhisti, 439; anar
histlik, anar histliku, 729

anastama (vägivaldselt oman
dama, vallutama), 944

ana toom, anatoomi, 404; ~ia 
(kehaehitus-õpetus), ~ia, 248; 
anatoomikum (asutis anatoo
mia õpetamiseks ja uurimi
seks), anatoomikumi, 136; 
anatoomiline, anatoomilise, 
283

and, anni, 645; andam, 'anda
mi, 226

'ande vt. anne; ~kas, ~ka, 
257; ~ks^andmine, 277, jne.;
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~kus, /^kuse, 280; .^line, 
~lise, 283; ^stama (andeks 
andma), 944; ^stus, ustuse, 
280; ,^tu, /^tu, 255

[nõu-]'andla ([nõu-]andekoht),
163; [järele-]'and'lik,

'andliku, 729; andma, anda, 
annan, 1086; andmed vt. 
anne [andme]

andrese päev
anduma, 'anduda, 'andun, 936;

andumus, andumuse, 280
'andur (laeval, taimel jne.), 

andru, 193
anekdoot (nalja-, kõdijutuke), 

anekdoodi, 520; lik, ~li- 
ku, 729

angaar (lennukikuur), angaa- j 
ri, 406

angeldama (—hangeldama), 940 j 
'angeli (kari)
angerjas, angerja, 256; anger- 

Jconn, anger uss jne.
anger^uaTcs, ~jvars jne.
angiin (kurgupõletik), angiini, 

405
anglikaani [kirik]; anglo- 

ameerika [kunst], anglo^saks
[-i] jne.

angroo (hulgi, suurel hulgal, 
suurmüügil); ~ jmüük jne.

a niis (taim), aniisi, 408
aniliin (keemiline ühend), ani

liini, 405; ~ jvärv jne.
an keet (ringküsimus), ankee

di, 520
ankur, 'ankru, 193; duma, 953
anne, 'ande, 762; anne, 'andme, 

848
anneksi oon (annekteerimine), 

anneksiooni, 405; annektee- 
rhna (liidendama, võõra rii
gi maad vägivaldselt oma 
külge liitma), 982

annetama, 945; annetis (anne- 
tatu), annetise, 279

[üle-Jannetu, 255
annetus, annetuse, 280
an ni vt. and
annulleerima (maksvusetuks 

tunnustama, tühistama), 982
annus (ose, portsjon), annuse, 

269
anonüümkiri jne.; ~ne (ni

metu), ~se, 265
anorgaaniline (elutu), anorgaa

nilise, 283
anormaalne (ebanormaalne, 

kõrvalekalduv), anor maalse, 
265

an sambl (terve kogu; koos
mäng, koosmõju), ~i, 157

an tenn (raadio saate- ja vas- 
tuvõtte-traadistik), antenni, 
415

antiik ae# jne.; ^ne (vana
aegne), ~se, 265

antik vaar (vanade raamatute 
ja kunstiteoste müütaja; va
naaja tundja), antikvaari, 406;
~ne, ~se, 265; antikvariaat 
(vanade raamatute ja kunsti
esemete kauplus), antikvari
aadi, 520

antiloop (loom), antiloobi, 517
antimon (metall), ~i, 137;

~ hape jne.
antipaatia (vastumeelsus), 

248; antipaatiline, antipaatili- 
se, 283

antisemiit (juudivastane), anti
semiidi, 520; lik, ^liku, 729

antoloogia (valimik kirjandust), 
—, 248

antropoloog, antropoloogi, 401;
~ia (inimesteadus), ~ia, 248; 
antropoloogiline, antropoloogi
lise, 283
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antsakas (huntsakas, kergats- 
lik), antsaka, 257

anum, ~a, 199
anuma (paluma, manguma), 

anuda, anun, 924
'ao vt. agu; ~^täht jne.
a'paatia (osavõtmatus, ükskõik

sus, norgus), 248; apaati- 
line, apaatilise, 283

aparaat (seadis, töövahend), 
aparaadi, 520

apella tiiv (üldnimi), apellatiivi, 
411; apellatsioon (edastus, 
edasikaebus), apellatsiooni, 
405; apellatsiooni kaebus jne.; 
apelleerima (edastama), 982

apelsin, ~i, 137; puu jne.
'apla vt. ablas
aplomb (endausaldus, kindel 

esinemine), aplombi, 419
'aplus (ahnus), ~e, 272
a postel, a postli, 188; a post lik, 

a postliku, 729
apostroof (ülakoma; üttamine), 

apostroofi, 400
appi vt. abi; ~ hüüd jne.
a-p[p]likatsi'oon (sobitus, raken

dus, kohaldus; lisandata
va mustriga kaunistamine), 
ap[p]likatsiooni, 405; ap[p]lit- 
'seerima (sobitama, kohalda
ma, rakendama; tarvitama), 
982

ap[p]ositsi'oon (lisand; lisan
dus), ap[p]ositsiooni, 405

aprikoos (puuvili), aprikoosi, 
408

ap rill (jürikuu), aprilli, 413; ap
rilli kuu jne.

ap teek, 'apteegi, 515; ^er, ^ri, 
190

ara vt. arg
araabia [keel]; araablane,

a raablase, 275

araukaaria (okaspuu), 248
ar buus (vesimelon), arbuusi, 408 
areen (võitlus-, võistlusväli), 

areeni, 405
areldi (aralt, arglikult); arem, 

arema, 199
arend (arenemis- v. arendussaa- 

dus), ~i, 218; ~ama, 941; 
~us, ~use, 280; arenema, 950; 
arenemis aste [ astmel jne.; 
areng, arengu, 240

areo meeter (erikaalumõõtja),
areo'meetri, 190

arest, aresti, 439; ~ima (ares
ti alla panema), ~ida, ares- 
tin, 1002

aretama (loomi v. taimi kava
kindlalt arendama nende oma
duste muutmise, eriti paran
damise sihiga), 945; aretus, 
aretuse, 280

arg, ara, 599
argentiinlane, argentiinlase, 

275
argi eZu, ~ joäev jne.
'arglik, argliku, 729
'argon (gaas), ~i, 228
ar goo (üksikute ühiskonnakih

tide erikeel), 7
'arg püks jne.; ~us, ~use, 272 
argu ment (tõendusabinõu, põh-

jend), argumendi, 524; argu
mentatsioon, argumentatsi
ooni, 405; argumenteerima 
(— argumentima), 982; ~ima 
(tõendusabinõusid tooma, põh
jendama), ~ida, argumendin, 
1016

ar hailine (muistne, vanaaegne, 
vanamoeline), ar hailise, 276; 
arhaism (vananenud näh
tus), arhaismi, 428; arha- 
ist lik (vanamoelist jäljen
dav), arha istliku, 729
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arheoloog, arheoloogi, 401; ~ia 
(muinasteadus), ~ia, 248; ar
heoloogiline, arheoloogilise, 283

arhiiv (kirjakogu), arhiivi, 411 
arhi tekt (ehituskunstnike, arhi

tekti, 438; arhitektooniline, ar
hitektoonilise, 283; arhitek
tuur (ehituskunst), arhitek
tuuri, 406

arhi vaal (arhiivis säilitatav 
ese), arhivaali, 403; arhivaar 
(arhiiviametnik), arhivaari, 
406

aristokraat, aristokraadi, 520; 
~ia (aadel), ~ia, 248; ~lik, 
~liku, 729

aritmeetika, 250; aritmeeti
line, aritmeetilise, 283

arm (haava jälg), armi, 427
arm, armu, 471; ~ama (armu 

andma), armata, ^an, 1094
armas, armsa, 782; ~ tarna, 944; 

/^tus, /^tuse, 280; ~tuse- 
javaldus jne.; ^tus^kiri jne.;
~tus lik, ^tusliku, 733; ar
matsema, 952

anna'tuur (varustis; masina või 
aparaadi täiendus-osad), ar
matuuri, 406

armee (sõjavägi; suurem sõja- 
väekoondis), 4

ar meenia [keel]; ar meenlane, 
ar meenlase, 275

armetu, 255; ~s, ~se, 280 
ar mi vt. arm [-i]; ^line, ^lise, 

283; astuma (armiks v. ar- 
miliseks muutuma, armiga 
kattuma), 954

armsus, ~e, 272
armu vt. arm [-u]; ~ jalune, 

~ and jne.; ~k (armastatu), 
^,ki, 223; ~ke[ne], ~kese, 
286; /^lik, ^liku, 733; ~line, 

^/lise, 283; armuma [kelles
segi], 'armuda, armun, 936; 
~stama (armu andma), 944; 
~tu, ~tu, 255; ~tus, ~tü
se, 280

arnika (arstirohutaim), 250 
aromaatiline (lõhnav, healõhna-

line), aromaatilise, 283; aro
maatne, aromaatse, 265; 
aroom (meeldiv lõhn), aroo
mi, 404; aroomiline, aroomili- 
se, 283

ar[r]e'teerima (vahistama), 982
ar seen (keemiline element, me

tall), arseeni, 405; arseenik 
(arseeniühend, mürk), arsee
niku, 241; arseenine, arseeni- 
se, 273

arsenal (sõjariistade ladu ühes 
töökodadega), ~i, 135

ar ssin, ^a, 200
ar st, ar sti, 439; ar sti^aöi jne.;

ar stiilne, ar stilise, 283; ^,im 
(arstirohi), ~imi, 226; ~ima, 
z-^ida, ar stin, 1002 ; lik, 
/^liku, 729

ar teer (tuiksoon), arteeri, 406
ar tel l, artel li, 413
artikkel (kirjutis; erikaup;

seaduse, määruse, lepingu jne. 
osa; nimisõna mõiste määra- 
sust v. umbmäärasust tähis
tav lühisõna), ar tikli, 189

artil leeria (kahuriasjandus; ka
hurvägi), 248; artille rist 
(kahurväelane), artilleristi,
439

artist (kunstnik), artisti, 439;
~ lik, ^zliku, 729

arti šokk (toidutaim), artišoki, 
527

aru 1. (kuiv rohumaa), 127; 
~ Jiein jne.
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aru 2. (mõistus), 127; ~'an- 
dejiasta jne.; ~janne jne.; 
^,kas, ~ka, 257; ~line, ^Il
se, 283

arune, aruse, 273
aru pärimus, 280, ~ saadav, 210, 

~ ^saamatus jne.; tarna, 
945; ^t[e]lema, kileda 
6. ~tella, /^t[e]len, 949; 
~telu, z^-telu, 139; ^tlus, 
ütluse, 280; ~tu, ~tu, 255

arv, arvu, 479a; ^ama, arvata, 
~an, 1094; ~anius, ^amuse, 
280; arvang, arvangu, 240; ar- 
vat[e]lema (kalkuleerima), 
arvatleda e. arvatella, ar- 
vat[e]len, 949; ~ tähendus
jne.

arve, 'arve, 739; 'arvejaamat 
jne.; ~stama [midagi], 944; 
~stus, ustuse, 280

arvu vt. arv; ~kas, ~ka, 257; 
~line, ^/lise, 283; ~ rikas 
jne.; ~s tarna, 944; Xstik, 
~stiku, 733; ~stikuline, leti
kulise, 283; lStus, ustuse, 
280; lstus vöiTirs jne.; ~ta
rna, 945; ~t[e]lema, ki
leda e. ltella, lt[e]len, 949; 
ltu, ltu, 255; l tus, ltuse, 
280; ~ tus masin, ~tus raam \ 
jne. " "

'asbest (kivilina), 'asbesti, 439
ase, ~me, 211; ~ jäine, ~ ^täit

ja, 162, ~jvalitseja, 249, jne.; 
~mik, lmiku, 733; ^nd, 
~ndi, 218; ~ndaina (aseme
le panema), 941; ^ndus, 
~nduse, 280; ^nenia (— 
asetsema), 950; ~tarna, 945; 
~tsema (aset olema), 952; 
~ tuina, 954; tus, ltuse, 
280

asfalt (maavaik, juudapigi), 
'asfaldi, 524; asfal teerima (— 
asfaltima), 982; ima, lida,
'asfaldin, 1016

asi, as ja, 702; ~J:õend jne.
as ja ujuja, 249, ~ kohane,

~ osaline, ~^õigus jne.; 
~lik, liiku, 733; lline, lli- 
se, 283; ~ndus, lnduse, 280; 
lta; ltu, ltu, 255

askeldama (tegev olema, sekel
dama), 940; askeldus, askel
duse, 280

aspar (parsahein — taim), li, 
230

aspirant (kohasoovija; sõja
kool i-kasvandik), aspirandi, 
524

aspiriin (arstirohi), aspiriini, 
405

as s (telg), as si, 417
as sessor (kaasistuja), li, 230 
assignatsi oon (maksutäht;

maksujuhatus), assignatsioo- 
ni, 405; assig neerima (mak- 
sujuhatust andma; summa
sid lubama millekski, näit, 
riigi eelarves), 982

assimilatsioon (sarnastumine), 
assimilatsiooni, 405; assimi
leerima (sarnastama), 982

assistent (abiline), assistendi, 
524

asso nants (rõhuliste vokaalide 
kokkukõla), assonantsi, 435 

assotsiatiivne (ühendav), as
sotsiatiivse, 265; assotsiatsi
oon (aheldumine, sidestumi- 
ne; seltsimine, ühinemine; 
taimeühing), assotsiatsiooni, 
405

as süürlane, as süürlase, 275
astang (üleminek ühelt maa

pinna kõrguselt teisele), lU,
7
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240; aste (astumine), aste, 
740; aste (näit, trepil), 'ast
me, 841

astel (okas, teravik kepiotsal), 
'astla, 821

astendama (astmeliseks tege
ma; matemaatikas: astmesse 
tõstma), 941; astendus, as- 
tenduse, 280

'aster (lesesõlg — lill), astri, 
190

astik (astjake), ~u, 241; as t- 
ja (nõu, riist), 'astja, 162;
'as tjane, as'tjase, 275

astlaline, astlalise, 283
'astme vt. aste [astme]; ~line, 

~lise, 283; ^ne, ^se, 277; 
~ti; ~jvaheldus jne.; ast
mik, astmiku, 729; ast mik- 
jmaa jne.; 'astrik (astmik, 
redel), 'astriku, 729

astroloog (ennustaja taevatäh
tede abil), astroloogi, 401;
~ia, ^ia, 248

astronoom, astronoomi, 404;
~ia (täheteadus), ~ia, 248; 
astronoomiline, astronoomi
lise, 283

astuma, astuda, astun, 1008
asu, 128; ^kas (asunik), 

^/ka, 257; ~ Jcoht, ~ jmaa 
jne.; ~la, ^la, 251; ~ma, 
^da, ~n, 924; ^nd (asun
dus), ~ndi, 218; ^ndama, 
941; /^-ndus, ^nduse, 280;

nik, ^niku, 733; ~ starna, 
944; ~stus, ^stuse, 280; ta
rna, 945; ~tis (teatavate 
ülesannete täitmiseks asuta
tud korrastis v. organ, näit, 
heategev asutis, riigiasutis 
jne.), ~tise, 279; — tus (asu
tamine), z^tuse, 280

a taak (— atakk), ataagi, 515;

atakeerima (ründama), 982; 
atakk (rünnak), ataki, 527

atašee (eriülesannetega amet
nik välissaatkonnas), 4

a teenlane, a teenlase, 275
ateism (veene jumala olema

tuses, jumalasalgamine), ate
ismi, 428; ateist (jumalasal
gajat ateisti, 439; ate ist lik, 
ate istliku, 729

ateljee (kunstniku töökoda), 
~, 4

atentaat (tapmiskatse), aten
taadi, 520

atestaat (tunnistus, tunniski
ri), atestaadi, 520; atestatsi-
oon (teenistuslikkude oma
duste ja võimete hindamine), 
atestatsiooni, 405; atestee
rima, 982

atlas (kaardistik), ~e, 272
'atlass (satään), atlassi, 417;

~ jriie jne.
atleediline, atleedilise, 283; at

leet (võimleja, jõumees; ras- 
kejõustiklane), atleedi, 520; 
atleetika (jõustik), atleetika, 
250

atmosfäär (õhkkond), atmo
sfääri, 406; atmosfääriline, 
atmosfäärilise, 283

atoll (rõngassaar), atolli, 413 
atra vt. ader
atsetü'leen (valgustusgaas), at- 

setüleeni, 405
at t (isa, taat), at'i, 531
at[t]ri'buut (tunnus; täiend), 

at[t]ribuudi, 520
au, ~, ‘ 24; ~jihne, ~ jamet 

jne.
auditoorium Ckuuldesaal), ~j, 

136
auguline, augulise, 283
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august (lõikuskuu), augusti, ; 
439; augusti kuu jne.

'au hind jne.
'auk, augu, 532; ~lik, ^liku,

729
'aul (lind), auli, 403
aula (pidusaal), 141
au lik, auliku, 729; auline, au

lise, 276
aun (viljahunnik), auna, 325 
aur, auru, 450; /varna, aurata,

~an, 1091; aure, ^e, 736; au- 
rendama (auruks muutma, 
ning saadud auru uuesti ve
delikuks tihendama — lendu
va vedeliku eraldamiseks ras
kemini lenduvaist v. tahkeist 
aineist), 941; aurendus, auren- 
duse, 280; aurik (aurulaev), 
auriku, 241; ~ küte, ~ joesi 
jne.; vuma <aurustuma; aura- 
ma [taimede kohta]), 935

auru haamer, ~ masin jne.;
/vne, ~se, 273; ustama (au
ruks muutma), 944; ~stuma, 
954; tarna (auruga käitle
ma, auru peale laskma), 945; 
/otsema (vähehaaval ära au- 
rama), 952; ^tus, ~tuse, 280

aus, ~a, 154; ~ tarna, 927 
auster (karbiline loom), austri,

190
austerlane (Austria elanik), 

austerlase, 282
aust raallane, aust raallase, 275 
austus, ~e, 272; 'ausus, ausu

se, 272
auto, ~, 146; ~bus, ^-buse, 280 
autogramm (omakäeline [ni

me-] kirjutis), autogrammi, 
414

auto maat (isetöötav aparaat), 
automaadi, 520; ~ne, ~se, 265

automo biil, automobiili, 403

autonoomia (iseseaduslikkus, 
osaline iseseisvus), 248;
auto noomne, auto noomse, 265 

auto omnibus
autor, ^/i, 230
autori teet (mõjuvõim, lugupee- 

tavus), autoriteedi, 520; ~'lik, 
/^liku, 729; ~ne, ~se, 265

'autu, 169; ~s, /vse, 272 
ava (avaus, aken), 80;

(avameelne), ~la, 198; pida
ma, 940; kiduma, 953; ^vldus, 
piduse, 280; ^li (avatud, lah
ti); ,Vlik, /wliku, 733; lük
kus, ^,'likkuse, 272; vina, 
zv/da, ^n, 914; ~ jmeelne,
~jnäng jne.; vmus, õrnu
se, 280; ~ndania (avama), 
941; vnema, 950; ^-ng,
v,ngu, 240

a vanss (ettemaks, ede), avan
si, 523

avantürist (juhtumuste-otsija, 
seikleja, õnnekütt), avantüris
ti, 439; avantüür (juhtumus, 
seiklus), avantüüri, 406

avar, ~a, 203; ~daina, 942
avarii (meriõnnetus; mereõn

netusest tekkinud kaotused, 
kahjud ja kulud), 5

avarus, ~e, 280
avastama, 944; avastus, avastu

se, 280
avat[e]lema (— ahvatlema), 

avatleda e. avatella, ava- 
t[e]len, 949

avaus, v^e, 280
avenüü (sirge tänav-puiestee;

üldse puiestee), 16
aviaatika (lennuõpetus, lennu- 

tehnika), 250; aviatsi oon 
(õhusõit lennukitega), aviat- 
siooni, 405

avitama (— aitama), 945
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B.
ba rett (teatavakujuline müts), 

bareti, 531
bariton (keskmise kõrgusega 

mehehääl), ~i, 137
barokk (kunstistiil), baroki, 

527; ~ stiil jne.
i baro meeter (õhurõhumõõtja), 

baro meetri, 190; baro meetri
line, baro meetrilise, 283

barri kaad (kaitsevall, tõke, tee-- 
sulg), barrikaadi, 399; ^ima 
(barrikaadiga kindlustama v. 
sulgema), ~ida, barrikaadin, 
976; barrika' deerima (— bar- 
rikaadima), 982

basaar (näitemüük; turuplats; 
kauplushoone), basaari, 406

ba salt (kivim), basaldi, 524
' basi üsk (sisalik), basiliski, 425 

bask (rahva liige Pürenee 
mäestikus), baski, 425; baski 
[keel]

bass (sügav mehehääl), bassi, 
417; ~ hääl jne.; bassivõti 
jne.

bassein (vesistu), basseini, 405
bas kiir (rahva liige Euroopa 

Venemaal), baškiiri, 406
ba tist (peen riie), batisti, 439; 

~ pluus jne.
bat sill (kepp-pisik), batsilli, 413
beduiin (Araabia, Süüria ja 

Põhja-Aafrika kõrve no- 
maad), beduiini, 405

beež (kollakashall), beeži, 410
belglane, belglase, 275
belletristika (ilukirjandus), 

250; belletristiline, belletristi- 
lise, 283

be luts (Belutšistani elanik), be- 
lutši, 436

Iieluuga (kala), 141

baar (joogikoht, -ruum), baa
ri, 406; baari daam jne.

'baarium (metall), ^i, 136 
baas (alus; lähteala), baasi, 408 
[ba gaaž, 410] vt. pagas 
bag[g]er (süvendaja), ^i, 230 
'bakter (pisik), ~i, 230; bakte

rioloogia (pisikuteadus), bak
terioloogia, 248; bakterioloo
giline, bakterioloogilise, 283

balalaika (keelpill), 141 
baleriin (kunsttants! ja), bale

riini, 405
ball (tantsupidu), balli, 413 

bal laad (jutustav luuletus), bal
laadi, 399

bal last (— pahast), ballasti, 439 
ballett (lavatants), balleti, 531 
[ balsani] vt. palsam; balsa mee

rima (laipa immutama rois- 
kumisvastaste rohtudega), 982

bal ti [murre]; baltlane, 'balt
lase, 275; 'baltlus, baltluse, 272 

bambus (taim), ~e, 272
ba naalne (labane), ba naalse, 265 
banaan (taim; puuvili), banaa

ni, 405; banaani puu jne.
bande rol l (— panderoll), ban- 

derol li, 413
bandiit (röövel, mõrtsukas), 

bandiidi, 520
bantu (rahva liige), 147
'baobab (ahvileivapuu), ~i, 133 
baptism (usulahk), baptismi,

428; bap tist, baptisti, 439 ; bap
tist lik, bap tistliku, 729

barakk (kerge puuehitis, lööv), 
baraki, 527

barbar (mittekreeklane; hari
matu, toores, metsik inimene), 
^i, 230; bar baarne, bar baar- 
se, 265; ~ lik, ^liku, 733
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be moll (muusikamärk, tähistab 
heliastme madaldamist), be
molli, 413

ben gaal (Bengaalia elanik), 
bengaali, 403; bengaali [keel]; 
~ valgus jne.

bensiin (kergesti põlev vede
lik), bensiini, 405; bensiini

mootor jne.; jne.
ben'sool (bensiini taoline vede

lik), bensooli, 403
'berber (rahvatõu liige Põhja- 

Aafrikas), ~i, 230
be see (küpsis), 4
betoon (ehitusmaterjal), betoo

ni, 405; ~ ^ehitus jne.
betšuaan (rahva liige Lõuna- 

Aafrikas), betšuaani, 405
bibliograafia (raamatuteadus; 

raamatute loend), 248;
bibliograafiline, bibliograafi
lise, 283

biblioteek (raamatukogu), bib
lioteegi, 515

'biisam (muskus), ~i, 226
bilanss (arvete seis, äriseis), 

bilansi, 523
'biljon (miljon miljonit), ~i, 

228; hiline, hilise, 283
bl'nokkel (pikksilm, silmaklaas 

kahe silma tarvis), binokli, 
189

binoom (kaksliige), binoomi, 
404; ~ne, ~se, 265

bio graaf (eluloo kirjutaja), bio
graafi, 400; ~ia (elulugu), 
~ia, 248; biograafiline, bio
graafilise, 283

bioloog, bioloogi, 401; ~ia (loo
made ja taimede elutegevuse 
teadus), ~ia, 248; bioloogili
ne, bioloogilise, 283

bip laan (kahepinnaline len
nuk), biplaani, 405

birmalane (Birma elanik), bir- 
malase, 282

biskviit (küpsis), biskviidi, 520 
[bismut, 235] vt. vismut 
bissektriss (nurgapoolitaja), 

bissektrissi, 417
bituumen (mäepigi), <~i, 228 
bla meerima (häbistama, teota

ma; naeruvääristama), 982;
bla meeruma, 939

['blank] vt. plank; blankett (— 
plank, täiskirjutamata leht), 
blanketi, 531; blanko^veksel 
(veksel, millel leidub küll 
veksliandja allkiri, kuid puu
dub vekslitekst) jne.

blokaad (sulus, sulg), blokaadi, 
399; blokeerima (sulustama), 
982

bloki raamat (— plokiraamat) 
jne.; blokk (liit, eriti erakon- 
dadevaheline), bloki, 527

'blond (,,valgevereline”, heledate 
juuste ja heleda nahajume- 
ga), blondi, 420; blondiin 
(blond isik), blondiini, 405; 
~ juukseline jne.

[ bluus, 408] vt. pluus
boa (hiigelmadu; nahkkrae), 

17
bo heem kond (boheemlaste ko

gu), bo heemkonna, 728; bo
heemlane (ebakorrapärase 
eluviisiga, muretu eluvaatega 
inimene, eriti kunstnik), bo
heemlase, 275

boikoteerima (— boikottima), 
982; boi kott, boikoti, 531; boi
kottima (ühiskondliku põlgu
se alla panema, igasuguse lä
bikäimise kellegagi lõpeta
ma), boi kottida, boikotin, 1021 

boi skaut (poiss-skaut), boi-
skaudi, 520



bo'liivlane 102 buur

bo'liivlane, boliivlase, 275 
'bonn (lapsehoidja, kasvataja), 

bonni, 415
'boor (keemiliselt lihtne ollus), 

boori, 406; booraks (boorha- 
pu naatrium), booraksi, 232; 
~ Jrtape, ~ jvaseliin jne.

'bord (poort, ääris), bordi, 420; 
bor'deerima (ääristama), 982; 
~ima (— bordeerima), ~ida, 
bordin, 991

botaanik, ~u, 241; (taime- 
teadus), ^-a, 250; ^a jaed 
jne.; botaaniline, botaanilise, 
283

botik (jalanõu), ^u, 241 
bra[a]vo (hästi, tubli)
brahma"nism (hindude usund), 

brahmanismi, 428; brahma-
usuline jne.; brah miin (In

dia ülema seisuse, preestri- 
kasti liige), brahmiini, 405

bra siillane, bra siillase, 275 
brauning (püstol), ~u, 240 
bre toon (Bretagne! poolsaare 

elanik), bretooni, 405
'bridž (kaardimäng), bridži, 437 
bri gaad (sõjaväe-ühik), brigaa

di, 399
brikett (pressitud süsi v. tur

vas), briketi, 531
briljant (lihvitud kalliskivi), 

briljandi, 524; ^ne (hiilgav, 
silmapaistev), ^se, 265; 
~ ^sõrmus jne.

briti [iseteadvus]; britlane (va
na Britannia elanik; ingla
ne), 'britlase, 275; "britt (— 
britlane), briti, 531

brodeerima (broderiid õmble
ma), 982; broderii (augu-ti- 
kand), brode rii, 5

brokaat (siidriie; paber; värv), 
brokaadi, 520

broom (keemiliselt lihtne ol
lus), broomi, 404; ~ Jkaalium, 
~^sooZ L-a] jne.

bro"seerima (raamatut kergesti 
köitma, paberisse v. õhukesse 
pappi), 982; bro šüür (kerges 
paberköites raamat, lendkiri), 
brošüüri, 406

bru[t]to (maha arvu tarnata, ko
gu-; lüh. bto. e. btto.), 146; 
~ Jcaal (kogukaal), ~ J;ulu 
jne.

brü netne („mustavereline”, tu- 
mepruunijuukseline), brü net- 
se, 265; brünett (brünetne 
isik), brüneti, 531

b[t]to. — brut[t]o
bu[d]dha usuline jne.; bu[d]d- 

hism (usund Ida-Aasias), 
bu[d]dhismi, 428; bu[d]d hist, 
bu[d]dhisti, 439; bu[d]d'hist- 
"lik, bu[d]d'histliku, 729

budu aar (daamituba, naiste rõi- 
vastumistuba), buduaari, 406

[bug seerima, 982] vt. pukseeri
ma

bukett (lillekimp), buketi, 531
bulgaaria [keel]; bulgaarlane, 

bul gaarlase, 275
bulla (käskkiri), 141
bulldog (koeratõug), ^i, 134
bulvar (vall; lai ringtänav- 

puiestee), ~i, 230
bumerang (viskekook [-koogu], 

jahi- ja sõjariist austraallas
te!), bumerangi, 422

bur jaat (rahva liige Ida-Sibe- 
ris), burjaadi, 520

"bušmann (rahva liige Edela- 
Aafrikas; võsainimene, karja
kasvataja Austraalias), "buš- 
manni, 415

buur (rahva liige Lõuna-Aafri
kas), buuri, 406 
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börs (kauba- ning äritehingu- 
te-asutis), börsi, 434; börsi- 
komitee, börsi^kurss jne.

böömlane, böömlase, 275
bürokraat (kitsa silmapiiriga, 

tarbetut vormitäitmjst taga- 
ajav, tegelikke elutarvidusi 

mitte arvesse võttev amet
nik), bürokraadi, 520; ~ia 
(bürokraatide valitsus; amet
nikkond), ~ia, 248;
^,liku, 729

bü roo (talituskoht), 7
'büst (rindkuju), büsti, 439

C — Celsiuse järgi
c.

cm — sentimeeter (lüh. ka sm)

C = ts.
D.

(puudulik), ~se, 265; ~sus, 
~suse, 272

defen'siiv (kaitse, kaitsetege- 
vus), defensiivi, 411; ^ne 
(kaitsev, tõrjuv), ~se, 265

defineerima (piirima, määratle
ma), 982; definitsioon (pä
ring, määratlus), definitsioo
ni, 405

defitsüt (puudujääk), defitsii
di, 520

degenerant (manduja), degene
randi, 524; degeneratsioon 
(mandumine, väärastus, ala- 
väärtuslikumaks muutumine), 
degeneratsiooni, 405; degene
reeruma, 939

deka^Ziiter (lüh. dkl), ^mee
ter (lüh. dkm) jne.

deklamatsi oon (ilulugemine, ilu- 
loeng), deklamatsiooni, 405; 
dekla meerima, 982

deklaratsioon (selgitus, aval
dus), deklaratsiooni, 405; dek
lareerima, 982

deklinatsioon (kääne; keele 
alal: käändkond), deklinatsi- 
ooni, 405; deklinatsiooni Zük 
jne.; deklineerima (kääna-

daam, daami, 404
['daanlane, 275] vt. taanlane
"daatum (koha- ja ajamäär; an- 

depäev), ^,i, 226
daktül (värsijalg: —v</), ~-i, 

225; hiline, hilise, 283
flarvinism (Darwini õpetus), 

darvinismi, 428; darvinist, 
darvinisti, 439; darvi nistlik, 
darvi nistliku, 729

"datli^palTn jne.; 'dattel (puu
vili), 'datli, 189

debütant (algaja; esmakordla- 
ne), debütandi, 524; debü'tee- 
rima (esimest korda avalikult 
esinema), 982; debüüt, de
büüdi, 520

deduktiivne, deduktiivse, 265; 
deduktsi'oon (järeldustel põh
jenev tõendus; üldnähtustest 
erijuhtumi tuletus), deduktsi
ooni, 405; dedut' seerima, 982 

deebet ([arveraamatus: ] arve
sissetulekute-pool, kohustu), 
~i, 235; deebitor (võlgnik), 
deebitori, 138

defekt (viga, rike, puudus), de
fekti, 438; defek tiivne (— de
fektne), defek tiivse, 265; ^ne



deklfneennna 104 desorgani seerima

ma; kõrvale kallutama), 982; 
deklfneennna, 939

dekoraator (kaunistuskunst- 
nik), ^j, 230; dekoratiivne 
(kaunistav), dekoratiivse, 
265; dekoratsi oon, dekoratsi
ooni, 405; dekoreerima (kau
nistama, ilustama), 982

dekreet (otsus, määrus, käsk
kiri), dekreedi, 520

delegaat (saadik), delegaadi, 
520; delegatsioon (delegaati
de läkitamine; ülesandeks te
gemine; saatkond; õiguste 
edasiandmine), delegatsiooni, 
405; dele geerima, 982

del'fiin (pääsukala), delfiini, 405 
delikaatne (maitsev; peenetun

deline; õrn, hell), deli kaatse, 
265; delikatess (hõrk roog, 
hõrgutis, rakatis; peenetunde
lisus), delikatessi, 417

delta (suudmemaa), 141
dema goog (rahvajuht, kes rah- , 

va madalatele kirgedele toetu- \ 
des teeb ühiskonnale kahju
likku kihutustööd), demagoo
gi, 401; ~ia, ~ia, 248; dema
googiline, demagoogilise, 283

demobilisatsi oon, demobilisatsi- 
ooni, 405; demobili'seerima 
(väeteenistusest koju lask
ma), 982

demokraat, demokraadi, 520;
^ia (rahvavalitsus), ^ia, 248; 
demokraatiline, demokraatli
se, 283; ~ lik, ~liku, 729

demonstratiivne (näitav, esi
tav; meeleavalduslik), de
monstratiivse, 265; demonst
ratsioon (näitlik selgitus, esi
tus; tõendus; meeleavaldus), 
demonstratsiooni, 405; de
monstreerima, 982

I demoralisatsioon (kõlblusrike, 
kõlbluslik laostumine), demo- 
ralisatsiooni, 405; demorali- 
' seerima, 982; demorali seeru- 
ma, 939

denatu raat (denatureeritud ai
ne), denaturaadi, 520; denatu- 
reerima (teatavaks otstar

beks kõlbmatuks tegema), 982 
departemang (osakond, ring

kond; riigiosa), departeman
gu, 465

depo neerima (hoiustama, hoiu
le andma, talletama), 982; de
ponent (hoiustaja, talletaja), 
deponendi, 524

de poo, 7
deposiit (hoius), deposiidi, 520
deputaat (ose; moon, elatis: de- 

putatsiooni liige), deputaadi,
! 520; deputatsioon (saatkond,
I komisjon), deputatsiooni, 405;

depu teerima, 982
derivaat (tuletis), derivaadi,

520; deri'veerima (tuletama),
982

derviš (islamiusulise ordu liige, 
fakiir), ~i, 233

desar meerima (relvitustama, 
sõjariistast vabastama; sõja- 
varustist ja -vägesid vähenda
ma), 982

deserteerima (oma väeosast 
omavoliliselt lahkuma), 982; 
deser töör (väejooksik), deser
tööri, 406

desinfektsioon (nakatisehävi- 
tus), desinfektsiooni, 405; des- 
infit seerima (nakatist hävi
tama), 982

desorganisatsi oon, desorganisat- 
siooni, 405; desorgani'seerima 
(organisatsiooni kaostama, 
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korratusse viima), 982; desor
gani’seeruma, 939

des sant (laevadel v. soomus
rongidel edasitoimetatav ja 
sealt võitlusse saadetav jala
vägi), dessandi, 524

des sert (järelroog), desserdi, 524 
destillatsi oon (aurendus, ajami

ne), destillatsiooni, 405; destil- 
leerinia (aurendama, ajama), 
982

detail (üksikasi), detaili, 403;
~ müük (väikemüük, jae
müük) jne.; ~ne (üksikasja
line, peen), /vse, 265

detektiiv (salapolitseinik), de
tektiivi, 411

detektor (avastaja, avastussea- 
dis), ~i, 230

detsember (jõulukuu), det
sembri, 190; detsembri kriit

jne.
detsentrali'seerima (keskpaigast 

väljapoole asetama; riigiva
litsemises: alamatele asutiste
le teatavat iseseisvust jät
ma), 982

detsiliiter (lüh. dl), ~ meeter 
(lüh. dm) jne.

deviis (juhtlause, tunnuslause;
ka veksel v. tšekk), deviisi, 408 

dia deem (otsmikuside), diadee-
mi, 404

diafragma (vahesein; vaheli- 
has; ava), 141

diag noos (haiguse äratundmine 
v. äramääramine; perekonna- 
ja liigitunnuste vaial vahete
gemine), diagnoosi, 408

diagonaal (nurkjoon; põikside), 
diagonaali, 403; ~ne, ~se, 265 

dia gramm (arvjoonis), dia- 
grammi, 414

diakon (abivaimulik), ~i, 228; 
diakoniss (haigeravitseja, ha- 
lastaja-õde), diakonissi, 417

dialoog (kahekõne, kõnelus), 
dialoogi, 401; dialoogiline, dia
loogilise, 283

diameeter (läbimõõt), dia’meet
ri, 190; diametraalne (vas
tandlik, vastupidine), diamet- 
'raalse, 265

diaposi tiiv (läbipaistev päeva
pilt), diapositiivi, 411

diees (muusikamärk: rist), di
eesi, 408

di[f]fe'rentne (erinev), di[f]fe- 
'rentse, 265; di[f]fe'rents 
(vahe, erinevus), di[f]ferent- 
si, 435; di [fjferent1 seerima 
(— di[f]ferentsima), 982; 
di[fjferent'seeruma, 939; di[f]- 
ferentsima (eristama), 999

di[f]fun'deerima (seitima), 982; 
di[f]fusi'oon (seitimine), di[f]- 
fusiooni, 405

dif teeria (kurgutõbi), 248;
dif teeriline, difteerilise, 283; 
difteriit (— difteeria), difte- 
riidi, 520

'dif tong (kaksiktäishäälik), 'dif
tongi, 422

diisel mootor
diivan (seljatoeta sohva), ~i, 

228
dik taat (etteütlus; käsk, sund), 

diktaadi, 520; ~or (piiramatu 
võimu kandja), ~ori, 230; 
~or'lik, ~orliku, 733; dikta
tuur (piiramatu valitsus), dik
tatuuri, 406; dik teerima, 982; 
diktsioon (hääldus-, väljen
dusviis), diktsiooni, 405

diletant (asjaarmastaja), dile
tandi, 524; diletantism (asja
armastajana tegelemine, asja-
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armastajalikkus), diletantis
mi, 428; ~ lik, ^liku, 729 

diplom (asjakiri; pidulik kirja
lik tunnistus), ~i, 226

diplomaat (riigi esindaja rah
vusvahelises läbikäimises), 
diplomaadi, 520; ~ia (riigi vä- 
lispolitiliste eesmärkide taot
lemise viis), ~ia, 248; diplo
maatiline, diplomaatilise, 283;
~ Uk, ^,liku, 729

di rektne (otsene), di rektse, 265
direktor (juhataja), ~i, 230 
dirigeerima (juhatama — koori, 

orkestrit), 982; dirigent ' 
([muusika-] juht, juhataja),
dirigendi, 524

diskandi võti jne.; diskant 
(kõrgeim naishääl, sopraan), 

524; dis kant kääl jne.
diskon teerima (oodustama), 

982; diskonto (oodus), diskon
to, 146; diskonto jne.

diskredi'teerima (halba kuulsus
se viima; usaldust kaostama), 
982

diskreetne (tagasihoidlik, tak-
* tiline, peenetundeliselt hooliv; 

eraldatud, hõre), diskreetse, 
265; diskreetsus, disk reetsu
se, 272

disso nants (lahkheli, kokkukõ- 
latus), dissonantsi, 435

distants (kaugus, vahemaa), 
distantsi, 435

distsipliin (teadus, teadusharu; 
karind, tarvilik kord ja alis
tuvas sõjaväes ja riigiamet- 
konnas, korrapidamine), dist
sipliini, 405; /virna (karinda- 
ma, korrale harjutama), ~i- 
da, distsipliinin, 981; distsipli- 
naar^karistus jne.; distsipli
naarne, distsipli naarse, 265;

distsipli neerima (— distsiplii- 
nima), 982

dividend (jagatav; osa; Osaka
su), dividendi, 420

di'viis (sidekriips; sõjaväe-ühik), 
diviisi, 408; diviisiJilem jne.; 
divisjon (sõjaväe-ühik), divis
joni, 137

dogi (koer), 101
dogma (ilma tõenduseta tõeks 

peetav õpetuslause), 141; 
~atika (dogmade kokkuvõte), 
~ atika, 250; vatiline (dog
male rajanev), vatilise, 283;
~line, ~lise, 283

dokk (laevaparandus-koht; sa
. damaosa), doki, 527
'doktor (lüh. dr.), ~i, 230
dokument (asjakiri, kiritõend, 

ürik), dokumendi, 524; doku
mentaalne, dokumentaalse, 
265; dokumen teerima (— do- 
kumentima), 982; viina (do
kumendi varal tõendama), 
~ida, dokumendin, 1016;
~'lik, ~liku, 729

dollar (raha), ~i, 230
domi neerima (valitsema, esirin

nas e. ülekaalus olema), 982; 
domini oon (Briti kuningrii
gi autonoomne osa), domini- 
ooni, 405

doom (— toom), doomi, 404 
doomino (mask-mantel; mäng), 

253
'doos (annus), doosi, 408
[dopel , dopelt] vt. topelv
'dot sent (ülikooli õpetaja), 'dot

sendi, 524; dotsen tuur (dot- 
sendiamet; dotsendi õppe
kohi), dotsentuuri, 406

dr. — doktor
draama (näidend), 141; ^11 

ne, ~lise, 283
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dramaatik (näitekirjanik), ~u, 
241; ~a (näitekirjandus), ^a, 
250; dramaatiline, dramaatili
se, 283; dramati seerima (draa
maks kujundama), 982; dra
maturg (lavastaja), drama
turgi, 422

drapp (riie), drapi, 528
dres" seerima (välja õpetama), 

982; dres suur, dressuuri, 406
drill (tegevuse mehaaniline kät- 

teõpetamine), drilli, 413
droog (arstimiseks v. tehnikas 
tarvitatav tooraine), droogi, 
401

džaul (elektrilise töö ühik), 
džauli, 403

'džentlmen (aumees ; peen ja vii
sakas seltskonnamees), ~i, 
137; ~lik, ~liku, 733

džiiro (— žiiro), 146
džungel (soine võsamets, lähis- 

troopiline ürgmets palavvöös), 
'džungli, 188

'džuut (india lina), džuudi, 520

dublett (teisik), dubleti, 531
duell (kahevõitlus), duelli, 413 
du ett (kahehääleline laul), due

ti, 531
duplikaat (teisikdokument), 

duplikaadi, 520
'dušš (vihmand, vihmand-kümb- 

lus), duši, 530
duuma (Vene parlament, voli

kogu; liik väikevene rahva
laule), /x/, 141

duur (— madžoor), duuri, 406
dünaamika (õpetus jõududest ja 

nende varal tekitatud liiku
mistest; õpetus heli jõu muu
tustest), 250; dünaamiline 
(dünaamikasse puutuv; jõuli
ne), dünaamilise, 283

diinamilt (lõhkeaine), dünamii
di, 520

dünamo (elektriline masin), 
253; ~jmasin jne.

dü'nastia (valitsejasugu), ~,248 
'düün (jõu-ühik; luide), düüni, 

405

e. — ehk 
ea vt. iga [ea]; ~kas (elata

nud, vanemas eas), ^-ka, 171; 
[ala-]~line, ~lise, 276; [ala-] 
~ne, ^,se, 263; ustama [ke
dagi] (kellelegi täisealise õi
gusi andma), ~stada, ~stan, 
927; ^stus, ~stuse, 272; [ala-] 
^/Sus, ^suse, 272; ~ tanud 
(elatanud, vana), ^,tanu, 258 

6ba (väär, näiv; mitte-);
~ ^kindel, ~jmäärane, 273, 
~jvoorus jne.; ~stama (võlt
sima), 944

ebe (heldeke, kübemeke; sule 
teisjärgune osa), ebeme, 211

edasi; ~ ^kaebus jne.; ~ne, 
~se, 284; edasi-tagasi; edas
pidi; edas pidine, 273; edas

tama (edasi kaebama), 944; 
edastus, edastuse, 280

ede (ettemaks), ~me, 211
edel (lõunalääs), ~a, 198
edendama, 941; edendus, eden- 

duse, 280; edenema, 950
edev, ~a, 210; ~us, ~use, 280
edu, 117; ~kas, ^ka, 257;

~lane, ^lase, 282; ^line, ^li- 
se, 283; ~ma (edasi liikuma, 
edasi jõudma), ~da, ^n, 924; 
~s (jõudus), ~sa, 204;

jne.; ~starna (jõu-
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tarna, edendama), 944; ~stus 
(jõutamine, edendamine), us
tuse, 280; ~ tarna (liikuma 
panema, soodustama, ametis 
kõrgendama, edasi viima), 945 

edvistama, 944; edvistus, 280 
'ee vt. esi 
eedeni puu 
[eebrea] vt. heebrea 
'eeden (paradiis), ~i, 228 
'eefeu (luuderohi [taim]), 23 
'eel [olema] (ajaliselt); ~ ar

vamus, ~jnõu jne.; ~dama, 
^dada, ^dan, 926; ~ dus, 
/^duse, 272; ^e [jõudma]; 
eelis (paremus), eelise, 268; 
eelistama [midagi millestki e. 
midagi millelegi] (paremaks 
pidama), 944; eelistus, eelis
tuse, 280; eelis^õhjus jne.; 
~mine, ~mise, 277; [sõja-] 
~ne, ~se, 265; ~nema, ^ne- 
da, /vnen, 932; pool;
[minema]

'eemal [olema]; eemaldama, 940; 
eemalduma, 953; ~e [mine
ma]; ~t [tulema]

*eepika (jutustav luule), 250; 
eepiline (jutustav), eepilise, 
283; eepos (pikem jutustav 
luulelugu, kangelaslugu), ee
pose, 272

'ees [olema] (ruumiliselt) 
eesel, 'eesli, 188
'ees kava, ~ märk [jmärgi], 

~ õigus, ~ õigustama jne.;
kätt; mine, ^mise, 277; 

z^, otsas; z^^ pool; ~t [mi
nema]; z^z tarna (esindama), 
z^ztada, z^ztan, 927

eesti (— eesti keel), 144; 
eesti [kirjandus, kultuur, rah
vus jne.]; z-^line, z^-lise, 283; 
z^z maalane, ~ pärane, ~ ^pa

rastama, 944, jne.; ~ndama, 
941; starna, 944; ~stuma, 
954; z^stus, z-^stuse, 280

eest koste, ~ kostja jne.;
[z^z kätt] vt. eeskätt; ~^vaa
de jne.

eestlane, eestlase, 275
eest poolt
eeter (ilmaruumi oletatavasti 

täitev peen ollus; keemiline 
ühend), 'eetri, 190; ~llk, z^li- 
ku, 733

eetika (kõlblusõpetus), 250;
eetiline, eetilise, 283

e[f]'fekt (mõju, mõjuavaldus, 
tagajärg; jõue, tõht; vallas- 
varaline asi; väärtpaber), 
e[f]fekti, 438; e[f]fektikas, 
e[f]fektika, 257; z^ne, z^-se, 
265; z^zsus, ~suse, 272

ega
e giptlane, e giptlase, 275
egoism (isekus, enesearmas

tus), egoismi, 428; egoist, 
egoisti, 439; egoistlik (ise
kas), ego istliku, 729

eha, 45; z^l [käima]; ~line, 
z^lise, 283; ~J;äht jne.

ehe, 'ehte, 775
ehe (ühtlane, terve, ühest tü

kist, läbi ja läbi ühest ainest; 
täieväärtuseline, puhas), ~da, 
195; ~ dus, ~duse, 280

ehin vt. ehtima; ehis (kaunistav 
asi v. ehitis), ehise, 268

ehitama, 945; ehitis (ehitatu, 
hoone), ehitise, 279; ehitus 
(ehitamine), ehituse, 280; ehl- 
tus^materjal jne.

ehk; ~ki
ehmatama, 945; ehmatus, eh

matuse, 280; ehmuma, ehmu
da, 'ehmun, 936; 'ehmus, eh
muse, 272
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eht (võltsimatu, õige)
'ehte vt. ehe [ehte]; jne.; i 

'ehtima, ehtida, ehin, 1045 j
ehtis (— ehtne), ehtsa, 184
'ehtlik (end ehtida armastav),

'ehtliku, 729
ehtne (eht), 'ehtse, 265; eht

sus, 'ehtsuse, 272
ei
eile; 'eilne, 'eilse, 265
eine, 'eine, 736; ~[s]tarna, 944
'eit, eide, 510
'eitama, eitada, 'eitan, 928; ei

tav, eitava, 210; eitus, eitu
se, 272

ekliptika (päikese tee), 250
e. Kr. — enne Kristust
ek'raan (näitelina), ekraani, 405
eks 1. (kas ei)
'eks 2. (eksimine), eksi, 431 
eksaktne (täpne), ek saktse, 265 ; 
eksam, ~i, 226; eksami neeri- j

ma, 982
eksemplar, ~i, 138
eksi vt. eks 2.; ~ J kombel;

samm, ~ tss jne.; ~line, 
^«lise, 283; eksima [milles
ki, kuhugi, kuskil], 'eksida, 
~n, 996; eksimatu, 'eksima
tu, 255; 'eksimus, 'eksimuse, 
280; ~ng (ühekordne eksi
mine), ~ngu, 240

eksis' teerima (olemas olema), 
982; eksistents (olemasolu;
elu ülalpidamine), eksistentsi, 
435

eksitama, 945; eksitus (eksita
mine), eksituse, 280

eksklusiivne (eralduv, mitte 
kaasa arvatav), eksklusiivse, 
265

ekskursant, ekskursandi, 524; 
ekskursioon (õpikäik, rän
nak), ekskursiooni, 405

ekslema, ekselda, 'ekslen, 1138;
'ekslik, 'eksliku, 729

eksootiline (välismaine, võõra
pärane), eksootilise, 283

ekspeditsioon (ärasaatmine; 
ärasaatmiskoht, talitus; retk, 
retkkond, lähtkond; sõja
käik), ekspeditsiooni, 405

eksperiment (katse), eksperi
mendi, 524; eksperimentaal
füüsika jne.; eksperimen
taalne (katseline), eksperi
mentaalse, 265; eksperimen
teerima (— eksperimenti- 
ma), 982; ~ima (katsetama), 
~ida, eksperimendin, 1016

ekspert (asjatundja), 'eksper
di, 524; eksper tiis, ekspertii
si, 408

ekspluateerima (kasutama, 
kurnama), 982

eksport (väljavedu), ekspordi, 
524; ekspor'teerima (— eks
portima), 982; ~ima, ~ida, 
ekspordin, 1016; ~Jcaup jne.

'eks press (eriline saadik, pal
gatud asjatalitaja, käskjalg), 
ekspres si, 417

ekstaas (vaimustuse kõrgeim 
aste, „endast ära olek”), eks
taasi, 408; ekstaatiline, eks
taatilise, 283

eksterritoriaalne (väljaspool 
riigi maaala asuv, selle sea
dustele mitte alluv), eksterri
toriaalse, 265

'ekstra (erakordselt, eriti);
~ jmaks t^maksu],
naarne (erakorraline), 265, jne.

ekstrakt (väljavõetis, välja- 
tõmmatis, ima, tihendatud 
väljasulatis taimeollustest), 
ekstrakti, 438; ~ima, ^ida, 
ekstraktin, 1001
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ekstsellents (aunimetus), eks
tsellentsi, 435

ekstsentriline (keskpunktist 
väljaspool asetsev; eri kesk
punktidega, lahkkeskene; kõr- 
valekalduv, ebaharilik), eks
tsentrilise, 283

ekvaator ([maakera] poolita- 
ja), ~i, 230; ekvatori'aalne, 
ekvatori aalse, 265

ekvivalentne (samaväärne; õi- 
gepindne), ekvivalentse, 265; 
ekvivalents (samaväärsus), 
ekvivalentsi, 435

e. 1. — enne lõunat
elagu hüüe jne.
elajalik, elajaliku, 733; ^kus, 

-~kuse, 272; elajas, elaja, 256
elama, elada, elan, 914; elamis- 

J.uba jne.; elamu, elamu, 254; 
elamus, elamuse, 280; ela nik, 
elaniku, 733; elanik kond, ela
nikkonna, 728

elastiline (kerkne, vetruv), elas- 
tilise, 283; elastne (— elasti
line), elastse, 265; elastsus, 
e lastsuse, 272

elatama, 945; elatanud, elatanu, 
258

elatiiv (seestütlev kääne), ela
tiivi, 411

elatis (elatusvahend), ~e, 279;
elatus, elatuse, 280; elatus- 
miinimum jne.

elav, ~a, 210; ~ Jiõbe jne.;
~us, ~use, 280

elegantne (meeldiv, kaunis, 
peen ning maitsekas), ele
gantse, 265; ele gants (— ele
gantsus), elegantsi, 435; ele
gantsus, ele gantsuse, 272

e lekter, e lektri, 190; ~ ^valgus
tus jne.

e lektri aTti, zv, jaa m jne.; elekt
rifitseerima ^(tööstust v. raud
teed elektri jõule üle viima), 
982; ^line, ^lise, 283; elekt
ri seerima (elektrit tekitama, 
elektriga täitma), 982

elektro^magnet, ~ tehnika jne.; 
elektron (aine väikesim osa, 
negatiivse elektri alglaeng), 
elektroni, 137; elekt rood (gal- 
vaani elemendi poolus, esi
neb näit. akumulaatoris), 
elektroodi, 399

element (alge, alg-, põhiosis; 
põhiõpetus; loodusjõud; ela- 
miskeskus; algollus), elemen
di, 524; elemen taarne (algeli
ne, lihtne; ürg-, loodusjõuli-

■ ne), elementaarse, 265
elev (erk, erutatud, kõrgenda-

| tud), ~a, 210
ele vaator (tõsteaparaat), ~i, 

230
elevan di luu jne.; ele van t, 

elevan di, 524
elevil (millegi kantud, tõstetud; 

ärkvel; ergus, erutatud mee
leolus) ; ~e [saama]; elevus 
(erk, erutatud, kõrgendatud 
meeleolu), elevuse, 280

elik siir (arstimvedelik), eliksii
ri, 406

elling (— helling), ^/i, 221
ellips (sõõris; väljajäte), ~i, 

232; elliptiline (sõõrik; välja
jätteline), elliptilise, 283

ellu kutsumine, 284, jne.
elu, 123; ~ kardetav,

~ koht jne.; ~kas, ka, 257;
^lik, ~liku, 733; ~line, ^li- 
se, 283; õlisus, õlisuse, 280;
^nd, ,^ndi, 218; ~n dik (or
ganism), ^ndiku, 733; ^näi
line, ^näilise, 283; ~nema, 
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950; elu-olu, 124; ~s, ~sa, 204; 
~ 8 ta ma, 944; ~ shinia, 954; 
~stus, ^stuse, 280; ~ tarna 
(elu andma, eluolenditega 
asustama), 945; ~tamatu, 
^,tamatu, 255; otsema, 952; 
^tu, ^tu, 255; ~tus, ^tuse, 
280

ema, 60; ~^armastus jne.; 
de päev jne.

email (vaap), emaili, 403; ~i- 
ma (vaapama), ~ida, emai- 
lin, 979

emak (võõrasema), ~u, 241; 
^as, ^a, 257; ~e[ne], z^ese, 
286; emalik, emaliku, 733; 
emaline, emalise, 283; emand, 
emanda, 197; emane, emase, 
273

'embama (sülelema, kaisuta- 
ma), emmata, 'emban, 1118

emb- kumb, emma-kumma, 577 
embleem (märk; võrdkuju), 

embleemi, 404
emigrant (väljarändaja; maa

pagulane), emigrandi, 524; 
emigreeruma (välja rända
ma), 939

emiir (valitseja, suguharu-pea- 
lik v. kõrgem ametnik ida- 
mail), emiiri, 406

emis, ~e, 268
emissioon ([väärtpaberite] väl

jaanne, -saade; [kiirte] heit
mine), emissiooni, 405; emi- 
'teerima, 982

empiiriline (kogemuslik, katse
line), empiirilise, 283

emu (lind), 125 
ena!
enam, ~a, 199; ^asti; enamik 

(enamuses olev osa), ~iku, 
733; ^lane, ~lase, 282; ~ lik, 

~liku, 733; ~line, ~lise, 283; 
/^lus. ~luse, 280; ~ pakku
mine, 284, ~^soodustus jne.; 
~us, ~use, 280; ~ vähem

'end, ~a, vt. ise; ~amisi (oma
ette, enesega); ~ast mõiste
tav jne.

ende vt. enne [ende]; ~line, 
~lise, 283

'en dine, 'en dise, 277
energia (jõud; tegujõud, tahte

jõud), 248; energiline, 
energilise, 283

enese vt. ise; ~ armastus jne.
enim (kõige enam), ~a, 199
ennak (ettejõudmine, ettejõud

nud olek), ^u, 241; ^ult (en
ne, ette)

ennast vt. ise; ~ salgav, 210, 
jne.

ennatarna (tasakaalu kaotama), 
945; ennatlik (läbematu, pü
simatu, järelemõtlematu, tõt
lev), ennatliku, 733; ennatu 
(ennatlik), ennatu, 255; enna- 
tus, ennatuse, 280

enne (ettetähendus), ende, 762 
'enne (varem); ~jaegne, ~jmir

nevik jne.; — aegu; — gi; 
erinegu; ennem, ennema, 
199; ennemalt; ennem[ini]; 
~ muiste; ennetama [kedagi] 
([kellestki] ette jõudma), 945; 
ennetus, ennetuse, 280

ennist (natukese aja eest); —a- 
ma (endisse seisukorda sead
ma), 944; — us, — use, 280

ennustama (ette kuulutama), 
944; ennustus, ennustuse, 280

ennäe!; ennäh!
ent (kuid, aga)
entsüklopeedia (kõigi teaduste 

ja kunstide kokkuvõte nende 
omavahelises rippuvuses), —,
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248; entsüklopeediline, entsük
lopeedilise, 283

eo vt. idu; (sigirakk), ~se, 
260; ~seline, /^selise, 283;
-vsene, ~sese, 277; taim 
jne.

ep (— ei)
epideemia (taud), 248; epi

deemiline, epideemilise, 283
epigoon (järeltulija, järglane; 

järeleaimajad, epigooni, 405
epigramm (mõttesalm; pilke- 

salm), epigrammi, 414; epi
grammiline, epigrammilise, 
283

epiloog (lõppkõne, lõppsõna, 
[näidendi] lõpposa), epiloogi, 
401

epi sood (lisapõime mingis teo
ses, jätklugu, vahelööke), epi
soodi, 399; episoodiline, epi
soodilise, 283

e pistel (kiri; luuletööde kirja 
kujul; noomitus, „jutlus”), 
epistli, 188

e pohh (ajastik, ajajärk; tähtis 
ajapunkt, pööret sünnitav, tä
helepanu äratav moment), 
epohhi, 412

era ; ~ isik jne.; (üksik
lane), ~ku, 241; ~kla (eraku 
asukoht), ~kla, 251; ~k ma
ja jne.; kõnd, konna, 728; 
^'kondlane, ^'kondlase, 275; 
~'kond'lik, ^'kondliku, 729;

kordne jne.; ~la (munga- 
kong, eraku asuruum), ~la, 
251; pidama, 940; ~ Idane, 
/^Idase, 281; ^Idi; üldine, 283; 
.—■ Idi rahu jne.; kiduma, 
953; ^idus, piduse, 280; ~nd, 
^ndi, 218; undama, 941; 
^ndlik, ^ndliku, 733; ~ li

dus, ~nduse, 280; pooletu, 
255; pooletus, 280; ~ poo
lik "

ere, ^da, 195; ^dus, ~duse, 
280; tarna (eredana paist
ma), 945

erg (füüsikas: töö-ühik), ergi, 
422

ergama (eredalt hõõguma), 
erata, 'ergan, 1127

ergas (ärgas), 'erka, 787
ergu vt. erk; ~ kava jne.; ^ne, 

~se, 273 "
ergutama, 945; ergutis (ergu- 

tusvahend), ergutise, 279; er
gutus, ergutuse, 280

eri [vaateviis] (erisugune, mit
mesugune, lahkuminev); eriv 
[ala] (eriline, spetsiaalne);
~Jcaal [Jcaalu] jne.; ~line, 
~lise, 283; ^ma, ^da, ~n, 
923; ~ne, ^se, 273; ^nema 
[millestki], 950; ^nevus, 280;

omane jne.; ~s kummaline 
(iseäranis kummaline); ~s- 
kunimik (kummaline, veider 

isik), 241; ustama [midagi] 
(vahet tegema millegi vahel, 
eri liiki[desse] asetama), 944; 
~stuina, 954; ~ stus, ^stuse, 
280; /^sus, ^suse, 280; ^ta
ina (endast välja eraldama, 
näit, inimese keha eritab hi
gi), 945; ~t[e]lema (algosa
desse lahutama), ~tleda e. 
^/tella, ^t[e]len, 949; ^ti; 
z^tine, /^,tise, 283; ~tis (eri
tatav aine), ~tise, 279; ^tlus 
(algosadesse lahutus), ütluse, 
280; — tus, z^tuse, 280; zvvus 
(erinevus), «zvuse, 280

erk 1. (närv), ergu, 540
erk 2. (ärgas, elav), ergu, 540;

Aziis, ~use, 272
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erootika (armastuskunst; armu
elu), /x/, 250; erootiline (ar- 
mastuslik, suguihaline), eroo
tilise, 283

erts hertsog jne.
eru, 127; ustama (erru saat

ma), 944; ~ stuma (erru mi
nema), 954

erutama, 945; erutis (erutusva- 
hend), erutise, 279; erutus, 
erutuse, 280

ese, ~me, 211; imeline, ime
lise, 283; ~m'lik, ^mliku, 733 

esi (lõigatav tükk viljaväljal), 
ee, 306; algu; ~ joones; 
~k (eesruum; esimene; tea
tav lill), ~ku, 241; ^k^teos 
jne.; ~1 [olema]; ~le [tule
ma]; ~umees jne.; ~mene, 
~mese, 284; ~ mik (esiosa, 
esipool), zx/miku, 733; zx/nda- 
ja, undaja, 249; ~ndaina [ke
dagi] ([kellegi] nimel v. ase
mel esinema), 941; zx-ndus, 
zxznduse, 280; ~ne, zxzse, 273; 
zxznema [kellenagi], 950;
z^ 'otsa; ~ puhku; (ees
ruum), zxzse7268; x-tama (ette 
kandma, ette panema), 945; 
~teks; zxzt[e]lema, zxztleda 
e. zxztella, ^zt[e]len, 949; 
~ti; ^tis, zxztise, 279; zxztlus, 
zx-tluse, 280; ~tus, zxztuse, 280

es kaader (laevastik, laevastiku- 
osa), es'kaadri, 190; eskad- 
"rill (lennuväeline ühik), es- 
kadrilli, 413; eskadron (ratsa- 
väeline ühik), eskadroni, 137

eskimo (Põhja-Jäämere äärseis 
maades elava rahva liige), z^ 
253

es kõrt (kaitse-, ausaade, kaas
kond), eskordi, 524; eskor tee- 
rima (— eskortima), 982; ^i
8

ma (kaitseks, katteks saat
ma, saatjaks olema), zx-ida, 
eskordin, 1016

esma ; ~Jcordne jne.; ~lt; 
esmane, esmase, 273; esmas

päev
esperantist, esperantisti, 439; 

esperanto (kunstlikult loodud 
maailmakeel), esperanto, 146 

es see (lühem, üld-arusaadav 
teadusliku või kirjandusliku 
sisuga kirjutis), 4

essents (pea-olu, -tuum; len
duv õli; arstim-ainete alko- 
holne immutis, tinktuur; häist 
kobaraist valmistatud viin), 
essentsi, 435

'essiiv (olev kääne), essiivi, 411 
esteeditsema (esteet! mängima, 

esteedina esineda armasta
ma), 952; es'teet (iluhindaja, 
maitsekohtunik; kaunishing), 
esteedi, 520; esteetik (esteeti
ka eriteadlane), esteetiku, 241; 
esteetika (iluteadus, õpetus 
ilu ja kunsti olemusest ja 
nähtusist), esteetika, 250; es
teetiline, esteetilise, 283

ešelon (sõjaväeline rühmitis), 
~i, 137

et
etapp (tapp [tapi] — peatus- 

jaam sõjaväelistel transporti
del), etapi, 528

etendama, 941; etendus, etendu
se, 280

etikett (külge-, pealekirjutis, 
nimesedel, märgis; kõrgema 
seltskonna pruugid ning viisa- 
kuskombed), etiketi, 531

etno graaf, etnograafi, 400; ^ia 
(kirjeldav rahvateadus), zx-ia, 
248; etnograafiline, etnograa
filise, 283
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etnoloog, etnoloogi, 401; ~ia 
(võrdlev-ajalooline rahvatea
dus), ^-ia, 248; etnoloogiline, 
etnoloogilise, 283

'ette [jõudma]; ~ Jcääne,
-v jvaatus, ~ jvõte jne.; 
— poole; 'ettur (malenupp), 
'etturi, 230

etümoloogia (sõnaõpetus, sõna 
algupära e. päritolu õpetus), 
/■v, 248; etümoloogiline, etü
moloogilise, 283

enkalüptus (lõunamaine puu), 
~e, 272

euroopalik, euroopaliku, 733; 
eu roopaline, eu roopalise, 283;

eu roopastama, 944; eu roopla
ne, eu rooplase, 275

evakueerima (tühjendama, väl
ja kolima), 982

evangeelis^ZuteriusuZine jne.; 
evangeelium, evangeeliumi, 
136; evangeelne, evangeelse, 
265; evangeli [usk]; evangeli- 
luteriusuline jne.; evangelist 

(evangeeliumi kirjutaja), 
evangelisti, 439

evirna (omama), evida, evin, 923
evolutsioon ([aegamöödane] 

arenemine, edenemine; lahti- 
kerimine), evolutsiooni, 405

'faas (arenemisaste; nähtavus- 
järk, esinemisjärk), faasi, 408

'faasan (lind), ~i, 228
fajanss (poolportselan), fajan- 

si, 523
fa kiir (muhamediusuline ker- 

jusmunk, enesevaevaja, ime- 
dekunstnik), fakiiri, 406

'fakt (tõsiasi), fakti, 438; fak
tiiv (saav kääne), ~iivi, 411; 
faktiline, faktilise, 283

fak tuur (kauba-arve), faktuuri, 
406

fakul teet (teaduskond), fakul
teedi, 520

familiaarne (tuttavlik, peale
tükkivalt sõbralik), famili'äär
se, 265

fanaatik (isik, kel on fanatis
mi), ~u, 241; fanaatiline, fa
naatilise, 283; fana tism (hul- 
lustuslik veendumus ning vai
mustus, usumäratsus), fana
tismi, 428

fantaasia (kujutusvõim, mõtte
kujutusi pettekujutus; vormi-

F.
vaba helitöö), 248; fanta
seerima, 982; fantast (unis
taja, mõttekujutustes elaja), 
fantasti, 439; fantastika, fan
tastika, 250; fantastiline (mõt- 
tekujutuslik, unistuslik; pet
lik), fantastilise, 283

farad (elektrimahu ühik), ~i, 
217

farm (talund), farmi, 427
farmaatsia (kunst arstiretsep

tide järgi rohtusid valmista
da), 248; farmat seut (ro
huteadlane), farmatseudi, 520; 
farmatseutika (arstirohtude 
teadus), farmatseutika, 250; 
farmatseutillne, farmatseutili- 
se, 283

'farmer (talur, põllumees), ~i, 
230

'farss (jant, naljamäng), farsi, 
523

fassaad (esikülg), fassaadi, 399 
fas song (mood [-u], nägu, 

vorm), fassongi, 422
fa šism (politiline liikumus), fa-
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šismi, 428; fašist, fašisti, 439;
fašlstllk, fašistliku, 729

fataalne (saatuslik), fataalse, 
265; fatalism (arvamus, et 
vääramatu saatus juhib maa
ilmas sündmusi), fatalismi, 
428; fatalist, fatalisti, 439; fa
talistlik, fatalistliku, 729

fatamorgaana (terendus, kan
gastus), 141

faun (metsa- ja nurmevaim va- 
na-itaalia muinasusus), fauni, 
405; fauna (loomastik), fau
na, 141

fellah (Egiptuse põlduhariv rah
valiige), ~i, 222

feminiin (naissugu), feminiini, 
405; ~ne, ~se, 266

fenomen (nähtus; haruldane 
nähtus, ime), ~i, 137; feno
menaalne (silmatorkav, hiil
gav, imesteldav), fenomenaal
se, 265

feodaal kord jne.; ~ne, ~se, 
265; feodalism (keskaegne 
läänialluvuslik kord), feodalis
mi, 428; feoda list lik, feoda- 
'listliku, 729

ferment (käärollus, juuretis), 
fermendi, 524

fetiš (asijumalus, võlus), ~i, 
233; fetišism (võluseusk), 
—ismi, 428

fiasko (luhta-, nurjaminek), —, 
146

figuur (joonis, kujund; kuju), 
figuuri, 406; —ne, —se, 265

fikseerima (kinnistama), 982;
fikseeruma, 939

flktlivjaeng jne.; —ne (näilik, 
kujuteldud, teeseldud), —se, 
265; fiktsioon (väljamõeldis, 
luul), fiktsiooni, 405

filant roop (inimessõber), filant- 
roobi, 517

film, filmi, 427; —ima (kino- 
aparaadiga üles võtma), —i
da, filmin, 994

filoloog, filoloogi, 401; —ia
(kirjanduslikkudel teostel põh
jenev vaimukultuuriteadus), 
—ia, 248; filoloogiline, filoloo
gilise, 283

filosofeerima, 982; filosoof 
(mõttetark), filosoofi, 400; fi
losoofia (mõttetarkus), filo
soofia, 248; filosoofiline, filo
soofilise, 283

'filter (kurn [-a]), 'filtri, 190; 
filtreerima, 982

finaal (lõpp; lõpposa), finaali, 
403; — ne, — se, 265

finants (riigirahandus; riigiva- 
randus), finantsi, 435; finant
seerima (rahaga varustama), 

982
finiš (lõppvõistlus võiduajami

sel, -jooksmisel), —i, 233
firma (ärinimetus; ärlasutis), 

-, 141
'fisk (riigikassa, riigivara, 

„kroonu”), fiski, 425; fiskaal
ne, fiskaalse, 265; —us (— 
fisk), —use, 272

'fjeld (tundur [mäelagendik]), 
fjeldi, 420

fjord (lõhang [kitsas mere- 
laht]), fjordi, 420

'flaam (rahva liige Belgias), 
flaami, 404; flaami [kultuur]

flamingo (lind), -, 146
flanell (riie), flanelli, 413
flegma (rahumeelsus, vaimuloi- 

dus, ükskõiksus, tuimus), —, 
141; — atik, — atiku, 241: — a- 
tliine, — atilise, 283

flirt (mänglev armatsemine), 
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flirdi, 524; ~ima, ~ida, flir
din, 1016

floora (taimestik), 141
'fluor (lihtkeha), fluori, 406;

fluorest seeruma, 939; fluorest
sents (teatavate kehade ise- 
valgustumine), fluorestsentsi, 
435

'flööt (vilespill), flöödi, 520
fokk (— vokk [voka], kalla

mast! alumine puri), foki, 527; 
~jmast (kallamast, esimast) 
jne.

folk'loor (rahvaluuleteadust
folkloori, 406; folklo rist, folk
loristi, 439; folklo rist iik, folk
loristliku, 729

'fond (põhivara), fondi, 420 
foneetika (häälikuõpetus),

250; foneetiline, foneetilise, 283 
fono'graaf (aparaat, mis helisid 

vastu võtab ja muutmatult 
edasi annab), fonograafi, 400

'fookus (tulipunkt), ~e, 272 
'foolio (lehekülg; poole paberi- 

poogna suurune kaust), 253
forell (tähnik, hõrnas), forelli, 

413
for maalne (vormlik), for maal

se, 265; for maalsus (vormlik- 
kus, välispidine komme e. ta- | 
litusviis teatud tegevuses), j 
formaalsuse, 272; formaat 
(kaust), formaadi, 520; forma- 
'lism (vorminõudlikkus, vorm- 
likkuse taotlemine), formalis
mi, 428; formalist, formalisti, 
439; formali teet (— formaal
sus), formaliteedi, 520; for- \ 
'meerima (moodustama, ku
jundama), 982; formel (— 
vormel, valem), 'formeli, 225; 
formular (näidisvorm, ette
kirjutatud v. ettetrükitud 

vorm), formulari, 138; formu
latsioon, formulatsiooni, 405; 
formuleerima (valemina väl
jendama, lausestama, sõnas
tama), 982

forsseerima (sundima, võimu
ga võtma; ülemäära pinguta
ma), 982

'fort (kindlustis, väike kants), 
fordi, 524

fos'faat (fosforhappe sool [-a]), 
fosfaadi, 520; 'fosfor, fosfori, 
230; fosforest'seeruma (pime
das hiilgama, fosforiselt ku
mama), 939; fosforestsents 
(omadus pimedas hiilata, fos- 
forine kuma), fosforestsentsi, 
435; 'fosforhape jne.; fosfo
riit (fosforhapu lubi, väetus- 
aine), fosforiidi, 520; fosfori- 
ne, 'fosforise, 283; 'fosforis- 
Jvape jne.

foto (päevapildi-töökoda; päe
vapilt), 146; graaf (päe
vapiltnik), /^graafi, 400; 
z-vgraafia (päevapildistus), 

'graaf ia, 248; zxz graafiline, 
/^-graafilise, 283, graaf ima
(üles võtma, päevapildista- 
ma), 977; ~gra'feerima (— 
fotograafima), 982

fraas (lause, kõnekäänd), fraa
si, 408

fragment (katkend), fragmen
di, 524

'frakk (sabakuub), fraki, 527
fraktsioon ([politiliselt ühe

meelsete] rühm), fraktsiooni, 
405

frank (raha; rahva liige), fran
gi, 520a

fran keerima (saatekulu ette 
maksma), 982; franko ([saa
detise saajale] saatekuluta)
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fre gatt (vanema-aegne sõja
laev), fregati, 531

frentš (kuub), frentši, 436
friis (rahva liige), friisi, 408

fri seerima (soengut tegema), 
982; fri'suur (soeng), frisuuri, 
406; fri'söör (juuksur), frisöö- 
ri, 406

'front (esikülg; rinne, väerind), 
frondi, 524; fron'taalne, fron
taalse, 265

fundamen taal mõiste jne.; ~ne 
(põhi-, põhine), ^se, 265

funktsionaalne (talitluslik), 
funktsio naalse, 265; funktsio
neerima (töötama, „käima”), 
982; funktsi oon (tegevus, ta
litlus, ülesanne), funktsiooni, 
405

furoor (pöörane tähelepanu), 
furoori, 406

fu tuurum (tulevik), ~i, 226
föde raalne (liidusse puutuv, lii

du-), föde raalse, 265; födera
tiivne (liidus olev, liit-), fö

deratiivse, 265; föderatiiv- 
jriik jne.; föderatsioon (liit), 
föderatsiooni, 405; födereeru- 
ma (liituma, ühinema), 939

följeton (veste), -vi, 137; följe
tonist (vestekirjanik), ~isti, 
439

föniiklane (vana-aegse rahva 
liige), föniiklase, 275

füsiognoomia ([näo-] ilme), 
248

füsio kraat (isik, kes pooldab 
vaadet, et ainult põlluharimi
ne on rahva hea käekäigu al
likas), füsiokraadi, 520; ^'lik, 
—Uku, 729

füsioloog, füsioloogi, 401; -la 
(elundite tegevust käsitlev 
teadus), — ia, 248; füsioloogi
line, füsioloogilise, 283

füüsik, — u, 241; —a, — a, 250;
—aline (füüsikasse puutuv), 
— alise, 283; — alis^matemua- 
tiline jne.; füüsiline (kehalik, 
looduslik), füüsilise, 283

G.
g — gramm
gaas, gaasi, 408; gaasi mask 

jne.; gaasistama (gaasiks v. 
gaasitaoliseks muutma), 944; 
gaasistus, gaasistuse, 280; gaa- 
sitama (mürkgaasiga üle uju
tama), 945; — küte jne.

gaid (— görlgaid), gaidi, 399
gala (hoovipidulikkus; pidulik 

ülikond), —, 55; — etendus 
jne.

ga lantne (üliviisakas, aupaklik 
[daamide vastu]), galantse, 
265; galantsus, galantsuse, 
272

ga leer (suur aerulaev), galeeri, 
406

galerii (rõdu [teatris]; pildi- 
saal), —, 5

gall (— gallialane), galli, 413; 
galli [kombed]; — ialane (va
na-aegse rahva liige), — iala- 
se, 282

galopeerima (— galoppima), 
982; ga lopp, galopi, 528; ga

loppima (kappama, nelja
jooksmay. ratsutama), ga'lep
pida, galopin, 1019

galvaani [ahelik, element, pa
tarei, vool jne.]; — line, —lise, 
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283; galva'nism, galvanismi, 
428; galvano^pZastifca jne.

ga raaž (autokuur), garaaži, 410 
garan teerima (tagama), 982;

garan tii (tagatis), garan tii, 5 
garderoob (rõivakapp; rõivad;

rõivasteruum), garderoobi, 398 
garneerima (varustama; vee- 

ristama, kaunistama), 982
garnison, ~i, 137
garni tuur, garnituuri, 406
gasell (loom), gaselli, 413
gauss (elektri mõõduühik), 

gausi, 518
geenius (kaitsevaim; suur

vaim), ~e, 280
geiser (kuuma vee pursk-alli- 

kas), z^i, 230
geiša (jaapani tantsijanna ning 

lauljanna), 141
geneetiline (tekkimuslik, tekki- 

misse puutuv, tekkimist sel
gitav), geneetilise, 283

gene raator (gaasi, auru v. elekt
ri tekitamise aparaat), ^i, 230 

generatsioon (sugupõlv, põlv
kond; sigitamine; kujunemi
ne), generatsiooni, 405

geniaalne (vaimukas; suur- 
vaimlik, loomeandeline), geni
aalse, 265; geni aalsus, geni
aalsuse, 272

genitiiv (omastav kääne), ge
nitiivi, 411; ~ne, ~se, 265

geograaf, geograafi, 400; ~ia 
(maateadus), ~ia, 248; geo
graafiline, geograafilise, 283

geoloog, geoloogi, 401; ~ia 
(maalugu), ~ia, 248; geoloo
giline, geoloogilise, 283

geo meetria (õpetus. ruumiku
jundite omadustest), 248; 
geomeetriline, geomeetrilise, 
283

l ge orglane (Kaukasuses elava 
rahvatõu liige), ge orglase, 275 

germaani [keeled]; ger maania
na, ger maanlase, 275; gernia- 
ni seeruma (saksastuma), 939; 
germa nism (saksapärasus), 
germanismi, 428; germanist, 
germanisti, 439

gib[b]on (ahv), ~i, 228
gild (ametiühing, tsunft), gil

di, 420
giljotiin (langekirves, tapama- 

sin), giljotiini, 405; ima, 981; 
giljoti neerima, 982

gladi aator (näitevõitleja vana 
Rooma võitlusmängudel), ~i, 

| 230
। glas s ee ^kinnas jne.

glasuur (vaap, klaasitis), gla
suuri, 406

glaubrisool l-al jne.
gletšer (jääliustik), z^i, 230 
gloobus ([maa-]keras), ~e, 272 
glütseriin (magusamaitseline

rasv-aine), glütseriini, 405
gneiss (vareskivi), gneisi, 518 
gnuu (liik antiloope), 10

gobelään (sissekujutud kirjade
ga seinavaip), gobelääni, 405

gondel (Veneetsia aerulootsik; 
õhupalli ja õhulaeva see osa, 
kus asuvad meeskond v. rei
sijad), gondli, 188

'gong (kumedalt helisev kõla- 
riist), gongi, 422

goot (vana-aegse germaani tõu
gu rahva liige), goodi, 520; 
gooti [stiil]; gootika (gooti 
ehitusviisi, gootika, 250; ~la- 
ne (— goot), ^-lase, 275

gorilla (ahv), 141
graafika (joonistamis-, kirjuta- 

mis- või trükkimiskunst; dip
lomaatiliste dokumentide tea
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dus), 250; graafiline, graa
filise, 283

graatsia (armastusväärsus, 
armsus, meeldivus; armsusju- 
malanna), ~, 248; graatsiline, 
graatsilise, 283

grafiit (pliiatsitina), grafiidi, 
520

grafo loog (iseloomu tõlgitseja 
käekirja kaudu), grafoloogi, 
401; ~ia, ~xa.1 248; grafoloo- 
giline, grafoloogilise, 283

'gramm, grammi, 414; ^^kalor 
jne.

grammatik, ~u, 241; ~a, ~a, 
250; grammatiline, grammati
lise, 283

grammofon, ,~i, 137
granaat (mineraal; värvaine; 

vähk; puuvili; lõhkev pomm), 
granaadi, 520

grandioosne (suurepärane), 
grandi oosse, 267; grandi oos- 
sus, grandi' oossuse, 272

gra niit (raudkivi), graniidi, 520; 
^ne, ,^se, 265; ~ ^sammas 
jne.

gratsioosne (— graatsiline), 
gratsi oosse, 267

gra'veerima (uurendama), 982
gravitatsi oon (koguilmne tõm

bumine), gravitatsiooni, 405
gra vüür (uurend, [vase-] lõige), 

gravüüri, 406

[greeka] vt. kreeka
gregoriaani [kalender]
grenader (liik sõdureid), ^i, 138
gri mass (lõust, irve, näomoonu- 

tis), grimassi, 417; gri'meeri
ma (värvide abil näole teist 
ilmet andma), 982; 'grimm, 
grimmi, 414

gripp (haigus), gripi, 528
gross (12 tosinat), grossi, 417
gro tesk (veider maal või kuju

tis; liik trükikirja), groteski, 
425; ~ne, ~se, 265

grüpeerima (— gruppima), 982;
gru'peenima, 939; 'grupp
(rühm), grupi, 528; gruppima 
(rühmitama), gruppida, gru- 
pin, 1019

gru siinlane (— georglane), gru
siinlase, 275

gröönlane (Gröönimaa elanik), 
gröönlase, 275

[gummi, 144] vt. kummi
gu[t]ta'pertš (kummitaoline ai

ne), gu[t]tapertši, 436
'görl (tüdruk; noortest neidu

dest koosneva revüütantsurüh- 
ma liige), görli, 426; gaid 
(tüdruk-skaut)

gümnaasium, ~i, 136; gümna-
si ast, gümnasiasti, 439 

gümnastika (võimlemine),
250

H.
ha — hektaar
haab (puu), haava, 554; jas 

(rohekashall, haavakoore-kar- 
va), ^,ja, 170; ^ne, ^se, 265

haagiline, haagilise, 283
haak, haagi, 515; ~ima, ~ida, 

haagin, 1010

haamer, haamri, 190; haamer- 
dama, 942

'[h]aam palk (tala)
haapsal[u]lane, haapsal[u] la

se, 282
haar (— haru), haara, 328; haa- 

rak, haaraku, 241; ^ama,haa
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rata, ~an, 1091; haarang, 
haarangu, 240; ~dJalg (haa- 
ramisjalg) jne.; haare (haa
ramine), ~de, 765; haare (haa- 
ramisvahend), <vme, 839

haarem (naisteruum; muha
meedlase naised), ~i, 226

haav, haava, 335
haava^puu jne.
[üks-] haaval ([ühe-] kaupa)
'haavama, haavata, 'haavan, 

1091; haavatu, haavatu, 255; 
haavatud, 259; haave (haava
mine), 'haave, 736

haavel, haavli, 188
haavik, ~u, 241
haavama, 'haavuda, haavun, 

935, haavutama (sõnadega v. 
tegumoega haavama), 945

habe, ~me, 211; ~kas, ~ka, 
257; mik, ^,miku, 733 , ~n- 
dimia (habemikuks saama), 
953; ~tuma (— habenduma), 
954

habras, hapra, 792; tarna
(hapraks tegema), 944

hage (kohtulik nõue), 140;
^ma (kohtulikult nõudma; 
saaki püüdma), ~da, ^n, 916; 
hagi (— hage), hagi, 100; ha
gijas (jahikoer), hagija, 256

hagu, hao, 316
hahk 1. (lind), haha, 602
hahk 2. (hall), haha, 602; ~jas, 

~ja, 170; ~uma (halliks mi
nema), ~uda, ~un, 936; ^us, 
^use, 272

hai (kala), 21
'haige, 165; haigendama

(haigemaks tegema), 941; hai- 
genema, 950; haigestuma (hai
geks tegema), 944; haigestu
ma, 954; haigla (haigemaja), 
haigla, 163; haiglane, haig

lase, 275; haiglik, 'haigliku, 
729; haiglus, haigluse, 272

'haigur (lind), haigru, 193 
'haigus, ~e, 272; ~[e] ^kahtla

ne jne.; ~jdu jne." 
~liku, 733; haigustuma, 954

haigutama, 945; haigutus, hai
gutuse, 280

haihtuma (lenduma), haihtu
da, 'haihtun, 936

hai kala jne.
hais, haisu, 452; ^ema, ~eda, 

haisen, 974; ~ma, /—ta, hai
sen, 1065

haist, haistu, 478; —ma, — a, 
haistan, 1072; —mis kõnd, 
—naiskonna, 728; —mis meel 
jne.

haisu vt. hais; —line, -Ilse, 
283; -tarna, 945

haja^meeZne (mõtetega laiali) 
jne.; —ne (hajuvil olev), — se, 
273; hajuma (laiali minema), 
hajuda, hajun, 924; hajumas, 
hajumuse, 280; hajus (haja- 
ne), hajusa, 204; hajutama, 
945; hajuvil [olema]; hajuvi- 
le [minema]

hakatama, 945; hakatus, haka
tuse, 280

hakk 1. (lind), haki, 527
hakk 2. (hakkimisvahend), ha

ki, 527; — Jiha jne.
hakk 3. (viljahunnik), haki, 

527; — Jalg jne.
hakk (algus), haku, 548; —a- 

ma, hakata, — an, 1109
hakkima (raiuma), hakkida, 

hakin, 1018
halastaja õde jne.; halastama, 

944; halastus, halastuse, 280; 
halatsema, 952

halb, halva, 573; — us, — use, 
272
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haldama (valitsema), hallata, 
haldan, 1120; haldjas (kait

sevaim), haldja, 170; haldus, 
'halduse, 272

hale, ~da, 195; ~dus, ~duse, 
280; otsema, 952

halg, halu, 678
hälin (kaebamine), ~a, 200; ha^ 

lisema (kaebama, hädatsema), 
951

hal jas, hai'ja, 780; ~ tarna (hal
jaks tegema), 944; hal jenda
ma, 941; hal jus, 'hal juse, 272 

hall (külmunud kaste maas, 
külm udu, öökülm), halla, 341 

hall (karv, värv; haigus: hall-
tõbi), halli, 413

halle'luu ja, ~, 162
halli -vt. hall [-il; ~kas (halli

võitu), ~ka, 257; ~stama 
(halliks tegema), 944; astu
ma, 954; ~ tarna, 945; ~tus, 
~tuse, 280

halloo!
hallus, ~e, 272
hallutsinatsi oon (viirastus), hal

lutsinatsiooni, 405
laiu vt. halg; ~line, ~lise, 283 
aalva vt. halb; ~ks panev, 210, 

jne.
halvama, halvata, halvan, 1094 
halvastama (halvaks tegema), 

944
halvatu, 255; ~d, 259;

~s, ~se, 280
halvem, ~a, 199; ~us, ^use, 

280; halvendama (halvemaks 
tegema), 941; halvenema, 950; 
halvustama (halvaks pane
ma), 944; halvutama (laima
ma), 945

hamba arst jne.; ~line, ~lise, 
283; hambuline, 'hambulise, 
283; hambutu, 'hambutu, 255 

hammas, hamba, 797; ~^ratas 
jne.; ~'tik, ~tiku, 733; ham
mustama, 944; hammustus, 
hammustuse, 280

hang (lund, liiva), hange, 385
'hang (tööriist), hangu, 466
hange, 'hanke, 747
[hjangeldaja, 249; [hjangel-

dama, 940; [hjangeldus, [h]an- 
gelduse, 280

hangeline, hangelise, 283; han- 
getuina (hange sadama, han
gedesse jääma), 954

hanguline, hangulise, 283
hanguma, hanguda, hangun, 

936; haugutama (hanguma pa
nema), 945

hani, hane, 88
hankima (muretsema, nõuta

ma), 'hankida, hangin, 1013
hansa (liit, ühing — eriti kau

banduslikeks otstarbeiks), 
141; ~lane, ~lase, 282

hao vt. hagu
hapatama (hapendama), 945;

hapatis, hapatise, 279
hape, happe, 750; ~nd, ~ndi, 

218; ~ rida ma, 941; ^nduma, 
953; ~ndus, ^nduse, 280; 
hapnema, hapneda, hapnen, 
932; 'hap nik, hapniku, 729; 
'happene, 'happese, 277; [ühe-] 
happune, happuse, 275

hapra vt. habras; 'haprus, hap
ruse, 272

hapu, 147; ~kas, ^ka, 257
harakas, haraka, 257
harali; ~ne, ~se, 283
harda vt. harras; ~sti; har

dus, 'harduse, 272
harev (hõre), ~a, 210; ~il [ole

ma]
hargi vt. hark; ~line, ^lise, 

283
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hargnema, hargneda, hargnen, 
932

harguli [harali, harkis]
harguma (hargnema, harune

ma), harguda, hargun, 936
hargutama ([jalgu] harki aja

ma), 945
hari, harja, 702
haridus, ~e, 280; ^eiine, eeli

se, 283; ministeerium jne.;
~'lik, ~liku, 733

hari lik, hariliku, 733
harima, harida, harin, 923; ~tu, 

~tu, 255; haritlane, haritla
se, 282; haritlaskond, harit
laskonna, 728

harjakas (— harjulane), harja
ka, 257

harjaline, harjalise, 283; 'harja
ma, harjata, 'harjan, 1094; 
harjane, harjase, 273; harjas, 
harjase, 269

harjulane, harjulase, 282
'harjuma, 'harjuda, harjun, 936;

'harjumus, 'harjumuse, 280;
harjutama, 945; harjutus, har
jutuse, 280

har k, har gi, 520a; ~ ader,
~Jvü/pe jne.; ~is [seisma];

jalu; ~jas, ^ja, 170; har- 
kuma (harki minema, harune
ma), 'harkuda, harkun, 936 

harmoneeruma (kokku kõla
ma; kokku sobima, leppima), 
939; har moonia (kokkukõla), 
har moonia, 248; harmoonika 
(mänguriist; kokkukõla-õpe- 
tus), harmoonika, 250; har
mooniline, harmoonilise, 283; 
harmoonium (muusikariist), 
harmooniumi, 136

har puun (valaskala-püiigil tar
vitatav konksuga viskeoda, 
tuur), harpuuni, 405

harras, harda, 801; ~ tarna, 944;
~tus, ~tuse, 280

haru, ~, 127
haru kordne jne.; korral; 

~ Idane, ~ldase, 281; idus, 
~lduse, 280

haruline, harulise, 283; haruma, 
haruda, harun, 924; harune, 
haruse, 273; harunema, 950; 
harutama (harguma panema; 
käsitlema), 945

haru 'tihti (väga tihti)
harutus, ~e, 280
harv (mitteharilik; hõre), har

va, 370; ~a; harvendama, 941; 
harvendus, harvenduse, 280; 
harvenema, 950; ~us, ~use, 
272

hasart (hea juhtumus, õnne- 
kaup; risk, meste; ägedus), 
hasardi, 524; ~ jmäng jne.

'haspel, haspli, 188; haspelda- 
ma, 940

hass!; hassetarna, 945
hatt, hatu, 551; hatul (villale 

kulunud, pinnul, lömaks e. 
katki taotud [puu]); hatune, 
hatuse, 273

haua kiri jne.; ~line, ~lise, 
283; haud (auk), haua, 561

'haud (haudumine), hau, 655; 
~jas (hautav, lämmatav), 
-ja, 170

haud lik, haudliku, 729
hauduma, haududa,'haun, 1047; 

'haudus (haudumine), haudu
ge, 272; haue, 'haude, 754

haug, havi e. haugi, 640 ja 401
haugas (pistrik), 'hauka, 784
hauga[h]tama, 943; hauga[h]-

tus, hauga[h]tuse, 280; haugu
tama, 945

haukama (hammustama), hau
gata, haukan, 1096
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'haukuma, haukuda, haugun, 
1022

hautama, hautada, hautan, 
928; hautis (hautamisva- 
hend), hautise, 271; hautus, 
'hautuse, 272

havi vt. haug; ~ne, ~se, 273
hea, 19; ~dus, ^duse, 

272; ^,ke[ne], ^kese, 286;
~jm,eel, ~^tegu jne.; heas
tama (heaks tegema), heas
tada, heastan, 927

heebrea [keel, kirjandus, usund 
jne.]; ~lane, ~lase, 282

heegeldama (konksuga kuduma, 
konksutama), 940; heegeldas, 
heegelduse, 280; heegelnõel 
jne.

heelium < gaasitaoline keha), 
~i, 136

heeringas, heeringa, 257
heide, heite, 743
heide vt. heie; ~1 [olema];

~le [kulunud]; ~ne, ~se, 277
heidik (sööti jäetud põld; väl

ja-, kõrvaleheidetu), ~u, 241;
heldis (sete; see, mis on kõr
vale heidetud), heidise, 268

heidutama (hirmutama), 945;
heidutus, heidutuse, 280

heie (kiud), heide, 754; ~tarna, 
945

hein, heina, 327; heinaline, hei
nalise, 283; heina maa jne.; 1 
heinane, heinase, 273; ~ taim 
jne. "

heit (vise), heidu, 539; heite 
vt. heide [heite]

heitima (heituma, hirmuma), 
'heitida, heitin, 934

heit laps jne.; ~lema, heidel
da, ~len, 1141; ~'lik 1. (muut
lik, tujukas; ebaühtlane; vii- 

tane, konarlik [tee]), ~liku, 
729

heitlik 2. (kergesti heituv, 
kohklik, hirmunud), heitliku, 
729

heitlus, ~e, 272; 'heitma, hei
ta, heidan, 1073; heituma L 
(end heitma), 'heituda, hei
tun, 936

heituma 2. (hirmuma), heitu
da, heitun, 936; heitumas, 
'heitumuse, 280

hekk, heki, 527
hek taar (100 aari suurune pind

ala; lüh. ha), hektaari, 406
helama (helisema, kõlama), he- 

lada, helan, 914
helbe vt. helve ja helves
'helde, 165; 'heldima (hel

laks, tundlikuks saama), hel
dida, hel din, 934; hel dimus, 
heldimuse, 280; "helduma 
(heldeks muutuma), helduda, 
heldun, 936; heldumus, hel- 
dumuse, 280; heldus, 'heldu
se, 272

hele, ~da, 195; ^dus, ~duse, 
280; ~ndama (heledana paist
ma; heledamaks tegema), 941; 
~nduma (heledamaks muutu
ma), 953; ~ndus, ~nduse, 280 

helge (hele, selge; põuane),
165

helgi vt. helk; ~ heitja, 162, 
jne.; — tarna, 945

helgus, ~e, 272
heli, 103; ~tine, ^lise, 283;

~n, ^na, 200; ^sema, 951; 
~stama, 944; ^s tik, ^stiku, 
733; ^stus, ^stuse, 280; ^tu, 
^tu, 255

heljuma, heljuda, heljun, 
1007; hei ju tarna, 945; hei'ju
tus, hel jutuse, 280
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helk (läige; kõla), helgi, 521; । 
~ima, ^ida, helgin, 1013; : 
~jas, ~ja, 170; ~us, ~use, I 
272

hell, hella, 342
hei'leen ([vana-]kreeklane), hel-

leeni, 405
heller 'hein (taim)
hei llk (hell, õrn, tundlik), ~u, 

241
[h] elling (laevaehitus-kohas), 

_ ^i, 221
hellitama, 945; hei lits (hellita

tud, hell isik), hellitsa, 205; 
hei litus, hel lituse, 280; hel
lus, helluse, 272

helmes, helme, 806; hel mima, 
'hel mida, hel min, 994; hel mi- 
tama (helmestega tikkima), 
945

'hel pima, hel pida, hel bin, 1014
helve, 'helbe, 757
hel veetslane, hel veetslase, 275 
helvendama, 941; helves (— hel

ve), 'helbe, 808
hepik (peps, pirtsakas), ~u, 

241; hepitama (mänglema, 
naljatlema), 945; hepp (ker
ge, elav, erk), hepa, 502

herilane, herilase, 282
hermeetiline (õhukindel, täiesti 

suletud), hermeetilise, 283
hermeliin (valge nirk, lahits), 

hermeliini, 405
hernes, 'herne, 806
heroiline (kangelaslik), heroi

lise, 276; hero ism (kangelas
likkus, kangelasmeel), hero
ismi, 428

hertsog, ~i, 220; ~iima, ~in- 
na, 151; ~ lik, ~liku, 733

hetk (silmapilk, moment), het
ke, 386

hieroglüüf (vanade egiptlaste

piltkiri; mõistatuslik kiri), 
hieroglüiifi, 400

higi, 100; r^ne, <^se, 273;
~ stoma, 944; ~stus, ^stuse, 
280; otsema, 952; ~tu, /~tu, 
255

'hiid (hiigel, hiiglane), hiiu, 654; 
~ hai jne.

hiidlane (Hiiumaa elanik), 
hiidlase, 275

hiie vt. hiis
hiigel (hiiglane), hiigla, 175;

~ madu, ~^suur jne.; hiig
la jõud, 'hiigla jsamm jne.;
hiiglane, hiiglase, 275; hiig- 
las^suur (— hiigelsuur) jne.

hiilas [jää] (hiilgav, sile), hii- 
la, 776; hiile, hiilge, 767

hiilg (läik), hiila, 597; ~ama, 
hiilata, ^an, 1126; ~av, ~a- 
va, 210; ~&jaeg jne.; ~us, 
z^use, 272

'hiilima, hiilida, hiilin, 979
hiina [keel, rahvas]; hiinlane, 

hiinlase, 275
'hiir (vesihall, hiirekarva, hiir- 

jas), hiiru, 451
hiir, hiire, 377; hiire hernes 

jne.; ~ hall [-i] jne.; ~jas 
(hiirekarva hall), ~ja, 170

hiis, hiie, 614
hiiu vt. hiid
'hiivama (üles vinnama), hiiva

ta, hiivan, 1091
hilbakas, hilbaka, 257; hilben- 

darna, 941
hilbu vt. hilp; ~ne, ~se, 273;

tarna, 945
hiline, hilise, 273; ^ma, 950; hi

lissügis jne.; hilistama, 944; 
hilistuma, 954; hilisus, hilisu- 
se, 280

hilja; ~ aegu; ~ks [jääma];
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hiljem, hiljema, 199, hiljem[i- 
ni]; hiljemalt

hilju (tasa, pikkamisi); ~kesi; 
hiljuma (aegamööda edasi lii
kuma), 'hiljuda, hiljun, 1007; 
'hiljus, hiljuse, 272

hiljuti; ~ne, ~se, 283
hilp, hilbu, 543; ^harakas;

~lema, hilbelda, ^-len, 1143;
~uma, ~uda, hilbun, 1025 

himu, ~, 125; -kas, —ka, 257;
— lik, — liku, 733, -Une, -li
ge, 283; —r (himukas, ihar), 
— ra, 203; — rus, —ruse, 280;
—starna, 944; — stus, — stuse, 
280

hind, hinna, 584; — ama, hin- \ 
nata, — an, 1121; — amatu, 
— amatu, 255

hindu (Ida-Indias asuva rahva 
liige), —, 147; hindu [keel]

'hing 1. (uksel), hinge, 385
'hing 2., hinge, 385; —ama, hin

gata, — an, 1094; hinga[h]ta
ina, 943; hingeldama, 940; hin
geldus, hingelduse, 280; hinge
line, hingelise, 283; hingesta- 
ma, 944; hingestus, hingestu
se, 280; hingetu, hingetu, 255; 
hingetus, hingetuse, 280; hin
gitsema, 952

hinna vt. hind; — Jüri jne.; 
—kas, —ka, 257; —Une, -Il
se, 283; —ng, —ngu, 240; —s- 
tama (hinnaliseks tegema), 
944; —stlk, —stiku, 733;
—tus, —tüse, 280; hinne (hin
damine), hinde, 762

hirm, hirmu, 470; —sus, — su- 
se, 272; hirmukil [olema]; hir- 
mukile [jääma]; —uma, — u- 
da, —un, 936; — us, —sa, 186; 
hirmutama, 945; hirmutis, hir
mutise, 279; hirmutu (kartma

tu; koletu), hirmutu, 255;
hirmutus, hirmutuse, 280

hirna[h]tama, 943; hirnuma, 
'hirnuda, hirnun, 1007

[hiromant, 524] vt. kiromant
hirs (puu, malk, õrs), hirre, 621 
hirss (taim), hirsi, 523
hirv (loom), hirve, 396

hispaania [keel]; hispaanlane, 
his paanlase, 275

hm!
hobu, —, 114; — jõud jne.; —ne, 

—se, 273; — sejõud (— ho
bujõud), —s ejcronu, —se- 

mees jne.
hoiatama, 945; hoiatus, hoiatu

se, 280; hoiatus jnärk [jnär- 
gi] jne.

hoid (kaitse ; alalhoidmis-koht), 
hoiu, 653; hoidis (konserv), 
hoidise, 268; —la (hoiukoht), 
—la, 163; — leina, hoielda, 
—len, 1151; — lik, —liku, 729;
—ma, — a, hoian, 1080; —uma 
[millestki], —uda, —un, 936;
—us (hoie), —use, 272; hoie, 
—e, 754

hoiu koht jne.; —Idama (hoiu
le andma), 940; —1 ejpanek 
jne.; — s (hoiuleantud ese, de
posiit), — se, 269; — stama
(hoiule andma v. panema, 
talletama), 944; —stuma, 954; 
— stus, —stuse, 280

hollandi [keel]; hollandlane, 
hollandlase, 282

homme
hommik, — u, 241; — u^mnine 

jne.; —une, —use, 283; -nt!
'homne, homse, 265
homo nüüm (samakõlaline, kuid 

algupäralt ja tähenduslikult 
erinev sõna), homonüümi, 404 

honorar (tasu), — i, 138



hoo 126 hukutama

hoo vt. hoog; ~ aeg jne.;
~ J kaupa

'hoob (kang), hoova, 556; ~a~ 
ma, hoovata, ~an, 1112

hoobi vt. hoop; ~lt
hoog, hoo, 661; ~ Jiüpe,

vihm jne.; ^sus, ~suse, 
272; ~us, ^sa, 186

'hool, hoole, 373; hoolas, ~sa, 
777; ^daja, ^daja, 249; ~da- 
ma, ~dada, ^dan, 926; ^dus, 
^duse, 272; hoolekanne 
[Jcande] jne.; hoole lik, hoo- 
leliku, 733, hooleline, hooleli- 
se, 283; hoolestama (muret te
gema), 944; hooletu, hooletu, 
255; hooletus, hooletuse, 280; 
hoolikas, hoolika, 257; hooli
kus, hoolikuse, 280; ~ima 
[millestki], ~ida, hoolin, 979; 
~ imatu, xxx imatu, 255; ~ ima
tus, xx-imatuse, 280; hoolitse
ma, 952; hoolitsus, hoolitsuse, 
280; ~sus, ~suse, 272

hoone, 'hoone, 736; xxstama 
(hooneid täis ehitama, hoone
tega varustama), 944

'hoop, hoobi, 517; ~is [suurem]; 
xx/ J kaupa

hooplema [millegagi], hoobel
da, 'hooplen, 1140; hooplus, 
'hoopluse, 272

'hoor, hoora, 329; xama, hoo
rata, xan, 1091; xus, ~use, 
272

hooti
'hoov, hoovi, 411
hoova vt. hoob
hoovama (voolama), hoovata, 

'hoovan, 1091; hoovatus (mee- 
leärevus), hoovatuse, 280

hoovkond (õukond), 'hoovkon- 
na, 728

hoovus, xx, e, 272

[h]or giline, [h]or gilise, 283 
hori[t]'sont (silmaring, vaate

piir), hori[t] sondi, 524; ho- 
ri[t]son taal (samakõrgus
joon), hori[t]sontaali, 403; ho- 
ri[t]son taalne (roht-, rõhtne), 
hori[t]son'taalse, 265; hori[t]- 
son taal pind [ pinna] jne.

'[h]or k (ora), [h]or gi, 520a; 
xx/ima, ^ida, [h]or gin, 1013; 
~jas (orgitaoline), ^ja, 170 

hosianna, ~, 141
'hospidal (haigemaja), ^xi, 225 
hotell (võõrastemaja), hotelli, 

413
hotentott (Lõuna-Aafrika rah

vatõu liige), hotentoti, 531
hr. — härra
hrl. — harilikult
hubane (lõbus, õdus, mõnus), 

hubase, 273; hubasus, hubasu
se, 280

hubin, ~a, 200; hubisema, 951 
hudi (ritv; tugev vemmal), hud-

ja, 701; hudima, hudida, hu- 
din, 923

huiga[h]tarna, 943
huik (hõige), huigu, 532; ~a- 

ma, huigata, ^an, 1096; ~u- 
ma (kisendama, kiunuma), 
,x,uda, huigun, 1022

'huilgama, huilata, huilgan, 1126 
[h]uisa päisa
huisk (kergats), huisu, 690; ~u 

(mõtlemata, hoolimata)
huist! (hüüd loomade, eriti 

koerte eemalepeletamiseks)
hukatus, hukatuse, 280
'hukk (hukatus, hävi), huku, 

547; ~a [saama]; ~ama (sur
maotsust täide viima), huka
ta, xx-an, 1109; ~ajninek jne.; 
XXas [olema]; XXuina, xx-uda, 
~un, 936; ^us, xuse, 272; hu-



hulga 127 hõbe tarna

kutarna (meelitama, eksitama, i 
ahvatlema; hukkumisele vii- । 
ma), 945

hulga vt. hulk [hulga]; hau- 
pa; z-^kesi; z^line, ~lise, 283; | 
^.ne, ~se, 273; [teiste] ~s; j 
[nende] —st; hulgi (hulgavii
si, suurel hulgal); hulgine, 
hulgise, 273

huigu vt. hulk [huigu]; — s, 
— se, 269

huligaan (ulak, suli), huligaa
ni, 405; —ne, — se, 266; —sus 
(ulakus), —suse. 272

hulk, hulga, 489; [meie] —a 
hulk (kaim), huigu, 540; —ri

ma —uda, hulgun, 1024; —ur, 
— uri, 230; —vel [olema];
—vele [jääma]

'hull hullu, 457; —ama, hullata, 
— an, 1093; — Julge jne.; —ri
ma (hulluks minema), —uda, 
— un, 936; hullu meelne jne.; 
—u 'pööra; — us, — use, 272; 
hullustama, 944; hullustus, 
hullustuse, 280; h allutama,
945; hullutus, hullutuse, 280

hu'maanne (inimlik, inimessõb- 
ralik, lahke), hu maanse, 266; 
hu maansus, hu maansuse, 272

humal (tapu vili), — a, 198
humanism (ajalooline vaimu- 

vool), humanismi, 428; huma
nist, humanisti, 439; huma
nistlik, huma nistliku, 729

humani' taar ^gümnaasium jne.;
—ne, -se, 265

humo resk (huumorisisuline ku
jutis), humoreski, 425; humo
rist, humoristi, 439; humo
ristlik (naljakas), humorist
liku, 729

h undama (ulguma), hunnata, 
'hundan, 1121

hunn (mongoli tõugu rahva lii
ge), hunni, 415

hun nik, — u, 241
hunnitu (tore, suurepärane), 

hun nitu, 255
hun t, hun di, 524

'hunts (segadus, äpardus), hunt- 
su, 475; huntsakas, huntsaka, 
257; — antsakas; — u [mine
ma]

hurda vt. hurt
hur'joh; hurjutama, 945; hurju

tus, hurjutuse, 280; hur jäh!
'hurmama (nõiduvalt joovasta- 

ma), hurmata, hurman, 1094;
'hurmav, hurmava, 210; hur
muma (suuresti joovastuma), 
hurmuda, hurmun, 936; 'har
inus, 'hurmuse, 272

hurraa! -tarna, 928
i hurt (koer), hurda, 496

hurtsik (onn, hütt), — u, 241
husar (kerge ratsaväelane), — i, 

230
hut ja vt. hudi; —ma, hud ja- 

ta, — n, 1106
huugama, huuata, huugan,

1115; 'huuglema, huuelda,
'huuglen, 1152

huul, huule, 373
'huumor (naljatuju; tõtt nalja

ga siduv kujutamisviis), —i, 
230

huumus (viljakandev must v. 
pruun muld), —e, 269; —ene, 
— ese, 283

huupi [lõikama]
huvi, —, 111; — kõnd (huvipiir

kond), — konna, 728; — jreis 
jne.; -tarna, 945; — tav, —ta
va, 210; — tus, —tüse, 280

hõbe, — da, 195; — dane, — dase, 
281; — jas, —ja, 256; —tarna, 
945



hõiga[h] tarna 128 hallitama

hõiga[h]tarna, 943
hõik, hõigu, 532; ^ama, hõi

gata, ~an, 1096; ^,us, ^.use 
272

hõim, hõimu, 446; ~lane, ~la
se, 275; ^lus, ^luse, 272; hõi- 
muline, hõimulise, 283; ~uina 
(abiellumise kaudu sugula
seks saama), ~uda, ^un, 935; 
~us, /vuse, 272

hõise, hõiske, 773
hõisk, hõisu, 690; ^ama, hõi

sata, ^,an, 1132; ^lema, hõi- 
selda, ~len, 1165

hõissa!
hõits! (hüüd sigade eemalepe

letamiseks)
hõlbu vt. hõlp; ~stama, 944;

~ tarna, 945
'hõljuma, 'hõljuda, hõljun, 

1007; hõl jutama, 945
hõlm, hõlma, 355
hõlp, hõlbu, 543; ~sus, ~suse, 

272; ^us, ~sa, 186
hõng, hõngu, 465

hõre, ~da, 195; ~ dus, ^duse, 
280; ^ndama (hõredamaks 
tegema), 941; ndus, 280

hõrgu vt. hõrk; ~taina (hõr
gutistega varustama v. toit
ma; meelitama), 945; ~tis 
(hõrk roog, delikatess), ~ti- 
se, 279; ~tus, ^tuse, 280

hõrin, ~a, 200; hõrisema (tige
dast! urisema), 951

hõrk (isuäratav, peenemaitse
line), hõrgu, 540

hõrnas (kala), 'hõrna, 780
hõõg, hõõgu, 443; ^ama, hõõ- 

gata, ^an, 1091; — uina, ^u- 
da, ^un, 935; ^us, ^use, 272; 
hõõgutama, 945

hõõr, hõõru, 450; ^durna, ^du- 
da, ^dun, 936; hõõre (hõõru

mine), ~e, 736; ~uma. ~u- 
da, hõõrun, 1004; hõõrutama, 
945

häbe lik, häbeliku, 733, häbema
tu, häbematu, 255; häbema
tus, häbematuse, 280; häben- 
dama (häbenema panema), 
941; häbenema, 950

häbi, 95; ~^asi jne.; ^line, 
~lise, 283; ~starna, 944; ^s- 
tus, ^stuse, 280; ~taina (ära 
teotama, rõvetama), 945; 
~tu, ^tu, 255; ~ tus, ^tuse, 
280

häda, 32; abi jne.; kor
ral

[hädal, 198] vt. ädal
hädaldama, 940; häda lik, häda- 

liku, 733; hädaline, hädalise, 
283; hädamisi (hädavaevalt, 
hädaga); hädane, hädase, 273; 
häda^oM, häda, ohtlik, häda- 
vohutu jne.; hädatsema, 952; 
häda vaevalt; hädine [tervis], 
hädise, 273

häil (läik; poleerimisvahend), 
häili, 403; häila[h]tarna (ühe 
korra järsku läikima e. hiil
gama), 943, ^ima (poleerima, 
lihvima; hiilgama), ~ida, häi- 
lin, 979

häire (alarm; häirus), 'häire, 
736; ~stama (häire teel liik
vele v. ärevile viima), 944; 
'häirima (segama), häirida, 
häirin, 982; häiring, häiringu, 
240; häirus (häirimine, häiri- 
misseisund, segadus, takistus; 
rike), 'häiruse, 272

hälbima (teelt kõrvale eksi
ma), häl bida, häl vin, 1034; 
'häl bimus, 'häl bimuse, 280

häll, häl li, 413; ^ima, ^ida, 
häl lin, 986: häl litama, 945



hälve 129 hööveldama

hälve, 'hälbe, 757; häl'vi tarna
(kõrvale eksitama), 945

hämar, 203; ^dama (häma
raks tegema), 942; ~duma, 
953; hämarik, ~iku, 733;
/^us, ~use, 280

’[h]ämblane (liik ämblikke), 
'[hjämblase, 275

hämmastama (suuresti imesta
ma panema, rabama), 944; 
hämmastama, 954; hämmas
tus, hämmastuse, 280

hämmeldama (segi ajama), 940;
hämmeldus, hämmelduse, 280

händ (saba), hänna, 587
häniline (lind), hänilise, 283
hännaline, hännalise, 283; kan

natu, hännatu, 255
härdast!, 'harduma (härdaks 

muutuma), härduda, härdun, 
936; härdus, härduse, 272

härg, härja, 600; härik, häriku, 
241

härin, ~a, 200; kärisema (ham
baid paljastades kärisema), 
951; härlstama, 944; häristus, 
häristuse, 280

härja vt. härg; ~kas, — ka, 257;
~line, ~lise, 283; ~jpea jne.

härm (mure), härmi, 427
härm, härma, 356; härmatine, 

härmatise, 283
härma lõng (kastekida, -võrk)
härmane, härmase, 273; härma

tama, 945; härmatis, härmati
se, 279; härmatama (härma
ga kattuma), 954; härmatus, 
härmatuse, 280

härmus (mure, murelikkus), 
~e, 272

härra, 141; ^,'llk, ~Iiku, 
733; ~ndlik, ~ndliku, 733

härras (tundlik, pehme süda
mega, hale), härda, 801
9

härras, ~e, pl. ~ed, 269;
kõnd, konna, 728; ^,'lik, 

^,liku, 733
[h]ärtu (pai; kaardimängus:

üks punane mast), 147
[hjässitama, 945; [hjässltus, 

[hläs situse, 280
häs ti; häs titama (parastama), 

945
hävi (otsa-, hukkasaamine), />/, 

112; ~matus, ^matuse, 280; 
~ [ne]ma, 950; ~ng, ~ngu, 
240; tarna, 945; ~tav, ~ ta
va, 210; ~tus, ~tuse, 280

hää (— hea), 12
hääbuma (kaduma, otsa saa

ma), hääbuda, hääbun, 935 
'häädus (— headus), ~e, 272 
'hääl, hääle, 373; ~dama, ^-da-

da, ~dan, 926, hääle pael jne.; 
hääleline, häälelise, 283; hää- 
lene, häälese, 273; häälestama 
(häälde seadma), 944; hääles
tus, häälestuse, 280; hääleta
ma (häält andma), 945; hää
letu, hääletu, 255; hääletus, 
hääletuse, 280

häälik, ~u, 241; ^u^Zugu, ^u- 
Jipetus jne.; häälitsema 
(häält kuulda laskma; helli
tades hoolitsema), 952; hää
litsus, häälitsuse, 280; [mit
me-] häälne, häälse, 265; 
häälteenamus jne.

höör (õõtsuv, keerutav liigu
tus), hõõru, 450; höörik (koo
nuse- või torusarnaselt üm- 
mar), hööriku, 241; ^ima 
(õõtsuvalt, keerutavalt liiku
ma), ~ida, höörin, 982; höö- 
ritama (höörima panema, kee
rutavalt liigutama), 945

höövel, höövli, 188; höövelda
ma, 940



hüatsint 130 idea lisro

hüat sint (lill), hüatsindi, 524
hüdra (loom), 141
hüdro ^elektrijaam, ~ ^tehnika 

jne.; ~ plaan (vesilennuk), 
/^plaani, 405

hügieen (tervishoid), hügieeni, 
405

'hülgama (maha jätma, ära 
põlgama), hüljata, hülgan, 
1125

hül jes, 'hül ge, 809
'hülss (kest, tupp), hülsi, 523
'hümn (pidulik, ülevatundeline 

luuletus; usuline ülistuslaul), 
hümni, 429

hüpak, ~u, 241; ~il [olema]; 
~ile [tõusma] ; hüpa[h]tarna, 
943; hüpe, hüppe, 750

hüperbool (liialdus; teravaku
juline kõverjoon), hüperbooli, 
403; ^ne, ^se, 265

hüpitama, 945; hüpitas, hüpitu- 
se, 280; hüpitus^nukk Ijvu- 
ku\ jne.; 'hüplema, hüpelda, 
'hüplen, 1146

hüpnoos (kunstuni), hüpnoosi, 
408; hüpnootiline, hüpnootili
se, 283; hüpnoti' seerima, 982; 
hüpno tism, hüpnotismi, 428

hüpo teek (pantkiri), hüpoteegi, 
515

hüpotees (oletus), hüpoteesi, 
408; hüpoteesiline, hüpoteesi- 
lise, 283; hüpoteetiline, hüpo
teetilise, 283

hüpotenuus (täisnurkse kolm
nurga suurim külg), hüpote- 
nuusi, 408

hüpp, hüpi, 528; ~ama, hüpa
ta, ~an, 1110; ~e vt. hüpe

hüs teeria (haiglane ülitundlik
kus, närvlikkus), 248; hüs
teeriline, hüsteerilise, 283

hüt t (hurtsik), hüt i, 531
hüva, 82; ^stama (heaks te

gema), 944; ~sti (jumalaga
jätmisel); hüve, hüve, 140; hü
vis (hüüs), hüvise, 268; hü- 
vistu (varade-kogu, aktiva) 
hüvistu, 255; hüvitama [ke
dagi millegagi] (kellelegi ta
suma, heaks tegema), 945; hü
vitus, hüvituse, 280

hüään (röövloom), hüääni, 405
hüüa[h] tarna, 943
hüübima (tarduma), hüübida, 

hüübin, 933; hüübus, hüübu-
se, 272

hüüd, hüüu, 653; ~eilne, eeli
se, 283; ~ma, ^a, hüüan, 
1082; sõna jne.; hüüe, ~e, 
754 "

'hüüp (lind), hüübi, 517
hüürgama (valjusti, kestvalt 
häält tegema), hüürata, hüür- 
gan, 1129

hüüs (vara, rikkus), hüüe, 614 
hüüu^mörlc [jmärgi] jne.
hüüve (tardunud aine), hüübe, 

753

ida, 31; ~ jmaa jne.
idandama, 941; idanema, 950
Ideaal (paleus), ideaali, 403; 

ideaalistama (— idealiseeri
ma), 944; ^ne, ~se, 265; 

~ yiik jne.; ~sus, /^suse, 
272; idealiseerima (paleus- 
tama, täiuslikuks, paleusli
kuks tegema v. kujutlema), 
982; idealism, idealismi, 428; 



idealist 131 ikka

idea list (aate-inimene, paleus- 
lane), idealisti, 439; idealist
lik, idea listliku, 729

idee (aade), 4; ^line, ^li- 
se, 276

i'dentne (samane), i dentse, 265;
i dentsus, i dentsuse, 272

idi oot (totter isik), idioodi, 520; 
~lik, ~liku, 729; ^sus, ~su- 
se, 272

idu, e. 'eo, 117 ja 315
i düll (kirjeldus lihtsate loodus

inimeste elust, kaunis, huba
ne maaelupilt), idülli, 413; 
idülliline, idüllilise, 283

iga L, 38; ~ kordne jne.
iga 2. (eluaeg), ea, 297; ~ma 

(vananema, ajast ja arust mi
nema; [teatavat asja] oman
dama kauaaegse vahetpida
matu tarvitamise v. valduse 
tagajärjel), ~da, ~n, 914; 
~nema (— igama), 950; 
~nes

iga pidi; ~ pidine, 273; ~ 'päev 
(ükslugu); ~ jpäevane, ~ su
gune, 273, jne7; tahes; ^ti 

igats<-ma, 952; igatsus, igatsuse, 
280

igav, ^a, 210; ~ene, ^ese, 283; 
~esti; igavik, ~iku, 733; 
~us, ^-use, 280

iga üks
ige, ^me, 211
ige rik (vilets, kidur, nigel, ar

metu, vanadusest nõrk), ige
riku, 733

[vanu] igi ([vanas] eas)
igi jialjas (alati haljas), ~^pe- 

tis jne.
ignoreerima (tähele panemata 

jätma, mitte hoolima), 982
iha, 43; pidama, 940; ^1-

dus, piduse, 280: ^lema (aus

tavalt imetlema), ~lda, ~len, 
946; ~line, ~lise, 283; ^lus, 
~luse, 280; ~r, ^ra, 203; 
~rus, ^ruse, 280; ^stama 
(ihaldama panema), 944; ihe 
1. (ihkamine), 'ihke, 771

ihe 2. (ihumine), 'ihke, 771 
iherus (kala), ~e, 280
ihes (Peipsi siig — kala), ~e, 

268
ihkama, ihata, ihkan, 1130
ihnakas (ihnevõitu), ihnaka, 

257; ihnama (ihne olema, ih
nuse pärast mitte raatsima), 
ihnata, ihnan, 1094; ihne, ih
ne, 739; ihnsus, ihnsuse, 272; 
'ilmuma (ihneks muutuma), 
ihnuda, ihnun, 936; ihnur 
(ihne inimene), ihnuri, 230; 
ihnus (ihnur), ihnuse, 269; 
ihnus (— ihnsus), ihnuse, 

272; ihnus (ihne), "ihnsa, 186; 
ihnus "koi; ihnustama (ihneks 
tegema), 944; ihnustuma, 954

ihu, 121; ~ alasti; lik,
~liku, 733; ~line, ^lise, 283 

ihuma, ihuda, ihun, 924 
[ei] iial; ~gi
iibis (lind), ~e, 268
'iidne (põline, muistne), iidse, 

265
iil (tuulepuhang), iili, 403; ~i- 

ma, ~ida, iilin, 979; iiling (— 
iil), iilingu, 240; iiliti (hooti) 

iiri [keel]; "iirlane, "iirlase, 275 
Iiveldama (paha, läilat tunnet

tekitama, „südame peale aja
ma”), 940; iiveldus, iivelduse, 
280

Ikaldama, 940; ikaldus, ikaldu
se, 280

ike, 'ikke, 749; ~stama, 944; 
~stus, ^stuse, 280

ikka 1. (— easse) vt. iga 2.
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ikka 2. <alati; alati jälle; ometi
gi); ~gi

Ha, 52; ^ne, ~se, 273; us
tama, 944

iie tarna (vastik olema), 945 
'ilge (jälk, vastik; nurjatu), —, 

165; ~ma (midagi ilget teha 
võima), /^da, ~n, 929; ilgur, 
'ilguri, 230; 'ilgus, 'ilguse, 272 

illatiiv (sisseütlev kääne), illa
tiivi, 411

illegaalne (mitteseaduslik), il
legaalse, 265; illegaalsus, il
legaalsuse, 272

illuminatsi oon (ilutulestus, ilu- 
valgustus), illuminatsiooni, 
405; iil urni neerima (ilutulede- 
ga valgustama), 982

illusi oon (meelepettus, -lummu
tus), illusiooni, 405

illustratsi oon (piltselgitus, -kau
nistus), illustratsiooni, 405; il- 
lust reerima, 982

ilm, ilma, 355
ilma [palgata]; ~ aegne jne.; 

aegu
ilma elu, ~ kaar jne.
[ilmalik, 733] vt. ilmlik; ilma- 

line, ilmalise, 283; [ilusa-] li
mane, ilmase, 273; [ei] ilmas- 
[-ki]; ilmastama (teatava il
mastuga harjutama e. ko
handama), 944; ilmas tik, il
mastiku, 733; ilmastu (klii- I 
ma), ilmastu, 255; ilmastuma, 
954; ilmastus, ilmastuse, 280; 
ilma teade jne.; ilmatu [suur]

ilma ütlev, 210, jne.
ilme, ilme, 739; ilmekas, ilme

ka, 257; ^stama (ilmsiks te
gema), 944; ilmlik, ilmliku, 
729; ilmne (avalik, lausa esi
nev, silmanähtav), ilmse, 265; | 
ilmsi; ilmsiks [saama]; ilm- j

i sus, ilmsuse, 272 
ilm tingimata jne. 
ilmuma, 'ilmuda, ilmun, 936;

ilmung, ilmungi, 221; ilmuta
ma, 945; ilmutis, ilmutise, 279; 
ilmutus, ilmutuse, 280

j ilm võimatu jne.
ilu, ~, 123; jne.; ~dus,

^.duse, 280; ~dusjcreem jne.; 
~ line, ~lise, 283; ~s, ~sa, 
204; ~ sasti; ~ s taina, 944; 
~sti; ~stis, ^stise, 279; a.s- 
tus, ustuse, 280; ~sus, ^su- 
se, 280; otsema, 952; /^tu, 
^tu, 255

| ilves, ~e, 268
ima (ekstrakt), 57
imal (mage, magusavõitu, lää

ge), ~a, 198; ~dama, 940; 
~duma (imalaks muutuma), 
953

imama (endasse imema v. nee
lama), imada, iman, 914; 
imandama (järeldama), 941

imbuma, imbuda, imbun, 935
ime, 140; ^ks panu jne.;

~ lik, /^liku, 733; —line, — li- 
se, 283; — Joom jne.

imema, imeda, imen, 916
imestama, 944; imesteldav e. 

imestletav, imesteldava e. 
imestletava, 210; imest[e]le- 
ma, imestleda e. imestella, 
imest[e]len, 949; imes tüma, 
954; imestus, imestuse, 280; 
imestus [e] väärne jne.

imetaja, —, 249; imetama, 945 
imet[e]lema, imetleda e. ime

tella, imet[e]len, 949; imetlus, 
imetluse, 280

imetus (imetamine), — e, 280 
ime värki
imik (rinnalaps; üherakuliste 

loomade imemisvahend), —u,
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241; uni lohk, imi^nõyes 
(taim) jne.; imistama (läbi 
immutama), 944

imitatsioon, imitatsiooni, 405; 
imiteerima (järele aimama, 
jäljendama), 982

hn[m]itsema (vähehaaval im
buma v. nõrguma), 952; im
mutama (imbuda laskma), 
945; immutus, immutuse, 280 

imperaator (ülemjuhataja; kei
ser), /^i, 230

imperatiiv (käskiv kõneviis; 
tungiv mõistuskäsk), impera
tiivi, 411; ~ne (käskiv), ~se, 
265

imperfekt (grammatikas: liht
minevik), imperfekti, 438

imperialism (keisri-, volivalit- 
sus; kalduvus maailmariiki 
luua), imperialismi, 428; irn- 
peria list, imperialisti, 439; im
perialistlik, imperialistliku, 
729

impersonaal (umbisikuline te
gumood v. pöördsõna), imper
sonaali, 403; ~ne, ~se, 265

imponeerima (lugupidamisele 
sundima, aukartust äratama, 
suurt mõju avaldama), 982

import (sissevedu), impordi, 
524; impor teerima (— impor
tima), 982; ^ima (sisse ve
dama), ~ida, impordin, 1016

imposantne (imponeeriv), im
posantse, 265

impulsiivne (õhutav, kihutav; 
äkilistest ajedest mõjutatav), 
impulsiivse, 265; impulss 
(aje), impulsi, 523

ind (kihu, kiim, tiiras olek, eri
ti loomal), inna, 586

ind (vaimustus, agarus), innu, 
670

indeks (sisunäitaja register; jär- 
jenäitaja), ~i, 232

india [filosoofia, kirjandus, 
kunst, usund]

indiaani [keel]; indi aanlane 
(Ameerika ürgelanik), indi
aanlase, 275

indigo (sinine värvaine), 253 
indika tiiv (kindel kõneviis), in

dikatiivi, 411
indi rektne (kaudne), indi rekt- 

se, 265
individuaalne (üksik-olendile 

omane v. kohane, isendlik; 
üksik, eriline, omalaadne), in
dividuaalse, 265; individua
lism (üksik-olendit, selle ta
het ja omalaadsust rõhutav 
vaateviis), individualismi, 428; 
individualist, individualisti, 
439; individualistlik, indivi
dualistliku, 729; indi viid (ük- 
sik-olend, isend), indiviidi, 399 

indlane (India elanik), 'indla- 
se, 275

induktiivne (induktsiooniline), 
induktiivse, 265; induktor 
(induktsioonivoolu tekitamise 
seadis), induktori, 230; 
induktsioon (üksik-oludest 
imandatav üldistav järeldami
ne; edasijuhtimine), induktsi
ooni, 405; induktsiooni eZe/cter 
jne.; induktsiooniline, indukt
sioonilise, 283; indut' seerima, 
982

inertne (tegevuseta, loid), 
i nertse, 265; i nerts (— inert
sus), inertsi, 435; inertsus, 
i nertsuse, 272

ines siiv (seesütlev kääne), ines
siivi, 411

inetama (inetuks tegema), 945;



inetu 134 inter jektsioon

inetu, inetu, 255; inetuma, 
954; inetus, inetuse, 280

infektsioon (nakatus, nakkus), 
infektsiooni, 405

infinitiiv (tegevusnimi), infini
tiivi, 411

inflatsioon (puhutused; üle
määrane rahamärkide hulga 
suurendamine), inflatsiooni, 
405

influentsa (haigus), 141 
informatsioon, informatsiooni,

405; informeerima (teateid 
andma, teadustama; õpeta
ma), 982; infor meeruma, 939 

ingel, 'ingli, 188; ~lik, ~liku, 
733

ingeri [murre]
ingerjas (õõs-uss), ingerja, 256
Ingerlane, 'ingerlase, 282
inglane, inglase, 275
inglillk, 'ingliliku, 733 i

'inglise [keel]; inglis[e] keelne j
jne.; inglis tina jne.

inimene, inimese, 284; inimese- ! 
armastus jne.; inimeseline, 

inimeselise, 283; inimes õi
gus jne.; inimestama (ini
meseks, inimlikuks tege
ma), 944; inimestus, inimestu- 
se, 280; inim kond, inimkon
na, 728; inimlik, inimliku, 
733; inim loom, inim süda 
jne.; inimnema, 950; inimsus, 
inimsuse, 280; inimus (inime
seks olek, inimlik loomus), 
inimuse, 280

inin, ~a, 200; inisema, 951
initsiatiiv (algatus), initsiatii

vi, 411
inkasso (raha sissenõudmine), 

—, 146
inklusiivne (kaasaarvatud), 

inklu siivse, 265; inklu siivselt

(kaasa arvates, kaasaarva
tud)

inkvi siitor, ~i, 230; inkvisitsi
oon (ketserikohus), inkvisit
siooni, 405

inna vt. ind [inna]
innu vt. ind [innu]; ~kas, ~ka, 

257; ~stama (innukaks tege
ma, vaimustama), 944; ~stus, 
~stuse, 280

insener, ~i, 138
ins pektor, ~i, 230; inspekt riss 

(naisinspektor), inspektrissi, 
417

instants (kohtuaste, kohus), 
instantsi, 435

ins tinkt (loomusund, vaist), ins
tinkti, 438; instinktiivne 
(vaistlik), instink tiivse, 265

instituut ([õppe-] asutis, hool- 
damiskoht), instituudi, 520

instruktiiv (viisiütlev kääne), 
instruktiivi, 411; instruktor, 
instruktori, 230; instruktsi
oon (juhend, juhatus), inst
ruktsiooni, 405

instrument ([töö-]riist), instru
mendi, 524; instrumen taalne, 
instrumen taalse, 265

intel lekt (aru, mõtlemisvõime), 
intellekti, 438; intellektu aal
ne, intellektu aalse, 265

intelligent, intelligendi, 524;
~ne, ~se, 265; ~s (taip, aru
kus, haritus; haritlaskond), 
intelligentsi, 435

inten dant, intendandi, 524; lo
tendan tuur, intendantuuri, 406

intensiivne (pingus, jõune), in
tensiivse, 265; intensiivsus, 
inten siivsuse, 272

interjektsioon (hüüdsõna), in
terjektsiooni, 405
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internaat (õpilastekodu), inter
naadi, 520

internatsio naal (politiline töö
liste liit ja nende laul), inter
natsionaali, 403; ~ne (rah
vusvaheline, rahvastevaheli
ne), ~se, 265

intervall ([ruumi-, aja-, heli-] 
vahemik), intervalli, 413

interventsi oon (ühe riigi vahe
leastumine teise riigi asjusse), 
interventsiooni, 405

intervjueerima (— intervjuui- 
ma), 982; intervjuu (usutlus), 
intervjuu, 10; inter vjuuima 
(usutlema), interv juuida, in- 
tervjuuin, 985

intiim asi jne.; ~ne (sisim), 
~se, 265; ~sus, ^suse, 272

intransi tiivne (sihitu — pöörd
sõna kohta), intransitiivse, 
265

int ress, intres si, 417
intrigeerima (— intriigima),

982; intriig (sõlmitus; riuge), 
intriigi, 401; int riigima, int- 
'riigida, intriigin, 978

intsident (vahejuhtum), intsi
dendi, 524

invaliid (teenistuseks kõlbma
tu, vigastada saanu), invaliidi, 
399; ~ne, ~se, 265; <^sus, 
~suse, 272

inventar (tarbvara), ^i, 138; 
~Ajraamat jne.; inventeeri
ma, 982; inven tuur (inventari 
ülestähendus v. kontroll), in
ventuuri, 406

investeerima (mahutama — ka
pitali), 982

i oon (elektrivoolu mõjul lagu
nenud aine osake), iooni, 405

iraani [keel]; i raanlane, i raan- 
lase, 275

Irdama (eraldama, lahutama, 
eemaldama), irrata, 'irdan, 
1122; irde menetlus jne.; ird- 

osa jne.; irduma, 'irduda, 
'irdun, 936

irerna (irevil e. lahti olema), 
ireda, iren, 916; irevil [ole
ma] ; Irevile [jääma]

1'riidium (metall), ~i, 136 
irin, ~a, 200; irisema, 951 
ironi seerima, 982; i roonia (pil

ge), i roonia, 248; irooniline, 
iroonilise, 283

irrata vt. irdama
irratsio naal arv jne.; ~ne (väl

jaspool mõistuse piire olev, 
mõistusvastane; arvu kohta: 
mitte täpselt arvutatav), ~se, 
265

irregu laame (korrapäratu), ir- 
regu laarse, 265

irri teerima (ärritama, vihasta
ma), 982

irrutarna (irdama), 945
irv (poollahti-olek; pilge), irvi, 

440; irvand ([halvustavalt:] 
irvitaja, pilkaja), irvandi, 218; 
irvakil [olema]; irvakile [jää
ma]; irve (irvitus; lõust), ^e, 
739; ~Jiammas jne.; irvita
ma, 945; irvitus, irvituse, 280 

isa, 77; ~ jsa, ~ maa, 
~ maalane, 275, ~ maalik, 
729, ~ ^maalsus, 272, ~ jmaa- 
lus, 272, jne.; ~k (võõrasisa), 
~ku, 241; ^ke[ne], z^kese, 
286; zx, lik, zx-liku, 733; ~line, 
zxzlise, 283; ^nd, ~nda, 197; 
Azne, ^se, 273; zvsus, zx-suse, 
280; zxtu, z^tu, 255

ise, enese e. enda, 863; ~ asi 
jne.; ~dus, ~duse, 280; 
xz enese e. enda, 864; xzgi; 
~kas (endaarmastaja), ^ka, 
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257; ~ kes klne, 277; ^,^'kes - 
kis; /^kus, ~kuse, 280; 
~J.aad [plaadi] jne.; plaa
di; z^ lik (endale vastav, al
gupärane, ehtne), ^zliku, 733; 
/-w likkus, ^'likkuse, 272; ~li- 
ne, ^wlise, 283; ~ Joom [vZoo- 
mul, ~Joomulik, ~ loomuli
ne, 283, ~ Joomustama, 944, 
jne.; ~nd (üksikolend), ~ndi, 
218; ~ndlik, ^ndliku, 733; 
zv^päinis; ~ seisev, 183, 

^seisvus, 272, /^^seisvutst-u]- 
ma (iseseisvaks saama), 954, 
~ Jeadev, 183, ~ Jeadlik,
~Jeadvus, 272, jne.; viisi;

värki; ~ äraldi; ~ ärai
dus, 280, Jiralik, 733, Jtra- 
likkus, 272, ~ Jiraline, 283, 

pärane, 273, ~ Jirasus, 280, 
jne.; äranis (eriti)

isik, z^u, 241; zv kond, konna, 
728; z^ lik, ~liku, 733; ~sus, 
zvsuse, 280; auline, z^ulise, 
283; ^ustama (isikuks muut
ma, isikuna kujutama), 944; 
~u tunnistus jne.

Islam (muhamedi usk), ~i, 226 
islandi [keel]; islandlane, 282 

iso'laator, zxzi, 230; isolatsi oon, 
isolatsiooni, 405; isoleerima 
(eraldama), 982; isoleerpael 
jne.; isoleeruma, 939

iso term (samasooja-joon), iso- 
terml, 427

issameie, 143; Issand, Is
sanda, 197

Ist, istu, 479; istan dik, istan
diku, 733; istand nik (istan- 
dikupidaja), istandniku, 733; 
istandus, istanduse, 280; iste 
(istumine), ~e, 740; iste (asi, 
millel istutakse), ~me, 841; 
r^e^pink jne.; istik (istutatav 
taim), istiku, 241; ~mejuu 
jne.; ^'mik (tagumik), ^mi- 
ku, 729

istu asend jne.; ~k (istuasend), 
^ki, 223; z^kil [olema]; ~ki
le [ajama]; z^li; istuma, is
tuda, ~n, 1008; ~ng, z^ngi, 
221; ~n gjjärk jne.; ~ng- 
kond (istungjärk), ngkon- 
na, 728; ~ tarna, 945; ~tis, 
z^ztise, 279; ~tus, z^tuse, 280 

isu, z^, 128; zvkas, ~ka, 257;
z^line, z^zlise, 283; ~ma (isu
ne olema), ^da, ~n, 924; 
~ne, z^se, 273; ~nema (isu
ma), 950; z^,tarna (isuseks te
gema), 945

i taalia [keel]; i taallane, i taal
lase, 275

itsitama, 945 
itta vt. ida

iva, 81

ja
jaa (jah)
'jaaguar (loom), z-^i, 138
'jaam, jaama, 323; jaamaline, 

jaamalise, 283
jaana lind
jaanik (jaanituli, -pidu), ^u, 

241; jaani päev jne.

J.
jaanuar (näärikuu), ~i, 138;

~i kuu jne.
jaapani [keel]; jaapanlane, 
'jaapanlase, 282

jaa sõna jne.; ~tarna, z^tada, 
~tan, 928; ^tav, tava, 210 

jaavalane, jaavalase, 282
i jabur (peast segane, meeletu;
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(ja- 
942; 
~u-

totter), ~a, 203; ~dama 
bura kombel esinema), 

dus, ^duse, 280; ~us,
se, 280

jada (rida, peenar), 30
jae (jaoti, osakaupa, väikest vii

si); ~ jmüük jne.
jagaja, ~, 249; jagama [mille

gagi — arvu; midagi kellega
gi], jagada, jagan, 914; jaga
matu, jagamatu, 255; jaga- 
mus, jagamuse, 280; jagatav, 
jagatava, 210; jagatis, jagati
se, 279

jagelema (tülitsema, riidlema, 
sõnelema), jagelda, jagelen, 
947; jagelus, jageluse, 280; ja- 
gin (jagelus, vadin), jagina, 
200

jagu (võrdne osa), jao, 316; 
~ma, ^da, ~n, 924; matu, 
~matu, 255; ~ne [leht], ^se, 
273; «.nema (— jaguma), 950;

(piisav, küllaldane), ~sa, 
204; ^sus, ^suse, 280; ~v, 
~va, 210; ~vus, ^vuse, 280

jah!
jahe, ^da, 195; ~ dane (jahe

davõitu), z^dase, 281; ^dus, 
z^zduse, 280; ~ndama (jahe
damaks tegema), 941; ~ndus, 
z^nduse, 280; ^nenia, 950

jahiline, jahilise, 283; jahi mees 
jne.

'jahm (ehmatus, üllatus, võpah- 
tus), jahmu, 470; jahmatama, 
945; jahmatus, jahmatuse, 280; 
~ uma, ^uda, zvun, 936

jaht 1. (laev, kiirpurjekas), ja
hi, 650; ~ klubi jne. ।

'jaht 2. (küttimine, metsastus; , 
jälitamine), jahi, 650; ~ima, ' 
~ida, jahin, 1045

jahtuma, jahtuda, jahtun, 936 !

jahu, z^, 121; ~kas (jahurikas), 
zvka, 257; ~ne, ~se, 273

jahutama, 945; jahuti (jahutus- 
vahend), jahuti, 252; jahutis 
(jahutusvahend), jahutise, 
279; jahutus, jahutuse, 280

jahvama, jahvata, 'jahvan, 1094; 
jahvard (lobasuu), jahvardi, 
219; jahvatama, 945; jah vatis, 
jahvatise, 279

jakk, jaki, 527 
jakku vt. jagu 
'jaks (suutmine), jaksu, 475;

~ama, jaksata, ~an, 1095
ja'kuut (rahva liige Aasias), ja

kuudi, 520 
jala vt. jalg 
jalakas (puu), jalaka, 257
jala käija, 162, ~ Juu jne.; ~li- 

ne, z^zlise, 283; ~ 'maid (ko
he)

jalap (taim), ~i, 229
jala 'pealt; z^s, ^se, 269; usta

ma (jalastuma panema), 944; 
zvstuma (hobuse seljast ma
ha tulema, jalameheks hak
kama), 954; ~ts (jalanõu), 
z^-tsi, 232; ~tu, z^tu, 255

jäle (jalus), jalgme, 849
jalg, jala, 594; ~ama (jala käi

ma), jalata, z^an, 1124; z^e- 
jalune jne.; [paljas-] ~lane, 
z-^lase, 275; ^ne, z^se, 265; 
~joall, ~ jratas jne.; z^si; 
[kerge-] ~sus, zvsuse, 272

[palja] jalu; ~li [tallama]; ^s, 
z~se, 269; ~ tarna, 945; z^zts 
([voodi] jalapoolne ots), ~t- 
si, 232; ~tu, ^tu, 255; ~tus 
(jalutu olek; jalutamine), 
~tuse, 280; ^ztus käik jne.

jama (liitekoht), X, 57; vrd. 
jäma; ~ma (ühendama, liit
ma), z^da, z^n, 914
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jamb (värsijalg: —), jambi,
419 "

jamps, jampsi, 435; ~ima, ~i- 
da, jampsin, 999

[ jandama, 1121] vt. jändama
janditama (janti etendama, 

naeruväärselt teotsema), 945; 
'jan t, jan di, 524; jan tlema 
(janditama), jandelda, jan't- 
len, 1144

janu, 126; ~Line, ~lise, 283; 
~ma (janu tundma, janune
ma), ^,da, ~n, 924; ~ne, 
~se, 273; ~nema, 950; — ta
rna (janu tekitama, januma 
panema), 945

jao vt. jagu; ~ kaupa; [tema] 
~ks; Une, ~lise, 276; ~lt 
[nii], ~lt [teisiti]; ^ pärast; 
^8 kõnd, ~skonna, 728; ^s- 
konna arst jne.; ~stama, as
tuda, ~stan, 927; ~stuma, 
^studa, ~stun, 936; ~stus, 
^stuse, 272; tarna, ~tada, 
~tan, 928; ~ti; ~tine, ~tise, 
276; ~tuma, ^tuda, ~tun, 
936; ~tus, ^,tuse, 272

jasmiin (põõsastaim), jasmiini, 
405

[jätk, 467] vt. jätk
jeen (Jaapani raha), jeeni, 405 

jesu iit (katoliku-usulise vaimu
liku ordu liige), jesuiidi, 520; 
~ lik, ~liku, 729

jj. — ja järgmised
jm. — ja muud
jms. — ja muud seesugust
jmt. — ja mitmed teised
jne. — ja nii edasi
joa (veekukkumine), ~, 17; vt.

ka juga; ~stik, ^stiku, 729 
jonn, jonni, 415; jonnakas, 

jonnaka, 257; ~ima, ~ida, 
jon nin, 988

joobnu, 168; ^d, 172;
joobnustama, 944; joobuma 
[millestki], 'joobuda, 'joobun, 
935; joobumus, joobumuse, 
280

jood, joodi, 399
joode (jootmine), joote, 743; 

jood ik, jood iku, 241; joodu 
vt. j oot; jook, joogi, 515

jooks, jooksu, 475; jooksetama 
(jooksma või voolama pane
ma), 945; jooksetus, jooksetu- 
se, 280; ~ev, ~va, 183; jook
sik, jooksiku, 241; ~ja (ka 
jooksva), ~ja, 162; ~lema, 
jookselda, ~len, 1138; ~ma, 
'joosta, jooksen, 1067; [aja] 
jooksul; jooksupoiss jne.; 
jooksutama (jooksetama), 945; 
— va (haigus), —va, 164

joom (vool; viir), joome, 375 
joom, jooma, 324; — a, juua, 

joon, 900; jooma laul jne.; 
— ar, — ari, 230; jooming, joo
mingu, 240

joon, joone, 376; joonde sead
mine, 277, jne.; joonduma, 
936; joondus, 'joonduse, 272; 
jooneline, joonelise, 283; joo- 
nene, joonese, 273; joone pa
ber jne.; joonestama, 944; joo
nes tik, joonestiku, 733; joo- 
nestis, joonestise, 279; joones- 
tus, joonestuse, 280; jooniline, 
joonilise, 283; —ima, —ida, 
joonin, 981; joonine, joonise, 
273; joonis, joonise, 268; joo
nistama, 944; joonistis, 279; 
joonistus, 280; joonistus paber 
jne.; joonitama (jooniliseks 
tegema), 945; — Jaud, ~ pai
sumine, 284, jne.

joot (joodud — joomapidu; ka 
varrud), joodu, 539; —e koht 
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jne.; ~ma. ~a, joodan, 1073; 
~ raha jne.

joovastama, 944; joovastuma, 
954; joovastus, joovastuse, 280; 
joovutama (joovastama), 945

'jopp, jopi, 528
jõra, ~, 74; ma, ~da, ~n, 

914
jori, 106; ~n, ^na, 200; 

~sema, 951
jorjen (neitsisõlg — lill), ~i, 

228
joru, 127; tarna, 945 _
jt. — ja teised, ja teisi
jts. — ja teised sarnased
ju; ^ba
jube (õudne, võigas, hirmuära

tav), ~da, 195; ~dus, ~duse, 
280

judin, /^a, 200
juga, joa, 298
juga 'puu
juha (väike juhtiv toru e. ka

nal), ~,46; ~taja, ~taja, 249; 
~ tarna, 945; ~tus, ~ tüse, 280; 
^,tus kiri jne.

juhe (juhtimine), 'juhte, 775; 
juhe (juhtiv asi, näit, traat), 
'juhtme, 852; ~nd (juhtnöör, 
juhatus), ~ndi, 218

juhi vt. juht; anduma (ennast 
juhtima), 953; (reegel), 
~se, 268; ~sejpärane jne.; 
~s'lik, ~sliku, 733

juhm, juhmi, 428; juhmakas, 
juhmaka, 257; juhmistama 
(juhmiks tegema), 944; juh- 
nüstuma, 954; ~uma (juh
miks jääma, juhmistuma), 
~uda, ^un, 936; a.us, ^use, 
272

juht, juhi, 650
juht, juhu, 695
juht kond, juhtkonna, 728

juht nahk jne.
juht nöör, ~ raud jne.; ima, 

~ida, juhin, 1045
juhtum (juht [juhu]), ^i, 226;

~a, juhtuda, juhtun, 936; ~i- 
si; ~us (sündmus), ^use, 280 

juhu vt. juht [juhu]; ~line, ~li- 
se, 283; ^s, ^se, 269; ^slik, 
^sliku, 733; tarna (tegema, 
et satuks, juhtuks), 945

julge, 165; ~ma, ^da, ~n, 
929; ~ olek jne.; julgestama 
(julgeolekut kindlustama), 
944; julguma (julgeks muutu
ma), julguda, 'julgun, 936; 
julgus, julguse, 272; julgus
tama, 944; julgustus, julgus
tuse, 280; julgus täkk jne.

juliaani [kalender]
'julk, julga, 489
julm, julma, 356; julmastama 

(julmaks tegema), 944; jul- 
mastuma, 954; ~us, ~use, 272 

jultu (jultunud), 169; ~ma, 
~da, ~n, 936; ^mus, õrnu
se, 280; ~nud, ^nu, 258

jumal, ~a, 198; ^agal; ~aga- 
jätt jne.; ^a muidu; ^an
na, ~anna, 151; teenistus, 
~ajvallatu jne.; ^,dama, 940; 
-~dus, ~duse, 280; juma lik, 
^iku, 733; [tere] ~ime!; ~u- 
ke[ne], ~ukese, 286; ~us, 
/^use, 280

jume, 140; ~ Jiein jne.;
>vkas, ^-ka, 257; ^kus, ^ku
se, 280; ~line, ^lise, 283; 
~[s]tama (jumet andma), 
944; ~tu (jumeta, kahvatu), 
~tu, 255

jump (jäme jupp, lühike mü
rakas), jumbi, 522

junkur, 'junkru, 193
jun n, jun ni, 415
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jun ts, jun tsi, 435
Jupiter (rändtäht), 138
jupp, jupi, 528
jurakas, juraka, 257
juriidiline, juriidilise, 283; juris- 

kon sult (õigusnõuandja, õi
gusteadlane), juris konsuldi, 
524; jurist (õigusteadlane), 
juristi, 439; ju rist Uk, ju rist- 
liku, 729

jurt (kolija rahva telk), jurdi, 
524

'juss (miski väike ja lühike), । 
jus si, 417

'just; justament
jut iline, jut ilise, 283
'jutlus, ~ e, 272; jutlustama, 944;

jutlustus, jutlustuse, 280
jut t, jut i, 531
jutt, jutu, 552; jutukas, jutuka, 

257; jutustama, 944; jutustus, 
jutustuse, 280

juubel, ~i, 225; juubeldama,
940; juubeldus, juubelduse, 
280; juubilar, juubilari, 138 

juudaline, 'juudalise, 283; juu
das, 'juuda, 776

juudi [keel]; ~tar, ~tari, 138
'juukse vt. juus; ~line, ~lise, 

283; nõel jne.; juuksur, 
'juuksuri, 230

juuli (heinakuu), 144
juuni (jaanikuu), 144
'juur, juure, 377
juura (õigusteadus), 141
'juurde [tulema]; juurdlema 

(uurivalt ja püsivalt järele 
mõtlema; järele uurima), juu
relda, juurdlen, 1159; juurd
lus, juurdluse, 272; juurduma, 
'juurduda, 'juurdun, 936

juure vt. juur; ~kas, ~ka, 257; 
~line, -viise, 283; -v narmas 
jne.; ~ne, ~se, 273; -vS [ole- ! 

ma]; ^st [minema]; ~s tlk, 
istiku, 733; ^tis (haputaig- 
na ,,juur”, hapendamis-, kää- 
rimisvahend), ^tise, 279; juu
rikas, juurika, 257; juurima, 
juurida, juurin, 982; 'juur- 
jalgne [loom], juur vili jne.; 
juur mine (juureks, põhjaks 

olev, juurepoolne), 'juurmise, 
277; juurutama (juurduma 
panema), 945

juus, 'juukse, 261; ~vpeen, 
~ soon jne.

'juust, juustu, 478
juut, juud i, 520

ju veel (lihvitud kalliskivi; vää- 
ris-ehe), juveeli, 403; juveliir 
<kalliskivikaupmees), juvelii
ri, 406

jõe^Tiobu jne.; -vline, ^.lise, 
276; ^s tik, ^stiku, 729; jõ- 
gev (voolav, hoovav; jõeri- 
kas), jõgeva, 210

jõgi, jõe, 304; ~ Järv, ~ Jõu- 
gas jne.; -v kõnd, -vkonna, 
728; ~ ne, ^se, 273

jõhkard (jõhker inimene), ~i, 
219; jõhker (jõnk, järsu ole
kuga, hoolimatu), 'jõhkra, 
180; jõhkram (— jõhkard), 
jõhkram!, 226; jõhkrus, 
'jõhkruse, 272

jõhv, jõhvi, 440
jõhvikas (kuremari), jõhvika, 

257
jõhvilane (Jõhvi elanik), jõhvi- 

lase, 282
jõhvi Zi-rd (aed-põõsalind) jne.; 

^ne, ^se, 273; 'jõhvjas (jõh
vi taoline), 'jõhvja, 170; jõhv- 
lane (õõs-uss), 'jõhvlase, 275; 
'jõhvne, jõhvse, 265; jõhv- 
jriie, jõhvjerav jne.

jõkke vt. jõgi
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jõle, ^da, 195; ~dus, ^-duse, 
280

[silmi] jõi li [ajama]; [silmad 
on] ~s; jõllitama, 945

jõmm (tüse, jäme asi, inimene;
hoop, löök), jommi, 414

jõmps, jõmpsi, 435; jõmpsikas, 
jõmpsika, 257

'jõnglane, jõnglase, 275
jõnk (kohmakalt kuri, tormtõ- 

sine, jäme, mõistmatu, räpa
kas, hoolimatu), j õngi, 521

jõud, jõu, 655; jõude (tegevu
seta, vaba, ilma tööta); jõu
de olek jne.; leina, jõuelda, 
~len, 1151; ~lus, ~luse, 272; 
<vma, ~a, jõuan, 1081; ~ne 
(jõuline, tugev), ~se, 265; 
~ uina (edenema), ~uda, 
~un, 935; ^us (hästi edenev, 
jõurikas), ~sa, 186

jõue (jõudmine), 'jõude, 754; 
~tu, ~tu, 255; ~tus, ~tuse, 
280

jõuk (hulk, salk), jõugu, 532
jõukas, 'jõuka, 171; jõukus, 

'jõukuse, 272
jõul, jõulu, pl. jõulud, 444
jõuline, 'jõulise, 276

jõulu kuusk jne.
jõu^masin jne.; ~ne, ~se, 263;

~stama (jõudu andma; sea- 
dusjõudu andma, kinnitama), 
~stada, ~stan, 927; ^s tik, 
<vstiku, 729; ~ stus, ^stuse, 
272; ~tarna (edendama, hoo
gu andma, jõuda laskma), 
~tada, ^tan, 928

jäde (algeline jäänus), vine, 
211

jäetama, jäetud vt. jätma 
jäigastama (jäigaks muutma),

944; jäigastuma, 954; jäik 
(raskesti painduv, painduma

tu), jäiga, 480; jäikus, jäi
kuse, 272

jäine, jäise, 262; jäisi (jää kau
du, jääd mööda); jäisus, ' jäi- 
suse, 272

jäle, /vda, 195; ~dus, ~duse, 
280; ~stama [midagi] (jäle
dus! tundma, jäledaks pida
ma), 944; ~stis (jälestatav 
ese), ~stise, 279; ~stus, us
tuse, 280; ~tu (— jäle; kole
tu), ~tu, 255

jälg, jäl je, 624; ~ima [mille
legi] (jälgi mööda järel käi
ma), [midagi] (silmas pida
ma, uurima), ~lda, ~in, 934; 
jälil [olema]; jälile [saama]; 
jälitama [kedagi] (taga aja
ma; taga kiusama; kohtuli
kult: kellegi süütegu uurima), 
945; jälitu, jälitu, 255; jälitus 
(jälitamine), jälituse, 280

jäfje (jälgimine), jälge, 768; 
~nd, ~ndi, 218; ~ndama, 
941; ~ndus, ~nduse, 280; 
~tu, ~tu, 255

'jälk, jälgi, 521; ~us, ~use, 
272

'jälle
jäma (loba), 60; ~ma, ^da, 

~n, 914
jäme, ~da, 195; ^dune, ^duse, 

281; ~dus, ^,duse, 280; -v kas 
(jämedavõitu), ^ka, 257; 
~nema (jämedamaks muutu
ma), 950; ~ starna (jämedaks 
tegema), 944; ^stuma, 954

jändama, jännata, jändan, 1121
jändrik, 'jändriku, 729

jänes, jänese, 268; ~ejaht, ~e- 
Jcapsas, praad jne.

jän n, jän ni, 415
järama (närima; sõnadega tor
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kima, pilkama), järada, järan, 
914

järel [olema]; ~dama, 940; 
». duma, 953; ~dus, ~duse, 
280; ^/dus lik, /^dusliku, 733;
~e [jääma]; ~e andlik jne.; 
/vejjätmata; [e] tulija, 249, 
jne.; ~e valve jne.; ~ kaja, 
~ käija, 162, jne.; kikult;
[korra-] ~ine t— järgne), 
z^/ise, 283; z^t [võtma]

järg (pink, iste), järi, 647
järg, järje, 627; ~ arv, silp 

jne.; ~e mööda; [karva] 
~ima [kellelegi] (järeltuli
jaks, järglaseks olema), [mi
dagi] (midagi silmas pidama, 
millegi järgi tegema, näit, 
seadust järgima), ~ida, ~in, 
934; ~lane (järeltulija), ~la
se, 275; z^lus, z^luse, 272;
~mine, z^mise, 277; [seadu
se-] zvne, ^se, 265; ^nema, 
zvneda, ^nen, 932

järgu vt. järk; ~ kaupa; ~li- 
ne, z^lise, 283

järgus (järgnemine), ~e, 272 
järgustama (järkudeks jaota

ma, järgukaupa asetama), 944;
järgu tl (järgukaupa)

järi vt. järg [järi]
järje vt. järg [järje]; ~kas 

(järjekindel), ~ka, 257; 
z^ kindel, ~ kordne jne.;
z^Hne, z^lise, 283; ~ pannu; 
z^st [suuremaks]; ~ stama
(korraldama, järjekorda sead
ma), 944; tikku; ~s tik
kus, z^s tikkuse, 280; stiku- 
ne, z^stikuse, 273; ~stis (see, 
mis on järjestatud), ~stise, 
279; z^stus, ~stuse, 280

järk, järgu, 540; ~ aegne (aja- j 
järguti korduv) jne.; järk

järguline, 283; järkjärgult;
~ne, ^se, 265

järsak (järsk kallak), ~u, 241; 
järsandik (järsk kallak, lõ
he), järsandiku, 733

järsk, järsu, 692; ~u [ütlema];
/vus, z^,use, 272

järv, järve, 396
järvakas (Järvamaa elanik), 

järvaka, 257; järvalane (— 
järvakas), järvalase, 282

järve karp [ karbil jne.; ^ne, 
z^se, 273; järvine, järvise,273

jäse (kehaliige), z^me, 211
jäs s (halvasti kasvanud, kän

gu jäänud puu või olend), 
jäs si, 417; jäs sakas, jäs sa
ka, 257

jäte, jätte, 752; jät ik (harima
ta jäetud maatükk), jätiku. 
241; jät is, jät ise, 268

jätk, jätku, 467; ~ama, jätka
ta, ~an, 1095; jätke, ^e, 740; 
jätkuline, jätkulise, 283; ~u- 
ma, ~uda, zvun, 936

jätma, jätta, jätan, 1078; jätt, 
jätu, 551

jää, 13
jääbima (kauasest seismisest 

halvaks, vanaks minema), 
jääbida, jääbin, 933

jäädav, zva, 210; ~us, ~use, 
280; jääde (jäänus, jäte), 
'jäätme, 843

'jääger (kütt), jäägri, 190
jääk, jäägi, 515
jää liustik jne.
jääm, jääma, 324; ~a, 'jääda, 

'jään, 903
jääne, jääse, 263

jäänus, ~e, 269
jäär, jäära, 329

jäärak (järsk kallak, lõhe), ~u, 
241; jääras (järsku allalan- 



jäästunia 143 kaaruta ma

gev — kallaku kohta), jää
ra, 776

'jäästuma (jääseks, jääks muu
tuma), jäästuda, jäästun, 936 

jäätama (jääks muutma; jää
ga katma), 'jäätada, jäätan, 
928; jäätis, jäätise, 271

jäät maa (jätik, heidik — ha
rimatult kõrvalejäetud maa) 

jne.; ~med vt. jääde [jäät- 
me]

jäätuma (jääks muutuma; jää
ga kattuma), 'jäätuda, jää- 
tun, 936

jääv, ~a, 155; ~us, ~use, 272 
jää-öärne, 265, jne.
"jünger, 'jüngri, 190 
jüri kuu, ~j)äev jne. 
[kooli-] 'jüts, jütsi, 434

K.
ka
kaabakas, kaabaka, 257
kaabe, 'kaape, 742
kaabel (laevaköis, -tross; maa- 

sisene või merealune telegraa- | 
fi-juhtmestik), "kaabli, 188

kaabi vt. kaap; otsema, 952
kaabu, 147
kaader (sõjaväe alaliselt koos- 

seisev osa), kaadri, 190
kaader "värk
kaaga[h] tarna, 943, kaagutama, 

945
kaal (kaalikas), kaali, 403 
'kaal, kaalu, 445; ~ seisang

jne.
kaali (kaaliumhapend), 144 
kaal ikas, kaal ika, 257
'kaalium (metall), ~i, 136
kaalu vt. kaal; —kas, —ka, 257;

—line, — lise, 283; kaaluma, 
'kaaluda, — n, 1004; [järele-] 
kaalumata, "kaalumatu, 255; 

— ne, —se, 273; jomm jne.; 
— t[e]lema, — tleda e. —tel- 
la, —t[e]len, 949; —tlus, —t- 
luse, 280; -ta, — tu, 255; 
kaalav, 'kaaluva, 210

kaamel, — i, 225
kaamera ([päevapildistamise] !

pimekamber, pimekast), —, 
251

'kaan , kaan i, 405
kaane vt. kaas; —line, —lise, 

283
'kaap (kaaplemisvahend), kaa

bi, 517; — ama, kaabata, — an, 
1097; —e vt. kaabe; —ima, 
— ida, kaabin, 1011

'kaap kübar jne.
'kaaplema, kaabelda, "kaaplen, 

1140
'kaar, kaare, 377
kaard (kõverus, keerd, viltu- 

olek), kaaru, 675
kaardi vt. kaart; — mäng jne.; 

— stama (kaardile kandma), 
944; — stik, —stiku, 733

kaardi^vägi jne.
"kaarel (harilik murakas), 

'kaarla, 175
kaaren (ronk), "kaarna, 178

kaares tik, kaarestiku, 733
kaarik (kaherattaline vanker), 

-u, 241
"kaar^Zamp, — sõit jne.
"kaart, kaardi, 524
kaaru tarna (kaardudega varus

tama; [nööri] keerutama; 
kaardusid tegema; [heina- 
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kaart] pahempidi pöörama), 
945

'kaas, kaane, 616
kaasa, 141; kaasa [võtma];

kaas abi jne.; kaasa kiskuv, 
210, kaasa ütlev jne.; ~line, 
~lise, 283; ^s [kandma]; 
~jvara jne.; kaase (haigust 
raskendav kõrval- v. järelnäh- 
tus, kaashaigus), kaasme, 839 

kaasik, ~u, 241; kaasistu (ai
nult kaskedest koosnev mets), 
kaasistu, 255

kaasitama (laulma, trallitama, 
eriti: vanu rahvalaule laul
ma), 945

kaas kiri, ~ tunne jne.;
kõnd, konna, 728; ~lane,

^lase, 275; ~lus, ~luse, 272 
kaasuar (lind), ^i, 138 
kaasuma (kaasa astuma, liitu

ma, sekka lööma), kaasuda, 
'kaasun, 935

kaasus (juhtum, juhtumus; 
keeleõpetuses: kääne), ~e, 
272

kaasutama (kaasa tõmbama), 
945

kaatet (kumbki täisnurkse 
kolmnurga lähemaist külge
dest), ~i, 235

kaaviar (kalamari), ~i, 138 
kaba'ree (kõrts deklamatsiooni-

ja muusikaettekannetega),
4

kabe (mäng), 140
kabe (ahtake, sale; puhas, ke

na), ~da, 195
kabel, ~i, 225
kabel (pael), kabla, 712
kabi, kabja, 697
kabiin (kajut, kamber), kabii

ni, 405
kabi net[t], kabineti, 732

Rabista ma, 944
kabjallne, kabjalise, 283
kabli (kõblas), 144; /vina, 

~da, ~n, 925
kabu 'hirm
kabüiil (rahva liige), kabüüll, 

403
kada (näru, kaltsukogu; korra

tult ja sassis riides olev ini
mene), ~, 31

kadaka mari jne.; ~ne, ^se, 
281; kadakas, kadaka, 257; 
kadak kaer (taim) jne.; ka
darik (— kadastik), kadari
ku, 733; kadas tik (kadakate
ga kaetud maa-ala, kadaka- 
mets), kadastiku, 733

kade, ~da, 195; ~dus, /^duse, 
280; ~stania, 944

ka dett (sõjakooli-õpilane), ka
deti, 531

kadmium (metall), ~i, 136
kadri (kadrisant), 144;

~ päev jne.
kadu, kao, 314; vina, ~da, 

'kaon, 967; ^nu, vnu, 254;
w vik (kaduv aeg, minevik), 
~viku, 733; ~vus, ~vuse, 280 

kae (õhuke nägemist takistav
nahakord silmal), 20

kaeb, kaevu, 652; ~aja, ^aja, 
249; varna, kaevata, van, 
1112; ~e vt. kaeve [kaebe];
~e alune, ~e kiri jne.; ~le- 
ma, kaevelda, ~len, 1150;
/v/ lik, ^/liku, 729; ~us, ~u- 
se, 272

kael, kaela, 322; kaelakuti;
kaelaline, kaelalise, 283; ~a- 
murdev, 183, jne.; kaelane,

kaelase, 273; kaela rätt jne.; 
kaelas tikku; kaelastikune, 
kaelastikuse, 273; v, kirjak 
(loom), 241, ~^kott jne.;
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[kange-] ~ne, ~se, 265; [kan
ge-] ~sus, ~suse, 272

kaelus (krae; sulgkrae [lindu
del]; kaelaside), ^e, 269;

hiir jne.; ~tarna, 944
kaema, kaeda, 'kaen, 907; kae

mus, 'kaemuse, 272
kaenal, kaenla, 818
'kaer, kaera, 330; kaerane, kae- 

rase, 273; kaera puder jne.; 
~jjuur (taim) jne.

'kaetama, kaetakse, kaetud vt. 
katma ja kaema

kaetis (kuri pilk; selle sünni
tatud haigus või pahe), ~e, 
271; ~jrohi jne.

kaev, kaevu, 455; ~ama, kae
vata, ~an, 1091; kaevand 
(kanal; kaevatud õõs), 
kaevandi, 218; kaevandama 
(välja kaevama, näit, kivi
sütt, kaevandust pidama; kae
vates õnnistama, uuristama), 
941; kaevandus, kaevanduse, 
280; kaevandus õnnetus jne.

kaeve (kaebamine, kaebus), 
'kaebe, 753

kaeve (kaevamine), 'kaeve, 736; 
kaevik, kaeviku, 241; kaevle- 
ma, ~lda, kaevlen, 1135; kae
vuma, 'kaevuda, 'kaevun, 935; 
'kaevur, kaevuri, 230; kae
vus (kaevamine), 'kaevuse, 
272; kaevus (kaevanduse püst- 
käik), kaevuse, 269; kaevu- 
jvesi jne.

kaffer (rahva liige Lõuna-Aaf- 
rikas), kafri, 191

kagu (lõunaida), 120 
kah!
kaha 1. (mingi pikema, peene 

asja laiem osa või ots), 43 
kaha 2. (hunnik, kokkukuhju

nud ollus), 43

kaha 3. vt. kahas
kahandama, 941; kahandus, ka- 

handuse, 280; kahanema, 950 
kahas, kahasse [tegema] (min

git tööd nii tegema, et tegija 
saab töötasuks poole töösaa- 
dusist), kahasse [olema] 
(ühistarvituses); kaha töö 
jne.

kahe vt. kaks; ~kesi; ~^kord
ne jne.

kaheksa, 251; ^kesi;
zv kümmend, 'kümne, 883; 

kümne aastane jne.;
~^kümnes jne.; ~line, ^lise, 
283; ^ndik, ^ndiku, 733; 
^n dik noot jne.; ~ne, ^se, 
281; ~s, ^nda, 208; ~ sada, 

saja, 889; ~^tahk jne.;
~ v'teist[künunend], teist- 
'kümne, 895; J teist kümnes 
jne.

kahelda vt. kahtlema
kahe ^leheline, ~ ^nädalane jne.; 

~li (kahekordselt); ~line, 
~lise, 283; ~li saagjas jne.; 
z^lis Jiapend jne.; ~ n daina 
(— kahestama), 941; andu
ma, 953; /^ndus, ~nduse, 280; 
^ne, ~se, 273; ^nema, 950; 
~-s (teine), ^nda, 208; usta
ma (kahekordseks tegema), 
944; ~s tuina, 954; ^stus, 
^stuse, 280

kahetsema, 952; kahetsetav, ka
hetsetava, 210; kahetsus, ka
hetsuse, 280; kahetsus[e]- 
jväärne jne.

kahe vahel [olema]; kahe võrra 
kahi (kahju), kahju, 710^ 
kahin, ~a, 200; kahisema, 951;

kahistama, 944
[kahjatsema, 952] vt. kahetse

ma
10
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kahju, 149; ^kas, ~ka, 257;
~ks [pole see võimalik];
~lik, ~liku, 733; ~likkus, 
^■'likkuse, 272; ~line, ^lise, 
283; ^ne, ^se, 273; kahjur 
(kahjusünnitaja), kahjuri, 
230; ~stama [kedagi] ([kel
lelegi] kahju tekitama), 944; 
~stus, ~stuse, 280; ~ tasu 
jne.; ~tu, ^tu, 255; ^tus, 
^-tuse, 280

kahk (tasane kobin, sahin), ka
hu, 686

'kahke [hein] (poolkuiv), 
165

'kahkjas (kahvatu), kahkja, 170 
'kahkuma (pisut külmetuma), 

'kahkuda, kahkun, 936
kahl (kimp, tuust), kahlu, 469
'kahlama ([veest, lumest] jala 

läbi minema), kahlata, kah- 
lan, 1094

'kahin (kännus, väledus, osa
vus), kahmu, 470; kahmakas 
(tugev, kärmas, energiline, 
tööle agar, kahmaja), kahma- 
ka, 257; ~ama, kahmata, 
~an, 1094; ^ima, ^ida, kah- 
min, 994; kahmitsema (kah
mata, kokku kraapida püüd
ma, ahmitsema), 952

'kahtlane, kahtlase, 275; kaht
lema [milleski], kahelda, 
kahtlen, 1166; kahtlemata; 
kahtlus, kahtluse, 272; kaht
luste] alune jne.; kahtlusta
ma [kedagi milleski], 944; 
kahtlustus, kahtlustuse, 280

kahu vt. kahk
kahu (algav, kerge külm),

121; A/kas (kähar, säbar), 
>A,ka, 257; ~jpea (käharpea; I 
hallpea) jne.

kahur, ^i, 230; ^i kuul jne.; 
~ jväelane, ~ jvägi jne.

kahutama (pisut [kõvaks] kül
metama), 945; kahutus, ka
hutuse, 280

'kahv 1. (natt [nata]), kahva, 
370

'kahv 2. (kahvatu), kahva, 370; 
kahvatama, 945; kahvatu, 
kahvatu, 255; kahvatuma, 954; 
kahvatus, kahvatuse, 280

'kahvel 1. (söömisvahend), 
'kahvli, 188

'kahvel 2. (purjeraa masti ta
ga), kahvli, 188; a kuunar 
(kahemastiline purjekas) jne.

'kahvel 3. (pottkivi), 'kahvli, 188; 
~ aki jne.

'kai (müür või kivi tamm jõe
kaldal või järve-, mereran
nal), 21

kaigas, kaika, 784
kaikuma (valjusti kõlama, ka

jama), kaikuda, kaigun, 1022
kail (taim), kailu, 444

'kaim, kaimu, 446
kaiman (ameerika krokodill), 

~i, 228
kaine, "kaine, 736; ^nema, 950; 

~stama, 944; ~stuma, 954; 
'kainus, kainuse, 272

"käisel (järvekõrkjas, jõeluga), 
'kaisla, 175

"kaiss, kaisu, 537; kaisutama, 
945; kaisutus, kaisutuse, 280

kaitse, "kaitse, 740; 'kaitseline, 
'kaitselise, 283; kaitsema, 
'kaitseda, kaitsen, 975; 'kait
setu, kaitsetu, 255; "kaitsetus, 
'kaitsetuse, 280; ~^värv jne.; 
'kaitsja, "kaitsja, 162; "kaits
ma (— kaitsema), 'kaitsta, 
kaitsen, 1070

kaja, 47
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kajakas, kajaka, 257
kajama, kajada, kajan, 914; ka

jastama (tagasi kajama pa
nema, peegeldama), 944; ka
jastuma, 954; kajastus, kajas
tuse, 280

kajut (laevakamber), ~i, 235
kakaduu (lind), 10
kakand (putukas), ~i, 218
ka kao, 22
kakar (lill), 'kakra, 827
kakk 1. (leiva-, saiapäts), kaku, 

547
kakk 2. (öökull), kaku, 547
'kaklema, kakelda, 'kaklen, 

1145; kaklus, kakluse, 272 
kaks, kahe, 632
kaksi (kahekesi; kahekordselt, 

kahel!); ^k, ~ku, 241; ~k- 
Jöök jne.; ~kus, ~kuse, 280; 
~ne, ~se, 273; —pidi; 
— ratsa; — s aken jne.; — ti 

kaks kiimmend, kahe 'kümne, 
878; kaksJ.üge [ liikmel jne.;
kaks sada, kahe saja, 884; 
kaks 'teist[kiimmend], kahe
teistkümne, 890

kaktus (taim), — e, 272
kala, —, 50; — J,aev jne.; — li- 

ne, — lise, 283; — ndus (kalaas
jandus), — nduse, 280; — ne, 
-se, 273; — s tarna (kala
püüdma), 944; —stus (kala
püük), —stuse, 280

kaid, kallu, 667; —aline, —ali- 
se, 283; —a äärne jne.; —e
ne, —ese, 277; — e org jne.; 
- Itk, —liku, 729; — ne, —se, 
265; — jnurk jne.; — u [ole
ma v. minema]; — uma, — u- 
da, —un, 936; —uv, —uva, 210;
—uvus, — uvuse, 280

kale (vali, kõle, karm, kõva), 
— da, 195; — dus, — duse, 280

kaleidoskoobiline (kirjult vahel
duv), kaleidoskoobilise, 283; 
kaleidoskoop, kaleidoskoobi, 
517

kalender (tähtraamat), kalend
ri, 190; kalendri aas ta jne.

kai es tarna (kaledaks tegema), 
944

kalev 1. (kangelane), — i, 238
kalev 2. (riie), —i, 238; —ine, 

— ise, 283
kalevlane, kalevlase, 282
'kalgani juur jne.
kaigas tarna (kalgastuma pane

ma), 944; kalgastuma (kõ
vaks, tardunuks minema, tar
dudes kokku minema), 954;
kalge (kale, kange, pain
dumatu), kalge, 165; kalgen- 
dama (— kalgastama), 941; 
kalgenduma (— kalgastuma), 
953

kalgi vt. kalk; — stama (kal
giks tegema), 944; — stuma, 
954

'kalgus (kõvadus, kangus, pain
dumatus), — e, 272

kali, kai ja, 706
kali taat (kaliifiriik), kalifaadi, 

520
kaliiber, kaliibri, 190; [väike

se-] kaliibriline, kaliibrilise, 
283

kaliif (idamaine valitseja), ka
liifi, 400

kalingur (puuvill-riie), —i, 138
kal jas (väike laev), — e, 269
kal ju, —, 147; — kindel jne.;

— line, —lise, 283; — n dik, 
(kaljune maakoht), —ndiku, 
733; —ne, —se, 273; —stik, 
—stiku, 733

kai k (kõva, paindumatu, kivi
ne; südametu), kal gi, 521 
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kalkulatsi oon (kalkuleerimine, 
arvatlus), kalkulatsiooni, 405; 
kalkuleerima (arvutama, ar
vu tlema, kõik arvatavad te
gurid kokku võtma ning [et
te] arvestama, arvatlema), 982 

kalkun, ~i, 228 
kal kus, ~e, 272

kallak, ^-u, 241; ^as, ~a, 257; | 
^11 [olema]; ~ile [vajuma];
/x/Us, /^use, 280

kallal [olema]; ~e [kippuma];
~e^tung jne.; ~t [minema] 

kallama, kallata, kallan, 1093;
kallang (ühekordne kallami
ne), kallangu, 240

kallas, kalda, 799; ~ poolik 
(kallakas, veerjas) jne.T kalle, 
'kalde, 760

'kalli aineline, ~ hinnaline jne.; i 
~dus, ^vduse, 280; ^ke- 
[ne], zxzkese, 286; ^nerna, 950

kallis, kalli, 811; ~Jcivi jne.; j 
~tarna, 944; ~tus, ^tuse, 280 ■ 

kallu vt. kaid; ~kil [olema]; | 
/x/kile [vajuma]; ~taina, 945; 
/^t[e]lema, ^tleda e. ~tella, 
^t[e]len, 949; ~ti (kaldu, 
längu); ~tus, ^tuse, 280

kalm, kalmu, 471; kalme 
(kalm), ~e, 739; kalmistu 
(surnuaed), kalmistu, 255

kalmus (taim), ~e, 269
kai mukk (mongoli tõugu rahva

liige), kahnüki, 527
[kalooria, 248] vt. kalor
kalor (soojusühik), ~i, 230; hi

line, hilise, 283; ~i meeter 
jne.

kalos s, kalos si, 417
'kalts (narts), kaltsu, 475; kalt

sakas, kaltsaka, 257
kaltsium (metall), ~i, 136

kalu (koli, tühine kraam), 
123

kalur, ~ 1, 230
kalvi nism (evangeli usk Calvi- 

ni põhimõtete järgi), kalvi
nismi, 428; kalvinist (— kal- 
vinlane), kalvinisti, 439; kal- 
vinlane, kalvinlase, 282

kama (jahutoit), 57
kamakas (suur tükk), kamaka 

257
kamal, ~u, 243
kamandama, 941
kamar, ~a, 203; ~duma (ka

maraga kattuma), 953
ka mas s, kamas si, 417
kamba vt. kamp; ~kas (suur 

kamp, kambas; kampadest 
rikas, täis kampu), ~ka, 257; 
zx-line, ^lise, 283; ^s, kampa, 
785

kamber, kambri, 190; kambri- 
line, kambrilise, 283

kameelia (põõsastaim), 248
kamin, ~a, 200
kamm, kammi, 414
kammeljas (kala), kammelja, 

256
kanuner muusika, ~ teener jne. 
kammima, kammida, kammin, 

987; kamming (soeng), kam
mingu, 240

kammits, ~a, 205; ~ema (kam
mitsasse panema, kammitsas 
hoidma), 952; ~us, ^use, 280 

kamp, kamba, 491
kamper (arstirohi), kampri, 190
kampol, ~i, 225
kamps (pagas; jõud, tüsedus, 

lihavus), kampsu, 475
kampsun, ~i, 228
[ kampver, 230] vt. kamper 
[kamp'vool, 403] vt. kampol 
kana, 63; ~ kull jne.
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kanadlane (Kanada elanik), ka- 
nadlase, 282

kanal (kaevand, nõva), ~i, 225;
/^/isatsi oon, ~isatsiooni, 405 

kanar bik (põõsasrohi), kanar- 
blku, 733

kanas tüma (hallituma), 954 
kand, kanna, 585; jne.
kandam (kantav asi, koorem), 

~i, 226; 'kandejõud jne.
kandidaat, kandidaadi, 520; 

kandidatuur, kandidatuuri, 
406; kan di deerima, 982

kandik, ~u, 241; kandiline, 
kan dilise, 283

kandja, 162
'kandle vt. kannel
kand lik, 'kandliku, 729; kand

ma, kanda, kannan, 1086;
kand mik, kandmiku, 729; 
kanduma, kanduda, kandun, 
936

ka neel, kaneeli, 403
kanep, ~i, 229; ~ine, ^ise, 283 
kang 1., kangi, 422
'kang 2. (käik, läbikäigu-koht), 

kangi, 422
kangas, kanga, 780; ~^puu, 

#wvtelg jne.
kangastama, 944; kangastuma 

(õhus peegelduma), 954; kan
gastus (õhus vastupidisel ku
jul peegelduv fatamorgaana), 
kangastuse, 280

'kanga suga jne.
'kange, 165; ~1 [pidama];

~lane, ~lase, 282; ~lasJegu 
jne.; ~las'lik, ^lasliku, 733; 
~le [tõmbama]; ~lus (kan
gelaslikkus), ^luse, 280; kan- 
gendama (kangemaks tege
ma), 941; kangendus, kangen- 
duse, 280; kaugenema, 950; 
kangestama, 944; kangestuma,

954; kangestus, kangestuse, 
280

kangi alune
'kanguma (kangeks muutuma), 

'kanguda, kängun, 936; [mi
nu-] kaugune, kanguse, 275 

kangur 1. (kuduja), kangru, 
193

kangur 2. (raudkivi-hunnik), 
'kangru, 193

kangus, ~e, 272
kangutama, 945
kan n, kan ni, 415
kann, kannu, 461
kanna vt. kand
kannatama, 945; ~ tu, ~ tu, 255;

~tus, ~tuse, 280; kannat lik, 
kannatliku, 733; kannatus, 
kannatuse, 280

kanne (kandmine), kande, 762
kannel, kandle, 836; ~dama 

(kannelt mängima), 940
kannibal (toores inimene, ini- 

mesesööja), ~i, 135
kan nikas, kan nika, 257
kan nike[ne], kan nikese, 286
kannul [olema]
karmune, kannuse, 273
kannu poiss jne.; ~s, ^se, 269;

~stama, 944
kan t, kan di, 524; ~ima [pal

ke, laudu, riiet], ~ida, kan
din, 1016; ~ ^meeter (kuup
meeter), ~ mõõt jne.

kanton (maa-ringkond), ^1, 228
'kan ts, kan tsi, 435
kantsel, kantsli, 188
kantselei, 21
kan tsik (lühike nahkpiits), ~u, 

241
kantsler, ~i, 230
kan vaa (riie väljaõmblemi- 

seks), 3
kao vt. kadu
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kao liin (portselanmuld), kaolii
ni, 405

kaootiline, kaootilise, 283; kaos 
(uhu, segadik, kujutu ürg- 
mass), kaose, 260

kaostama [midagi kelleltki] 
(tegema nii, et keegi millest
ki ilma jääks, midagi kellelt
ki ära võtma), kaostada, 
kaostan, 927; kaostus, 'kaos- 
tuse, 272; kaotama, kaotada, 
kaotan, 928; kaotsi! [olema]; 
kaotsi [le] [minema]; kaotsi- 
jminek jne.; kaotus, kaotu
se, 272

kapak (kappamine), ~u, 241
kapaline, kapalise, 283
ka pell meister
kapillaar (juussoon), kapillaa

ri, 406; ~ne (jõhvne), ^,se, 
265

kapi nahk (saapal)
kapi taalne (peaasjalik, peami

ne; põhjapanev, tüse; raske), 
kapitaalse, 265; kapi taal re
mont jne.

kapital, ~i, 135; ^1 seerima, 
982; kapitalism (rahavalit- 
sus), ~ismi, 428; kapitalist 
(rahamees), .—■ isti, 439; kapi
talist lik, kapita listliku, 729

kapitulatsi oon (alla-andumine), 
kapitulatsiooni, 405; kapitu- 
leeruma (kokkulepitud tingi
mustel alla anduma), 939

kapja vt. kabi
kapp, kapa, 501
kapp 1. (mööbel-ese), kapi, 528
'kapp 2. (saapal), kapi, 528
'kappama (nelja jooksma v. 

ratsutama), kapata, kappan, 
1110

kapral, ~i, 225

kapriis ([jonnakas] tuju), kap
riisi, 408; kapriisitsema, 952; 
~ne, ~se, 267

'kaps (hüpe), kapsu, 475; ~a- 
ma, kapsata, ~an, 1095

kapsas, 'kapsa, 781
'kapsel, kapsli, 188; kapseldu-

ma, 953
'kapten, ~i, 228
kapukas (muistne kirjatud

sukk, sokk, lühike sukk), ka
puka, 257

kara (miski ripnev, väljaula
tuv), 70

ka raat (kaal kulla ja teeman
tide jaoks), karaadi, 520

kara kir giis (türgi tõugu rah
va liige Kesk-Aasias)

karakter (iseloom), ~i, 230;
hiline, ~ilise, 283; karakte
ri seerima, 982; karakteristik, 
karakteristiku, 241; karakte
ristika (iseloomustus), karak
teristika, 250; karakteristlik, 
karakte ristliku, 729; lik, 
~liku, 733

kara kull, karakulli, 413
kara meil (pruun, põletatud 

suhkrumass; köhakompvek), 
karamelli, 413

karan teen (haiguskahtlaste ini
meste ning asjade kinnipida
mine ja valve teatavaks 
ajaks; selleks loodud asutis), 
karanteeni, 405

karastama, 945; karastus, karas
tuse, 280

karaul (vahtkond), ~i, 135
karavan (killavoor [ida- ja lõu-

namail]), ^i, 137
karavin, i, 137
karba vt. karp [karba]; ~ne, 

~se, 273
kärbe (puusamblik), 'karpe, 745
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kar bi vt. karp [karbi]
kar biid (süsiniku-ühend), kar

biidi. 399
kar bik (loom), ~u, 241; kar bi- 

korjandus jne.; kar biline, 
kar bilise, 283

karbonaad (praad), karbonaa
di, 399

kar bool (roiskumisvastane va
hend), karbooli, 403

karbus (kottmüts), ~e, 269 
kard (plekk, tress; õhuke kiht,

kord), karra, 590; ~ama (kar
raga katma või varustama), 
karrata, ~an, 1122

karde (kartmine), 'karte, 746; 
z^tav, z^tava, 210; ~ tavus, 
z^tavuse, 280

kardin, ~ a, 200
kardinaalne (peamine, pea-, 

tähtsaim), kardinaalse, 265; 
kardinal (paavsti lähem abi
line), kardinali, 135

kard lõng jne.; ~ne, ~se, 265
kare, ~da, 195; ~dus, ~duse, 

280; ustama (karedaks tege
ma), 944

kärg, karu, 681; ^ama, kara
ta, ~an, 1127

karge (karm, kare, mittepeh- 
me; karastav, kosutav),
165; ^ma (kargeks muutu
ma), zvda, z^,n, 929

karglema, karelda, ' kärgi en, 
1161; kärg taud jne.

kargu vt. kark
kargus (karge-olek), ^e, 272
kargutama (kargama panema, 

karata laskma; [heinu] kaa- 
rutama), 945

kari 1. (kaljurahu), 106
kari 2. (— karind), 106
kari (salk, hulk), karja, 705
kari hiir [-e]

kariib (rahva liige Ameeri
kas), kariibi, 398

karikas, karika, 257
karikatu rist, karikaturisti, 439; 

karika tuur (pilkepilt, irvku- 
ju), karikatuuri, 406; kari kee- 
rima (naeruvääristama), 982

karik loom jne.
kari loom jne.
karind ([vali] korrapidamine, 

[karistus-] kord, distsipliin),
~i, 218; z^ama, 941; karista
ma, 944; karistus, karistuse, 
280; karistus[e] väärne jne.

[luu-]karits (kala)", ~a, 205 
karja vt. kari [karja]
karja [h] tarna, 943; karja [h]- 

tus, karja[h]tusey 280
karjala [murded]; ~ne (soome 

sugu rahva liige), ^se, 282
karja muu, ~^saadus jne.; ~li- 

ne, ^lise, 283; z^ndus, indu
se, 280; z^ne, ^se, 273; ~se- 
Jcepp jne.; [hinge-] lik, 
z^/sliku, 733; ~tarna 1. (kar
ja-, rohumaal süüa laskma), 
945

karjatama 2. vt. karja[h]tama, 
945; 'karjuma, karjuda, kar
jun, 1007

karjus (karjane), ~e, 269
kurjutama (karjuma panema, 

karjuda laskma), 945
karjäär ([edurikas] elukäik, 

teenistuskäik; tuhatnelja- 
sõit), karjääri, 406

kark, kargu, 542
kar m (kare, vali), karmi, 427 
karm (ving), karmu, 471 
kar’miin (punane värvaine), 

karmiini, 405
karmistama (karmiks tegema), 

941; kar mistuma, 954; kar 
mus, 'kar muse, 272
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'kär n (lihakauplus), kär ni, 429 
karneval (vastlapidu), ~i, 135 
kar niis (simsiosa, servakaunis-

tis), karniisi, 408
karnits (õõnesmõõt: 1/8 setve- 

rikku — 2,67 toopi), ^a, 205
'karp, karda, 491
'kar p, kar bi, 522
'karpkala
karp ^lülija, 249, ~ vähk jne.

karra vt. kard; ~tarna (karda
ma), 945

karske, 165; karsklane, 
karsklase, 275; karskus, 
'karskuse, 272; 'karskus selts 
jne.

'kart lik, kartliku, 729; 'kartma, 
karta, kardan, 1074; kartma
tu, kartmatu, 255; kartma
tus, kartmatuse, 280

kartong (kerge papp; papp
karp), 'kartongi, 422

'kartser (kinnipidamiskaristuse 
koht), »vi, 230

'kartul, ~i, 225; ~ine, /-vise, 283
'kartus, ~e, 272
karu vt. kärg
karu (loom), 127
karune (kare, karvane), karuse, 

273; karus mari (tikerber), 
karus^naTiTc jne.

karus sel l (pöörkiik), karussel 
li, 413

karastama (karuseks, karva
seks, karedaks tegema), 944

'karv, karva, 372; karvakas, kar- 
vaka, 257; karvaline, karvali- 
se, 283; karva müts jne.; kar
vane, karvase, 273; karva- 
jpealne (täpne) jne.; karva

pealt (täpselt); /^a pidi; 
karvastama (karvaseks tege
ma), 944; karvas tik, karvas- 

tiku, 733; karvatu, karvatu, 
255; [ei] karva 'väärtki ([ei] 
sugugi, natukestki); ~ jas 
(karvataoline), ja, 170; 
~Jcuub, ~ loom jne.; ~u-
pidi; karvustama, 944

kas
kasakas, kasaka, 257
kasarm, ~u, 244
kase vt. kask; v seen jne.
kasidus (kasinalt, puhtalt ela

mine), /^.e, 280
kasiino (seltsimaja [suletud 

ringkonnale]), 146
kasima, kasida, kasin, 923;

~tu, ~tu, 255
kasin, ~a, 200; vus, ~use, 280
kas k, kase, 630; ^ine (— kask

ne), ^ise, 277; ^ne, ^se, 265
'kas s, kas si, 417
kassa, 141; ~ täht jne.
kassatsioon (tühistamine, tü

histus), kassatsiooni, 405; kas
satsiooni kaebus jne.; kas see
rima (laegastama; tühistama 
[alama kohtu otsust]; ame
tist tagandama), 982

kas si kull jne.
kas t 1. (seisus, seltskonnakihti 

[Indias]), kasti, 439
kast 2. (asjade sissepanemi- 

seks, pakkimiseks), kas ti, 439
kastan, ^i, 228
kaste, kaste, 740; kaste (soust), 

'kastme, 841; kastehein jne.;
'kasteline, kastelises 283; kas
tene, kastese, 277

kas tiline, kas tilise, 283
'kastma, 'kasta, kastan, 1071 
kas t^maja jne.
kastme^kann [-u] (soustikann) 

jne.; ^ne, vse, 277
kastor õli jne.
kastrul, ^i, 225
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kasu, 128; ~vtsa jne.; jas 
(haiglane kasv ihu küljes), 
~ja, 256

kasukas, kasuka, 257
kasulik, kasuliku, 733; ~kus, 

— kuse, 272; käsuline, käsuli
se, 283; kasu püüdlik jne.; ka
su [s] tarna, 944; kasu[s]tamis- 
^õigus jne.; kasu[s]tus, ka
su [s] tüse, 280; kasu[s]tus-
taim jne.

'kasv, kasvu, 479a; —aja, —aja, 
249; — ama, — ada, kasvan, 
973; kasvandik, kasvandiku, 
733; kasvandus (loomade kas
vatamise asutis), kasvanduse, 
280; kasvatama, 945; kasvat-
lik, kasvatliku, 733; kasva
tus, kasvatuse, 280; kasvatus
teadus jne.; kasvatus lik, kas
vatusliku, 733; kasve (kasva
mine), — e, 739; kasvu hoone 
jne.; kasvuline, kasvulise, 283;
—uma (juurde kasvama), 
—uda, — un, 936

katalogi seerima (— kataloogi- 
ma), 982; kataloog ([raama
tute] nimekiri), kataloogi, 401;
kata loogima, kata loogida, ka- 
taloogin, 978

katarr (limanaha-põletik), ka- 
tarri, 416; katarriline, katar- 
rilise, 283

ka taster (maahindamine, maa- 
hinne), ka tastri, 190

katastroof (otsustav pööre; hä
vitav õnnetus), katastroofi, 
400; katastroofiline, katast
roofilise, 283

kate, katte, 752; — Jeht jne. 
katedraal (piiskoplik peakirik, 

toomkirik), katedraali, 403
kategooria (klass), —, 248; ka

tegooriline (kindlasti väitev, 

tingimata maksev), kategoo
rilise, 283

kate kismus, — e, 272
katel, katla, 822; - sepp jne.
'katk (haigus), katku, 468
katke (katkemine; katkutud 

tükk), 'katke, 739; katkeline, 
katkelise, 283; katkema, kat
keda, 'kätken, 929; — nd, — n- 
di, 218; — ndama, 941; — sta- 
ma, 944; —stus, —stuse, 280

katki; — ne, — se, 277
'katkuma, katkuda, katkun, 

1008
'katma, katta, katan, 1078; 

—tu, — tu, 255; — tus, —tüse, 
280

katoliiklane, katoliiklase, 275; 
katoliku [kirik]; katoliku- 
jusuline jne.

'kats (proov), katsu, 476; kat
se, — e, 740; — eline, — elise, 
283; -e põ(d jne.; katsetama 
(katseid tegema), 945; katse
tus, katsetuse, 280; —uma, 
—uda, katsun, 1008

'katte vt. kate; — ^kõrv jne.; 
— ne, —se, 277; 'kattuma, 
kattuda, kattun, 936

'kattun (puuvillriie, voodri- 
lõuend), — i, 228

katus, — e, 269; — e papp jne.
kaua; — jiegne jne.; — ks [jää

ma] ; — ne, —se, 273
kauba vt. kaup; — leping jne.; 

— ndus, — nduse, 280; — ndus- 
Jcool jne.; —ndus'lik, —ndus- 
liku, 733; kaubitsema, 952; 
kaubitsus, kaubitsuse, 280

'kaudne, 'kaudse, 265; 'kaudu 
kauem, — a, 199; kauem [ini] 
kauge, 'kauge, 165; — kõne

jne.; —1 [olema]; — le [mat
kama] ; —lt [tulema]; —mai
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[olema]; male [minema];
~mait [tulema]; kaugenda- 
ma, 941; kaugenema, 950; 
kaug nägev, 210, kaug vaude 
jne.; kauguma, kauguda, 
kaugun, 935; kaugune, kau

guse, 275; kaugus, kauguse, 
272; kaugus hüpe jne.

kaukaslane, kaukaslase, 282
'kaun, kauna, 327
kaunidus, ~e, 280; kauni ^kõ

laline jne.; kaunlnema, 950
kaunis, kauni, 810; ~tarna, 944;

~tis (see, millega kaunista
takse), ^tise, 279; ~tus, 
~tuse, 280; kaunitar, 'kauni
tari, 138

'kaup, kauba, 482; [paari-] ^a 
[lugema]; ^leja, ^leja, 249; 
~lema, kaubelda, ~len, 1140; 
olemis õigus jne.; ^lus, 
~luse, 280; ~ jmees jne.

kaur (lind), kauri, 406
kau saal lause jne.; ~ne (põh

juslik), ^se, 265
kauss, kausi, 518
kaust (lehe-, raamatusuurus, 

formaat; aktikaaned, akti- 
kimp; ree pealmine tiibpuu, 
paralleelne jalasega), kausta, 
367: kaustik, kaustiku, 241

kautsjon (sissemaks millegi 
kindlustuseks v. käenduseks), 
~i, 228

kautšuk (tooreskummi, vetruv 
kummi), ~i, 223

kava, 80; ~ kindel jne.
kaval, ~a, 198; ~dama [kellelt

ki midagi] (kavalusega väl
ja petma), 940; ~dus, ~duse, 
280

kavaler, ^i, 138
kavaline, kavalise, 283
kavalus, ~ e, 280

kavand (visand), ^i, 218; ~a- 
ma, 941; ^us, ^use, 280; ka- 
vane, kavase, 273, ka vastama 
(kavana v. skeemina esitama, 
kavaks korraldama), 944; ka
vas tik, ka vastiku, 733; ka- 
vastis (skeem), kavastise, 279; 
kavastus, kavastuse, 280; ka
vatsema, 952; kavatsus, ka
vatsuse, 280

kebi (kerge, kergejalgne, kär
mas), kebja, 698; ~ma (ker
gesti ja kiiresti käima), ~da, 
~n, 923; kebja (— kebi), keb
ja, 142; kebjuke[ne], kebjuke-

| se, 286
\ keda vt. kes; ~gi vt. keegi

keder (ketas, ratas, eriti üks 
voki osa; teatavate kettaku
juliste luude nimetus), kedra, 
718; keder Zuu jne.

kedrus (see, mis on kedratud), 
~e, 269

kee (väike kett, pael), 4 
keeba vt. keep
keede, keete, 743; keedis, kee

dise, 268
keedu vt. keet; ~s, ~se, 269; 

~ vili jne.
'keegel (koonus), 'keegli, 188
keegi, kellegi, 874
keefir (käärimisvahend; piim- 

vein), ^i, 230
keek (— keeks), keegi, 515; 

keeks (inglise biskviit), keek- 
si, 431

keel, keele, 373
keelama, keelata, keelan, 1091 
keeld, keelu, 669; ~a vt. keel- 

ma; uma [millestki], ^uda, 
^un, 936; ~umus, ^umuse, 
280; ^us, ~use, 272

keele vt. keel; ~li (suusõnal); 
~ line, z-^lise, 283; murre, 
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~ uuendus jne.; ~nd (keele
vorm, -nähtus), ^ndi, 218; 
^tu, ^tu, 255; ~tus, ~tuse, 
280; [saksa] keeli; keelitama 
[kedagi] (veenma v. kalluta
ma millekski, „auku pähe rää
kima”), 945; keelkond (su
guluses olevate keelte rühm), 
‘keelkonna, 728

'keetma (— keelama), keelda, 
keelan, 1059

[eesti-] keelne, 'keelse, 265; 
keel prtt jne.; [õige-] keel

sus, keelsuse, 272
keelu vt. keeld; ~ seadus jne.; 

~stama (keelu alla panema), 
944

keem, keema, 324; ~a, 'keeda 
e. kiia, 'keen, 897

keemia, ~, 248; keemik, kee
miku, 241; keemiline, keemi
lise, 283

keene, keese, 263
keep (õnar), keeda, 483
keer (—keerd), keeri, 406; kee- 

rakas (täis keerdusid, keer
dus; täis vigureid, leidlik), 
keeraka, 257; ~ama, keerata, 
~an, 1091; keerang, keeran- 
gu, 240; ~d, keeru, 674; ~d- 
Jcüsimus jne.; ^dlema (keer
dusid tegema), keerelda, ^,d- 
len, 1159; ~du [minema]; 
~duma, ^duda, ^,dun, 936; 
~dus [olema]; keere (keera
mine), ~de, 765: keere (asi, 
mis keerus), ^me, 839; kee
ris (pooris), keerise, 268; kee
ris lik, keerisliku, 733; keeri- 
tama (keerutama), 945; kee- 
ritis (keerits), keeritise, 279; 
keerits (keerdjoon, spiraal), j 
keeritsa, 205; keeritus, keeri- ! 
tüse, 280; ~lema, keerelda, j 

/^len, 1135; ~lus, ~luse, 280; 
~ma (— keerama), ~da, kee
ran, 1062; [kolme-] ~ meline, 
imelise, 283; ~ mik (kruvi- 
käik), ~miku, 729

keerub (ingel), ~i, 216
keerukas (keeruline), keeruka, 

257; keerukus, keerukuse, 280; 
keeruline, keerulise, 283; kee
rulisus, keerulisuse, 280; kee
lustama (keeruliseks, keeru
kaks tegema), 944; keerus tik 
(keerdkäigustik), keerustiku, 
733, keerustuma, 954; keerus 
tus, keerustuse, 280; keeruta
ma, 945; keerutis (keeris), 
keerutise, 279; keerutus, kee
rutuse, 280

'keet (keeauosa), keedu, 539; 
~e vt. keede; ^ma, ~a, kee
dan, 1073

'keev, keeva, 336; keevaline 
(äge, püsitu, ennatlik; valla
tu), keevalise, 283

keha, 44; ^kas, ^ka, 257; 
~'lik, ^,liku, 733; ~iine, ~li- 
se, 283; ~ne, ~se, 273; usta
ma, 944; ~stuuui, 954; ~ stus, 
ustuse, 280; ~tu, ^,tu, 255

kehitama, 945; kehitus, kehitu- 
se, 280

kehk, kehi, 648; ^inia (end 
täis puhuma, üles ajama; uh
ke, upsakas olema), ~ida, 
kehin, 1041; ~jas, ~ja, 170; 
~lema, kehelda, ^len, 1163; 
~uma, ~uda, ^un, 936; ~us, 
~use, 272

kehtama (julgema, mitte häbe
nema; täidima, raatsima), ke
hata, kehtan, 1134

kehtima (maksvusel olema), 
kehtida, kehtin, 934; kehtiv 
(maksev), kehtiva, 210
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'kehv, kehva, 371; kehvaline, 
kehvalise, 283

kehvel (leetseljak), kehvli, 188 
kehvik (kehv, vähese varandu

sega inimene), ~u, 241; keh- 
vistu (kehv, varatu rahvas
tik), kehvistu, 255; 'keh
vuma (kehvaks jääma), 'keh- 
vuda, 'kehvun, 936; [ühe-] 
'kehvune, kehvuse, 275; 'keh
vus, 'kehvuse, 272

'keiser, keisri, 190; ~'lik, ~li- 
ku, 733; keisri riik jne.; keis
rinna, keisrinna, 151

'keks, keksi, 431; ~ima (var
vastel tippima, hüplevalt käi
ma; edvistama), ^ida, kek- 
sin, 996

kel (— kellel) vt. kes
kelder, keldri, 190; 'keldriline, 

'keldrilise, 283
kelgutama, 945; kelk, kelgu, 540 
'kel kima, 'keLkida, kel gin, 1013 
'kell, kella, 342; kella aeA jne.;

kella[s] 'sepp
kelle vt. kes; ~gi vt. keegi
kellu (müürsepa või pottsepa 

labidake), 147
kellukas (sinikopp — taim), kel

luka, 257; kelluke[ne], kellu
kese, 286

kel m, kel mi, 427; kel makas 
(kelmivõitu), keFmaka, 257; 
«varna [kedagi] (kellelegi kel
must tegema, kedagi petma), 
kel mata, ~an, 1094

kelme, kelme, 739; tarna (kel
mega katma e. varustama), 
945; «vtuma, 954

kel mikas, kel mika, 257; kel - 
mis tükk jne.; kel m Uk, 
'kelmliku, 729; 'kelmuma 
(kelmiks muutuma), kel mu
da, 'kelmun, 936; kelmur, 

kel muri, 230; kel mus, kel 
muse, 272

kelner, ~i, 230
'kelp (maja otskatus), kelba, 

492; ~ama (kelbaga varus
tama), kelbata, ~an, 1100

kelt (— kellelt) vt. kes
'kelt (rahva liige), keldi, 524; 

kelti [kultuur]
kel ts (jäätunud maa, muldjää), 

keltsa, 365
kemplema (rabeldes võitlema, 

heitlema; võistlema), kembel
da, 'kemplen, 1143

kena, 66 ; ~dus, ~duse, 280;
~stama (kenaks tegema, kau
nistama, ehtima), 944; astu
ma, 954

kentsakas, kentsaka, 257; kent
sakas, kentsakuse, 280

keo vt. kibu
'keon vt. kiduma
kepp, kepi, 528

'keps, kepsu, 475; kepsa[h]ta
rna (järsku lõbutujus hüppa
ma, hüpahtama), 943; «viina, 
~ida, kepsin, 997; ~lema, 
kepselda, ~len, 1138; ~ti!;
kepsutama, 945

kera, 72
keraamika (savitöö-kunst),

250; keraamiline, keraamilise, 
283

keraline, keralise, 283; kerane, 
kerase, 273; keras (maakera- 
kujutis, gloobus), kerase, 269

kere, 140; ~kas, ~ka, 257 
kergats, ~i, 232; ~lik, 733 
kerge (kerkimine), kerke, 747 
'kerge, kerge, 165; kergeldama

(kergemeelne olema, kergatsit 
mängima), 940; ~ meel jne.; 
kergendama (kergemaks te
gema), 941; kergendus, ker
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genduse, 280; kergenema, 950;
~sõiduauto jne.; ~ võitu 

kergi vt. kerk; ~ tarna, 945;
z^tis (kergitusvahend, pärm), 
~tise, 279; ^tus, ^tuse, 280 

kerglane, 'kerglase, 275; 'kerg
loetav, 210, jne.; kerglus, 

'kergluse, 272; [ühe-] kergu- 
ne, 'kerguse, 275; 'kergus, ker
guse, 272

kerima, kerida, kerin, 923; keri- 
pulk jne.

keris, ~e, 268
'kerjaja, 249; 'kerjama, ker

jata, 'kerjan, 1094; kerjus 
(kerjamine), 'kerjuse, 272; ker
jus (kerjaja), kerjuse, 269

kerk, kergi, 521; ~e vt. kerge 
[kerke]; ~ima, ^.ida, ~in, 
934; ^lema (korduvalt kerki
ma; kerkvel olema), kergelda, 
~len, 1142; ~ne (vetruv), 
~se, 265; ^sus, ^suse, 272; 
~vel [seisma] (kobedasti, ha- 
revil; valmis kerkima, kerki
mas) ; zx/vele [jääma]

kes, kelle, 872
kesa, 78
kese (— kese [keskme]), 'kes- 

ke, 772; kese (keskkoht), 
'keskme, 851

kesl, 'kee, 306; ~ne, ~se, 273 
kesk [laagrit]; [nende] ~el;

[astus meie] ~ele; eilne, 
~elise, 283; ^,elt [läbi]; kes- 
kendama (keskustuma), 941; 
keskendus, keskenduse, 280; 
~ene, ~ese, 277; ^ima (kes
kele, keskkohta koondama), 
~ida, ^in, 934; [ise-] /vine, 
~ise, 277; [vennaste] /vis; 
~Jaam jne.; ~ kõnd, /vkon
na, 728; ~ kondne, /v kondse, 
265; /vkonnaline, /vkonnalise, 

283; .V kool jne.; zvkooli
lõpetaja jne.; ~lane (keske- 
poolne, keskevõitu),zvlase,275; 
zv'mik (ala 200 kuni 1500 m 
merepinnast kõrgemal), ^mi- 
ku, 729; zvmine, ~mise, 277; 
zvne, .vse, 265; ~ nädal,
zv öö jne.; zvsus, vsuse, 272; 
zvuma (keskele, keskkohta 
koonduma), zvuda, zvun, 936; 
zvus (kese [keske]), vuse, 
272; keskustama (keskkoha 
ümber koondama), 944; kes
kust [e] leina (juttu vestma), 
keskustleda e. keskustella, 
keskust[e]len, 949

kess (märss, võrkkott), kessi, 
417

'kest, kesta, 368 
kes tahes
kestama, kestata, kestan, 1094; 

kestane, kestase, 273
keste (kestmine), keste, 740 
kestendama (kestama), 941; kes-

tendus, kestenduse, 280 
'kestev, 'kestva, 183
kestil [olema]; zve [ajama]; 

'kestjas (kestataoline), 'kest- 
ja, 170

kestma, kesta, kestan, 1071 
kestuma (kestana, kihtidena 

ära tulema), 'kestuda, 'kes- 
tun, 936

'kestus (vältus; aeg, mille väl
tel miski kestab), zve, 272; 
'kestvus (pika-ajalisus, pika
levenivas), 'kestvuse, 272

'kesv (oder), kesva, 371; kesva- 
ne, kesvase, 273

ketas, 'ketta, 794; ketas saag 
jne.

ketendama (ketul, kestal olema, 
kestama), 941
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ketrama, kedrata, ketran, ' 
1107; 'ketrus (ketramine), j 
ketruse, 272

ketser (üldiselt õigeks tunnus- ! 
tatud kirikuõpetusest tagane- ' 
nud inimene), ~i, 230; ~ lik, 
~liku, 733

'kett (ahel), keti, 531
'kett (ketendades lahtitulnud 

nahk, nahatükk, nahakest), 
ketu, 552

ketta vt. ketas; ~ heide jne. 
'ket tlma, ket tida, "ket in, 1021 
kevad. ~e, 213; ^e (— kevad), 

~e, 213; ^ene, ^.ese, 283; ke- 
va dik, ^iku, 733; ~ine, ^i- 
se, 283; ~iti

kg — kilogramm
khaan (idamaine vürst, eriti 

mongoli ja tatari tõugu rah- 1 
väil), khaani, 405

kibe (säde, kübe), ~me, 211
kibe, ~da, 195; ~dus, ~duse, 

280; jas (raske, karm, rõ
huv), ~ja, 256; ~kas (natu
kese kibe, kibedavõitu), ~ka, 
257; ^lema (kibe tunduma, 
kipitama; rahutu v. kärsitu 
olema), ~lda, ^len, 947

kibendama (kibemetena lenda
ma), 941

kiber (peen korts, kurd), kibra, 
716

kibestama (kibedaks tegema), 
944; kibestuma, 954

kibraline, kibralise, 283; kibru- 
tama (kurrutama, kortsuta- 
ma), 945; kibrutus, kibrutuse, 
280

kibu (väike kapp), ~ e. 'keo, 
114 ja 310

kibu 'vits
kida, 31; ~Jkeel jne.; ~li- j 

ne, ~lise, 283

kidin, ^a, 200; kidisema, 951
kidu (põdurus), 117; ~ma, 

~da, keon, 968; ~nema, 950;
~r, ^ra, 203; ~rus, ^ruse, 
280

kihama [millestki], kihada, ki
han, 914

kihar (kähar juukselokk), ~a, 
203

kibelema (sügelema, kergesti 
kirvendama), kihelda, kibelen, 
947

kihelkond, kihelkonna, 728
kihelus, ~ e, 280
kihevil [olema]; ~e [minema] 
kihi vt. kiht; ~line, ~lise, 283 
klhin, ~a, 200
kihine, kihise, 273
kihisema, 951; kihistama (kihi

nat, kihisevat häält tegema;
kihisevalt naerma), 944

kihis tik, kihistiku, 733; kihisus, 
kihisuse, 280; kihi tarna (kih
tidena asetama), 945; kihitu- 
ma, 954; kihi vahe jne.

kihk (lõikav, hootine valu; 
hoovatus, ägedushoog, kirg), 
kihu, 687; ~ama, kihata, 
~an, 1130; ~uma (ägedaks 
saama, kihku sattuma), ~u- 
da, ~un, 936

kihi, kihla, 353; ~ama, kihla
ta, /van, 1094; kihla sõrmus 
jne.; viima, ~uda, /vun, 936;
/vus, ~use, 272; ~ vedu jne.

kihnlane, 'kihnlase, 275; kihnu- 
lane (— kihnlane), 282

kiht (lade, kord), kihi, 650; ~i- 
ma (kihitama), ~ida, kihin, 
1045; kõnd, konna, 728;
~^pilv jne.

kihu vt. kihk
kihu (tung, tagakihutav aje), 

—, 121; —kas, —ka, 257
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kihulane (väike sääsk), kihula
se, 282

kihutama, 945; kihutus, kihuta
se, 280

'kihv, kihva, 370
kihvatama (järsku valutama, 

torgahtama, [läbi] sähvata- 
ma), 945

'kihvt (— mürk), kihvti, 439;
kihvtine, kihvtise, 273; kihv- 
titarna, 945; kihvtitus, kihvti- 
tuse, 280

kiide (kiitmine), kiite, 743
kiidekas (kordmagu [mäletse

jal]), kiideka, 257
kiidu vt. kiit; ~ jväärne jne.
kiigeline, kiigelise, 283; kiiguta

ma, 945; kilgutus, kiigutuse, 
280; kiik, kiige, 506

kiiker (pikksilm), 'kiikri, 190 
'kiikuma, 'kiikuda, kiigun, 1022 i 
'kiil (putukas), küli, 403
kiil, kiilu, 445
kiilama (kiilas olema), kiilata, ! 

kiilan, 1091; kiilas (libe, sile, 
läikiv), 'kiila, 776

kiilduma (kiiluna, kiilutaoliselt 
välja tulema), kiilduda, 'kiil- 
dun, 936

i kiili jooks] vt. kiini jooks
kiitjas (kiilusarnane), kiil ja, I 

170; kiiIJciri jne.; kiiluma 
(kiiluna sisse ajama; kiiluga 
varustama), kiiluda, kiilun, 
1004

kiim (raiumisnuga), kiimi, 404 
kiim, kiima, 323; kiimal [ole

ma]; kiimaline, kiimalise, 283;
kiimalus, kiimaluse, 280; kii- 
mane, kiimase, 273; ~el (ihar, 
himur), ~la, 175; ~lema (kii
maline, kiimane olema), kii- 
melda, ~len, 1135; ^lus, ~lu- 
se, 272

kiin (kärbsetaoline putukas, 
loomade kallal), kiini, 405

kiina^juur jne.
'kiindlik (hõlpsasti kiinduv, 

kiinduva iseloomuga), kiind- 
liku, 729; kiinduma [milles
segi, kellessegi] (kinni jääma 
või hakkama), kiinduda, kiin
dun, 936; 'kiindumus, 'kiindu
muse, 280

'kiini [jooksma] (kui kiin tu
leb tülitama); kiini jooks jne.

kilpama ([jalaga] kaapama), 
kiibata, kiipan, 1097

kiir, kiire, 377
kiir (rutt), kiiru, 451 
kiira-käära (loogeldes)
kiird (pealagi), kiiru, 675; 

~jsunkt jne.
kiire (rutuline), kiire, 736
kiire vt. kiir [-e] ja kiirg; ~li- 

ne, ~lise, 283
kiirendama (kiiremaks tege

ma), 941; kiirendus, kiirendu
se, 280; kiirenema, 950; kii- 
restama (jõutama, kiireks te
gema), 944

kiires tlk, kiirestiku, 733; kiire- 
tama (kiiritama), 945

kiirg, kiire, 628; ~ama [mida
gi], kiirata, ~an, 1129; ~u- 
ma, ~uda, ~un, 936; ~us, 
~use, 272; ~us jõud jne.; 
~use mõõtja, 162, jne.

kiirik (loom), ^.u, 241; kiirita
ma (kiirtega valgustama v. 
soojendama, kiiri peale saat
ma), 945; kiiritus, kiirituse, 280

kiir icrri, ~ rong jne.
kiiru vt. kiir"[-u] ja kiird; ~li- 

ne, ~lise, 283
'kiirus, ~e, 272; eilne, ~elise, 

283; ^'liks ^liku, 733; kiirus-
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tarna, 944; kiirustas, kiirustu- 
86, 280

kiis[s]I
kiisel, 'kiisli, 188
'kiisk (kala), kiisa, 607
'kiiskama (sätendama), kiisata, 

'kiiskan, 1132
kiistal (õhuke leivalõik), kiist- 

la, 819
kiisu, 147; ~ tarna, 945
'kiit, kiidu, 539; ~e vt. kiide;

~lema, kiidelda, ~len, 1141;
~'lik, ~liku, 729; ~ma, ^a, 
kiidan, 1073

'kiits (pikuti-õnar), kiitsi, 434
kiitus (kiitmine), ~e, 272; 

kiri jne.
kiiv (viltune seis, viltuolek), 

kiiva, 335; ~a [minema]
kiivama [kedagi] (armukades- 

tama), kiivata, 'kiivan, 1091 
kiivane, kii vase, 273, 'kiivas

[olema]; kiivas 1. (kiivaläi- 
nud, kiivas-olev), kiiva, 776 

kiivas 2. (armukade), kiiva, 776;
~tarna (armukadedaks tege
ma), 944

kiiver, kiivri, 190
kiivi (lind), 144
kiivit (— kiivitaja), ~i, 235;

~aja (lind), ^aja, 249
'kiivlema (kiivas, armukade ole

ma), kiivelda, 'kiivlen, 1135; 
'kiivlus, 'kiivluse, 272

kiivama (kiiva minema), kii- 
vuda, kiivan, 935

kiivus (armukadedus), ^e, 272
kikas (kukk), kikka, 793
kiki kõrvu; ~tarna (kikki aja

ma), 945; ~ Jvarbail; kikjas 
[kõrv], 'kikja, 170

'kikk, kiki, 527; ~Jiabe jne.; 
^i [ajama]; ~is [olema] 

i kila[h]tarna (äkki kilama), ki- 
। la[h]tada, kila[h]tan, 943 
। kilama 1. (hiilgama [eriti sil

madest]), kilada, kilan, 914;
j kilajsiZm [-a] jne.

kilama 2. (kilkavalt, läbilõika
valt karjuma, kiljuma), kila
da, kilan, 914; kilatsema, 952 

kilbi vt. kilp; ~k (vähk), ~ku,
241; ~line, ~lise,283; ~ jr ohi 
jne.; ~s (kilpkonna kilbi luu- 
ne osake), ~se, 268

kild, killa, 581
kiid, killu, 666
kilda vt. kilt; ~ne, ~se, 273
kild kond, kildkonna, 728
kild lik, kildliku, 729; kilduma 

(kildudeks minema, purune
ma), 'kilduda, kiidan, 936

kile 1. (kiisel), 140
kile 2. (nahake), 140; ^-jas, 

—ja, 256
kilg (hele kisa, kiljumine), kil

ju, 679
kilin, — a, 200; kilin kolin, kili- 

na-kolina, 201; kilin-kõlin, 
kilina-kõlina, 201; kilisema, 951

kii ja [h] tarna, 943; kilja[h]tus, 
kilja[h]tuse, 280

kilju vt. kilg; kiljuma (hele
dasti karjuma, kilama), 'kil
juda, —n, 1007

kilk, kilgi, 520a
kilkama (heleda, peene hääle

ga karjuma, kilama), kilgata, 
'kiikan, 1099

killa vt. kild [killa]; — line, —li- 
se, 283; — voor [-i] jne.

killu vt. kild; —ks [tegema];
[nahk on] —1; —le [lõika
ma]; —line, -Ilse, 283; — ne, 
— se, 273; —starna, 944; — stik, 
— stiku, 733; — stuma, 954
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kilo

selts jne.; kindma (veenma), 
"kinda, kinnan, 1086

'kindra vt. kinner
kindral, ~i, 225
'kinduma (veenduma), 'kindu- 

da, 'kindun, 936
kineetiline (liikuv, liikumisse 

puutuv), kineetilise, 283
'king, kinga, 350; kingaline, kin- 

galise, 283; [jalga] ~ama 
(kingaga või saapaga varus
tama), kingata, ~an, 1094; 
kinga pael jne.

I kinge (kinkimine), kinke, 747 
kingi vt. kink [kingi]

I kingis sepp (— kingsepp)
I kingitis (kink, kingitud ese), 
! ^e, 279; kingitus, kingituse,
1 280
i hingitsema (kingama), 952
! king Zoom, ~ ^sepp jne.
; kingu vt. kink" [kingu]; ~line, 

~lise, 283; ~ne, ^se, 273; 
z^stik, /istiku, 733

ki niin (arstirohi), kiniini, 405 
kink (10—25 m kõrge küngas), 

kingu, 541
kink (annetis, anne [ande]), 

kingi, 520a; ~ima. ~ida, kin
gin, 1013

kinnas, 'kinda, 800
kin[n]aver (värvaine), ^i, 138 
kinne (veene, veendumus), hin

de, 762
kinner (põlvetagune lohk, põl

ve taga olevad sooned, põlve 
pesa), 'kindra, 832

'kinni; ~ne, ~se, 277; ~ pa
nek jne.; kinnis (kinnitusva
hend), kinnise, 268; silmi;
kinnistama, 944; kinnisti (kin
nistaja, kinnistusvahend), kin
nisti, 252; kinnistu ([üksik] 
kinnisvara, kinnisvaraühik),

kilo (kilogramm), H3; i
gramm (1000 grammi; lüh.

kg), meeter (1000 meetrit; 
lüh. km), ~ jvatt (elektri- 
mõõt: 1000 vatti) jne.

kilp, kilbi, 522; ~jas (kilbitao- 
line), ~ja, 170; ~ Jkonn,
~ nääre jne.

kilpla, ~, 163; ~ne, ~se, 275 
kilt (kiltkivi), kilda, 495 
kilter (alamkubjas, töö ülevaa

taja), 'kiltri, 190
kiitjas (kildataoline), kiitja, 

170; kilt kivi, kilt^maa jne.
'kUts (kalts, räbal), kiltsu, 475;

'kUts-'kalts, kiltsu-kaltsu, 477 
kUu (kala), 123
kUu-kalu, ~, 124
kimalane (— kumalane), 282 
kimar (kräsu, korts, kurd), ~a,

203; ~ daina (kräsutama,
kortsutama), 942

kimbatus, ~e, 280; ~ lik, ~li- 
ku, 733; kimbutama, 945

kimmel (täpiline, valkjashall 
hobune), kimli, 189

kimono (rõivas), 253
'kimp, kimbu, 543
kimps, kimpsu, 475; kimps-

’kamps, kimpsu-kampsu, 477 
kimpu [jääma]; ~s [olema] 
kinda vt. kinnas 
klnde vt. kinne
kindel, kindla, 175; 'kindlaks

määramine, 284, jne.; kind
la meelne jne.; klndlik (vee
nev), 'kindliku, 729; kindlus, 
kindluse, 272; 'kindlusetu, 
kindlusetu, 255; kindlustama, 
944; kindlustis (kindlusta
tud koht; kindlustusvahend), 
kindlustise, 279; kindlustus, 
kindlustuse, 280; kindlustus-
11
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kinnistu, 255; kinnistus (kin
nistamine), kinnistuse, 280; 
kinnistus raamat jne.; ~sus, 
~suse, 280; kinnisjvara jne.; 
kinnitama, 945; klmaitis (kin
nitav asi), kinnitise, 279; kin
nitus, kinnituse, 280; kinni
tus koht jne.

kino, 113
'kints, kintsu, 475
kiosk (müiigiputka; aiatelk), 

^i, 224
kipakas (kergesti kippav, üm- 

berminev), kipaka, 257
kipe (kippumine), 'kippe, 750 
kipitama, 945; kipitus, kipituse, 

280
kiplema (korduvalt kippama, 

kõikuma), kipelda, 'kiplen, 
1146

kipp (kobin), kipu, 549
'kippama (viltu kalduma, kõi

kuma, ümber minema), kipa- 
ta, "kippan, 1110

kipper (laevamees, tüürimees), 
'kipri, 191

'kippuma, 'kippuda, kipun, 1028 
kipra [tõmbama] vt. kiber;

kipruma, 'kipruda, 'kiprun, 
936

kips, kipsi, 433; kipsi^Zade jne.; 
~ima, /^ida, kipsin, 997; 
~ Jcuju jne.

kiratsema, 952 
kirbu vt. kirp 
'kirde vt. kirre 
kirema (laulma [kuke kohta]), 

kireda, kiren, 916
kiren (lama (kirjuna paistma, 

virvendama), 941
kiretu, 255
kirev (kirju), ^a, 210; ~us, 

/^use, 280
kirg, kire, 626

'kirgama (heledasti häälitsema, 
kirema), kirata, 'kirgan, 1127 

kirgas 1. (tööriist), kirka, 787 
kirgas 2. (selge, hele, särav), 

'kirka, 787; ~tarna (kirkaks 
selgeks tegema), 944

kir'giis (türgi tõugu stepirah- 
va liige), kirgiisi, 408

kirglik, 'kirgliku, 729
kiri, kirja, 705; ~ Jkakar

~ Jcott (mäletsejate teine ma
gu') jne.

kirik, ~u, 241; ~ härra jne.; 
~lane, ~lase, 282; ^'lik, ^11- 
ku, 733; ^lus (kirikumeel- 
sus), ~luse, 280; ~^sand. 
197, jne.; ^uline, aulise, 283; 
~ujmees jne.

kirin, ^a, 200; ^al-virinal; ki- 
rijpiU (nutupill) jne.; kirise
ma, 951; kiristama, 944

kirja vt. kiri; ~lik, ^liku, 733; 
^'likkus, /^'likkuse, 272; ^11- 
ne, ~lise, 283; kirjama (kir
jadega, mustritega varusta
ma, kirjuks tegema), ~ta, 
'kirjan, 1094; ~ jmark [ mar
gil jne.; ~nd (peastkirjutis), 
~ndi, 218; ^ndus, ^nduse, 
280; /^ndusellne, ^nduselise, 
283; ^nduslik, ^ndusliku, 
733; ~ndus lugu jne.; nik, 
z^niku, 733; ~ oskamatu jne.; 
ustama, 944; ~s'tik (kirjade 
kogu), istiku, 733; ^stis, 
z^stise, 279; ^stus (kirjasta
mine; kirjastav asutis), ustu
se, 280; ~stxisjühing jne.; 
kirjav (— kirev), 210

kirje (sissekirjutis, artikkel), 
kirje, 739; ~ldama, 940; ~1- 
dus, piduse, 280; daina 
(kirendama), 941; ~stama
(kirjesse panema), 944
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kirju, 147; ~dus, ~duse, !
280; ^stama (kirjuks tege- j 
ma), 944; ~stuina, 954; ~ta- j 
ja, ~taja, 249; ~tarna, 945;
~tis, ~tise, 279; ~tus, ~tü
se, 280; ^tus luud jne.

kirka vt. kirgas 1. ja 2.
'kirkus, ~e, 272
kirme, kirme, 739; ~taina (kir

mega varustama, katma), 945;
~tis (kirme), ^-tise, 279;

tuina (kirmega kattuma), 
954

kiru, kirnu, 472
kiro niant, kiromandi, 524; ^ia 

(ennustamine käe ja selle । 
joonte järgi), ~ia, 248

kirp, kirbu, 543
kirre (põhja-ida), 'kirde, 764
kirss, kirsi, 523
'kirst, kirstu, 478
'kirts (kiber, korts), kirtsu, 475; > 

kirtsutama, 945; kirtsutus, I 
kirtsutase, 280

kiruma, kiruda, kirun, 924
kirurg (lõikearst, haavaarst), 

kirurgi, 422; ~ia, ~ia, 248; 
kirurgiline, kirurgilise, 283

kirvendama (kibedalt pakitse
ma, nagu oleks nõelu sees, ki
pitama, kõrvetavat valu sün
nitama), 941; kirvendus, kir- 
venduse, 280

kirves, kirve, 806
kisa, 76; ~line, ~lise, 283;

~ma, ~da, ^n, 914
kise (kiskumine), kiske, 772; 

kise (killuna äratulev, kistav 
asi; kiskumisvahend, kisk- 
hammas), kiskme, 851

kisendama, 941; kisendas, ki- 
senduse, 280

kisk, kisu, 688: ja, ~ja, 162;
~jas, ja, 170; ^lema, ki- 

selda, ^len, 1164; ~'lik [puu], 
^liku, 729; /^med vt. kise 
[kiskme]; ~jraud jne.; ~u- 
ma, ~uda, kisun, 1055; [kaa
sa-] ~uv, ~uva, 210

kissi [minema]; ~s [olema]
kisuline (kisuga, kiskudega va

rustatud, kisku omav), kisu- 
lise, 283

kitarr (keelpill), kitarri, 416 
kiti vt. kitt; ~ne, ~se, 273 
kitk, kitku, 467; ~uma, ^uda,

kitkun, 1007
kitli vt. kittel
'kits, kitse, 395
kitsan dik (kitsas koht v. läbi

käik), kitsandiku, 733; kit
sas, kitsa, 781; kitsendama, 
941; kitsendus, kitsenduse, 
280

kitsi, 144; ~dus, ^duse, 280 
kitsik, ~u, 241; ~us, ^use, 280 
kitsinema (kitsimaks minema), 

950
kitsuke [ne], kitsukese, 286; 

kitsus, 'kitsuse, 272; kitsus
tik (kitsas mäekuru), 'kit
sustiku, 733

‘kitt, kiti, 531
'kittel (rüü, üliriie), kitli, 189 
'kittima, 'kittida, kitin, 1021 
'kiud, kiu, 655; ~jiine jne.;

~jas, ~ja, 170; ~lema (kiu
dudena esinema, kiudusid 
välja andma, kiududena, hõi
vetena maha sadama), kiuel- 
da, ~len, 1151; ~'lik, ^liku, 
729; ~ne, ^se, 265; ~sus, 
^.suse, 272; ^uma (kiudu
deks tõmbuma, „ venima" 
[näit, piim, siirup jne.]), ^u- 
da, ~un, 936; kiukas (kiuri- 
kas), 'kiuka, 171
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'kiuksuma, "kiuksuda, kiuksun, 
1008

'kiuline, kiulise, 276
'kiun, kiunu, 448
kiune, 'kiuse, 263

'kiunuma, kiunuda, kiunun, 
1004

kiur (rüngas), kiuru, 450
'kius (kiud vaala suu ääres), 

~e, 260
kius, kiusu, 453; kiusakas, kiu

saka, 257; ^ama, kiusata, 
~an, 1091; kiusatus, kiusatu
se, 280; ~ leina, kiuselda,
~len, 1135; ~ lik, ^liku, 729

'klustama (kiududeks lahti ha
rutama), kiustada, 'kiustan, ’ 
927

[teiste] kiuste [midagi tegema] I 
kiu taim jne.
kivi, 110; ^k (koht, kus 

palju keskmise suurusega ki
ve), ~ku, 241; ~ kõnd (maa
kera kõva koor), konna, 728; 
^,line, ^lise, 283; ~m (kivi- 
aine, kiviliik), ^mi, 226; ~ma 
(kiviks muutuma, kivistuma), 
~da, ~n, 923; ~ maja, ~ ^sü
si jne.; ~nd (elundites tek
kiv kiviollus, näit, neeruki- 
vind, põiekivind jne.), ~ndi, 
218; ~ne, ~se, 273; ~nema, 
950; ~s (kindlate vormisea- 
duste järgi kujunenud elutu 
looduskeha, mineraal), ~se, 
268; ~[s] sepp (kiviraiuja); 
^stama (kiviks, kivi taoliseks 
muutma), 944; ^s tik (kivide 
kogu), istiku, 733; ^stis 
(see, mis on kivistunud), ~s- 
tise, 279; astuma, 954; ^s- 
tus, ustuse, 280; ~tarna (ki
videga sillutama), 945; ~tis, 
~tise, 279; ~tus, ^tuse, 280

kl. — kell; klass
klaarima (laeva ja tema koor

ma pealt tolli võtma ja seega 
teda sisse- või väljasõiduks 
vabastama; selgitama), klaa
rida, klaarin, 982

klaas, klaasi, 408; klaas i- 
kiZd, klaas \ vabrik jne.;

klaas iline, klaas ilise, 283; 
[akent] ~ima (klaasiga va
rustama), ~ida, klaas in, 983; 
klaasine, klaas ise, 273; klaa
s itarna (glasuuriga varusta
ma, vaapama), 945; klaas itis, 
klaas itise, 279; klaas ituina, 
954; klaas itus, klaas ituse, 280; 
~jas (klaasitaoline), ~ja, 
170; ~ purk, ~ selge jne.

klahv, klahvi, 440; klahvis tik, 
klahvistiku, 733

'klamber (sulg [sulu], sulg- 
märk; riisk), 'klambri, 190;
klammerdama, 942; klammer
duma, 953

klanima (pealeajavalt paluma, 
nuruma, manguma; siluma, 
ilustama), klanida, klanin, 923 

klan ts (läik, helk), klan'tsi, 435 
klaper jaht (— ajujaht)
klapp (sulgur, luuk), klapi, 528 
klarnet (puust puhkpill), ~i, 

235
klas s, klas si, 417; klassifikat

sioon, klassifikatsiooni, 405; 
klassifitseerima (liigitama), 
982; klassik (eeskuju-kirja- 
nik), klassiku, 241; klassika, 
klassika, 250; klassikaline, 
klassikalise, 283; klassiline, 
klas silise, 283; klas sitama 
(klassidesse jaotama), 945

klann (tola, veiderdaja, eriti 
tsirkuses), klauni, 405
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klausel (piirav tingimus; lisa
tingimus), 'klausli, 188

klaver, ~i, 230
'kleep, kleebi, 517; jne.;

—ima, ^,ida, kleebin, 1011;
^uma, ^,uda, ~un, 936

'kleit, kleidi, 520
klient (hoole-, kaitsealune), 

kliendi, 524
kiil, —, 5
kliima, 141; ~line, ~lise, 

283
kliine (kesine), kliise, 263
kliinik, ^u, 241; kliiniline, klii

nilise, 283
kllister, 'kliistri, 190; kliister- 

dama, 942
"kliiver (— klüiiver), kliivri, 190 । 
klimberdama, 942
'klimp, klimbi, 522
klirin, ^a, 200; klirisema, 951; 

klirlstama, 944; kiiristus, kii- j 
ristuse, 280

klis tiir, klistiiri, 406
kii see, 4
klo aak (mustuse äravoolutoru I 

v. -kanal; mustuse ja välja
heidete kokkuvoolukoht, mus- 
tuskaev, peldikukoobas; väl- 
jaheidete-avaus teatavatel loo
madel, näit, kaladel ja roo- 
majail), kloaagi, 515

klobima, klobida, klõbin, 923; 
klõbin, klõbina, 200; klobise- 
ma, 951; klõbistama, 944

'klomp (kämp, tomp), klombi, 
522

'kloor, kloori, 406; ~ lubi jne.
'klooster, 'kloostri, 190; ~'llk, 

~liku, 733
'klopp 1. (pakk [paku]), klopi, ।

528 I
'klopp 2. (kloppimine), klopi, ' 

528; ~ima, ^,ida, klopin, 1019 {

[kokku] klõpsima (hooletult, 
rutuga kokku lööma, valmis 
tegema), klopsida, klõpsin, 
997

kloroform (uimastusvahend), 
kloroformi, 427

klorofüll (leheroheline), kloro
fülli, 413

klo sett, kloseti, 531
klubi (kinnine selts), 95
klutt ([karva-, villa-] tutt, 

tuust, hatt [hatu]; karvanäss; 
poisipõnn), kluti, 531

klõbin, ~a, 200; klõbisema, 951; 
klõbistama, 944

klõmdi!
klõmm, klõmmi, 414; ima, 

^ida, klõmmin, 987
klõps, klõpsu, 475; klõpsa[h]- 

tama, 943; klõpsa[h]tus, klõp- 
sa[h]tuse, 280; ~ti! ~uma, 
^uda, klõpsun, 1008; klõpsu
tama, 945; klõpsutas, klõpsa
tuse, 280

klähm (löök, hoop lahtise, la
piti käega), klähmi, 428; ~i- 
ma, ~ida, klähmin, 994

'klähvima (kilkavalt, näuksudes 
haukuma), klähvida, klähvln, 
1003

'klüüver (laeva raapuu kolme- 
nurkne puri), klüüvri, 190; 
~ jpoom jne.

km — kilomeeter; km2 — ruut
kilomeeter

knihv, knihvi, 440
kno kaut (võitlusvõimetuks te

gev löök poksvõitluses), kno- 
kaudi, 520

koaleeruma (ühinema), 939;
koalitsi oon, koalitsiooni, 405

kobama, kobada, koban, 914
kobar, ~a, 203; ^ane, ^ase, 

281; koba rik, ^iku, 733



kobe 166 kollale

kobe (tugev, tüse, rammus; ko
he [-da]), ~da, 195; ~dus, 
~duse, 280

kober 1. (segane paks vaht [va
hu]), kobru, 725

kober 2. (takjas), kobru, 725 
kobestama (kobedaks tegema),

944; kobestuma, 954; kobestus, 
kobestuse, 280

kobima, kobida, kobin, 923
kobin, ~a3 200; kobisema, 951;

kobistama, 944
kobra (madu), 141
kobras (närija loom, majajas, 

piiber), 'kopra, 792
kobrata vt. koprama
kobru vt. kober 1. ja 2.; ~ne, 

~se, 273; ~tarna (vahutama), 
945; ~tus, ^,tuse, 280

koda (maja eesruum), koja, j 
293; kõnd (kodakondsed), I 

konna, 728; ~ 'kondne, j
^kondse, 265; 'kondsus,
^,'kondsuse, 272; ~ne, ~se, 
273; ^'nik, ^niku, 733; ~nik-
kond, ^nikkonna, 728; su

lane, ~nlase, 282; ^nlik, 
/^nliku, 733; ^nlus, ^nluse, 
280

kodar, ^a, 203; koda rik, ^iku, 
733

kodlflkatsi'oon (seaduste liitmi
ne seaduskonnaks), kodifikat- 
siooni, 405; kodifit'seerima, 
982

kodu, 119; [vend on] kodu; 
~kas, ^ka, 257; ^line, ^li- 
se, 283; ~ loom, ~ maa jne.; 
~ mail [olema]; ^ndama 
[kedagi millegagi] (kodune
ma panema), 941; ~ne, ^se, 
273; ~nema [millegagi, kus
kil], 950; ~nt [ära olema];
ustama (koduseks tegema),

944; zvStuma, 954; ^stus, ~s- 
tuse, 280

koe vt. kude
koe[t]titsi ent (kordaja), koe[f]- 

fitsiendi, 524
'koeline,'koelise, 276; koe mahl 
koen vt. kudema
koer, koera, 331; koerast!; ~us, 

~use, 272
koes tik (kudede kogu), koes- 

tiku, 729; 'koetama (koega 
varustama, ehitama), 'koeta- 
da, 'koetan, 928; 'koetis (see, 
mis on koetatud v. koetunud), 
'koetise, 271

kogelema, kogelda, kogelen, 947 
kogema, kogeda, kogen, 916 
kogemata; kogematu, kogema-

tu, 255
kogemus, ~e, 280; lik, ^liku, 

733
koger (kala), kogre, 723
kogu, 120; kogu [selle öö];

~dus, ~duse, 280; ~kas, 
~ka, 257; kõnd, konna, 
728; /^'koiidlik, ^'kondliku, 
729; ~line, ^lise, 283; ~m, 
~mi, 226; ~ma, ^da, ~n, 
924; ^'mik, ^miku, 733; ^mi
ne, ^mise, 284; ^mis koht 
jne.; z^ne, ^se, 273; z^nema, 
950; ~ni; z^nisti; ^s (suure 
koguga, täidlane, suur), ^,sa, 
204; zxzS (hulk), z^se, 269; ^s- 
lik, z^sliku, 733

koha 1. (kala), 46; z^z kala
jne.

koha 2. (kohin), 46
koha vt. koht; ~kuti; [käänu] 

~I [olema]; ~ldama [midagi 
millelegi] (rakendama), 940;
~Idane, ^Idase, 281; aida
ta v, z^zldatava, 210; kiduma, 
953; [majade] ^zle [jõudma];



kohalik 167 koht lik

~ lik, ^liku, 733; ^line, ^li- 
se, 283; [põõsastiku] ~lt [eda
si liikuma]

kohama (kohisema), kohada, 
kohan, 914

koha jmeel, ~ jnimi, ~ jpealne 
jne.; ~ndama [midagi mille
gagi], 941; ~ne, ^se, 273; 
~nema [millegagi], 950; us
tama [midagi millegagi] (ko
haseks tegema millelegi, ko
handama millegagi), 944; ~s- 
' tikku; ~stikune, ^stikuse, 
273; ^stuma [millegagi] (ko
hanema), 954; ~stus, ^stuse, 
280; ~sus, z^suse, 280; ^ti; 
~tu (kohata; eha-, mitteko
hane), ~tu, 255

kohe L [taevast] (vastu [tae
vast], [taeva] poole)

kohe 2. (õkva; viivitamata, sil
mapilk)

kohe 3. (kohtamine), kohte, 775
kohe 4., <vda, 195; ~dus, ~du- 

se, 280
kohelda vt. kohtlema ja kõhkle

ma
kohendama, 941; kohendas, ko- 

henduse, 280
[otse-] kohene, kohese, 273 
kohenema (paranema, joonde i

minema, korda seaduma), 950 
kohesioon (külgnemine [mole- I 

kulaame tõmbejõud kindla 
keha naabrusosakeste vahel]), 
kohesiooni, 405

[otse-] kohesus, ~e, 280
kohev (kobe, kohe [-da]), ~a, 

210; [kana on] ^il; ~Ue [aja
ma]

k°hi^fcuicfc [^fcu/ce], oinas jne.
kohin, ~a, 200; kohisema, 951
kohitsema, 952

'kõhklema (korduvalt kohkuma, 
hirmul olema), kohelda, kõhk
len, 1163; 'kohklik (kergesti 
kohkuv, kohutatav, kõhklev), 
'kohkliku, 729; kõhklus, kõhk
luse, 272; 'kohkuma, kohku
da, 'kohkun, 936; kohkumus, 
'kohkumuse, 280; kohkvel 
[olema] (kohklikus olekus, eh
munud)

'kohm (kambas, kujutu tükk, 
kühm, küür), kohmu, 470; koh
makas, kohmaka, 257; kohma
kus, kohmakuse, 280; ~ama 
(kohmakas, hoolimatu olema, 
kohmakalt, hoolimatult [ku
hugi] tungima), kohinata, 
~an, 1094; kohmetuma, 945; 
kohmetu, kohmetu, 255; koh
metuma, 954; kohmetus, koh
metuse, 280; rvima (kohmit
sema), ~ida, kohmin, 994; 
kohmitsema (nokitsedes, vä
hehaaval, kohmetult töötama; 
laisk, saamatu, kohmetu, tu
sane olema), 952

kohr (üleskerkinud koht v. asi),, 
kohru, 473; ~ama (kohru ku
jundama, kerkima), kobrata, 
~an, 1094; kohrutama (koh
ruga varustama, kergitama), 
945

koht, koha, 612; [mida selle] 
~a [arvata]; ~ama [kedagi] 
([kellegagi] kokku saama või 
juhtuma), kohata, ~an, 1134; 
~amine, ~amise, 284

kohtlane, kohtlase, 275 
kohtlema [kedagi] (ümber käi

ma [kellegagi]) v. [kellegagi] 
(suhtlema, läbi käima), ko
helda, 'kohtlen, 1166; koht- 
lik (kohane, kohaldane), 
'kohtliku, 729



'kohtlus 168 koledus

'kohtlus (kohtlane olek), ~e, 272 
'kohtu vt. kohus [kohtu]; Uk,

^/liku, 733; [kaela-] ^line, 
^lise, 283

'kohtuma (üksteist kohtama, 
kokku juhtuma), 'kohtuda, 
'kohtun, 936

'kohtu ^nõistmine, 277, ~ otsus 
jne.; [üle-] ~ne, ~se, 275; 
~nik, ^,niku, 733; ^nlk- 
'kond, ^nikkonna, 728

kohu (keemine, kerkimine, kää
rimine, vahutamine), 121; 
~ma (keedes v. käärides 
kerkima; end täis puhuma, 
tursuma), ~da, ~n, 924;
~ jpüm jne.

kohus, 'kohtu, 816
kohus, ~e, 269; ~ eilne, ^elise, 

283; ~e truu, täitja, 162, 
jne.; ~ llk, ^,liku, 733; ~ta
rna [kedagi millekski v. tege
ma. midagi], 944; ~tavus, 
^-tavuse, 280; ~tu (kohus
tuste kogu; deebet), ^tu, 255; 
z^tuma [millekski v. midagi 
tegema], 954; ^tus, ^tuse, 
280; ~tuslik, ~tusliku, 733

kohutama 1. (kohkuma pane
ma, hirmutama), 945

kohutama 2. (kohuma panema, 
kergitama, täis puhuma), 945; 
kohut!s (kohutusvahend), ko
hatise, 279; kohutus, kohutu
se, 280

'kohv, kohvi, 440
'kohver, 'kohvri, 190
kohvik, ~u, 241
'koi, /-v, 21
'koib, koiva, 555
koidik, ~u, 241
'kolk (kitsas magamisase, eriti 

laeval), kõigu, 532

'koine, 'koise, 263
koit, koidu, 539; ~ma, ~a, köi

dan, 1073
'koltuma, 'koituda, koitun, 936 
koiva vt. koib
koja vt. koda; ~line, ~lise, 283 
koju [minema]; ~^igatsus jne. 
kokaiin (arstimisvahend), ko

kaiini, 405
kokard (märk), kokardi, 420
koketeerima (meeldida püüd

ma, edvistama), 982; koket- 
ne, ko ketse, 265

kokk, koka, 500
'kokku [tulema]; ~ kõla, ~ Jo

pe jne.; ~ma (kokku juhtu
ma, kokku langema), ^da, 
~n, 936

'koks (kivisöest põletusaine), 
koksi, 431

'kõksima [mune], 'kõksida, kõk
sin, 996

kokutama (kogelema), 945
kola, 54; ~[h]tama (järsku, 

äkki, ühe silmapilgu kestes 
kolama), 943; —kas, —ka, 257; 
— ma, — da, — n, 914

kolb (keedupudel; masinas: 
kann [-u]), kolvi, 641

'kold (kollane värv; taim), kol
la, 583; — ama (kollane olema, 
kollasena paistma, kohenda
ma), kollata, — an, 1120

koldas (õõnestatud, koopaline 
kallas), 'kolta, 786

kolde vt. kolle; — ne, — se, 277 
kold 'kreem
'kold küps jne.; —ne, —se, 265;

—uma (kollaseks minema, 
kahvatuma, koltuma), — uda, 
— un, 936

kole, — da, 195; —'dik (kole, 
õudne koht), — diku, 733; 
— dus, — duse, 280



koleerik 169 kolonel

koleerik, ~u, 241; koleeriline 
(kuumavereline), koleerilise, 
283

kolenema, 950; kolestama (ko
ledaks tegema), 944; kolestu- 
ma, 954; koletis (kole, hirmu
äratav olend), koletise, 279; 
koletu, koletu, 255

koiga vt. kolk; ~line, ^lise, 283 
kolge (linade peotäis, mis ühe 

korraga tuleb kolkimisele), 
'kolkme, 845

kolgi vt. kolk [kolgi]; puu 
jne.; ~ts (kolkimisvahend), 
~tsa, 205

kõigu vt. kolk [kõigu]; ~tarna 
(kõlkuma panema, [üles] ri
putama), 945; ~ti (kolguta- 
tav, kõikuv asi), ~ti, 252; 
~tis (miski ripnev, kõikuv), 
~tise, 279; ~tus, ^.tuse, 280

koli 1. (üksik kaubapakk), 
103a

koli 2. (kraam), 103a; ~ja, 
~ja, 249; ~ma, ~da, ^n, 923 

kolin, ~a, 200; kolisema, 951;
kolistama, 944

kol jat, ~i, 235; ~lik, ~liku, 
733

kolk (nurk, kõrvaline maa
nurki, koiga, 490

kolk (puutükk, haril. ripnev 
v. kõikuv), kõigu, 541

'kolk (töö- või veoriista osa), 
kol gi, 520a; ~ima, /^-ida, kol
gin, 1013

'kolks, kolksu, 475; ~ama, kolk
suta, ~an, 1095; ~ti!; kolksa
tama, 945

kõlkuma (ära hingama, lahtu
ma — õlle, viina kohta; värs
kust kaotama), kõlkuda, kol- 
kun, 936

koll, kol li, 413

kolla vt. kold; ~kfts (natuke 
kollane, kollase võitu; taim), 
~ka, 257; — ne, ~se, 273; 
~ tarna (kollaseks tegema), 
945; ~ tõbi jne.

kolle, kolde, 760
kolledž (kõrgem õppeasutis, 

kesk- v. ülikool), ~i, 234
kolleeg (ametivend), kolleegi, 

401; ~ium (mitme samaame- 
tilise isiku kogu), ~iumi, 136; 
kollegiaalne (ametivendlik; 
kolleegiumina esinev), kolle
giaalse, 265

kollektiiv leping jne.; ~ne, 
^se, 265; kollektsi oon (kogu), 
kollektsiooni, 405

kollendama, 941; kolletama (kol
latama; kolduma, närtsima), 
945

kollitama, 945
'kolm, kolme, 387; ~ ainus

[ ainul jne.; kolmandaks; 
kolman dik, kolmandiku, 733; 
kolma päev; kolmas, kolman
da, 206

kolme aastane, ~ vjärguline,
/x/ kordne, ~Jkümnes jne.; 
~kesi; ~li (kolmekordselt); 
~line [raha], ~lise, 283; 
~lis hapend jne.; ~li^sulgne, 
265, jne.; ~ne, ~se, 273; ^ne- 
ma, 950

kolmi (kolmekesi); ~k, ^ku, 
241; ~kj.iit jne.; tarna 
(kolmekaupa asetama, kolme
deks jaotama), 945

kolm ~ nurk jne.;
kümmend, kolme kümne, 

879; ~ sada, kolme saja, 885; 
~v'teist[kümmend], kolme- 
v'teist'kümne, 891; vee
rand jne.

kolonel, ^i, 135



koloni^aal kauplus 170 komp

koloni aal kauplus jne.; ~ne, I 
~se, 265; kolonisatsi' oon, ko- । 
lonisatsiooni, 405; koloni'see- ; 
rima (asustama), 982; kolo
rist (asukas, asunik), kolo
nisti, 439

kolonn (sammas; väeriihmi- 
tis; trükiveerg), kolonni, 415

koloonia (asumaa; asundus), 
248

koloss (hiigel-mälestuskuju; 
kiigel, rait), kolossi, 417; ko
lossaalne (hiigelsuur), kolos
saalse, 265

kolp (pealuu), kolba. 492
'kolta vt. koldas; ~line [kal

las], ~lise, 283
koltuma (kolduma), 'koituda, 

'koitun, 936
kolu 1. (õõs, auk, kuhu midagi 

kallatakse), 123
kolu 2. (pea, peanupp, nupp; 

mõistus), 123; ~ jpea jne.
kolu 3. (vana kraam, koli, 

rämps), 123; kolu-kalu, ko- 
lu-kalu, 124

kolumblane (Kolumbia elanik), 
ko lumblase, 275

kolvi vt. kolb
koma, 62
komandama, 941; koman dant, 

komandandi, 524; komandan- 
tuur, komandantuuri, 406; kõ
man'deerima (komandama; 
lähetama), 982; komando 
(käsklus; sõjaväe-asutis), ko
mando, 146; komandör, ko
mandöri, 138

kombe vt. komme; ~kas, -~ka, 
257; ^'lik, ^liku, 733; ~line, 
^-lise. 283

komberdama, 942
kombes (kombeline), 'kombsa, 

182; kombetu, 'kombetu, 255

kombinatsi oon, kombinatsiooni, 
405; kombi neerima (iihendle- 
ma), 982 ; kombi'neeruma, 939

kombits (kompimisvahend, kat- 
sesarveke loomadel), ~a, 205 

komblas (kombekas), kombla, 
170; komblus, kombluse, 272; 
kombsus (kombelisus), 'komb- 
suse, 272

kombu vt. komp
ko'meet (sabatäht), komeedi, 520
komet, ~i, 235
kom'fort (mugavus, mõnusus), 

komfordi, 524; ^ne, ^-se, 265
komisjon, ^i, 137; ~är ([äri-] 

vahendleja, vahetalitaja), ^ä-
| ri, 138

komissar, ~i, 138; ~i aat (ko
missari ametikoht), plaadi, 
520

komistama, 944; komistas, ko
mistuse, 280

komitatiiv (kaasaütlev kääne), 
komitatiivi, 411

| komi tee, 4
komme, 'kombe, 758
kommentaar, kommentaari, 

406; kommen teerima (seleta
ma), 982

kommer sant, kommersandi, 524; 
kommerts ^gümnaasium jne.

kommunaal jmaks [-u] jne.;
~ne (kogukondlik), ~se, 
265; kommu nism, kommunis
mi, 428; kommu nist, kommu
nisti, 439; kommunistlik, 
kommu nistliku, 729

kõmmu'taator (elektrivoolu va- 
heldaja), ~i, 230

kommuun (kogukond), kom
muuni, 405

'komp (tükk, kambas, mass), 
kombu, 544



koni paktne 171 ko möödia

kom paktne (tihke, kokkusuru
tud, paatunud), kompaktse, 
265

'kompama (katsuma, kobama, 
kompima), kombata, 'kompan, 
1100

kompanii (sõjaväeühik; selts, 
seltsing [eriti kaubanduses]), 

5
kompanjon ([äri-] kaaslane, 

seltsiline), ~i, 137
komparatiiv (grammatikas: 

keskvõrre), komparatiivi, 411; 
komparatsioon (võrdlemine), 
komparatsiooni, 405

kom pas s, kompas si, 417
kompensatsi oon (tasategemine; 

tasaarvutus), kompensatsioo- \ 
ni, 405; kompenseerima 
([ühe-] tasa tegema; tasa ar
vutama), 982

kompetentne (asjatundlik, pä
dev; võimkondne), kompe
tentse, 265; kompetents
(võimkond), kompetentsi, 435;
kompetentsus (pädevus), 
kompe tentsuse, 272

kompima (kestvalt kompama; 
kompamise kaudu tundma), 
'kõmpida, kõmbin, 1014

kompleks (kogum), kompleksi, 
431; komplekt (— kompleks), 
komplekti, 438; komple[k]-
teerlma (enesesse ühenda
ma), 982

kemplema, kombeida, komp- 
len, 1143

komplikatsi oon (keerustus, tü- 
si, tüsitus, kaase), komplikat
siooni, 405

kompliment (kummardus, ter
vitusviisakusavaldus, mee- 
litussõna), komplimendi, 524

komplitseerima (keerustama, 
tüsitarna), 982; komplitseeri
tud (keerukas, tüsitatud, tüsi- 
lik, kooslik), komplitseeritu, 
259; komplit seeruma (keeru
liseks muutuma, keerustuma, 
tüsituma), 939

komponeerima (kokku seadma; 
helitööd looma), 982; kompo
nent (osis), komponendi, 524;

komponist (helilooja, kompo- 
neerija), komponisti, 439; kom
positsioon (kokkuseade, kir
jalik töötlus; helitöö; kunsti
line loomine), kompositsiooni, 
405

kom post (segaväetis), kompos
ti, 439

kompott (puuviljast valmista
tud magustoit), kompoti, 531

'kompress (niiske mähis), 
kompressi, 417; kompressi
oon, kompressiooni, 405;

komp ressor (õhu kokkusuru
mise vahend), kompressori, 
230; kompri meerima (kokku 
suruma), 982

kompro miss (kokkulepe), komp
romissi, 417; kompromi' teeri- 
ma (häbisse saatma, paljasta
ma), 982; kompromi teeruma 
(end kompromiteerima; kok
ku leppima), 939

komps, kompsu, 475
'kompsima, 'kompsida, kompsin, 

997; 'kompsti!; kompsuma, 
'kompsuda, kompsun, 1008; 
kompsutama, 945

komp vek[k], 'kompveki, 730
komu (jämedam, paksem koht, 

mõhk, mõnss), 125
komödiant (näitleja, jantleja), 

komödiandi, 524; komöödia 
(lustmäng), komöödia, 248
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konar, ~a, 203; ^ane, ^ase, 
281; konarik (konarine, kiih- , 
miline, ebatasane), ~iku, 733; j 
~ine, ~ise, 284; 1!k, ~liku, !
733; ~us, zx/use, 280

konden saator (tihendusva- j 
hend), ^,i, 230

kon diiter (suhkrupagar), kon
diitri, 190

kõndijata jne.; ~kas (kondi- 1 
rikas), ~ka, 257; ~line, ~li- j 
se, 283; ^ne, ~se, 273

konditsionaal (tingiv kõneviis), 
konditsionaali, 403; ~ lause 
jne.; ~ne, ~se, 265

kondor (lind), ^i, 230
konduktor (rongisaatja [raud

teel], vaguni juht [trammil, 
omnibusel]; ülevaataja [ehitu
sel]; [elektriseerimismasina] 
koguja), ~i, 230

konfessi oon (usutunnistus;
usk), konfessiooni, 405

konfeti (suhkruküpsis; kipsi-
kuulike; paberilible), 144

konfiskatsi oon, konfiskatsiooni, i 
405; konfiskeerima (riigikas- j 
sa kasuks ära võtma [varan
dust], laegastama), 982

konf likt (riid, kokkupõrge), j 
konflikti, 438

konföderatsi oon (liitkond), kon- , 
föderatsiooni, 405

kong, kongi, 422
kongis [olema] (nina kohta);

'kong nina
kongitsema (konksuga [välja] 

tõmbama), 952
kong res s, kongres si, 417
kongru eeruma (ühtima; keele 

alal: ühilduma), 939; kongru- 
'entne (ühtiv; ühilduv), kong
ruentse, 265; kongruents, 
kongruentsi, 435

kongu vt. konk; ~ tarna (kon
gitsema; kõverdama, konksu- 
kujuliseks tegema), 945

konjak, ~i, 223
konjugatsi oon, konjugatsiooni, 

405; konju geerima (ühenda
ma, paaritama; keele alal: 
pöörama), 982

konjunk tliv (kõneviis; silma si- 
dekile), konjunktiivi, 411; 
konjunktsioon (ühendus; si
desõna), konjunktsiooni, 405; 
konjunk tuur (nidekond; olu
de suhtlus), konjunktuuri, 406

konk (konks), kongu, 542
'konkima (kõva asjaga kopsi

ma, katki peksma [näit, pähk
leid]), 'konkida, kongin, 1013

konkor daat (kokkulepe, iseära
nis kiriku ja riigi vahel), kon- 
kordaadi, 520

konkreetne (kehalik, meeleline; 
üksikjuhuline, mitte-üldista- 
tud), konk reetse, 265; konk
reetsus, konk reetsuse, 272

konks, konksu, 475; ~jas 
(konksutaoline), ~ja, 170; 
konksuline, konksulise, 283; 
konksutama (heegeldama), 
945

konkureerima (võistlema), 982; 
konku'rent (võistleja), konku
rendi, 524; konkurents, kon
kurentsi, 435

kon kurss (võlanõudjate kokku
astumine; maksujõuetus), 
konkursi, 523

'konn, konna, 345
konossement (laevalasti-kiri), 

konossemendl, 524
kon serv („sissetehtud” toidu- 

või maitseaine), konservi, 440 
konserva'tiivne (alalhoidlik, va

nameelne), konservatiivse,
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265; konserva tiivsus, konser- | 
va tiivsuse, 272; konservati- j 
'vism (— konservatiivsus), : 
konservativismi, 428

konservatoorium (muusika-üli- 
kool), ~i, 136

konser'veerima (— konservima), 
982; konservima (konserviks 
tegema, konservina alal hoid
ma), kon'servida, konservin, 
1003

konsiilium (nõupidamine; nõu
anne, arvamus), ^i, 136

konsis toorium (vaimulik ülem- 
asutis), ~i, 136

konsonant (kaashäälik), kon- I 
sonandi, 524; ^ne (kaashääli- | 
kuline; koosheliline), ^se, 265 i 

kons pekt (lühike sisukokkuvõ- j
te), konspekti, 438; konspek- I 
tiivne, konspek tiivse, 265

konspiratiivne, konspiratiivse, | 
265; konspiratsi oon (salaliit, 
salanõu), konspiratsiooni, 405

'konstaabel, konstaabli, 188
kons' tant (püsillik; muutuma

tu suurus), konstandi, 524; 
~ne (püsikestev, muutuma
tu), ~se, 265; ^sus (püsi- 
kestvus), z^suse, 272

konstateerima (sedastama, nen
tima), 982

konstitutsi oon (põhiseadus, põ
hikord; kehaolustik), konsti
tutsiooni, 405; konstitutsioo
niline, konstitutsioonilise, 283

konstrueerima (kokku seadma, 
ehitama), 982; konstruk tiiv
ne (ehituslik), konstruktiiv
se, 265; konstruktsi oon (ehi
tus), konstruktsiooni, 405

konsul, ~i, 225; konsu laar- I 
Jeping jne.; konsu laat (kon- ! 
suliamet; konsuli ametikoht), j 

konsulaadi, 520; konsultatsi
oon (nõuküsimine, nõupida
mine), konsultatsiooni, 405; 
konsulteerima [kedagi] (nõu 
küsima [kelleltki], nõu pida
ma [kellegagi]), 982

'kon t, kon di, 524
kon'takt ([kokku-] puude), kon

takti, 438
konter ban t (kaupade salavedu; 

salakaup), konterban di, 524
konti nent (manner[maa]), kon

tinendi, 524; kontinen taal- 
Jcliima jne.; kontinentaalne, 
kontinen taalse, 265

kontingent (määrosa, kohus- 
osa), kontingendi, 524

konto (arve), 146; ^kor rent 
(jooksev arve), ~korrendi, 
524

'kontor, ~i, 230; konto rist (kon
toriametnik, raamatupidaja), 
kontoristi, 439

'kon t paa jne.
'kontra bass (bassviiul) jne.
kontra" hent (lepinguosaline),

kontrahendi, 524; kont raht
(leping), 'kontrabi, 650; kont
' raht lik, kont'rahtliku, 729

"kontra mark [ margi] (vastu- 
täht) jne.

kontrast (vastuolu), kontrasti, 
439

kontiibutsi'oon (kohuslik maks), 
kontributsiooni, 405

'kontr mutter jne.
kont roll, kontrolli, 413; ~ima, 

~ida, kontrollin, 986; kontro
lör, kontrolöri, 138

'kontr ^revolutsioon (vasturevo- 
lutsioon) jne.

'konts (ülejäänud ots, jupp, jä- 
tis), kontsu, 475
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'konts (jalanõu kand), kontsa, 
365; [kõrge-] kontsaline, kont- 
salise, 283

kont'senter (ühine kese; kes- 
kendis, keske ümber koonda
tud ainestik), kont sentri, 190; 
kontsentratsioon (keskustus; 
koondus; koondis), kontsent
ratsiooni, 405; kontsent reeri
ma (keskenduma, keskustu
ma), 982; kont sen tr liine (ühis- 
keskene, keskühine), kont
sentrilise, 283

'kontserdiline, 'kontserdilise, 
283; kont sert, kontserdi, 524; 
kontser teerima (— kontserti- 
ma), 982; kont sortima, kont
sertide., 'kontserdin, 1016

kontsessioon ([ametlik] luba), 
kontsessiooni, 405

kontsiil (kirikukogu), kontsiili, 
403

kontuur (piirjoon), kontuuri, 
406

'kon't võõras (kutsumata võõ
ras) jne.

konukil [olema] (norgus pea
ga); ~e [laskma]; konutama 
(konukil, tegevuseta olema v. 
ootama, norutama), 945

kon vent (kokkutulek; kokku- 
tuleku-koht), konvendi, 524; 
konventsionaalne (lepinguko- 
hane, kokkulepitud; tavaline, 
kujunenud kommete kohane), 
konventsionaalse, 265; kon
ventsioon (kokkuleppimus, 
sobimus, leping), konventsi
ooni, 405

konve rents (nõupidamine), kon
verentsi, 435

konversatsi'oon (kõnelus, jutu
vestmine), konversatsiooni, 
405

kon voi (saatkomando), 21 
koo vt. kubu
koobalt (metall), ~i, 237
koobas, 'koopa, 783
koodeks (käsikiri; seaduskond, 

seadustik), ~1, 232
kood i vt. koot
koogama (ebamääraselt häälit

sema, lalisema — mitte veel 
kõneleva lapse kohta), koo
ga ta, koogan, 1091

koogutama (kookima), 945
'kook, koogi, 515
kook, koogu, 533; ~ima (koo

gu, konksuga tõmbama), ~i- 
da, koogin, 1010

'kookos, ~e, 272; ~ jpalm jne. 
kookuma (kooku tõmbuma), 

'kookuda, 'kookun, 936
kool (ila, eriti haigete inimeste 

ja loomade suust), koola, 321
kool (õppeasutis), kool i, 403
kool (surm), koolu, 445
koold (kõver, painutatud olek), 

koolu, 669; ~ toru jne.; ^u- 
ma (kooldu minema, kõverdu
ma), ~uda, ~un, 936; su
rnus, ~umuse, 280; ~us, ~u- 
se, 272; koole (koolutus, kool- 
dumine), ~e, 761

koole (suremine), 'koole, 736
koole (madal koht jões), kool

me, 839
koolera (tõbi), 251
kooletama (suretama), 945
koolibri (väike lind), 252
koolik (voolmed), ~u, 241
kool i kasvatus, ~^õpetaja jne.;

^llne, ~lise, 283; kool ima 
(— koolitama), kool ida, koo
l in, 979; tarna, 945; ~ tarna- 
tu, itamatu, 255
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kool ja, —, 162; ~s (koolnu), j 
170; koolma (surema), i

'koolda, koolen, 1060 
kool meister jne.

‘koolnu, 168
'koolon (kaksikpunkt; jämesool 

[-e]), ^i, 228
koolutama, 945; koolutus, koo- 

lutuse, 280
'koomal [olema]; ~e [saama]; 

~t [minema]
koomik (lustmängu-kirjutaja;

koomilise osa etendaja), ~u, 
241; ~a, ~a, 250; koomiline, 
koomilise, 283

koon (lõug, eriti loomal), koo
nu, 448

'koon vt. kuduma
koonal (äraketramiseks koonla- 

puu ümber mähitud linade või 
takkude hulk), 'koonla, 818

'koond (koondatud asi), ~i, 156; 
~ama (koomale, kokku tõm
bama, tihendama, keskenda- 
ma), ~ada, ^an, 926; ~eilne, 
~elise, 283; ^is, ^ise, 271; 
~JLause, ~jrivi jne.; ~uma 
(end koondama), ^/uda, ^un, 
936; ^us, ^use, 272; ^us- 
ycoht jne.; koone (koondu
mine, koondamine), ~e, 763

kooniline (koonusekujuline), 
koonilise, 283

[koera-] koonlane, koonlase, 
275

koonu vt. koon [-u]; ^line, ^,li- 
se, 283

koonus (kuhik), ^e, 269; ~e- 
Jõige jne.

koopa vt. koobas; ~line, ^lise, 
283

koopera tiiv (ühistegelik asutis), I 
kooperatiivi, 411; ~ne, ^se, j 
265; ~jühing jne.

koopia (ärakiri, järeletehtis), 
248

koop teerlma (juurde valima), 
982

koopula ([lause] side), 251
koor, koore, 377
koor, koori, 406
'kooran (muhameedlaste püha

kiri), ~i, 228
koordinaadis tik, koordinaadisti- 

ku, 733; koordi naat, koordi- 
naadi, 520; koordinaattelg 
(matemaatiline suhtejoon, 
koos joon) jne.; koordinatsi
oon (rinnastumine, rinnas
tus; koos-, ühistoimimine), 
koordinatsiooni, 405; koordi
neerima (kõrvu, rinnu sead
ma, rinnastama), 982

koorduma (koorega kattuma), 
'koorduda, koordun, 936; koo- 
reline, koorelise, 283

koorem, 'koorma, 177
koorene, koorese, 273; koorik, 

kooriku, 241; koorima, 'koo
rida, koorin, 982

'koorma vt. koorem; ^ma (koor
maga varustama), koormata, 
~n, 1094; [raske-] ~ne, ^se, 
275; ~tarna (koormama), 945; 
-~tis (see, millega koormatak
se), ~tise, 279; ^tus (koor
matud olek; koormamine), 
~tuse, 280; koormama, koor- 
muda, 'koormun, 936; koor
mus, koormuse, 272

kooruke[ne], koorukese, 286 
koos' 1. (sõidusuund, kurss), 

koos i, 408
koos 2. [olema]

koosekans (matemaatiline väl
jend), ~i, 232

[kindla-] kooslline, koosilise, 
283



koosinus 176 kordon

koosinus (matemaatiline väl
jend), ~e, 280

'koos kõla, ~ olek jne.; ~ lik, 
~liku, 729; ^nema [millest
ki] (koos seisma), ~neda, 
~nen, 932; ^,t [minema]; 
~ tarna [midagi millestki] 
(kokku seadma), ~tada, ^tan, 
927; ~tis, ^tise, 271; ^tuma 
[millestki] (kokku seaduma), i 
~tuda, ~tun, 936; ^tus, 
~tuse, 272

koot, kood i, 520
kootangens (matemaatiline väl

jend), ~i, 232
koot ima (sammuma; peksma, 

,,sugema”), kootlda, kood in, 
1012

'kootud (kudumise teel saadud), । 
'kootu, 173

koovitaja (lind), koovitaja, 249 i 
kopeerima (ära kirjutama; jä- i

reie tegema, jäljendama), 982; \ 
ko peer paber jne.

kopitama ([niiskusest ja um- 
muksil-olekust] läpastama, na
tuke hallitama), 945

'kõplama (kätega katsuma, 
kompama, kobama), koblata, 
'kõplan, 1104

'kopp, kopa, 502
'koppel, kopli, 189
'kopphna (kloppima, taguma), 

'koppida, kopin, 1019
kopra vt. kobras

"koprama (kobrutama), kobra
ta, 'kopran, 1105; kopruma 
(kohruks muutuma), kopru- 
da, koprun, 936

kops, kõpsi, 433
'kops, kopsu, 476
kopsakas (rammus, tüse, suu- j 

re kasvuga), kopsaka, 257 I 

kopsa[h]tama (järsku, äkki 
kopsama v. kopsima), 943; 
kopsa[h]tus, kopsa[h]tuse, 
280; kopsama, kopsata, kop- 
san, 1095

kopsik (tõsteanum), ~u, 241 
kopsima (koppima, kopsama;

koppides midagi valmis nokit
sema), kõpsida, kõpsin, 997;
kopst[i]!; kopsatama (kop

sama), 945
'kopt (vanade egiptlaste risti- 

usuline järeltulija), kopti, 438
koputama, 945; koput[e]Iema, 

koputleda e. koputella, ko- 
put[e]len, 949; koputi (kopu- 
tusvahend), koputi, 252; ko- 
putlus, koputluse, 280; kopu
tus, koputuse, 280

ko raal (kirikulaul), koraali, 403
korall, koralli, 413; [seen-] ko- 

ralllane (loom), ~lase, 275
korba vt. korp [korba]; ~kas 

(kare, muhklik, ebatasane), 
~ka, 257; ~line, ^lise, 283;
^ne, ^se, 273; ~ tuina (kor
baga kattuma), 954

kor bi vt. korp [korbi]
kord, korra, 591; ~ama, kor

rata, ~an, 1122; ~a minek, 
~a saatmine, 277, jne.; ~a- 
naisi (kordamööda); ~amis-
märk [^Tnärgi] jne.; ~a- 
' mööda; kord-korralt

kordi tüma (kordadena kokku 
vajuma, kokku varisema), 954 

kord laine, ^jmagu (saja
kordne [mäletsejate kol
mas magu], lehtmagu) jne.;
— lik, —liku, 729; ~ne, — ae, 
265; — nik, — niku, 729

kordon ([kõrgema autähe, kü
bara] lai pael; valveahelik;
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valvepunkt, piiri valvehoone;
nöörpuuke, vanikpuu), ^/i, 228 

kord pilv jne.; [kahe-] ^sus,
^suse, 272; ~uma, ~uda, 
^un, 936; ^u« (kordamine), 
~use, 272

kore (kohe [-da], hõre, kare), 
~da, 195; ^dus, ~duse, 280; 
~vil [olema]; ^vile [jääma]

kõrge (korkimine), 'korke, 747 
korgi vt. kork; ~stuma (kor

giks muutuma), 954; ~ts 
(korgitõmbaja), ~tsa, 205; 
[pudelit] ~tsema ([pudelil] 
korki ära tõmbama [korgit
saga]), 952

kori (leen, seljatugi), korju, 710 
koridor (vahekoda, vahekäik),

~i, 138
korin, ~a, 200
korint (rosin), korindi, 524
korisema, 951
koristama, 944; koristas, koris

tuse, 280; 'korjama, korjata, 
'korjan, 1094; korjandus, kor
janduse, 280; korjandus karp 
jne.; korje (korjamine), 'kor
je, 739

korju vt. kori
korjus, ~e, 269
korjuma (kogunema),'korjuda, 

'korjun, 936
kor k, kor gi, 520a; korke vt. 

kõrge; ~ima (korgiga va
rustama), ~ida, kor gin, 1013

kormoran (lind), ~i, 137
kornet (puhkpill; ratsaväe lip

nik), ~i, 235
kor p L (hõreda, nõrga luus

tikuga; kore), kor bi, 522
korp 2. (toit), kor bi, 522
korp (karp [karba]; kärn), 

korba, 492; ~'lik (korbakas, 
korbane), —Uku, 729
12

korporatsi oon (ühiseks otstar
beks liitunud isikute kogu), 
korporatsiooni, 405

'korpus, — e, 272
korra vt. kord; —ga (järsku, 

äkki); —kas (korralik, õige, 
sobiv), —ka, 257; —idama, 
940; —Idi; —Idus, —Iduse, 
280; -idus töö jne.; — lik, 
-Uku, 733; —tine, -Ilse, 283; 
—it (kohe, joonelt, jalamaid); 
—ne, — se, 273; ~jpärane, 
273, — jpäratu, 255, — valvur 
jne.; —stama, 944; —s'tikku 
(kordamisi, korrapäraselt); 
—stikune, —stikuse, 273; —s- 
tis (korrastatud asutis), — s- 
tise, 279; — stus (korrastami
ne), — stuse, 280; — tu, — tu, 
255; — tus, —tüse, 280

korrektne (õige, veatu), kor
rektse, 265; korrektor (trü
kivigade parandaja), korrek
tori, 230; korrektuur (pä
rand; parandus), korrektuuri, 
406

korrespon deerima, 982; korres
pondent (kirjasaatja, kirjava
hetaja; [ajalehe] sõnumisaat
ja), korrespondendi, 524; kor
respondents (kirjavahetus; 
ajalehe-sõnum), korrespon
dentsi, 435

korrigeerima (parandama), 982 
korraline (mitmekordne), kor

rutise, 283
korruptsioon (kõlberüüste; alt- 

käemaksu-võtlikkus), kor
ruptsiooni, 405

korrutaja, —, 249; korrutama 
[midagi millegagi] (arvutami
sel: arvusid kasvatama üks
teisega; [lõnga] mitmekord
seks kokku keerutama; ala-
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kostang, ^u, 240; koste (kostus, 
| kostmine), koste, 740

kos ti laps jne.; ^line, ^lise, 
283; tarna, 945

kostja, 162; kostma [kel
lelegi midagi, millelegi], 'kos
ta, kostan, 1071

kostuma (pehmenema, sula
ma), kostuda, kostun, 936

kostus (vastus), ~e, 269
kos tüüm, kostüümi, 404
kosuma, kosuda, kosun, 924; ko

sutama, 945; kosutus, 280
ko teerima (tähistama, noteeri

ma; väärtpaberit börsile lask
ma), 982

koti vt. kott [koti]; ~llne, 
~lise, 283; ^ne, ~se, 273

kotik (nahk), ~u, 241
kotkas, kotka, 780

i 'kotlet'[t], kotlet i, 732
kott ([suur] jalats; pätt, tuh

vel), kota, 505
'kot t, koti, 531; k lõbinal (kui

dagiviisi, lohistamisi)
kottu [ära olema] vt. kodu
'koukima, 'koukida, kougin, 1010
kr. — kroon
kraabe, 'kraape, 742
kraad , kraad i, 399; kraad ili

ne, kraadilise, 283; ima,
^ida, kraadin, 976

kraade, 143; poiss jne.
kraaksuma, kraaksuda, kraak-

sun, 1008
kraam, kraami, 404; ~ ima, ^.i-

da, kraamin, 980
[vee-] kraan 1., kraani, 405
[tõste-] kraan 2., kraani, 405
kraap (kraapimisvahend), kraa

bi, 517; /varna, kraabata, ~an,
1097; /virna, ~ida, kraabin, 
1011; raud jne.

tasa kordama [sama juttu, sa
mu sõnu]), 945; korrutis (kor
rutamise saadus), korrutise, 
279; korrutus (korrutamine), 
korrutuse, 280; korrutus tabel 
jne.

korsett (nöörpihik), korseti, 531
'korsten, 'korstna, 178
'kortel (veerand toopi), kortli, 

188
'korter, ~i, 230; [viie-] ~ine

[maja], ~ise, 283
[kolme-] kortline [anum], kort- 

lise, 277
'korts, kortsu, 475; kortseldama 

(kortsuliseks tegema, kortsu- 
tama), 940; kortsuline, kort
sulise, 283; ~uma, ~uda, 
~un, 936; kortsune, kortsuse, 
273; kortsutama, 945; kortsu- 
tus, kortsutuse, 280

'kor v, kor vi, 440
korvama [midagi] (tasuma, 

asendama [midagi], [millegi] 
aset täitma), korvata, kor
van, 1094

kose vt. kosk; ~ne, ~se, 273
kosi, kos ja, pl. kos jad, 703;

~lane, ~lase, 282; ~ma, 
/vda, /^n, 923; kos ja [mine
ma] ; kos jas [olema]

'kosk, kose, 630
'koskel (veelind), 'koskla, 175
kos k lik, kos kliku, 729

kosmeetika (kunst keha ilu alal
hoida ja kasvatada), 250;
kosmeetiline, kosmeetilise, 283

kosmiline (koguilmne), kosmili
se, 283; kosmo'graafia (maa
ilmakirjeldus), kosmograafia, 
248; kosinograafiline, kosmo- 
graafilise, 283; kosmos (ko- !
guilm), 'kosmose, 272

kos t, kos ti, 439



179 kriipseldus'kraapsama

kraapsama, kraapsata, kraap- 
san, 1095; kraapsima, kraap- 
sida, kraapsin, 997

kraas , kraas'1, 408; ~ ima., ^i- 
da, kraas in, 983

kraater, kraatri, 190
kraav, kraavi, 411; kraaviline, 

kraavilise, 283; kraavine, kraa- 
viae, 273; kraavi tarna, 945

krabama (järsku, ruttu haara
ma, kahmama), krabada, kra
ban, 914

kräbe (kärmas, elav, kõbus), 
~da, 195; ~dus, ~duse, 280

krabi (vähk), 101
krabin, ~a, 200; krabisema, 951;

krabistama, 944; krabistas, 
krabistuse, 280

krae, 20
kragin, ~a, 200; kragisema, 951; 

kragistama, 944; kragistus, 
kragistuse, 280

krahh (järsk kokkuvarisemi
ne), krahhi, 412

krahv, krahvi, 440; ~inna, 
~inna, 151; krahvitar, krah
vitari, 138; ~ kõnd, 728

kramm (kriimustis), krammi, 
414

kramp 1. (näit, luku juures), 
krambi, 522; ~ Jukk jne.

kramp 2. (haiguslik nähtus), 
krambi, 522; —lik, —Uku, 
729; — likkus, — likkuse, 280 

kran ts, kran tsi, 435 
krapp, krapi, 528
kraps (raps, hüpe), krapsu, 475; 

kraps (krapsakas), krapsi, 
433, krapsa[h]tarna, 943; krap
sakas (kräbe, kõbus, tugev), 
krapsaka, 257; — ama, krap- 
sata, — an, 1095; — ti!

kratsima, kratsida, kratsin, 
998

krat t, krat i, 531 
krediidi asutis jne. 
kre diit" (võlausaldus; laen), 

krediidi, 520; —ima, —ida, 
krediidin, 1012; -kussu, 
— kiri jne.; kredi teerima (— 
krediitima), 982

kreedit (õigustu), — i, 235; — or 
(võlausaldaja), —ori, 138

kreegi puu jne.; kreek (puuvi
li), kreegi, 515

kreeka [stiil, keel]; kreeka-ka- 
toliku; kreeklane, kreeklase, 
275

kreem (vahukoor; värv; kinga- 
võie), kreemi, 404

kreis, kreisi, 408
krematoorium (surnukehade 

põletamise hoone), —i, 136
krempel, 'krempli, 188
kreool (Ameerikasse sisserän

nanute, eriti romaanikeelsete 
asukate Ameerikas sündinud 
järeltulija), kreooli, 403

"krepp (leinaloor; riie), krepi, 
528

kress (taim), kressi, 417
kre tong (puuvillriie), kretongi, 

422
kribima, kribida, kribin, 923; 

kribin, kribina, 200; kribise- 
ma, 951; kribistama, 944; kri- 
bistus, kribistuse, 280

kribu-krabu, —, 116
krigin, — a, 200; krigisema, 951 
krihvel, "krihvli, 188
kriidi vt. kriit; — ne, — se, 273 
kriim, kriimu, 446; kriimusta-

ma, 944; kriimustus, kriimus
tuse, 280

"kriipima, 'kriipida, kriibin, 1011 
"kriips, kriipsu, 475; —ama, 

kriipsata, — an, 1095; kriipse! 
daina, 940; kriipseldus, kriip-
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selduse, 280; ^ida,
kriipsin, 997; kriipsuline, 
kriipsulise, 283; kriipsune, 
kriipsuse, 273; kriipsutama, 
945; kriipsutas, kriipsutuse, 
280

kriis (pööre, pöördejärk), krii
si, 408; kriisitama, 945; krii- 
sitsema, 952

kriiskama, kriisata, 'kriiskan, 
1132

kriit, kriidi, 520
kriitik, ^u, 241; ^a (arvustus), 

~a, 250; kriitiline (arvustav; 
ohtlik), kriitilise, 283

'kriitima, kriitida, kriidin, 1012; 
'kriit^vaZpe jne.

kriket (löökpalli-mäng), ~i, 235 
krillis [olema kellegagi] 
kriminaal asi, ~Jcohus [Jcoh- 

tul (süüteo-kohus, kaelako- 
hus) jne.; ^ne, ^se, 265; 
~sus, ^suse, 272; krimina
list, kriminalisti, 439

krimps, krimpsu, 475; krimpsu- 
line, krimpsulise, 283; ~uma 
(krimpsuliseks muutuma, 
krimpsu tõmbuma), ~uda, 
~un, 936; krimpsutama, 945; 
krimpsutas, krimpsutase, 280 

"kringel, "kringli, 188
kris tall, kristalli, 413; kristalli

line, kristallilise, 283; ~ima, 
~ida, kristallin, 986; kristal- 
line, kristallise, 273; kristalli
satsioon, kristallisatsiooni, 
405; kristalli"seerima (— kris
tallima), 982; kristalli" seeru- 
ma (— kristalluma), 939; kris- 
talli^taoZine jne.; ~ klaas, 
~jpuhas jne.; ~uma (kris
talliks, kristallideks kujune
ma), ~uda, ^un, 936; kris
talne, kris talse, 265

kristlane, "kristlase, 275; krist
lik, "kristliku, 729; kristlus, 
'kristluse, 272

kriteerium (tunnus), ~i, 136; 
kritiseerima (arvustama), 
982

kritseldama, 940; kritseldus, 
kritselduse, 280

kriuksuma, "kriuksuda, kriuk
sun, 1008; kriuksutama, 945; 
kriuksutus, kriuksutuse, 280

"kriunuma, "kriunuda, kriunun, 
1004

kroaat (rahva liige), kroaadi, 
520

krobeline (kare, kühmlik), kro
belise, 283; krobi (vana, lahja 
inimene või veis), krobi, 95

krõbin, ~a, 200; krobisema, 951; 
krobistama, 944

"krohv, krohvi, 440; ^ima, ^i- 
da, krohvin, 1003

kroket (inglise kuulimäng), ~i, 
235

kroko dill, krokodilli, 413
"krompsima, "krompsida, kromp- 

sin, 997; "krompsuma, "kromp- 
suda, krompsun, 1008; kromp- 
sutama, 945

kroni (— kronu), 104
"kronksuma (kraaksuma — 

kaarnate kohta), "kronksuda, 
kronksun, 1008

kronoloogiline (ajajärjeline), 
kronoloogilise, 283; krono-
meeter (ajamõõtja) jne.

kronu, 126
krooge (krookimine; krook), 

"krooke, 744; kroogiline, kroo- 
gilise, 283

"krook (peen kurd), kroogi, 515; 
~ima (voltima, kurruliseks, 
voldiliseks tegema; kortsuta- 
ma), ^,ida, kroogin, 1010
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krooks!; ~uma, ~uda, krook- 
sun, 1008

kroom (metall), kroomi, 404; 
nahk jne.

kroon', kroon i, 405
kroonik, ~u, 241; ~a (ajaraa

mat), ~a, 250; krooniline (pi
kaldane), kroonilise, 283

kroon ima, 'kroon ida, kroonln, 
981; kroon ine, kroon ise, 273; 
'kroon lühter jne.

kroonu, 147; ~ lik, 733
'kross (raha), krossi, 417
krudin, ~a, 200; krudisema,

951
krun t, krun di, 524; ~ima, ^1- 

da, krundin, 1016; ~ jr ent jne.
krussima, 'krus sida, krus sin, 

990
krut ski, 166
kruup, kruubi, 517
kruus', kruus i, 408

'kruus, kruusa, 333; kruusakas, 
kruusaka, 257; ~ama (kruu
saga katma), kruusata, ~an, 
1091; kruusane, kruusase, 273

kruus liine, kruusllise, 283;
kruus ine, kruuslse, 273

kruus tangid jne.
kruvi, 111; ^ma, ^da, ~n, 

923
krõbe, ^da, 195; ~dus, ^duse, 

280
krõbin, ~a, 200; krõbisema, 

951; krÕbistama, 944
krõgin, ~a, 200 ; krÕgisema, 951 
krõmps, krõmpsu, 475; ~jas,

~ja, 170; ~ J.uu jne.; krõmp
su tarna, 945 "

krõpsarhjtama, 943; krõpsti!; 
krõpsuma, 'krõpsuda, krõp- 
sun, 1008; krõpsu ta ma, 945

kräbe (kräbe), ~da, 195
kräsu, 128; tarna, 945

kroonima (ihnuse või ahnuse 
pärast tööd teha rahmelda
ma; ihnelt kokku hoidma; 
[kedagi] kurnama, noorima), 
'kroonida, kröönin, 981

krüsanteem (lill), krüsanteemi, 
404

krüüsel (kajaka laadi lind), 
krüüsli, 188

kubatuur (kuupimine, kuube), 
kubatuuri, 406

kube, ~me, 211
kubel (rakk [raku]; [vee-]

mull, vull), kubla, 713
kuber mang, kubermangu, 465;

kuberner, kuberneri, 138
kubin, ~a, 200; kubisema [mil-

1 lestki], 951
। kubjas, kupja, 790
I kublane, kublase, 273

kubu, koo, 311
kude, koe, 299
[kala-] kudem, ~i, 226; ~a, ku-

deda, koen, 960
kudrutarna, 945; kudrutus, kud- 

rutuse, 280
kudu (kalal), 117
kuduja, 249; kuduma, ku

duda, 'koon e. kujun, 969
kudune, kuduse, 273
kugin, /^-a, 200; kugistama, 944;

kugistus, kugistuse, 280
kuhi, kuhja, 703; ~k (midagi 

kuhjataolist, koonus; lameda
te nõlvadega tippkõrgendik), 
~ku, 241; ~las, ~la, 256;

lik, ^liku, 733; kuhjtaline, 
kuhjalise, 283; kuhjama, kuh
jata, 'kuhjan, 1094; kuhje 
(kuhjamine), 'kuhje, 739; 
kuhjuma, 936

kuhu; [ei] ^gi 
kui
kuid
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kulda; ~gi [-pidi]; ~s
kuigi; 'võrd
kuikama ^häälitsema), kuiga- 1 

ta, kuikan, 1096
kuine, kuise, 262
'kuis
kuisa vits (taim)
kuiv, kuiva, 336; ~ama, ^ada, । 

kuivan, 972; kuivatama, 945; 
kuivatis (kuivatamisvahend), 
kuivatise, 279; kuivatus, kui- 
vatuse, 280; kuivatus ruum 
jne.

kuive (kuivamine), kuive, 736; 
undama (kuivemaks tege
ma), 941; ~ndus, induse, 280; 
~nema, 950; ~tu, ^,tu, 255; 
^tunia (kuivetuks minema), 
954; kuivi [jalu minema]; 
kuivik, kuiviku, 241; 'kuivus, 
'kuivuse, 272

kui 'võrd; kui võrra
kuja (tänav; metsa- v. maja- 

devaheline siht), 19
kuju, 122; ~kas, ^ka, 257;

~kus, ^,kuse, 280, [ees-] 
~'lik, ^.liku, 733; [ees-] 
~likkus, ^,'likkuse, 272;
z^-line, ~lise, 283

kujun vt. kuduma
kujund, ~i, 218; ~ama, ^ada, 

^an, 941; ~us, ~use, 280; 
^uslik, ~usliku, 733; kuju
ne, kujuse, 273; kujunema, 
950; kujur, kujuri, 230

kujuraiuja (kujur), 249, jne.;
ta ma, 944; ^sus, ~suse, 

280; ~ tarna, 945; ~ tamis-
viis [ uiisi] jne.; ~t[ejlema 

(ette " kujutama), ~tleda 
e. ^tella, ^t[e]len, 949; 
^'telm (ettekujutis), ^tel- 
ma, 734: ~tis (kujutatud asi, 
kujutuse saadus), ~tise, 279; 

~tlus, ütluse, 280; — tu. 
~tu, 255; ~tus, ^tuse, 280; 
~tus viis [ viisi] jne.

kukal, "kukla,"820
kuker kuut ; kuker pai i
kuker 'puu
kukil ["kandma]; [tikkuma]
kukk, kuke, 512
kukkel, 'kukli, 189
kukku!; ~ma 1. (käo kohta), 

~da, kukun, 1027
kukkuma 2. (langema), kuk

kuda, kukun, 1027
kukkur, kukru, 194; loom 

jne.
kukla vt. kukal
kuklane (sipelgas), kuklase, 

275
kukrune, 'kukruse, 275
kuku lind (kägu)
kukutama, 945; kukutus, kukü

tuse, 280
kulbas (õõnistatud kaldaalu

ne), kulpa, 785
kuld, kulla, 583; ~ama, kulla

ta, ~an, 1120
'kulden (raha), kuldna, 178
kuldne, kuldse, 265; kuld

nokk, kuld raha jne.; kuld-
sus, 'kuldsuse, 272

kulgema [midagi], ([midagi 
mööda] käima, edasi liiku
ma; [millestki] läbi, üle mi
nema), kulgeda, 'kulgen, 929 

kuli (india või hiina väljarän-
daja, päevatööline), 105

kulin, ~a, 200
kuliss (näitesein), kulissi, 417
kul jus, ~e, 269
kul l, kul li, 413
kulla vt. kuld; jihnus, 

~ kang jne.; ~ke[ne], ~ke- 
se," 286; ~line, ~lise, 283; 
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~ne, ^3e, 273; ~[s]w'sepp; | 
tarna (kuldama), 945; kui- i 

lendama (kullana paistma, 
särama), 941

kuller (kiir-käskjalg), —i, 230
kuller kupp [ kupu] (lill)
kulm, kulmu, 470

kulong (ampersekund), kulon- j 
gi, 422

kul p, kul bi, 522
kulpa vt. kuldas
kul t, kul di, 524
kulti'vaator (sõrg-ader), ~i,

230; kultiveerima (harima, 
viljama), 982

'kultus (jumalateenistus, austa
mine; vaimuharidus), ~e, 272

kultuur (haridus, kasvatus), 
kultuuri, 406; kultuuri ala 
jne.; kultuuriline, kultuurili
se, 283; ~'kond, ~konna, ; 
728; ~lane, ~lase, 275; ~ne, 
~se, 265; ~ ^rahvas, ~ taim 
jne.

kulu 1. (kulutis, kulutus), 
123

kulu 2. (eelläinud aasta närtsi
nud või kuivanud rohi), 
123

kulu 3. (kalkun), 123
kulu aar (koosoleku-ruumlde 

vaheline koridorkäik), kulu- 
aari, 406

kulu arve jne.; ~kas, ~ka, 
257; ~kus, ~kuse, 280; ~ma, j 
~da, ^n, 924; ^ue, ^se, ! 
273; ~tarna, 945; ~tis, ^,ti- । 
se, 279

kulu tuli jne.
kulutus, ~e, 280
kuma, 61
kumalane (maamesilane, kima- !

lane), kumalase, 282
kumama, kumada, kuman, 914 I

kumb, kumma, 576; ~ki, kum
magi, 877

kume (nõrgasti läikiv, tume
dast! paistev, kumav; [süga
vasti] kõmisev, kõmav), 
~da, 195; ~dus, ~duse, 280; 
undama (kumama; kõmise- 
ma, kõmama), 941

kumer, wa, 203; ~dama (ku
meraks tegema), 942; ~du- 
ma, 953; kume rik, ^.iku, 
733; /^/us, ^uae, 280

kumin, ~a, 200; kumisema, 951 
kumm L (anum, kast), kum

mi, 414
kumm 2. (võiv, kumer pind, 

kumerus), kummi, 414
kumina vt. kumb; ~gi vt. 

kumbki
kummaline (imelik, iseäralik), 

kummalise, 283
kummar (õõs, sisepool), ^a, 

203; ~dama, 942; ^d[e]le- 
ma, ^dleda e. ~della, 
~d[e]len, 949; ^duma, 953; 
~dus, ^duse, 280; ^gil [ole
ma]; ~gile [jääma]; ~us, 
~use, 280

kummastama (imestama pane
ma, võõrastama), 944

kummatagi — kununatigi 
(ometi, siiski)

kummel, ~i, 225
kummi, 144; araabik, 241;

~ne, ^se, 273; ~jpuu jne.
kummitama (hirmutama; [kus

ki] tonte, kodukäijaid ole
ma), 945; kurn niitis, kummi- 
tise, 279; kummitus, kummi
tuse, 280

kummuli; kummuma, kum- 
muda, 'kummun, 936; 'kura
mus, 'kummuse, 272

kummut, ~i, 235
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kummutama (kummuli, ümber 
ajama, ümber lükkama; riide 
serva kahekorra õmblema), 
945; kummutus, kummutuse, 
280

kumu (järelkõla, vastukõla; 
kuulujutt, „jutt”, kõmu), 
125

kuna; ~gi; ~s
kuni; ~ks
kuninganna, 151; kuningas, 

kuninga, 257; kuninglane 
(kuninga poolehoidja), ku- 
ninglase, 282; kuninglik, ku
ningliku, 733 ; kuningriik jne.

'kunn (ärisõber), künni, 415
'kunst, kun sti, 439; kunstili

ne, kunstilise, 283; kunsti- 
meel, kun sti^teos jne.; kun s

titu, kunstitu, 255;
~ lill jne.; ~'lik, ~liku, 729;

nik, ^niku, 729
kupal, 'kupla, 820
kupar, 'kupra, 827; ^dania ([li

nu] kammima, kupardest pu
hastama), 942

kupatama, 945; kupatis, kupati- 
se, 279; kupatus, kupatuse, 280

ku pee, 4
kupeldama (ühendama, eriti ar

mastussuhet kahe isiku vahel 
soodustama), 940

kupja vt. kubjas
kupla vt. kubel ja kupal
kuplee (naljalaul), 4
kuplema (keema hakkava ve

deliku kohta), kupelda, kup- 
len, 1146

'kupluma (kuplasid lööma, kup- 
lasid kujundama), kupluda, 
'kuplun, 936

kupong, kupongi, 422
kupp (muhk, väike paise;

nupp; sarv; märk), kupu, 549 

kupp (keemine, kuppamine), 
kupa, 502; ^ama (keema ku
patamisel), kupata, ~an, 1110

kuppel, 'kupli, 189
kupuline, kupulise, 283; kupune, 

kupuse, 273
kura, 74; käsi jne.
kuraas' (julgus), kuraasi, 408; 

kuraasikas, kuraasika, 257;
kuraas itama, 945

kuraator (hooldaja), ~i, 230
kuralane (— kuramaalane), ku- 

ralase, 282; kura maalane
kuramus, ~e, 280
kurat, kuradi, 236; ^lik, ^,li- 

ku, 733
'kurb, kurva, 579; ^/lik, ^liku, 

729; ^,'likkus, ^'likkuse, 272; 
~ mäng jne.; ^uma (kur
vaks muutuma), ~uda, ^un, 
936; ~us, ^use, 272

kurd (Ees-Aasia mäerahva lii
ge), kurdi, 420

'kurd (väike volt, suur krooge), 
kurru, 673; ~uma (kortsu, 
kurdu tõmbuma), ~uda, ~un, 
936

kure mari (jõhvikas) jne.; ~ma- 
riin (kuremarja-mahl), ~ma- 
riini, 405

'kur g, kure, 626
kur gi vt. kurk [kurgi]
kurgu vt. kurk [kurgu]; ~ne, 

~se, 273
kuri, kurja, 703
kurikas, kurika, 257
kurin, ~a, 200
kuri oos lik (kentsakas, veider, 

imelik), kuri oosliku, 729; ku
rioosum, kuri oosumi, 226

kuris (sügav lõhe, kaljulõhe), 
~e, 268

kurisema, 951; kuristama, 944
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kuris tik, kuristiku, 733; kuris- 
tis, kuristise, 279

kuri tahtlik, ~Jegelik, ~Je- 
gu, ~ töö jne.; kurjakas (na
tuke kuri, kurjavõitu), kurja- 
ka, 257; kurjategija, 249, jne.; 
kurjuma (kurjaks minema), 
kurjuda, 'kurjun, 936; kur
jus, kurjuse, 272; kurjustama 
([kellelegi] meelepaha tege
ma, [kedagi] pahandama; ku
ri, pahane, vihane olema), 944; 
kurjustama (pahanduma, vi
hastuma), 954; kurjustus, kur- 
justuse, 280

'kur k, kur gi, 520a i
kurk, kurgu, 541
kur n, kur ni, 429
kurn, kurna, 359; ~ama, kur

nata, ~an, 1094; kurne, ~e, 
739; ~uma, ^uda, ^un, 936 

kurru vt. kurd; z^line, ~lise, 
283; tarna (kurdudega, kort
sudega varustama, kurruli- 
seks tegema), 945

kur siiv (põikkiri), kursiivi, 411 
kurss, kursi, 523
kursus, ~e, 272; lane, ^lase, 

282
kur t, kur di, 524
kurtma, kurta, kurdan, 1074
kurtuma (haiglaseks, kahva

tuks minema), kurtuda, kur- 
tun, 936

'kur tus, kur tuse, 272
kuru, 127
kurv (kõver, -joon), kurvi, 440 
kurva vt. kurb; ~line, ^lise, 

283; s tarna, 944; stuma, 
954; ^stus, ustuse, 280

kurviline, kurvilise, 283 
kur vits (lind), ~a, 205
kus
kusagil (_ kuskil); ^e;

kusema, kusta, kusen, 922; ku- 
sene, kusese, 273; kusesus, ku- 
sesuse, 280

kusi, kuse, 93; ~ne, ~se, 273;
nik, ~niku, 733; ^ti (ku- 

setoru), /^ti, 252
kus juures; kuski (— kuskil) 
kuskil; ^-e; ~t
kuslapuu
kus sl; kus sitama, 945; kus su

tarna, 945
kust; ~ki (— kuskilt)
kustuma, kustuda, kustun, 

1008; kustus (kustumine; kus
tunud olek), kustuse, 272;
kustutama, 945; kustutamatu, 
kustutamatu, 255; kustutis 
(kustutusvahend), kustutise, 
279; kustutus, kustutuse, 280

ku šett (lamamissohva), kušeti, 
531

'kutsar, ~i, 230
kutse, 'kutse, 740; kutse Koo?

jne.; 'kutseline, kutselise, 283 
kut sikas, kut sika, 257
kutsu, 147
kutsuma, kutsuda, kutsun, 

1008; kutsu vägi jne.
kuu, 10
kuub, kuue, 613

kuube (kuupimine; kuup-ruum- 
ala), 'kuupe, 742; kuubik, 
kuubiku, 241; kuubiline, kuu
bilise, 283

kuud i vt. kuut
kuue vt. kuus ja kuub; ~ aas

tane, ~ kümnes jne.; ~kesi
[musta-] kuueline 1., kuuelise, 

283
kuueline 2., kuuelise, 283; kuuen

dik, kuuendiku, 733; kuuene, 
kuuese, 273; kuues, kuuenda, 
207; kuue teist kümnes jne.; 



kuuik 186 kvad raatne

kuuik (kuuest esemest koos
nev rühm), kuuiku, 241

kuu kiri jne.
'kuul', kuul i, 403
kuula[hjtama, 943; kuula[h]- 

t[e]lema, kuula[h]tleda e. 
kuula[h]tella, kuulalh]t[e]- 
len, 949; kuuia[h]tus, kuu- 
la[h]tuse, 280; kuulaja[s]- 
kond, 'kuulaja[s] konna, 728; 
kuulama, kuulata, kuulan, 
1091; kuulang, kuulangu, 240

kuuld, kuulu, 669; ~avasti; 
~avus, ^avuse, 280; ~e saal 
jne.; ~uma, ^,uda, /vun, 937;
~us, A/Use, 272

kuule (kuulmine), kuulde, 761; 
kuule (kuulmisorgan; [kap
sa-] süda), kuuline, 839; ~kas 
(sõnakuulelik), ~ka, 257; [sõ
na-] a lik, /^liku, 733

kuul ine, kuulise, 273
kuuline, kuulise, 276

kuul i pilduja, 249, jne.; ~tarna 
(kuulide varal hääletama), 
945; kuuljas, kuulja, 170; 
kuuY laager jne.

kuulma, kuulda, kuulen, 1060; 
~tu, ~tu, 255; ~tus, ^tuse, 
280; kuulme käik (vt. kuule 
[kuulme]) jne.; kuulmis- 
kond, 'kuulmiskonna, 728; 
kuulmis meel jne.

kuulsus, ~e, 272
kuulu vt. kuuld; ~ jutt [vju

tu] jne.; ~kse [olevat]; kuu
luma [kellelegi], 'kuuluda, 
'kuulun, 935; kuulus, kuulsa, 
186; ~ tarna, 945; ~tus, ~ tü
se, 280; kuuluvus, kuuluvu
se, 280

kuum, kuuma, 324; ~ama 
(kuum olema), kuumata, ~an, 
1091; kuumendama (kuume

maks tegema), 941; kuumen- 
dus, kuumenduse, 280; kuu
menema, 950 ; /x/US, A/iise, 272; 
kuumutama (kuumaks aja
ma), 945; kuumutas, kuumu
tuse, 280

kuunar (mitmemastiline purje- 
laev), ~i, 230

kuune, kuuse, 263
kuup, kuubi, 517; —ima (ruum

ala arvutama), —ida, kuubin, 
1011; — jas, —ja, 170; — mõõt, 
— paisumine, 284, jne.

kuur, kuuri, 406
kuurd (keerd, keerdus-olek), 

kuuru, 675; —uma (keerdu, 
kuurdu tõmbuma), — uda,
— un, 936; kuure (kokkukeer- 
dunud koht, [taime-, kapsa-] 
kuule [kuulme]), kuurme, 839 

kuur hauss (tervistushoone),
'kuurhausi, 518; kuur ort (ter- 
vistuskoht), kuurordi, 524

kuur vürst
kuus, kuue, 614
kuuse käbi jne.; —ne, —se, 273; 

kuusik, kuusiku, 241; küüsine, 
kuusise, 273; kuusistu, kuu- 
sistu, 255

kuusk, kuuse, 631; — hein jne.;
— ne, — se, 265

kuus kümmend, kuue 'kümne, 
881; kuus nurk jne.; kuus
sada, kuue saja, 887; kuus- 

v teist[kümmend], kuue 'teist- 
kümne, 893

kuut, kuud i, 520
kuuti (kuukaupa, kuude viisi) 
kuut i [lööma]

kvad raat (ruut; matemaatikas: 
teine aste; muusikas: keelu- 
märk; trükitöös: tähemetal- 
list valatud täidismaterjali, 
kvadraadi, 520; —ne, —se, 265



187 kõikuma
kvaga

kvaga (loom), 41
kvalifitseerima (mingi omadu- I

se, võime laadi ära tähenda- j 
ma), 982; kvalifitseeritud (ka j 
[millekski] kohane), kvalifit- j 
seeritu, 259; kvalitatiivne 
(omaduslik, omaduseline), 
kvalitatiivse, 265; kvaliteet 
(omadus), kvaliteedi, 520

kvantita tiivne (koguslik, hulga
line, hulgane), kvantita tiivse, 
265; kvanti teet (kogus [-e], 
hulk; [silpide, häälikute] väl
tus), kvantiteedi, 520; kvan
tum (hulk, kogus [-e], Lumb- . 
kaudne] määr), kvantumi, 226

kvar tett, kvarteti, 531 i
kvarts (konna-, päevakivi),

kvartsi, 435
kvass, kvas si, 417
kveeker (inglise usulahu liige),

~i, 230
kviitung (tähik), ~i, 221; ~i-

raamat jne.
kvintaal (itaalia raskusmõõt:

100 kg), kvintaali, 403
kvint essents (tuum, olu), 435
kvi teerima, 982
kvoorum (tarb-arv), ^,i, 226 i
kvoote maa jne.
kobin, ~a, 200; kobisema, 951; ।

kobistama, 944
kõbitsema (vähehaaval liikvel j 

olema, teotsema, väikesi töid l 
tegema), 952

kõhlas, ~e, 269; kõblima (kõb- j 
lasega töötama, kablima), kõb- I 
lida, kõblin, 925

kõbu, rw, 115; jas, ~ja, 256
kõbus (tugev, elujõuline, kräbe

[olgugi vana]), ~a, 204
kõder (kaun), kõdra, 717
kõdi, 97; ^staina, 944; j

tus, ustuse, 280; ~ tarna, 945 j

kõdu, ~, 117; ~ma, ~da, ^n, 
924; ^nema, 950

kõhelema, kõhelda, kõhelen, 947;
kõhe lik, kõheliku, 733; kõhe- 
lus, kõheluse, 280

kõhetu, ~, 255; ~ma, ~da, 
^n, 954; ~s, ~se, 280

kohin, ~a, 200; kohisema, 951; 
kõhistsma, 944

kõhklema, kõhelda, kõhklen, 
1163; kõhklus, kõhkluse, 272

'kõhn, kõhna, 358; kõhna kiralt 
(hädavaevalt); kõhna võitu; 
kõhnetu, kõhnetu, 255; kõhne- 
tuma, 954; kõhnetus, kõhne- 
tuse, 280; kõhnuke[ne], kõh
nukese, 286; ^uma, ^uda, 
^un, 936; ~us, ~use, 272

'kohr (krõmpsluu), kohre, 389;
kõhreline, kõhrelise, 283; ~ jas, 
(kõhretaoline), ~ja, 170; ~u- 
ma, ~uda, ~un, 936

kõht, kõhu, 694; ~ hingamine, 
284, jne.; ~mine (kõhupool- 
ne), ~mise, 277

kõhu haigus, ~Jcelme jne.; 
~kas, A,ka, 257; ~kil [ole
ma] (kõhuli); ~li; line, 
~lise, 283

kohv (tõmme, liivak mingit 
pinda mööda), kohvi, 440; /vi
rna, ~ida, kõhvin, 1003

kõige^fcüZt/ne jne.; v pealt; 
~st; kõigildane, kõigildase, 
281; kõigiti

kõigutama, 945; ~tu, vtu, 255; 
kõigutus, kõigutuse, 280

kõik, kõige, 508; /ve pidi; /vjal 
(igal pool); /vjafe; ^jalt; 
[üks-] ~ne, ^se, 265; /v su
gune, ~^võimas jne.; sus, 
~suse, 272

kõikuma, kõikuda, kõigun,
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1022; ~tu, ~tu, 255; kõikuv, 
kõikuva, 210

kõketarna, 945
kõla, 52; ~line, ~liae, 283;

~ina, ^,da, ~n, 914
kõla pits
kõla põTii jne.; ^stama (suu- 

rustama), 944; ^tu, ~tu, 255; 
~v, ^va, 210; ~vus, ^vuse, 
280

kolb, kõivu, 662; ~ama [kelle
legi millekski], kõlvata, ~an, 
1117; ^eline, ^elise, 283; ~e- 
tu, ^,etu, 255; ~las (kõlbeli
ne), ^-la, 170; ~ liii, ^liku, 
729; ^-'likkus, /^,'likkuse, 272; 
[^line, 276] vt. kõlbeline; 
~lus, ~luse, 272; z^lus^õpe
tus jne.; ~matu, z^matu, 255; 
~matus, ^matuse, 280; zv-us, 
~use, 272

'kõld (õhuke nahk, kile), kolla, 
580

kõle, ~da, 195; ~dus, ~duse, 
280

kõlgas, kolka, 787
kõigutama, 945; kõlguti (— kõl- 

guts), kõlguti, 252; kõlguts 
(mingi kõikuv, ripnev asi), 
kõlgutsi, 232; kõigutus, kõlgu- 
tuse, 280

kõlin, ~a, 200; kõlisema, 951; 
kõlistama, 944; kõlistas, kõ- 
listuse, 280

kõik (kõikumine, ripnemine; 
kõikuv asi; laimujutt, kuulu
jutt), kõigu, 540

kõUkane, kõlkase, 275
'kolks, kolksu, 475; ~ti!; ~u- 

ma, z^uda, kõlksun, 1008;
kolksu taina, 945

'kõlkuma, kõlkuda, kõigun, 1024 
kolla vt. kõld
'kõlpama < raskepäraselt hüpa

tes jooksma), kolbata, kõl- 
pan, 1100

kõlu, —, 123; ~ jas (kõlutao- 
line, kõhn, kohujas), ~ja, 
256; z^,kas (kõlurikas, täis 
kolusid), ^ka, 257; ~ne, 
~se, 273

kõlvatu, —, 255; ~s, ^,se, 280; 
kõive (kõlbamine; kõlblus), 
kolbe, 757; kõlvik (kasuta

miskõlblik maatükk), kõlvi
ku, 241

kõivu vt. kolb; ~line (— kõlb
lik), ~lise, 283; ^tu, ~tu, 
255

kõma, 58; ^kas, ~ka, 257; 
~ma, ^da, ~n, 914; kõm- 
di!; kõmin, kõmina, 200; ko
mi sema, 951; komistama, 944 

kõmm, kõmmu, 459; kõmmuta 
ma, 945

kompima, kõmpida, kõmbin, 
1014; kõmpsima, 'kõmpsida, 
kõmpsin, 997

kõmu, 125; ~line, ^lise, 283 
'kõnd (varandus), konna, 586 
kõnd (tühi, viljatu maakoht), 

kõnnu, 671
kõn d, kõn ni, 645; ima,

z^-ida, kõn nin, 1037
kõne, 140; ~ alune,

~ käänd jne.; ~kas (kõne-
osav, paljukõnelev), ka, 257;
~kus, z^kuse, 280; ~Ieja, 
~leja, 249; ~lema, ^Ida, 
^len, 947; olemis võime 
jne.; lik, z^zliku, 733; ^ lik- 
kus, ^'likkuse, 272; ~lus, 
z^luse, 280; tarna [kedagi], 
945; ~t[e]lema [kedagi], 
kileda e. z^tella, ~t[e]- 
len, 949; z^tius, ütluse, 280

'kõngema, kõngeda, kõngen, 929
kõnnak, — u, 241
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kõn ni vt. kõnd [kõnni]; ~ta
rna (kõndida laskma, taluta
ma), 945; tss jne.

kõnnu vt. kõnd [kõnnu];
maa jne.

kõnts, kõntsa, 361; kõntsane, 
kõntsase, 273

kopa[h]tarna, 943
kõpitsema (liikuv, rahutu ole

ma, pakitsema, põksuma), 952 
kõpp, kõpu, 549; [ei] ~u ega

"kappu
kops, kopsu, 475; kõpsa[h]ta

rna, 943; ^/ti!; ~uma, ^uda, 
kõpsun, 1008; kõpsutama, 945;
kõpsutus, kõpsutuse, 280

kõrama (kärisema), kõrada, 
kõran, 914

kõrb (pruun — hrl. ainult 
hobustest), kõrvi, 643

kõrb 1. (laas, põline suur 
mets), kõrve, 620

kõrb 2. (tühi, viljatu liivamaa), 
kõrve, 620; vt. kõrve 
[kõrbe]; ~ema, ~eda, ^en, 
929; ~ene, ^,ese, 277;
~ kuiv jne.; ^lane (kõrve- 
võitu), ~lase, 275

kõrend (ritv, latt, pikk rõht
puu riiete riputamiseks), ~a, 
197; kõrendik (noor mets), 
~iku, 733

kõrge, 165; kõrgend, kõr- 
gendi, 218; kõrgendama, 
941; kõrgendik, kõrgendiku, 
733; kõrgendus, kõrgenduse, 
280; kõrgenema, 950; ~ pin
geline jne.; 'võitu

kõr gi vt. kõrk; Ustama (kõr
giks tegema), 944; ^stuma, 
954

kõrg^kallas, ~ jmäestik, ~ ra
ba, yjrõhk jne.; ^lane (kõr- 
gevõitu), ^lase, 275; ^'mik 

(ala, mille kõrgus merepin
nast üle 1500 m), ~miku, 
729; wuma, ^uda, ^un, 936: 
[ühe-] ~une, ^.use, 275; ~us, 
^,use, 272; ~usejmõõtja, 162, 
jne.; ~us^hüpe jne.; kõrgus 
tlk, kõrgustiku, 733; kõrgu- 
tama, 945; kõrguti (kõrguse 
poolest)

kõri, 106
kõrin, ^a, 200; kõrisema, 951; 

koristama, 944; kõristi (kõ- 
ristusvahend, korisevat häält 
tegev asi, riist), kõristi, 252; 
kõristis (kõristi), kõristise, 
279; kõristus, koristuse, 280

kõr k, kõr gi, 521
kõrkjas, kõrkja, 170; ~'tik, 

— tiku, 733
kõr kus, — e, 272

kõrre herilane, — rooste jne.;
—kas (rikas kõrtest; tugeva 
kõrrega), —ka, 257; — line, 
—lise, 283; —ne, —se, 273

'kõr s, kõrre, 621; kõr sine, kõr - 
sise, 273; — jvili jne.

kõr ts, kõr tsi, 435; kõr tsiline, 
kõrtsilise, 283; — mik, —mi
ku, 729

kõrv, kõrva, 372; kõrva kiil 
jne.; — ^tigu jne.

[ukse] kõrval; —daina, 940; 
— duma, 953; — dus, — duse, 
280; —e [heitma]; —e kaldu
mine, 284, jne.; — ine^ —ise, 
283; — jnähtus, — jruum jne.;
—t [abi otsima]; [leiva-] 
kõrvane, kõrvase, 273; kõr
vas'tikku (kõrvu); kõrvata 
(kõrvata; kurt), kõrvatu, 255 

kõrve vt. kõrb [kõrve] 1. ja 2. 
kõrve (kõrbemine), 'kõrbe, 759;

~J,iiv [vZiwa], — jnõges 
jne.; -tarna, 945; —tis (kõr-
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vetusvahend), ~tise, 279;
~tus, ~tuse, 280

kõr vi vt. kõrb [kõrvi]
korvik (taim), ~u, 241; ~u- 

jrohi jne.
kõrvits, ^a, 205
kõrvu; ~line [müts] (kõrva

dega varustatud), ~lise, 283; 
'kõrvuma (kõrvu olema või 
seaduma), "kõrvuda, kõrvun, 
936; ^ne, ~se, 273; ~ nurk 
jne.; ^8 tikku (kõrvu); ta
rna [midagi millegagi] (kõr
vu seadma), 945; ^ti; ^tu, 
(kõrvadeta; kurt), ~tu, 255

'kõss!; kõssama, kõssata, kõs
san, 1093; kõs sitama, 945

kõtü; kõtt!
kõu, kõue, 384
kõva, 80; [ühe-] ^dime, 

^duse, 281; ~dus, ^duse, 
280; /^si (ihumiskivi), ~si, 
252; ^stama (kõvaks tege
ma), 944; ~stuma, 954; ~s- 
tus, ^stuse, 280; kõvendama, 
941; kõvendas, kõvenause, 
280; kõvenema, 950

kõver, ~a, 203; dama, 942; 
^di (kõver!ti); — dama, 953; 
~dus, ~duse, 280; kõverik, 
^iku, 733; ~iti; ^as, ^use, 
280

[ühe-] kõvune (— kõvadune), 
kõvuse, 273; kõvas (— kõva
dus), kõvuse, 269

kõõbitsema (vähehaaval kaa
pima, kõõpima, kaabitsema), 
952

kõõl (kaare otsi ühendav sirg
joon), kõõlu, 444; kõõlus
(soon), kõõluse, 269

kõõm, kõõma, 323; ~ aina,
kõõmata, ~an, 1091; kõoma
ne, kõõmase, 273

kõõpima (siluma, siledaks, ta
saseks kaapima), kõõpida, 
kõõbin, 1011

kõõr (kõver), kõõra, 328; kõõr 
(kõrvake, aasake rõival), 
kõõru, 450; -di [vahtima] 
(kõverdi, viltu); kõõritama 
(kõõrdi vaatama), 945; kõõ- 
riti (kõveriti); — silm [^sil
ma] jne.

koorutama, 945; kõõrut[e]le- 
ma, kõõrutleda e. kõõru- 
tella, kõõrut[e]len, 949; kõõ- 
rutus, kõõrutüse, 280

kaba (lauatükk; võrgukäba), 
—, 28

I kabal (käpp, käpake; kaarel), 
— a, 198

kähar (käbal; käbi, eriti tapu 
humal), — a, 203

käbe (kebi, nobe, elav, terav), 
— da, 195

käbi, —, 95; — line, — lise, 283;
— ne, — se, 273

käblik (lind), — u, 241
kädin, — a, 200; kädisema, 951; 

kädistama, 944; kädistus, kä- 
distuse, 280

i käe vt. käsi; — kiri, — ^kott, 
— jrnees, — jpärane jne.; [ku
ra-] — line, — lise, 276; — nda- 
ma [kedagi] (käemeheks ole
ma [kellelegi]), —ndada, 
— ndan, 926; — ndus, — ndu- 
se, 272; — ne, —>se, 263; — s- 
aep, — sjilev, 210, jne.; [kel

legi] — st [saama]; [kura-] 
— sus, — suse, 272; — tu, — tu, 
169

kägar, — a, 203
kägin, —a, 200; kägisema, 951; 

kägistama, 944; kägistus, kä- 
gistuse, 280

kägu, käo, 316
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kähar, ~a, 203; ~dama, 942; 
^duma, 953; ^dus, ^duse, 
280; /~us, ~use, 280

kähe (kare, kähisev), ~da, 195;
~dus, ^duse, 280

kähin, ~a, 200; kähisema, 951; 
kähistama, 944

'kähku [tegema]
kähmak (tugev hoop), ~u, 241; 

kahmama, kahmata, käh- 
man, 1094; kähmima, käh- 
mida, kähmin, 994

'kähvama, kähvata, kähvan, ! 
1094; kähvatama, 945

käi, käia, 339; ~ama, käiata, | 
^an, 1092

'käibima (liikumas, käimas ole- , 
ma), 'käibida, käibin, 933; 
käidav [tee], käidava, 210; 
kaigutama, 945; käik, käigu, 
532

'käil (laevanina), käila, 320; 
käila^mas# (esimast) jne.

'käim (käimine; käimisvahend, 
koib), käima, 323; ~a, 'käia, 
'käin, 911; ^-a panek jne.

'käis (varrukas), 'käise, 260
'käitama (käia laskma, käima I 

panema), käitada, käitan, i 
928; käitis (käitusvahend, ; 
seadis, asutis), käitise, 271; ; 
'käitlema [midagi] (tarvita- ! 
ma, ümber käima, kohtlema), 
käidelda, käitlen, 1141; käi
tuma (end ülal pidama), 'käi
tuda, käitun, 936; käitumus, 
'käitumuse, 280; käitus (käi
tamine), käituse, 272; käi- 
tnsjkapital jne.

'käiv, ^a, 155; käivitama (käi
ma, liikvele panema), 945

käkas kaela — käker kaela (üle 
pea-kaela)

kakerdama, 942

käkk, käki, 527; ^ima (käkki 
tegema, kokku suruma [kera
kujuliseks]), ~ida, käkin, 1018

käkru [minema]; ~ma (kort
su, käkru minema, kärssu 
tõmbuma), ^da, ~n, 936; ~s 
[olema]

käli (naiseõde), 103; ~ jmees 
(naise õemees) jne.; ~s (me
he vennanaine), ~kse, pl. 
^ksed, 270

kämbuline, kämbulise, 283
kämmal, 'kämbla, 829; häm

meldama, 940
kämp (kampake, kokkutõmbu

nud, kalgendunud kambas), 
kämbu, 543, ^uma (kämpu, 
kampasse tõmbuma, kalgen- 
duma, ternestuma), 936

känd, kännu, 670; ~ lik, /^liku, 
729

käng, kängu, 465; ^u [jääma]; 
~uma (kängu jääma), ^uda, 
~un. 936

känguru (loom), 254
kängus, ^,e, 272; kängus [ole

ma]
käim (kambas, mullatükk), 

kängu, 542
kännu vt. känd; ~kas (kännu- 

rikas; tugeva kännuga, tüse), 
~^ka, 257; ^-line, z^lise, 283; 
~vS'tik (kändude kogu), is
tiku, 733

känts (lahmakas, tükk), känt
su, 475; käntsakas (känts), 
käntsaka, 257

käo vt. kägu
käpa^aZune jne.; ~kil [olema];

~kile [jääma]; li (käpa 
najal); ~line, ~lise, 283; 
~rd (käsist halvatu; saama
tu, oskamatu inimene), ~rdi, 
219; käperdama, 942; käper
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dis, käperdise, 279; käperdus, 
käperduse, 280; käpik, käpi
ku, 241

käpp, käpa, 502; -^ama (käega 
võtma, puudutama, kompama, 
haarama; varastama), käpa
ta, ~an, 1110

käpukil [olema]; ~e [kukku
ma] ; käpuli

kära, 73; ~[h]tarna, 943;
~kas, ^zka, 257; ~line, ,—■ li- 
se, 283; ~ma, ~da. ^n, 914; 
otsema. 952; ~tsus, -otsuse, 
280; ^,tus, ~tuse, 280

kärbe (kärpimine; sämp, sälk, j 
hammas), kärpe, 745

kärbes, kärbse, 807
kärbi vt. kärp
kärbis (okslik v. pulkadega va

rustatud puu, näit, vilja kui
vatamiseks), ~e, 268

kärblane (kärbes), kärblase, 
275

kärbuma (surema — kehaosa, 
koe kohta), 'kärbuda, 'kär- 
bun, 936; kärbus, 'kärbuse, 
272

käre, ~da, 195; ~dus, ~duse, 
280; /^,s'tik (madal koht jões, 
kus vesi rändrahnude vahel 
kiiresti voolab), ~stiku, 733 ।

kärg, kärje, 627
kärga[h]tama, 943; kärga[h]- I 

tus, kärga[h]tuse, 280
kärgjas (kärjetaoline), kärgja, 

170; kärgne, 'kärgse, 265
käri (käristi; kärin), 106; 

/^n, ^na, 200; ~sema, 951; 
~stama, 944; ~sti (käristus- 
vahend, kärinat tegev riist), 
~sti, 252; z^stis (käristi; kä
risenud koht), ~stise, 279;
astuma (end karistama), 954;

stus, ^stuse, 280

kärjeline, kärjelise, 283
kärk (kõrgendik; suuresti väl

jaulatuv majaseinte-osa), kär- 
ga, 489

kärk (kärgahtus), kargu, 540;
~ ima, ~ida, kärgin, 1013

kärmas, karma, 780; ~ tarna 
(karmaks tegema, kiirusta
ma), 944

kärme (kärmas), kärme, 739;
~ndama (kärmemaks tege
ma), 941; /vnema, 950; [põd
ra-] kärmune, kärmuse, 275; 
kärmus, 'kärmuse, 272

kärn, kärna, 359; kärnane, kär
nase, 273; kärna tõbi jne.;
~Jtonn jne.; ~uma (kärnaks 
muutuma), ~uda, ^un, 936

kärner (aednik), ~i, 230
kärp (loom), kärbi, 522
kärpe vt. kärbe; ~line, 283
kärpima (lühemaks lõikama),

'kärpida, kärbin, 1014
kärr (käristi), kärru, 462
kärsa vt. kärss [kärsa]; ~kas,

~ka, 257; ~line, ~lise, 283 
kärsik (kannatamatu, rahutu,

kärsitu), ~u, 241; kärsima 
(kannatama, sallima, lähe
ma), 'kärsida, kärsin, 998; 
kärsimus, 'kärsimuse, 280; 
kärsitu, kärsitu, 255; kärsi
tus, kärsituse, 280

kärss (loomal), kärsa, 494
kärss (korts), kärsu, 545; ~u- 

ma (kärssu, kortsu minema), 
~uda, ~un, 936; kärsutama 
(kortsutama, käkerdama), 945

kärts (kõrbemine), kärtsa, 365; 
kärtsa^Tiais jne.

kärts (järsk kärisev hääl; kärss 
[kärsu]), kärtsu, 475; kärt- 
sa[h]tama, 943; kärtsa[h]tus, 
kärtsa[h]tuse, 280; 'kärts[ti]I;



kärtsiuna kääne

~uma, ^uda, kärtsun, 1008; 
kärtsutama, 945; kärtsutus, 
kärtsutuse, 280

Itäru, 127; ~ tarna, 945 
kärvama, kärvata, kärvan, 

1094
käsi, käe, 308; [palja] käsi; 

~ kaudu; ~ Jciri jne.; 
~ Jkäes; [töö on] ~1; ^Lane, 
^Tase, 282; ~le [võtma]; 
~li (käte najale, käte najal); 
~li harjutus (võimlemisel) 
jne.; ^line (abiline), ^wlise, 
283; ~ masin jne.; ^ne [töö], 
~se, 273; ~'nik (käemees), 
^niku, 733; ~jpuu, ~ jraamat 
jne.; rwS jpala jne.; ~ tarna 
(käega katsuma, haarama; 
aru saama, mõistma; ümbrit
sema, sisaldama), 945; ~t[e]- 
lema (tegemist tegema [aine, 
küsimusega], harutama [ai
net, küsimust]), ^tleda s. 
~tella, /^/t[e]len, 949; ~t[e]- 
lemis uiis [ viisi] jne.; ^te
lli, ~telu, 139; /^tlus, ütluse, 
280; ~tlus viis [ viisi] jne.; 
otsema (kätega käitlema, 
ümber käima), 952; ~tsi (kä
tega [ilma tööriistata, vahen
dita]; käsipidi); ~tsijvõitlus 
jne.; ~tsus, otsuse, 280; ^tu, 
~tu, 255; ~tuma, 954; ^tus, 
/vtüse, 280; ~ töö jne.; ^'töö- 
^kool jne.; ~jvars jne.

käsk, käsu, 688; käskima, 
'käs kida, käsin, 1043; ~jalg, 
~ kiri, jveksel jne.; ~le- 
ma (kamandama), käselda, 
~len, 1164; /^lus, /^/luse, 272; 
~ma (— käskima), 'kästa, 
käsen, 1089

käsn, käsna, 359; käsnane, käs- 
nase, 273; ^uma (käsnatao- 

liseks, käsnaseks muutuma), 
^uda, /^un, 936

käsu vt. käsk; ~jalune, ~^sõ
na jne.; ^line, ^/lise, 283; 
undama [kedagi] (ülesan
deks tegema [kellelegi]), 941; 
~stama (käsutama — asja), 
944; ~stus, ~stuse, 280; ^ta
rna, 945; ~ tus, ^,tuse, 280

käte rätik jne.; kät is (manset), 
kät ise, 268

'kätk (peitevara), kätku, 467; 
~ema (peitma), ^eda, kät
ken, 975

kätki (häll), 166
kättama (kätte andma), käta- 

ta, kättan, lill
'kätte vt. käsi; ~ jmaks [^mak

su], ~^saadav, 210, jne.; kätt
pidi

kääbas (hauaküngas),'kääpa,783 
kääbus, ~e, 269; ~lik, ~liku,

733; ~ jpuu jne.
'kääks, kääksu, 475; kääksa[h]- 

tama, 943; ~til; ~urna, ^u- 
da, kääksun, 1008; kääksuta- 
ma, 945

kään (käänd), kääni, 405; kää
nak, käänaku, 241; käänakas, 
käänaka, 257; ~ama, kääna
ta, ^an, 1091; käänang, kää- 
nangu, 240; käänatus (kää
natud olek), käänatuse, 280; 
~d, käänu, 672; ~de kom
pass jne.; ~deline, käelise, 
283; ^dima (käänduma), 
/-vdida, ^vdin, 934; ^d kõnd, 
^dkonna, 728; z^dlema, kää- 
nelda, ~dlen, 1157; ^d sõna 
jne.; vduma (end käänama, 
painduma, pöörduma), ~du- 
da, ~dun, 936; kääne (kää
namine ; käänang; gramma
tikas: käänamismuude), ~de,

13
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763; käänis, käänise, 268;
~ rna (— käänama), ^da, 
käänan, 1061; käänu 
jne.; käänuline, käänulise, 283; 
käänustama (käänuliseks te
gema), 944

kääpa vt. kääbas
käär (kõverdus, käänd; välja

lõige; [leiva-] lõik), kääru, 
451; käärakas (paljude kääru
dega), kääraka, 257; kääruli
ne, kääralise, 283; ~d (käär 
[-u]), kääru, 675; ^duma 
(kääru tõmbuma, käänduma), 
^duda, ~dun, 936

käärid, kääride, 407; 'käär kü- 
pe (käärikujuline hüpe) jne.; \ 
kääri tera jne.

'käärima 1. [kangast], käärida, 
käärin, 982

käärima 2. (vedeliku kohta), 
'käärida, käärin, 982

käär 'kamber
'käär oZZus jne.
käär puu jne.
käär sooZ [^sooZe] jne.; kää

ruline, käärulise, 283
'kääv (kangakudumise pool 

[-i]), käävi, 411; jas (kää- 
vitaoline), ja, 170

köber (kühmuke), köbru, 725; 
köbruline, köbrulise, 283; köb- 
rune, köbruse, 273

kõdi (liimerdav, paks, püdel 
mustus, lima), 97; ^.ne, 
^se, 273

'koen vt. küdema; koetama, 
köetud vt. kütma

köha, 45; ~ [h] tarna, 943; 
~ne, ^se, 273; köhima, köhi
da, kohin, 923; köhitama, 945

köide (raamatul), köite, 743;
köide (side), köitme, 843;
köidik (väike köis, side), köi

diku, 241; köidis (haavaside), 
köidise, 268

köie vt. köis; ^ne, ~se, 273 
~ tarna (köiega varustama; 
köie otsas karjatama [loo
ma]), 945; ~ ^tantsija, 249 
jne.; ~tus, ^.tuse, 280

köis, köie, 614; köisi (köitpidi), 
~ redel jne.

köit (side), koidu, 539; [kahe-] 
~eline, ^elise, 283; ~ene, 
~ese, 277; ^ma, ~a, köidan 
1073; ~me vt. köide [köit
me]; ~ raag jne.

konks (kokkutõmbunud seisu
kord, eriti käel või jalal), 
konksu, 475; ~ sõrm, jne. 
~us; könksutama [kätt, jal 
ga], 945

konn (kasvus kängu jäänu) 
kõnni, 415; ~i [jääma]; 
[olema]

kon t (sõrmita käetomp, var
vasteta jalg, tömp otsuke, nu
di), kön di, 524; ~ jalg jne.. 
z^uma, ~uda, ^un, 936; ^us, 
~use, 272

kör dine, kör dise, 273 ; kör t, 
kör di, 524

kös si [vajuma]; ~s [olema];
kös sitama, 945

kost (press-pärm), kosti, 439
köster, köstri, 190

kööbard (vana, äraelanud, kui
vetunud, nälginud olend), 
~i, 219; kööberdama (vilet
salt, vaevaliselt liikuma, kom
berdama), 942

köök, köögi, 515
köömen, köömne, 187
köösner (kasuksepp), ~i, 230 
k.-ü. — kirjastusühing
kübar, ~a, 203
kübe, ^me, 211
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küdema, küdeda, köen, 962 
küdi (mehe vend), 98 
kühm, kühma e. kühmu, 356

ja 470; kühmakas, kühmaka, 
257; kühmaline, kühmalise, 
283; kühmane, kühmase, 273; 
kühmiline, kühmilise, 283; 
~ lik, ^liku, 729; kühmuli- 
line, kühmulise, 283

kühvel, kühvli, 188; kühvel
dama, 940

küka[hjtama (ühe korra, järs- ; 
ku, kähku maha kükituma), j 
943; kükakil [olema]; küka- , 
kile [jääma]; kükil (küka- । 
kii); kükile (kükakile); kü- 
kilama, 945; kükituma, 954; 
kükitus, kükituse, 280; kükk, 
küki, 527

küla, 53; kõnd. ~ konna, 
728; ~line, ^-lise, 283; ^lis- 
Jahke jne.; ~stama [keda
gi], 944; ~stus, ~stuse, 280

'külg, kül je, 625; ~e [pane
ma]; ~ejiakkav, 210, ~e- 
vtõmme jne.; ~ joon, 
~Jcaitse jne.; ~mine (kül- 
jepoolne), ~mise, 277; ^ne, 
^se, 265; ~nema [millega
gi] (külg külje vastas olema; 
külg küljes kinni olema), 
~neda, ~nen, 932; ^sus, 
~suse, 272; ~uma, ^,uda, 
~un, 936

küli (külg külje vastas); ~li 
küli mit[t] (viljamõõt), küli

mitu, 732
küüne (külgedepealne, -pool

ne), külise, 273; küüs ^ooir 
jne.; küüti (külili)

kül je vt. külg; ~li; [kolme-] 
~line, ^lise, 283; ~ luu,
~ ^poolne jne.; ~ne, ~se,

273; —s [kinni]; ~st [üles 
lööma]

küll, külla, 342; küll [ma tu
len]

küllakil [olema] (küljeli); ~e 
[jääma]

küüaldane, küllaldase, 281; kiil- 
laldus, küllalduse, 280; kül
laline, küllalise, 283; küllalt; 
küllane, küllase, 273; küllap; 
küllastama, 944; küllastuma, 
954; küllastus, küllastuse, 280; 
küllus, külluse, 272

külm, külma, 356; külmaline, 
külmalise, 283; ~ama (kül
mutama), külmata, ^an, 
1094; külmendama (külme 
maks tegema), 941; kiilmen- 
dus, külmenduse, 280; külme 
nema, 950; külmetama (kül- 
muda laskma; külmama; kül- 
mumas olema), 945; külme
tama, 954; külmetus, külme
tuse, 280; külmistuma (ker
gesti külmast võetama, kül
ma näpistuse all olema), 954;

uma, ~uda, ~un, 936;
~us, ~use, 272; külmutama 
(külmuma panema, külma
ma), 945; külmutus, külmu
tuse, 280

külv, külvi, 440; 'külvama, 
külvata, külvan, 1094; kül
vi pind [jpinna] jne.; kül
vama, külvuda, 'külvun, 936 

'kümblema, kümmelda, 'kümb- 
len, 1154; 'kümblus (vann, 
pesemine, suplus), kümblu
se, 272

kümme, kümne, 856; ~ kõnd, 
~ konna, 728

'kümne aastane, ~ võistlus 
jne.; ^line, ~lise, 283; ^nd, 
~ndi, 218; ~ndaks; ^n dik, 
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^ndiku, 733; ^nd murd jne.; 
~ne, ~se, 277; ^s, ~nda, 
208; kümnik, kümniku, 729; 
kümnis, ‘kümnise, 271

küna, 66
kün d, kün ni, 645
kiin di vt. künt
kündma, künda, künnan, 1086 
küngas, künka, 787; ~ tik, ~ti

ku, 733
künism (kommet ja siirust ei 

mikski panev esinemisviis), 
künismi, 428

künkaline, künkalise, 283;
'künk lik, künkliku, 729

künnap, ~u, 246
kün ni vt. künd
künnis, ~e, 268
kün t (liikme tömp jäänus, ots), 

kündi, 524; [käsi on] ^is 
(jäik, tööks paindumatu)

küp ress, küpressi, 417
küps, küpse, 391; küpse 'küpse

mine), ~e, 740; kartul 
jne.; ~ema, ~eda, küpsen, 
975; küpsetama, 945; küpsetis 
(küpsetusvahend), küpsetise, 
279; küpsetus, küpsetase, 280; 
küpsis (küpsetatud asi), küp
sise, 268; ~ma, ~[t]a, küp
sen, 1069; /^us, ^use, 272; 
/■vus eksam jne.

küsi (küsimine), 108: ~ma 
[midagi; millestki], ~da, -^n, 
923; ~mus, ^muse, 280; 
/>« märk [jmärgi} jne.; ~ta
rna [kedagi kellegi v. millegi 
kohta] (küsimust esitama 
[kellelegi]), 945; ~t[e]lema 
[kedagi] (korduvalt, kest
valt küsitama), ~tleda s. 
~tella, ^t[e]len, 949; ^tlus, 
ütluse, 280

küte, kütte, 752; küt i vt. kütt 
[küti]; kütis, kütise, 268; 
küt ja, 'küt ja, 162

kütke, kütke, 739: ~ndama 
(kütkesse panema, köitma), 
941; starna (köitma, siduma
[huvi, tähelepanu jne.]), 944; 
— stav, ^stava, 210; ^stus, 
~stuse, 280

kütma, kütta, kütan, 1079
küt t 1. (jahimees, laskur), kü
ti, 531

kütt 2. (— kütt [kütu]), kü- 
t i, 531

kütt, kütu, 552; ~e vt. küte;
/x/6 aine jne.

küttima, küttida, kütin, 1021
küübi vt. küüp
küüdelda vt. küüti ema
küüdi vt. küüt [küüdi]; ~line, 

~lise, 283; ^mees jne.; ~ta
rna (küürima), 945

küüdu vt. küüt [küüdu]; ^line, 
~lise, 283

küün, küüni, 405
küünal, küünla, 818; ~^sirge 

jne.
i küünar, küünra, 824; Juu, 

nukk [ nukil jne.
küünde vt. küüs
küündima (ulatuma, jätkuma), 

"küündida, küünin, 1038
। küüne vt. küüs; — iine, ~lise, 

283; ~ne, ^se, 273
küünik, ^u, 241; küüniline (hä-

| bematu, toores), küünilise, 
283

küünis (looma küüs), ~e, 268;
tarna, ~tada, ~tan, 944

küünitama (kätte ulatama, ula
tuma panema; haarama, haa
rata püüdma), 945

küünla vt. küünal; ~ kuu jne.
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'küünra vt. küünar; ^line, ~li- 
se, 283; ~ne, ~se, 275

'küüp (pinalitaoline karp lü- 
kandkaanega), küübi, 517

'küür, küüru, 450
'küür (küürimine), küüri, 406
küürakas, küüraka, 257; küüra- 

kil [käima]; küürakile [jää
ma]

küürima, küürida, küürin, 982 
'küür seZp jne.; ~u [tõmbu

ma] ; küüniline, küürulise, 283; 
~uma (küüru tõmbuma, kõ
verduma), ~uda, zvun, 935;

us [olema]; küünitama, 945;
küiirutus, küürutuse, 280 

küüs, küüne, 617

küüsitama (küüntega kriimus- 
tama; kirvendama [sõrmed 
küüsitavad, kui kange külma 
pärast küünte juures otsekui 
pindude torkimist tundub]), 
945; küüsitsi [elama] (küünte 
abil; vargusega)

küüs lauk
küüt (jutt [juti], joon; valge 

seljatriibuga härg), küüdu, 
539

küüt, küüdi, 520; ~ ^hobune 
jne.; /virna, ~ida, küüdin, 1012

küütlema (värvi ja helki va- 
heldama), küüdelda, küütlen, 
1141

küüvits (taim), ~a, 205

1 — liiter
1. — loe, loetagu
laaberdama, 942
laabuma (edenema), laabuda, 

'laabun, 935
laad (püssil), 'lae, 637
laad, laadi, 399

laadaline, laadalise, 283
laad ik (laegas), ~u, 241
[eesti-] laad iline, laad ilise, 283 
laad ima, laadida, 'laen, 1031 
[ainu-] laadne, laad se, 265 
laadung (laevakoorem), ^i, 221 
laager, laagri, 190; laagerdu

ma, 953
laam (suur, lai tükk; lai pind, 

suur väli, tasandik), laama, 
323; ~jjää jne.

laama 1. (Buddha usu preester), 
~, 141

laama 2. (lammaskaamel; peh
me villane riie), 141

laane püri jne.

। laas , laane, 616
laasima (okstest puhastama, 

oksi ära või vähemaks lõika
ma), laas ida, laas in, 983

laast, laastu, 478
laas tarna, laastata, 'laastan, 

1095; laastuma, 'laastuda, 
'laastun, 936

laat, laada, 484
laatsakil (maoli, kõhuli); ^,e
laatsa ret'[t], laatsareti, 732
laatuma (kokku valguma), laa- 

tuda, laatun, 936
laava, 141; ~ne, vse, 273
laba (tahk, lai, lehtjas, lauatao- 

line külg — lehel, käel, aerul, 
labidal jne.; pöid — sukal), 
~,25; ~jjalg jne.; ^ne, ~se, 
273; ~stama, 944; ^stuma, 
954; ~stus, ~stuse, 280; ~sus, 
^suse, 280

labidas, labida, 256
labora toorium, ~i, 136
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laduma [millegagi] (muganema, 
kohanema [millegagi], seadu- 
ma [millegi järgi]), laduda, 
labun, 924; lahus (mõnus, la
dus, sünnis, sobilik; kindlas
ti, kõikumata seisev, kuhugi 
kindlasti sobiv), labusa, 204

labü rint (keerustik, keerdkäik; 
segu; kõrva osis), labürindi, 
524

lade, ~me, 211; ~'mik (lade
mes olev aine, ainekogu), 
~miku, 733; ~stama, 944; 
~stuma, 954; ~stus, ~stuse, 
280

ladin, ~a, 200
ladina [keel]
ladisema, 951; ladlstama, 944
ladna (labus, ladus, vastutule

lik), 141
ladrata vt. latrama
ladu, lao, 314; ~ hoone jne.;

~ja, 249; ~ma, ^da,
'laon, 967

ladus, ~a, 204
ladustama (lattu panema, lattu 

andma), 944
ladusus, ~e, 280
ladva vt. latv; ~kas (ladvari- 

kas, suure, tugeva ladvaga), 
^ka, 257; ~ne, ^se, 273; lad
vik (pealiskaudne, asjasse 
mitte süvenenud, ,,roheline”, 
kergevõitu), ladviku, 241; lad- 
vuke[ne], ladvukese, 286

lae vt. laad [lae] ja lagi
laegas, laeka, 784; ~ tarna, 944;

laeka hoidja, 162, jne.; lae- 
kama" (riigikassasse sisse 
võtma), laegata, laekan, 1096; 
laekuma (riigikassasse kogu
nema), 'laekuda, laekun, 936; 
laekur (laekahoidja), laeku
ri, 230

'lae lamp jne.; ~line, ~lise, 276 
laen vt. laadima
laen, laenu, 448; ~ama [mida

gi kelleltki v. kellelegi], lae
nata, ^-an, 1091; ~ ^sõna jne.

laeng, ^u, 160
laenu kassa jne.; ~line, ^lise, 

283; laenuma (laenuks mine
ma, end laenama), 'laenuda, 
laenun, 935; tarna [midagi 
kellelegi] (laenuks andma), 
945

laev, laeva, 335
laeva Zapi, ~^sõit jne.; ^line, 

^,lise, 283; lae varna, ^ta, 
laevan, 1091; ~ndus, ^nduse, 
280: ~ndus lik, ~ndusliku, 
733; /^stik, ^stiku, 733; 
^tav (laevakäidav), ~tava, 
210; laevik (laevake), laeviku, 
241; laevjas (laevataoline), 
'laevja, 170; laevnik, 'laevni- 
ku, 729; laevuke [ne], laevuke
se, 286; laevur (laevnik), lae
vuri, 230

\ laga, 37
I laga mik (ääretu lai veeväli), 

lagamiku, 733 
tagastama, 944
lage, ~da, 195; ~dal [olema]; 

^.dale [minema]; ^'dil< (la
gendik), ~diku, 733; ~ dus, 
^duse, 280; ~ndama (lage
damaks tegema), 941; ~n dik, 
^ndiku, 733; ~ndikuline, 
z^ndikulise, 283; ^ndikune, 
^ndikuse, 273; ~nema, 950; 
ustama (lagedaks tegema), 
944

lagi, lae, 304; ~j?unkt jne. 
lagin, ~a, 200; lagisema, 951;

lagistama, 944
lagle (lind), 143
lagrits, ~a, 205
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lagu, 'lao, 316; ~ ^aine jne.; 
~ma, /^da, laon, 970; ~ mus, 
^muse, 280; ~ ndarna (lagu
nema panema), 941; ^nema 
(— laguma), 950

la guun (mereäärne soomadallk, 
rannikusoo; vesi rõngassaare 
keskel), laguuni, 405

lahang (ühekordne lahkamine), 
~u, 240

lahas, ~e, 269; Iaha[se]s [ole
ma] ; laha[se]sse [panema]; 
~tarna (lahasesse panema), 
944; ~tus, ~tuse, 280

lahata vt. lahkama
lahe vt. laht [lahe]
lahe (lahkuminekukoht), lahk

me, 850
lahe, ~da, 195; ~dus, ^duse, 

280; ~ ndarna, 941; ^nduma, 
953; ~ndus, ~nduse, 280; 
~nema, 950; ~stama (lahe
daks tegema), 944

lahi (— lahja), lahja, 702
lahin, ^a, 200; [vesi jookseb] 

lahinal
lahing, ~u, 240; ^u^kord, 

^u laev jne.
lahits (loom), ~a, 205
lahja, 142; lahjama (lahju- 

tama), ^ta, lahjan, 1094; lah
jendama, 941; lahjendas, lah- 
jenduse, 280; lahjenema, 950; 
lahjuma (lahjaks muutuma), 
'lahjuda, 'lahjun, 936; lahjus, 
lahjuse, 272; lahjutama (lah
jaks tegema), 945

lahk (lahkuminek; lõhe), lahu, 
686; ~ama (lahti lõikama — 
laipa), lahata, ~an, 1130; 
~ ^arvamus jne.

lahke, 165; lahkendama 
(lahkemaks tegema), 941; lah- 
kenema, 950

lahkheli, usk jne.; ^,lane, 
275^ ^lus, ^luse, 272; ~_me 
vt. lahe [lahkme]; ^ne,
265; A/nema, ^neda, ^,nen, 
932; ^u [minema]; ^uma, 
/vuda, ^un, 936

lahkus, ~e, 272
lahmakas, lahmaka, 257
lahmima, lahmida, lahmin, 994 
laht, lahe, 634
lahter, lahtri, 190
'lahti; ~ne, ~se, 277; lahtista- 

ma ([kõhtu] lahti tegema), 
944; ^sus, ^suse, 280

lahtuma (ära hingama, kõlku
ma, lahjuma), 'lahtuda, 'lah
tun, 936

lahu vt. lahk; ~s (lahustamise 
saadus, lahustunud aine), ~se, 
269; ~s [elama]; ^stama 
(vedelikus sulatama), 944;
tamatu, ^stamatu, 255; as
tuma (vedelikus sulama), 954; 
~stus, ^stuse, 280; ~stus- 
jvõime jne.; ~ tarna, 945; 
~ tüma, 954; ~tus, ^tuse, 280 

lahva (lahti, avali; vabalt, nii 
et liikuda annab, näit, jalg 
suures saapas); lahvama 
(lahva, lõkendades põlema), 
~ta, 'lahvan, 1094; lahve [tu
li, vesi] (lausa)

lai, laia, 339
laia vt. laid [laia] ja lai
\&\& hännaline, 283, ~ ulatuse- 

Une, 283, jne.; ~kas (laiavõi- 
tu, natuke lai), ~ka, 257; pi
dama (levitama, laiali laota
ma), 940; ~ Idane, ~ldase, 281; 
~lduma (levima, laiali lagu
nema), 953; [läks] ~le (laial
daseks, laialiseks); ~li (ha- 
juvil, hajuvile); r>A\ Jaotami
ne, 284, jne.; ~line, ^lise, 
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283; /^lt [kauplema]; ~lt- 
'külv jne.

laiba vt. laip
laid (kanga laius; mingiks ter

vikuks liidetav osa, näit, see
liku v. paadi laid), laia, 559

laid (väike saar), laiu, 653
laide (laitmine), laite, 743 
[kolme-] laidne, laidse, 265 
laidu vt. lait; ~ väärne jne. 
laiend (laiendatud v. laienenud 

koht; lause kõrval-liige), ^,i, 
218; ~ama, 941; ~uma, 953; 
~us, ~use, 280; laienema, 
950

laiguline, laigulise, 283; laiguta- 
ma (laikudega varustama, lai
guliseks tegema), 945; laigu- 
tus, laigutuse, 280; laik (plekk, 
tähn, täpp), laigu, 532

laim, laimu, 446; ^ama, laima
ta, ~an, 1091; ^[d]us, ~ [d]u- 
se, 272; laimuline, laimulise, 
283

laine, laine, 736; laineline, lai
nelise, 283; ~s'tik, ~stiku, 
733; ~tarna, 945; ~tus, ^.tü
se, 280; lainjas (lainetaoline), 
'lainja, 170

laip (koolnu, surnukeha, kor
jus), laiba, 482

laisendama (laisemaks tegema), 
941; laisik (laisavõitu, vähe 
liikuda armastav), laisiku, 241

'laisk, laisa, 606; ~ama (laisk 
olema, viitsima), laisata, ~an, 
1132; ~lema, laiselda, ~len, 
1165; ~lus, ^luse, 272; ~ur 
(laiskleja), ~uri, 230; ^us, 
^,use, 272

lait, laidu, 538; ~ma, ~a, lai
dan, 1073; ~ matu, ^matu, 
255; ~ matus, ~ matuse, 280; 
^us, /^use, 272

laiu vt. laid [laiu]
laiu (laiuti); ~ke[ne], ~kese, 

286; laiuma, 'laiuda, laiun, 
935; [sõrme-] laiune, laiuse, 
275; laius, laiuse, 272; laius- 

kraad jne.; tarna, ^tada, 
~tan, 945; ~tus, ^tuse, 280

laja[h] tarna (ühe korra sel
gesti, kõvasti kajama, lak- 
sahtarna), 943

laju (kübe, raasuke, libleke), 
122

lakallne, lakalise, 283
lakard (joomar), ^i, 219; lake 

(lakkumine; lakutav asi, ve
del, vesine toit), lakke, 749

lakeerima (— lakkima), 982
lakk 1. (hobusel, lõvil jne.), la

ka, 498
lakk 2. (maja ülemine osa, lae

pealne, pööning), laka, 498
lakk, laki, 527
lakkama (järele jätma, lõppe

ma), lakata, 'lakkan, 1109
lakke vt. lagi ja lake; ~Jcauss 

jne.
lakkima, lakkida, lakin, 1018; 

'lakk naTik jne.
lakkuma, lakkuda, lakun, 1027 
lakmus (sinine värvaine), ~e, 

272
lakooniline (lühike ning tabav), 

lakoonilise, 283
'laks, laksu, 475; laksa[h]tama, 

943; /varna, laksata, ~an, 
1095; ~uma, ~uda, laksun, 
1008; laksutama, 945; laksu
tas, laksutuse, 280

lalisema, laliseda, lalisen, 951
lamakil [olema]; ^,e [lasku

ma] ; lamama, lamada, laman, 
914; lamamis Imav jne.; la- 
majpuu jne.; lamaskil [ole
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ma]; lamaskile [jääma]; to
matis (lamamishaav), lama- 
tise, 279

lamba vt. lammas
lambi vt. lamp
lämb rik (lambur), lambriku, 

729; lambuke[ne], lambuke- 
se, 286; 'lambur (lambakarja- 
ne), 'lamburi, 230

lame, ~da, 195; ~dus, z^-duse, 
280; ~ndama, 941; ~n'dik, 
^ndiku, 733; ^ndus, induse, 
280; ~nema, 950

lament (kära, müra, mürts; 
hädaldus), lamendi, 524

tomestarna (lamedaks tegema; 
tööd lohakalt, vaevata tege
ma), 944; lamestuma, 954; la- 
mestus, lamestuse, 280

lamm (miski lai ja lame; oru 
põhi), lammu e. lammi, 459 ja 
414

lammas, lamba, 797
'tommu [lööma] (laiaks, lossi, 

puruks, katki); ~ma (lam- 
muks muutuma, koost ära la- 
guma, varisema), ~da, ~n, 
936; ~s [olema] (koost ära! 
katki, lagunud); lammutama 
(koost ära laotama, lõhkuma, 
lammuks tegema), 945; lam
mutus, lammutuse, 280

lamp 1. (valgustusvahend), 
lambi, 522

lamp 2. (lame), lambi, 522
torn pas s <püksiviir), lampas- 

si, 417
lamp jalg (väljapöördunud 

pöid), ~Jtatus (lame katus) 
jne.

lamp kas t (maasisene mus- 
tuskast, -hoiukoht)

toud (väike laht), lannu, 670 
lande vt. lanne

ton di vt. lant
lang 1., langu, 466, pl. langud 

(mõrsja ja peigmehe poolsed 
sugulased)

lang 2. (langemine; langukoht, 
kaid; langemisseisund), langu, 
466; langakil [olema]; langa- 
kile [minema]; tonge, ^-e, 739; 
~ema, eda, ~en, 929; ~e- 
nu, ~enu, 254; langetama, 
945; lange tõbi jne.; ~ejvari 
jne.; ~jnõlv jne.

tongo bard (rahva liige), lango- 
bardi, 420

langud vt. lang 1.
langus (langemine; langenud 

olek), ~e, 272
lank, langi, 521
tonne (nimme), 'lande, 762
lannu vt. land; ~line [kallas], 

~lise, 283
ton t (veoõng, vedel [-i]), lan 

di, 524
lant sett (peen nõel; haava- 

nõel), lantseti, 531
lao vt. ladu ja lagu
lao kaup jne.
laokil [olema]; ~e [jääma] 
laon vt. laduma ja laguma 
'laos (kokkuvarisemise lagune- 

misseisund), ~e, 260; tarna 
(kokku varisema e. laguma 
panema), ~tada, ~tan, 927; 
~ tuina, ~tuda, ^tun, 936; 
~tus, ^tuse, 272; 'laotama, 
'laotada, 'laotan, 928; 'laotu
ma, laotuda, 'laotun, 936; 
'laotus, 'laotuse, 272

lapakas, lapaka, 257
lapard (ujunahk), ~i, 219
lapergune, laperguse, 281; lape- 

'rik (lame, lapergune), lape- 
riku, 733

topi [keel, rahvas]
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lapi [lööma] (lapiti)
lapi daarne (kivisse raiutud; lü

hike ning selge), lapidaarse, 
265

lapik (lamendatud), ~u, 241; 
~us, ^use, 280

lapiline, lapilise, 283; lapitama 
(tükeldama, lappideks tege
ma), 945

lapiti
laplane, laplase, 275
laplik (lapiline; lapitaoline), 

lapliku, 729
lapp 1. (lame), lapi, 528
lapp 2. (paik), lapi, 528; ~ima, 

~ida, lapin, 1019
laps, lapse, 392
laps (naps [-u], löök), lapsu, 

476; lapsa[h]tama, 943; ^a- 
rna, lapsata, ^an, 1095

lapse rA«, ~J.aps jne.; ~kas, 
^-ka, 257; ^'lik, ^liku, 733; 
~line, ~lise, 283; ^ndama 
(lapseks võtma), 941; ^ndus, 
^nduse, 280; ~tu, ~tu, 255; 
lapsik, lapsiku, 241; lapsiline, 
lapsilise, 283; lapsis (lapse
laps), lapsise, 268; lapsuke
se], lapsukese, 286

lapsutama (lapsama), 945
lapuline (kontvõõras, kutsuma

ta külaline), lapulise, 283
lara, 69; ~ma, ~da, ^n, 914 
larin, ~a, 200; larisema, 951;

laristama, 944
lär m (lärm; alarm), lär mi, 427 
lar pima, 'lar pida, lar bin, 1014 
lärts, lärtsu, 475; lartsa[h]ta

rna, 943; <vuma, ^uda, lart- 
sun, 1008

larv (näokate; [putuka] vast
ne), larvi, 440

las [tulla]
lase (laskmine), 'laske, 772

lasing (põikpuu hobuste kinni
tamiseks; käsipuu), lasingu, 
240

lask, lasu, 688; vt. lase; 
~eumoon jne.; ^ma, lasta, 
lasen, 1089; [läbi-] ~matu, 
~matu, 255; ~uma, ^uda, 
~un, 936; ~ur, ^,uri, 230

lasso (köisling loomade püüd
miseks), 146

las t, las ti, 439
laste aed jne.
las tima, las tida, las tin, 1002

। lasu vt. lask
I lasu (suur hunnik), 128;
| ~ma, ~da, ^n, 924

। latakas (lai, lame asi), lataka, 
257

laterdama, 942
latergune, laterguse, 281
latern, ~a, 200
latikas (kala), latika, 257
lat iline, latälise, 283
[kümne-] latine [raha], latise, 

273
latrama, ladrata, latran, 1107
latsuma, 'latsuda, latsun, 1008; 

latsutama, 945
latt 1. (jäme ritv), lati, 531; 

~ jr aud jne.
latt 2. (Läti raha), lati, 531
latter (tallis), 'latri, 191
lattu vt. ladu
latukas (taim), latuka, 257
latv, ladva, 497; ~ama (ladva

ga, tipuga varustama; latva 
lõikama), ladvata, ~an, 1108

lau vt. laug
laua laegas jne.; ~line, ^lise, 

283
laud, laua, 561

lauda vt. laut
laudi (riiul; laudtelling, [sau

na] lava), 166
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laudil [olema] (talumaja rehe
aluse lael, pööningul); ~e 
[minema]

laudis (laudtelling, lava; surnu- 
lava), e, 268

laudjas (hobuse selja tagapool- 
ne osa, ristluu-koht), laudja, 
170

laud katus, ~ lina jne.; 
~'kond (lauaseltskond), 
~ konna, 728; ~ne, ^se, 265; 
~sel [olema] ([surnu-] la
val); ~sele [panema]; ^ur 
(tisler), ~uri, 230

laug (silmal), 'lau, 659
laugas (veega täitunud auk 

soos), lauka, 784
lauge (mitte järsk, vaid liba- 

misi viltune, vähe veerjas, 
kallakas; tasane, pehme, ma
he, mittekalk; vähe keerdu
nud [lõng]), zx,, 165; ~misi 
(laugelt, tasa, libamisi);
(— lauge), ^va, 210; 'laugle- 
ma (heljuma, heljuvalt lasku
ma), lauelda, lauglen, 1152; 
laug mik (lauge, veerjas maa
ala), laugmiku, 729; lauguma 
(laugeks muutuma), lauguda, 

‘laugun, 935
lauk 1. (valge laik looma otsa

esisel; [juukse-] lahk), laugu, 
534

lauk 2. (taim), laugu, 534 
lauka vt. laugas; ~line, ~lise

283
laul, laulu, 444; laulatama, 945; 

laulatus, laulatuse, 280; laulik, 
lauliku, 241; ~ja, ~ja, 162;
~janna, ~janna, 151; ~ja- 
^®,r’ ~jatari, 138; ~ ma,
~da, laulan, 1059; laulu kää! 
]ne.; laululine, laululise, 283

launtennis (— tennis), ^e, 268 

laup (otsmik), lauba, 482
lau päev; lau päevane
laus (ava-, lahtine, avalik, ilm

ne), lausa, 332; lausa [ja sui
sa rääkima]; lausaldane (kau
nis laus, lausavõitu), lausal- 
dase, 281; lausaline (— laus), 
lausalise, 283

lause, lause, 736; lauseline, lau
selise, 283; ~stama, 944; ~s- 
tik (rühm lauseid), istiku,

733; lauseti; lause õpetus jne.
lausik (lame, tasane), ~u, 241;

'lausk (— laus), lausa, 606; 
laus maa, laus tuli jne.

lausuma, lausuda, lausun, 1004; 
lausung, lausungi, 221; lausu
tama [püssi], 945

laut, lauda, 484
lautima (korraldama, valmis 

seadma või laduma, kokku 
põimima, näit, varbadest ree- 
põhja; [kangast] poomile 
seadma), 'lautida, laudin, 1012

lava, ~, 80; ~stama, 944; ~s- 
tus, ~stuse, 280; ~ts (maga- 
mislava, nari), ~tsi, 232

la veerima (vastu tuult siia-sin- 
na purjetama, loovima, rist
lema; mitte otseteed eesmär
gi poole tüürima, põiklema), 
982

la vendel (põõsastaim), la vend- 
li, 188

laviin (lumeveere [-veerme]), 
laviini, 405

lebama (lamama, puhkama), le
bada, leban, 914; lebu (leba- 
mine, rahu, liikumatu olek), 
lebu, 114

'lee (kolle, tulease), 4
leebe vt. leep
'leebe (mahe, pehme), 165; 

leebima (— leebuma), 'leebi- 
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da, leebin, 933; Ieebiv (hoo
liv, heatahtlikult suhtuv), lee- 
biva, 210; leebuma (leebeks, 
tasaseks, mahedaks muutu
ma; harjuma, viluma, koha
nema, mõnunema [teise ini
mesega]), 'leebuda, leebun, 
935; leebus (leebe olek), lee
buse, 272

leedan vt. leetma
leede (liivamaa, liivaseljandik), 

'leete, 743
leeder (leedripuu), leedri, 190 
leedi (inglise kõrgema seisuse

daam; ka iga haritud naiste
rahva nimetus Inglismaal), 

144
leedik (liblikas), ~u, 241
leedis (uhtmaa), ~e, 268;

~ maa jne.; ~tarna (leedise- 
ga varustama [näit, ranni
kut]), 944; ^tuma, 954

leedri puu jne.
leedu [keel]; ~lane, ~lase, 282 
leege (leekimine), 'leeke, 744;

leegiline, leegilise, 283; leegi- 
ne, leegise, 273

leegion (määratu hulk; väe
osa), ~i, 137; ^är, ^äri, 138 

leegitsema, 952; leegitsus, lee-
gitsuse, 280

leek, leegi, 515; ^e vt. leege; 
~ ima, ^/ida, leegin, 1010; 
~ lill, ~ täpp jne.

leelis, ~e, 271; ^ene, ~ese, 283 
leelu (laul, luule), 147; ~ta

rna, 945; ~ tus, ~tuse, 280
leem, leeme, 374

'leema (vahest, vist küll olema), 
'leeda, 'leen, 898

leemeline, leemelise, 283; lee
mendama (vedelikukorraga 
kaetud, märg, niiske olema), 
941; leemene, leemese, 273

'leen (kori, seljatugi), leeni, 
405; tool (tugitool)

leep (lauge, mittejärsk), leebe, 
509; ~ jas (kaunis lauge), 
~ja, 170; katus jne.

leepra (pidalitõbi), 141
leer 1. (laager), leeri, 406
leer 2. (leeriõpetus), leeri, 406;

leeri laps jne.; —ima, —ida, 
leerin, 982; leeritama, 945

leete vt. leede; — ne, — se, 277
leet jas (tulekarva kollakas), 

leet'ja, 170
leetma (uhtumise teel juurde 

kandma), leeta, leedan, 1073
! leet põõsas jne.
; leetrid, leetrite, 192; leetri- 

haigus jne.
leet seljak jne.
leevendama (leebemaks tegema, 

mahendama), 941; leevendus, 
leevenduse, 280

leevike[ne] (lind), leevikese, 286 
legaalne (seaduslik, seaduspä

rane), le gaalse, 265 ; le gaal- 
sus, le gaalsuse, 272; legalisat- 
sioon (seadustus), legalisat- 
siooni, 405; legali seerima 
(seadustama), 982

le gend (püha isiku elulugu; va- 
gajutt), legendi, 420; legen
daarne, legendaarse, 265;
— lik, —liku, 729

leha vt. lehk; [halva-] — line, 
—lise, 283

lehe vt. leht; —kas (leherikas), 
— ka, 257; — kuu, — Jkülg 
jne.; [kahe-] —line, —lise, 283 

lehelis (— leelis), —e, 279
lehe mees jne.; — ne, —se, 273;

— s tarna (lehetama, lehtima 
panema, lehtedega varusta
ma), 944; — stik (lehis), —s- 
tiku, 733; — stuma, 954; —s- 
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tus, ustuse, 280; ~tarna (le- 
hestama), 945; ~tu, ~tu, 255;
-■tiima, 954; lehine, lehise, 273 

lehis, 268; ~tarna (lehesta- 
ma), 944; ~tuma, 954; [eri-] 
^us, ^use, 280; lehitama 
(lehtima panema, lehisega va
rustama), 945; lehlti; lehitse
ma, 952; lehitsus, lehitsuse, 
280; lehitu, lehitu, 255

lehk (halb lõhn), leha, 605;
~ama, lehata, ^an, 1130;
^us, /^use, 272

lehm, lehma, 356; lehma kant 
jne.; lehmik (lehmvasikas), 
lehmiku, 241

leht, lehe, 633
lehter, lehtri, 190
leht hõbe, puu jne.; ~ima 

(lehestuma), ~ida, ~in, 934; 
^jas (lehetaoline), ~ja, 170; 
^la, ~la, 163; ~ne, ^se, 265; 
^sus, /^suse, 272

lehvik, ~u, 241; lehvima, leh
vida, lehvin, 1003; lehvitama, 
945; lehvitas, lehvitase, 280

leib, leiva, 553; ~'kond, ~ kon
na, 728; ~ur (leivategija), 
~uri, 230

leid (hobuserihmad), leide, sg. 
lei, 21

leid, leiu, 653; ~ja, ~ja, 162;
~'lik, ^,liku, 729; ~likkus, 
~'likkuse, 272; ~ma, ^a, 
leian, 1080; ~uma, ^,uda, 
~un, 935; ~ur (leiutaja), 
~uri, 230; ~us, ^,use, 272

lelendama (— leigendama), 941 
leierdama, 942; leier kas t 

(väntorel)
leige, 165; leigendama (lei

gemaks tegema), 941; leigen- 
dus, leigenduse, 280; leigene
ma, 950; leigima (— leigu

ma), leigida, leigin, 933; 
leiguma (leigeks muutuma), 
leiguda, leigun, 935; leigus, 
leiguse, 272

leil, leili, 403; leiline, leilise, 
273; leilitama (leili viskama), 
945

lein, leina, 325; leinaJauZ jne.; 
leinaline, leinalise, 283; ~a- 
ma, leinata, ^an, 1091; ~us, 
^use, 272

leisik (raskusmõõt: 20 naela), 
^a, 197a; ~ane, ^ase, 281

leit nant, leitnandi, 524
leitsak (palav, lämmatav, ui

mastav aur, toss [-u], hin- 
geaur, niiske soojus), ~u, 
241; leitse (— leitsak), loit
se, 740; leitseline, leitselise, 
283; leitsema (leitsakut te
gema, aurama), leitseda, 
leitsen, 975; leitsene, leitse- 
se, 277

leiu vt. leid [leiu]; tarna, 
945; ^/tis (see, mis on leiu
tatud), ~tise, 279; ~tus, 
~tuse, 280

leiva vt. leib; ~ isa, ~ kott 
jne.; ~kas, ^ka, 257; ^line, 
~lise, 283; ^ne, ^se, 273; 
~stama (leivaga varusta
ma), 944; ~tu, ^,tu, 255; lei- 
vuke[ne], leivukese, 286

lekkima (vett sisse laskma), 
lekkida, lekin, 1018

leksikon (sõnaraamat), ~i, 137
lektor, ~i, 230
lell (isa vend), lelle, 379
lelu (mängukann), 123
lemb (hellus, arm; armastus), 

lemme, 619; ~e vt. lemme; 
~ene, ^,ese, 277; ~ima 
([hellasti] armastama), ~i- 
da, lemmin, 1035; ~uma (ar
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muma), ^uda, ~un, 936;
~us, ~use, 272

lemm (kiud, lible, helve, nar
mas), lemme, 381

lemma (matemaatikas: abilau- 
se), 141

lemme (lembimine, armastus), 
lembe, 758

lemmel (vesilääts — taim), 
‘lemle, 835

[lina on] lemmel; [riie läheb] 
~e; ^ine, ~ise, 283; lem- 
mendama (kiuline, liblene 
olema, narmendama; [lund] 
helvendama), 941; lemmen- 
dus, lemmenduse, 280

lemme roog [ roa] (armsaim 
roog) jne.; lemmik, lemmiku, 
241; lemmik kangelane jne.

lemming (närija loom), ~i, 221 
lend, lennu, 670; ~ama, lenna

ta, ~an, 1121; ~ leht, ~ orav, 
salk [^salgal jne.; ~lema, 

lennelda, ^len, 1156; lik 
[maa], ~liku, 729; ~uma, 
^-uda, ^un, 936; ~ur, ^uri, 
230; -vuv, ^uva, 210; ^va 
(äkiline ristluu-valu, -raban
dus), ~va, 164; lenna tarna 
(lendama panema, lennata 
laskma), 945; lenne (lendami
ne), ~e, 762

lennu asjandus, ~ jväli jne.; 
~k (lennumasin), ^ki, 223;

kas (täis hoogu, vaimus
tust), ~ka, 257; ~ tarna (len- 
natama, paiskama), 945; ^tus, 
~tuse, 280

'leo vt. ligu
'leopard (röövloom), leopardi, 

420
[linad on] leos; leos, ~e, 260;

tarna. ~tada, ~ tan, 927;
'leotama, leotada, leotan, 928;

leotis, leotise, 271; leotus, 
leotuse, 272

lepa vt. lepp L ja 2.; ~ne, ^se, 
273; triinu, 147, jne.

lepe (leppimine), leppe, 750
lepik, ^wU, 241; JliII jne.
leping, ^u, 240; ^.lane (lepin

guosaline), —lase, 282; —nii
ne, — ulise, 283

lepistik (lepik), lepistiku, 733
lepitama, 945; lepitus, lepituse, 

280; lepitusjcomisjon jne.;
'leplik, lepliku, 729; lep lik
kus, 'lep likkuse, 272

lepne (lepast tehtud), lepse, 265 
lepp L (puu), lepa, 502 
lepp 2. (verevesi), lepa, 502 
leppe vt. lepe; — märk [ mär

gi] jne.; leppima [kellegagi, 
millegagi], leppida, lepin, 
1019; leppimatu, leppimatu, 
255; leppimus, 280

lepp maim, — malts jne.
leppuma (nõusse jääma), lep- 

puda, leppun, 936
lepro soorium (pidalimaja, pi

dalitõbiste haigemaja), — i, 
136

les giin (Kaukasuses elava rah
va liige), lesgiini, 405

'lesk, lese, 630
j 'lest (õhuke, lai, lehetaoline asi. 

lai koor, kest; kivikammeljas 
— kala), lesta, 368; lestakas, 
lestaka, 257: lestaline, lestali- 
se, 283; lestane, lestase, 273; 
— jalg, — nahk jne.; — uma 
(lestaks muutuma), —uda, 
— un, 936

let t, leti, 531
levik, —u, 241; levima (laial- 

duma, laiali lagunema), levi
da, levin, 923; levimis kiirus 
jne., levinema, 950*  levitama 
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(laiali laotama, laialdama), 
945; levitus, levituse, 280

levkoi (lill), ~> 21 
Igp. — lugupeetud 
Haan (ronitaim), liaani, 405 
liba (libe, veerjas, jääras pind), 

26; ^,[h] tarna (järsku, 
ühe korra libisema), 943; 
~ hunt jne.; ~jas (libatao- 
line, libe, jääras), ~ja, 256; 
z^misi; ~ starna (— libahta- 
ma), 944

libe, ~da, 195; z^dus, ~duse, 
280; ^ndama (libedamaks te
gema), 941; ^nema, 950

liberaalne (vabameelne, vaba- 
mõtteline; heldeanniline), li
be'raalse, 265; libe raalsus, li
be" raalsuse, 272; liberalism, 
liberalismi, 428

Hbe^sooZ f sooZe] (mäletsejate 
neljas magu) jne.; libin, Ubi
na, 200; libisema, 951; libis- 
taja (põllutööriist), libistaja, 
249; libistama (libisema pa
nema, libiseda laskma), 944; 
libistus, libistuse, 280; libitse- 
ma (meelitama, libe, libeda 
keelega olema, meeldida püüd
ma), 952; libitsus, libitsuse, 
280

lible, ai, 143; ~ndama (liblene 
olema, liblena lehvima, lem- 
mendama), 941; ^ndus, in
duse, 280; ^ne, z^se, 273

liblikas, liblika, 257; liblik õie- 
line [taim] jne.

libret[t]o (ooperitekst), 146 
libu, z^z, 115
lidri (mingi vedel kliistritaoline 

lima, pudi, pori), 144; 
~ma, ~da, z^n, 925

lidukil (lidus); ~e

liduma (kiiresti, väledasti jooks 
ma), liduda, lidun, 924

lidus (mahavajunud, kokkusu
rutud olekus, tihedasti vastu 
aluspinda); [puid] ~se [la
duma]

lift (tõstetool, tõstuk), lifti, 439 
liga-loga (hooletult, korratult, 

logaskil)
lige (märg), zvda, 195
ligem, ~a, 199; z^al [olema]; 

z^ale; z^alt; ligendama (lä
hendama), 941; ligenema, 950 

ligi, ^da, 196; [vaenlane on] li
gi (ligidal); z^dal; dale; 
kilalt; zvdane (kaunis lähi- 
ke), ~dase, 281; ~dus, ^du- 
se, 280; ~ ^kaudne jne.;
~ kaudu; zVkond (läheda
ne piirkond v. ümbruskond), 
~konna, 728; z^ lähedal; 
~ Jahedus, ~ pääs jne.; 
~maile (ligikaudu, peaaegu, 
umbes); ^mene, zvmese, 284; 
~ndama (ligendama), 941; 
~nema, 950; ~starna (lähe
daseks tegema, lähedale vii
ma), 944; z^s"tikku; ~stiku- 
ne, ^stikuse, 273; z^stus, 
-~stuse, 280

ligu, 'leo, 317; ~ma, ^da, leon, 
971; Aznema, 950

lilla, 42; z^ karva; ~kas 
(liharikas, lihav, paks, ram
mus), zvka, 257; ~ J,eem jne.; 
~ lik, ^liku, 733; ^line, _ li- 
se, 283; ~ne [poeg], z^se, 273; 
~s, zvse, 269; jooksva 
jne.; ~seline, z^selise, 283; 
~sJcude jne.; tik (lihas
te kogu), istiku, 733; ^v, 
~va, 210; ^vus, zvvuse, 280; 
~ jvõte jne.; ^'võttejpüha
jne.
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lihk (libisemine, liugumine), li
hu, 687; ^,uma (libisema, liu
guma), ~uda, lihun, 1054

liht L (lihtne)
liht 2. (pihkne vedelik), lihi, 

650; ~ima ([kangast, kanga- 
lõngu, pinda] siluma, tasan- 
dama; korraldama, ühte sobi
tama), ~ida, lihin, 1045

'liht inimene, ~ murd jne.; ^is ] 
(— lihtne), /^sa, 184; ^ne, 
~se, 265; lihtsandama (liht
samaks tegema), 941; ~sus, 
/^,suse, 272; lihtsustama, 944; 
lihtsustuma, 954; lihtsustus, 
lihtsustuse, 280 -

lihu vt. lihk
lihulane (Lihula elanik), lihula- 

se, 282
lihuma (lihavaks minema), lihvi

da, lihun, 924; lihu nik, lihu
niku, 733; lihutama (lihavaks 
tegema, nuumama), 945

'lihv, lihvi, 440; ~ima, ~ida, 
lihvin, 1003

liia vt. liig; ~ Ida ma, 940; ~1- 
dus, piduse, 280; ~le [mine
ma]; ^,line, z^/lise, 283; ~ne, 
^,se, 273; ^sti; ~ti; ~tigi

liibak (tõmme mingit pinda i 
mööda, kohv), 241

liibata vt. liipama 1. ja 2.; liibi
vt. liip ।

'liibuma (end vastu suruma),
'liibuda, 'liibun, 935

liidan vt. liitma
liide, liite, 743; ~ndama (vägi

valdselt oma riigi piiridesse 
liitma — võõra riigi maa-ala), 
941

'liider (juht), liidri, 190
liiderlik, liiderliku, 733
liidetav, ~a, 210
liidu vt. liit; —Une, — lise, 283;

— (liidus olev riik) jne.; 
~s [olema]; —s (liitekoht), 
—se, 269

liig, liia, 565; — a [suur]
Uiga (liit), —, 141
liiga[h]tarna (järsku, ühe kor

ra liikuma), 943; liiga[h]- 
t[e]lema, liiga[h]tleda e. lii- 
ga[h]tella, liiga[h]t[e]len, 949; 
liiga[h]tus, liiga[h]tuse, 280

liige (liikumine), liike, 744; lii
ge, liikme, 844; — Idi-loogeldi 
(kiira-käära, loogeldes); —nd 
(liikekoht, näit, liigendnoal), 
— ndi, 218; — ndama (liikme
teks, üksikosadeks lahuta
ma), 941; — nd nuga jne.; 
— nduma, 953, —udus, — ndu- 
se, 280; — s (liikekoht, näit, 
käel, jalal), —se, 268; —se- 
Jooksva jne.; — stama (lii- 
gendama), 944; — stuma, 954; 
—stus, — stuse, 280

liigi vt. liik [liigi]; —line, —li- 
se, 283; -tarna (liikidesse jao
tama), 945; — tüma, 954 ; —tus, 
— tüse, 280

'liig kasu, — liha jne.; -kasu 
võtja jne.; — ne, — se, 265;

—nema (üleliigne olema, [mi
dagi] liiga olema), ~neda, 
—nen, 932; —sus, — suse, 272

liigu vt. liik [liigu] 1. ja 2.
liigus (liig-olemine), — e, 272 

liigutama, 945; liigutus, liigu
tuse, 280; liigutus erk jne.

liik, liigi, 515
liik 1., liigu, 533, pl. liigud 

(joodud, väike jooming kau
ba v. kokkuleppe puhul)

liik 2. (liikumine), liigu, 533;
—e vt. liige [liike]; ~e va
badus jne.
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liikima [kellegagi] (läbi käi
ma, suhtlema), liikida, lii- 
gin, 1010; liiklema, liigelda, 
liiklen, 1139; liiklemis tss 
jne.; liiklus, liikluse, 272

liikme vt. liige [liikme]; 
~ kaart jne.; ~line, ^lise, 
283; ^ne, ~se, 277

liikuma, liikuda, liigun, 1022; 
~tu, ^.tu, 255; ~ tus, ^tuse, 
280; liikumine, liikumise, 284; 
liikumia vabadus jne.; liiku
mas, liikumuse, 280; liikuv, 
liikuva, 210; liikuvus, liiku
vuse, 280

liikva (eeterpiiritus), 164 
liikvel [olema]; ~e [tõusma] 
liilia (lill), 248
liim, liimi, 404
liimerdama (vedela mustuskor- 

raga kaetud olema, räpaselt, 
kleepuvalt leemendama), 942; 
liimerdus, liimerduse, 280

liimi king jne.; 'liimima, liimi
da, ~n, 980; ~ne, ^se, 273; 
~stama (liimiseks tegema), 
944; zx/Stuma, 954; liimjas 
(liimitaoline), liimja, 170

liimukas (vihmauss), Himuka, 
257

Hirnuma (kleepuma), Hirnuda, 
'Hirnun, 935

liin (joon; pikkusmõõt), liini, 
405; liineal (joonlaud), liinea- 
li, 135; zvima (joonima), ~i- 
da, liinin, 981; z^ur, ^uri, 230 

liip (ihumisrihm, ihumiskivi), 
Hibi, 517; ^ama 1. (liipima; 
pealt võtma, lakkuma, rohu- 
latva pealt niitma; keelt limp
sama), liibata, ^,an, 1097

liipama 2. (natuke lonkama), 
liibata, 'liipan, 1097

liiper, liipri, 190

liivi maalane

। 'liipima (ihuma), 'Hipida, liibin, 
1011

liir (Itaalia raha), liiri, 406
liir (lõõritus), liiru, 451
Hira (— liir [-i]), 141
'liirima (lõõritama), 'liirida, lii- 

rin, 982; liirutama, 945
liisk, liisu, 690
liist, liistu, 478

liistak, ~u, 241
liisu vt. liisk; ~jalune jne.
'liisuma (jääbima, kauasest seis

misest halvaks minema), 'lii
suda, liisun, 935

liisutama, 945; liisutus, liisutu-
se, 280

'liit, liidu, 538; ~e vt. liide; ~e- 
Jcoht jne.; [kokku-] ~ene, 
~ese, 277

'liiter (1/looo kuupmeetrit; lüh. 1), 
liitri, 190

liitium (metall), ~i, 136
'liit Jteha, ~J.ause, ~yiik (liit- 

osadest koosnev riik) jne.;
kõnd, /vkonna, 728; z^lane, 

~lase, 275; ^ma, z^a, liidan, 
1073; ~ne, ~se, 265

liitri vt. liiter; ~ne, z^-se, 277 
liituma [millegagi] (kokku lii

tuma, liitu astuma) v. [mille
legi] ([osana] külge liituma), 
liituda, 'liitun, 936

liiv, liiva, 335
liiv (kalapüügiriist), liivi, 411 
liiva ^kallas, ~ jpaber jne.; z^k

(liivane koht, liivamaa), ~ku, 
241; ~kas (liivarikas), ~ka, 
257; 'Hivama (liivaga katma), 
~ta, 'liivan, 1091; ^ne, ^se, 
273; ^svmuZd (liivane muld) 
jne.; ^stama (liivaseks tege
ma), 944; astuma, 954; ~s- 
tus, ustuse, 280

liivi [keel]; ~ maalane jne.
14
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liivik (liivak), ^u, 241 
lilvitama (liiviga kalu püüdma),

945; llivitsema (liivitarna; li
pitsema), 952

liivlane, 'liivlase, 275 
'likku [panema] vt. ligu 
likvidaator (likvideerija), ^i,

230; likvidatsi'oon, likvidatsi
ooni, 405; likvi'deerima (lõp- 
pama, lõpparveid tegema [et
tevõtte v. ühingu tegevuse lõ
petamise puhul]), 982; lik
viidne (sula; selge, õige, tun
nustatav), lik viidse, 265; lik
viidsus, lik viidsuse, 272 

liköör (alkoholne jook), likööri,
406

lill, lille, 379
lilla, 141; ~kas 1. (natuke 

lilla, lillavõitu), ~ka, 257
lillakas 2. (taim), lillaka, 257 
lille aed, ~ Jümp jne.; ~kas 

(lillerikas), ~ka, 257; ~line, 
z^lise, 283; ^ndama (lillene, 
lillerohke olema, lilledega kae
tud olema; sätendama, vir
vendama) , 941; ~ ne, se, 273; 
z^s'tik, ^stiku, 733; ~ taina 
(lillemustritega varustama, 
lilleliseks maalima), 945; ~tu, 
^tu, 255; z^/tuma, 954; Hiline, 
Hilise, 273; üllitama (lilledega 
ehtima), 945; lülituma, 954; 
'lill kapsas jne.

lima, ~, 57; ~ ma, ^da, ~ n, 
914; ~jnahk jne.; ~ne, ^se, 
273; ~nema, 950; ~stama (li
maks, limaseks tegema), 944; 
/vstuma, 954; ~ stns, ^stuse, 
280

limo naad (jook), limonaadi, 399 
'limpama (lonkama [kui üks 

jalg lühike]), limbata, 'lim
pan, 1100

limps, limpsu, 475; ^ama, limp
sata, ~an, 1095; ^ima, ~ida, 
limpsin, 997; ^ti!

Ilmu (lima), 125; lane, 
^lase, 282 ; ^line, ^lise, 283;
~ne, ^.se, 273

lina, rw, 63; ^ne, ^se, 273
linask (kala), ~i, 224
linastama (näitelinale kujuta

ma; filmina lavastama), 944; 
linastus, linastuse, 280

lind, linnu, 670; ~jprii, 
~ priius jne.

lindi vt. lint; ~line, ^lise, 283
lineaalne (joon-, sirgjooneli

ne), line aalse, 265; lineaal- 
sus, line aalsuse, 272; line aal-
süsteem jne.

line'aar kaugus jne.; ~ne (sirg
jooneline; piki-ulatuseline),
~se, 265; li'neer ima (liinima, 
joonima), 982

ling, lingu, 465; ^uma (liiku
ma, paiskuma; silmusklema, 
silmustuma), ~uda, lingun, 
1007; [kõrvad on] ~us (taga- 
sitõmmatud, lidus); linguta 
ma (viskama [nagu linguga], 
paiskama, [kõrvu] liigutama; 
püüdma [silmusega, linguga, 
linnupaeltega]), 945

linik (linane rätik, peakate; kit
sas lauakate), ~u, 241

link (uksel), lingi, 520a
'linlane (linnaelanik), 'linlase, 

275
linn, linna, 344; linnajagu jne.; 

linnalik, linnaliku, 733; linna
line, linnalise, 283

linnas, ~e, 269; ~ejcohv jne.
linnas tarna (linnaliseks, linna- 

päraseks tegema), 944; lin
nastuma, 954; linnastus, lin- 
nastuse, 280; linn riik jne.
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linnu vt. lind; ^ke[ne], ~kese, 
286; ~Jcoer jne.

linnus (maalinn [muinaseest
laste kindlus]; loss-kindlus 
[näit, keskaegseil rüütleil]), 
~e, 269

linnus'tik, linnusliku, 733
lino leum, linoleumi, 404
lint, lindi, 524; ~jas, ~ja, 170; 

~ saag jne.
lintš (omakohus), lintsi, 436; 

~ima, ^ida, lintsin, 1000
lipakas, lipaka, 257; lipendama, 

941; lipendas, lipenduse, 280
Upi-lapiline, 283; lipUine, lipili- 

se, 283
lipitsema (libitsema), 952
liplema (lipendama, hüplema), 

lipelda, 'liplen, 1146; Up nik, 
lipniku, 729; lipp, lipu, 549; 
lipp^kernes jne.

lippama, lipata, lippan, 1110 
lippima (lappima), 'lippida, li-

pin, 1019; lipp-'lapp, lipi-lapi, 
529

Uppuma (lipuna lehvima), Up
puda, Upun, 1028

lips 1. (kaelaside), lipsu, 475
lips 2. (ühest otsast peenemaks, 
teravamaks minev asi, näit, 
piibu suuskäiv osa, kartuli 
lõik jne.), lipsu, 475

lips 3. (liigutus), lipsu, 475; lip
sa [h] tarna (järsku, ühe korra 
lipsama), 943; lipsa[h]tus,lip- 
sa[h]tuse, 280; ~ama, lipsa
ta, ^an, 1095; .virna (näit, 
raamatu lehti), ~ida, lipsin, 
997

lipsjas (ühest otsast peene
maks, teravaks minev, lipsu- 
taoline), lipsja, 170

lipsti!
lipsuline, lipsulise, 283

lipu vt. lipp; ~Jciri jne.; ~U- 
ne, z^lise, 283; ~tarna, 945; 
/vtus, /vtuse, 280

liri-lori, 107
Urin, .va, 200; Urisema, 951; li- 

ristama, 944
lirts, lirtsu, 475; Urtsa[h] ta

rna, 943; /vinna, ~uda, lirt- 
sun, 1008; lirtsutama, 945

lisa, /v, 77; ~ aasta, /v leht 
jne.; /vma, ~da, -vn, 914; 
/vnd (juurdelisatud, juurdeli- 
satav osa või asi; keeleõpetu
ses: liik täiendeid), /vndi, 218; 
/vndama (juurde lisama), 941; 
/vnduma, 953; ~ndus, 280

Uta, /v, 141
literaarne (kirjanduslik), lite

raarse, 265; literatuur (kir
jandus), literatuuri, 406; lite
ratuurne, litera tuurse, 265

litograafia (kivitrükk; kivitrü- 
kipilt; kivitrükikoda), zv, 248; 
litograafiline, biograafilise, 
283; lito'graaf ima (kivile joo
nistama ja siis trükkima), 
977; litogra feerima (— lito- 
graafima), 982

litsents (luba; eesõigus, pa
tent), litsentsi, 435

litsuma, 'litsuda, litsun, 1008
Utt (Leedu raha), liti, 531 
litter (väike metall-leheke, väi

ke raha rõivaste ilustuseks), 
'litri, 191

littu [laduma] (— lidusse) vt. 
lidus

li turgia (tavaliste jumalateenis- 
tus-tegevuste kogumõiste), /v, 
248; liturgiline, liturgilise, 283

liud (vaagen, suur taldrik), 
liua, 561

liue (liugemine, liugumine), 'liu
ge, 756
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liug (lang), 'liu, 659; ~aniisi 
(libamisi); liugastama (äkki 
libisema), 944; ~ema, ~eda, 
^en, 929; ~e pind [ pinna] 
jne.; ^lema, liuelda, ^len, 
1152; ~ lend jne.; ~u [lask
ma] ; ~ uina, ^uda, ^un, 935; 
~us, ^use, 272

'liuk (paks libe pära mingi ve
deliku põhjas), liuga, 480

liujmägi jne.
'liusk (lauge, libamisi olev, mit

te järsu kallakuga), liusa, 606; 
~a (libamisi, laugelt); ~a- 
ma (liuguma), liusata, ^an, 
1132; ~amisi

lius tik, 'liustiku, 729
liv ree (teenri-ülikond, -mun

der), 4
Ijaano (määratu puudeta tasan

dik), 146
lk. — lehekülg
loa -vt. luba ja luga
'loa märkus jne.
loba, 29; ^kas (palju lo

bav), ~ka, 257; ^ma, ^da, 
~n, 914; ~ suu jne.

lobi (söök, hrl. vedelam toit -v. 
supp), 95; ^ma (lobinal 
sööma, larpima), ~da, ~n, 
923

lobin, ~a, 200; lobisema, 951
lobjakane, lobjakase, 281; lob

jakas (sula lumi), lobjaka, 257
lobu dik, lobudiku, 733
loda (pehme, lodev mass, soga), 

35; ~kil [olema] (lõdvas- 
ti, lodevalt ripendamas, ripa
kil, lotendamas); ~kile [jää
ma] ; ~mus (lodev isik, jõu- 
dehulkur, logask), ~muse, 280 

lodev, ~a, 210; .—■ il; ~us, ~u-
se, 280

lodi, lod ja, 701

lod ja puu (taim)
lodu (mingi pehme, lodev asi; 

lodumaa, madal, vesine roht- 
maa), 117; ^kil [olema]; 
~kile [jääma]; ^s (lodukil) 

loe (põhja-lääs; suurvesi), 'loo
de, 755, pl. looded (tõus ja 
mõõn)

'loe (loe [loode]; loojaminek), 
looja, 338

loe vt. lood [loe]
Aoejõng jne.
loen vt. lugema; ~d (see, mis 

on loendatud, ülesloetud ese
mete rida), —di, 156; — dama 
(üles lugema), — dada, — dan, 
926; — dus, — duse, 272; — g, 
—gu, 160; loetama (lugeda 
laskma, lugemises eksami
neerima; leeritama), loetada, 
'loetan, 928; loetav, 'loetava, 
210; loet[e]lema (korduvalt 
loetama; loendama), 'loet
leda e. loetella, 'loet[e]len, 
931; loetlus (loetlemine; loen
dus; loend), loetluse, 272

loga (löga, vedel pori), —, 40 
loga-laga (logaskil, logaskile, 

korratuses)
logane, logase, 273
logard, —i, 219
loga ritm (suhtearv), logaritmi, 

428; logaritmiline, logaritmi
lise, 283

logask (logard), —i, 224; —il 
[olema]; —iie [jääma]

loge, — da, 195; — dus, — duse, 
280; — lema, —Ida, —len, 947

login, — a, 200; logisema, 951; 
lõgistama, 944

logu, —, 120; — dik, — diku, 733 
lohakas, lohaka, 257; lohakil

[olema]; lohakile [jääma]; lo
hakus, lohakuse, 280
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lohe (lendmadu), 140
lohin, ~a, 200; lohisema, 951;

lohistama, 944; lohistamist; 
lohistis (see, mida lohista
takse), lohistise, 279; lohis
tas, lohistuse, 280

'lohk, lohu, 687; ~'lik, —Itku, 
729; [kaksik-] ~ne, ~se, 265 

lohm (lohmakas asi v. inime
ne), lohma, 356; lohmakas 
(suur ning kohmakas ja loha
kas), lohmaka, 257; ~ama 
(lööma, lohmima), lohmata, 
~an, 1094; lohmard (lohmer- 
dav inimene), lohmardi, 219; 
lohmerdama (kohmakalt ja 
hoolimatult esinema või toi
mima), 942; ~ima (raskete 
hoopidega lööma, peksma, 
vohmima), ~ida, lohmin, 994

lohune, lohuse, 273
lohutama, 945; lohutu (troosti

tu), lohutu, 255; lohutus, lo
hutuse, 280

lohv (lõdvik, voolik), lohvi, 440 
'loid, loiu, 653; ~am (loid isik), 

~ami, 226
loide, loite, 743; loidu vt. loit
'loiduma (loiuks muutuma), lei

duda, loidun, 935; loidus, loi
duse, 272

loiguline, loigulise, 283; loigtme, 
loiguse, 273

lõigutama (lõikuma panema, 
loksutama, raputama), 945

loik, loigu, 532
'lõikuma (edasi-tagasi liikuma, 

loksuma, rappuma), lõikuda, 
lõigun, 1022

'loll, loilu, 444; lohutama (lali
sema, ühetooniliselt laulma, 
jorutama; lohutades magama 
uinutama), 945

। ioimama (pikkamisi roomama, 
aeglaselt edasi liikuma), loi- 
mata, loiman, 1091

loit, loidu, 538; ~e vt. loide; 
~Iema, loidelda, ~len, 1141; 
~ma, ~a, loidan, 1073

loiu vt. loid; ~tarna (loiuks te
gema), 945

loivama (Ioimama), loivata, 'loi
van, 1091

lojaalne (seaduslik; truu, us
tav, aus, aval), lo jaalse, 265

lojus, ~e, 269; ~'lik, ~liku, 733 
lokaal (koht, ruumik; lõbus

tuskoht, joomakoht, kõrts), 
lokaali, 403; ~ne (paik
ne; kohalik), ~se, 265; 
lokali seerima (paigustama, 
teatavale alale piirama), 982 

lõkendama (lokkavalt, õitsvalt, 
puhmastes alla rippuma), 941

lokiline, lokilise, 283; lokk, lo
ki, 527

lokk (lokulaud), loku, 548
'lokkama (lopsakalt kasvama), 

lokata, lõkkan, 1109
lokkima, 'lokkida, lokin, 1018 
lokku [lööma]
lokomobiil (jõumasin), loko- 

mobiili, 403
loks (loksumine; loksuv, logi

sev asi, vilets, kõlbmatu ma
ja, laev, masin jne.), loksu, 
475; loksa[h]tama, 943; ^a- 
ma (järsku loksuma), loksa- 
ta, -van, 1095; lokse, ^e, 740; 
~uma, ~uda, loksun, 1008; 
loksutama, 945; loksatus, lok
satuse, 280

loka^Zaud jne.; tarna (rapu
tama, loginal edasi-tagasi lii
gutama; lokku lööma), 945; 
~ti (lokutamisvahend; rip- 

I nev asi), ~ti, 252
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loll, lolli, 413; lollakas, lolla
ka, 257; ~us, ~use, 272

lombak, ~u, 241; lombard L 
(lonkur), lombardi, 219

lombard 2. (Lombardia ela
nik), lombardi, 420

lombard 3. (pandimaja), lom
bardi, 420

Komberdama (longates, vaevali
selt kõndima), 942

lombi vt. lomp
lomm (lohk, mõik või kühm, 

näit, hoobi tagajärjel plekk- 
anumas), lömmi. 414;
[lööma]; ^ima (raskete hoo
pidega muhklikuks, lohkli
kuks lööma), ~ida, lommin, 
987; ~is [olema]

lomp, lombi, 522
lompama, lombata, lompan, 

1100
lompsima (logisedes liikuma, 

kompsivat, lurtsivat häält te
gema), lompsida, lompsin, 997 

londi vt. lont; ~line, ~lise, 
283

longakil [olema]; ~e [jääma] 
longu [jääma]; ~s [olema];

/»s, ^se, 272; longutama, 945 
lonkama, longata, lonkan, 1099 
lonkima, lonkida, longin, 1013 
lonks, lonksu, 475; ~ama, 

lonksata, ^an, 1095 
lonkur, ~i, 230
lont, londi, 524; ~ aniisi

[jooksma]; ~ima (laisalt, 
lodevalt, pikkamisi kõndima, 
lonkima), ~ida, lon din, 1016; 
^is [seisma] (londikujuli- 
selt lõdvalt, ripakil); ~ Jtõrv ; 
jne.

lontrus, ^e, 272
loo vt. lood [loo], loog ja lugu 
loobin vt. loopima

loobuma [millestki] (tagane
ma, lahkuma, ära ütlema), 
'loobuda, loobun, 935; loo
bumas, 'loobumuse, 280; loo- 
bur, looburi, 230

lood (loodimisvahend; raskus- 
mõõt), 'loe e. lood i, 637 ja 
399

lood (lage õhukesemullane 
paepealne nurm), loo, 657

loodan vt. lootma
loode 1. (alg-arenemisjärgus 

olev [ihu-]vili), loote, 743
loode 2. (lootmine, lootus), 

'loote, 743; loode (lootust an
dev väljavaade, õnnejuhus), 
lootme, 843

loode vt. loe [loode]; ~ne, 
~se, 277; ~ ^poolne jne.

loodetavasti
lood ima, lood ida, lood in, 976; 

'loodis [olema] (horisontaal
selt tasakaalus, rõhtseisan- 
gus)

loodu vt. loot
lööduma (end looma, moodus

tuma, kujunema), looduda, 
loodun, 935

loodus, ~e, 272; ~e^ kirjeldus 
jne.; ~ eline, ~ elise, 283;
~ jõud, ~ teadus jne.; ~ lik, 
z^Üku, 733

loog (mahaniidetud hein) loo, 
661

looga vt. look; ~line, ~lise, 
283

looge (looklus, käänd, kää
nak, kõverus), looke, 744; 
pidama (looklema), 940, ~1- 
di (kiira-käära); ^.Idus, pi
duse, 280; ~line (loogetega 
varustatud, looklev), ^li- 
se, 283; — stama (loogeli-
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seks tegema, käänama, koo
letama), 944; ^ti (loogeldi) 

loogika (mõtlemisõpetus; jär
jekindlus, mõte), 250; loo
giline, loogilise, 283

looja, 162
looja vt. loe [looja]; looja 

[minema]; ~k (loojaminek), 
^ku, 241; loo jääminek jne.; 
^ng, ~ngu, 240; ~s [ole
ma] ; loojenema (looja mine
mas olema), 950; loojuma 
(looja minema), loojuda, 
'loojun, 935

look, looga, 481; ~as [olema]; 
~e vt. looge; ~eilne, eeli
se, 283; ~lema, loogelda, 
^len, 1139

[aja-] loolane, loolase, 275; 
[aja-] looline, loolise, 276; 
[kurb-]loolus, looluse, 272

loom, looma, 324
loom, loomu, 446
looma, 'luua, loon, 900
looma arst, ~ liha jne.; ~ar &- 

ti^teadus jne.; ^ llk, ^,liku, 
733; ~line, ^lise, 283; [küm
ne-] ^ne, «vse, 273; ~stania 
(loomaks, loomakseks muut
ma), 944; tik, ~stiku, 733, 
~stikuline, ^stikulise, 283; 
~stuina, 954; ~stus, ^stuse, 
280

loome (loomine), loome, 736; 
loomejõud jne.; loomine, 
loomise, 277; looming (kuns
tiline loomistöö), loomingu, 
240; loomis töö jne.

loomjas (loomataoline), loom- 
ja, 170; loom lik (loomatao
line, loomale omane), loom- 
liku, 729; loomne (loomale 
loomupärane), 'loomse, 265; 
loomsus, loomsuse, 272

। loomu vt. loom [loomu]; ~ lik, 
z^liku, 733; lükkus, ^-lik- 
kuse, 280; [hea-]^line, ~li- 
se, 283; ~ pärane jne.; loo
mus, loomuse, 272

loomus (noodatõmme, nooda- 
täis kalu), ~e, 269

loomus lik, loomusliku, 733; 
loomu suud jne.

loopima, loopida, loobin, 1011 
loor, loori, 406
loorber, ~i, 230; ~i^puu jne.; 
~ pärg jne.

loorima, loorida, loorin, 982; 
looristama, 944

loos, loos i, 408; ~ima, ~ida, 
loos in, 983; loos ing, loos in- 
gu, 240; loos itama, 945

loosung (märgusõna, lipukiri, 
tunnuslause), ~i, 221

loož (eraldatud istekoht, vaa- 
tekabinet teatris; [uksehoid
ja] tuba; kong; kinnine selts, 
salaühing), looži, 410

loot, loodu, 539
loote vt. loode [loote] 1. ja 2.; 

~line, ~lise, 283
! lootlik (lootusrikas), lootliku, 

729; lootma [midagi] (oota
ma. et tuleb) v. [millelegi] 
(oma lootust rajama), loota, 
loodan, 1073; lootme vt. loo
de [lootme]

lootos (taim), ~e, 272
loot s, loot si, 434
loot sik, ~u, 241
'loot sima, lootsida, loot sin, 998 
lootus, ~e, 272; ~[e]j-ikas

jne.; ~etu, ^.etu, 255; ^etus, 
~etuse, 280; kiir jne.

loov, loova, 155 v
loovima (vastu tuult siia-sinna 

purjetama, ristlema), loovi
da, loovin, 984
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loovutama [midagi kellelegi] 
(jätma, käest ära andma), 
945; loovutus, loovutuse, 280 

lõpe (loppumine; loputis), 'lõp
pe, 750

lopergune, loperguse, 281
'loppuma (latsudes liikuma, 

loksuma), loppuda, lopun, 1028 
'lops, lopsu, 475; lopsa[h]tama, 

943
lopsakas, lopsaka, 257; lopsa^ 

kus, lopsakuse, 280
'lopsima, 'lopsida, lopsin, 997;

'lopsti!; lopsutama, 945
loputama, 945; loputis (loputus- 

vahend, -vesi), loputise, 279; 
lõputus, lõputuse, 280

lora, 74; ~ma, ^,da, ~n, 
914; ^nd (lorasuu), ~ndi, 
218; ^sk (lorand), ^ski, 224

lord (tiitel Inglismaal), lordi, 
420

lori, 106; ~ma, ^-da, ^n, 
923; ~n, ~na, 200; ^sema, 
951

lörts, lortsu, 475; 'lör ts, lör tsi, 
435; lor tsima, lör tsida, loot
sin, 999; /^ti!; ~uma, ^uda, 
lortsun, 1008

loru, 127; ~ tarna, 945; ~tus, 
^tuse, 280

los s, los si, 417
lossi [lööma] (kokku, laiaks, 

lömmi, kokkupigistatud ole
kusse); ~s [olema]

'lossima ([laeva] tühjendama), 
'los sida, los sin, 990

losu (lohk, sissemuljutud rada; 
lohakas, vedelev olend), 
128; ~ma (lamama, vedele
ma), ~da, ~n, 924; ~taina 
(maha vajutama, suruma;
kükitama, lohakil, kükakil 
maas olema), 945 

lotaka.s (vedel, lõtv, kaltsutaoli- 
ne, lotendav), lotaka, 257; lo
tendama, 941; loterdama, 942 

lote rii (loosi-, õnnemäng, või- 
duloosimine), 5; ~ allegri 
jne.

lot ja vt. lodi
lot s (suur märg lumeräitsakas; 

lumelorts, lobjakas), lot'si, 
434; ~ima (märga lund sada
ma), ~ida, lot sin, 998

'lot t, lot i, 531
luba, "loa, 290; ~dus, ~duse, 

280; ~^kiri jne.; ~da,
^n, 914; matu, ~matu, 255

lubi, lubja, 699; ~jas (lubja- 
taoline), ja, 256; ~ korall, 
~ jvalge jne.

lubja Kivi jne.; ~ne, ~se, 273; 
~staina (lubjaseks muutma), 
944; ~stuma, 954; ~stus, us
tuse, 280; ~ta vt. lupjama

luga (taim), loa, 298
lugeja, zxz, 249; [s] kõnd,

~[s]konna, 728
lugem (mingilt mõõteriistalt loe

tav mõõtarv, näit, kraadide 
hulk, mida näitab teataval sil
mapilgul soojamõõtja),~i,226; 
~a, lugeda, loen, 964; ~atu, 
~atu, 255; lugemik, ~iku, 
733; ^/ine, ^-ise, 284; ~is- 
laud jne.; lugija (palvevend), 

lugija, 249
lugu, loo, 318; ~ laul, ~ jpee- 

tav, 210, ~ peetud, 173, ~ ^pi
damine, 284, jne.

luhane, luhase, 273
luht, luha, 612; ~a [minema]; 

/varna (lainetavalt voogama, 
lopsakalt kasvama), luhata, 
~an, 1134; ~a minek jne.

luide (liivahang), "luite, 743;
— stuma, 954
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luige^ZauZ 

luige laul jne.; luik, luige, 506 
luikama (valju, kõlavat, läbilõi

kavat häält tegema, heledasti 
huikama), luigata, luikan, 
1096

luine, luise, 262
luisendama (olematut asja väl

ja mõtlema v. silmakirjaks 
tegema, luulendama), 941; lui- 
sendus, luisenduse, 280

luisk, luisu, 690; ~äm (kes ar
mastab pettejuttu ajada, lui
sata), ~ami, 226; ~ama (tui
suga ihuma, teritama; pette
juttu ajama), luisata, ~an, 
1132

luite vt. luide; ~line, ^lise, 283 
luituma (värsket värvi v. väli

must kaotama, pleekima, kah
vatuma, kulunuks, vanane
nuks jääma), 'luituda, luitun, 
936

lukk, luku, 547; ~^sepp jne.
lukku vt. lugu ja lukk
lukkuma (lukku minema), luk

kuda, 'lukkun, 936
luks, luksu, 475; ~ti!; ~uma, 

~uda, luksun, 1008
luksus (toredus), ~e, 272;

~ lik, /^liku, 733
luku vt. lukk; ^line, ~lise, 283;

~ne, ^se, 273; ~ raag [ raol 
jne.; ^,[s] 'sepp; ~stama" 944; 
~stus, ustuse, 280

tull, tul li, 413; lul litama, 945 
lumehang, ~ jregi jne.; <^kas

(lumerikas), ^.ka, 257; ^ta
rna (lumega katma, lund täis 
sadama), 945; ~tuma (lume
ga kattuma), 954

lumi, lume, 87; ~ mees, ~ vaip} 
~jüalge jne.; ^ne, ~se, 273; 
~stama (lumiseks tegema, 
lumetama), 944; ^stuma, 954 

lumm (nõidus), tummu, 459;
~ama (ära nõiduma), lum
mata, ~an, 1093; ~uma (nõiu- 
tuks saama), ~uda, ~un, 936; 
^us (nõiutud olek, nõidus), 
^use, 272; lummutama (lum- 
mama), 945; lummutus, lum
mutuse, 280

luna (lunaraha), 68; usta
ma, ^stada, ^stan, 944; ~s- 
tus, ^stuse, 280

luninia (nuruvalt, pealekäivalt 
paluma, klanima, manguma), 
lunida, lunin, 923

lupard, ~i, 219
lupja vt. lubi; ^ma, lubjata, 

^n, 1103; lupjuma (lubjaks 
muutuma), 'lupjuda, lupjun, 
936

lups, lupsu, 475; lupsa[h]tarna, 
943; ~ama, lupsata, ^an, 
1095; ~ti!; ^uma, ^.uda, lup- 
sun, 1008; lupsutama, 945

lurin, ~a, 200; lurisema, 951; 
luristama, 944

lurjus, ~e, 269
'lur pima (ahnesti lurinat söö

ma), lür pida, lur bin, 1014
'lur r (liiga vedel, mitte küllalt 

paks toit, näit, supp), lurri, 
416

'lurts, lurtsu, 475; lur tsima, 
lurtsida, lurtsin, 999; ~ti!; 
~uma, ^uda, lurtsun, 1008; 
lurtsutama, 945

lusikas, lusika, 257; lusika täis 
jne.

lus t, lus ti, 439; lus takas (lus- 
tikas, lustlik), lus taka, 257

luste (vilja sees kasvav umb
rohi), luste, 740; lustene, 
lustese, 277

lus^tjioone, ~ mäng jne.; lus- 
tikas, lus tika, 257; lus tiline, 
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lustilise, 283; ~inia (lusti 
omama), ^ida, lus'tin, 1002;
~ Iik, ^liku, 729

luteri [usk]; usuline jne.; lu
terlane, luterlase, 282; luter
lik, luterliku, 733; luterlus, lu
terluse, 280

lut ikas, lut ika, 257
luts, lutsu, 475
lutsima (lutsutama), lut sida, . 

lut sin, 998; lut sutama, 945
lut t (lapse imemiskummi), lu

ti, 531
lutt (puukoorest karjasarv,-pa- 

sun), lutu, 552; lutu säru jne.
luu, 9
luua vt. looma
luuane, luuase, 273
luubi vt. luup 1. ja 2.
luud, luua, 563; ~ama (luuaga 

pühkima), luuata, ~an, 1113
luude rohi jne.
luuk, luugi, 515
luu Zcere, ~ painaja, 249, jne.; ! 

luu- kon t (luu ja kont), luu- 
kon'di, 525

luul (arvamine, ettekujutus, väi- . 
jamõeldis), luulu, 445

luule, luule, 736; luuleline, 
luulelise, 283; ~ndama (väl
ja mõtlema — olematut asja), 
941; ~taja, ~taja, 249; ~ ta
ina, 945; ^tus, ~tuse, 280; e 
~tvis kogu jne.

luuline, luulise, 276; luunema 
(luustuma), luuneda, luunen, 
932

luup 1. (ühemastiline ranna- ja 
kaluri-veesõiduk), luubi, 517

luup 2. (suurendusklaas, klaas- 
lääts), luubi, 517

luur, luuri, 406; ~aja, ~aja, 
249; /varna, luurata, ~an, [ 
1091; luure, ~e, 736; ~e^salk

jne.; (luurama), ~ida,
luurin, 982; luuritsema (luu
rama, varitsema), 952

luus ima, "luus ida, luus in, 983 
luus ta ma (luuks muutma), 

luustada, "luustan, 927; luus
tik, luustiku, 729; luustuma 
(luuks muutuma), "luustuda, 
luustun, 936; luu süsi, luu-

vtiisikus jne.; luutu, luutu, 169 
lõa vt. lõõg
lõbu, 115; ~ reis [ reisu] 

jne.; ~s, ^sa, 204; ~stama, 
944; astuma (end lõbusta
ma), 954; ^stus, ^stuse, 280; 
~stus maks [ maksu] jne.; 
~sus, ~suse, 280; ~ tse ma, 
952; ~tsus, otsuse, 280

lõdin, ^a, 200; lõdisema, 951
lõdva vt. lõtv; ustama (lõdvaks 

tegema), 944; — stus, ustuse, 
280

lõdve (lõtvumine), lõtve, 748; 
^ndama (lõdvemaks muut
ma), 941; ~ndus, ~nduse, 
280; nema (lõdvemaks muu
tuma), 950; lõdvik (voolik), 
lõdviku, 241

login, ^a, 200; logisema, 951; 
lõgistama, 944; lõgistus, lõgis- 
tuse, 280

lõhang (lõhe, pragu; sügav jär- 
sukaldane merelaht; lõhutud 
puupaku, palgi jne. osa, halg), 
~u, 240; lõhas tarna (lõhki 
kiskuma), 944; lõhastuma, 954; 
lõhastus, lõhastuse, 280

lõhe vt. lõhi; ~Jcala jne.
lõhe, 140; lõhe (lõhkumine, 

lõhkamine), "lõhke, 771; un
dama (lõhesemaks tegema, 
vähehaaval lõhestama), 941; 
~nema, 950; ~stama, 944;

s tik (lõhedekogu, praos- 
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tik), istiku, 733; ~stis (kä
ristis, lõhestunud koht), ~s- 
tise, 279; ^stuma, 954; ~s- 
tus, ^stuse, 280

lõhi (kala), lõhe, 83
lõhk (lõhe [lõhe], pragu; lõhu

tud terviku osa, lõik, kild, 
halg), lõhu, 686; ~ama ([lõh
keainetega] purustama), lõ
hata, ~ an, 1130; ~ejäine jne. ; 
~ema, ^eda, ^en, 929; ~ev7, 
^,eva, 210; [ajama]; ~i- 
ne, ~ise, 277; ~uma, ^uda, 
lõhun, 1054

lõhmus (niinepuu, noor pärn), 
~e, 269

lõhn, lõhna, 358; lõhnakas (lõh- 
narikas), lõhnaka, 257; lõhna- 
line, lõhnalise, 283; ~ama, 
lõhnata, ^an, 1094; lõhnane, 
lõhnase, 273; lõhnastama, 944; 
tolmutama, 945

lõhu vt. lõhk; ^stama (osa
deks lõhki ajama), 944: as
tuma, 954; ~stus, ~stuse, 280

lõida vt. loit
lõige (lõikamine; lõik; uuest 

reast algav kirjutus- v. trüki- 
osa, trükijärk), lõike, 744; 
~nd (kirjutise lõige, trüki
järk), ~ndi, 218; lõigu- 
line, lõigulise, 283; lõigustama 
(lõikudeks tegema, katki lõi
kuma), 944; lõigustuma (lõi
kudeks muutuma), 954; lõigu
tama (peitsima), 945

lõik (lõigatud tükk), lõigu, 532; 
~ama, lõigata, ~an, 1096; 
~amis nuga jne.; ~ejhaav, 
~vlaud jne.; ~ ^hammas, 
~vhein jne.; ~uma (end lõi
kama, vastastikku üksteist 
lõikama), ~uda, ~un, 936; 
~uma (kestvalt, pidevalt lõi

kama, nikerdama), ~uda, lõi
gun, 1022; ~us, ~use, 272; 
^us kuu jne.

lõim (lõimlõng; puusüü; leiva
küna; mest, toimkond: „nad 
on ühes lõimes"; kangas), lõi
me, 375; toimetama (looma, 
tekitama), 945; toimetis, lõi- 
metise, 279; toimetuma (tek
kima, lööduma*  arenema), 954; 
toimetus, toimetuse, 280;

j ~ kangas jne.; ~ kõnd, 
~ konna, 728; ~lane (ühes

1 mestis, toimkonnas olija),
; ~lase, 275

lõin vt. looma ja lööma
1 tõtt (kõnetoru meremeestel), 
I lõida, 484

lõiv (maks [-u]), lõivu, 454
lõka[h]tarna 1. (põlema pahva- 

tama), 943
Iõka[h]tama 2. (korra, järsku 

logisema, nõksahtarna), 943; 
lõkats (logisev asi), lõkatsi, 
232

lõke (väike [laus-] tuli, leek), 
lõkke, 749; ~ndama, 941; 
~ndus, ~nduse, 280

lõkerdama (palju naerma, nae
ru lagistama), 942

lõkkama (lõkkega põlema, lee
kima), lõkata, lõkkan, 1109;

I lõkkama (lõkkele lööma), 
lõkkuda, lõkkan, 936

lõks, lõksu, 475; lõksa[h]tama, 
943; ~uma, ~uda, loksun, 
1008; loksutama, 945; loksa
tus, loksatuse, 280

lõmm (kooritud puupakk, mil
lest peergusid kistakse), tõm
mu, 459; tõmmus tarna (lõhus
tama, pilbastama), 944

lomp!; ~ama (ahnest! neela
ma, lonksama), lõmbata, ~an,
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1100; ^ima, ^ida, lõmbin, 
1014

lõmps (lusikatäis, neelang, 
lonks), lõmpsu, 475; lõmpsa- 
kas (suur lõmps), lõmpsaka, 
257; ~ima, ^ida, lõmpsin, 997 

lõng, lõnga, 349; lõngaline, lõn- 
galise, 283; lõnga õli jne.; 
[hõbe-] ~ne, ~se, 265

lõo (lõoke), 22; ~ke[ne]
(lind), z^kese, 278

lõpe (lõppemine, lõpp), lõppe, 
750; ~ tarna, 945; ^tis (lõpp, 
ots), ~tise, 279; ^-tus, ^tü
se, 280; lõp lik, lõpliku, 729;
lõp likkus, lõplikkuse, 272 

lõpma (— lõppema), 'lõppa, lõ
pen, 1076; ~tu, /^tu, 255;
~tus, ^tuse, 280

lõpp, lõpu, 549; ~ama (likvi
deerima), lopata, ~an, 1110;
~ arve, ~ eksam jne.; ~e- 
ma, ^eda, lõpen, 1009

lõpu kiirus, ~ pool jne.; ^ kor
ral [olema]; ~ korrale [jõud
ma] ; ~ks; z^lejuiimine, 277, 
jne.; ^nd (jäse), ~ndi, 218;
~ne, ~se, 273; (veeloo
made hingamisvahend), ^se, 
269; ^-tu, ^tu, 255; ~ ^tun
nistus jne.; ~tus, ~tuse, 280 

lõtk (liikumis-, lõtkumisruum), 
lõtku, 467; ~uma (vankuma, 
logisema), z^-uda, lõtkun, 1007 

lõtv, lõdva, 497; ~e vt. lõdve;
z^uma, 936; ~us, ^use, 272 

lõua vt. lõug; z^kas, ~ka, 257;
[laia-] z^line, ~lise, 283; 
~ luu jne.

lõuend, ~i, 218; z^ine, ~ise, 283 
lõug, lõua, 566; ~ama, lõuata, 

zvan, 1115
lõugas 1. imüür kolde, lee esiser- 

val, kõrval), lõuka, 784

lõugas 2. (sopp [sopi], käär, 
auk, urgas), lõuka, 784

lõug jalaline [vähk] jne.; [har
jas-] ~ne [loom], ~se, 265

longutama [linu], 945; lõuguti, 
lõuguti, 252; lõugutus, lõugu- 
tuse, 280

lõuka vt. lõugas 1. ja 2.
lõu 'koer
lõuna, lõuna, 735; lõuna-eesti 

[murded]; lõuna laud, lõu
na maa jne.; lõunaline, lõu- 
nalise, 283; lõunane, lõuna
se, 275; ~ stama (lõunat söö
ma), 944; tarna [kedagi] 
(lõunasööki andma [kellele
gi]), 945; lõunati — lõuneti

lõust (näomoonutis, veider, 
koletislik nägu), lõusta, 367;
~lik, z^liku, 729

lõu tõbi (peataud, nõlg [hobu
se lõuaaluste näärmete põle
tik])

lõvi (loom), 112
lõõg (ohelik looma kinnisidu

miseks, kütke; mõõt — ,,lõõg 
on täis”; poomisnöör — 
„tõmbas enese lõõga”), lõa, 
568

loogas (lõtv), 'lõõgsa, 174
lõõm, lõõma, 323; ~ama, lõõ

mata, zvan, 1091
lõõp (alpija, vigurdaja), lõõbi, 

517; ~ima, ^ida, lõõbin, 1011 
lõõr ([ahju] truup, toru; hin-

gekõri), lõõri, 406
loorima, lõõrida, lõõrin, 982; 

lõõritama, 945; lõõritus (lin
nu häälitsus), lõõrituse, 280

lõõsk (suur, kange tuleleek), 
lõõsa, 606; ~ama (kangesti 
leegitsema), lõõsata, ^an, 
1132
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lõõts, lõõtsa, 361; jne.;
~uma, ~uda, lõõtsun, 1008;
lõõtsutama, 945

lähema (aega võtma millekski, 
maldama, kärsima), läheda, 
lähen, 916; ~tu, ~tu, 255;
~tus, ~tuse, 280

läbi [veel; 'kaudu (läbis- 
tikku); ^käigu Jcoht jne.;
~ käik jne.; ~ma [midagi] 
(läbi minema [millestki]), 
^,da, ^n, 923; ~ne (avause- 
ne, läbipäästav; läbi ja läbi 
samast ainest), ~se, 273; 
/x, paistmatu, 255, jne.;
~ segamini; ~ segamisi;

segi; ~starna (läbi tor
kama, läbi puurima; läbima), 
944; ~s tikku; ~stikum\ ^s- 
tikuse, 273; ~stuma, 954; ^s- 
tus, ^stuse, 280; ~ tungiv, 
210, jne.

läga, 39
lähe (minek, väljaminek), läh

te, 775
lähe (lähene; lähedus), ~da, 

196; ~dal; ^-dale; ^dalt; 
~dane (lähine), ~dase, 281; 
~dus, ^duse, 280; Idane 
(kaunis lähike), ^Idase, 281;
~m, ~ma, 199; ^mal; ^ma
le; ~malt; ~ mus, ^muse, 280 

lähen vt. minema
lähendama, 941; lahendus, lä

henduse, 280; lähene, lähese, 
273; lähenema, 950; lähes tik 
(keskkond, lähis-ümbrus), 
lähestiku, 733; lähestikku; 
lähestikune, lähestikuse, 273 

lähetama (saatma), 945; lähe
tus, lähetuse, 280

lälüke[ne], lähikese, 287; lähi
kond (lähispiirkond), lähi
konna, 728; lähim (kõige lä

hem), lähima, 199; läbimine, 
läbimise, 284; lähimus, lähi- 
muse, 280; lähine (lähene, 
lähike), lähise, 273; lähis (lä
him koht või punkt), lähise, 
268; lähis külg, lähis^s-ittzuZus 
jne.

lähk (järve väljavoolukoht), 
lähu, 685

lähker (anum), lähkri, 190 
lähme (mingem, läki) 
lähte vt. lähe [lähte]; r^^aeg, 

~ koht jne.; lähtkõnd 
(saatkond; retkkond), lähi
konna, 728; lähtuma, lähtu- 

। da, 'lähtun, 936
läidan vt. läitma; läide (süüde;

kuma, läige), 'läite, 743
Iäiga[h]tarna (järsku, ühe kor

ra läikima), 943; läige, 'läike, 
744; läigitama (läikima pa
nema), 945; läigitsema (kest
valt vähehaaval läikima, lee
gitsema), 952; läigitus, läigi- 
tuse, 280

läik, läigu e. läigi, 532 ja 515; 
~ene, ~ese, 277; ^etu, ^etu, 
255; ~ hõbe, ~ ^triikimine, 
284, jne.; ^ima, ~ida, läigin, 
1010; leina (korduvalt, kest
valt läikima), läigelda, ~len, 
1139

I läila, 141; ^stama (läilaks 
tegema; läila olema, ileta-

i ma.), 944; läilus, läiluse, 272 
läinud vt. minema 
läitma (süütama; kumama, 

paistma, läikima, virvenda
ma), läita, läidan, 1073

। läka köha jne.; ~[s]tarna, 944; 
~[s]tus, ~[s]tuse, 280

| läki (mingem, lähme)
I läkiläki (müts), 144
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läkitama, 945; läkitus, läkituse, 
280

läkk (läga), läka, 499 
läksin vt. minema
lällama, läilata, lällan, 1093; 

lällutama, 945; lällutus, lällu- 
tuse, 280

lämb (lämbumus), lämmu, 663;
(hauduv, lämmatav soe), 

~e, 165; ~uma (õhu puudu
sel surema), ^uda, ^un, 936; 
~uinus, sumuse, 280; ~us, 
/^use, 272; lämmastama 
(lämmatama), 944; lämmas
tik, lämmastiku, 733; läm

mastik Jiape jne.; lämmasti- 
kune, lämmastikuse, 273; 
lämmastikujrikas jne.; läm- 
mastikus^Tiape jne.; lämma
tama, 945; lämmatas, läm- 
matuse, 280; lämme (lämbe, 
soe; hauduv, lämmatav soo
jus), ~e, 758; länunima (soo
jaks minema, soojuma), läm- 
mida, lämmin, 934; lämmita- 
ma (soojutama, soojaks te
gema), 945

lämp (viltune asi, kõverasse 
kasvanud osa), lämbi, 522;

[minema] (viltu, välja
poole pöördunud olekusse; 
nurja, luhta); ~is [sarved]; 
~ jalg jne.

läng, längu, 465; längakil 
[olema] (poolviltu, langakil); 
längakile [jääma]; ~Jciri 
jne.; ~u [jääma] (poolviltu, 
langu); ~us [olema]; ~us 
(poolviltune seisang, länga- 
kilolek), ~use, 272; länguta
ma, 945

lännik (kaanega puuanum), 
^u, 241

läpastama ([niiskuse, ummuk- 
sil-oleku tõttu] halvaks mine
ma, kopitama), 944; läpastus, 
läpastuse, 280; läppuma (lä- 
pastanuks minema), läppuda, 
'läppun, 936

lärin, ^a, 200; larisema, 951
lärje puu (lehtmänd)
lärm, lärmi, 427; ~ama, lär

mata, ^an, 1094; lärmikas, 
lärmika, 257; ^ima, ^,ida, 
lärmin, 994; lärmitsema, 952

lärts, lärtsu, 475; lärtsa[h]ta
rna, 943; ~ti!; ~uina, ^uda, 
lärtsun, 1008; lärtsutama, 945

läte (allikas), lätte, 752
läti [kirjandus]; ~ ^keelne 

jne.; ~staina, 944; ^stuma, 
954; lät lane, lät lase, 275

lävi (künnis), läve, 94
lääge, 165; läägjas (lääge

võitu), läägja, 170; läägus, 
'lääguse, 272

lään, lään i, 405
lääne vt. lääs; ~jmaa jne.;

^mere soome [keeled]
läänl^aZZuuus, ~jnees jne.; 

~line, /^,lise, 283; ~ stama 
(lääni andma, lääniga varus
tama), 944; ^stus, ~stuse, 
280; lään^mõis jne.

läänlane (läänemaalane), 'lään
lase, 275

lääp (kõverdunud, viltuläinud 
ese), lääbi, 517; ~ama (ras
kesti, longates käima), lää- 
bata, ~an, 1097

lääs (ilmakaar), lääne, 616
lääts, läätse, 394; läätseJeem 

jne.; läätseline, läätselise, 283; 
~jas (läätsetaoline), ~ja, 
170; klaas jne.

lödi, —, 97
'löe vt. lüsi
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löga

löga, 39; ~ne, ~se, 273
löma, 60; kii [olema]

(madalasti vastu maad suru
tud olekus, lidus, lümakil); 
~kile [jääma]; ~le [kee
ma]; ~ stania (lömaks tege
ma), 944; ~stuma, 954; ~s- 
tus, ^stuse, 280; lömitama 
(lömakil, lidus maas olema, 
lömitama, orjameelselt kel
legi ees roomama), 945; lö- 
mitus, lömituse, 280

lönš (lõunaeine), lönši, 436
lör ts, lör tsi, 435; ~ima, ~i- 

da, lörtsin, 999; lörtsuma, 
lörtsuda, lörtsun, 1008; lört- 
sutama, 945

lõss (kollane või hall pudev, 
urbne, peen lupjasisaldav sa
vi) , lõssi, 417

lõssi [lööma] (lossi); [ole
ma]

lööbe vt. lööve; ~ ^haigus 
jne.; ~line, ~lise, 283; löö- 
bima (— loobuma), lööbida, 
'loobin, 933; lööbuma (välja 
lööma — haiguse kohta), 
'loobuda, loobun, 935

löögi rühm, ~ jvalmis jne.
löök, löögi, 515; ~ jpill, ~ jsõ- j 

na jne. " v ,
'lõõm, lööma, 324; lööma, !

lüüa, löön, 905; lööma mees
jne.; lööming, löömingu, 240

'lööv (kuuritaoline kerge hoo
ne; teatav suurema hoone 
osa), löövi, 411

lööve ([haiguse] väljalöömine), 
lööbe, 753

lüdi ([pähkli, tõru] kest, kaun), 
97; ~ma (lüdidest välja 

poetama, näit. pähkleid), 
~da, ~n, 923

*üh. — lühendatult

liihe (lühike), ~da, 196; ~dus, 
^.duse, 280; Idane (lüheda- 
võitu, kaunis lühike), ^Ida- 
se, 281; ~nd (see, mis on 
lühendatud), /^ndi, 218; un
dama, 941; ~ndus, ^nduse, 
280; ~nema, 950

lühi (lühike), ~da, 196; ~^aeg
ne, ~ jnägelik, 733, jne.; ~da^ 
ne (luhidavõitu, lüheldane), 
~dase, 281; ^dus, ^duse, 280; 
^ke[ne], ~kese, 287

'liiht (vokil), lühi, 650 
'lühter, lühtri, 190 
lükand (eraldamiseks ettelüka- 

tav osa; siiber), ~i, 218;
uks jne.; lükati (— lü

kand), lükati, 252; lüke (ühe
kordne lükkamine), 'lükke, 
749; lüke (höövel), lükme, 842 

'lükk (lükkav, lükatav või lük- 
kuv asi), lüki, 527; ^ama, lü
kata, ~an, 1109; ~ Jielk,
~^sein jne.; ~ima (reastama, 
ritta seadma [nööri, paela, 
varda jm. otsa]), ~ida, lükin, 
1018; ~uma, ~uda, ~un, 936 

lüli (järk, liikmeosa, [ahela, ke
ti] rõngas), 103; ~ja, ~ja, 
249; algne [loom] jne.; 
~kas (lüürikas; tihedate süü
dega, tihe [puu]), ~ka, 257; 
~line, ~lise, 283; ~ma (lüli
de kaupa asetama, ühendama 
v. eraldama), ~da, ^-n, 923; 
~ne, ~se, 273; ustama (lii- 
gestama), 944; [kaksik-] ^.sus, 
~suse, 280; ^taja (lülija), 
~taja, 249; ~tarna (lülima), 
945; ~tus, ^-tuse, 280 

lümakil [olema] (lömakil); ~e 
[jääma]

'lümf ([ihu-, koe-] mahl; [rõu
ge-] lima), lümfi, 421
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lümitarna (lömitama), 945; lii- 
mitus, lümituse, 280

lüngaline (lüngaga varustatud), 
lüngalise, 283; lüngiline (lün
kadega varustatud), lüngilise, 
283

lünk (auk, mulk, vahelejäänud, 
puuduv koht), lünga, 489; |

-Uku, 729
lüps, lüpsi, 433; lüpsik, lüpsiku, I 

241; lüpsi lehm jne.: —ma, 
— [tja, lüpsan, 1068 

lüsi (vikativars), 'löe, 309
lüt seum (gümnaasium, kõrgem 

õppeasutis), lütseumi, 404
lütt, liite vt. lüsi
lüüa vt. lööma; — saamine, 

277, jne. v
lüüra (vanakreeka kannel), -, 

141; lüürik, lüüriku, 241; lüü
rika (tundeluule), lüürika, 250; 
lüüriline, lüürilise, 283; lüüri- 
lis-eepiline, 283

lüüs (paisusilm), lüüs i, 408 

m — meeter; m- — ruutmeeter;
m3 — kuupmeeter

m. a. _  mineval, möödunud aas
tal

ma vt. mina
'maa, —, 1; — ala jne.; -hu

ina (maanduma), 935
maadlema, maadelda, 'maadlen, 

1135; 'maadlus, maadluse, 272 
maadimia (maaks, mullaks 

muutuma), 'maaduda, 'maa- 
dun, 935

maage (roostene raudasisaldav 
vesi), "maake, 744; vesi jne.

maagia (nõiakunst, mustkunst, 
nõidus), -, 248; maagiline, 
maagilise, 283

maagikas (maagirikas), maagi- 
ka, 257; maagi soon jne.

maa ilm jne.; -ilma riik jne.;
— ilm kõnd, 728; — ilm-
lane (maailmakodanik), 275; 
— ilmne

maak (metallimuld), maagi, 
515; — ene, —ese. 276; — e-

soo jne.; — sisalik jne.
maa kera jne.
'maakler (kaubavahendaja), — i, 

230

M.
maakond, maakonna, 728;

— lik, —liku, 729; maakonna- 
linn jne.

maal , maal i, 403
[kodu-] maalane, maalase, 275 
maalduma (piima andma hak

kama, näit, ahtra lehma koh
ta, sõõrduma; pehmenema), 
'maalduda, maaldun, 936

maaler, maalri, 190; — meister 
maale tulek jne.
maalija, —, 249
[isa-] maa lik, maaliku, 729 
maali kunst jne.; —line, —lise, 

283; maalima, maal ida, —n, 
979

[kodu-] maaline, 'maalise, 276 
maal ing, — u, 240
maa linn jne.; [siia-] —Ine, —1- 

se, 265; —ndama (maale juhti
ma [näit, lennukit]; maasse 
juhtima [näit, piksevarda traa
ti]), — ndada, —ndan, 926; —n- 
dik (maakoht, mõis), —ndiku, 

729; — nduma, — nduda, —li
dun. 936; — ndumis koht jne.; 
— ndus (maa-asjandus), —n- 
duse, 272; — nduslik, — ndus- 
liku, 733; — ne, — se, 263



naania 225 magneeto

laania (kirglik harrastus; hul
lus), 248

Haan tee (lüh. mnt.)
>iaar^a -aä (— maarjas), 

klaas, ~ jpä&v jne.; maar
jas, 'maarja, 170; ~tarna, 945; 
'maar jää (— maarjas) 
laa seadus jne.

r aasika mahl jne.; ~ne, -vse, 
281; maasikas, maasika, 257; 
maasik punane jne.

Liaas taap (mõõtkava), maas- 
taabi, 517

/uaas tik, maastiku, 729; 'maas
tikuline, maastikulise, 283; 
'maastüma (maaks muutuma, 
maaduma), maastuda, maas- 
tun, 936; maa tasa; maa

teadus, 'maa viljus jne.; 
inaatu, maatu, 169

ladal, ~a, 198; ~ daina, 940; 
~duma, 953; madalik, ^iku, 
733; ~ maa, rõhk jne.; 
~ niik (madalmaa), ~miku, 
733, ^uke[ne], ~ukese, 286; 
~une, z^use, 281; ~us, ^use, 
280
tadam (proua), ^i, 226
ladar (taim), ~a, 203

> ladeira (vein), 141
ladin, ^a, 200; madistama, 944 
lad jakas (malk, vemmal, ma
lakas), mad jaka, 257
lad jar, 230; [keel]
aadonna (püha neitsi, jumala
ema; Maarja pilt, maal, ku
ju), 151

nadrats, ^,i, 232
madrus, ^e, 269; ~e ülikond 

jne.
madžoor (helitõug), madžoori, 

406
nadu, 'mao, 314; ~jas (mao-

taoline), ja, 256; ~ kotkas 
jne.; ~ne [koht], ^se, 273 

maestro (helikunstniku, eriti
helilooja tiitel), 167

maeta ma, maetud vt. matma 
mag. — magister
magadis (magamiskoht), ^,e, 

279; magale [minema] (ma
gama) ; magama, magada, ma
gan, 914; magamistuba jne.

magas (magasiait), ^i, 231; ~i- 
^ait (tagavaraait, ladu, eriti 
vilja tarvis) jne.

magasin (ladu, ait, suur kaup
lus), ~i, 137

magatama [kedagi] (magama 
panema, uinutama; [kellegi] 
juures magama), 945

mage, ~da, 195; ~ndarna, 941;
~nema, 950; ~starna (mage
daks tegema), 944

ma gister (teaduslik kraad; or
dumeister, rüütliordu pea
mees), magistri, 190

magistraal (pealiin, peajoon), 
magistraali, 403; ~ne (ma
gistrisse või magistraalisse 
puutuv; peamine, põhialusena 
esinev), ~se, 265; mägist raat 
(linnavalitsus, linnaamet, rae- 
kohus), magistraadi, 520

magma (tainassalv; sete; tuli
kuum ning vedel maakerasi- 
sene ainemass), 141

magnaat (kõrgem aadlisoost 
riigiametnik, eriti endises Un
garis ja Poolas), magnaadi, 
520

mag neesia, 248; ~ valgus 
jne.; magneesium (metall), 
mag neesiumi, 136

mag neetima (magnetiliseks te
gema), mag neetida, magnee- 
din, 1012; magneeto (kõrge- 

15



magnet 226 maiustas

pingevoolu tekitamise apa
raat), magneeto, 146

magnet, ~i, 235; hiline, hilise, 
283; ~ine, ~ise, 283; ^i see
rima (magnetiliseks tegema; 
magnetismi varal magama pa
nema), 982; magne tism, ~ is
mi, 428; ~i väli jne.; ~jnõel 
jne.; ~o teraapia (arstimine 
loomalise magnetismi abil) 
jne.

mag noolia (soojamaine ilupuu), 
248

magu 1. (maik), 'mao, 316 
magu 2. (kõhus), mao, 316 
magun (lill), ~a, 200
magus, ~a, 204; ~ tarna, 944;

~J;oit jne.; ~us, ^use, 280 
maha vt. maa; ~ arvutus,

~ ^jäämine, 277, jne. 
mahagoni puu jne.
maharadža (india vürsti ning 

kõrgema riigiametniku tiitel), 
—, 141

mahe, ~da, 195; ~dus, ~duse, 
280; ^ndama, 941; ~nema, 
950

'mahl, mahla, 353
mahla jooks, ~jnääre jne.; 

~kas, ~ka, 257^ ~kus, ^-ku
se, 280; ~ne, ^se, 273; ~tu, 
~tu, 255

ma hoonia (põõsastaim), ~,248 
mahorka (liik tubakat), 141 
'maht (võime midagi enesesse

vastu võtta), mahu, 694
'maht (võimalus, vaba aeg), mä

hi, 650; [sala-] ~i; —ima 
(mahti, võimalust leidma), 
— ida, mähin, 1045

"mahtuma, 'mahtuda, mahun, 
1058

mahu vt. maht [mahu]; -ta
rna, 945; — tavus, — tavuse,

280; — ti (reservuaar), — ti
252; ^tus, —tüse, 280 

mahv, mahvi, 440 
mai (lehekuu), —, 21 
maia (indiaanlasrahva liige)

—, 141
maias, maia, 778; — mokk jne., 

— tarna (maiaks^ tegema
maiu starna), 944

maidel (kala), "maidla, 175 
maidla kala jne.

maigune, maiguse, 273; maiga 
tarna [suud], 945; maigutus, 
maigutuse, 280; 'maik, maigu 
532

'mai kellukas, — Jtuu jne.
"mailane (maaalune vaim 

taim), "mailase, 275
'maim (väike olend, eriti kala- 

poeg), maimu, 446; maimuke 
[ne], maimukese, 286

maine, maise, 262
maine, "maine, 736; mainima, 

'mainida, mainin, 981
'mais (türgi nisu), maisi, 408 
'maisel (viipur, tikats, tiks, näit.

kellal), 'maisli, 188
maisi (maad mööda, maismaal) 
mais maa jne.; —tu, —tu, 169;

—us, —use, 272
"mait (raibe), malda, 484 
maitse, maitse, 740
"maitse asi jne.; —kas, —ka, 

257; — line, -Ilse, 283; —ma, 
— da, maitsen, 975; maitsesta
ma (maitset andma), 944; 
— tu, — tu, 255; — tus, —tüse, 
280; —v, "maitsva, 183; -maits
ma, maitsta, maitsen, 1070; 
'maitsmis ?neeZ jne.

"maius, —e. 272; ~jroog [ roa] 
jne.; maiustama, 944; maius- 
tis, maiustise, 279; maiustus, 
maiustase, 280



maja 227 mammi

maja, 47
majajas (kobras), maja ja, 256 
majakas (tuletorn), majaka, 257 
maja koer, ~ ^pidamine, 284, 

jne.; ~'kond, ^konna, 728; 
~'kondne, ^'kondse, 265;
~"lik, /^liku, 733; ^line, ^Il
se, 283; ~ndama (majandust 
pidama, juhtima, majanduse 
alal teotsema), 941; ~ndus, 
~nduse, 280; ~ndus lik, ^n- 
dusliku, 733; ~ndus^minister, 
~ndus teadus jne.; ^sk[e]- 
lema (maja pidama), ~sk- 
leda e. ^skella, /^sk[e]len, 
948; ^s tik (majade kogu), 
~stiku, 733

majesteet, majesteedi, 520;
~ lik, z^liku, 729

major, ^i, 230
majo raan (meiram, vorstirohi), 

majoraani, 405
majo raat (vanema-ealise eesõi

gus sugukonna-mõisa pärida; 
sugukonnamõis), majoraadi, 
520

majus (majapidamine), ^e, 269; 
majutama (majadesse, kõrte- > 
risse paigutama), 945; maju- ' 
tus, majutuse, 280

makaako (ahv), 146
ma'kao (punane papagoi), 

22
makaron (toiduaine), ^i, 137 
make doonlane, make doonlase

275
makrel (kala), ^,i, 225
maks, maksu, 475
maks, maksa, 362; maksane, 

maksase, 273; maksa vorst 
jne.; ~jpruun jne.

makse (maksmine), makse, 740;
maksev, 'maksva, 183

maksi maal~hind jne.; ~ne,

~se, 265; maksimum (ülem
määr), maksimumi, 136

maksma, 'maks[t]a, maksan, 
1066; ~ ^hakkamine, 284, jne.; 
~tis (maksmata jäänud sum
ma), ~tise, 279; maksmis-
viis [-i] jne.; maks nik, 

maksniku, 729; 'makstav, 
'makstava, 210

maksu alune, ~ juhatus, 
~ jõuetus jne.; ~line, ~lise, 
283; maksuma (maksma mi
nema, hinda omama), mak- 
suda, maksun, 936; maksus, 
maksuse, 272; ^stama, 944; 
~stus, ~stuse, 280; maksvel 
[hoidma] (maksvuses); niaks- 
vele [pääsema]; 'maks\Tis, 
'maksvuse, 272

malaaria (halltõbi, soopalavik), 
~, 248

ma lai [keel]; ~lane, ^lase, 
275

malakas, malaka, 257
maid (meelerahu, püsivus, lä- 

bemus, kärsimus), mällu, 668; 
~ama (lähema,' püsima, kär- 
sima), mallata, ^an, 1120; 
~amatu, ^ainatu, 255

male, 140; ~jaud jne.;
~line, ^lise. 283; ^nd (ma- 
lenupp), ^.ndi, 218; tarna 
(malet mängima), 945

malev (sõjavägi [eriti muinas
eestlastel] ; Kaitseliidu ühik), 
~a> 210; ^lane, ^.lase, 282

malgutama (malka andma), 
945; malk, malga, 487

mall (mõõteriist), malli, 413 
malm, malmi, 427; ~ne, ~se 

265
malts, maltsa, 361
mamma, 141; mammi,

mammi, 144



mammon 228 manufak tuur

mammon (rikkus, raha), ~a, 
200

mammut (muistne loom), ~i, 
235

'mamsel, mamsli, 188
man (juures)
manala (allilm, varjuriik, sur

nuteriik), 251; ~ne, ^se, 
282

manama (ära vanduma, need
ma, mõnama; nõiduse väel 
esile kutsuma), manada, ma
nan, 914

mana tark (nõid, nõiduja) jne. 
mandaat (käsk, käskkiri; üles

anne, edasivolitus; volitami
ne, volitus), mandaadi, 520; 
~ komisjon jne.

mandariin (riigiametnik Hii
nas; liik apelsine), mandarii
ni, 405

'mandel, mandli, 188; mandli- 
jpuu jne.

mandoliin (keelpill), mandolii
ni, 405

mandri vt. manner; —Une 
[kliima], —lise, 283

mandžu (rahva liige), —, 147 
manduma (vaimliste ja keha

liste omaduste poolest halve
nema), manduda, mandun, 
936; mandus (mandumine, 
mandumisseisukord), 'man- 
duse, 272

maneer (viis, hea komme; halb 
komme, harjumus, edvistus 
[kunstis]), maneeri, 406;
-lik, -Uku, 729

ma neež (ratsutamistee, -kool), 
maneeži, 410

mangaan (metall), mangaani, 
405

mäng roov (lõunamaine puu), 
mangroovi, 411

manguma (pealeajavalt palu
ma, nuruma, musteldama, 
nuiama), manguda, mangun, 
1007

mani fest (pidulik teadaanne, 
avalik kuulutus), manifesti, 
439

mani küür (käte, eriti küünte 
eest hoolitsemine; küüntelõi- 
kaja), maniküüri, 406

mani okk (ühe lõunamaise tai
me juur), manioki, 527

manisk (kraealus, rinnaesine), 
-i, 224

manitsema, 952; manitsus, ma
nitsuse, 280

' manna, —, 141
manne keen (liigesnukk, proo- 

vimismudel), mannekeeni, 405
manner (suur maismaa-ala), 

mandri, 837; — maa (man
ner) jne.

j mannerg (väike plekkämber),
| -u, 240
j mannetu (vilets, armetu, väeti, 

saamatu), —, 255; — s, — se,
I 280

mano meeter (tiheduse-, rõhu- 
mõõtja)

mansard (katusekamber; man- 
sardkatus), mansardi, 420; 
— kord jne.

manset (kätis), —i, 235
'mant (juurest)
'mantel, 'mantli, 188; — jpaa- 

vian jne.
man tiss (logaritmi juurde kuu

luv kümnendmurd), mantis- 
si, 417

manu (juurde)
; manufak tuur (kudumistöös- 

tus), manufaktuuri, 406;
I — kaup jne.



manukas 229 marrastama

manukas (juurdekutsutud tun
nistaja), manuka, 257manus 
(lisandatud asi või aine), 
manuse, 269; manustama (li
sandama), 944

manööver (toimimisviis, võte; 
laeva või väe kunstlik juhti
mine; suur väeharjutus), ma
nöövri, 190; manööverdama, 
942

mao vt. madu, magu 1. ja 2.
'mao^haigus jne.; ~kas (suure 

maoga, kõhukas), ~ka, 171
'maoli; ^ne, ~se, 276
'mao mürk jne.
maone, maose, 263
maoori (Uus-Meremaa päris- 

elanik), 144
'maostama (maitset andma), 

‘maostada, 'maostan, 927
■maotu (maitsetu), 169; ~s, 

~se, 272
mapp (kirjatasku), mapi, 528 
mara krat t
maran (lill), ~a, 200
maraton (pikamaajooks), ^i, 

137; jooks jne.
mardikas, mardika, 257 
mar di päev, ~ sant jne. 
mardus (õnnetust kuulutav, 

surmaeelne nähtus, õudne 
viirastus, [õnnetus-] vaim; 
halba ennustav märk), ~e, 
269

marga vt. mark [marga]; ~li- 
ne, ~lise, 283: ~ne, ~se, 
273; ^z^puu jne.

margariin (kunstvõi), marga
riini, 405

margi vt. mark [margi]; ~ne, 
~se, 273; ~stama, 944; ^,s- 
tus, ustuse, 280

mari, marja, 702; ~ roheline 
jne.

marineerima (äädikaga ja 
vürtsainetega sisse tegema, 
eriti kalu), 982

marja aeg, ~ keedis jne.; 
z^kas (marjarikas), ^ka, 257; 
^it (ka väga, parajasti, ki
bedasti); ~ne, ~se, 273

marjas (kaardimäng), ~e, 269 
marjuke[ne], märjukese, 286 
marjul [käima]; — e [mine

ma]; ~ine, ~ise, 283; z^t [tu
lema]

mark (raha), marga, 487
mark ([tunnis-, kauba-, kait

se-] märk, tähis), margi, 520a 
mar kii (krahvi ja hertsogi va

heline aadlik), 5; ~s 
(naismarkii), markiisi, 408

'mark krahv jne.
marko mann (germaani tõugu 

rahva liige), markomanni, 415
marksism (sotsialist Karl 

Marx’i õpetus), marksismi, 
428; mark sist, marksisti, 439; 
marksistlik, marksistliku, 
729

maril (riie), 144
marmelaad, marmelaadi, 399
marmor, ~i. 230; hiline, hili

se, 283; ~ine, ~ise, 283; z-vi-
sarnane jne.; ~ne, ^se, 285; 

~ jahvel jne.
marodeerima (röövides ümber 

hulkuma), 982; marodöör, 
marodööri, 406

maroko [nahk]; ~lane, ~lase, 
282

marrask (marrasknahk), ^i, 
224; ^il [olema] (ärahõõru- 
tud, kriimustatud pealisna- 
haga, näit, hoobi, tõuke ta
gajärjel); ~ile [lööma]; hi
line, hilise, 283; ~ jiahk
jne.; marrastama (marraski



matras tüma 230 materiaalsus

le viima, naha pealiskorda 
ära hõõruma), 944; marrastu- 
ma, 954; marrastus, marras- 
tuse, 280

tnarserjees (Prantsuse riigi- 
hümn; varemalt revolutsiooni- 
laul), marseljeesi, 408

mar si^valmis jne.
'Marss (planeet), Marsi, 523
mar ss 1. (mastikorv; masti 

esimene pikend), mar si, 523 
'mar ss 2. (inimessalkade kor

raldatud sammumine; seda 
korraldav muusika), marsi, 
523; marss!

marssal (tallmeister; kõrgem l 
õueringkonna ametnik; pidu- ! 
ametnik; kõrgeim väeülem), 
~i, 225

'mar ssima, 'mar ssida, mar sin, 
1015

mar t (mardisant), mar di, 524
martsa kallas (järsk paaskal- 

las)
märtsi pa[a]n (mandlitest ja 

suhkrust küpsis), martsipata]- 
ni, 405 ja 137

maru. 127; ~Jioog jne.; 
~ma, ~da, ^n, 924; ^ne, 
^-se, 273; ~ rahvuslik jne.; 
otsema, 952

masa (lühike, madal), 75;
~ vjalgne jne. I

masendama (maha rõhuma, al
la suruma [hingeliselt]), 941; 
masenduma, 953; masendus, 
masenduse, 280

masin, ~a, 200; ~aJkiri jne.; 
~dama, 941; masi nist, ^.isti, 
439; ~'lik, ~liku, 733; lük
kus, ^'likkuse, 272; ~jredel 
(tulekustutamisel) jne.

mask (näokate), maski, 425; 
maskeerima (— maskima),

982; maskeraad (näokattepi- 
du), maskeraadi, 399; maski- 
^ball jne.; ^ima, ^ida, mas- 
kin, 993

maskuliin (meessugu), masku
liini, 405; ~ne, ^se, 266

mass (aine, kogu, hulk), mas
si, 417

mas saaž (soonetasumine, vool- 
metriikimine), massaaži, 410 

massakas (putukas), massaka, 
257

masseerima (massaaži tege
ma), 982

massiiv, massiivi, 411; ~ne 
Gäbine, läbi ja läbi samast 
ainest, suur, raske, kaalukas; 
jäme, raskepärane, kohmaka 
välimusega), ~se, 265; ~sus, 
~suse, 272

massiline, massilise, 283
mast 1. (kaardimängus: ühte 

värvi kaardid), mas ti, 439
mast 2. (laeval), masti, 439; 

[kolme-]mas tiline, mas tilise, 
283

masuurikas (kardetav kaaba
kas, suli, röövel), masuurika, 
257

masuut (põletusaine), masuu
di, 520

ma žoor (— madžoor), mažoo- 
ri, 406

matar (jäme malk, kaigas) 
'matra, 827

mateeria (aine), 248
ma teerima (matistama, tuh- 

mistama), 982
matemaatik, ~u, 241; ~a, ~a, 

250; matemaatiline, matemaa
tilise, 283

materdama, 942
materiaalne (aineline), mate

riaalse, 265; materiaalsus,



materia lism 231 'meeldiv

materi aalsuse, 272; materia
lism (elu ja maailma aine

list külge rõhutav vaade), 
materialismi, 428; materia
list, materialisti, 439; mate
rialistlik, materia listliku, 729 

materjal, ~i, 135; hiline, hili
se, 283; ,^ne, ~se, 285

mat i vt. matt 1., 2. ja 3.
mat iline, mat ilise, 283; mat i

ne, mat ise, 273
mat istarna (tuhmiks, läiketuks 

tegema), 944; mat istus, ma- 
t istuse, 280

matk (reis [-u], ränd), mat
ka, 352; ~ama (reisima, 
rändama), matkata, ~ an, 
1094

matma, 'matta, matan, 1078 
matra vt. matar
mat riits (va jutis vorm, vala- 

misvorm), matriitsi, 434
matrikkel (nimekiri; nimekir

ja kandmise tunnistus), mat
rikli, 189

mats, matsi, 434
mats, matsu, 476; matsakas 

(tugev mats [-uj; tüse, ras
ke), matsaka, 257

matsalka (pesemisvahend), 
141

mat s lik, 'mat sliku, 729; ^kus, 
—kuse, 272

matsti’.
matsu vt. mats [-ui; 'matsu- 

ma, matsuda, —n, 1008; —ta
rna, 945; — tus, —tüse, 280

matš (partii, võistlus), matsi, 
436

mat t 1. (õõnesmõõt), mati, 531 
matt 2. (näit, jalapühkimiseks), 

mati, 531
matt 3. (tuhm, läiketu), mati, 

531; - klaas jne.

। -matt 4. (võidetu, kaotanu; ka
du [malemängus]), mati, 531 

'mathi ma. 'mattuda, mattun,
936

matus, -e, 269; -eline, -elise, 
283; — e paik jne.; —lik, —li- 
ku, 733

mau (ülespuhutud, puhevil-olev 
koht, kumerus, näit, puhvitud 
varrukal, purjel, kui ta tuult 
täis on, jne.), maui, 418; maili
ne, mauise, 273; ma ui ta ma 
(mauiseks tegema, mauiga 
varustama), 945

mauk ([suur jäme] vorst; sel- 
lekujuline asi), maugu, 532 

maur (araabia tõugu segurah- 
va liige), mauri, 406

me vt. mina
medal (mälestusraha), — i, 225; 

— jon[g] (suur mälestusraha; 
väike kapsel mälestuseseme
ga), —jon[g]i, 422 ja 137

mediaan (paberisuurus; kesk- 
joon), mediaani, 405; — ne, 
—se, 266

meditsiin (arstiteadus; arstiro- 
hi, arstim), meditsiini, 405; 
meditsiiniline (arstiteaduslik), 
meditsiinilise, 283

me duus (mereloom), meduusi, 
408

mee vt. mesi; ~Jcärg kärje] 
jne.

meedik (arstiteadlane), —u, 241 
meedium (vahend, vahelüli; va

hendaja [spiritismis]), — i, 136 
meedlane (Ees-Aasias elanud 

rahva liige), meedlase, 275 
j meel, meele, 373; meelas (tun- 
। de-, lihameelne, aistiline), — a, 
। 776; — de^tuletus jne.; — di
I ma, — dida, — din, 934; — di
! mus, — dimuse, 280; —div,
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~diva, 210; ^divus, ^divuse, 
280; z^duma [millessegi, kel
lessegi] (meeldumusi leidma 
[millestki, kellestki], armas
tama hakkama), ~duda, 
~dun, 936; ~dumus, zvdumu- 
se, 280

meele avaldus, ~ heide, ~ heit
lik, ~^märkusetu, 255, ~ olu, 
~ vdldne, 265, jne.; ~ga; 
~ldi (heameelega, meelsasti); 
~ lik, ^liku, 733; [kurva-] 
~line, /^lise, 283; ^ne, ^se, 
273; ~spealill (— meelis- 
üll); ~sjpidamine, 284, jne.; 
~starna (tajuma), 944; ~tu, 
^tu, 255 j

[hullu-] meeli ([hullu-] meel
selt); [üle-] ^k, zvku, 241; 
~kas (lahke, vastutulelik), 
-vka, 257; ^kus, z^kuse, 280; 
meelima (meelitsema), mee
lida, ^n, 979; /^sk[e]lema 
(järele mõtlema, meelt mõl
gutama), z^skleda e. z^skel- 
la, zvsk[e]len, 948; z^sklus, 
z^skluse, 280; ~sjill jne.; I 
ustama [kedagi] (meelsaks, | 
meelikaks tegema), 944; ~ta- j 
ja, ^-taja, 249; z^ tarna, 945; ■ 
-^zti (meele järgi, meeltmöö- । 
da); zx/tis, ^tise, 279; ~tse- , 
ma [teha] (heameelega soo- : 
virna, ihkama, kavatsema), 
952; z^-tsus, otsuse, 280; z^-tus, 
z^tuse, 280; ~tusvsõna jne.; 
[edu-] 'meelne, 'meelse, 265; 
'meelsasti (heameelega, mee
leldi) ; 'meelsus, meelsuse, 272; 
meelte ilm jne.; meelt möö
da; 'meelus (meele järgi olev, 
meeldiv), 'meelsa, 186; mee
lus (meelas-olek, aistilisus), 
'meeluse, 272

'meene, 'meese, 263
meenuma (meelde tulema), 

'meenuda, 'meenun, 935; mee
nutama (meelde tuletama), 
945; meenutus, meenutuse, 280

meere (triip, viir, jutt [juti]; 
ringikujuline, võrusarnane ku
mer veer, õnar mingi asja 
ümber), meerde, 765

mees, mehe, 618; ~ kodanik, 
~Jcoor [-i] jne.; kõnd, 
* konna, 728; meeste rahvas 
jne.

meeter, "meetri, 190; ~ mõõt 
jne.

meetod ([õppe-, uurimis-] viis, 
plaanipärane toimetus), ~i, 
217

meetrika (värsiõpetus), 250; 
meetriline, meetrilise, 283; 
'meetrijpikkune, 'meetri süs
teem jne.; 'meetrum (värsi
mõõt), 'meetrumi, 226

mehaanik, ~u, 241; ~a, ~a, 
250; mehaaniline (mehaani
kasse puutuv; masinlik, ilma 
vaimlise isetegevuseta), me
haanilise, 283

mehe vt. mees; ~j.ga [ ea] jne.; 
~le minek jne.; ~lik, ~liku, 
733; z^ likkus, ^'likkuse, 272; 
z^line, z^zlise, 283; [mitme-] 
~ne, z^se, 273; ustama (me
hele panema), 944

mehhani seerima (mehaanili
seks tegema), 982; mehha
nism (masinaseadis, masina
värk), mehhanismi, 428

mehhiklane (Mehhiko elanik), 
mehhiklase, 282

[mitme] mehi (mehega, mees
tega, meestena); ~ke[ne], 
z^kese, 286; ^ne, ^se, 273; 
~stama (meheks, mehiseks



mehis tüma

tegema), 944; ~stuma, 954; 
~sus, ~suse, 280; ~ tarna 
(meestega varustama), 945

mehkeldama, 940
meid vt. mina

meie vt. mina; ~ jiegne jne.;
~ isa palve

'meier (piimur), ^i, 230; meie
rei (piimatalitus), meie rei, 21

meigas (lind), meika, 784 
'meil, 'meile, 'meilt vt. mina 
'meiram (vorstirohi), ~i, 226 
meis, meisse, meist vt. mina 
meister, 'meistri, 190; meister

dama, 942; ~ lik, ^liku, 733; 
/Vlikkus, ~'likkuse, 272;

mees jne.; meistri teos, 
'meistri töö jne.

'mekk, meki, 527; ~ ima, ^ida, 
mekin, 1018

melaneeslane (Melaneesia ela
nik), mela neeslase, 275

melanhoolia (kurva-, raske
meelsus), 248; melanhoo
lik (melanhoolse hingelaadiga 
inimene), melanhooliku, 241; 
melanhooliline (— melanhool
ne), melanhoolilise, 283; me
lanhoolne, melan hoolse, 265

['mel dima, 1036] vt. möllima 
melekas (lind), meleka, 257 
melon (toidutaim), ^i, 228 ;
meloodia ([laulu-] viis), ~,248; !

meloodiline, meloodilise, 283 
meltsas (roheline rähn), melt

sa, 781
membraan (kile), membraani, 

405
'memm, memme, 381 
memorandum (märgukiri; mä- 

lestuskiri; märkus meelespi
damiseks), ~i, 226; memori
aal (raamatupidamises: üks I 
pearaamatuist), memoriaali, |

3 meriino ^lammas

403; memu aar (mälestus, mä- 
lestuskiri), memuaari, 406

me naaž (pealistikku seatud ja 
ühendatud toiduanumad; 
vürtsitoos 6. -toosistik), me- 
naaži, 410

menet[e]lema (teguviisi tarvi
tama, talitama), menetleda e. 
menetella, menet[e]len, 949, 
menetlus, menetluse, 280 

menning (punane seatina-ha- 
pend [värvaine]), menningi, 
221

menstruatsioon (kuupuhastus, 
kuuriided), menstruatsiooni, 
405

! 'ment (— münt [taim]), men- 
di, 524

menu, 126; ~kas (menuri- 
kas), ^ka, 257; ^kus, ~ku
se, 280; ~ma (menu omama, 
menu tegema), ~da, ~n, 924;

(menukas), ^sa, 204;
~sus, ^suse, 280; ~tus, ~ tü
se, 280

menüü (roogade järjestis; söö- 
gisedel, roakaart), 16

mere^aZune, ~ haigus (— me
ri tõbi), ~Jaev jne.; ^line, 
~lise, 283; ~ Joom, ~ jmees 
jne.; ~meestejtod,u jne.; ^n- 
dus (mereasjandus), ^nduse, 
280; ^nduslik, ^ndusliku, 
733; ~ne, ~se, 273; riik, 
~ vägi jne.; väe ohvitser 
jne.

mergel (kivim), mergli, 188;
'mergline, 'merglise, 276

meri, mere, 91; ~ Jiein jne.
meridiaan (pikkusring), meri

diaani, 405
meriino (lammas; peen kammi

tud meriinovilladest riie), 
146; ~ Jammas jne.
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meri^karp, ~ ^kindlustis, ~ Jõ- 
vi, ~^roog [ roo] (pilliroog), 
~ jröövel, ~ tõbi, ~ vaik
jne.; ^ne, ^se, 273; ^tsi 
(merd mööda, mere kaudu) 

merkanti lism (riigimajanduslik 
õpetus, mille järgi eelistatak
se tööndust ja kaubandust 
põlluharimisele), merkantilis
mi, 428; merkanti list, mer- 
kantilisti, 439; merkanti list- 
lik, merkanti listliku, 729

Mer kuur (rändtäht), Merkuuri, 
406

mero ving (muistse Prantsuse 
riigi kuningasoo liige), mero- 
vingi, 422 |

mesi, mee, 306; ^kas (taim), 
~ka, 257; ~ kollane, ~ puu 
jne.; ^la, ~la, 251; ^lane, 
~lase, 282; ~ndus (meeas- 
jandus), ~nduse, 280; ~ne, 
~se, 273; nik (mesilastepi- 
daja, -kasvataja), ^niku, 733 

mess (katoliku kiriku usutali
tus; helitöö; suurlaat), messi, 
417

messias, messia, 256; ~ lik, 
—Uku, 733

messing (valgevask), — i, 221 
'mest (lõimkond, kild [killa]), 

mes ti, 439
mestama (riskima), mestata, 

'mestan, 1095; meste (mesta- 
mine, risk), 'meste, 740

mes tiits (valget tõugu inimese 
ja indiaanlase segavereline jä
reltulija), mestiitsi, 434

mezzo sop raan (madal sop- 
raan)

metafoor (luulekunstis: üle
kanne), metafoori, 406

metafüüsika (teadus olemise 
viimseist põhjusist), —, 250;

metafüüsiline, metafüüsilise, 
283

metall, metalli, 413; metallili- 
ne, metallilise, 283; metalli- 
jmuld jne.; metalline, metal
lise, 273; metallita ma (metal- 
likorraga katma), 945; — ra
ha jne.; metalne, me'taise, 
265

mete oor (kiiresti mööduv õhu- 
nähtus, tulekuul, lendtäht), 
meteoori, 406; meteooriline, 
meteoorilise, 283; — ^kivi jne.; 
meteo riit (meteoorkivi), me
teoriidi, 520

meteoro loog, meteoroloogi, 401;
— ia (ilmastikuteadus), —ia, 
248; —la jaam (ilmajaam) 
jne.; meteoroloogiline, meteo
roloogilise, 283

metobs (— meteoroloogia-obser- 
vatoorium, ilmajaam), —i, 232 

metodism (usulahk), metodis- 
mi, 428; meto dist, metodisti, 
439; metodisti [kirik, kogu
dus] ; meto dist'lik, meto dist- 
liku, 729

metoodika (üksiku aine v. ala 
õppe-, õpetamisteadus, õpeta- 
misõpetus), —, 250; metoodi
line, metoodilise, 283

metropoliit ([apostliku õige
usu] pea-, ülempiiskop), met
ropoliidi, 520

mets, metsa, 365
metsa hein, — jiaene jne.; 

—kas (metsarikas), —ka, 257; 
'metsama (metsaga varusta
ma, metsa alla võtma), —ta, 
'metsan, 1095; — n dik, — ndi- 
ku, 733; — ndus, —nduse, 280; 
—ndus^fcooZ [-i] jne.; — ne, 
—se, 273; — stama (küttima, 
jahti pidama), 944; — s tik,



min.
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~stiku, 733; ~stus, ustuse, 
280; ~tu, ^tu, 255

metsik, ~u, 241; ~us, ~use, 280 
metsis (lind), metsise, 268 
inetsistuma (metsikuks muutu

ma), 954
mets kits, ~ loom, ~ jmees, 

~ rahvas jne.; kõnd, ~kon- 
na, 728; ~lane, ~lase, 275;
~ lik, ~liku, 729; ~ nik, j 
~niku, 729; uma (metsa täis i 
kasvama, metsaks muutu
ma), ~uda, ~un, 936

mh!
niida vt. mis; ~gi vt. miski 
mihkli kuu, jpäev jne.
mihuke [ne] (missugune), mihu- , 

kese, 286
miil (penikoorem), miili, 403;

[mitme-] milline, miilise, 273 
miilits (maakaitse, kodanikuvä- 

gi), ~a, 205
miimika (näomäng), 250;

miimiline, miimilise, 283
miin (maaalune käik; maasse, 

kaljusse, miiürisse v. vette 
asetatud lõhkeaine-laeng), j
miini, 405; iniiniline, miinili- |
se, 283 |

miinimum (alammäär; alam- I
väärtus), ~i, 136

miinus, ~e, 269
miiting (koosolek), ^u, 240
mikaado (Jaapani keiser), I 

146
mikrofon (õige väikestegi kahi- \ 

nate kuulmist võimaldav sea- I 
dis), ^,i, 137; mikromeeter 
(riist või seadis ülipisikeste 
suuruste mõõtmiseks), mikro
meetri, 190; mikron G/iooo 
millimeetrit), mikroni, 228 

mikroob (pisik), mikroobi, 398;
mikroorganism (pisik)

mikroskoobiline (mikroskoobi- 
mikroskoobi abil tehtav), 
mikroskoobilise, 283; mikros
koop (suurendusaparaat), 
mikroskoobi, 517; mikroskoo
piline (häviv-väike, palja sil
maga mitte nähtav), mikros-

I koopilise, 283
I miks [ei]; ^ki [panema] vt.
I miski; [pärast] vt. mispä

rast
I mil [ajal] vt. mis; milgi vt.

I miski
militaarne (sõjaväeline), mili

taarse, 265; milita rism (mõõ- 
gavõim), militarismi, 428; mi- 
lita rist, militaristi, 439 ; mi
litaristlik, militar istliku, 729

miljard (1000 miljonit), ~i, 219;
~es, ~enda, 208; ~iline, hi
lise, 283; ~är, ~äri, 138

miljon, ~i, 228; [en] dik, 
~ [en]diku, 733; ^es, ~en
da, 208; hiline, hilise, 283; 
z^ine, ~ise, 283; miljonär, 
miljonäri, 138

! mil jöö (keskkond, toimimis- 
ring, ,,õhkkond”, lähestik),

| ~, 15
millal; ~gi; miilas (millal, ku

nas)
I mille vt. mis; ~gi vt. miski 

miilijjramm, ~ meeter (lüh.
I mm) jne.
i millimallikas (mereloom), mil-
\ limaVlika, 257

milline (milletaoline; missugu
ne), millise, 273

mil reis (Portugali ja Brasiilia 
rahaühik), milreisi, 408

milt (— millelt) vt. mis; niilt- 
ki vt. miski

mimoos (taim), mimoosi, 408 
min. — minut [it]
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mina (kui see sõna rõhuline) 
e. ma (kui ta rõhutu), minu 
e. mu, pl. meie e. me, 860

minarett (mošee torn), mina
reti, 531

'mind vt. mina
mineerima (miinisid panema, 

miinidega täitma e. varusta
ma), 982

minek, ~u, 241; minema, min
na, lähen, 920

mineraal (kivis), mineraali, 
403; ,vne, ~se, 265; ~ ollus 
jne.; mineraloogia (mineraa
li-, kiviseteadus), mineraloo- | 
gia, 248; mineraloogiline, mi- ! 
neraloogilise, 283 ,

minestama, 944; minestus, mi
nestuse, 280

minetama (minna laskma, kao
tama, ilma jääma), 945; mi
netas, minetuse, 280

minev, ~a, 210; ~ane, ~ase, 
281; mine vik, ~iku, 733

mingi vt. mink
mingi, /^, 166; ~ sugune jne.
mini (— minia), 104; minia 

(pojanaine), minia, 248
miniatuur (kirjutatud raama

tusse maalitud kaunistis; pil
dike, väike pilt), miniatuuri, 
406; /vne (väike), ~se, 265

mini maal ruõõt, ~ jnõue jne.; 
^ne (üliväike, pisim, vä
him), ~se, 265; ^sus, ~su- 
se, 272

minis teerium, ~i, 136; mi nis
ter, ministri, 190

mink (näovärv), mingi, 520a;
~ima, ~ida, mingin, 1013 

'minna, minnakse vt. minema 
mi noor (helitõug), minoori, 406 
minu vt. mina; pärast;

~ sugune jne.

minus (minev — kauba kohta), 
~a, 204; minus ([kauba] mi
nek), ~e, 269, tarna ([kau
pa] minusaks tegema), 944

minut, ^i, 235; hiline, hilise, 
283; ^wine, ^ise, 283

mirgel (— smirgel), 'mirgli, 188
'mirt (— mürt), mirdi, 524
'mis, mille, 873; mis 'jaoks
misjon, ~i, 228; misjonär,

misjonäri, 138
mis juures; miska (— millega) 

vt. mis; miski, millegi, 875; 
mis läbi; mis peale; mis pä
rast

'miss (preili, neiu), missi, 417 
missa (jumalateenistuse osa;

helitöö), 141
missioon (ülesanne), missiooni, 

405
missis (proua, lüh. mrs.), ~e, 

268
mis sugune jne.; mis tahes;

mis 'tahtene, 277; mis tarvis 
mister (härra; lüh. mr.), ^i, 

230 
mis tõttu
'mitme vt. mitu; ^aastane, 

~ järguline, ~ Jcülgne jne.; 
~ kesine, 273; ~ kesistama, 
944; ^ kesisus, 280; ~line, 
~lise, 283; ^n dik, ^ndiku, 
733; ~ne, ^se, 277; ~s, 
,^nda, 208; ^stama (mit
meks tegema), 944; ~sti 
(mitu korda); ~ ^sugune 
jne.; ~ti; võrra; 'mitmlk 
(mitmest koosnev rühm), 
'mitmiku, 729; mit mik udi 
elu jne.

mitmus, ~e, 272; eilne, ~ e- 
lise, 283; ~ lik, ^liku, 733

[mitropo liit, 520] vt. metropo
liit
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iman (mereväe noorem- 
ä' itnant), ~i, 228

'mitte; ~ ametlik, ~ eestlane, 
~ oluline jne.

mitu, mitme, 854; ~ küm-
dnd, 'mitme kümne, 883b;
sada, mitme saja, 889b; 

itu-setu (õige mitu, kõige- 
gune), mitme- setme, 854a;

pidi i
mk. — markfa] 
mm — millimeeter 
ront. — maantee

iiisatsi oon, mobilisatsiooni, 
'5; mobili seerima, 982

10 dell (mudel, eeskuju), mo- 
d lii, 413; modelleerima (mu
ti lit tegema, vormima, voo
lima), 982

moderniseerima (moodsaks, 
'.memoeliseks tegema), 982; 
modernne (moodne, moepä- 

ne), modernse, 266; mo- 
ernsus, mo dernsuse, 272

n ditit seerima (piirama; moen-
< ma, muutma), 982

list (ehteasjade valmistaja, 
O' ibleja), modisti, 439 .

o vt. mood [moe]; kas 
>biv, nägus, moodne), ^ka, I 
1; ~Jcaup, ~J,eht jne.; j 
line, ~lise, 276; undama 
noepäraseks, kohaseks I 

muutma), ^ndada, ~ndan, i
!6; ~nduma, ~nduda, ^,n- 

aun, 936 I
)l<k, moka, 499; [mine- | 

ma] I
(>k[k]a, , 141; ~ kohv jne. '

mol d (lühem, vähem küna; 
inollitaoline lohk), molli, 
644; ~jorg jne.

i oi kui (ülipisike kehaosake), 
i, 135; nioleku laar jõud

jne.; molekulaarne, moleku
laarse, 265

mõlkus, ~e, 272
moll (.minoor), molli, 413;

~ toon jne.
mollusk (limune loom), mol

luski, 425
mol u, 123
moment (silmapilk, hetk), mo

mendi, 524; momentaanne, 
momentaanse, 266; ~ ^üles
võte jne.

monarh (ainuvalitseja), mo
narhi, 424; ~ia (ainuvalit
sus), ~ia, 248; monarhiline, 
monarhilise, 283; monar hist, 
monarhisti, 439; monar hist
lik, monar'histliku, 729

'mongol (rahva liige), ~i, 225;
~i [tõug, keel]

monogaamia (üksik-abielu), 
248

monograafia (kirjatöö üksiku 
aine kohta), 248

mo nokkel (ühesilma-prill, prill- 
klaas ühe silma jaoks), mo
nokli, 189

monoloog (üksikkõne), mono
loogi, 401

mono’plaan (ühepinnaline len
nuk), monoplaani, 405

monopol (ainuõigus), ~i, 135; 
~i'seerima, 982; monopo list, 
~isti, 439

monotoonne (ühetooniline, 
igav), monotoonse, 266

monstrum (koletis), ^i, 226 
mon suun (aastaaegne ranni-

kutuul), monsuuni, 405
monteerima (rakestama, [ma

sinaid] üles seadma), 982;
mon töör, montööri, 406

mõnu ment (mälestussammas) 
monumendi, 524; monumen-
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'taalne (kestvaks mälestuseks 
määratud; suurepärane), mo
numentaalse, 265

mood, 'moe e. mood i, 637 ja 
399; mood ([rõiva] vorm), 
moodu, 442; mood liine (— 
moeline), moodllise, 283; 
mood ls (— moodne), 'mood
sa, 184; moodne, 'moodse, 
265; 'moodsus, moodsuse, 272; 
'moodus (— moodne), 'mood
sa, 186

moodus (teoviis; kõneviis; sa- 
gedustipp), ^e, 269 .

moodustama, 944; moodustis, 
moodustise, 279; moodustu
ma, 954; moodustus, moodus
tuse, 280

moolok (väärjumal), ~i, 223 
moon (magun — lill), mooni, 

405
moon, moona, 326; moonakas, 

moonaka, 257; moonaline, 
moonalise, 283; moonane, 
moonase, 273; moonastama 
(moonaga varustama), 944

'moondama, moondada, moon
dan, 926; 'moondeline, 'moon- 
delise, 283; moond lik, moond- 
liku, 729; moonduma, 'moon
duda, moondun, 936; moon
dus, 'moonduse, 272; moone 
(moondamine, moondus), 
'moonde, 763; moonutama, 
945; moonutis (moonutamise 
saadus), moonutise, 279; moo
nutus, moonutuse, 280

moor, moori, 406
moora 'mees
moorima, 'moorida, moorin, 

982; moorjpraad jne.
'moor 'putk (taim) 
moonis puu
moos, moos i, 408

moose kan t (— muusikant), 
moosekan di, 524

mootor (jõumasin), ~i, 230; 
~jpaat, ~ ^sõiduk jne.

mops (koer), mopsi, 433
moraal (kõlblus; kõlblusõpe

tus), moraali, 403; moraalili- 
ne, moraalilise, 283; moraa- 
litsema, 952; ^ne (kõlbeline, 
kõlblas), ^se, 265; sus, 
~suse, 272; moraliseerima 
(kõlbeliseks tegema; moraa- 
lijutlust pidama), 982; mora
list (moraali jutlusta ja), mo
ralisti, 439

moratoorium (maksutähtaja 
edasilükkamine), mõra tooriu
mi, 136

mordva [keel]; ~lane, ~lase, 
282

mo reen (liustiku rusuvall), mo
reeni, 405

morfi nist (morfiumitõbine), 
morfinisti, 439; morfium (ui- 
mastusvahend), morfiumi, 136

morfoloogia (vormiõpetus; pin- 
navormikirjeldus), 248

mormoon (usulahu liige), mor
mooni, 405

morn (sünge, tume, õudne), 
morni, 429

mor ss (marjamahl; sellest val
mistatud jook), morsi, 523

morssi [minema] (mossi); ~s 
[olema] (mossis)

mosaiik (väikestest erivärvilis
test osistest kõrvutiliidetud 
asi), mosaiigi, 515

moskiito (soojamaine sääsk), 
146

'moskvalane, moskvalase. 282 
mossi [ajama]; ~.s olema]

mo šee (muhamediuauliste ju
malakoda), —. 4 
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ic tiiv (aje, põhis, põhjend), 
motiivi, 411; moti veerima (põ
ristama, põhjendama), 982 

. tn (juhtsalm), 146
r toor re (liigutaja, liiguta- 

3'3-), motoorse, 265; moto- 
»ot (mootorijuht, -korralda

da), motoristi, 439; moto tsük- 
ei (mootorratas), moto tsük

li, 189
mr. mister — härra
tiri. — mistress (inglise keeli, 

l igeda: missis) — proua
mu vt. mina
muda, 35; ~lane (kala; pu

tukas), ~lase, 282; ~ne, ^se, 
273; ~Htama (mudaseks te- J 
gema), 944; ~stuma, 954;
-v tarna (mudakorraga kat
ma), 945

mudel, —i, 225
mu dil (kala), ~a, 198
mi liiane, mudilase, 282

lima (kergesti, korduvalt pi
gistama v. lööma, kergesti rut- 
uma, sõtkuma), mudida, mü
din, 923

pandama [midagi millegagi] 
(kohandama, kehastama),941; 
mugandus, muganduse, 280;
mganema [millegagi] (koha- 
;ma), 950

• ?av, ~a, 210; ~us, ^use, 280 
lima (kinniste huultega söö

ma), mugida, mugin, 923
fui, ^a, 198; ~ #aim jne.
ia[h]tama (ühe korra ker

gesti muigama), 943
muhamedi [usk]; ~ usuline 

e.; muha meedlane/ muha
meedlase, 275

muhe, ~da, 195
muhelema, muhelda, muhelen, 

i,17; muhelus, muheluse, 280 [

muhendama (muhedamaks te
gema), 941; muhenema, 950

muhk, muhu, 685; ~ llk, ^liku, 
729; muhukas (muhurikas, 
muhklik), muhuka, 257

muhulane, muhulase, 282
muhuline, muhulise, 283; muhu- 

ne, muhuse, 273
muhv, muhvi, 440

mulde (muuseas, mis muusse 
puutub)

muidu; ~gi; ~ks (kas muidu, 
kas põhjuseta)

muie (muigamine), muige, 756; 
'muigama, muiata, muigan, 
1115; muigutarna (huuli, suud 
liigutama), 945

muinane (muistne), muinase, 
273

muinas aeg, ~Jutt \_jutu], 
~ lugu, ~ Jeadus jne.; ~us, 
~use, 280; 'muinne (muinane, 
muistne), 'muinse, 266; 'muin- 
sus, 'muinsuse, 272

'muist
muiste (muistsel ajal, vanasti); 

~nd (muinaslugu), ~ndi, 218; 
muistis (muistne asi), muisti
se, 268; 'muistne,'muistse, 265; 
muistsus, 'muistsuse, 272

mujal; ~e; ^t; ^us (mujal- 
olek), ^use, 280

'mukkima ([edevalt] ehtima, 
ilusaks tegema [ennast]), 
mukkida, mukin, 1018

mul vt. mina
mulatt (valget tõugu inimese 

ja neegri segavereline järeltu
lija), muiati, 531

muld, mulla, 583; ~ama, mul
lata, ~an, 1120; ~ keha,
~ onn, ~jvall jne.; Z/kond 
(pealmine "maapinna kiht), 
~konna, 728; ^ne, ~se, 265;
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~unia (mullaks muutuma), । 
/vuda, ^,un, 936

mul gi vt. mulk [mulgil
mulgu vt. mulk [mulgu]; ~ti

ne, ^,lise, 283; ~ne, ~se, 273; 
/vstama (läbi lööma, mulguli- 
seks tegema), 944

mulin, ~a, 200; mulisema, 951;
mülistama, 944

mul je, mul je, 739
muljeerima (peenendama — 

häälikut), 982
'mul jekas, 'mul jeka, 257; 'mul

juma, 'muljuda, muljun, 100< 
mul k, mul gi, 520a
mulk, mulgu, 541; ~'tik, —ti

ku, 729
mulksa[h]tarna,943; mulksa[hi

ius, mulksa[h]tuse, 280
'mull, mul li, 413
mulla vt. muld; —kas (mulla- 

rikas), —ka, 257; — Jkiht jne., 
— tine, —lise, 283; — ne, —se, 
273; —s (rammus, hea muld, 
huumus), -se, 269; -stama 
(mullaseks tegema, mullaks 
muutma), 944; — stik, — sti- 
ku. 733; -siu (mullastiku- 
ala), - stu, 255; - stuma (mul
laseks, mullaks muutuma, 
mulduma), 954; -tarna (mul
dama, mullakorraga katma), 
945

mulle (— minule) vt. mina 
mullikas (noor veis), mullika, 

257
mul listama (ümber ajama, segi 

lööma, pahupidi pöörama), 
944; mullistus, mul Ustuse, 280 

mullu (mineval aastal), —ne, 
— se, 273

mult vt. mina
multon (paks karvane riie), —i, 

228

muna, -, 67; — kas, — ka, 25.
—line, —lise, 283; — nd, — nc 
218; — ne, —se, 273; — yakk 
[ raka], — ^valge jne.

'munder (vormiülikond), mun 
ri, 190

munema, muneda, munen, 91
'munk, munga, 489
murakas (taim, mari), müralt

257
murastama (hapukaks minen: 

tilgastama), 944
murd, murru, 673; — Jirv jne 

— e keel jne.; —eti; [kaela-,1 
—ev, —va, 183; —ja, — ja, 162 
— joon, — laine, — Jainetu^ 
jne.; — lema (korduvalt, kest
valt murduma — eriti lainete 
kohta), mutrelda, —len, 115*  
— lik, —liku, 729; — lus, — lu- 
se, 272; —ma, — a, murran. 
1088; —'maaJooks jne.; [rah 
vast oti] —u; — uma, — uda, 
—un, 936; — umatu, -umatu. 
255; —uv, -ava, 210; — jvcrr- 
gus jne.

mure, —, 140
mure, -da, 195; -dus, -duse. 

280
murekas (murerikas), muret 

257
murel (kirss), —i, 225; — ij>' 

jne.
murelik, mureliku, 733; mui 

line, murelise, 283
murend (see, mis on murer. - 

nud), -i, 218; -ama (mui 
damaks tegema, muhenc 
ma, pudendama), 941;
— use, 280; murenema (n> 
redamaks muutuma, muhe
nema, pudenema, koost puru

! nema), 950
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mustata, — an, 1095; mustand 
(esialgne kavand, mustkiri), 
mustandi, 218; musta’veevtoru 
jne.; — a verd [inimene]; 
musteldama (mustlase kom
bel peale ajama, nuruma), 
940; mustendama (mustana 
paistma, must olema; muste
maks tegema), 941; mustene
ma, 950

muster (näidis), 'mustri, 190
mus tikas, mus tika, 257
'mustjas, mustja, 170; — jpruun 

jne.
must juur (taim), — jmuld, 

~ Jtuhat jne.; —lane, —lase, 
275; -laskuris [-i] jne.; —li
ma (mustaks minema), — ri
da, —un, 936; —us, —use, 
272; — usjplekk jne.; —use- 
jvedaja, 249, jne.

musu, —, 128; -tarna, 945
muts (müks, müts [-u], mats 

[-u]; klimp, tombuke; aru, 
mõistus), mutsu, 475; mut- 
sa[h]tarna, 943; — ama (tõu
kama, müksama), mütsata, 
—an, 1095

mut t, muti, 531
'mutter, mutri, 191
muu, —, 9
muudan vt. muutma; muuda

tus, muudatuse, 280; muude, 
'muute, 743

muud kui; muu keelne jne. 
muukima, 'muukida, muugin,

1010; 'muuk raud jne.
'muul (loom), "muula, 321
muul' (kivist sadamatamm), 

muuli, 403
muulane, 'muulase, 275

\ muulukas (maasikaliik), muu- 
1 luka, 257

muretsema, 952; muretu, mu
retu, 255; muretus, muretuse, 
280

muri, 106
'murjan, ~i, 228
murrak (murre), ~u, 241; mur

ran vt. murdma; murrang 
'ühekordne murdmine, mur
dumine, murdumis-, pöörde- 
-ajajärk), murrangu, 240; 
murre, 'murde, 764; murre-

meri jne.; murrik (kõrge 
murdlaine), murriku, 241;
murrikJLaine jne.

murru vt. murd; ~^kriips jne.; 
~iine, ~lise, 283" ~ne, ~se, i 
273; ~stama, 944; ~ taina 
(murruliaeks tegema), 945

muru, ~, 127; ~kas, ^ka, 257;
^,ne, ~se, 273; ~nema (ae
gamööda muruga kattuma), 
950; [s j tarna, 944; ~ [s]-
tuma, 954; ~ tõnis, 268

mus (— minus) vt. mina
musi kaalne, musi kaalse, 265
musima, musida, musin, 923 
muskaat (vürts), muskaadi, 

520; ~ jpähkel jne.
muskel (lihas), muskli, 188 
musket (suur raske vanema- 

aegne püss), —j, 235; ~er, 
— eri, 138

muskulatuur (lihastik), mus
kulatuuri, 406

'muskus (tugeva, meeldiva lõh
naga aine), — e, 272

musliin (peen hõre riie), mus
liini, 405

musse (— minusse) vt. mina 
mussoon (— monsuun), mus- 

sooni, 405
must (— minust) vt. mina
must, musta, 368; musta kirju, 

mustajnahaline jne.; — ama, 
16
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'muuma (ammuma), muuda, 
'muun, 902

'muumia (kuivanud koolnu), 
248; ~ lik, z^liku, 733

muundama (ümber kujunda
ma, teisekujuliseks muutma), 
'muundada, 'muundan, 926; 
'muunduma, muundada, 
'muundun, 936

muus (kunsti kaitsejumalan- 
na), muusi, 408

muuseum, ~i, 136
muusik, ^u, 241; ~a, ~a, 250; 

-väline, -välise, 283; muusi- 
'kan t, -van'di, 524

'muut, muudu, 539; ~ejõpp 
jne.; -vkond (muutmisliik, 
muuterühm), konna, 728;
-viik, -vliku, 729; -v likkus, 
-vlikkuse, 272; -vma, -v a, 
muudan, 1073; vmatu, ^ma
ta, 255; -vinna, ~uda, ~un, 
936; -vumatu, -vumatu, 255; 
-vus, vuse, 272

mõdu, -v, 117
mõelda vt. mõtlema; -vv, -vva, 

210; [välja-] 'mõeldls, 'mõel- 
dise, 271

mõhakas (suure mõhaga), mõ- 
haka, 257; mõhk (jäme koht 
[mingil asjal], magu, mõnss), 
mõha, 602 i

mõhk ([leiva-] küna), mõhe, 629 
'm õhku ma (mõhaks muutuma, 

mõhka vajuma), 'mõhkuda, 
mõhkun, 936

mõhn (kühm, ümmargune kõr
gendik; päkakõrgendik), mõh
na, 358; mõhnakas (mõhna- 
rikas, suuremõhnaline), mõh- 
naka, 257; mõhnaline, mõh- 
nalise, 283; mõhnane, mõh- 
nase, 273

mõigas (vorstikujuline kühm 
'mõika, 784; mõik (vooliku- 
ke), mõigu, 532

'mõis, mõisa, 332; -va, ^a, 164 
mõisaline, mõisalise, 283; mõ - 
sastarna (mõisaks, mõis; - 
maaks tegema), 944; -v'nD 
-vniku, 729

mõist, mõistu, 479; ~ amls
mõistatama, 945; mõistata 
mõistatuse, 280; mõis talu 
lik, mõistatusliku, 733; mõis
te, -ve, 740; -v eline, -velis^ 
283; mõistetav, mõistetav 
210; [süüdi-] mõistetu, mõi. 
tetu, 255; lik, -vliku, 729 
-v likkus, -vlikkuse, 272;
-vma, -va, mõistan, 1072 
-vmatu, -vmatu, 255; -v nu
tus, -v matuse, 280

mõistu [kõnelema]; -v jutt 
[Jutul jne.

'mõistus, -ve, 272; -vJnimene 
jne.; ~[e]j>ärane jne.; ^-e- 
tu, -vetu, 255; -v lik, ^liku. 
733

mõju, -v, 122; -vkas, ~ka, 25
-v kõnd, -vkonna, 728; [hea 1 
-vline, -viise, 283; -vma [mil
lelegi; millessegi], ~da, ~r 
924; [mitme-] ^ne, -vse, 27' 
-vt (mõjuv tegur v. põhjus 
-vri, 230; -vs (mõjurikas, mõ
jukas, tõhtus), -vsa, 204 
-v [s] tarna, 944; ~ [s]tu
-v [s]tuse, 280; [mitme
-vsus, -vsuse, 280; -vtu, -vt 
255; -vV, vva, 210 

mõla, -v, 52 
mõlem, -va, 199; -va^pool)

jne.; -viti (mõlematpidi) 
mõlgi vt. mõik; -vline, -viise

283; -vne, -vse, 273; ^stam: 
(mõlgiliseks tegema), 944
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mõlgutama, 945; mõlgut[e]le- 
ma, mõlgutleda e. mõlgu- 
tella, mõlgut[e]len, 949; mõl
gutas, mõlgutuse, 280

mõl k (lohklik, kiihmllk koht), 
mõl gi, 520a; ~ima (mõlgis- 
tama), ^ida, mõl gin, 1013; 
/x/uma 1. (mõlki minema), 
~uda, /vun, 936

mõlkuma 2. (liikuma), mõlku
da, mõlgun, 1024

mõmafhjtama (korra mõmise- 
ma), 943; mõmin, mõmina, 
200; mõmisema, 951

mõnama (torisedes sajatama, 
põhjama, kiruma), mõnada, 
mõnan, 914

'mõnda pidi
mõne päevane, ~ sugune jne.
mõni, mõne, 90; ~ 'kord (va

hel); kümmend, mõne
kümne, 883c; ^ngane, ~n- 

gase, 281; ^ngas, ~nga, 257; 
~ sada, mõne saja, 889c

mõnitama [midagi] (halvaks
panevalt, pilkavalt kõnelema, 
naeruväärseks tegema), 945; 
mõnitus, mõnituse, 280

mõnss (jämedam koht, mõhk 
[mõha]), mõnsa, 493; ~uma, 
~uda, ~un, 936

mõnu, 126; ~kas (mõnus), 
/-^ka, 257; leina, ^Ida, ^len, 
946; (sobima, kohane,
mõnus olema, edenema), ^da, 
~n, 924; ^nema (vähehaa
val mõnuma, sobima hakka
ma), 950; ~s, ^,sa, 204; ~ sta- 
ma (mõnusaks tegema, mõ
numa panema), 944; astuma, 
954; -sus, — suse, 280; — tse- 
ma, 952; — tu, — tu, 255

mõra (väike, kitsas pragu e. 
lõhe), —, 70; —ne [pott], —se, 

273; — nema, 950; — stuma, 
954; —v (rohkete mõradega, 
purunenud), —va, 210

mõrd (püügiriist), mõrra, 590 
'mõrk (mõru), mõrga, 487;

—jas (mõruvõitu, kibekas;
taim), —ja, 170

'mõr sja, -, 162; — lik, 733
mõrtsuka'lik, mõrtsukaliku, 733; 

mõrtsukas, mõrtsuka, 257; 
mõrtsuka töö jne.

mõru, —, 127; — dus, — duse, 
280; — stama (mõruks tege
ma, kibestuma), 944

mõrv (mõrtsukatöö), mõrva, 
370; — ar (mõrtsukas), — ari, 
230; —ama ([mõrtsuka kom
bel] tapma), mõrvata, —an, 
1094

mõte, mõtte, 752; —ndama 
(mõtteliseks tegema, abstra
heerima), 941; —stama (mõtet 
andma), 944; mõtisk [e] lema 
(mõtteid mõlgutama), mõtisk
leda e. mõtiskella, mõtisk[e]- 
len, 948; mõtiskelu, mõtiskelu, 
139; mõtisklus, 280; mõtlema, 
mõtelda e. mõelda, 'mõtlen, 
1148; mõtlematu, 255; mõtle
matus, 'mõtlematuse, 280; 
mõ tl emis aeg jne.; [järele-] 
mõtlik, 'mõtliku, 729; 'möl

lus, 272
'mõtte^avuZdtts, — ^osaline jne.; 

—kas, —ka, 257"' — line, — li- 
se, 283; —ne, —se, 277; —tu, 
—tu, 255; — tus, —tüse, 280 

mõtus (— metsis), — e, 269 
mõõde (mõõtmine; mõõteula- 

tus), 'mõõte, 743
mõõdu vt. mõõt; — andev, 183, 

— jpuu, ~jühik jne.; —kas, 
—ka, 257; —kus, —kuse, 280; 
—line, —lise, 283; —ne, — se,
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273; /x/S tik, ^stiku, 733; ^tu, 
~tu, 255

mõõga hoop jne.; ~line, 283
'mõõk, mõõga, 480; ~Jcala, 

~ lehine [taim] jne.
rnõõl (taim), mõõla, 320
'mõõn, mõõna, 325; ~ama, 

mõõnata, ~an, 1091; mõõne, 
^e, 736

'mõõt, mõõdu, 538; ~e vt. mõõ
de; ~ej,aud jne.; ~ene, 
^ese, 277; ~ja, ^ja, 162; 
~ kava, ~J,int jne.; — ma, 
/^a, mõõdan, 1073; ~mis va
hend jne.; ~ne, ^se, 265; 
~uma, xuda, xun, 936; ~u- 
pidav, 210, jne.

mäda, 33; [olema]; ^.le 
[lööma]; ~ ma (— mädane
ma), xda, ^,n, 914; unda
ma, 941; ^ndus, ~nduse, 280; 
~ne, ~se, 273; xnema, 950; 
~'nik, ^niku, 733; ~ niknli- 
ne, ^nikulise, 283; /ustama 
(mädaseks, mädaks tegema), 
944; ~stuma, 954; made (see, 
mis on ära mädanenud), mä- 
deme. 211; mädima (ära mä
danema, roiskuma), mädida, 
madin, 923

mäe vt. mägi; ^kaevandus, 
zx/ ronija, 249, jne.; [ole
ma]; ~le [minema]; ~line, 
/x^lise, 276; ~ne, ~se, 263;

tik, ^stiku, 729
mäger (loom), mägra, 719;

,x, koer jne.
mägi, 'mäe, 304; ~ ^ahelik,

kits jne.; ~ kõnd, ~kon- 
na7 728; /x-lane (mäeelanik), 
~lase, 282; ^mine (mäe
pealne, kõrgemal asuv), ~mi- 
se, 284; xne, ~se, 273; ~s- 
maa jne.

mähe, mähkme, 850
mäherdune (missugune), mä

herduse, 281
mähi (mähk), mähja, 703;

~kas [puu], zx/ka, 257
mähis (see, mis on ümber mä

hitud), xe, 268
mähk (puul), mähi, 648; ~8 

ma (mähki kujundama - 
puu kohta), mähata, ~ai 
1130; ~e (imal, kliistritaoli 
ne — leiva kohta), xe, 165 

mähki ma, 'mähkida, mähin.
1041

mäkerdama, 942; mäkerdus, 
mäkerduse, 280

mäkke [minema] vt. mägi
mälestama, 944; mälestus, mä 

lestuse, 280; mälestus ^sam
mas jne.; mälestus[e]jväärne 
jne.; mäletama, 945; mäleta 
misi; mäletatavasti

mäletseja, 249; mäletsema.
952

mäletus, ~e, 280
mälu 1. (mälutud asi, näritud

toit), x, 123
mälu 2. (meelespidamisvõime) 

x, 123; ~line, zxlise, 283
mäluma (närima — suus), nr 

luda, mälun, 924; mälustam - 
(mäluks tegema, puruks nä
rima v. litsuma), 944

'mämm (pehme, tainane, mi - 
teküps leib), mämmi, 414

'mänd (puu), männi, 645 
mänd (aine segamise v - 

hend), männa, 588; ~am , 
männata, xan, 1121

män dne, 'män dse, 265
mäng, mängu, 465; xtan, 

zxida, mängin, 992; mängita
ma, 945; xlema, mängeld 
zxzlen, 1137; mängu asi jne.



mänguline määrang

—an, 1099; —ima, —ida, mär
gin, 1013; ~Jaud, ~jiiit 
[ niidil jne.; ~ nük, —mi
ku, 729; —sa [suurem]; 
—sus, — suse, 272; —us, —u- 
se, 272; —us (silmapaistev, 
tähelepandav), —sa, 186 

'märss (võrk-kott), märsi, 523 
'märter (veretunnistaja, usu

kannataja), märtri, 190 
märts (paastukuu), märtsi, 435;
märtsijcuu jne.

'mäslema, mässelda, 'mäslen, 
1136; 'mäslik, mäsliku, 729 

'mäss, mässu, 464; —aja, —aja, 
249; —ama, mässata, —an, 

■ 1093
'mässima, mässida, mässin, 

990
mässu katse jne.; —Une, — lise, 

283 "
mäsu, —, 129
mätas, mätta, 794; — tarna (mä

tastega katma), 944; mätlik, 
'mätliku, 729

mätsak (pehme mätsunud 
tomp), —u, 241; 'mätsima, 
mät sida, mät'sin, 998; mäts- 

ke [lumi], 'mätske, 165; mät- 
suma, mätsuda, 'mätsun, 936 

'mätta vt. mätas; -Une, —lise, 
283; — ne, — se, 277

mää!; — gima, —gida, määgin, 
978; —ma (määgima), — da, 
—n, 904

'määr 1. (mäger), määra, 329 
'määr 2. (norm), määra, 329;

määrak (määratud palganorm 
v. koosseis), määraku, 
määraline, määralise, 283; 
ma, määrata, — an, 1091;
matu, — amatu, 255; määrane 
(ka missugune, mäherdune), 
määrase, 273; määrang, mää-

mänguline, mängulise, 283;
~ur, ~uri, 230

män ni jäss, ~jmets jne.; /^k, 
^ku/ 241; ~ne, ~se, 273; 
z^stik (männik), istiku, 
733; z^stu (mändide-ala), 
z^stu, 255

mänsak (lind), ~u, 241
mära, 72
märatsema, 952; märatsus, mä- 

ratsuse, 280
märg, märja, 600; ~ama (mär
jaks tegema, niisutama), mär
jata, ~an, 1128

märgata vt. märkama; ~v, 
~va, 210

märge (märkimine; märkami
ne, tähelepanek), 'märke, 747; 
märge (kuhugi kirjutatud 
märkus, ülestähend), 'märk
me, 845; ~ndama (üles mär
kima), 941

märgi vt. märk [märgi]; 
~ laskmine, 277, jne.; ~line, 
«viise, 283; ~s (eraldusmärk; 
pealekirjutis, pealkirjaga se
del, [pudeli-] silt), ~se, 268; 
~stama (märgisega varus
tama), 944; otsema (üles 
märkima), 952

märgu vt. märk [märgu];
~v«nne [jandej, ~ Jiiri jne. 

märguma (märjaks saama),
märguda, 'märgun, 936; mär
gus, 'märguse, 272

märgustama (märku e. signaa
li andma), 944; märgustus, 
märgustuse, 280

märja vt. märg; —kas (märja
võitu), — ka, 257; märjuke- 
[ne], märjukese, 286

märk. — märkus
märk, märgi, 520a; märk, 

mäigu, 541; —ama, märgata,



'määras 246 müramkl

rangu, 240; ~as (määrakoha- 
ne, normaalne), ~aa, 174; 
määrat [e] lema, määratleda 
e. määratella, määrat[e]- 
len, 949; määratu, 255

'määrde karp jne.; 'määrdima 
(_  määrduma), 'määrdida, 
'määrdin, 934; määrduma, 
'määrduda, 'määrdun, 936

määre, määrde, 765; ~võli jne. 
määrik (— määrak), ~u, 241 
'määrima, määrida, määrin, 982 
määme (— määras), määrse, 

265; 'määrsus, määrsuse, 272; 
'määr sõna jne.

määrus, ~e, 272; ~ tik, ^ti
ku, 733

möb leerima (— mööbeldama), 
982

möga, 39
möha[h] tarna, 943; möhi tarna 

(mökitarna), 945
möire, möirge, 770; möirgama, 

möirata, 'möirgan, 1129
mökitarna, 945; mökitus, möki- 

tuse, 280
mölder, möldri, 190
'möll (õige peen sauene liiv), 

mol li, 413
'möll, möllu, 458; ~ama, möl

lata, ~an, 1093
"möllima (teatama), möl lida, 

möllin, 986
möll une, mölluse, 273
mööbel (toakraam), mööbli, 

188; mööbeldama, 940; möö- 
beldis, mööbeldise, 279; möö- 
beldus, mööbelduse, 280

'mööda; ^minnes; [aega-] 
~ne, ^se, 275; ~ jpääsVeV 
matu, 255, jne.; [aeg on] 
möödas; mööduma, möödu
da, 'möödun, 935

möögima (ammuma), möögi- 
da, möögin, 978

mõõnama (järele andma, nõus 
olema, õigeks tunnustama), 
mõõnata, 'möönan, 1091

möönd lause jne.; ^uma [mil
lelegi] (järele anduma, leppi
ma [millegagi]), ~uda, ~un, 
936; ~us, -vuse, 272; mööre, 
~e, 763; 'möönma (— mõõ
nama), ^,a, möönan, 1061

müdin, ~ a, 200; müdisen 
951; müdistama, 944; müd 
tus, müdistuse, 280

mügar (kühm), ~a, 203; ~ane, 
~ase, 281; ~ dama (mügar 
seks tegema, mügaratega va 
rustama), 942; ^duma, 953; 
müga rik (mügarane, kühr 
line), ,-wiku, 733

müha (mühin), 45
mühakas, mühaka, 257; müha - 

lik, mühakliku, 733; müha
kas, mühakuse, 280

mühama, mühada, mühan, 914, 
mühin, mühina, 200; mähil > 
ma, 951; mühistama, 944

müks, müksu, 475; ~air^ 
müksata, ^an, 1095; ^im.% 
^-ida, müksin, 996; ~Iema, 
mükselda, ~len, 1138; ~ti!; 
müksuta ma, 945

mülgas (mäda-, muda-auk 
[soos]), 'mülka, 787; mülka- 
line, mülkalise, 283

inümin, ^a, 200; mümisema, 951 
münt 1. (taim), mündi, 524 
münt 2. (löödud rahatükk.

laad, värving), mündi, 52 
~ima (raha lööma), ^/idiv 
mündin, 1016

müra, 72; ~ [h]tarna, 943, 
~kas, ~ka, 257; ~ma, ^da, 
^n, 914; ~misi



mürgel 247 müütiline

'mürgel, 'mürgli, 188; mürgel
dama, 940

mürgi hammas, surm jne.; 
~ne" ~se, 273^[s]tarna, 
944; ~ [sjtuma, 954; ~ [s]tus, 
^,[s]tuse, 280; ~tu, ^tu, 255

mürin, ~a, 200; mürisema, 951; 
müristama, 944; müristus, 
müristuse, 280

mürk, mürgi, 520a; aine,
~ madu, ~^seen jne.

mürkel (seen), 'mürkli, 188 
mürr (healõhnaline puuvaik),

mürri, 416
mürsk (kahurikuul, -laeng), 

mürsu, 692
mürt (taim), mürdi, 524
mürts, mürtsu, 475; mürtsa[h]- 

tama, 943; ~tV.; ~ uina, ~u- 
da, mürtsun, 1008; mürt su ta
rna, 945; mürtsutus, mürtsu- 
tuse, 280

müs teerium (saladus; salaõpe- 
tus, salapärane usuteenistus; 
vaimulik näidend), müsteeri
umi, 136; müstika, müstika, 
250; müstiline (saladuslik), 
müstilise, 283

mütakas (paks, tüse, matsa
kas), mütaka, 257

mütoloog (muinaslugude tund
ja, nende uurija), mütoloogi, 
401; ~ia, ~ia, 248; mütoloo
giline, mütoloogilise, 283

müt s, müt si, 434
müts, mütsu, 476; mütsa[h]- 

tama, 943; mütsakas (matsa
kas, mütakas), mütsaka, 257; 
~ama, mütsata, ^an, 1095; 
~uma, ~uda, mütsun, 1008; 
mütsutama, 945

mütt (vahend kalade võrku 
hirmutamiseks), müta, 505;
^ama 1. (— müttima), mü- 
tata, ~an, lill

müttama 2. (müdistama, müt
sutama), müta ta, müttan, 
lill .

'müt tima (mütaga kalu võrku 
ajama; ümber liigutama, se
gama), müttida, mütln, 1021

müübüna (— müüduma), 'müü- 
bida, müübin, 933; müüduma 
(minema, ostjaid leidma 
[kauba kohta]), 'müübuda, 
' müübun, 935; ' müüdav, müü
dava, 210

müüdi vt. müüt; ~Une, ~lise, 
283

müügi hind jne.
' müügima (ammuma), müügi- 

da, müügin, 978
'müüja, 162; ~nna, ~nna, 

151; /^tar, ~tari, 138; müük, 
müügi, 515; müüm, müüma, 
324; 'müüma, 'müüa, müün, 
906

müür, müüri, 406
müüri indi, töö jne.; 'müü

rima, 'müürida, ^n, 982;
^[s] sepp (müürsepp); ~s- 
tik, ^stiku, 733; tarna 
(müürima), 945; ^tis, ^tlse, 
279; ~tus, ^.tuse, 280

'müürJcindel, ~ pääsukelne], 
~^sepp jne.; [vaba-] ~lane, 
~lase, 275; [vaba-]^,lus, ~lu- 
se, 272

müüser (uhmer), 'müüsri, 190 
müüt (muinaslugu), müüdi, 520 

' müütama, müütada, müütan
928

müütiline, müütilise, 283



na 248 naha [s] tarna

N.
~ stama (nadiseks tegema, 
närustama), 944; ~stuma, 954 

nadu (meheõde), 'nao, 314 
nael, naela, 322; naela kast

jne.; naelaline, naelalise, 283; 
naelane, naelase, 273; ~ ster
ling jne.; ~uma (naeluta
ma), ^.uda, naelun, 1004; 
naelutama, 945; naelutus, 
naelutuse, 280

naer, naeru, 450; naera [h] ta
rna, 943; naera [h]t[e]lema, 
naera[h]tleda e. naera [h]- 
tella, naera[h]t[e]len, 949; 
naera[h]tus, naera[h]tuse, 280

naeris, naeri, 810
'naerma, 'naerda, naeran, 1062 
naeru ka ja kas jne.; ~kil [ole

ma]^ ^kile [jääma]; ~ne, 
^se, 273; ~ [s]tarna (naer
ma panema), 944; ~ [s]tuma, 
954; [s]tus, ^[sltuse, 280;

vääristama, 944, ~ väär
ne jne.

nafta (maaõli), 141; ~ lün
(keemiline ühend), pliini, 405 

naga, naa e. naga, 295 ja 36 
na gaan (liik püstoleid), nagaa

ni, 405
nagelema (nägelema, naakle- 

ma, jagelema), nagelda, na- 
gelen, 947

nagi, 100
nägin, ~a, 200; nagisema, 951;

nagistama, 944; nagistus, na- 
gistuse, 280^

nagu
naha haigus jne.; [musta-]

~Une, /^lise, 283; ^ne, ^se, 
273; ^[s]tarna (nahaga va

I rustama, nahaga pealistama

na ([nõrgarõhulises lauseasen- 
dis:] nii, nõnda); [nii ja]
naa

naa vt. naga
naaber, naabri, 190; ~'kond 

(naabruses asuvad inimesed), 
~ konna, 728; ^'lik, ~liku, 
733; ~ynaja (naabruses olev 
maja) jne.; naabri nra-a 
(naabrile kuuluv maja) jne.; 
naabrus, 'naabruse, 272; 
'naabrus kõnd, naabruskon
na, 728

naak (tiilitsus, jagelus, näge- 
lus, sõnavahetus; tülitseja), 
naagu, 532; ~lema, naagel- 
da, z^len, 1139; nian n, 415

naal [olema] (najal); ^dama 
(nõjatama millelegi), /^dada, 
~dan, 926; /vduma [millele
gi], ~duda, ~dun, 936;
[jääma]; [seina]

naarits (loom), ~a, 205
naaskel, naaskli, 188
naast (kilbike, plaadike), naas- 

tu, 478; naastuline, naastuli- 
se, 283; naastune, naastuse, 
273

naat (taim), naadi, 520
naatrium (keemiliselt lihtne 

ollus), ~i, 136; naatron (naat- 
riumihapend), naatroni, 228

naba, 25; ~ jmaa jne.; 
a. maa loomastik jne.

naber (viljakuhi), nabra, 716
nabi ma, nabida, nabin, 923; na- 

bin, nabina, 200; nabisema, 
951

nad vt. tema
nadi (kalts, näru), 98;

~ kael jne.; ~ne, ~se, 273;



naha[sjtus 249 napilt

v. katma), 944; ~ [s]tus,
^,[s]tuse, 280; ~tu, ^tu, 255

nahin, ~a, 200; nahisema, 951 
nahk, naha, 602; ~ama (kes

tama), nahata, ~an, 1130; 
~a panek jne.; ?^as [olema] 
(ära söödud, rikutud, hävi
tatud); ~ema (sitkeks, nahk
jaks muutuma, nahkuma), 
~eda, ^en, 929;
[-e], ~ pruun, ~jrihm jne.; 
~jas, ~ja, 170; ^ne, ~se, 
265; ~uma (nahaks, nahk
jaks muutuma), ~uda, ~un, 
936: ~ur (parkal), ~uri, 230; 
nahutama (nahakorraga kat
ma, nahastama; naha peale I 
andma, peksma), 945; nahu- \ 
tus, nahutuse, 280

na iivne (lihtne, kohtlane, lapse
lik, lapsik), naiivse, 265;
na iivsus, naiivsuse, 272

nailas (abiellumishimuline), 
'naila, 776; naim (näimine), 
naima, 323; naima (naist võt
ma), naida, 'nain, 908; nai
ma iga [vea] jne.

naine, naise, 262; naine-'laps 
(naine ja laps), naise-lapse, 
393; 'nais arst jne.

naise kavalus, ~ mees jne.; 
~'lik, ~liku, 733; likkus, 
^'likkuse, 272; [mitme-] ~li- 
ne, ~lise, 283; ^stama (nai
seks, naisetaoliseks muutma), 
944; ^stuma, 954; nais güm
naasium jne.; naisik (naise- 
moeline), naisiku, 241; nais
te arst, nais te rahvas jne.; 
naitma [kedagi] (abielluma 
panema), naita, naidan, 1073; 
naituma [kellegagi] (abiellu
ma), naituda, naitun, 936

najakil [olema] (najal); ~e 
[jääma]; najal [olema]; naja
le [jääma]; [seina] najalt; 
najatama (mingi asja najale 
asetama, naaldama), 945; n&- 
jatuma, 954; najatus, najatu- 
se, 280

nakatama [kedagi millessegi] 
(mingit haigust andma kelle
legi), 945; nakatis (nakatus- 
aine), nakatise, 279; nakatu
ma [kelleltki millessegi], 954; 
nakatus, nakatuse, 280; naka
tus aine jne.

nakitsema, 952; nakitsus, nakit-
suse, 280

nakkama (külge hakkama, na
katuma), nakata, nakkan. 
1109; nakkus, nakkuse, 272;
nakkus haigus jne.

naks, naksu, 475; ~ama, nak- 
sata, ~an, 1095; ~jas (elav, 
liikuv, reibas; käre — külma 
kohta), ~ja, 170; ~ti!; ^.u- 
ma, ~uda, naksun, 1008; ~ur 
(mardikas), ~uri, 230; naksu- 
tarna, 945; naksutus, naksu- 
tuse, 280

hali, nal ja, 702
nal ja hammas jne.; ~kas, ~ka, 

257; [ei] ~lt ([ei] kergesti, 
hõlpsasti); nai jama (nalja 
heitma, naljatama), ~ta, 
'naljan, 1094; ^nd (nai ja ju
tuke), ~ndi, 218; ^ne, ~se, 
273; pärast (naljaks, nal
jalt); tarna, 945; ^,t[e]le- 
ma, ^tleda e. ^.tella, ^,t[e]- 
len, 949; tlus, ütluse, 280; 
~tus, ^tuse, 280

nao vt. nadu
napakas, napaka, 257; napikas, 

napika, 257; napilt



napp 250 NB

napp (väike [puu-] kauss), na
pa, 501

napp (vähevõitu, vähene), na
pi, 528; ~ima (— nappuma), 
~ida, napin, 1019; ~uma (na
piks, väheseks jääma), ~uda, 
/vun, 936; ~us, ~use, 272

naps, napsi, 433
naps ([kergem] löök), napsu, 

476; napsa[h]tama, 943; nap- 
sa[h]tus, napsa[h]tuse, 260; 
~ama, napsata, ^an, 1095; 
~ima, ^ida, napsin, 997; ~ti!

napsitama (napsi võtma), 945
nari, 106
närin, ~a, 200; narlsema, 951;

nüristama, 944
nar koos (uimastus), narkoosi, 

408; liilia, ^/ida, narkoosin, 
983; narkootiline (uimastav, 
uimastus-), narkootilise, 283; 
narkoti'seerima (— narkoosi
ma), 982

[pika-] narmaline, narmalise, 
283; narmane, 'narmase, 277

narmas, narma, 780; ~ juur 
jne.; ~tarna (narmaseks te
gema, narmastega varusta
ma), 944; ~'tik, ^vtiku, 733;
^tuma, 954; narmendama 
(narmane olema), 941; nar- 
mendus, narmenduse, 280

nar r, nar ri, 416; nar rikas, 
narrika, 257; ^/ima, ^/ida, 
nar'rin, 989; nar ritama (nar
rima), 945; narri^temp jne.; 
nar riius, nar'rituse, 280; ~us, 
^use, 272

naris, nartsu, 475; nartsakas, 
nartsaka, 257; na risul ine,
nartsulise, 283

näru (— näru), 127
narvalane, narvalase, 282
nasima (nasinal sööma, süüa no

sima), nasida, nasin, 923; na
sin, nasina, 200; nasisema, 951 

nast (soolatüügas; naast), nas
in, 478

nastik (madu), ~u, 241
nast lik (tähniline, laiguline, la- 

piline), 'nastliku, 729; nastu- 
line, nastulise, 283

nat s (rahvussotsialist), nat si, 
434

natsionaal /cuart jne.; ~ne 
(rahvuslik, rahvus-), ^se, 265; 
~sus, ~suse, 272; natsionali- 
seerima (riigi kodakondsusse 
võtma; riigistama), 982; nat
sionalism (rahvuslus), natsio
nalismi, 428; natsiona list (rah
vuslane), natsionalisti, 439, 
natsionalTteet (rahvus), nat- 
sionaliteedi, 520

nati (püügiriist), nata, 504
nai t (juuksesalk, -tutt; kl utt), 

nat i, 531; ~i pidi
natuke[ne],natukese, 286 (komp. 

vähem); natuke haaval
naturaalne (loomulik; loodus

seaduslik; natuuras esinev), 
natu raalse, 265; natu raal- 
vein jne.; natura lism (loodu- 

seaustus, loodus-usk; kunsti
vool), naturalismi, 428; natu
ralist, naturalisti, 439; natu
ralistlik, naturalistliku, 729; 
natuur (loodus, loomus), na
tuuri, 406; natuuras (loodus
saadustes, tarbeaineis, mitte 
rahas)

nauding, ~u, 240; nautima [mi
dagi], nautida, naudin, 1012 

navigatsioon (laevasõit, laeva- 
sõiduteadus), navigatsiooni, 
405; navl geerima, 982

NB — nota bene! — pane tä
hele!



need 251 Neptun

need vt. see
need (needus), 'neo, 656; neede 

(needmine), ~e, 736
sed istama (kinni v. külge nee- 
tima), 944; needljvasar jne. 
eedma, needa, nean, 1084 
leedus, ~e, 272; needus tarna
(neede alla panema), 944 

leeger, 'neegri, 190; ~ lik,
ku, 733; jne.; neegri
poiss jne.

ieel, neelu, 444; neelafhjtama 
(ühe korra, järsku neelama), 
943; neelafhjtus, neelafhjtu- | 
3e, 280; ~ama, neelata, ~an, 
1091; ^amis^tokistus jne.; 
neelang (lonks), neelangu, 
240; ~d (— neel), neelu, 
669; ~duma. 936; neele (nee
lamine), ^de, 761; neele 
(neel), ~me, 839; ~ma (— 
neelama), ^da, neelan, 1059

neelu koht jne.; ~ne, ~se, 273; 
'neelus (neelamine, neelamis- 
seisukord), neeluse, 272;
(suutäis, sööt [sööda]), ~se, 
269; ustama (neelama), 944

neem (maanina), neeme, 375
neep [need on] (need just, need 

nimelt)
leer, neeru, 450; ~J,ubi jne.; 
neeru kaigus jne.

ieet', need i, 520; ^ima, ^ida, 
need in, 1012; neetma (— nee- 
tima), 'neeta, needan, 1073; 
~^nael jne.

aeetud, 173, vt. needma
ega tiiv (päevapildiplaat), ne
gatiivi, 411; -vne (eitav), ^.se, 
265; piit jne.; ^sus, ^su- 
se, 272 I

neh! ([no]jah)
nitte] nehkugi ([mitte] vähe
matki, põrmugi)

neid (neiu), neiu, 653
-neid, neil, neile, neilt, neis,

'neisse*  'neist vt*  see jci tema, 
neitsi, 144; - Uk, -Uku, 733,

~t (— neitsi), 'neitsi, 814;
neitsus, neitsuse, 272

neiu, 147; ~ke[ne], ~kese, 
286; ^'lik, ^/Hku, 733

nekroloog (koolnu olukirjeldus; 
koolnute nimekiri), nekroloo
gi, 401

nekrut (noorsõdur), ~i, 235
nektar (jumalate jook; mesi-

mahl), ~i, 230
neil, nel ja, 703; ~k, ~ku, 241;

~kjiit jne.; kümmend, 
nel ja^' kümne, 880; ~^nurk, 
~ nurkne, ~jpüha jne.;

sada, nel ja saja, 886;
^v'teist[künunend], nelja- 
Jteist'kümne, 892; ~ti (nel- 
jakaupa); nel ja [jooksma]

nelja Jalgne, klassiline,
~Jcümnes jne.; kaupa;
~kesi; z^li (neli korda, nel
jakordselt); ~line, ^,lise, 283; 
'nel'jama (neljaks jagama), 
~ta, 'netjan, 1094; ^ndik, 
~ndiku, 733; ~ jpäev jne.;
~s, ~nda, 206; tarna (nel
jaks purustama), 945

nel k, nel gi, 520a
nemad vt. tema
nende vt. see ja tema
'nentima (konstateerima, se

dastama, kindlaks väitma [et 
miski nii on, nagu Öeldakse]), 
nen tida, nen din, 1016

'neo vt. nidu ja need [neo]
neolo gism (uudismoodustis, ^sõ

na), neologismi, 428
nepp (lind), nepi, 528
'Neptun (rändtäht), ~i, 228 



neste 252 niiskus

neste (vedelik), 'neste, 740; nes- 
tene, 'nestese, 277; nestuma, 
nestuda, 'nestun, 936; nestu-
tama, 945

net[t]o (puhtal kujul, pakis v. 
kulud maha arvutatud),
146; ~ kaal [-u], -w ^tonnaaž 
jne.

neurasteenia (närvinõrkus), 
248; neuro'loogia (närvitea- 
dus), neuroloogia, 248; neu
roos (närvihaigus, närvikava- 
rike), neuroosi, 406 .

neutraal ala, ~ joon jne.;
ma (neutraalseks tegema), 
z^ida, neutraalin, 979; ~ne 
(erapooletu, ei kummalegi 
poole kalduv; mitteosavõtlik, 
mittetoimiv; keele alal: asja- 
sugu), ^se, 265; ^sus, ~su- 
se, 272; ~unia, z^uda, ^un, 
935; neutrali' seerima (— neut- 
raalima), 982; neutrali seeru- 
ma (— neutraaluma), 939; 
'neutrum (asjasugu; asjasugu 
sõna), 'neutrumi, 226

nibu (väike väljaulatuv tipp, 
ots), 114; ^-jas, ja, 256; 
,^line, ^zlise, 283

nide (tihe, läbipõimunud side), 
z^me, 211; — kõnd (kõigi as
jasse puutuvate olude side, 
olude suhtlus), —konna, 728

nidu (sisemine side, tihe ühen
dus), nidu e. 'neo, 117 ja 315;
—ma (põimides ühendama, 
siduma), —da, 'neon e. —n, 
968 ja 924; —s (seoses, sõltu
vuses olev, külgnev), —sa, 
204; — stuma (seosesse, sõltu
vusse minema, külgnema), 
954; —sus, — suse, 280

nigel (väike ja nõrk, igerik,

jõuetu), — a, 198; nigerik (— 
nigel), nigeriku, 733

nigin, — a, 200; nigisema, 951; 
nigistama, 944

nihe (nihkumine), nihke, 771; 
— stama (paigast nihutama, 
paigast väänama — kehalii- 
get), 944; — stus, — stuse, 280

'nihkuma, 'nihkuda, nihkun, 936
nihuke [ne] (niisugune), nihu

kese, 286
nihutama, 945; nihutus, nihutu- 

se, 280
| nihvakas (löök, sähvakas; ritv, 

hudi), nihvaka, 257; niitva
ma, nihvata, 'nihvan, 1094

nii
niide (niitmine), niite, 743
niidi vt. niit [niidi]; — line, — li- 

se, 283; — ne, —se, 273; — rull 
jne.

niidu vt. niit [niidu]; —line, 
—lise, 283; — masin jne.

niie vt. niis; [nelja-] —line, 
—lise, 283

'niigi; 'nii hästi [...kui ka]; 
nii ja 'naa; nii kaua (seni, 

seniks); nii 'kaugel (siin, siin
kohal); nii 'kaugele

'niiks, niiksu, 475; — uma, — u- 
da, niiksun, 1008; niiksutama, 
945

'nii kui nii; nii mood i
niin, niine, 376; niine puu jne.;
- köis jne.

'nii nimetatud; nii pai ju (nii
võrd); nii pea; nii pikalt 
(niivõrd)

niis, niie, 614
'nii sama; nii samuti
'niisk (kalal), niisa, 606

I 'niiske, —, 165; niiskuma, niis- 
kuda, niiskun, 936; 'niiskus, 

| niiskuse, 272



nii sugune 253 nisasus

üi sugune
- < Isutama, 945; niisutus, niisu

tuse, 280
'niit, niidi, 520

it, niidu, 539; ~jorg jne. 
itama (— nentima), niidata, 
niitan, 1098

'viite vt. niide
1 itjas (niiditaoline), niitja, 

170; niit peen jne.
Utma, niita, niidan, 1073 I 
iits (piiks, niuks; kõss), niit- 
su, 475; niitsa[h]tama, 943; I 
niitsafhjtus, niitsa[h]tuse, | 
280; ~uma, ^uda, niitsun, 
1008 ।

nii 'viisi; nii võrd; nii võrra ! 
n kastama, 944; nikastuma, 954;

nikastus, nikastuse, 280 
keldama (niklikorraga kat
ma), 940; nikeldus, nikeldu- 
se, 280

u kerdama, 942; nikerdis, ni- 
kerdise, 279; nikerdus, niker
duse, 280

■.ikkel (metall), 'nikli, 189 
lukotiin (tubakamürk), niko

tiini, 405 
iks, niksu, 475; ~ti!; ~uma, 
~uda, niksun, 1008
Ub (lima), nilva, 573; ~e, 
~e, 165; nilbestama (nilbeks 
tegema), 944; 'nilbus, nilbu
se, 272 
ilpama, nilbata, nilpan, 1100;
nilpima, 'nilpida, nilbin, 1014 

ilps’; ^ama, nilpsata, ~an 
1095; ~ tl!; ^uma, ^,uda 
nilpsun, 1008

ime kaart jne.; ^kas, ^,ka, 
257; ^,1; ^line, —lise, 283; 
~It; ~^pidi; -s^Atnd (— ni- 
nnhind); — s tik/—stiku, 733- 
~tarna, 945; -tav [kääne]’,

—tava, 210; —tavaline, —ta
valise, 283; —ti; — tu, — tu, 
255; — tus, —tüse, 280

nimi, nime, 86; — Jiind, ~ ^sõ
na jne.

nimme (neerudeala; puusade- 
ala), nimme, 738

nina, -, 64; —kas (ninatark), 
—ka, 257; —kii [olema];
—kile [kukkuma]; —kus, 
— kuse, 280; —li; —line, —li
se, 283; —ne, —se, 273; - pi
di; - tark jne.

ning (ja seega, ja ühtlasi) 
nipe-näpe, nippe-'näppe, 751 
nipeldama (— niplama), 940;

niplama ([pitsi] kuduma), 
niblata, 'niplan, 1104; niplis 
(kootud pits), 'niplise, 271;
niplus, 'nipluse, 272

'nipp (nibu), nipu, 549
'nippima (näppima), 'nippida, 

nipin, 1019
'nips, nipsu, 475; nipsakas, nip

saka, 257; — ama, nipsata, 
—an, 1095; —ti!; nipsutama, 
945

nipu vt. nipp; —line, —lise, 283 
nire (väike nirisev oja), —, 140;

nirguma (nirisedes peenelt 
nõrguma, voolama), 'nirgu- 
da, 'nirgun, 936

nirin, — a, 200; nirisema (pee
nelt nõrguma v. voolama), 
951; niristama, 944; niristus, 
niristuse, 280

nirk (loom), nirgi, 520a 
nirtsakas (pirtsakas, kergesti 

sõnadega haavatav ja haa
vav), nirtsaka, 257

niru (näru), -, 127
nisa, -, 77; —line, —lise, 282; 

~ne, -se, 273; [liig-] -sus, 
~suse, 280



nisu 254 noolima

nisu, 130; ~jahu jne.; 
~ne, ~se, 273 "

nišš (orv [orva]), niši, 530
niude luu jne.; niue (puusa 

ülemine osa), niude, 754
'niuks, niuksu, 475; niuksa[h]- 

tama, 943; ~ urna, ~uda,
niuksun, 1008; niuksutama, 
945

nivel'leer ima (— nivellima),
982; ni vellima (maad Joodi
ma; tasandama), nivellida, 
nivellin, 986

nlvendama (— niverdama), 941; 
niverdama (kahekorra pigis
tama, keerdu väänama), 942; 
niverduma, 953

nivoo (tase; vesilood), 7 
nn. — nii-, nõndanimetatud 
no [ta tuleb kohe]
noa vt. nuga
noa aegne (väga vana, vana

nenud) jne.
noa alus jne.; ~line, ~lise, 

276; ^ne, ~se, 263
noa root slane (Noarootsi ela

nik)
nobe, ~da, 195; ~dus, ~duse, 

280
nodi (kraam, varandus), 98 
noh!

nohin, ~a, 200; nohisema, 951; 
nohistama, 944; nohistus, no- 
histuse, 280

[ei vastanud mitte] nohkl
nohu, 121; ~ne, ~se, 273
noid, noil, nois vt. too

no jah!
noka harjas jne.; ^line, /-^li- 

se, 283; ~ne, ~se, 273; usta
ma (vähe purju jääma), 944; 
nokitsema, 952; nokitsus, no- 
kitsuse, 280

nokk, noka, 499; ~ama, noka
ta, ^an, 1109; ~ima, ~ida, 
nokin, 1018

nolgus (kala), ^e, 269
'nolk, nol gi, 520a
nol p (rohmakalt sööja, õgija, 

söölas), nol bi, 522; 'nolpama 
(süüa ahmama, korra keele
ga üle noolima; varastama), 
nolbata, 'nolpan, 1100; ^ima 
(lakkuma, ahmima, nilpima), 
~ida, nol bin, 1014; nolps!; 
nolpsama, nolpsata, 'nolpsan,

1095
no'maad (rändur, ränd-inime- 

ne, koli ja), nomaadi, 399; 
~'lik, ~liku, 729; nomadi- 
'seerima (rändlema), 982

nomi naal hind (nimihind) jne.;
^ne (nimeline, nimes-, ni
mi-), rvse, 265

nominatiiv (nimetav kääne), 
nominatiivi, 411; ~ne, ~se, 
265

nonde vt. too
no neh!; no noh!
noo!
noobel (suursugune, üllas, ava- 

käeline), 'noobli, 188
nood vt. too

nooda vt. noot [nooda]; ^line, 
~lise, 283; ~ joedu jne.

nood i vt. noot [noodi]; ~line, 
^lise, 283; ~ jraamat jne.; 
~s'tik, ~ stiku, 733

noogutama, 945; noogutus, noo
gutuse, 280; nookuma (eda- 
si-tagasi, üles-alla liikuma), 
'nookuda, noogun, 1022

nool', noole, 373; nooleline, 
noolelise, 283; noolene, noo- 
lese, 273

noolima (lakkuma, keelega 
üle tõmbama; endale hanki
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ma, kokku otsima), noolida, 
nool in, 979

nool jas (noolekujuline), nool
ja, 170

noomen (käändsõna), ~i, 228 
oom ima [kedagi], 'noomida, 
noomin. 980; noomitus, noo
mituse, 280

l oor, noore, 377; ^duma (noo
reks muutuma), ^duda, 
~dun, 936

noore ealine jne.; —kas, —ka, ; 
2f"; — ndama, 941; — ndus, 
— iduse, 280; — nema. 950; । 
— stama (nooreks tegema), 
944; — stunia (— noorduma), 
954; noorik, nooriku, 241

1‘oorjas (kala), 'noorja, 170
,;oor mees, ~^sztgu jne.; noo

ruk^ (noormees), nooruki, 223; ; 
nooruke[ne], noorukese, 286;
[venna] —une, — use, 275; i 
-nr, — uri. 230; —us, —use, 
272; — usJõud jne.; —uslik, 
—usliku, 733

noos (hulk, saak), noosi, 408 '
*7 >oskuma (sõõrmete kaudu

puhuma [hobuse kohta]), i
'nooskuda, noosun, 1057

i.oot, nooda, 486
noot', nood i, 520
r pe (noppimine; nopitav asi; 

»õnga-, villatopp), 'noppe, 750; , 
noppima, noppida, nopin, 
1019
jrg, noru, 680; — u [vajuma] 
(alla, ripakile; masendatud, 
aukrasse meeleollu); — us 
[olema]

.rima, norida, norin, 923
u rin, — a, 200; norisema, 951 
">orm (määr; juhe [juhte], ju

his), normi. 427
*3.ormaal kiirus jne.; —ne

(normikohane, määras), — se, 
265; —sus, — suse, 272

normann (keskaegse germaa
ni rahva liige), normanni, 415 

normeerima (— normima), 
982; normima (normikoha
selt korraldama v. seadma, 
normiks määrama), 'normi
da, normin, 994

norra [keel, kirjandus]; —la- 
ne, —lase. 282

norskama, norsata, norskan, 
1133

norss (kala), norsa, 494
noru vt. norg; — line (norgus, 

tusane, kurb), —lise, 283;
— tarna (norgu laskma; nor
gus olema), 945; — tunne jne.; 
— tus, —tüse, 280 *

nosima, nosida. nosin, 923; no- 
sin. nosina. 200; nosisema. 951

nos u (lühike, tömp asi), —,128; 
- irina jne.; -tarna [piipu] 
'piibunosu popsima), 945

notar, —i, 230: —i aalne, — i aal- 
se, 265; — iaal seadustik jne.;
— lik, — liku, 733

noteerima (üles märkima; ar
vesse panema), 982

notsu, —, 147
not t, not i, 531; —ima, —ida, 

not in, 1021
novell (uudisjutt, lühijutt; sea- 

duse-uuend), novelli, 413; no
vellist (novellikirjanik), no
vellisti, 439

november (talvekuu), novembri, 
190; novembri kuu jne.

nr. — number
nudi, —, 98; —ma (— uudista

ma), — da, —n, 923; —stama 
(nudiks, paljaks tegema), 944

nuga, 'noa, 298; — kala jne.



nugiline 256 nut ikas

nugiline (teiste elusolendite ku
lul elaja, parasiit), nugilise, 
283; nugi loom jne.; nugima 
(nugiliseks olema, nugilisena 
elama), nügida, nugin, 923; 
nugine, nugise, 273

nugis (loom), ~e, 268
nugris (tegev, töökas, agar, hak

kaja, kahmakas), ^e, 268
nuhk (nuhkija), nuhi, 648; ~i- 

ma, ^ida, nuhin, 1041; ^u- 
ma (nuusutama, haisu veda
ma), ~uda, nuhun, 1054

nuhtlema, nuhelda, nuhtlen, 
1166

nuhtlus, 272; ~[e] alune 
jne.; ~ seadus jne.

nahutama (— nuhkuma), 945
nui, nuia, 340; nuia kas (suure 

nuia kujuline), nuiaka, 257; 
~ama (nuiaga taguma; peale 
ajama, nuruma, manguma, lu
mma), nuiata, ~an, 1092

nukiline, nukilise, 283; nukits 
(väike nukk [nuki], sarvenu- 
kike), nukitsa, 205

nukitsema (väikesel viisil v. väi
keste asjade kallal töötama, 
nokitsema), 952

nukk (nurk), nuka, 500
nukk (väljaulatuv ots, kõva 

kiihmake), nuki, 527
nukk, nuku, 548
nukker, nukra, 181
nukkuma (nukuks moonduma), 

nukkuda, nukkun, 936
nukra meelne jne.; nukrasta- 

ma v(nukraks tegema), 944;
nukrastuma, 954; nukrus, 
nukruse, 272; nukrutsema, 952

nakuline, nukulise, 283
null, nul li, 413; [mitme-] mil 

line, nullise, 273; nui Ustama 
(nulliks muutma), 944; nul- 

ne, nulse, 265; nulsus, "nul- 
suse, 272

number, numbri, 190; ~ kiri 
jne.; numbriline, numbrilise, 
283; numbri tuba jne.; nu
meraal (arvsõna), numeraa
li, 403; nummerdama, 942

nunn, nunna, 345
nuntsius (paavstisaadik) ~e 

280
nupp, nupu, 549; nupukas, nu

puka, 257; nupuline, 283
nurama, nurada, nuran, 914
nurg (kala), nuru, 680
nurga advokaat jne.; line, 

~lise, 283; nurgeline, nurgeli
se, 283; nurgeti; [täis-] nurgi 
([täis-] nurkselt)

nüri, nurja, 703; ~ Jcatse (nur
junud katse) jne?

nurin, ~a, 200; nurisema, 951
nüri tl (nurjapidi); 'nurja [mi

nema]; nurjama (nurja aja
ma), nurjata, 'nurjan, 1094; 
nurja pidi; nurjatu, nurjatu, 
255; nurjatus, nurjatuse, 280;
nurjuma (nurja minema, 
äparduma), nurjuda, nurjun, 
936; nurjimg, nurjungi, 221

nurk, nurga, 489; ~jas (nur- 
gataoline), ~ja, 170; ^,mine 
(nurgapoolne, nurgas aset
sev), ~mise, 277; [kolm-] 
~ne, ~se, 265; ~ sulg [ salu]

nurm, nurme, 387; nurmene, 
nurmese, 273; nurme ^nukk 
[jnuku} jne.; nurmikas 
(taim), nurmika, 257

nurr (vurr [-u]), nurru, 462; 
nurru karv jne.

nurru I lööma]
nuru vt. nurg
nuruma, nuruda, nurun, 924
nut ikas (nupukas), nut ika, 257



nõbuma
nut lik 257

nut lik (nutukas, nutune), nut- 
liku, 729; nutma, 'nutta, nu
tan, 1077

'nutt (nupp, nui; nuust; pähik 
[õiel]), nuti, 531

nutt, nutu, 552; *̂/ur,  ~ uri, 230 
nutu hääl jne.; ~kas, ka, 257;

^iine, ^lise, 283; ~ne, ~se, 
273; ~stania (nutma ajama, 
nutuseks tegema), 944

'nuudel (toiduaine), nuudli, 188 
nuuks, nuuksu, 475; ^uma,

~uda, nuuksun, 1008
nuum, nuuma, 324; ~ama, nuu

mata, ~an, 1091; ~ Järg jne.;
nuuinik (nuumloom, nuuma- 1 
tu), nuumiku, 241; ^uma, 
^uda, ~un, 935

'nuusk, nuusu, 690; ~ama, nuu
sata, ~an, 1132; ^ima, ^/ida, 
nuusin, 1044; ~iuna, ^uda, 
nuusun, 1057; ~ur, ^uri, 230

nuust (kokkukeeratud kimp), 
nuus ti, 439; nuus tik, nuus ti
ku, 241

nuusu vt. nuusk; ~tarna, 945;
~tus, ~tuse, 280

nuut L (keep [keeda]), nuudi, 
520

nuut 2. (peksuriist; linanuust), 
nuud i, 520; ~ima, ~ ida, nuu
din, 1012

nuuts, nuutsu, 475; ^uma, ~u- 
da, nuutsun, 1008

nõbu (onu-, tädi-, lelle-, sõtse- 
laps), ~ e. nõo, 114 ja 312

nõder, nõdra, 717; nõdra meel
ne, nõdra mõistuseline, 283, 
jne.; nõdrastama (nõdraks te
gema), 944; nõdrendama (nõd
remaks tegema), 941; nõdre- 
nema, 950; nõdruke[ne], nõd
rakese, 286

■nõel, nõela, 322, ~ama (nõela
ga pistma; hammustama [eri
ti madude kohta]), nõelata, 
~an, 1091; nõela^siim [-«] 
jne.; nõele (nõelumine; nõe
lamine, piste), ~e, 736; ^-e- 
lõng jne.; ~Jerav, ~jss 

jne.; ~uma, ~uda, nõelun, 
1004

'nõene, nõese, 263; nõelama, 
'nõetada, 'nõetan, 928

nõges,e, 269; ~e^liblikas jne.; 
eeline, ^elise, "283; ~vpuu 
jne.

nõgi, 'nõe, 304; r^^must jne.; 
~ne, ~se, 273; ~sus, ^,suse, 
280

nõgu (madal koht, lohk), nõo, 
316; ~ Lik, ^,liku, 733; ~ne, 
^,se, 273; ~s, /^sa, 204; ~s- 
kumer jne.; ~sus, ^suse, 280 

nõia kepp jne.; ~line, ~lise, 
283; /vne, ~se, 273

nõid, nõia, 558; ~'lik (nõiale 
omane), ~liku, 729; ^uma, 
^uda, nõiun, 1046; ^-us, /x,u- 
se, 272; ^us lik, ~usliku, 733 

nõjatama (— najatama), 945;
nõjatuma, 954; nõjuma ( —
nõjatuma), nõjuda, nõjun, 924 

nõks, nõksu, 475; nõksa[h]ta-
ma, 943; nõksa[h]tus, nõk- 
sa[h]tuse, 280; nõksak, nõk- 
saku, 241; ~ ti!; ^uma, ^u- 
da, nõksun, 1008; nõksutama, 
945

nõl g (hobuste haigus), nõle, 623 
nõlv, nõlva, 370; nõlvak (— 

nõlv), nõlvaku, 241; nõlval! 
ne, nõlvalise, 283; nõlvane, 
nõlvase, 273, ^uma (nõlva- 
kujuliselt asetuma, längu kal
duma, nõlvaga varustuma), 
~uda, ~un, 936

17



nõmm 256 nõustama

nõmm, nõmme, 381; nõmme- 
vZiZZ jne.; nõmmene, nõmme- 
še, 273; nõmmik (hõre nõm
mene võsa v. männimets), 
nõmmiku, 241

nõnda; ~ moodi; ~ nimeta
tud, 259; "~ sama; ~ samuti; 
^. sugune; ~ viisi

nõo vt. nõbu ja nõgu
nöökas (nõorikas, lohklik), 

'nõoka, 171
nõoksed (õeste-vennaste lap

sed), 'nõoste, sg. nõos [ nõok- 
se], 261

'nõoline, nõolise, 276; noone, 
noose, 263

nõre (norg), 140; ~taina, 
945

norg (väike nõrguv oja, nire), 
noru, 682

nõrga vt. nõrk
nõrgama (nõrguda laskma, ni- 

ristama), nõrata, nõrgan, 1127
nõrga ^meelne jne.; ~s tarna

(— nõrgestama), 944; ~stü
ma, 954; nõrgendama, 941; 
nõrgendas, nõrgenduse, 280; 
nõrgenema, 950; nõrgestama, 
944; nõrgestama, 954; nõrges
tas, nõrgestuse, 280

nõrgama, nõrguda, nõrgun, 
936

nõrgutama (nõrgalt alla vaju
da laskma [kehajäset], alla 
painutama), 945; nõrgutas, 
nõrgutuse, 280

nori (norg; allarippuv sei
sund), nõrju, 710; ~sema 
(nirisema, nõretama), 951;
~starna (ära nõriseda lask
ma, nõrgama, niristama), 
944; ~stus, ~stuse, 280; 
nõrjuline [puu] (nõrjus olev, 

allarippuvate okstega), nõr- 
julise, 283

nõrk, nõrga, 487; nõrk (paind), 
norgu, 540; ~ ema, ~eda, ~en, 
929; ~jas (nõrgavõitu), ~ja, 
170; ~uma (painduma, nõt- 
kuma), ~uda, ~un, 936;
~us, ~use, 272

noru vt. norg; ~starna (nõr
gama), 944; ~stuma (nõrgu
ma), 954; tarna ([vedelik
ku] selgida laskma ja selgi
nud osa järk-järgult ära va
lama), 945

'nõtk, nõtku, 468; nõtka[h]ta- 
ma (järsku, ühe korra nõtku- 
ma), 943; ~e, ~e, 165; nõt- 
kestama (nõtkeks tegema), 
944; ^u [vajuma] (lohku, al- 
lapaindunud seisangusse); 
~uma, /^uda, nõtkun, 1008; 
^us (painduvus), ~use, 272;
nõtkutama, 945

'nõtra vt. nõder; 'nõtruma 
(nõdraks muutuma), nõtru- 
da, nõtrun, 936; nõtrus,
'nõtruse, 272

'nõu, 24; ~jinne [vunde] 
jne.

nõud ejpalve jne.; 'nõudja,
'nõudja, 162; nõudlema [mi
dagi] (nõudeid esitama [mil
legi suhtes]), nõuelda, nõud- 
len, 1151; nõudlik, nõudli
ku, 729; nõudlus, nõudluse, 
272; nõudma, 'nõuda, nõuan, 
1081; nõue, 'nõude, 754

'nõukas (nõurikas, leidlik), 
'nõuka, 171

nõu kogu jne.; ~ lik, ~liku, 
729; ~line, ~lise, 276; ^ne, 
~se, 263; ~'nik, ~niku, 729; 
~s olek jne.; ^stama [ke
dagi] (nõu andma [kellele



nõustuma 259 näks

gi]), ^stada, ~stan, 927; 
astuma [millegagi] (nõusse 
hakkama, nõusse jääma, 
nõusolekut avaldama), astu
da, /^stun, 936; ~ tarna, ^ta- 
da, ~tan, 928

nõutav, ~a, 210; ~us, ~use, 280
nõutu, 169; ~s, ^se, 272
nõva (voolukoht, kanal), ~,80 
'nõõ!; ~tarna [hobust], ^tada, 

zw tan, 928
näbe (kärmas, nobe; löögival

mis; natuke ninakas), ~da, 
195; ^dus, ^duse, 280

näbrastama (pisut, natuke ära 
mädandama, pehastama), 944; 
näbrastuma, 954

nädal, ~a, 198; ~a leht jne.; 
~ane, ~ase, 281; ^iti

nagal (ahne, ablas, himukas), 
~a, 198

nagelema, nägelda, nägelen, 947
nägelik, nägeliku, 733
nägelus, ~e, 280
nägema, näha, näen, 965; ~tu, 

~tu, 255; nägemiskond, nä- 
gemiskonna, 728; nägemis- 
jneel jne.; nägemus, näge
muse, 280; nägija, nägija, 249; 
nägi lik (näilik, näiv), nägili- 
ku, 733; nägima (— näima), 
nägida, 'näin, 966 I

nägu, näo, 316; mood 
[jwe] jne.; ~s, ^sa" 204; 
~stama (nägusaks tegema), 
944; ~sus, z^suse, 280

näh!
näha vt. nägema
nähe, nähte, 775 
nähku vt. nägema 
näht, nähu, 694; ~aval [ole

ma]; avale [tulema]; ~a- 
vasti; ~avus, ~avuse, 280;

~ud vt. nägema; ~uma (nä
ha olema), ~uda, ^un, 936; 
~us, ~use, 272

nähvak, ~ u, 241; nähvama, 
nähvata, nähvan, 1094; näh
vima, nähvida, nähvin, 1003 

näide, 'näite, 743; ~nd, ~ndi, 
218; näidis (eeskuju-näide), 
näidise, 268; näidis lik, näidis- 
liku, 733

näikse (— näib); näilik, näi
liku, 729; ['näiline] vt. näi
lik; 'näima, näida, näin, 912; 
näinud vt. nägema ja näima 

näit. — näiteks
'näit (näidatu; näit-arv, [si

su-, järje-] näitaja; midagi 
näitav v. osutav olu), näidu, 
539; ~ama, näidata, ^an, 
1098; ~av, ~ava, 210; z^eks; 
~ejava, ~ejina, ~e^mäng 
jne.; ~leja, z^leja, 249^ ~le- 
ja lik, ^zlejaliku, 733; zvzlejan- 
na, ^lejanna, 151; ^leja[s]- 
kond, ~leja[s]konna, 728; 
~lema, näidelda, ^len, 1141; 
~ lik, ^,liku, 729; lükkus, 
^■'likkuse, 272; ~ uma, zxzuda, 
~un, 936; ^us, ~use, 272; 
~us plats jne.

'näiv, z^-a, 155; <vus, ^,use, 272 
nake (näkkamine, näkkimine;

näkkav hoop), näkke, 749; 
näkitsema, 952

'näkk (naisekujuline veevaim), 
näki, 527

näkkama (ühekordselt näkki- 
ma), näkata, 'näkkan, 1109; 
näkkima (täksima, näkitse
des närima, [kergesti] raiu
ma; nokkima), näkkida, nä
kin, 1018

'näkku vt. nägu
näks (näksav hoop, täks; täke. 



näksaina 260 närvutama

pügal), näksi, 431; ~ama 
([ühe korra] näksima), näk- 
sata, ,van, 1095; /virna (täk- 
sima, näkkima), /v/ida, näk- 
sin, 996

'näl g, näl ja, 596; ~ima, ~ida, 
^in, 934; /^us, /v/Use, 272; 
nälitama (— näljutama), 945 

nälja jaeg jne.; /v-line, /v/lise,
283; vne, ~se, 273; näf ju ta
rna, 945; näi jutus, näl jutuse, 
280

'nälkjas (tigu), 'näl kja, 170 
näi p (maias, himukas; välja

ulatuv ots), näi di, 522; näl- 
pama (ühekordselt nälpima), 
näidata, nälpan, 1100: virna 
(keelt nilpima, himukalt suud 
noolima; himustama midagi), 
zvzida, näl bin, 1014; nälpsa- 
ma (— nälpama), nälpsata, 
'näipsan, 1095

nämmima, nämmida, nämmin, 
987; nämmuma, nämmuda, 
nämmun, 1006

näo vt. nägu; ~ jlme jne.; 
/v/li; /v/line, /viise, 276; vne, 
vse, 263; ~tu, ~tu, 169; 
vtus, /vtuse, 272

näpe (näppimine), 'näppe, 750; 
vrdama (näpitsema), 942; 
näpistama, 944; näpistus, nä- 
pistuse, 280; näpits, näpitsa, 
205; näpitsema, 952; näpitsl 
(näppude abil)

[kärbse-] näpp (lind), näpi, 528
näpp (sõrm), näpu, 549; -va

rna, näpata, /van, 1110; -vi
rna, -vida, näpin, 1019

näps, näpsu, 475; näpsa[h]ta
rna, 943; näpsa[h]tus, näp- 
sa[h]tuse, 280; näpsakas, 
näpsaka, 257; varna, näpsa- 

ta, van, 1095: virna, vida, 
näpsin, 997; vti!

näpuline, näpulise, 283; näpune, 
näpuse, 273

närakas, näraka, 257
'närb (söögiisutu, vähe sööv; 

jõuetu, rauge), närva, 579; 
virna (— närbuma), vida, 
vin, 934; vlema (alaliselt 
närb olema), närvelda, vlen, 
1155; viik (roidunud, rauge, 
närbuv), vliku, 729; vuma, 
vuda, vun, 936; vus, vuse, 
272

näri (lind), v, 106
närija, v, 249; närima, närida, 

närin, 923
närts (— naris), närtsu, 475 
närtsima, närtsida, närtsin,

934; närtsitama, 945; närtsus, 
'närtsuse, 272

näru, v, 127; v^fcaeZ jne.; 
vne, vse, 273; vstama (nä
ruseks tegema, närudeks kis
kuma), 944; vstuma, 954; 
vtarna (närustama; närune 
olema, hilbendama), 945

närv, närvi, 440
närva vt. närb; vstama (när- 

vaks tegema), 944
närveerima (närviliseks tege

ma), 982
närveldi (närvalt); närvetu 

(närb), närvetu, 255; närve- 
tuma (närvetuks muutuma), 
954

närvi haigus jne.; vline, vii
se, 283; vne, vse, 273; vtse- 
ma (— närvlema), 952; närv- 
lema (närviline olema), när
velda, 'närvlen, 1137; närv
lik (närviline), närvliku, 729

närvutama (närbuma panema), 
945



näsa

näsa (väike väljaulatuv ots, 
Rühmake, muhk, nibu), , 
78; ~line, ^lise, 283; «.ne, 
^.se, 273

näsi (näsu), 108; ~jniin 
jne.

näsima, nüsida, nasin, 923
näss (— näss[-i]), nässu, 464;

näs s (väike kühmlik ümma- 
rik nässakas asi või olend; 
sitke; kitsi), näs si, 417; näs
sakas (väike, lühike, nässu- 
kujuline, aga tüse, tugev, sit
ke), nässaka, 257; ~u [löö
ma]; /vus [olema]

näsu (puunäsa, kõva okslik 
koht puus), 129; ~line, 
^lise, 283; ~ne, ^.se, 273

nätske (vintske; leiva kohta: 
tainane, mitteküps), 165

nätsutama, 945
näuga[h] tarna (järsku, ühe 

korra näuguma), 943: näu
guma, näuguda, näun, 1049

näuks, näuksu, 475; ^uma, 
^uda, näuksun, 1008

näägutama (kiusama, üleole
valt [ja korduvalt] ettehei
teid tegema, pilkavalt tõrele
ma), 945; näägutus, näägutu- 
se, 280

nääklema (naaklema, nägele- 
ma), näägelda, 'nääklen, 1139

näär (nelk), nääl i, 403
nääl (naiseõde), näälu, 445 
nääps (taskuke), nääpsu, 475 
näär (taim), nääre, 377 

nääre, näärme, 839; ~ kasva
ja jne.

näär! kuu, ~ päev jne.
näärme knipus jne.; — kas

(näärmerikas), —ka, 257;
—Line, —lise, 283; — tu, — tu, 
255

261 nüüd sama

I
n. ö. — nõnda öelda
nösu nina (— nosunina)
nööbillne, nööbilise, 283; nöö- 

bine, nööbise, 273
nööge, nööke, 744; 'nöökama, 

nöögata, nöökan, 1096
"nööp, nööbi, 517; — auk, — jnõel 

jne.; —ima, —ida, nööbin, 
1011

nöör, nööri, 406; — duma (end 
sisse noorima), —duda, —dun, 
936; nööriline, nöörilise, 283; 
— ima, —ida, nöörin, 982; 
nööri jnasin jne.; nöörine,
nöörise, 273; nööritama (nöö
riga varustama, läbi noori
ma), 945; — pihik, — sirge 
jne.

n. ü. — nõnda ütelda
nüanss (varjund), nüansi, 523
nühakil [käima] (end lohista

des, nühkamisi); —e [jää
ma]; nühits (nühkimisva- 
hend), nühitsa, 205

nuhk, nühi, 648; — ama (lohis
tama, [korra] nühkima), nü- 
hata, 'nühkan, 1130; —ima, 
— ida, nühin, 1041; — uma, 
— uda. — un, 936

'nulg, nüli, 646; —ima, —ida, 
nülin, 1039

'nümf (loodus-elu jumalanna), 
nümfi, 421

nüpeldama, 940; nüppel, "nüp
li, 189

nüri, —, 106; — dus, — duse, 
280; —ma (— nüristama), 
— da, — n, 923; — nema, 950; 
— [s] tarna (nüriks tegema), 
944; — [s]tuma, 954

nüsima, nüsida, nüsin, 923
'nüüd; —is jzeg jne.; —ne,

— se, 265; — sama (hiljuti, 
praegu)



oa 262 õhutama

o.
oa vt. uba

o aas (kõrvesaar), oaasi, 408
oa kohv jne.; ~line, ~lise, 276;

~ne, ^se, 263
obadus (metall-aas haagi otsa 

sissepistmiseks; tugev hoop), 
~e, 280

obe Usk (kõrge, ülespoole koon
duv neljatahuline sammas), 
obeliski, 425

objekt (ese; sihitis), objekti, 
438; objek tiivne (asjalik, era
pooletu), objek tiivse, 265

obligatsioon (võla-, pantkiri), 
obligatsiooni, 405

oblikas, oblika, 257
oboe (puhkpill), 20
obrok (kruntrent), ~i, 223; ~i- 

jmaks [-u] jne.
observa toorium (tähetorn, vaat

lus-, meteoroloogia- e. ilma
jaam), z^i, 136

oda, 34; ~Une, ^lise, 283
odav, z^a, 210; zvnema, 950;

~us, z^use, 280
oder, odra, 718; odrajahu jne.; 

odrane, odrase, 273
o döör (hea lõhn; healõhnaline 

aine, lõhnaõli), odööri, 406
of[fjen sUv (kallale-, pealetungi- 

tegevus), of [fjensiivi, 411;
z^ne, zs^se, 265

of[f]itsiaalne (ametlik), of[f]it- 
si aalse, 265

oga (terav okas, okkake), 
40; z^,'lik (kala), z^liku, 733

ogar, ~a, 203; ^us, zvuse, 280 
oh!
ohakas, ohaka, 257; ohastuma 

(ohakaid täis kasvama, oha- 
kane olema), 954

ohatama (nahale [haiguslikult] 
välja lööma, vistrikke nahale 
ilmuma), 945; ohatis, ohati
se, 279

ohe, 'ohke, 771
ohe ([viljapea-] okas), ohte, 

775
oheldama (ohjama), 940; ohe

lik (jäme nöör, päitsenöör), 
oheliku, 733

oherdi (puurimisvahend; kar- 
biline loom), 252

ohi, ohja, 703
ohja 7iaru jne.; ~line, zwlise, 

283; 'ohjama (ohjadega va
rustama; ohjas hoidma, juh
tima), ~ta, ohjan, 1094; 
~ne, ^se, 273

ohje (ohjamine; juhtnöör, ju
he), ohje, 739; ~ndama [mi
dagi, kedagi] (ohjes hoidma, 
taltsutama), 941

ohkama, ohata, ohkan, 1130;
'ohke vt. ohe [ohke]

ohoh!; ohoo!
oht, ohu, 694
ohte vt. ohe [ohte]; ^-line, 

z^zlise, 283; ~ne, ~se, 277
ohter, 'ohtra, 180
[häda-] 'oht lik, ohtliku, 729
'ohtrus, ~e, 272
[poisikese-] 'ohtu ([poisikese-] 

võitu)
ohu vt. oht; ~kas, ~ka, 257; 

zxzks [olema] (ka varuks, 
kaitseabinõuks); ~line, ~li- 
se, 283; ^ne, ~se, 273; usta
ma [kedagi millegagi] ([hä
da-] ohtu saatma), 944; ~ta
rna [kedagi] (vaevama, kal
lale tungima, ohustama; lau- 
sumissõnadega arstima), 945; 



ohutis 263 olevus

~tis (kaitsevahend nõidumi
se, haiguse jne. vastu), ti
ge’ 279; ~tu, ~tu, 255

ohver, ohvri, 190; ohverdama, 
942; ohverdus, ohverduse, 280

ohvitser, ~i, 138; ^,'kond,
konna, 728

oi!
oid (mõistus, aru, taip), oiu, 

653
oie (oigamine), 'oige, 756; 'oi

gama, oiata, oigan, 1115
oim (meel, aru; meelekoht, 

oimuala), oimu, 446; oimetu 
(uimane, meelemärkuseta),
oimetu, 255

oinas, oina, 776; oinik (noor 
oinas, oinastall), oiniku, 241

'oistma (kergelt sulama pane
ma, kostutama), oista, ois- 
tan, 1072; 'oistuma (kergelt 
sulama, kostuma), 'oistuda, 
'oistun, 936

oiu vt. oid
oivaline (— õevane), oivalise, 

283
oja, 49; ^,Iine, ^lise, 283;

~ne, ^,se, 273
okas, okka, 793; ~jpuu jne.; 

~ tarna (okastega varusta
ma), 944; 'okkaline, okkali
se, 283; okkane, 'okkase, 275

ok[k]ul'tism (õpetus salajasist, 
teadmatuist asjust, püüe neid 
teaduslikult läbi uurida ning 
selgitada), ok[k]ultismi, 428;
ok[k]ul'tist, ok[k]ultisti, 439

'oks, oksa, 364; oksaline, oksa
lise, 283; ~ama (pookima), 
oksata, ~an, 1095; oksane, 
oksase, 273; oksas tik, oksas- 
tiku, 733

okse, 'okse, 740; ^ndama, 941; 
~ ndus, ^nduse, 280; 'oksene, 

oksese, 277; taina [kedagi] 
(oksele ajama), 945

oksik (okslik), ~u, 241
'oksima (enampakkumisel müü

ma), oksida, oksin, 996; oks
jon, 'oksjoni, 228

oks Uk, 'oksliku, 729
oksü deerima (hapnikuga ühen

dama, [keemiliselt] hapenda
ma), 982; oksü' deeruma, 939; 
ok süüd (hapend), oksüüdi, 399

oktaav (kaheksandik-kaust; 
heliredeli kaheksas heli), ok
taavi, 411

oktoober (viina-, pori-, rooja- 
kuu), ok toobri, 190; ok toob
ripuu jne.

okupatsi oon (valdamine; val- 
damisaeg), okupatsiooni, 405; 
oku'peerima (valdusse võt
ma), 982

oleander (taim), oleandri, 190
olek, ~u, 241; olelema (olemas 

olema), olelda, olelen, 947; 
olelus, oleluse, 280

olem (tegelikult olev summa 
[näit, kassas]; tegelikult esi
nev koosseis), ~i, 226; ~a, 
'olla, olen, 918; ^as oiu jne.; 
~atu, ^atu, 255; ~us, ^use, 
280; suslik, susliku, 733; 
olend (olev isik v. asi, ole
vus), olendi, 218; olenema 
[millestki], 950; oleng, olen
gu, 240; oles (— olend), ole
se, 269; olesk [e]lema (kest
valt olema, viibima), oleskle
da e. oleskella, olesk[e]len, 
948; oletama, 945; oletus, ole
tuse, 280; olev, oleva, 210; ole
vik, oleviku, 733; olevus 
(olend), olevuse, 280 



oliiv 264 ooteuruum

oliiv (õlipuu; õlipuu vili), olii
vi, 411; oliivi õli jne.; -~ne, 
/^/Se, 265

olla vt. olema
ollus, ~e, 269: ~ lik, ^liku, 

733
oim (tõsiasi, fakt), oima, 356; 

~as (kindlakujuline, määra
tud, konkreetne), ~sa, 174 

olu, 123; lik, ^liku, 733;
/^line, ~lise, 283; õlisus, 
õlisuse, 280; ~nd (olukord), 
/^ndi, 218; /^stik (olud), 
~stiku, 733

olümpiaad (vanade kreeklaste 
aastanelik, mille vahetusel 
olid olümpiamängud), olüm
piaadi, 399; olümpia mäng 
jne.

oma, 59; ~dus, ^duse, 280; 
^/duseline, ~duselise, 283; 
~dusvsõna jne.; ^-duslik, 
~dusliku, 733; ~ ette; ~ ja
gu ; ~ kasu jne.; korda; 
z^ksed, z^ste, sg. ~s [-kse], 
270; «ma [midagi] („ma 
oman midagi” — mul on mi
dagi), ^da, ~n, 914; mis- 
J5igus jne.; 'moodi; z^nd 
(see, mis on kellegi omandu
ses), ~ndi, 218; daina, 
941; zvndus (omandamine; 
omand), ~nduse, 280; zvne, 
~se, 273; ^'nik, ^niku, 733; 
~v'pead; ~ jpärane jne.; 
~ v'soodu; ~ s taina (omaks 
tegema, [omavoliliselt] enda
le võtma; sarnastama), 944; 
~stav, ~stava, 210; ^stavä
line, ^stavälise, 283; ~stus, 
z^stuse, 280; zvsus, ^suse, 
280; zv tu, z^ztu, 255; vahel;
^ vaheline, 283; X. voli, 
~ jvoliline jne.

om[e]lett (munakook), om[e]- 
leti, 531

ometi; ~ gi
omistama [kellelegi midagi] 

(omaks andma v. lugema), 
944; omistus, omistuse, 280

'omnibus, ^e, 280; ~ liin jne.
on vt. olema
onku, 147
on n, on ni, 415

'ons (kas on, on siis; on see)
onu (ema vend; ka lell), ~, 126;

~lik, zxzliku, 733; ~ poeg 
jne.; pojaolililtika jne.

'oo!
oober (kelner), ~i, 230
ood (ülemlaul), oodi, 399
oodata vt. ootama; ~v, ^va, 

210; oode (ootamine; eine), 
'oote, 743

oodüine, oodilise, 283
oodis (eine, oode; oodus), ~e, 

268; oodus (diskonto, protsen
tide mahaarvutus; eine, oode, 
oodis), ooduse, 269; oodusta
rna ([vekslit] enne tähtaega 
kinni maksma v. ostma, see
juures [vekslisummast] maha 
arvutades vastava protsendi), 
944

'ookean (maailmameri), ~i, 137 
ooker (kollane värvimuld),

'ookri, 190; ookrine, 'ookrise, 
277

oom (elektritakistuse ühik), 
oomi, 404

oonüks (mineraal), ~i, 232
'ooper, ~i, 230
'oopium (maguna piimmahl), 

~i, 136
'oot [ma tulen kohe]; z^ama, 

oodata, ~an, 1098; ~amatu, 
zvamatu, 255; ~amatus, ku
rnatuse, 280; ~e vt. oode, ^e-
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ruum jne.; oot- oot!; ~us> 
~use, 272

o paal (mineraal), opaali, 403;
^,ne, *se,  265

operatiivne (operatsiooniline, 
tegelikult toimiv; haavaarst- 
lik), opera tiivse, 265; operat
sioon (tegevus; tehe; lõikus), 
operatsiooni, 405; operatsioo
niline, operatsioonilise. 283; 
ope reerima, 982

ope rett, opereti, 531
opman ([mõisa] ülemkubjas), 

~i, 228
opo neerima (vastu väitlema, 

vastlema), 982; opo nent, opo
nendi, 524; opositsioon (vas
tasrind; vastasrindlus, vastu
olu; vastasseis), opositsiooni, 
405

op tant (valija kahe riigi koda
kondsuse vahel; taassiirduja, 
taassiirdunu), optandi, 524: 
op teerima (soovikohaselt en
dale valima, valivalt enese 
heaks otsustama), 982; op tee- 
ruma, 939

optika (nägemis-, valgusõpetus), 
250; optiline (valgus-, sil

ma-, nägemis-), optilise, 283
optimism (kalduvus asju ja olu

sid headena ette näha), opti
mismi, 428: opti mist, optimis
ti, 439; optimistlik, optimist
liku, 729

ora, 74
oraakel (ennustus; [mitutpidi 

tõlgitseda andev] vastus; en- 
nustuskoht), o raakli, 188

oraator (kõneleja, kõnepidaja), 
~i, 230; ~ llk, ^liku, 733

orangu tang (ahv), orangutangi, 
422

oranž (ruuge, hele-kollakaspu-

nane värv; apelsin), oranži, 
437

oras, ~e, 269
orav, ~a, 210
['orb, orva, 579] vt. orv

'orb (vanemateta laps, vaene
laps), orvu, 664; ~ama (vae
sekslapseks tegema), orvata, 
~an, 1119

or biit (liikumistee; silmakoo
bas), orbiidi, 520

'orbuma (vaesekslapseks jää
ma), 'orbuda, orbun, 936; or
bus, 'orbuse, 272

orden (aumärk), ~i, 228
'order (käsk, ülesanne; maksu- 

juhatus), e. ordri, 230 ja 
190

ordinaal (järgarv), ordinaali, 
403; ordinaarne (harilik, ta
valine, igapäevane), ordi naar- 
se, 265; ordinaat (kõrgusva
he, -punkt), ordinaadi, 520

ordu (vaimulikkude või rüütlite 
ühiskond), 147

orel, ~i, 225
'org, oru, 680
orgaaniline [keemia, aine], or

gaanilise, 283; organ (elund, 
meeleriist; häälekandja), or
gani, 228; organiline (organi
le omane), 'organilise, 283; 
organisaator, organisaatori, 
230; organisatsioon (korras
tus, raking; korrastis), orga
nisatsiooni, 405; organi seeri
ma (korrastama, rakkima), 
982; organi seeruma, 939; or- 
ga nism (elundik), organismi, 
428; orga'nist (orelimängija), 
organisti, 439

'orgia (salajane usupruuk; ki- 
rehullustuslik oleng, pras- 
sing), 248
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or giline, or gilise, 283
org lik, orgliku, 729; 'org maa

jne.; orgne, 'orgse, 265
ori, orja, 703
orient (idamaa, ida), oriendi, 

524; orientaalne (idamaine), 
orientaalse, 265; orientatsi
oon (orienteerumine, orientee
rumine), orientatsiooni, 405; 
orien teerima (ilmakaarte ko
haselt korraldama, seadma 
[mõõtelauda]; juhtima), 982; 
orien teeruma (olukorrast ene
sele ülevaadet omandama), 939

originaal (algupärand), origi
naali, 403; ~ dokument jne.; 
~ne (algupärane), ~se, 265; 
~sus, ~suse, 272

orikas, orika, 257
orja^aetz jne.; lik, ^,liku, 733;

^line, ^lise, 283; orjama, 
~ta, orjan, 1094; ^stama, 
944; orjus, orjuse, 272

or k, or gi, 520a
or kaan (pööraselt tugev torm, 

raju), orkaani, 405
or kester, or kestri, 190; orkest

rant, orkestrandi, 524
or kima, or kida, or gin, 1013
orna ment (ehe, kaunistis, ilus- 

tis), ornamendi, 524; orna- 
men teerima (— ornamenti- 
ma), 982; ~ima (ornamenti
dega varustama), ~ida, orna
mendin, 1016

orto doksia (õigeusklikkus, puh- 
tausulisus), 248; orto doks- 
ne, orto doksse, 267

ortograafia (õigekirjutus; õige- 
kirjutus-õpetus), 248; or
tograafiline, ortograafilise, 283 

ortopeedia (oskus kehakasvu
puudusi eemaldada), 248;
ortopeediline, ortopeedilise, 283 

oru vt. org; ~line, ~lise, 283; 
^stama (oruliseks tegema, 
orgudega varustama), 944

orv ([seina-] tühe, õõs, nišš), 
orva, 371

[käo] orvik (lill), orviku, 241; 
orvu vt. orb [orvu]

osa, 77; ~dus (osa-olemine, 
osasaamine/, ~duse, 280;

kõnd, konna, 728; ~line, 
/^lise, 283; ^lt; ^,'nik, ~ni- 
ku, 733; a, riik jne.; ~stama 
[midagi millestki kellelegi] 
(osa[ks] andma), 944; z^stav, 
~stava, 210; ~stavaline, ~s- 
tavälise, 283; ~s'tik, ^stiku, 
733; ^stuma (osaks lange
ma), 954

osata vt. oskama
osatuma, 945
osav, ~a, 210; ~us, zvuse, 280 
osajvõtt, ~jvõtmatu, 255, jne.;

ose (esi, jagu, mis muiste iga
le teolisele tööks määrati; an
nus, portsjon; kasuosa, divi
dend), oseme, 211

osi (taim), os ja, 703
osine, osise, 273; osis (koostus 

osa), osise, 268; esitama (jao 
tarna), 945; ositi (osakaupa)

os jaline, os jalise, 283
oskama, osata, 'oskan, 1131

~tu, z^tu, 255; ~tus, ~tuse 
280; 'oskur (asjatundja, eks 
pert), 'oskuri, 230

oskus, ~e, 272; ~ sõna jne.
— lik, —liku, 733 "

os m (onn, hütt), os mi, 428 
os'mik (väike osm), osmiku, 
241

osmium (metall), —i, 136
os moos (kahe kokkupuutuva 

vedeliku vastastikune vahetu
mine), osmoosi, 408



osoon

osoon (liik hapnikku), osooni, 
405

osseedi [keel]; osseet (Kauka
suses elutseva rahva liige), 
osseedi, 520

ost, ostu, 478; oste (ostmine), 
~ e, 740; ostetav, ostetava, 210; 
ostja, ostja, 162

ostjak (soome-ugri rahva liige 
Siberis), ~i, 223

'os'tja[s]'kond, os'tja[s]konna, 
728; ostma, osta, ostan, 1071; 
ost- müük, ostu-müügi, 516;

ostu jõud jne.; ostus (ostetud 
asi, kaup), ostuse, 269

osund (sõnasõnaliselt ettetoo
dud koht mingist kirjutisest 
v. kõnelusest, tsitaat), ~i, 
218; osundama (osundit too
ma, osundina esitama), 941

osutama, 945; osuti (näitaja), 
osuti, 252; osutuma [milleks
ki], 954

otra vt. oder
'ot s, ot si, 434
ots, otsa, 364; ~a [saama] 
otsaesine jne.; ~k (otstükk),

~ku, 241; ~kuti; [nüri-] ~Li- 
ne, ~lise, 283; otsama [mida
gi] (otsaga, otsakuga varus
tama), ~ ta, 'otsan, 1095; ~ne, 
~se, 273; otsas [olema]; ~tu, 
~tu, 255

l>. — punkt
paa (tantsusamm), 2 
paabu, 147; ~ Jlind jne. 
paad i vt. paat [paadi] 1. ja 2. 
paaduma (kõvaks kuivama, 

koorikuliseks, kiviseks muu
tuma), paaduda, paadun, 935; 
paad uta ma (paaduma panema, 
kõvastuma), 945

267 paaks puu

otse; ~gu (— otsekui);
joont; kohe; ^ kohe

ne, 273; 'kui; ^ne, ^se, 
273; ~ 'teed

otseti; otsik (jätke; otsmine 
osa, otsak), otsiku, 241

ot sima, ot sida, ot sin, 998; ot 
sing, ot singu, 240

'otsmik (otsaesine), 'otsmiku, 
729; 'otsmine (otsapoolne, ot
sas asetsev), 'otsmise, 277;
ots tarbekas, 257, 'ots^tarbetu 
jne.; 'otstarbe kohane jne.;
'ots tarve, ots tükk jne.; ot- 
suke[ne], otsukese, 286

otsus, ~e, 269; võimeline 
jne.; ~’lik, —Uku, 733; —ta
rna [midagi, millegi üle], 944;
—tav, —tava, 210; —tüma, 
954; — tus, —tüse, 280; — tus- 
jvõime, — tus^võimeZine (— 
otsusevõimeline) jne.

otsatama (otsa, külge asetama, 
otsa jätkama), 945

ovaal (munakujuline kõver
joon), ovaali, 403; —ne (pike- 
rik-ümmargune), — se, 265

ovambo (Edela-Aafrikas asuva 
rahva liige), -, 146

ovatsioon (tormiline auaval
dus), ovatsiooni, 405

o.|ü. — osaühing

paagistama (kampasse suruma, 
kõvastama, paadutama), 944; 
paagistus, paagistuse, 280

'paaki, (laevasõidu-märk), paa
gi, 515

I 'paak 2. (anum), paagi, 515 
paakima (paagistama; paaku

ma), 'paakida, paagin, 1010
I paakspuu



paakuma 268 pagendama

paakuma (kampakujuliseks mi
nema), paakuda, 'paakun, 936 

paan (metsa- või karjamaa ju
malus [kreeka mütoloogias]), 
paani, 405

paanika (kabuhirm), 250;
paaniline [hirm], paanilise, 283 

paa parras (pahempoolne lae- 
vaparras)

paapua (melaneesia tõugu rah
va liige), xv, 248

paar, paari, 406
paaria (Indias: väga madalas

se seisuskasti kuuluv isik; 
saatuse hooleks jäetud, õigu
seta inimene), 248

paari aastane jne.; ~k (paaris- 
tükk), ~ku, 241; ~line, ~li- 
se, 283; paarima, paarida, 
~n, 982; paari minek jne.; 
[kahe-] ~ne, ^se, 273; ~s- 
arv jne.; ~stama (paaristik-

ku ühendama), 944; tikku; 
~taina, 945; ~ti; ~tu, ~tu, 
255; 954; ^tus, ^tü
se, 280; 'paar kümmend, paa
ri 'kümne, 883a; paar sada, 
paari saja, 889a

paas', pae, 615
paasa, 141; ~ püha jne.
paas ine, paasäse, 273; paas- 

kallas jne.
paast, paastu, 478; ~uma, ^u- 

da, paastun, 1008
paaž (rüütliõpilane, rüütlisoost 

noormees), paaži, 410
paat 1., paad i, 520
paat' 2. (paatjas), paadi, 520;

~jas (võidunud-kollakas), 
-ja, 170

paatos (kirg; tundeliigutus; pi
dulikkus, hoogsus [väljendu
ses]), — e, 272; — lik, —liku, 
733

paa tüma (paaduma, kõvastu
ma, tahkuma, kampasse jää
ma), paatuda, 'paatun, 936

paavian (ahv), ~i, 137
paavst (rooma-katoliku kiriku 

pea), paavsti, 439
paber, — i, 230; —ine, —ise, 283: 

— ijnuga jne.; —jas (paberi- 
taoline), —ja, 256; — lik, ~li- 
ku, 733; — raha jne.

pabe ros s, paberos si, 417
pabul. — a, 198
pada, paja, 292
padi, pad ja, 700
padin, — a, 200; padisema, 951; 

padistama, 944
pad ja vt. padi; —line, —lise, 

283; —nd (polster), —ndi, 218; 
—ne, —se, 273

padrata vt. patrama
padrik, — u, 241
padrun, — i, 228
padu (moldorg), pao, 314; —r 

(soine koht, uhtmaa), — ra. 
203

pae vt. paas; - kivi jne.
pael, paela, 322; paelaline, pae- 

lalise, 283; —jas (paelataoli- 
ne), —ja, 170; — ne, — se, 265; 
—uma (võrku püüdma, sidu
ma, võluma), — uda, paelun, 
1004; — uss jne.; paelutama 
(paeltega varustama; paelu- 
ma), 945

paene, 'paese, 263
p.-ag. — postiagentuur
pagan, — a, 200; — lik, — liku, 

733; —us, —use, 280
pagar, — i, 230
pagas, — i, 231
pagema (põgenema), pageda, 

pagen, 916; pagendama (maalt 
välja saatma, asumisele saat
ma), 941
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pagin (vähk, äkiline hoog), ~a, I 
200

pagu 1. (mineraal), pao, 316
pagu 2. (pragu), pao, 316
pagu 3. (pakkuminek, põgene

mine; paokoht), pao, 316; 
~lane, ~lase, 282

pagan (õlak, õlalapp), ~i, 228 
paha vt. pahk
paha, 42; ^dus, ~duse, 280;

meel jne.; ~ndama, 941;
randuma, 953; />/ndus, indu
se, 280; ^ne, ~se, 273; ^ne- 
ma, 950; ^stama (pahaks te
gema), 944; tihti

pahe, 140; ^line, ~lise, 283; 
~m, ~nu, 199; ~ma käeline 
jne.; ~'mik (pahem osa, pa
hem pool), z^miku, 733; ~m-

pidi; poolne jne.; un
dama (pahemaks tegema), 
941; ~nema, 950

pahk (puul, taimelehel jne.), 
paha, 604; Viik, ~liku, 729 

pahmas (peksmiseks mahalao- 
tatud tõuviljalade), pahma, 
780

pahn, pahna, 358; pahnane, pah- 
nase, 273

paht (armulaud, püha õhtusöö
maaeg), pahu, 696; ^uma 1. 
(pahutuma), ^uda, ^un, 936

pahtuma 2. (kuivama, kõvaks 
tõmbuma, tarduma), pahtu- 
da, 'pahtun, 936

paha pidi (pahurpidi, pahem
pidi); pahur, pahura, 203; pa- 
har pidi, pahuras, pahuruse, 
280

pahutama 1. (pahtuma pane
ma), 945

pahutama 2. (armulauale võt
ma), 945; pahutuma, 954

pahv, pahvi, 440; pahvak, pah- '

vaka, 241; ~ama, pah va ta, 
~an, 1094; pahvatama, 945

pahvima ([piipu] popsima), 
pahvida, pahvin, 1003

'pai, 21; ~ J,aps jne.
paiats (veiderdaja, tola), V, 232 
paigal [seisma]; ~e [panema] ;

~ine, ^/ise, 283; paigane, pai
gase, 273

[kõigi] paiga ([kõigis] paigas, 
[igal] pool); ~line (paiguti 
esinev), ^lise, 283; ~stama 
[kedagi v. midagi kuhugi] 
(asuma panema, paiksaks te
gema; piirama mingile alale), 
944; ~ s tarna, 954; tarna, 
945; ~ti; ~tus, ^tuse, 280

paik, paiga, 480; z^ama (lappi
ma), paigata, ~an, 1096; z^a- 
jpidav, 210, jne.; lik, li
ku, 729; ~ne, ^se, 265; ~ne- 
ma (paigustuma), ~neda, 
~nen, 932; ~sus, z^suse, 272; 
[reede] (umbes [reede] 
ajal); ~us (kohal asuv, pai
gal püsiv), z^sa, 186

paim (mets-karjamaa), paimu, 
446; ~ama ([karja] hoidma), 
paimata, ~an, 1091; paimen- 
dama (paimama), 941

pain ([luu-] painaja), paina, 
325; ~aja, ~aja, 249; ^aja
lik, ~ ajaliku, 733; ^ama (rõ
huma, vaevama; manguma, 
lunima), painata, ^an, 1091;
~d, painu, 672; ~dlane, öö
lase, 275; z^d lik, /^,dliku, 729; 
~dlus, ^dluse, 272; z^duma. 
zx/duda, z^dtm, 936; aduma
ta, zvdumatu, 255; ^duv, 
^,duva, 210; paine (paindumi
ne, painutamine), ~de, 763; 
painutama, 945; painutas, pai
nutuse, 280
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pais, paisu, 453; paise, ~e, 736 
paise (paiskamine, heide, vise), 

paiske, 773
paiseline, paiselise, 283
paiskama, paisata, paiskan, 

1132; paiskuma, paiskuda, 
paiskun, 936

paiste, paiste, 740; paisteline, 
'paistelise, 283; paistene, pais- 
tese, 277; [läbi-] 'paistev, 
paistva, 183

paistetama, 945; paiste tüma, 954;
paistetus, paistetuse, 280

paistma, 'paista, paistan, 1072; 
paistuma (nähtaval olema, 
nähtuma), paistuda, paistun, 
936; paistus, paistuse, 272

paisu vt. pais; paisuma, paisu
da, 'paisun, 935; tarna, 945; 
~tis, ~tise, 279; —tüma, 954; 
— tus, —tüse, 280

paitama, paitada, 'paitan, 928;
paitus, 'paituse, 272

paiuk, — i, 223
paja (töökoda, sepikoda), — ,48
paja vt. pada; —line, —lise, 283;

— ne, — se, 273
pajatama, pajatada, pajatan, 945
pajats (— paiats), — i, 232
paju, -, 122; —line, —lise, 283;-

—ne, — se, 273
pakane, pakase, 273
paka[h]tama (esile lõhkema, 

puhkema, lööbima), 943
pake (pakkumine), pakke, 749
pakend (— pakis), —i, 218
pakil [olema] (pakitamas, pa-

kitsedes täis); —ine, —ise, 283
pakis (see, kuhu miski on pa

kitud), — e, 268
pakitama, 945; pakitsema, 952;

pakitsus, pakitsuse, 280
paki vagun jne.; pakk 1.

(komps, kimp), paki, 527

pakk 2. (pakil-olek; rutt, kiir 
t-u]), paki, 527

pakk 1. (puupakk), paku, 546
pakk 2. (pakutav ese), paku, 

548
pakkima, pakkida, pakin, 1018; 

'pakk kast jne.
pakku vt. pagu 1., 2. ja 3. ja 

pakk [paku]
pakku [minema]
pakkuma, 'pakkuda, pakun, 

1027; pakkumus, 'pakkumu
se, 280; [au-] pak lik, 'pakli- 
ku, 729

pak poord (paaparras), 'pak- 
poordi, 420

paks, paksu, 475; paksendama 
(paksemaks tegema), 941; 
paksendus, paksenduse, 280; 
paksenema, 950; [ühe-] — u
ne, — use, 275; — us, — use, 
272; paksustama (paksuks te
gema), 944

pakt (leping), pakti, 438
pakuline, pakulise, 283
pakunduma (end pakkuma),953;

pakutama [last], 945
pala (tükk), —, 52
palagan (laadateater, turunäi- 

temaja), —i, 137
palang (põlemine), — u, 240
palat (kõrgem ametiasutis; 

haigeteruum), —i, 235
palav, —a, 210; pala vik, —iku, 

733; pala vilikus, pala'vikku- 
se, 272; — ikuline, — ikulise, 
283; — ikune, — ikuse, 273; 
— iku rohi jne.; — ikutu, — i- 
kutu, 255; —us, —use, 280; 
— vöö jne.

palderjan (lill; arstim), —i, 137;
— ine, —ise, 273

pai disklane, pal disklase, 282
pale (põsk; nägu), palge, 766
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palee, 4
palett (värvilaud), paleti, 531 
paleus, ~ e, 280; lane, ~lase, 

282; llk, ~liku, 733; ta
rna (idealiseerima), 944

palga vt. palk [palgal; ~ ^le
ping jne.; ~line, ~lise, 283;

taina (palka andma, pal
gaga varustama), 945

palge vt. pale; ~yiigi jne.;
line, ~lise, 283

palgi vt. palk [palgi]; ~line, 
^lise, 283; tik, ~stiku, 
733; ~jvirn jne.

pali (vann), 103a
pali'saad (piht [piha], pihapuu;

pihtaed), palisaadi, 399
pali sander, pali'sandri, 190; pa

li sandri puu jne.
palistama, 944; palistis, palis- 

tise, 279; palistus, palistuse, 
280

palitu, 255
'pal jajalgne jne.; ^lt
pai sand (paljandatud koht), 

~i, 218; ~ama (paljamaks, 
paljaks tegema), 941

pal jas, pal'ja, 780; ~jolgne, 
~jpea jne.; ~ tarna, 944; 
~tuma, 954; ~ tus, ^tuse, 
280

palju, 148; ~ndama, 941; 
~ndus, induse, 280; [ühe-] 
pal june, pal juse, 275; ^ne- 
ma, 950; paljus (rohkus), 
paljuse, 272; ^stama (pal
juks tegema), 944; ~ ütlev, 
210, jne.

palk, palgi, 521; ~jmajo, jne.
Palk, palga, 487; ^ama, pal
gata, ^an, 1099; ~ maa jne.

Palkon, ~i, 228
Pall 1. (kerakujuline asi), 
pal li, 413

'pall 2. (kaubapall, kimp), pal
li, 413

'pall 3. (hindamisühik), palli, 
413

['pall 4., 413] vt. ball
pallast (vajutis, raskus; kasu

tu lisakoorem), ~i, 237
pallillne, pallilise, 283; päili

ne, päilise, 273
pal m 1. (taim), pal mi, 427
pal m 2. (palmik), pal mi, 427; 

palmik (palmitsetud asi), 
palmiku, 241; /viina (pal- 
mitsema), ~ida, pai min, 994

pai mi puu jne.
pal mitsema (palmima, põimi

ma), 952; 'palmuma, pal
muda, pal mun, 936

' palsam (hästi lõhnav mahl, 
õli; kosutus, lohutus), ~i, 
226; ,^ine, ~ise, 283

palu (nõmm; nõmmene kuuse- 
v. männimets), 123; vkas 
(pohl), ^ka, 257

paluma, paluda, palun, 924
palve, 'palve, 739; palvekiri 

jne.; ~ldama [kedagi] ([kel
legi poole] palvetama, [ke
dagi] palveharduses kummar
dama), 940; 'palveline, pal- 
velise, 283; ~ tarna, 945; ~tus, 
~tuse, 280; palvlema (kest
valt paluma, palves olema), 
~lda, palvlen, 1137; palvus, 
palvuse, 272; palvus lik, pal- 
vusliku, 733

pamfleet (— pamflett), pamflee- 
di, 520; pamflett ([laimav] 
lendleht, laimukiri), pamfleti, 
531

pamp, pambu, 543
pampa (rohunurm Lõuna-Amee- 

rikas), 141
panama (suur pettus, kelmus; 
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pisiruuduline riie; panama- 
kübar), 251; ~ kübar
jne.

pan daan (taim), pandaani, 405 
pan de (pantimine), pan te, 746 
panderoll (aktsiisisedel), pan

derolli, 413; ~ima, ~ida, 
panderol lin, 986

pandi vt. pant; ~jnaja jne.;
~tarna (panti panema), 945 

pandla vt. pannal
panek, ~u, 241; [tähele-] pa

ne lik, paneliku, 733; [tähe
le-] panelikkus, panelikku- 
se, 272; panema, panna, pa
nen, 919; [tähele-] panema- 
tus, panematuse, 280; pane- 
tama (tundmuseluks, tui
maks, kalgiks muutma), 945; 
panetuma, 954; panetus, pu
netuse, 280

pang (ämber), pange, 385
panga vt. pank 1. ja 2.; ^line, 

~lise, 283; ~ maja, ~^täht 
jne.; ~ndus (pangaasjan- 
dus), ^nduse, 280

pangas (pank, kamp), panka, 
787

pangeline, pangelise, 283; pan- 
gene, pangese, 273

pani paik jne.; ~s (pealepan
dud maks), ~se, 268; ~sta
ina (maksustama), 944

pank 1. (rahaasutis; kaardi
mäng), pang», 487

pank 2. (kamp), panga, 487 
pan'kiir (pankur), pankiiri, 406 
'pank^jää jne.; ~ lik [maa]

(kambaline), ~liku, 729 
pankroteeruma (— pankrotis-

tuma), 939 , pankrot istuma 
(pankrotti jääma), 954; pank
rot'[t] (maksuvõimetus), 

pankrot i, 732; pankur (pan- 
gapidaja), pankuri, 230

pann, pan ni, 415; kook 
[ kooAi] jne.

pannal, pandla, 830; dama 
(pandlaga varustama), 940

panoraam (ringmaal; vaate
pilt), panoraami, 404

pansion (korter ühes ülalpida
misega), ~i, 137; ~är, ^äri, 
138

pant, pandi, 524; ^e vt. pande
panter (loom), pantri, 190
pan tima, pan tida, pan din, 

1016; pan t kiri jne.
pantohvel (tuhvel), pantohv

li, 188
pants (suur, raske tükk), pant

su, 475; pantsakas (pants; 
pantsutaoline, raske), pant- 
saka, 257

pan t vang jne.
[vastu-] panu, 126;

(sissepandud ese; hauda kaa
sapandud asi; sissemakstud 
v. mängupandud summa), 
~se, 269

pao vt. padu ja pagu 1., 2. ja 3
paos [olema]
paotama (pr ao tarna, Lahti te

gema), paotada, paotan, 928
papa. 141; papi, papi, 144
papagoi (lind), 21
papne (papist tehtud), papse, 

265
papp 1. (vaimulik), papi. 528
papp 2. (paks paber), papi, 

528; ~ kast jne.
pappel (puu), papli, 189
papüürus (papüüruspõõsas;

selle vartest valmistatud pa
ber), ~e, 272; ~^rull jne.

pa raad (nähtavaletoomine, to
redus, ilupidu; sõjaväe üle
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vaatus; vehklemisel: kaitse- 
löök, tõrje), paraadi, 399; pa
raadiline, paraadilise, 283; 
paraadi ^munder jne.; ~ llk, 
^,liku, 729; ~ju,ks jne.

parabool (mõistujutt; teatava- 
kujuline kõverjoon), paraboo
li, 403; ~ne, ~se, 265

para diis, paradiisi, 408; ~ llk, 
^liku, 729

paradoks ([näiv mõtteline] 
vasturääkimus), paradoksi, 
431; paradok saalne (— para
doksne), paradok saalse, 265; 
~ne, ~se, 267

parafiin (teatav ollus), para
fiini, 405; jne.

paragrahv, paragrahvi, 440; 
paragrahvi kaupa; paragrah- 
viline, paragrahvilise, 283

paragvailane (Paraguai ela
nik), parag vailase, 275

paraja vt. paras; ~ aegne 
jne.; ~lt; ~sti; parajus 
(mõõdukus), parajuse, 280; 
parajuste] jmeelne jne.

para 'kres s "(taim) 
paraku [on see nii] 
paralleel (võrdlus; rööpjoon, 

rööbik), paralleeli, 403; 
''■'Joon, ~Jclass jne.; ~ne 
(rööbik, rööbitine), ~se, 265; 
~sus, ~suse, 272; parallelo- 
gramm (rööpkülik [neli
nurk]), parallelogrammi, 414 

paralüseerlma (halvama), 982 
parand (parandatav trükiosa), 

~i, 218; ~ama, 941; ^ama- 
tu, ^-amatu, 255; ~us, «^use, 
280; ~usjcatse, ~us jmaja 
jne.; paranema, 950 "

paras, paraja, 209
parasiit (nugiline), parasiidi, 

520; — llk, ~liku, 729

parastama, 944; paras vöö jne. 
[ei või] parata; ~mata; ma

til, ^-rnatu, 255; matus, 
~ matuse, 280

para tüüfus (haigus)
'pard ([täis-] habe), parra, 590 
'parda vt. parras; ~1 [olema] 
par di vt. part
pareerima ([lööki] tõrjuma), 

982
parem, ~a, 199; parem [lähme 

ära] (pigem); ~a^käeline
jne.; paremik (parem osa), 
~iku, 733; ini; ,-^lane,
~lase, 282; pidi; pool
ne jne.; ~us, )Luse, 280

parfü meerima (healõhnaliseks 
tegema, lõhnutama), 982;
par füüm (hea lõhn), parfüü
mi, 404

pargas (suurem laevapaat), 
~e, 269

par gi vt. park 1. ja 2.
parh (puuvillane riie), parhi, 

424
pariisi [mood]; ~ roheline 

jne.; ~tar, ~tari, 138; pa
riislane, pa riislase, 275

parim (kõige parem), ~a, 199 
parin, ~a, 200; parisema, 951 
paris nik ([hobuste-] sahker

daja, angeldaja), parisniku, 
733; paristama (hobustega 
sahkerdama), 944

pari teet (üheõiguselisus; ühe- 
väärtuselisus), pariteedi, 520

'par k 1. (looma-aed, maastik- 
aed; puiestik; koht kahurite 
ja laskemoona jaoks; autode 
seisukoht), pargi, 520a

par k 2. (parkimine; peks, na
hatäie), par gi, 520a; ~ jäine 
jne.; parkal (parksepp) "par
kali, 225

18



par kett 274 pask näär

par'kett (eraldatud ruum avali
kus saalis; teatris all vaata- 
jateruumis olevad istekohad; 
tahvelpõrand), parketi, 531; 
~ima, ~ida, parketin, 1021; 
~ jp&rand jne.

par k /raps jne.; ~ima, ^ida, 
par'gin, 1013

park laev (kolme mastiga kau
balaev)

park rra/rk, ~^sepp jne.; /^u- 
ma, ^uda, ~un, 936

parlament, parlamendi, 524; 
parlamentaarne (parlament
lik; viisakas), parlamentaar
se, 265; parlamenta rism (par
lamentaarsete sisseseadude 
kogu; parlamentaarne valit
semisviis), parlamentarismi, 
428; — llk, ~liku, 729; parla- 
mentäär (lepituse sobitaja, 
sõjasaadik), parlamentääri, 
406

parlo'graaf (dikteerimismasin, 
kõnemasin), parlograafi, 400

parm, parmu, 470
paro deerima (koomiliseks üm

ber luuletama), 982; pa'roodia 
(mingi kõne või luuletuse koo
miline moonutis), paroodia, 
248; paroodiline, paroodilise, 
283

parra vt. pard
parras (laeva, paadi ülemine 

äär; mere põhjas olev sügava 
ja madala vahekoht), parda, 
801

par s (rehetoas taladel asetsev 
ümmargune latt), parre, 621

parsa hein
parsil [olema] (rehetoapealseil 

partel); ~e [minema]; ^t
par t, par di, 524
partei (erakond), 21; ~la- 

ne, ^lase, 275; llk (era
kondlik), ^,liku, 729; ~line, 
~lise, 276; ^tu, ~tu, 169

par'terr (maja alumine kord; 
istekohad all teatris), parter- 
ri, 416

par til (osa, jagu; kogu, salk; 
[kaardi-, piljardi-] mäng; tu
lus kosjakaup), 5; par tik
kel (osake; abisõna), par'tik- 
li, 189; partiku laarne (ühesse 
osasse puutuv, omaette esi
nev, eri), partikulaarse, 265

partisan (lendsalga-sõdur), ~i, 
137

parti tiiv (osastav kääne), par
titiivi, 411; ~ne, ~se, 265

parti tsiip (kesksõna), partitsii
bi, 517; ~ne, ~se, 265

parti tuur (hulgale tegelastele 
komponeeritud helitöö; kõiki 
hääli ühendatult sisaldav noo
diraamat), partituuri, 406

partner (asjaosaline; kaasmän- 
gija), ~i, 230

partsama, partsata, partsan, 
1095

partsi aalne (osaline), partsi aal- 
se, 265; partsi aal objekt (osa
sihitis) jne.; partsi aalsus, 
partsi aalsuse, 272

partsima (läbi pori sumama), 
'partsida, partsin, 999; parts
ti!

parukas (valejuuksed), paruka, 
257

panin, ~i, 228; ~'lik, ^liku, 
733

par v, parve, 396; parve mees 
jne.; parvetama, 945; ~ laev, 
~^sild jne.

pasandama, 941
pask, pasa, 606; ~ jnäär (lind) 

jne.
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islik (peakott, tuisukott), ~u, 
241

>as'lik (sünnis, kõlvuline),
pas liku, 729

- ismas (haspeldatud lõnga
osa), pasma, 780

t ass 1. (tunnistus), passi, 417 
as's 2. (— bass), pas si, 417 
ts saaž (vaba vabakäik läbi 
suurema hoone; ratsahobuse 
kohapealne traavliigntus; kii- 
rekäiguline heliderida), pas- 
saaži, 410

passaat (passaattuul), passaa- 
di, 520; ~Juul (kahel pool 
vaikevööd püsivalt puhuv 
troopikatuul) jne.
ks siiv (tehtavik), passiivi, 411; 
~ne (mittetegev, sinkuv; nõr
gendatud elujõudu osutav; 
teistele võlgu olev; tehtaviku- 
line), ~se, 265; ~sus, ^-suse, 
272

I*as'sija, 249; passima, 
'pas sida, pas sin, 990 
issiva (kohustuste-kogu, võ- 
lastu), 251
ista (taigenmass; [raha] jäl
jend), 141; pas teet (toit),
pasteedi, 520

P istel, pastla, 621
< is teil (värvipulk [maalimi- ! 

seks]), pastelli, 413; maa
limine, 284, jne.

pastor, ^i, 230; ^,'llk, ^liku, 
733

■ istöri seerima (— pastöörima), 
982; pastöörima ([vedelikke] 
Loojutama kuni 60» C, et nad 
kergesti käärima ei läheks), 
pas töörida, pastöörin, 982

asun, ~a, 200; ^a koor [-i] 
jne.; ~dama, 941 "

paša (aunimi Türgimaal), 
141

patakas, pataka, 257
pataljon (sõjaväeline ühik), ~i, 

137; ~ijülem jne.
pata rei, 21
pateetiline (paatoslik), pateeti

lise, 283
patendiamet jne.
patent (kauplemise lubatäht, 

tööndus-, äritunnistus; leiu
tiste alal kellegi eesõigusi 
kaitsev kiri; käskkiri), paten
di, 524; paten teerima (— pa- 
tentima), 982; rvima, ~ida, 
patendin, 1016; ~ lukk [vlu- 
Zcu] jne.

paterdaina, 942; paterdus, pa- 
terduse, 280

pat ja vt. padi
patoloog, patoloogi, 401; z-via 

(haigusõpetus), ~ia, 248; pa
toloogiline (haiguseline, hai
guslik; patoloogiasse puutuv), 
patoloogilise, 283

patrama (latrama, lobisema), 
padrata, patran, 1107

patri arh (esiisa, suguisa, esiva
nem, suguvõsa-vanem; kree- 
ka-katoliku usu ülim piiskop), 
patriarhi, 424; patriar haalne 
(esivanemlik, esiisade-viisili- 
ne, lihtne), patriar haalse, 265 

patriitslane (põline kodanik
[vanas Roomas]; [hiljem] 
eesõigustega kodanik; linna- 
aadlik; raeaadlik), pat'riitsla- 
se, 275; pat riitslus, pat'riits- 
luse, 272

patrioot (isamaalane), patrioo
di, 520; ~ lik, ^liku, 729; pat
riotism (isamaa-armastus, 
isamaalus), patriotismi, 428
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patroon (kaitsevanem, kaitsja, 
eestseisja; kiriku hooldaja; 
omanik, ettevõtte juhataja, pe
remees), patrooni, 405

pat rull (liikuv valvesalk, kulg- 
salk), patrulli, 413; ^ima, ~i- 
da, patrullin, 986

[käe-] pat s 1., pat si, 434
'pat s 2. (palmik), pat si, 434
patsakas (patakas), patsaka, 

257
patsa[h]tarna, 943; patserdama, 

942
patsient (haige, põdeja), pat

siendi, 524
patsi kism (rahuliikumus, rahu- 

püüdlus), patsifismi, 428; pat
sifist (rahupüüdleja), patsi
fisti, 439

'patsima (patsudes lööma), 
pat'sida, pat sin, 998; 'patsti!; 
patsuma, 'patsuda, patsun, 

1008; patsutama, 945
'patt, patu, 551; ~ama [kedagi 

milleski] (süüks panema [kel
lelegi midagi]), patata, ~an, 
lill; langemine, 284, jne.

patu /ca/ietsus jne.; ~ne, ~se, 
273; ~stama, 944; ^stus, us
tuse, 280; ~tu, ^tu, 255

pauga[h] tarna, 943
paugu peait jne.; paugutama, 

945; paugutus, paugutuse, 280
pauk, paugu, 532; ~^gaas jne.; 

~uma, ^uda, paugun, 1022
pann (nahkkott), pauna, 325
'paus (vaheaeg), pausi, 408
paviljon (plagu, lipp; pargi-, 

aiamaja; telk, telkmaja; ise
seisva katusega hooneosa, 
telkhoone), ~i, 137

'pea! (pea kinni!, peatu!) 
pea 1. (kehaosa; ülemine osa

jne.), 18

pea 2. (varsti; peaaegu); ~Jae- 
gu

pea aju jne.; ~aju põletik jne.;
~^asi, ~ ^asjalik jne.; ~d- 

nurdev, 183, jne.; ^,d pidi
peagu (peaaegu)
peal [olema]; pea Jagi jne.;

~ daina (peale panema, peal
kirjaga varustama), ~dada, 
~dan, 926; ^dis (pealiskiri), 
~dise, 271; ~dus, ^-duse, 272;

[panema]; ~e [selle on 
veel teisi asju]; ~e [seda läk
sin koju] (pärast [seda]); 
peale (— pealend), ~me, 839; 
~egi; ^e kauka, ~e lõuna 
jne.; pealend (pealeasetatu), 
pealendi, 218; pealendama 
(peale v. otsa asetama), 941; 
~ej3anek jne.; ^e poole; 
~e^tung jne.; ~etungivsõda 
jne.; pealik, pealiku, 241 [tu
hande-] ~ine, ~ise, 276

pealis (peal olev asi), ~e, 268; 
~ kaudne, ~Jciht, ~ nahk 
jne.; tarna (pealisega varus
tama, katma, midagi peale 
panema), 944; tikku; ~tis, 
/^tise, 279; ^tuina, 954; ^tus, 
~tuse, 280

peal Kiri jne.; ~ maa ^ehitis 
jne.; ^mine, ~mise, 277; [va
he-] ~ne, ^se, 265; pool; 
[pinna-] ~sus, ^suse, 272; 
^t; ^kuulaja, 249, jne.; 
^t näha; ^t poolt; tuule- 
vkülg jne.

pea luu jne.; ^1 vee; ^,mine 
(peaasjalik), ^rnise, 277;
/vmus, ~muse, 272

pean vt. pidama 1. ja 2.
'peane 1. (peaga varustatud), 

'pease, 263
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peane 2< (varstine), peatse, 264
peang (pidamine), ~u, 160
pea rõhk, ystaap jne., ^st, 

~st kirjutis jne.; [palja-] 
^sus, ^suse, 272; ~ tarna 1. 
(paitama, pead otsa tegema, 
näit, kuhjale), ~tada, ~tan, 
928

peatama 2. (kinni pidama, seis
ma panema), 'peatada, 'pea
tan, 928

peats (magamisaseme peapool- 
ne ots, pähits), ~i, 158

peatselt
peatu, 169
■peatuma (seisma jääma), pea- | 

tuda, peatun, 936; peatus, 
'peatuse, 272; 'peatus Jcoht jne.

peber (pudenenud, puruks hõõr
dunud [vilja-, heina-] lible, 
kõlgas, puru), pebre, 721

pe daal, pedaali, 403
pedagoog (kasvatusteadlane; 

koolimees, kooliõpetaja), pe
dagoogi, 401; pedagoogika 
(kasvatusteadus), pedagoogi
ka, 250; pedagoogikanõukogu 
(— õppenõukogu) jne.; peda
googiline, pedagoogilise, 283; 
~iuni (kasvatusasutist ^iu- 
mi, 136

pedajas (mänd), pedaja, 256; 
pedakas (— pedajas), pedaka, 
257

pe dant (piinlik-väiklane inime
ne), pedandi, 524; Viik, Vi- 
ku, 729; ^ne, ^se, 265

peebu 'lind
peedi vt. peet; salat jne.
peegasus (luulehobu), ^e, 280
Peegel, peegli, 188; peegelda

ma, 940; peegelduma, 953; 
peegeldus, peegelduse, 280; | 
~ jpikksilm, ~ sile jne.

peegli klaas, ~^pilt jne.
peeker, peekri, 190
'peekon, V, 228
'peel (latt, mastipuu), peele, 373 
peelikan (puguhani), V, 137 
'peen, peene, 376
peenar, 'peenra, 824
■peenduma (peeneks minema), 

'peenduda, peendun, 936
peenejmaitseline jne.; undama, 

941; ~ndus, ~nduse, 280;
~ nema, 950; ~stama (pee
neks tegema), 944; /^stus, 
^stuse, 280; peenike[ne], pee
nikese, 286

peen käsitöö, ~ raha jne.; 
Vane, Vase, 275; ~ uina
(peenduma), ^uda, ^un, 935; 
[karva-] ~une, ~use, 275; 
~us, ^use, 272; peenutsema, 
952

peer (kõrge aadli eesõigustega 
varustatud isik Inglis- ja 
Prantsusmaal), peeri, 406

peerg, peeru, 684; ~ korv jne. 
peerujpalsam jne.
peeru valgus jne.
peet, peed i, 520
peetama (kinni pidama, tagasi 

hoidma), 'peetada, 'peetan, 
928; peetama, peetakse, pee
tud vt. pidama 1.; 'peetus (ta- 
gasihoidmine, kinnisus), 'pee- 
tuse, 272

pehastama (niiskuses mädima, 
repetama, hrl. puu kohta), 
944; pehastuma, 954; pehki
ma (pehastama), pehkida, 
'pehkin, 934

pehme, 165; ^kas (pehmla- 
ne, pehmevõitu), ^,ka, 257; 
pehmendama, 941; pehmen
das, pehmenduse, 280: pehme
nema, 950; pehmitama (peh
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meks tegema), 945; pehmitu
ma, 954; pehmjas, pehmja. 
170; pehmlane (pehmekas), 
pehmlase, 275; pehmuma, 
pehmuda, 'pehmun, 936;
[ühe-] pehmune, pehmuse, 
275; pehmus, pehmuse, 272 

peibutama (juurde meelitama, 
ahvatama, võrgutama, hõrgu- 
tama; teise käest midagi mee
litamise teel endale petma), 
945; peibutis (peibutusva- 
hend), peibutise, 279; peibu
tus, peibutuse, 280

peide (peitmine), peite, 743; pei
dik (peidukoht), peidiku, 241

peidu vt. peit; ~s [olema];
~ tarna, 945 ; ~tus, ~tuse, 280;
~ urgas jne.

peied (matusepidu, suripidu), 
'peiede, 378

peig, peiu, 658; ~ mees jne.
'peipsi äärne jne.
peit, peidu, 538; ~e vt. peide;

~e^mäng jne.
peitel, 'peitli, 188
peit lilt, peitliku, 729; peitma, 

'peita, peidan, 1073
peits (söövitusvahend), peitsi, 

434; ~ima, ~ida, peitsin, 998
peit soojus jne.; ~uma, ~u- 

da, ^un, 936; ~u minek jne.;
~us, ~use, 272

peiu, 147; ^^poiss jne.
pekine, pekise, 273
pekk 1. (korjanduskarp kiri

kus), peki, pl. pekid (,,taldri
kud”, simbel [löökpill]), 527

pekk 2. (liha), peki, 527; ~ima 
(pekitükke toppima [lahja li
ha sisse]), ~ida, pekin, 1018

[luu-] peks, pekse, 391
'peks, peksu, 476; ~ima (en- '

nast ära peksma [millegi vas- 1 

tu]), /^ida, peksin, 996; pek- 
sltarna, 945; ~lema (kordu
valt peksma), pekselda, ~len, 
1138; A.ma, ~[t]a, peksan, 
1066; ~uma (peksima; põk
suma), ~uda, ^un, 936; [re
he-] peksu^masin jne.

peiar goonium (lill), ~i, 136
pel dik, ^,u, 241
peleriin (lühike, varrukateta 

mantel), peleriini, 405
peletama, 945; peletis, peletise, 

279; peletus, peletuse, 280 
pelgama (kartma), peljata, 
'pelgan, 1125; pelglik (arg, 
arglik), pelgliku, 729

pelgu [minema] (pakku, pei
tu) ; pelgu paik jne.

pelguma (hirmuma), pelguda, 
pelgun, 936; 'pelgur, pelguri, 

230; pelgus, pelguse, 272
peli (ankruvinn), 103; —ma,

— da, — n, 923
pelusk (hall hernes, härmher- 

nes), —i, 224
pekitama (hirmutama), 945
[pe naal, 403] vt. pinal
pendel (viipur), pendli, 188 
pendima (mädanema hakka

ma, pehkima, repetama), 
'pen dida, pen din, 934

pengö (Ungari raha), —, 143 
peni (koer), —, 104; — kss!, 

— nukk [ nuki] jne.
peni koorem
penn 1. (raha), penni, 415
penn 2. (sarikapaari siduv 

rõhtpuu), pen ni, 415
pennastama (natuke pendima), 

944
pen niline, pen nilise, 283; pen- 

nine, pen'nise, 273
pension (paiuk), —i, 137;



peseeta279pensionär

kapital jne.; ~är (paiuki- 
saaja), <väri, 138

pentameeter (viiejalgne varss), 
penta meetri, 190

pen tsik (veider), ~u, 241; ~us, 
,^use, 280

peo vt. pidu
peo [linu] (peotäis), 22;

zv, pesa, ~^täis jne.
peoleo (lind), 22
peo võõras jne.
peps (väga, nõudlik ning1 valiv; 

edeva, tehtud olekuga, pee
nutsev), pepsi, 433

pere, 140; ^kas, ~ka, 257;
kõnd, 728; ~'kond lik, 729;

~konna inimene jne.; ~ lik, 
^liku, 733; ~Une, ~lise, 283; 
zxz mees jne.; ~ti (perede 
kaupa)

perfekt (täisminevik), perfek
ti, 438; ~ne (täielik, täiuslik; 
maksev), ~se, 265; ~sus, 
~suse, 272

perforeerima (läbistama, mul- 
gustama), 982

perifeeria (piire [piirde]), z^, 
248

perimeeter (ümbermõõt; vaa
te väi ja-mõõt ja), peri'meetri,
190

periood (ajajärk, ajastik; lau- 
sestik), perioodi, 399; perioo
diline [väljaanne, tuul], peri
oodilise, 283; ~ne [murd], 
~se, 265; ^sus, ^suse, 272

periskoop ([allveelaevade] vaa
tetorn), periskoobi, 517

perkapund (— perkovits), per- 
kapunna, 587; perkovits 
(kaal: 10 puuda), perkovitsa, 
361

permanentne (jääv, kestev, pü
siv), permanentse, 265; per- 

manents (— permanentsus), 
permanentsi, 435; perma nent
sus (jäävus, püsivus), perma- 
'nentsuse, 272

permi [keel]; permlane (soo- 
me-ugri rahva liige), põrmla
se, 275

perpendikkei (viipur, tikats, 
tiks, maisel), perpendikli, 189 

perpendikulaar (ristjoon), per
pendikulaari, 406; A/Oe 
(rist-), ~se, 265

perroon (uulitsaterrass; jaa- 
maesine), perrooni, 405

[persik, 241] vt. virsik
personaal (isikkond; keeleõpe

tuses: isikuline tegumood), 
personaali, 403; ~ne (isikuli
ne), A/se, 265; ~jpronoomen 
jne.; z^sus, ~suse, 272; per- 
sonifit seerima (isikustama), 
982; persoon (isik; pööre), 
persooni, 405

perspek tiiv (kunst esemeid nii 
kujutada, kuis need näivad 
silmale teatavast punktist 
vaadatuma; kauguspilt, -joo
nis; lootused, lootmed, välja
vaated), perspektiivi, 411; 
~ne, zvse, 265

peru [hobune], 127; ~tarna 
(peru olema, tagant üles löö
ma; peruks tegema), 945

peruulane (Peruu vabariigi 
elanik), peruulase, 275

perv (kallas), perve, 396
per versne (loomuvastane, riku

tud), per versse, 267
pesa, 77; ~'kond, ~ konna, 

728; Auline, ~lise, 283; ~ne, 
~se, 273; ~jpall jne.; zvs- 
külv jne.

peseeta (Hispaania raha), 
141



pesema 280 pihiline

pesema, 'pesta, pesen, 922; pe- 
semis hari jne.

pesitama, 945; pesltl; pesitse
ma, 952; pesitsus, pesitsuse, 
280; pesitus, pesituse, 280

pessimism (kalduvus asju ja 
olusid halbadeks eeldada), 
pessimismi, 428; pessimist, 
pessimisti, 439; pessi mistlik, 
pessi mistliku, 729

pesu, 128; ~ ehtne, ~jnai- 
ne jne.

pete, pette, 752
peter sell (taim), peterselli, 413 
peti 'piim (võipiim)
petis, ~e, 268; ~k[e]lema, 

~kleda e. kella, ^k[e]len, 
948; ^ lik, ~liku, 733

petitsioon (palve [-kiri]), pe
titsiooni, 405

'petlik, petliku, 729; ~kus, 
~kuse, 272; 'petma, petta, 
petan, 1077

petrooleum, ~i, 136; ~iJlamp 
jne.

petserlane, petserlase, 282
'pett (piimal), peti, 531
'pett (pettev asi e. nähtus; pe

te), petu, 552; ~ejpilt jne.; 
~uma [milleski], ~uda, ~un, 
936; ~umus, ^umuse, 280; 
~ur (petis), ^uri, 230; ^us, 
~use, 272; ~usjcaup jne.

petu -utt [ -utu] jne.; ~starna 
(pettuma panema), 944

pianiino (klaver), 146; pia
nist (klaverikunstnik), pia
nisti, 439

pi aster (Türgi kui ka Hispaa
nia raha), pi'astri, 190

pidal, ~i, 225; ^i tõbi jne.
pidama 1. (hoidma; [midagi 

millekski] arvama), pidada, 
pean, 957

pidama 2. (kohustatud olema> 
pidada, pean, 958

pide, ~me, 211; ~v (katkema 
tu), ~va, 210; ^vus, ~vus 
280

[päri-, seina-] pidi
pidin vt. pidama 2.
[välis-] pidlne, pidise, 273;

[sees-] pldisus, pidisuse, 286 
pidžaama (rõivas), 141 
pidu 1. (pidamine), 117 
pidu 2. (pidutsus), ~ e. 'peo, 

117 ja 315; ~'lik, ^liku, 733;
^lilikus, /^/'likkuse, 272; ~li- 
ne, /^lise, 283; ~ne, ^se, 2^3 

pidur ([masina] peatamissea- 
dis), ~i, 230; ^dama, 942 

pidujrong, ~Jihtu jne.; /^sl
ma, 944; ~stus, ^stuse, 28u, 
otsema, 952; tsus, otsuse. 
280

pie teet (aukartlikkus, kohuse
tundlik armastus vanemate, 
omaste, heategijate, isamaa 
vastu), pieteedi, 520; ~ lik, 
~liku, 729

pigem, pigema, 199; pigem[ir"l 
pigi, 100; ~jas (pigitaoli-

ne), ~ja, 256; /vne, ^se, 273 
pigistama, 944; pigistus, pigis

tuse, 280
pigitama, 945
pigment (värvis), pigmendi, 

524; pigmen teeruma (— pig- 
mentuma), 939; ~uma (väi- 
vistuma), ~uda, ~un, 936

piha vt. pihk ja piht [piha] 1.
ja 2.

pikaline, pihalise, 283 
piha puu jne.
pihi vt. piht [pihi] 1. ja 2.
pihik, ~u, 241
pihi laps jne.; ^le võtTniue

277, jne.; ^line, ^.iFse, 283



281 piirama>ihk ______________

'j ihk (peopesa), pihu, 685 
ihk (vaik, eriti maharaiutud 
okaspuudest väljaimbuv), pi
ha, 603; ~ama ([vedelikku] 
läbi, sisse laskma), pihata, 
^,an, 1130; ~ne, ~se, 265; 
^uma (läbi imbuma), ~uda, 
a,ud, 936
ihkvalane, pihkvalase, 282 

pihl (—pihlakas), pihla, 353 
ihlaka mart jne.; ~ne, ~se, 
281; pihlakas, pihlaka, 257

piht 1. (õlgade kõrgusel olev 
seljaosa), piha, 611 

liht 2. (pihapuu), piha, 611 
,iht 1. (paht [pahu]), pihi, 650 

piht 2., pihi, pl. pihid (tangid), 
650

pihta [lööma]; ~ ^andmine, 
277, jne.

piht ued jne.
ühtima, pihtida, pihin, 1045 
piht kasukas jne.
piht kõnd, pihtkonna, 728 
pihu vt. pihk [pihu] 
pihu (põrm, kübemeke),

121; ~ks [minema]; ~ne, 
/^se, 273; ~stama (pihuks, 
peeneks tegema), 944; ^sti 
(pihustamisvahend), ~sti, 
252; ^stus, ustuse, 280

-ii, 5
piibel, piibli, 188
piibe leht
piiber (kobras, majajas), 'piib

ri, 190
piibli kest, ~Jlugu jne.; ~ti

ne, ^-lise, 283
piibu vt. piip; tarna (piipu 

suitsetama), 945
piida vt. piit
piiga, 141
Piik, piigi, 515
>llks, piiksu, 475; piiksa[h]tar

ma, 943; ~uma, ~uda, piik
sun, 1008; piiksutama, 945

'plikuma (jääbima, liisuma,
seismisega halba maitset
omandama; lõdvaks jääma, 
ära vajuma; tülpima), piiku- 
da, piikun, 936

'piilkond (salk pidureid), piil
konna, 728

piil par t; piilu, piilu, 147
'piiluma, piiluda, piilun, 1004;

piilur, "piiluri, 230
piim, piima, 323
piima and, ~^suhkur, ~^tali

tus "jne.; ~nd (piimataoline 
vedelik), ~ndi, 218; ^ndus, 
r^nduse, 280; ~ne, ~se, 273; 
^stama (piimaks, piimatao- 
liseks muutma), 944; ~tarna 
([seina] piimaga üle tõmba
ma; piima andma, piimaga 
varustama), 945; piimikas 
(taim), piimika, 257; piimjas 
(piimasarnane), piimja, 170

'piim juur (taim), toit, 
~jvalge jne.; ~nema (pii- 
muma), ^neda, ~nen, 932; 
~uina (piimaks muutuma), 
~uda, ~un, 935; ^ur 
(meier), ^uri, 230

'piin, piina, 325; piinaline, pii- 
nalise, 283; /varna, piinata, 
~an, 1091; piina pink jne.

[mitme-] "piine, "piise, 263
'piinia (okaspuu Vahemere- 

mail), 248
piinlema, piinelda, "piinlen, 

1135; "piinlik, piinliku, 729; 
"piinlikkus, "piinlikkuse, 272; 
"piinuma (end piinama, pii
nas olema), "piinuda, "piinun, 
935; piinutama, 945

piip, piibu, 535
| piir, piiri, 406; ~ama, piirata,



piiramatu 282 pikker

ridega kokku puutuma), 
/^neda, ^.nen, 932; ~sus, 
^suse, 272

piiru vt. piirg
'piisama [millestki] (küllalt 

olema, jätkuma, ,, aitama”), 
piisata, piisan, 1091

piisk, piisa, 606; ~ama (tiba
ma, piiskhaaval sadama), pii
sata, ~an, 1132; ~ haaval

piiskopkond, piiskopkonna, 
728; piiskoplik, piiskopliku, 
733; piis'kop[p], piiskopi, 731

piison (loom), ^i, 228
pllsutama, 945; piisutus, piisu- 

tuse, 280
piit, piida, 484
piits, piitsa, 361; piitsutama, 

945; piitsutus, piitsutuse, 280
pika ajaline [laen] jne.; pida

ma (pikaldaseks muutma), 
940; ~ Idane, klaase, 281;

i kiduma (aeglustuma), 953; 
^Idus, piduse, 280; ~le^ve- 
nimine, 284, jne.; ^li; ^line, 
—Ilse, 283; ~lt

pi kantne (maitset, tunnet jne. 
teravalt ärritav), pikantse, 
265; pi käntsus, pi kantsuse, 272 

pika peale
pi kee (riie), 4

: pikend (pikendusosa), ~i, 218; 
~ ama, 941; ^us, ~use, 280; 
~us märk [ märgil jne.; pi
kenema, 950; pikergune, piker
guse, 281; pikerik, pikeriku, 
733

piki (pikuti; mööda); ~ joon, 
~ ulatus jne.; ~ne (pikuti- 
ne), ^se, 273; ~ silmi

pikk, pika, 499; ~amisi; ~a- 
' mööda

pikker (kõu, müristamine), 
pikri, 191

~an, 1091; ~ainatu, ^ama- 
tu, 255; ~aniis seisukord
jne.; piiratama [kedagi] 
([ümber] piirama), 945; pii
ratus, piiratuse, 280

piird (kangasuga), piira, 592
piirdeline, piirdelise, 283; piir

duma [millegagi] (end piira
ma, leppima), piirduda, piir
dun, 936; piire (ringi ümber
mõõt; mingi ala piir v. äär, 
piir-ala), 'piirde, 765; piire 
(juukselahk), 'piirme, 839

piiri jaam, ~ jmaa jne.; ~k 
(vormlaud, šabloon), ^ku, 
241; ~line, /^lise, 283; piiri- 
ma (mõisteliselt määrama, 
mõistet piirama v. määra
ma), piirida, ~n, 982; ^ne, 
~se, 273; ~ng (üksikpiiri- 
mine), ^ngu, 240; piiris 
(kindlapiiriline, määratud), 
'piirsa, 184; ^stama (piiri- 
[de]ga eraldama, piiri ära 
tähendama), 944; ^stus, us
tuse, 280; ~ tarna ([maad] 
mõõtma ning piirid tähista
ma), 945; ~t[e]lema, ~tleda 
e. ^,tella, ^t[e]len, 949; ~t- 
lus, ütluse, 280

piirits (võrgunõel, -käbi), ~a, 
205

piiritu, 255; ~ma, 954; ~s 
1. (piiritamine; piiritu olu), 
^■se, 280

piiritus 2. (alkohol), ~e, 280;
~J,amp jne.

piiri valve jne.
piir joon, ~ riik jne.; kõnd, 

~konna, 728; ^iema (piira
tes ümber mingi eseme lend
lema v. liikuma), piirelda, 
z^len, 1135; [üle-] ~ne, ^se, 
265; ~nema [millegagi] (pii- <



pikkima 283 pilvitama

pikkima (- pekkima), pikki
da, pikin, 1018

pikk meel, ~^silm [-«1 jne.; 
[päka-1 ~une, ~use, 275; 
^us, ~uae, 272; ^us^znõõt 
jne.; piklik, pikliku, 729

pikne, pikse, 265; pikse kartss 
jne.; piksene, piksese, 277

pikutama, 945; pikuti; pikutine, 
pikutise, 283; pikutus, pikutu- 
se, 280

pila (edev, lõõp, naeruväärne; 
narrimine, nali, naer), 52; ■ 
~ma (narrima, pilkama, ära 
naerma), ~da, ~n, 914; -
tarna (ära narrima, ära teota- | 
ma), 944

pilbas, pilpa, 785; —tarna, 944
pildi vt. pilt; — J.eht jne.; —11- 

ne, — lise, 283; —ne, — se, 273; 
— stama, 944; — stus, —stuse, 
280

pilduma, pilduda, piilun, 1051;
[kuuli-] pildur, 'pilduri, 230

pilet, — i, 235
piiga vt. pilk [piiga]
pilgar (rõõmus, lustlik, vallatu 

oleng, karglus, pidustus), —i, 
230

piiga[K]tarna (kord pilgutama), 
943

pilge, 'pilke, 747
pilgu vt. pilk [pilgu]; —line, 

-lise, 283; -ne, -se, 273; 
-tarna [silmi], 945; —t[e]le- 
ma, —tleda e. —tella, —t[e]- 
len, 949; —tlus, -tluse. 280;
— tus, —tüse, 280

piljard (mäng), —i, 219
pilk, pilgu, 540
pilkama, pilgata, pilkan, 1099 j 
pilkane [pime], pilkase, 275; | 

pilkas pime (pilkane pime) I

pilke laul jne.; —line, —lise, 
283;" pilk lik, 'pilkliku, 729

[silma-] 'pilkne, pilkse, 265; 
pilkuma (vilkuma, välkuma), 
'pilkuda, pilgun, 1024

[arstirohu-] pill 1., pilli, 413
pill 2. (peli), pilli, 413
pill 3. (muusika-, mänguriist), 

pilli, 413
pillama, pillata, pillan, 1093; 

pilla-palla (läbisegi, korratus 
olekus)

pillerkaar (— pilgar), piller
kaari, 406; pillerkaaritama 
(pillerkaari pidama), 945

pillima (pilli ajama; nutma), 
'pillida, pillin, 986; pilli mees, 
pilli roo# [ roo] jne.; pilline, 
pillise, 273

pillutama (laiali pilduma; lõh
kuma [hobuse kohta]), 945

piloot (loots, tüürimees; len- 
numeister), piloodi, 520

pilpa vt. pilbas
pilt, pildi, 524; ~jlus, — mõis

tatus jne.; —lik, — liku, 729;
[päeva-] — nik, — niku, 729

pilu, —, 123; —kii [olema]; 
— kile [jääma]; — line, —lise, 
283; — ne, — se, 273; —tarna, 
945; —tus, —tüse, 280

pilv, pilve, 396; pilvelõhkuja, 
249, jne.; pilvene, pilvese, 273;
pilves tik, pilvestiku, 733 : pil
vik (seen), pilviku, 241; —ima 
(pilve minema), —ida, — in, 
934; pilvine, pilvise, 273; pil- 
visk[e]lema (korduvalt, kest
valt pilves olema), pilvisk- 
leda e. pilviskella, pilvisk[e]- 
len, 948; pilvistama (pilvedega 
katma, pilviseks tegema), 944; 
pilvisus, pilvisuse, 280; pilvita
ma (pilvima, pilves olema), 



pilvitu 284 pintseldama

945; pilvitu, pilvitu, 255; pil
vitus, pilvituse, 280; ~ kate 
jne.

pime, ~da, 195; ~date kool 
jne.; ~'dik (pime, valguseta 
ajajärk), ^diku, 733; ~dus, 
~duse, 280; ~kas (pimeda- 
võitu), A-ka, 257; ^ndama 
(pimedamaks tegema), 941; 
^ndus, ~nduse, 280; ~nema, 
950; ~si; ~ sikk jne.; usta
ma, 944; astuma, 954; ^stus, 
~stuse, 280; pimik (päevapil- 
distamise pimekamber), pimi
ku, 241

pimm! põmm!
phnss^kwi jne.; ^ima (pimss- 

kiviga hõõruma), ~ida, pim- 
sin, 1015

pinal (krihvli-, sulekarp), ~i, 
225 .

'pind, pinna, 584
pind (nõel, terav killuke, pilpa- 

ke, pii), pinnu, 670
pinda vt. pint 
pind ala jne. 
pind lik (pinnuline), 'pindliku, 

729
pind luu jne.; ~'mik, ^miku, 

729; ~mine (pinnapoolne, 
pinnal esinev), ^mise, 277; 
[mitme] ~ne, ^se, 265

pinduma (sisse juurduma, har
jumuseks saama), 'pinduda, 
pindun, 936

pinetama (pingule, pinevile tõm
bama v. ajama), 945

pinev, ~a, 210; ~il [olema]; 
~ile [tõmbama]; ~us, /^use, 
280

ping, pingu, 466; pinge, ^e, 
739; [kõrge-] eilne, ~elise, 
283; lik, ^liku, 729: ^ne, 
^se, 265

ping pong (lauatennisemäng) 
'pingpongi, 422

pingsus (pingeline jõulisus, 
hoogsus), ~e, 272

pingu vt. ping; ^1 [olema]; pi
dama [jõudu], 940; ^le [tõm
bama] ; ^line, ~lise, 283; 
~m, A<ma, 199; ~male [tõm
bama] ; 'pingus (pingeliselt 
jõuline, hoogus), pingsa, 186; 
'pingus (pingul-olek), pingu- 
se, 272; ~ stama (pingsaks te
gema), 944; ~ taina, 945;
~tus, ~tuse, 280

ping viin (rasvahani), pingviini 
405

pink, pingi, 520a
pinn, pinni, 415
pinna vt. pind [pinnal; ~kas 

(suure pinnaga; paksu pinna 
korraga, paksumurune), ~ka. 
257; ^-line, ^lise, 283; 
~ mõõt, ~jpealne jne.; ~ne, 
/^se, 273; ~s (mullapind,
pealmine mullakiht) , ~se, 269 . 
~se Zük VJÄigiA jne.; ~sene, 
z^sese, 284^; ~ stama (pinna 
sega katma, pinnast kujunda 
ma), 944; z^s tik (pindade ko
gu), istiku, 733

'pinnima, 'pinnida, pinnin, 988
pinnu vt. pind [pinnu]; ~1 [ole

ma] ; ~le [minema]; -~Hne 
[puu] (pindlik, kisklik), ~li- 
se, 283; ~stama (pindudeks 
purustama), 944

'pinsol (vahe-, kesktald [saa
pal]), ~i, 225

'pint (koot; noodaveol tarvita 
tav pika varrega riist), pinda, 
495

pintsak, ~u, 241
pintsel, pintsli, 188; pintselda 

ma, 940



pint sett 285 p. Kr.

pint sett (näpits), pintseti, 531 
pinu, zv, 126
pio neer (teerajaja; tehnilise 

väeosa liige), pioneeri, 406
pipar, pipra, 827; ~ daina, 942; 

kook [^koogil, ~jmünt 
jne.; pipra kiku jne.; pipra
ne, 'piprase, 275

pi raat (meriröövel), piraadi, 520 
piri, —, 106; ~n, —na, 200;

— pill jne.; —sema, 951
pirn, pirni, 429

'pirts (pirtsakas inimene), pirt- 
su, 475; pirtsakas (kergesti 
haavav ning äge; mitte mille
gagi rahulduv, väga valiv), 
pirtsaka, 257

pirukas, piruka, 257
pisar, —a, 203; — ane, —ase, 281;

— dama (piisatama), 942
pisem, — a, 199; pisendama (pi

semaks tegema), 941; pisene- 
ina, 950

piserdama (— pisardama), 942 
pisi (pisike), —, 109; —k (kõi

ge pisem elaolend), —ka, 241;
—kas (taim), —ka, 257; ~ke- 
[ne], —kese, 287; —lane (— 
pisik), —lase, 282; (kõi
ge pisem), —ma, 199; ~ jah
vas, ~^tilluke[ne] jne.; — ta
sa " v

'pisku vt. pisut; —ne, —se, 275;
—s (vähesus), ~se, 272

'pist (piste), pisti, 439; pistand 
(latt, teivas, hirs; [nendest 
ehitatud] suve-, püstköök), 
pistandi, 218; pistand aed 
(püstaed) jne.; piste, —e,'74O; 
-eline, -elise, 283; -ene, 
— ese, 277; — e relv jne.; pis
tik (pist-oks), pistiku, 241; 
— ima [kedagi] (altkäemaksu 
andma [kellelegi] , ära ostma 

[kedagi]), —ida, pistin, 1002; 
pistis (altkäetasu), pistise, 
268; —lik (okkaline, torkaja), 
—liku, 729; —ma, — a, pistan, 
1071; — oda, — oTcs jne.

pistol (— püstol)/—i, 225 
piston (puhkpill), -1, 228; 'pis-

'tong (tong, padrunisütik), 
—gi, 422

'pistrik (lind), 'pistriku, 729 
pisu känd (kratt, tulihänd) 
pisuke[ne] (— pisike), pisuke

se, 288; pisut, 'pisku, 817
pits 1. (ots; piibulips; sigari- 

hoidja, -suuline; pitsklaas),
! pitsi, 434

pits 2. (niplis), pitsi, 434
pitsat (pitseri löömise vahend), 

-i, 235
pit seerima (— pitserdama), 982; 

'pitser, pitseri, 230; pitserda
ma, 942; pitserdus, pitserduse, 
280

pitsiline, pitsilise, 283; pitsine, 
pitsise, 273

pitsitama (pigistama, ahista
ma), 945; pitsitas, pitsitase, 
280

pits kckaas (viina-, napsiklaas) 
jne.

pits kckeit jne.
pitsuma (ennast pitsitama, pi- 

gistusse sattuma), 'pitsuda, 
'pitsun, 936

piug (pikk ning peenike osa 
mingil jämedamal asjal, näit, 
piibu lips, piitsa nöör- või 
rihm-osa jne.), 'piu, 659; —ne, 
—se, 265; piuk (— piug), piu
ga, 532

piuks, piuksu, 475; — uma, — u- 
da, piuksun, 1008; piuksuta

l ma, 945
I P- Kr. — pärast Kristust



p. I. 286 pleegitilt

p. 1. — pärast lõunat
plaadi vt. plaat; ~line, ~lise, 

283
plaan', plaan i, 405

plaan i kindel jne.; ~line, ~li- 
se, 283; plaan ima, plaan ida, 
z^n, 981; ~stama (plaaniks 
tegema), 944; ^stus, ^stuse, 
280; otsema, 952; ^tsus. ot
suse, 280; ~tu, ~tu, 255; 
plaan''lik (plaanipärane, kin
del), plaan liku, 729

plaaster, plaastri, 190; plaas- 
terdama, 942

plaat', plaad i, 520
plaatina (väärismetall), ~, 251 
plaat'jas (plaaditaoline), plaat - 

ja, 170
pladin, ~a, 200; pladisema, 951;

plädistama, 944
plagama, plagada, plagan, 914
plagiaat (kirjanduslik vargus), 

plagiaadi, 520
plagin, ~a, 200; plagisema, 951;

plagistama, 944
plagu (lipp, eriti laeval), 120 
plahvatama, 945; plahvatus, 

plahvatuse, 280
plakat, ~i, 235
plaks (plaksahtus), plaksu, 475;

'plaks (vedel toit), plaksi, 431;
plaksa[h] tarna, 943; plak- 
sa[h]tus, plaksa[h]tuse, 280;
plaksak, plaksaku, 241; ^ama 
(ühe korra plaksuma), plak- 
sata, A>an, 1095; «virna (plak
si sööma; ruttu ning pealis
kaudselt kirjutama), ~ida, 
plaksin, 996; ^vti!; viima, 
zv,uda, plaksun, 1008; plaksu
tama, 945; plaksutus, plaksu- 
tuse, 280

planeerima (plaanistama; ta- 
sandama [maapinda]), 982

planeet (rändtäht; rühvel [pcl- 
lutööriist]), planeedi, 520

kõnd, /vkonna, 728
plangiline, plangilise, 283
planguline, plangulise, 283

plangus tik, plangustiku, 73: 
plani meetria (geomeetria osa

248
plank 1. (blankett), plangi, 520a
plank 2. (paks laud), plangi e.

plangu, 520a ja 540
plara, zw, 69; ~ ma, z-da, 

914; plärin, plarina, 200; pl 
risema, 951

'plärts, plärtsu, 475; plartsaka , 
plartsaka, 257; z^ama, plart- 
sata, van, 1095; plartsutam 
945

plasku ([lapergune] pudel), ,,, 
147

plastika, ?vz, 250; plasti liin (voo- 
limisaine), plastiliini, 405; 
plastiline (kehakujundav, il
mekas, kujukas; taignatao’ 
ne), plastilise, 283

pla'taan (puu), plataani, 405
pla too (plaat, tasane alus [näit, 

laualambil], kandmik; ki: 
maa, lava), 7

platooniline [armastus] (meel 
sest vaba, aateline, vaimne 1. 
platoonilise, 283

plat s, plat si, 434
plat seerima (— platsitama), 

982; plat'sivra7ia jne.; platsi
tama (asetama, paigutama 
945; plat s kaart jne.

plat vorm, 'platvormi, 427
ple'bei (vana Rooma lihtrahv 

liige; madala mõttekäigug i 
inimene), 21; 'pleebs (liht
rahvas), pleebsi, 433

pleegitarna, 945; pleegitus, ple 
gituse, 280



287 poepleek

pleek (pleegitamisaine), pleegi, 
515; _ima, ~ida, pleegin, 
1010; ~Jubi jne.

'pleenum ([Riigikogu, kohtu j 
üid- e. täiskogu), ~i, 226

-plehku [panema] 
pleki käärid jne. 
plekiline, plekilise, 283 
pleki[s] 'sepp; plekistama (ple

kiga üle lööma), 944
plekitama (plekiliseks tegema), 

945; plekitu, plekitu, 255
plekk L (kard; plaadike), ple

ki, 527; ~jn,õu, ~^sepp jne.
plekk 2. (laik), pleki, 527; ~i- 

ma (plekiliseks minema), ~i- 
da, plekin, 1018

plet t (palmik; nuut), plet i, 531; 
^ima (palmitsema; nuudiga 
peksma), ~ida, plet in, 1021

pllgin-plagin, pligina-plagina, 201
pliiats, /^i, 232
'pliin (pannkook), pliini, 405
'pliit, pliidi, 520
plika, 141
plingitama (plingiks muutma), 

945
'plink (tihke, sitke), plingi, 520a; 

~ima (plingiks muutuma), 
~ida, plingin, 1013; ~jas 
(plingivõitu), ^ja, 170; ~us, 
^/use, 272

"piirts, plirtsu, 475
piis see (suur krooge), 4
pilu, 23

ploki raamat (märkmik) jne.
plokk, ploki, 527; ~ima (sulus- 

tama; nahka ploki peale, ja
latsit liistu peale tõmbama), 
~ida, plokin, 1018

plomb (tinapitser), plommi, 642; 
plom beerima (— plombima), 
982; ~ima (tinapitserit külge 
panema), ^ida, plommin,

1035; plomm (— plomb), 
plommi, 414

plonn (toortelliskivi; põua- 
tükk [mullas]), plonni, 415

ploom, ploomi, 404; ploomipuu 
jne.

plotski (omatehtud pabeross 
[paberitükikesse keeratud tu
bakas]), 166

pluraalne [vorm] (mitmuslik, 
mitmus-), plu raalse, 265

pluskvamperfekt (ennemine
vik), pluskvamperfekti, 438

pluss, plussi, 417; ~ märk
[ märgi] jne.

pluural (mitmus), ~i, 225
pluus, pluusi, 408; pluusi nööp 

jne.
plõgin, ~a, 200; plõgisema, 951;

plõgistama, 944
plõks, plõksu, 475; ~uma, ~u- 

da, plõksun, 1008; plaksuta
ma, 945

plära, 72
plärakas, pläraka, 257
plärama, plärada, pläran, 914;

plärisema, 951
plärts, plärtsu, 475; ~uma, ~u- 

da, plärtsun, 1008; plärtsuta- 
ma, 945

plüü (lind), 16
'plüüš (riie), plüüsi, 409
pneumaatiline (õhu-, hingamis-;

gaase käsitlev [keemia], õhus
se puutuv; õhku sisaldav; õhu 
v. teiste gaaside rõhumise va
ral töötav), pneumaatilise, 283

p. o. — peab olema
pobin, ~a, 200; pobisema, 951
pobul (pops [-i]), z^i, 225
podagra (jala-luuvalu), 141

I podin, ~a, 200; podisema, 951
j poe vt. pood



poeem 288 polsterdama

poeem (luuletöö), poeemi, 404; 
poeesia (luulekunst), poee
sia, 248; poeet (luuletaja), 
poeedi, 520; poeetika (luule- 
õpetus, luuleteadus), poeeti
ka, 250; poeetiline (luuleline, 
ilus), poeetilise, 283

poeg, poja, 572; ~ima, ~ida, 
~in, 933; laps [-e] jne.; 
[talu-J ^'lik/^liku, 729

'poe kraam jne.; ~line, ^lise, 
276; ^ne, ~se, 263

poen vt. pugema
poetama, 'poetada, 'poetan, 928; 

poetis, poetise, 271; poetas, 
'poetuse, 272

pogri, 145
pohl, pohla, 354; pohla mari jne. 

pohmelus (kassiahastus, huma-
la-uim), ~e, 280

poi (ujuv meremärk), poiu, 456 
poise (pikk kiud mõnesuguste

kalade suu ääres), poise, 736 
poisi jõmpsikas jne.; ~ke[ne],

~kese, 286; ~kes[e]'lik, 
^,kes[e]liku, 733; kese oh
tu; kes temp jne.; lik, 
^-liku, 733; [karja-] ~line, 
^lise, 283; ~jpea jne.; ~tar 
(poisilik naine), ~tari, 138

poiss, poisi, 519; ~ jnees jne.
poja (— poju), 49; vt. ka 

poeg; ~k (võõraspoeg), ^.ku, 
241; [talu] ~'lik, ^liku, 733; 
^nd (kasupoeg), ~ndi, 218

po jeng (aialill), pojengi, 422
poju (pojake), 122; ^ke-

[ne], ^.kese, 286
poks (rusikavõitlus), poksi, 431;

~lma, ^/ida, poksin, 996
po laar^ekspeditsioon, ~ jää 

jne.; polaaristama (polaar
sust andma, polaarseks tege
ma), 944; polaaristuma (po

laarsust omandama, polaar
seks muutuma), 954; ~ne, 
~se, 265; ~sus (vastaspoo
luste olemasolu, polaarne su
he), ^/suse, 272; polarisatsi
oon (vastasvool, nõrgendus, 
polaaristus), polarisatsiooni, 
405; polariseerima (— po
laaristama), 982

polda (ei olda); pole (ei ole) 
poleemika (avalik vaidlus, su-

lesõda), 250; poleemiline, 
poleemilise, 283

po leerima, 982; po leerimis va
hend jne.; poleeruma, 939; 
poleer vaha jne.

poleks (ei oleks)
polemiseerima (avalikult vaid

lema, sulesõda pidama), 982
polevat (ei olevat)
po liis (kindlustustäht, -leping), 

poliisi, 408
poliitik (— politik), ~u, 241;

(— politika), ~a, 250; 
politijtika^mees jne.; polii
tiline, poli[i]tilise, 283; poli
tik (politikamees), politiku, 
733; politika, politika, 141; 
politi seerima (politikast kõ
nelema; politikat tegema e. 
ajama), 982

poilt sel, 21; ~ jametnik
jne.; ~'llk, ^liku, 729; ~li- 
ne, ~lise, 276; ^'nik, ^,ni- 
ku, 729

poil tuur (poleerimisaine; hiil
gus, läige; välispidine hari
dus), polituuri, 406

polk (rügement), polgu, 540
polka (tants), 141
polkovnik (kolonel), ^u, 241 
poloonium (metall), ~i, 136 
polster, 'polstri, 190; polsterda

ma, 942



'polt 289

polt (jäme raudpulk kuhugi 
sissepanemiseks v. millegi 
ühendamiseks), poi di, 524

polügaamia (mitmik-abielu), 
248; polügaamiline, polü

gaamilise, 283
polügoon (hulknurk; kahuri- 

laskeplats), polügooni, 405
polüneeslane (Polüneesia ela

nik), polüneeslase, 275
polütehnikum (tehnikaülikool), 

136; polütehniline, polü- 
tehnilise, 283

poiüüp (ainu- e. ühisõõsne 
loom; selle looma taoline 
kasvaja ihus), polüübi, 517 '

pome rants, pomerantsi, 435; l 
pomerantsiuu jne. 1

pomin, ~a, 200; pomisema, 951 \
pomm, pommi, 414
pommi kindel jne.; ~taina,

945; ~tus, ^,tuse, 280; 
~[tus]Jennuk jne.

poni (väikest tõugu hobune),
105

pontoon (sillapaat; sulgpaat 
[suure lüüsi v. doki sulgemi
seks]), pontooni, 405; ~ sild 
jne. v

pood , 'poe, 637
poodium ([kontserdi-] lava, 

kõrgendatud alus e. põrand), I 
~i, 136 I

'pood mk, pood niku, 729
pooge (pookimine), pooke, 744
poogen, poogna, 178; poogna-
line, 'poognalise, 283

Pook (pookeollus), poogi, 515;
'x/ima, ~ida, poogin, 1010;
~voks, ~jvaha jne.

pooksis [olema]; ^se [jää
ma]; ~t [pääsema]

pool, poole, 373; [metsa] pool
19

poolt^hääl

[olema]; ~jiasta, ~^ametlik 
jne.

pool, pooli, 403
poola [keel, tants]; ~ jiegne 

jne.; -kas, —ka, 257; —sta
rna, 944; — stus, — stuse, 280

pool avalik jne.; — dama [mi
dagi], — dada, — dan, 926 

[venna] poole [minema]; poo
le (näit hernekaunal), pool- 
me, 839; [ei] —gi ([mitte] 
sugugi); - koid, — ^päevane 
jne.; —kii [olema] (pooli
kul); —kile [jääma]; —ks; 
—Idi; —li; —Une, —lise, 283; 
—nisti; —st; [era-] —tu,
—tu, 255; [era-] —tus, —tü
se, 280

poolik, —u, 241; —ui [olema]; 
—ule [jääma]; —us, —use, 
280

pool ima (pooli ajama), pool i
da, pool in, 979

[kodu-] poolis, — e, 268; pooli
ta ja, poolita ja, 249; pooU- 
tama, 945; pooUti; poolitus, 
poolituse, 280

pool kera, — Jcuu jne.; — kõnd 
(erakond), —konna, 728; 
— lahti; — mik (ühel pool 
tänavat olev maa ühes maja
dega, aedadega jne.), — mi
ku, 729; [ees-] — ne, — se, 
265; — nema (pooleks lange
ma [häälte kohta — hääle
tamisel]), — neda, —nen, 
932; poolpooliti, — püsti; 
— vsaar jne.; [parem-] —sus, 
— suse, 272; —t; — tahtma
ta; — teed; — tehti; - tei
se aastane jne.; — teist, 
— teise, 865a; — teist sada 
jne.; -1 hääl jne.



poolus 290 portsjonil ine

poolus (sagarpunkt, punkt, 
mille ümber miski keerleb; 
[põhja-, lõuna-] naba; elekt- 
riaheliku ots), ~e, 269

poolu[s]tama [kedagi millelegi 
e. kuhugi] ([kedagi millegi] 
pooldajaks kallutama, [kelle
gi] poolehoidu võitma [mille
legi]; kaitsma [midagi]), 944; 
pool viltu

poom (puu, pakk [paku], võl
las; tõkepuu), poomi, 404

pooma, puua, poon, 901
poonima ([põrandat] vakata

ma), poonida, poonin, 981
poop puu
'poor (urve, higi-auk), poori, 

406; pooriline (urbeline, urb- 
ne), poorilise, 283; ~ne (poo
riline), ~se, 265

poort ([palmitsetud] nöör, 
pael, lint, narmatutt), poor
di, 524; ~ima (poordiga va
rustama), ~ida, poordin, 1016

poos ([keha] seisang), poosi, 
408

'poostma (purustama, rüüsta
ma), 'poosta, poostan, 1072

poots 'haak (konksuga latt, 
ritvT; 'pootsman (tüürimehe 
abi, laeva esimene all-ohvit- 
ser), pootsmani, 228

poppi [tegema]
pops (vabadik, saunik), popsi, 

433; popsi koht jne.
pops (mahv [piibust, paberos

sist]), popsu, 476; ~ima (pop- 
sutama), ~ida, popsin, 997

pops nik (pops [-i], pobul), 
'popsniku, 729

popsutama, 945
popu laar ala, ~ teaduslik jne.; 

populaar ista ma (rahvalikus- 
tama), 944; ~ne (üld-arusaa- 

dav, rahvalik; rahva seas 
laialt tuttav), ~se, 265; ~sus, 
~suse, 272; populari’seerima 
(— populaaristama), 982

poputama (hellitavalt kostita
ma, rikkalikult söötma), 945

pordu vt. port
porfüür (purpurkivim), por- 

füüri, 406; ^ne, ~se, 265
porgand, ^i, 218
pori, 106; ~lane, ^lase, 282;

~ne, ^se, 273
porisema, 951
porno graafia (nilbe sisuga kir

jandus v. piltkujutus), ~,248; 
pornograafiline, pornograafi
lise, 283

porr (lind), porri, 416
po[r]ru lauk (taim)
'porss (taim), porsa, 494
purssima (viletsalt, vigaselt rää

kima [mingit keelt]), porssi- 
da, porsin, 1015

'porsuma (purunema, paisuma; 
kohevile tõusma; pehmeks mi
nema), porsuda, 'porsun, 936

'port (sadam; hoor, libu), por
du, 546

'portfell (kirjatasku, -mapp; 
ministriamet, -koht; väärtpa
berite, vekslite jne. hoiukohi 
v. tagavara pangas), portfel
li, 413

portjee (uksehoidja, teener), 
4; port jäär (naisuksehoid-

ja; tõllauks; uksekardin), 
portjääri, 406

portree (näopilt), 4
ports (portsjon), portsu, 475
portselan, ~i, 137; ~ ^taldrik 

jne.
portsjon, ~i, 228; hiline, hili

se, 283



portugali 291 praksis

portugali [keel]; portugallane, 
portugallase, 275

port vein
poru (— porrulauk), /v, 127
poru jomm (naps [*i] , joobnud 

olek), porujommi, 414
po seerima (poosi võtma [keha

liselt ja vaimliselt], end täht
saks teesklema), 982

posima, posida, posin, 923; po
sin, posina, 200; poslsema, 951

positiivne (jaatav; kahtlemata 
kindel, tõelik), posi tiivse, 265; 
posi tiivsus, posi tiivsuse, 272

positsi oon (asupaik, seis, olek; 
asend, asetus; [kaitse-] seisu
koht), positsiooni, 405

possessiivne (omastav [asesõ
na jne.]), posses'siivse, 265

pos t 1. (vahipost), pos ti, 439
'post 2. (tulp, sammas), pos ti, 

439
'pos t 3. (suhtlemis-asutis; pos

timaja; postvanker; postisaa
detis), pos ti, 439; ~ hobune 
jne.

posta ment, postamendi, 524
pos tiline, pos'tilise, 283
postiljon, ~i, 137
pos tijrong jne.; pos t kaart, 

postmark \jmargi] jne.
postk. — postkast
postpositsi oon (tagasõna),'post

positsiooni, 405
postskriptum (järelkiri; lüh.

P. S.), ~i, 226
potas (süsihapu kaali, tuhasool), 

~i, 231
po tents ([toimimis-, jõudlemis-] 

võime; suguvõime; [arvu-] 
aste), potentsi, 435; potentsi
aalne (võimalik; toimimis- 
võimeline; pärastpoole toi
miv), potentsi aalse, 265 

pot i emand jne.
pot'ijill jne.; ~[s] 'sepp 
pott 1. (kaardimängus), poti, 

531
'pott 2., poti, 531; ~ ^kivi, 

~^sepp jne.
pr. — proua
'praad', prae, 637; ~ima, ~ida, 

praen, 1031
praak (jäänus viinapõletami

sel), praaga, 480
'praak (kõlbmatu asi), praagi, 

515; —ima, —ida, praagin, 
1010; — kaup jne.

'praalima (hooplema, kiitlema; 
prassima, pillama), 'praalida, 
praalin, 979

praam (transpordi-alus, lame 
töövene), praami, 404

'praam puri imasti kolmas raa- 
puri), — [sjteng (teine masti 
pikend) jne.

'praegu; —ne, —se, 275; — s- 
jaegne jne.

'prae kartul, — pannjne.; — ne, 
— se, 263

pragama, pragada, pragan, 914 
pragi (praht, rämps), —, 100 
pragin. —a, 200; pragisema, 951;

pragistama, 944
pragu, prao, 316; — nei — se, 

273; — nema, 950
prahiJaev jne.; praht 1. (vee

tav kaup, koorem), prahi, 650 
praht 2. (rämps), prahi, 650 

prahvak, prahvaku, 241; prah-
vatama, 945; prahvatus, prah- 
vatuse, 280

praks, praksu, 475; praksaEhi
tama, 943; praksak, praksa
ku, 241; — ama, praksata,
—an, 1095

praksis (tegelus; [arsti, advo
kaadi] abitarvitajad), — e, 268
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'praksti!; praksuma, praksuda, 
praksun, 1008; praksutama, 
945

praktika (tegelua), 250;
prakti kant, praktikandi, 524; 
praktiline (tegelik), praktili
se, 283; praktiseerima (tege
lema), 982

prantsa[h]tarna, 943
'prantslane, prantslase, 275; 

prantslanna, 'prantslanna, 
151; prants sai; prantsuse 
[keel]; prantsus[e] TceeZne 
jne.; prantsustama, 944;
prantsustar, prantsustari, 138 

prao vt. pragu; ^kil [olema];
~kile [jääma]; ^line, -^lise, 
276

'praost, ^,i, 159
'praostama (praguseks tegema), 

praostada, praostan, 927;
praos tik, praostiku, 729

praost kond, praostkonna, 728 
praetama (praokile avama), 

praotada, 'praotan, 928
prassima, prassida, prassin, 

990; pras sing, pras singu, 240 
prauh[ti]!

predikaadi täide jne.; predi kaat 
(öeldis), predikaadi, 520; pre
dikatiiv (öeldistäide), predi
katiivi, 411

'preemia (auhind, autasu; lote
riivõit; [väärtpaberite] kursi- 
tõus; lisatasu; kindlustus
maks ; lahtiostumaks, taga
tis), 248

'preeria (suur puudeta rohuta- 
sandik), 248

'prees (rinnasõlg), prees i, 408
preesens (olevik), ^i, 232
preester, preestri, 190; ~ kõnd, j 

konna, 728; -Viik, ~liku, | 

733; prees tr inna, preestrinna, 
151; prees tritar, preestritari, 
138

pre fekt (politsei-ülem; depar+ö. 
mangu-iilem [Prantsusma 
provintsi-ülem [Itaalias]), pi 
fekti, 438; prefektuur (p 
fekti ametikoht; politseil - 
kõnd), prefektuuri, 406

preili, 144
preisi [keel]; preislane, 'preis- 

lase, 275
preparaat (valmistis), prepa

raadi, 520; prepa reerima (val
mistama, ette valmistama; 
koostama, [nahka] töötlema), 
982

prepositsioon (eessõna), prepo
sitsiooni, 405

presbüter (ristikoguduse va
nem), ~i, 138; ~lane (refor
meeritud kiriku poolehoidja 
Inglismaal), ~lase, 282

present (veekindel purjeriie, 
vihmariie), presendi, 524

president (esimees, eesistuja; 
riigijuht), presidendi, 524

'pres s, pressi, 417; ~ima, ^i- 
da, pres sin, 990; ~ raud,
~^süsi jne.

pres tiir (lugupeetavas, mõju
kus, ausära), prestiiži, 410

preten deerima (nõudlema), 982; 
pretendent (nõudleja), pre- 
tendendi, 524; pretensioon 
(nõudlus), pretensiooni, 405 

pretsiisne (täpne), pretsiisse, 
267

prigin, ~a, 200; prigin-pragin, 
prigina-pragina, 201; prigise- 
ma, 951

prii, ~, 5; ~lane (priitalunik, 
põlluprii), ~lase, 275

priimus (keeduaparaat), ^e, 269
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'priiskama, priisata, prnskan, 
1132 0_0

prii sõit jne.; ~us, ~use, 272 
‘prikk laev (kahemastihne

laevF
priks, piiksu, 475; ~uma, ~u- 

da, priksun, 1008
'prill, prilli, pZ. prillid, 413
prilli klaas jne.; ~line, ~lise, 

283^ ~ne, ^se, 273; ~stama 
(prilliga varustama), 944; 
prill madu jne.

prl'maar mähis jne.; ~ne (es
mane), ^se, 265

primi tiivne (ürg-, lihtne, algeli
ne), primitiivse, 265; primi
tiivsus, primitiivsuse, 272

'prink (pingul-olev), pringi, 520a 
'prints, printsi, 435; print sess, 

printsessi, 417
printsiibiline, printsiibilise, 283 
printsiip (põhimõte), printsiibi, 

517; ~ne, ~se, 265
printsi’paal (ettevõtte juhataja, 

peremees, leivavanem, äri- 
omanik, ülem), printsipaali, 
403; ^ne (peamine, põhimõt
teline, printsiipne), ^se, 265

'prints'lik, printsliku, 729
'priske, 165; priskenema, 

950; prlskus, priskuse, 272
prisma (tahksammas), 141; 

~line, ~lise, 283; ^ne, ~se, 
273

'pristav (kohtutäitur [kohtuot
suste täitja]), ~i, 238

prits, pritsi, 434; pritse (pritsi
mine), ~e, 740; pritse (prit
sunud piisk v. kübe), ^me, 
841; pritsiJkuur, pritsi maja 
jne.; ^ima, ida, pritsin, 998; 
~uma, /vüda, ^un, 936

pri vaatne (era-), pri vaatse, 265 
privi leeg (— privileegium), pri-

; vileegi, 401; privileegiline, pri- 
vileegilise, 283; ^ium (eesõi
gus), ~iumi, 136; privile gee- 
rima (eesõigustama), 982

prl. — preili
pro (eest, asemel)
prob leem (raske, keeruline kü

simus v. ülesanne), problee
mi, 404; problemaatiline (kü
sitav, kahtlane, mõistatuslik), 
problemaatilise, 283

produkt (toode, saadus, tule
mus; korrutis), produkti, 438; 
produktiivne (töötus, vilja
kas, loov), produk tiivse, 265; 
produktiivsus, produktiivsu
se, 272; produktsioon (toot
mine; toodang), produktsioo
ni, 405; produtseerima (toot
ma, valmistama), 982; produt
sent (tootja, valmistaja), pro
dutsendi, 524

prof. — professor
professionaal (elukutseline 

sportlane; võidusõidu alal: 
treener, ratsutaja, sõitja, tal
limees), professionaali, 403; 
~ne (elukutseline), ^se, 265 

pro'fessor (ülikooli-õppejõud), 
~i, 230; — lik, -liku, 733; 
professuur (professoriamet, 
-koht, õppetool), professuuri, 
406

profiil (küljevaade, külglõik- 
joonis; püstlõikjoonis, ristilä- 
bilõik), profiili, 403

programm (eeskava; juhtka- 
va), programmi, 414; prog
rammiline, programmilise, 283

progress (edu), progressi, 417; 
progresseeruma (— progres- 
suma), 939; progressiivne
(astmeti edenev; kerkiv [mak-

l su kohta]), progres siivse, 265;
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~uina (edenema), ~uda, 
^un, 936

prohvet, ^i, 235; ^'lik, ~liku, 
733

projekt (eelnõu, plaan, kavat
sus), projekti, 438; projektee
rima (— projektima), 982; 
^ima (eelnõuks seadma, ka
vatsema), ~ida, projektin, 
1001; projektsi oon (vaadejoo- 
nis; piir joonis; asja kujutami
ne v. kujutis tasasel pinnal), 
projektsiooni, 405; projektsloo- 
ni aparaat jne.

proklamatsioon (avalik teada
anne; üleskutse, lendleht), 
proklamatsiooni, 405

prokuratuur (prokuröriamet, 
-asutis; prokurörkond), pro
kuratuuri, 406; prokurist 
(kauplus-, ärivolinik, täievoli
line ärijuht), prokuristi, 439; 
prokurör, prokuröri, 138; pro
kurörkond, 728

proletaarlane (varatu inimene, 
kehvik), proletaarlase, 275; 
prole taar lik, prole taarliku, 
729; prole taarne, prole taarse, 
265; proletari aat (varatu rah
vastik, kehvistu), proletariaa
di, 520; proletari seerima (pro- 
letaarlikuks muutma), 982

proloog (sissejuhatus, avakõ
ne), proloogi, 401

promenaad (jalutuskäik, -sõit; 
jalutustee), promenaadi, 399

•pronks, pronksi, 435; pronksi- 
^aeg jne.; ~ima, ~ida, pronk- 
sin, 999; ~jas, ~ja, 170; 
~Jcuju jne.

pronoomen (asesõna), ~i, 228 
proosa (lihtne, riimimata, sidu

mata kõne), 141; ~line 
(proosas kirjutatud; kaine,

igapäevane), ~lise, 283;
~ teos jne.

proosit! (terviseks!)
proov, proovi, 411; proovi U6A, 

proovi kodu jne.; prooviline, 
proovilise, 283; ~ima, ~ida, 
proovin, 984; pirnis koht jne.; 
~ number, ~^sõit, ~^tund, 

töö jne.
i propaganda (vaadete levitus, ki

hutustöö [millegi kasuks],
j pooldajate võitmine), 141; 

propa geerima (levitama [uut 
usku, õpetust, politikat, 
aadet]), 982

propeller ([laeva, õhusõiduki] 
kruvi), ~i, 230

proportsionaalne (võrdeline), 
proportsionaalse, 265; pro
portsionaalsus, proportsio
naalsuse, 272; proportsioon 
(võrre), proportsiooni, 405; 
proportsiooniline, proportsioo
nilise, 283

I 'props (teatava suurusega puu- 
pakk), propsi, 433

pro rektor (aserektor), ~i, 230 
prospekt (vaade, kujutis; lai, 

sirge tänav; [kirjatöö, teose] 
plaan, lühike ülevaade; väl
jaannete reklaamnimestik), 
prospekti, 438

pros s (rinnasõlg), pros si, 417 
prostitueeruma, 939; prostitut

sioon (enesemüük), prostitut
siooni, 405

pro žektor (helgiheitja), ~i, 230 
protektoraat (kaitsevalitsus), 

protektoraadi, 520; protektsio
nism (kaitsekaubandus, kait
setollide varal kodumaa ma
jandust edendav politika), 
protektsionismi, 428; protekt- 
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si oon (soodustav kaitse), pro
tektsiooni, 405

pro test, protesti, 439; protes
tandi [usk, kirik]; protestant 
(luteri usu v. reformeeritud 
kiriku liige), protestandi, 524; 
protes tantlik, protes tantliku, 
729; protes teerima (— protes
tima), 982; protesti koosols/c 
jne.; —ima (vastu vaidlema, 
tagasitõrjet, haavunud meele
paha avaldama; [veksli] mit
temaksmist notariaalselt tões
tama), —ida, protestin, 1002;
- lik, -liku, 729

protokoll, protokolli, 413; —i- 
■na, —ida, protokollin, 986

protoplasma (alglima), —, 141
protseduur (toimimisviis, me

netlus, toimetus), protseduuri, 
406

protsendiline, protsendilise, 
283; protsen t,'protsen di, 524; 
protsentuaalne (protsendili
ne), protsentu aalse, 265

protsess, protsessi, 417; prot
sessi kord jne.; —ima, —ida, 
protses sin, 990; protsessu aal
ne (protsessisse kuuluv v. puu
tuv, protsessipärane), protses
suaalse, 265

proua, -, 141; - lik, —liku, 733 
provanks õli (puu-, oliiviõli) 
provi ant (toidumoon, söögiva- 

ra), proviandi, 524
pro viisor (apteegi valitseja), 

-i, 230
provints (maakond; valdkond; 

mitte-pealinn), provintsi, 435; 
provintsiaal muuseum jne.; 
provintsiaalne, provintsiaal
se, 265; provintsiline, provint- 
silise, 283; provintsi liua jne.;

—lane, —lase, 282; —'lik, —li
ku, 729

provisoorne (esialgne), provi
soorse, 265

provo kaator, — i, 230; provokat
sioon (ärritav, sihilik esile- 
e. väljakutse), provokatsiooni, 
405; provot seerima (välja, esi
le kutsuma, ärritama), 982

'prun t, prun di, 524; —is [huu
led]

'prus s (kantpalk, neljatahuline 
palk v. plank), prussi, 417

prussakas, prussaka, 257
pruugiline, pruugilise, 283
pruuk, pruugi, 515; —ima, — i

da, pruugin, 1010
'pruukost (eine), pruukosti, 

439
pruul (pruulija), pruul'!, 403;

—ima, —ida, pruulin, 979
pruun, pruuni, 405; pruun i

kas, pruunika, 257; pruun1- 
jjuukseline jne.; pruunista
ma (pruuniks värvima v. te
gema), 944; pruun istuma 
(pruuniks minema), 954;
—jas (pruunikas), —ja, 170;
— ^süsi jne.; —us, —use, 272 

'pruuskama, pruusata, pruus-
kan, 1132

pruut', pruudi, 520; —lik, 
—liku, 729; —^neitsi jne.

pr õgin, — a, 200; prõgisema, 
951; prõgistama, 944

'prõks, prõksu, 475; pr oksa [h]- 
tama, 943; — ama, prõksata, 
— an, 1095; — uma, — uda, 
prõksun, 1008; prõksutama, 
945

prõmdil; prõmmima, prõm- 
mida, prõmmin, 987

prääks, prääksu, 475; —uma, 
j —uda, prääksun, 1008
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präänik, ~u, 241
prügi, 100; ^ne, ~se, 273;

~ tarna ([tänavat] silluta
ma), 945; ~tis, ^tise, 279; 
/s^tus, /x/tuse, 280

P. 8. — postskriptum, järelkiri 
psalm (vaimulik luuletus, salm, 

Taaveti laul), psalmi, 427 
pseuüo klassiline (ebaklassili- 

ne) v
pseudonüüm (vale-, varjuni

mi), pseudonüümi, 404
'pst!
psühhiaatria (vaimuhaiguste- 

õpetus), -v, 248
psühho^anaZüüs jne.; ~ loog, 

loogi, 401; loogia (hinge- 
teadus), /^'loogia, 248; aloo
giline, aloogilise, 283; psüh
hoos (hingehäirus, vaimuhai

gus), psühhoosi, 408; paat, 
paadi, 520; ~'paatia (vai- 

muhäirus), apaatia, 248; 
~paatüine, /^paatilise, 283 

'psüüh (hing), psüühi, 402;
psüühiline (hinge-, hingeli
ne), psüühilise, 283

ptk. — peatükk
ptrr!; ptruu!; ptruu tarna,

'ptruutada, 'ptruutan, 928 
ptüi!
puberteet (suguküpsus), pu

berteedi, 520
publik, ~u, 241; matsioon 

(kuulutus, kuulutamine, aval
damine; väljaanne), matsioo
ni, 405; publitseerima (kuu
lutama, avaldama, välja and
ma), 982; publftsist (riigiõi
guslikkude v. seltskonna hu
videsse puutuvate küsimuste 
käsitleja), publitsisti, 439

pude, mda, 195; pude, ~me, 
211; mdus, mduse, 280

pudel, mi, 225
pudeldama (toorrauda kuun 

tarna — puhta raua saami 
seks), 940

pudenetama (poetama, muret;
dama), 941; pudenema, 950 

puder, pudru, 726; m J:oit jne 
pudev, ma, 210
pudi, m, 97; mina, mda, C- -

923; mn, mna, 200; mnt, 
mse, 273

puding (jahutoit), mi, 221
pudipadi, m, 99; pudise

(pudenema), 951; pudista ..
944

pudrulusikas jne.; mtarna, 945 
mtus, mtuse, 280

pudu kaup, m kauplus, m loo>?
jne.; pudu-padu (pudi-padi), 
pudu-padu, 116

pügal (kirju ning suure vöödi
line, lapiline, jutiline [loom]) 
ma, 198

pugema, pugeda, 'poen, 964; pu 
gevil (pugedes)

pugima, pugida, pugin, 923 
pugu, m, 120; m hani jne. 
puh!

puha (täiesti, täitsa; aina) 
puhamus (hingetõmbus, söön '>,

me, 280; puhand (pahanda
tud v. puhandunud koht), pd- 
handi, 218; puhandama (läbi 
murdma, läbi lõhkuma, lö 
lõikama), 941; puhandui . 
(läbi murduma), 953; puhap 
dus, puhanduse, 280; puhaug 
(tuulehoog, puhumishoog), 
puhangu, 240

puhas, 'puhta, 804; m Jkasu 
jne.; mkasu jmaks \_^maksu\ 
jne.; m tarna, 944; mtamis-
vahend jne.; mti (puhastus

vahend), mti, 252; mtuira
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954; ^tus, ~tuse, 280; ^-tus- 
tuli, ^tus töö jne.; ~t- 
verä

puhata vt. puhkama; pühe 
(puhkus), puhke, 771

pühe (esimene koidupuna), 
'puhte, 775

puhelema (juttu puhuma), pu- 
helda, puhelen, 947; puheta- 
tama (puhkema panema), 
945; puhetus, puhetuse, 280; 
puhevil [olema] (üles-, täis
puhutud seisukorras); puhe
vile [minema]

pühin, ~a, 200; puhisema, 951; 
puhistama, 944

puhitama (üles v. täis puhu
ma), 945; puhitus, puhituse, 
280

puhk 1. (kord, juht [juhu]), 
puhu, 685

puhk 2. (puhumine), puhu, 685 
puhkama, puhata, 'puhkan,

1130; puhke «6A jne.
puhkema, puhkeda, 'puhken, 

929; puhki (puhevile; puh
kenud, katki [terava asjaga 
pistetud]); 'puhkima, 'pühki
da, pühin, 1041

juhk leina, puhelda, puhklen, 
1163

irahkjpiZZ jne.
[seda-] 'puhku; [ühte-] ~ne, 

~se, 275
luhkus, ~e, 272
Mihm (— puhmas), puhma, 
356; puhmakas, puhmaka, 257; 
puhmaline, puhmalise, 283; 
puhmas, ~a, 780; puhmas tik, 
puhmastiku, 733; puhmik, 
puhmiku, 241

mhta vt. puhas; puht^ajaZoo- 
line, 276, jne.; kasuemaks 
VjmxLksui (— puhaskasu- 

maks) jne.; ~le [kirjutama]; 
^lt; ~ ^sordiline jne.

puhte vt. pühe [puhte]
'puht inimlik, ~^südamlik jne.;

~lik. ^liku, 729; ~uma 
(puhtaks muutuma), ~uda, 
/vun, 936; >vU$, /^use, 272; 
~use armastaja, 249, jne.; 
~usetu, /^usetu, 255; vä
line jne.

puhu vt. puhk 1. ja 2.
[võidu] puhul
puhuma, puhuda, puhun, 924 
[selle-] puhune, puhuse, 273 
puhutama (paisutama), 945;

puhatuma (paisuma), 954;
puhutus, puhutuse, 280

puhv (mau), puhvi, 440
'puhver, puhvri, 190
puhvet, ~i, 235; ~ kapp tjca- 

piA jne.
puhviline, puhvilise, 283; puh- 

vima (mauitama), puhvida, 
puhvin, 1003

puidu vt. puit; ~line, ~lise, 
283; ^ne, ~se, 273; puiesta- 
ma, 944; puiestee jne.;
puies tik, puiestiku, 733; pui- 
estus, puiestuse, 280

puige ([üksik-] puiklus), 'pui- 
ke, 744

'puik (taim), puigu, 532 
pulkama, pulgata, 'puikan, 

1096; puiklema [millestki 
millegagi], puigelda, puik- 
len, 1139; puik lik, 'puikliku, 
729; puiklus, puikluse, 272

puine, puise, 262; puis niit 
[jniiduA jne.

puistama, puistata, 'puistan, 
1095; puistang, puistangu, 240;
puiste, puiste, 740

'puistu (puudeala), 169
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puistuma, puistuda, puistun, 
936

puisus, 272
puit (puu [materjalina, mitte 

kasvav puu]), puidu, 538; 
~ne, ~se, 265; ~u (puude
ta), ~u, 169; ~uma (puuks, 
puuseks muutuma), ~uda, 
^un, 936

puju (taim), 122
pukerdama (vaevaliselt tööta

ma; puurima; pukslema), 942
puki nahk jne.; pukk 1. (oi

nas, jäär), puki, 527
pukk 2. (töövahend, pukk-alus; 

võimlemisriist), puki, 527; 
~ (pukkide peale ehita
tud) jne.

[ratta-] puks, puksi, 431
puks, puksu, 476
pilk seerima [laeva] (varpima, 

püülima, köisipidi vedama), 
982; puksiir (vedurlaev), 
puksiiri, 406; puksiir ^aurik 
jne.

puksima, 'puksida, puksin, 996 
pukski (pukinahk [riie]),

166
pukslema, pukselda, puksi en, 

1138
puks puu
puksuma, puksuda, puksun, 

1008
pulber, pulbri, 190
pulbitsema (vedeliku kohta: 

mulinal keema), 952
puldan (kanepriie), ~i, 228 
pul di vt. pult
pulga vt. pulk; ~line, ~lise, 

283; ~ tarna (pulkadega va
rustama), 945; pulgine (pul
kadega varustatud), pulgise, 
273

pul jong (rammuleem), ~i, 221; 
supp [^supi] jne.

pulk, pulga, 489; ~ lakk [vZa- 
ki] jne.

pull 1. (loom), pulli, 413
pull 2. (mull, vull), pulli, 413
pulm, pulma, 356; pulma kon.

me jne.; pulmaline, pulmal, 
se, 283; ~ama (agaralt mi
dagi toimetama), pulmato. 
~an, 1094

pul seerima (— pulssima), 982 
pulss (tuige, veretukse, vere 

löök; ka elektri alal), puis: 
523; ~ima (tuikama, tuksu
ma), ~ida, pul sin, 1015

pulst (vanunud villa-, vildi-, 
karva-, suletomp), pul sti, 439; 
pul stik, pul stiku, 241; —ima 
—ida, puVstin, 1002; —ums. 
— uda, — un, 936

pul t, pul di, 524
pulveri'seerima (pihustama,

tolmpeeneks tegema), 982
pumat (habeme-, juuksevõie), 

-i, 235
pummeldama, 940; pummeldas, 

pummelduse, 280
pump, pumba, 492; — ama,

pumbata, —an, 1100; — Jcaev 
jne.

'pumpsuma, pumpsuda, pump- 
sun, 1008; pumpsutama, 945

puna, -, 68; — jarmee, — ^ha
be jne.; — dus" — duse, 280;
—kas, —ka, 257; —line, -Il
se, 283; —ma, — da, — n, 914; 
—ne, — se, 273; — se juukse
line, 283, jne.; —stama (pu
naseks tegema; järsku 
[näost] punaseks minema), 
944; —stuina, 954

'pund (leisik), punna, 588
pundar, puntra, 826



puuduma 299 puretus

'punduina (tursuma, paisuma, 
paistetama), puududa, puu
dun, 936; pundumus, pundu- 
muse, 280

pune (punutud v. põimunud 
ese, punutis), ~me, 211

punetama, 945; punetis, pune- 
tise, pl. punetised (lastehai
gus), 279; punetus, punetuse, 
280

pung, punga, 351; pungaline, ! 
pungalise, 283; ~ama, puu- 
gata, —au, 1094: pungatama 
(silmistama), 945

pungi [ajama]; pungil [täis]; j 
—s [olema]; pungistama [sil- i 
mi] (pungi ajama), 944; , 
'pung silm [ silma] jne.

'punguma (punga minema, pun
gaks muutuma), punguda, 
'pungun, 936

punik (punane lehm), —u, 241
'punkt, punkti, 438; punkt

[kell kaks] (täpselt); punk- 
teerima (— punktima), 982; 
punk'tiir (punktjoon), punktii
ri, 406; punktiline, punktilise, 
283; —ima (punkte tegema, 
punktidega varustama), —i
da, punktin, 1001; [mitme-] 
punktine, punktise, 273; 
punkti jpealne jne.; punktb 
v pealt (täpselt); — joon,
~ koma jne.; punktsioon 1 
<torge), punktsiooni, 405

Ikiusu-] punn L, punni, 415 
punn 2. (prunt; punnikujuline 

tomp, muhk), punni, 415 
punna vt. pund [punna] 
punnestama (punnima, pingu

tama), 944
punn köövel jne.; —4ma 1.

[laudu], —ida, pun nin, 988
Pun nima 2. (mitte järele jät

ma, jonnima), punnida, 
pun nin, 988

punnutama (punduma e. paisu
ma panema), 945

pun 88 (jook), punsi, 523
'punsuma (punduma, tursuma, 

paisuma), 'punsuda, 'punsun, 
936

'puntra vt. pundar; —line, -Il
se, 283

punuma 1. (jooksma, plaga
ma), punuda, punun, 924

punuma 2. (kokku keerutama; 
palmitsema, põimima), punu
da, punun, 924; pununduma, 
953; punutis, punutise, 279

pupe'net[t] (riie), pupenetl, 
732

puperdama, puperdada, puper- 
dan, 942

pu pill (silma-ava; eestkoste
tava pupilli, 413

pura 1. (booraks), —, 74
pura 2. (rabu), —, 74
pura 3. (jääpurika- v. kääviku- 

juline asi; okasnahkne me- 
reloom), -, 74

purakas (suur, raske, tugev; 
hoop, põrakas), puraka, 257

puraline, puralise, 283
puravik (kiviseen, pääkseen), 

puraviku, 733
purd (purunenu, purunemis- 

jäänus), purru, 673
purde vt. purre
'purd^kwim jne.; —ne (puru

nenud), — se, 265; — uma (pu
runema, murenema), —uda, 
—un, 936

pure [kivi], — da, 195; —lema, 
—Ida, —len, 947; —ma, —da 
e. 'purra, —n, 916 ja 921; 
—nema, 950; -tarna, 945; 
— tus, —tüse, 280
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purgi -vt. purk; ~line, ~liae, 
283

'pürgima (tühjendama, tühjaks 
laadima), pürgida, purin, 1040

pur gine, pur gise, 273
'purguma (end pürgima), pur-

guda, purgun, 936
puri, purje, 707; ~ Jiblikas jne.
[jää-] purikas 1., purika, 257
purikas 2. (noor haug), purika, 

257
purin, ~a, 200
pu'rism (puhastamismaania;

liialine keelepuhastus), puris
mi, 428

puristama, 944
puri taan (inglise usulahu lii- । 

ge), puritaani, 405; lik, , 
—Uku, 729

purje vt. puri; —kas, —ka, 257;
— J,aev, — lend jne.; — line, 
—lise, 283; — stama (purjede
ga varustama), 944; —tarna, 
945; — tus, —tüse, 280

'purju [jääma]; —s [olema]; 
purjutama, 945; purjutus, pur- 
jutuse, 280

pur k, pur gi, 520a
purpur (helepunane värv; pur

purne rüü; haigus), — i, 230;
—daina, 942; - liine, —ilise, 
283; — ine, —ise, 283; — ne, 
—se, 285

purre, 'purde, 764
purru vt. purd
purse, 'purske, 774; purskama, 

pursata, 'purskan, 1133; purs- 
keline [kivim], 'purskelise, 
283; pursk^kaet) jne.; purs
kuma, 'purskuda, 'purskun, 
936

pur ssima [keelt] (porssima), 
pur ssida, pur sin, 1015

puru 1. (porrulauk), —, 127

puru 2., —, 127; - kuiv, - va
nu jne.; —ma, — da, — n, 924; 
—ne, — se, 273; — nema, 950; 
—stama, 944; — stuina, 954; 
— stus, — stuse, 280

pusa (komps, kimbuke), —, 79 
pusar (kukkur, [nahk-] kott),

—a, 203
puser (puserik), — i, 230
puserdama (hõõrudes litsuma, 

muljuma [näit, pesu]), 942
puserik (viltune, risti-rästine), 

puseriku, 733; puseriti (risti- 
rästi, viltu)

pusi, —, 108; — lik (aeglane 
ning saamatu), —liku, 733;
—ma, — da, — n, 923

puskama (kaevama, tõukama 
[sarvedega]), pusata, 'pus- 
kan, 1131

'puskar, — i, 230
'puskima [sarvedega], 'pus'ki- 

da, pusin, 1042; 'pusklik 
[härg], 'puskliku, 729; pusk- 
ma (— puskama), 'pusta, pu- 
sen, 1089

'puss 1. (— puks [-!]), pussi, 
417

'pus s 2. (omnibus), pus si, 417
'pus s 3. (vingerpuss), pus si, 417
'puss 4. (terariist), pussi, 417;

pus sitama, 945; — jnuga jne.
pusta (rohtla Ungaris), —, 141 
pusu roki jne.
'putk (taim; toru), putke, 386 
'putk (ärajooks, pagu), putku, 

468
putka, —, 141
putkama, putkata, putkan, 1094 

putkeline, putkelise, 283; putkes
(toru), putkese, 268

'putku [panema]
putrama (pudrutama), pudra-
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ta, putran, 1107; putru vt. J 
puder ..

piits (rahutushoog, mässukat
se), putši, 436

putuka^Züwi jne.; ~ne, ~se, 
281; putukas, putuka, 257; pu- 
tuk ämdttk jne.

puu, 9
'puua vt. pooma
puud, puuda, 319; puudane, 

puudase, 273
[kokku-] puude, puute, 743 
puudel (villakoer), 'puudli, 188 
puuder, puudri, 190; puuderda-

ma, 942
'puudu [olema, jääma]; ~^jääk 

jne.; puudulik, puuduliku, 
733; puudulikkus, puudulik
kuse, 272; ~ma, ~da, ~n, 
935; ~s, ~se, 272; ~se kan
nataja, 249, jne.

puudutama, 945; puudutus, puu
dutuse, 280

puue (puudus, viga), puude, 754 
'puuk (lestaliste seltsi loom;

kratt), puugi, 515; ~ima (ap- 
lasti, täie suuga sööma), ~i- 
da, puugin, 1010

puu kool, ~^koorem jne.
'püül ima (pukseerima), püül i

da, püül in, 979
[okas-] puniine, puulise, 276 
puuma (ameerika lõvi), 141 I 
'puund (puuaine), ~i, 156; ^i- 

ne, ^ise, 277; puune, 263; 
puunema (puuks muutuma), 
puuneda, puunen, 932 

puunla [sõda] 
•puu 'püs ti [täis] 
'puur L (kinnipidamiskohi), 

puuri, 406
puur 2. (puurimisvahend), puu

ri, 406; puure (puurimine), 
~e, 736; puure (puurimispu-

ru), ~me, 839; ~ ima, ^,ida, 
puurin, 982; ~^kaev, ~jma- 
sin jne.

puus, puusa, 333; puusakas (tu
gevate puusadega), puusaka, 
257; puusakil [olema]; puusa- 
kile [jääma]; puusaline, puu- 
salise, 283

'puus lik (jumalakuju; ebaju
mal), puusliku, 729

'puu sepp jne.; ^s tlk, ^stiku, 
729

'puustus (tühi, harimata maa, 
kõnnumaa), ~e, 272; ~ maa 
jne.

puu särk jne.
'puute vt. puude; ~jpind [ pin

nal jne.; puutuja, puutuja, 
249

'puutuma [millessegi], puutu
da, 'puutun, 936; ~tu, ~tu, 
255; zx/tus, ^vtuse, 280

puu töö jne.; ~'tööjcool jne.; 
~ vili jne.; ~ vilja kasva tus 
jne.; jne.; ~ villa põõ
sas jne.; ^,'vill ISnA, ^ vill- 
j-iie jne.

põdema, põdeda, 'põen, 961 
põder, põdra, 717; ~Jcits jne. 
põdra nahk, ~^sarv jne.; ~ne, 

~se, 273
põdur, ~a, 203; ~us, ~use,280 
põetaja, põetaja, 249; põeta

ma, põetada, 'põetan, 928; 
põetus, 'põetuse, 272

põgenema, 950; põge nik, põge
niku, 733

põgus (kergesti põgenev V. ka
duv), ~a, 204; ~us, ~use, 280

põhi, põhja, 702; ~Joon, ~ ki
ri, ~jcord, ~jmõte, sea
dus jne.; —lik, — liku, 733; 
~ mik, — miku, 733; —mine 
(põhjas olev, alumine), —mi-
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se, 284; ~ne, ^se, 273; ^ne- 
ma [millelgi], 950; ~s (aje, 
motiiv; põhijoonis), ~se, 268; 
~stama (põhiseid esitama, 
põhjendama), 944; ~stus, us
tuse, 280; tarna (kindla põh
jaga varustama, kindlusta
ma), 945

põhja Eda, ~jvesi jne.; —kas 
(laia põhjaga), —ka, 257; 
[määruse] —1; —la (põhja
maa), —la, 251; — lane (põh
jamaalane), — lase, 282; —Ii; 
— lik, —liku, 733; — likkus, 
—'likkuse, 272; [sügava-] — li- 
ne, — lise, 283; põhjama (põh
jaga varustama; siunama, ki
ruma), — ta, 'põhjan, 1094; 
—ne, —se, 273; —tu, —tu, 255 

põhjend (see, millega põhjenda
takse), —i, 218; — ania [mi
dagi millegagi], 941; — ama- 
tu, — amatu, 255; — us, — use, 
280; põhjenema [millelgi] (— 
põhinema), 950

põhjus, — e, 272; —lik, —liku, 
733; põhjustama, 944; põhjus
tas, põhjustuse, 280; põhjuta- 
ma (põhjaga varustama; 
kruntima, põhivärviga värvi
ma), 945

'põhk, põhu, 685; [peene-] põ
hiliine, põhulise, 283; põhune, 
põhuse, 273

põie kivind, jne.; — line, —lise, 
283

põige, põike, 744; poigi — põi
giti; põigitine, põigitise, 283

'põik, põigu, 532; — ama, põi
gata, —an, 1096; —e^nurfc 
jne.; —i [jõge] (põigiti/; —i- 

asetus jne.; — jjoon, — pea 
jne.; — lema, põigelda, —len, 
1139; —lik [jutt, vastus], 

—liku, 729; -las, -lase, 272; 
— ne (põiksihiline), —se, 265; 
— sas, — suse, 272; -ama, 
— uda, — un, 936; -limas, —li
muse, 280; — us, —use, 272;
—uv, — uva, 210

'põim (sisse-, läbipõimitu; lau- 
sepõim), põimi, 404

põim (lõikus), põimu, 447; —a- 
ma, põimata, — an, 1091

põime (põimimine; põim), põi
me, 736

põimendama (välja valima), 
941; põimendus, põimenduse, 
280

põimik, —u, 241; põimima, 
'põimida, põimin, 980; põim- 
jpael jne.

põimuline, põimulise, 283
'põimuma, põimuda, põimun, 

935
põis, põie, 614; põisik (väike 

põis), põisiku, 241; — Jalg 
(sõnajalg), — Jcasvaja, 249, 
jne.

poks, poksa, 475; —ama, — u- 
da, põksun, 1008

põlustama, 944; põlastas, põlas
tuse, 280

'põld, põllu, 668; —ama (põl
luks muutma, põlluna pida
ma), põllata, — an, 1120; — ne 
[maa] (põlluna esinev), — se, 
265; — ^ohakas, — jpagu,
— püü jne.; —ama (põlluks 
muutuma), —uda, — un, 936;
—ur (põllumees, põllu-, maa- 
viljur), —uri, 230

põle (põlemine; [märg] roisk- 
kärbus), —, 140; —ma, — da, 
—n, 916; —mis^soojus jne.;
—ne [koht], —se, 273; -ta
rna, 945; — tav, —tava, 210;
— 'tlk, —tiku, 733; — tlkune,
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^.tikuse, 273; ~tis (põlelus
aine ; põletismärk), ^tise, 
279; ^tus, ^,tuse, 280; ~tus-
haav jne.; /^v, ~va, 210; ~v- 

Jcivi jne.
põlg (põlgamine; [riigi-] van

ne), põlu, 678; /varna, põlata, 
~an, 1124; ~lik, ~liku, 729; 
~[t]us, -v/[t]use, 272

põll, põlve, 708; ~ne, ^se, 273;
mets, ~s jr ent jne.; ~ s- 

taina (põliseks tegema), 944
põll, põlle, 379
põllu vt. põld; ~^harija, 249, 

majandus, ~jmees jne.;
-Une, ~lise, 283; —ndama 
(põldu pidama), 941; —ndus, 
-nduse, 280; [nelja-l ~ne, 
— se, 273; ~stama (põlluks 
tegtima e. muutma), 944; — s- 
tus, ustuse, 280; — vtöö jne.; 
— töö^nist jne.

põltsa maalane, põltsa'maalase, 
275

põlu vt. põlg; ~vaZune jne.; 
— stama (põlu alla, ilmliku 
vande alla panema), 944

põl v, põlve, 396; põlve keder 
jne.; põlvekil [olema] (põlvi
li); põlvekile [langema]; põl- 
veline, põlvelise, 283; põl vik 
(põlveke), põl viku, 241; põl 
vili; põl vitama, 945; põl vitus, 
põl vituse, 280; — kõnd, - kon
na, 728; [härja-] — lane, —la
se, 275; [noor-] —ne, —se, 
265; —nema [kuskilt, millest
ki], —neda, -nen, 932; —ne- 
mis^öpetas jne.; — püks jne.

põmakas, põmaka, 257
rõmin, — a, 200; pomisema, 951 
põmm, põmmu, 459; põmmu ta

rna, 945

ponduma (põnni jääma), pon
duda, 'pondun, 936

põnev, — a, 210; -il [olema];
-Ue [jääma]; ~us, -use, 
280 _

põngerjas, põngerja, 256 _
põnk (küngas; tombuke [lõn

gas]), põnga. 487 _
'põnksuma, põnksuda, põnksun, 

1008
'põnkuma (ponduma), põnku- 

da, 'põnkun, 936
'põnn, põn ni, 415; —i [jääma] 
põnts, põntsu, 475; — uma, -ri

da, põntsun, 1008
purakas, põraka, 257
põrand, — a, 197
põrga vt. põrk; —Une, — lise.

283; — s tik, — stiku, 733
põrge (põrkamine), põrke, 747
põrgu, —, 168; — lik, — liku, 

733; —Une, —lise, 283
põrin, — a, 200; porisema, 951; 

põristama, 944
'põrk ([midagi kinnitav, ühen

dav] puu, latt, varb; [luku] 
vedru; [korvi] küljevits; 
[köie, rihma, keti otsas olev] 
vedruga aas e. lõks; peaajus: 
mõhnkeha), põrga, 487

põrkama [millegi vastu], põr
gata, 'põrkan, 1099; põrke vt. 
põrge; põrke nurk jne.; 
põrklema, põrgelda, põrklen, 
1142

'põrm, põrmu, 470; — ugi (sugu
gi)

põrn, põrna, 358
põrnikas (kõvakooreline putu

kas), põrnika, 257
i põimitama, 945; põrnitsema, 952 

põrsas, põrs[s]a, 781
; põruma, põruda, põrun, 924; põ-



põrutus 304 päitsed

rutarna, 945; põrutus, põrutu
se, 280

põse^nu/cfc [^nufct] jne.; ^/kil 
[olema] (põsele toetunult); 
zx/klle [jääma]; ~line, ^lise, 
283; /^ne, ~-se, 273

'põsk, põse, 630; [puna-] ~ne, 
~se, 265

'põtk (koib, kints), põtka, 352; 
~ama (jalaga tõukama, löö
ma, tampima), põtkata, ~an, | 
1095; ^vima (ühtelugu, tihti
peale jalaga virutama), ~ida, 
põtkin, 993

'põtra vt. põder
'põu, põue, 384
põuane, põuase, 273
'põud, põua, 561; ~ne, ~se, j 

265
põuetasku jne.
põõn, põõna, 325; ~ama 1. i 

(põõnaga varustama), põõ- j 
nata, ~an, 1091

'põõnama 2. (põõnutama), põõ
nata, põõnan, 1091; põõnu
tama (raskesti magama), 945

põõsa lind jne.; ~iine, ~lise, 
283;~~ne, ^se, 275

põõsas, põõsa, 776; ~ taim 
jne.; ~tarna (põõsastega kat
ma), 944; ^,'tik, ~tiku, 733; 
põõslik [taim], 'põõsliku, 

729
pädev (asjatundlik; õigustatud 

[millekski], võimkondne), 
^a, 210; /«us, ^,use, 280

päev, päeva, 336
päeva kaja, ~ kord jne.;

korral [olema]; • ~line, 
^Hse, 283; päevarna [kirja] 
(kuupäeva märkima [kir
jal]), ^ta, 'päevan, 1091; ^ne 
[tegevus], ~se, 273; ~^pil

distama, ~jpilt, ~ jpiltlik, 
~jpiltnik, 729, jne.; ~ 'vii
si; päevik, päeviku, 241; päe- 
viline, päevilise, 283; päevine 
[töö], päevise, 273; päevita
ma, 945; päeviti; päevitine, 
päevitise, 283; päevituma, 954; 
päevitus, päevituse, 280; 
päev kõnd (öö ja päev, öö

päev), päevkonna, 728; [tä
na-] päevne, päevse, 265; 
päevnik, päevniku, 729; 
päevpäevalt; päev selge 

jne.; [iga-] 'päevsus, päev- 
suse, 272

pägim (kabja pehme tagumine 
osa ühes kidaga), ~e, 214

päh!
pähe vt. pea; [hundi] pähe 

[maha laskma] (asemel);
~^tuupimine, 284, jne.; pä- 
hlk (peake), pähiku, 241; pä- 
hits (— peats), pähitsi, 232 

'pähkel, 'pähkli, 188; pähklil!
ne, pähklilise, 283; pähkline, 
'pähklise, 276; pähklipuu 
jne.

[palja] päi (peaga)
päike kera jne.; 'päike[ne], 

~se, 278; ~sjciir [^kiirel, 
~sapiste jne.; ~se kummar
dus jne.; ~sene [nõlv], ~^se- 
se, 283; päikestama (päikese
paistele panema, päikest 
laskma peale paista), 944

päine (peadega varustatud), 
päise, 262; [üksi-] pälni; 
'päis (ots [-a], lõpp v. haka
tus), 'päise, 260

'päise [päeva ajal]
'päitama (peaga varustama, 

näit, saapaid), päitada, pai
tan, 928; 'päiti (peade kau
pa); päitsed, päitsete, 741;
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päitse nöör jne.; päituma, 
'päituda, 'päitun, 936

päkaline, päkalise, 283; paka
ne, pakase, 273; päkapiku- 
mees jne.; päkk, päka, 499 

pälga[h]tama (põuavälku löö
ma, äkilist valgusleeki teki
tama), 943; paigutama, 945; 
'pälk (jahukaste; põuavälk), 
pälgu, 540

pal ve (pälvimine), päl ve, 739; 
'pälvima (teenima), pälvi
da, päl vin, 1003; päl vis (töö
tasu), päi vise, 268

pant ja lg
pants (pants, põnts), päntsu, 

475; päntsakas, päntsaka, 257; 
~uma, ~uda, päntsun, 1008 

pära (jäänus, põhi, põhjavaju
nud soga; tagumine osa, ta
gaots), 73; ~k (pära- 
auk), ^ku, 241; akuline, 
~kulise, 283; [olema]; I 
~ldis (juurdekuuluv ese), i 
üldise, 279; ~lduma, 953; | 
~le [jõudma]; [kellegi] ^It; 
~mik (pära-ala), ~miku, 
733; ~mine (viimne), ^mi- 
se, 284; /^nd (kellelegi pä
randatav v. pärandatud va
ra), ~ndi, 218; ^ndama, 941; 
~nduma [kellelegi], 953; ^n- 
dus, induse, 280; ~nduslik, 
~ndusllku, 733, [algu-] ~ne, ! 
~se, 273; ^ni; ~^sool jne.; 
[nädala, venna] Xst; ^st 
[lõunat]; [reegli-] Ustama, 
944; ~ s tine, ^stise, 283;
~ st Jõuna jne.; ~st poole;

st poolne jne.; ~stsõja- 
£e.9ne Jne-; feesti-]astuma, 
954; [soome-]^stus, ustuse, i 
28U- lkae-] ~sus, ^suse, 280; 
~tu, ^tu, 255 I

pärdik (veider, pentsik; ahv), 
~u, 241

'pärg, pärja, 600; ~ama (pär
jaga v. pärgadega ehtima v. 
varustama), pärjata, ~an, 
1128

pärgament (nahkpaber; vana 
käsikiri), pärgamendi, 524

pärgel, 'pärgli, 188
päri [-vett] (mööda, alla); [ta 

on sellega] pärl (nõus); ~ja, 
z^ja, 249; lik (pärandatav; 
päritav), ^-liku, 733; lük
kus, ^/'likkuse, 272; ~line 
[otsus] (päriolev, vastuvõe
tav), z^lise, 283; ^lus (päri- 
misjärgus), ~luse, 280; ~ma, 
^da, ~n, 923; mis Järgus, 
^mis^õipus jne.; [aru-] 
~mus, ^muse, 280; ~ne 
(päriolev), ^se, 273; ^nema 
(pärit olema, põlvnema), 950; 
[aru-] ^ng, ^ngu, 240; 
~j)lek jne.; pidi, ^s; 
~sjnaalane, 275, oma
nik, zvS j>ri jne.; [ole
ma] ; ~tživ, ^tava, 210; ela
vus, ^tavuse, 280; ~t olek, 
~tj)lu jne.; ^tud, ^tu" 259; 
~Juul jne.; ~ tuult; 
»z^'vett; -vvus (pärimisvõi- 
me), ~vuse, 280; ^vuslik 
(pärimisvõimeline), ^vusliku 
733

pärja vt. pärg; ^,line, ~lise, 
283; ^ne, ^se, 273

pärl, pärli, 426; pärlendama, 
941; pärli (— pärl), 'pärli, 
166; zv 'mutter, 'mutri, 
191 v

'pärm, pärmi, 427; pärmine, 
pärmise, 273

pärn, pärna, 359; pärna puu 
jne. "

20
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pärsia [keel, vaip]; pärslane, | 
pärslase, 275

'pärss (pidur), pärsi, 523; —i 
ma (pidurdama), ^ida, pär
sin, 1015

'pärtli öö jne.
pärus (vara, mille keegi pärib 

v. on pärinud), ^e, 269; 
~'lik [vara], ~liku, 733; 
~ tarna [kedagi millegagi] 
(pärusega varustama, päruse 
omanikuks tegema), 944

päsmas (kimp, salk [-gu]), 
'päsma, 780

'päsmer (margapuu),'päsmri, 190
'päss (jäär), pässu, 464
päta 'jalg; päterdama, 942
'päts (karu, mesikäpp), pätsu, 

476
'päts [leiba], pätsi, 434; ~i- 

ma, /^ida, pät'sin, 998
'pät t, päti, 531
'pää (— pea), 11
pääk seen
pääl (— peal); päämine (— 

peamine), 'päämise, 277
'pääs, pääsu, 452; pääse (pää

semine), ~e, 736; pääse
(pääsemisabinõu, pääsetäht), 
~me, 839; ^ema, ^eda,
pääsen, 974; ~[e]matu, ^[e]- 
matu, 255; [juurde-] ~[e]tav, 
^[e]tava, 210; ^e^tee jne.; 
[~ma, 1065] vt. pääsema; 
pääste (päästmine), ~te, 740; 
^te paat jne.; ~tev, ^tva, 
183; päästik (trikkel), pääs
tiku, 241; /vtma, —ta, pääs
tan, 1072; — tmatu, — tmatu, 
255

pääsu, —, 147; — kala jne.;
—ke[ne], —kese, 286

pääsu^Zootus (pääsemislootus) 
jne/

'pöan, "pöetakse, pöetud vt. 
pügama; 'pöe vtZZ [-a] (lam
ba seljast) jne.

pöial, pöidla, 828; — poiss jne. 
'pöid (rattal; jalalaba; sukala- 

ba), pöia, 564; 'pöitama [suk
ka] ([sukale] pöida kudu
ma), 'pöitada, 'pöitan, 928

pötserdama (viletsasti valmis
tama), 942

pöök (puu), pöögi, 515; — vpuu 
jne.

pööning, — u, 240
'pöör, pööra, 329; pöör, pööri, 

406; [hullu-] — a; pöörak 
([ühekordne] pööre), pööra
ku, 241; —ama, pöörata, — an, 
1091; pöörandama (pahupidi 
välja pöörama), 941; pööra
ne, pöörase, 273; pöörang, 
pöörangu, 240; pöörastama 
(pööraseks tegema), 944; pöö
ras tüma, 954; pöörasus, pöö
rasuse, 280; — d ejärk, — de- 

lõpp jne.; [aasta] — del;
— deline, — delise, 283; — d- 
keha, — d^riw, — d sõna jne.;

— d kõnd (pöördsõnade muu- 
terühm), — dkonna, 728; — du- 
ma, — duda, — dun, 936; — dus 
(pöördunud olek), —duse, 
272; — duv, — duva, 210;
— jvõrdeline [suurus] jne.; 
pööre, —de, 765; pööre (pöö
ratav e. pöörduv ese; aeru 
käepide; raudteel: pöörang), 
—me, 839

pööri^päev, — jrohi jne.; -8, 
—se, 268; —s äike, ~sjorm 
jne.; —silk, w -sliku, 733; 
-tarna, 945; — tus, —tüse, 280

'pöör kiik (karussell) jne.; 
—lema, pöörelda, — len, 1135; 
— lik [inimene], —liku, 729;
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~lus, ~luse, 272; ~ma (— 
pöörama), ~da, pööran, 1062;
pöörus (pööris; segamisva- 
hend, mõla, mänd [männa];
ring juustes, karvades), pöö- 
ruse, 269; pöörutama (pöör
duma panema), 945

püdel (poolpaks), ~a, 198
pügal, ~a, 198; [mitme-] -eali

ne, ^alise, 283; ^ane, ~ase, 
281; ~dama, 940; ~duma, 
953; ~dus, z^duse, 280

pügama, pügada, pöan e. pü
gan, 959 ja 914

'püh!
püha, 44; ^de^aegne, ~de- 

fcinTc [^kingil jne.; ~dus,
X^duse, 280; ~k (püha isik), 
~ku, 241; ~'llk, z>zliku, 733,

Uhkus, ^'likkuse, 272;
[laste-] ~line, z^lise, 283;
~ rnik (pühamu), ^miku, 733;
~mu (püha koht), ^mu, 254;
~jpäev jne.; s tarna (pü
haks tegema v. kuulutama), 
944; ^tu (ilma pühata; mit- 
tepüha), ~tu, 255

pühe (pühkimine), 'pühke, 771; 
pühe (pühis; pühitav praht), 
'pühkme, 850

pühendama, 941; pühenduma, 
953; pühendus, pühenduse, 280

püherdama, 942
pühi inik (pühim koht), pühiml- 

ku, 733; pühimus (pühim olu), 
pühimuse, 280; [pärast-] pü- 
hine, pühise, 273

pühis (pühkimisvahend), ^e, 268 
pühiti (pühadel, pühade aegu);

pühitsema, 952; pühitsus, pü
hitsuse, 280

pühkima, pühkida, pühin, 1041; 
pühkuma, pühkuda, 'pühkun, 
936 ! 

pühur (pühak), ~i, 230 
'pühvel, pühvli, 188
'püks, püksi, pl. püksid, 432; 

piiksatu, püksatu, 255; piiksl- 
mõõt jne.

püra miid, püramiidi, 399; ~ jas 
(püramiiditaoline), ~ja, 170; 
zxz keha jne.; ~ne, ~se, 265

pü ree (puder), 4
püretama (rüvetama, teotama, 

roojastama), 945
pürge (püüdlik, tunglik), 

165; pürgima (kuhugi püüd
lema, tunglema; otsides läbi
segi viskama, tuuseldama), 
'pürgida, pürin, 1040; 'piirg- 
lik (pürge), pürgliku, 729 

pürjer 'meister (linnavanem) 
püroksüliin (laske-puuvill), pü- 

roksüliini, 405
püsi, 108; ~dus, ~duse, 280; 

z^kas, z^ka, 257; ~ kestev, 
183, ~Jcindel jne.; ~kus, 
z*/kuse,  280; z^z lik (püsiv, pü- 
sikas, vastupidav), ~liku, 733; 
z^likkus, ^'likkuse, 272; 
zvma, ^da, ^n, 923; rna- 
tu, z^matu, 255; ^ne, ~se, 
273; ustama (püsiseks, sta
biilseks tegema), 944; tarna 
(püsima panema, püsivaks te
gema), 945; ~tu, z^tu, 255; 
~ tus, ^ztuse, 280; z^v, ~va, 
210; ~vus, ^vuse, 280

'püs s, püs si, 417
püssi^mees, ~ jr ohi jne.; ^li- 

ne, z^lise, 283
püstakas (püstakil-olev), püs

taka, 257; püs takil [olema] 
(poolpüsti); püs takile [tõst
ma] ; püs tand tara (püsttara) 
jne.

'püs ti; z<v^hull, ~ Jiäda, ~^ja- 
lu jne.; püstik (püstiolev;
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hoone, mille kõrgus on pik
kusest 1—3 korda suurem), j 
püs tiku, 241; ~ne, ~se, 277;
~nema, 950; püs titama, 945;
piis titüma (— püstuma), 954;
püs titus, püs tituse, 280

'püst^yoon, ~^lcülik (pikkruut, \ 
täisnurkne nelinurk), 241, ' 
jne.; lood is [olema]; | 
~ J,oodne, 265, jne.; ~ne 
ipüst-), ~se, 265

püstol, rv-i, 225
'püst^paZTc, ~^tara jne.; ^sus, 

-~suse, 272; ~uma, ^,uda, 
~un, 936

'püt t 1. (veelind), püti, 531
piit t 2. (anum), püti, 531; ! 

r^^sepp jne.
püü (lind), 'püü, 16
püüd, püüu, 653; ~eline, ee

lise, 283; ^ene, ^ese, 277; 
~e^siht jne.; püüdis (püüs; 

peibutislind), püüdise, 268: 
[lahk-] ^lane, ^lase, 275. 
~lema [millegi poole; keda 
gi, midagi], püüelda, ~lec 
1151; ~ Lik, ^liku, 729; Lik 
kus, ~'likkuse, 272; ^lus 
~luse, 272; ^ina, <^a, püüan 
1082; [omakasu-] ^matu 
~ matu, 255; ~ mis osav jne. 
püüe (püüdmine),~ ^.e, 754: 
püüe (püüs), <vme, 846

püügi võrk jne.; püük, püügi 
515"

püül, püüli, 403; püüli Jahu jne. 
~ima (püüli tegema), ^ida 
püülin, 979; püüline, püülise 
273

püünis (püüdmisseadis), ^e, 268 
'püür (padjal), püüri, 406 
püüs (püüdmisvahend),

260; püüu vt. püüd
[pyjama] vt. pidžaama 

R — Reaumuri järgi
raa (purje-rõhtpuu), 2
raa vt. raag [raa] 1. ja 2.
raad (linnanõukogu), rae, 637 
'raadama ([maad] metsast ja 

võsast puhastama, põlluks te
gema), raadata, raadan, 1091 

raadio, 253; ~ ^aparaat jne.
'raadium (alg-aine), ~i, 136
raadius (ringi keskpunktist 

ringini tõmmatud sirgjoon, 
pool ringi läbimõõtu), ~e, 280

raag 1. (rästas), raa, 567
raag 2. (raa), 'raa, 567

'raag ([lehtedeta kuiv] oks, vit
sake, varvake), 'rao, 660

raage (rahke), 165
'raagjas (raotaoline; raagudest 

tehtud onn), raag ja, 170;

R.
raag lik, raagliku, 729 

raag nahk jne.
raagne [puu], 'raagse, 265; 

raag jpuu jne.; raaguma
(raagseks, raoliseks muutu
ma), raaguda, raagun. 935; 
[puud on] raagus

raam, raami, 404
raamama (korratusse seisukor

da viima, allamäge minna 
laskma), raamata, raaman, 
1091; raamas tarna (halvale 
järjele viima, hävitama), 944 

raamat, ~ u, 247; ~ lik [ tar
kus], ~liku, 733; ^u Jcogu, 
r^ujpidaja, 249, jne.; ^uline, 
/^uÜse, 283

raami vt. raam; ~line, ^.Hse, 
283; raamima [pilti], 'raami-
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da, ^n, 980; ~stama (raami
ga varustama), 944; ^,s'tik 
(raamidekogu), ^stiku, 733; 
raamseadus jne.

Taamiuna (korratusse e. alla
mäge minema, laostuma), 
'raamuda, 'raamun, 935; raa- 
mus, raamuse, 272

raand (ämber), raanda e. ~a, 
348 ja 152

'raaps (kraaplaud [linade ku- 
pardamiseksj), raapsi, 433; 
~ama, raapsata, ^an, 1095; 
~ima ([linu] kupardama), 
^/ida, raapsin, 997

raavpuri jne.
raas, raasu, 452; raase, ~me, 839
raas ima [lehti, oksi jne.], 'raa- 

s'ida, raas in, 983
raasuke [ne], raasukese, 286; 

raasuline, raasulise, 283; raa
sutama (näit, leiba), 945

'raat (laululind), raad i, 520
raatsima [anda], raatsida, 

raat sin, 998
'raatus (raekoda), ~e, 272
raba 1. (kaljal, õllel), 25
raba 2. (rabamaa), 25; ^ii- 

ne, /x/lise, 283
rabama, rabada, raban, 914
rabandus, ~e, 280; ^eline, ee

lise, 283; ^,'llk, /x/liku, 733
rabane, rabase, 273; raba pist

rik jne.
rabarber (taim), rabarbri, 190 
ra'batt 1. (mahaarvutus, [hin

na-] vähend[us]), rabati, 531
ra batt 2. (kahekorra käänatud 

äär, käänis; kitsas [lille-] pee
nar, äärpeenar), rabati, 531

rabav, ~a, 210
rabe, ^da, 195; ^dus, -^duse, 

280; ~kas (rabedavõitu), 
~ka, 257

! rabelema, rabelda, rabelen, 947; 
rabelus, rabeluse, 280

। rabendama (rabedamaks muut
ma), 941; rabenema, 950; ra
hes tarna (rabedaks tegema), 
944

rabi (juudi vaimulik), 101 
rabima, rabida, rabin, 923 
rabin, ~a, 200; rabisema, 951;

rabistama, 944
rada, raja, 291
radeerhna (välja kaapima e. 

hõõruma; soovitama), 982
radi aator (kütmisaparaat; [au

tol jne.:] jahutusaparaat), 
~i, 230

radikaal (käremeelne isik; ma
temaatikas: juur; keemiline 
ühend), radikaali, 403; ~ne 
(juurdunud; juurteni tungiv, 
põhjalik; äärmusse kalduv, 
käremeelne), ~se, 265; ~ sot
sialist jne.; radikalism (kä- 
remeelsus), radikalismi, 428; 
radika'list(käremeelne [isik]), 
radikalisti, 439; radika list lik, 
radikalistliku, 729

radio gramm (raadiosaadetis, 
-teade)

radža (india vürst), 141
rae vt. raad; ~Jcoda, ~ ko

hus [vkohtu} jne.
rae remmelgas (puu)
'raev (pöörane e. metsik viha, 

maru viha), raevu, 454; ~ama 
(maruvihaseks tegema), rae- 
vata, ~an, 1091; ~lema, rae- 
velda, ~len, 1135; lik, ^li- 
ku, 729; raevukas, raevuka, 
257; raevuline, raevulise, 283; 
~uma (raevuseks muutuma), 
~uda, «/iin, 935; raevune 
(metsik-, maruvihane), raevu-

i se, 273; ~us, ^use, 272; ^us-
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lik, susliku, 733; raevus ta
rna [kirgi, tüli] (raevuni õhu
tama), 944

ra[f]fi neerinia (puhastama, pee- 
nendama, välja selitama, väär
tuslikumaks tegema), 982;
ra[f]fineeritud (puhastatud 
[suhkur jne.]; peen, riuklev-
kaval [inimene]), ra[f]finee- ! 
ritu, 259

ragin, ^a, 200; rägisema, 951;
ragistama, 944

rägun (vallatu, üleannetu jõng
lane), ~i, 228

ra guu (teatav liharoogi, 10
raha, 43; ~kas [mees], ^ka, 

257; ~ kott jne.; ~line, ^Il
se, 283;" ~m (riigiomand, rii
givara), ~mi, 226; ^mlik, 
^-mliku, 733; ~ndus, indu
se, 280; ~ndus^Zcriis jne.;
~ndus'lik, -^ndusliku, 733; । 
~ saate kaart jne.; ^stama 
(rahaks tegema), 944; ^stik, 
^stiku, 733; ~tu, ~tu. 255

rahe, 140
rahhiit (inglistõbi, luupehmus), 

rahhiidi, 520
rähk (rähk; kõva, tihe alus

pind), rahu, 686; ~e [her
nes, kartul] (poolkeenud, pool
toores, poolkõva), ~e, 165;
~jas (rahkevõitu; koorikuga 
kattunud [lumi]), ~ja, 170

rahkuma (pakahtarna, lõhene- 
ma), 'rahkuda, rahkun. 936

'Tahmama (krapsama, haara
ma), rahmata, rahman, 1094; 
rahmeldama (rühmama, as- 
keldama), 940; rahmima, 
rahmida, rahmin, 994: rah-
mitsema, 952

rähn (suur kambas v. tomp), 
rahnu, 472; ~ Jcala jne.; rah-

nuline, rahnulise, 283; rahnu- 
ne, rahnuse, 273

rahu vt. rähk [rahu]
rahu 1. (veealune madalik me

res), 121
rahu 2. (nääre), 121
rahu 3. (vaikus, puhkus), —, 

121; ~ jalal [olema] (rahu- 
seisukorras, -vahekorras); 
~ jalale [asuma]; ~Jcogu 
jne.; ~1 [olema]; pidama 
[kedagi], 940; ~ldav, pida
va, 210; kiduma [millegagi], 
953; /^/Idus, piduse, 280; ^le 
[jätma]; ^'lik, ~liku, 733; 
~ tikkus, ^'likkuse, 272; ~li- 
ne, ^,lise, 283; olematu 
jne.; ~nema, 950; ~stama, 
944; ~stuma, 954; ~stus, us
tuse, 280; ~tu, ^tu, 255; 
~tus, ^tuse, 280

rahva esindus, ~Jcool, -w pä
rane jne.; /^kas [koht] (rah
varikas), ~ka, 257: ~ lik, 
~liku, 733; tikkus, ^,'lik- 
kuse, 272; ~likustama (rah
valikuks, rahvapäraseks tege
ma), 944; ~line, ~lise, 283

rahvas, rahva, 780; ~ tarna
(rahvaga, inimestega asusta- 
ma), 944; ^vaheline jne.; 
~ tik ([teatava maa-ala] rah
vahulk), ^tiku, 733; tüma, 
954; /^/tus, /^tuse, 280; rah
va teadus jne.

'rahvus, ~e, 272; eilne, ee
lise, 283; [e] ^vaheline [õi
gus] jne.; ~ ^küsimus jne.; 
~lane, ~lase, 282; ~ lik, ^it
ku, 733; ^'tikkus, ~'likkuse, 
272; ~lus, ~luse. 280; [üm
ber] rahvus tarna, 944; rah- 
vustuma, 954; [ümber-] rah
vuslus, rahvusluse, 280
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raia kala
raibe, raipe, 742
'raid ([lahti-] raiutav e. raiu

tud ese; ainekord kõrgahju 
lõõril), raiu, 653;
~ Jkuju jne.

raidu vt. rait
[aidu-]raidutama (viisijoru aja

ma), 945
raie (raiumine), 'raie, 737; 

raie (raiumispuru), 'raidme, 
846; raiej,ank jne.; maa 
— ^smik (— raismik), ~s- 
miku, 733, ~s'tik (— rais
mik), ~stiku, 733

raig 1. (seemnesari, munand), 
raia, 565

raig 2. (kärn), raia, 565
rai 'hein (taim)
[rai oon, 405] vt. rajoon
'raip (— raibe), raiba, 482; ~e 

vt. raibe; ^ene, ^ese, 277;
/^uma (raipeks muutuma), 
~uda, ^,un, 936

raisa kotkas jne.; raisk, raisa, 
606~

raisk (rikk, hukk), raisu, 690; 
~ama, raisata, ~an, 1132; 
^u läinud [inimene]; ^u-
ma (rikki, raisku minema, 
raisatuks muutuma), ~uda, 
~un, 936; ~ujm.vnek jne.;
~us, ^use, 272 "

rais mik (maa-ala, kust puud 
on maha raiutud), raismi- 
ku, 729

raisuline, raisulise, 283
rait (ilmatu suur, hiigelsuur 

asi), raidu, 538; ~ linn jne.
raiuma, raiuda, raiun, 1005 
raja vt. rada
raja (piiririba, piir), 48;

~ kõnd, ~ konna, 728;
ne, ~lise, 283; ^ma [midagi 

millelegi], ~da, ~n, 914; 
~ndama [midagi millelegi] 
(rajama), 941; ^ne, ^se, 273; 
zvnema [millelegi], 950;

riik jne.; tarna (piirita- 
ma), 945; ~tu, ^vtu, 255;

tuina, 954; ~v, va, 210 
rajoon (ringkond, piirkond), 

rajooni, 405
raju (kange torm e. maru; 

raev), 122; ^line, ^lise, 
283; ma, ~da, ^n, 924; 
~ne [ilm], ~se, 273; tarna 
1. [kedagi] (raevarna), 945 

rajutama 2. (rajasid ajama), 
945

rajuvil [olema] (rajumas); ~e 
[puhkema]

rakatis (maiusroog, hõrgutis), 
~e, 279

rake (kaevul, sillal jne.), rak
ke, 749; rake, 'rakme, pl. 
rakmed (hobuseriistad; pur- 
jeäärised; sõduri poolt kaa
saskantavad esemed, peale 
rõivas tise ja relvade), 842; 
~nd ([ ette-] rakendatud loo
mad), ~ndi, 218; undama 
[midagi millelegi v. kuhugi], 
941; anduma, 953; ~ndus, 
~nduse, 280; ^ndus kunst 
jne.

rakestama ([masinaid] üles 
seadma, tarvilikuga varusta
ma), 944; rakestus, rakestu- 
se, 280; raketama (raketega 
varustama), 945

rakett (tulevärgi-vahend), ra
keti, 531; ~ ^lennuk jne.

rakindama [riiki] (korrasta
ma, põhikorda looma), 941; 
raking (korrastus, organisat
sioon), rakingu, 240, rakis 
(seadis), rakise, 268; rakis-
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tarna (rakisega varustama), 
944

'rakk, raku, 547
'rakke vt. rake [rakke]; pli

ile, -viise, 283; ~s [olema]; 
~ssejpanek jne.

'rakkima (korrastama, organi
seerima), 'rakkida, rakin, 1018 

rakk ki^t, ~^taim jne.;
.Vkond, konna, 728; ^u- 
de vaheline jne.; /vm (ra
kuliseks, rakutaoliseks muu
tuma), ~uda, A-un, 936; ^u- 
minek jne.; [käed on] ~us;

^-us käsi
rakmed vt. rake [rakme] 
rakne (rakuline), rakse, 265 
raks, raksu, 475; raksa Ehita

ma, 943; raksa [h]tus, rak
sa [h] tüse, 280; raksak, rak- 
saku, 241; -.ama, raksata, 
-van, 1095; [ti]!; ^uma, 
-vuda, raksun, 1008; raksu- 
tama, 945

raku vt. rakk [raku]; ~ke[ne], 
^kese, 286; -v kest jne.; 
z^line, -viise, 283; ^ne, -vse, 
273; ~sJcäsi jne.; ~s tik, 
^stiku, 733; tarna, 945 

rakverlane, rakverlase, 282 
ramb (nõrk, jõuetu; tiine), 

ramma, 575; ~ima (jõue
tuks muutuma, raugema, vä
sima), ~ida, rammin, 1035; 
-vuma (— rambima), -vUda, 
-vun, 936; ~us, ^use, 272

'ramm (sissetagumis-, kinnitam- 
pimisvahend), rammi, 414

'ramm (jõud; väetis), rammu, 
460

ramma vt. ramb; — starna (nõr
gaks tegema, väsitama), 944; 
~stuma, 954; -vstus, ustu
se, 280; ramm es tarna (— 1 

rammastama), 944; rammes- 
tuma, 954; rammestus, ram- 
mestuse, 280; rammetu (jõue
tu, väeti), rammetu, 255; 
ranimetus, rammetuse, 280

rammima (sisse taguma, kinni 
tampima), rammida, rammin 
987

rammu look jne.; ~kas (ram- 
murohke, tugevajõuline), 
~ka, 257; [täie-] ^line, -vii
se, 283; ^s, ^sa, 204; usta
ma (rammusaks tegema), 
944; ~stuma, 954; ^.sus, 
~suse, 280; ~ tarna (väeta
ma), 945; -vtus, ,v,tuse, 280

rand, ranna, 584
ran daal (taldrik-äke), randaa- 

li, 403
randevuu (kohtamine), ~, 10 
ran di vt. rant; ^line, ^,lise, 283 
rand karp jne.; ^lane, ~lase,

275; [kalju-] ~ne, ~se, 265;
-vuma (randa tulema v. mi
nema), -v/Uda, ^un, 936

rang, rangi, pl. rangid, 422;
Tongi rihm jne.; ~jalg, 
~ luu jne.

ranits (seljapaun), ~a, 205
'ränk (paks vihmapilv), ranga, 

487
ranna kaubandus jne.; -vline, 

-v/lise, 283; ~ne, ~se, 273
ranne (liiges labakäe ja küü

narvarre v. jalalaba ja sääre 
vahel), 'randme, 848

rannik, -vU, 241; ~ maa jne.;
-„u järv jne.; rannutama
(randa ajama v. heitma), 945

'ran t (serv, kant, äär, ääris), 
ran di, 524; virna (servama), 
~ida, ran din, 1016

rao vt. raag [rao]; -vline, ~li- 
se, 276; -v Esitama (raagseks,
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raoliseks tegema), ~[s]tada, 
[sjtan, 927

rape, rappe, pl. 'rapped (kala 
sisikond; rabamisel välja- 
pekstud viljaterad), 750

rapiir (vehklemismõõk), rapii
ri, 406

raport (ametlik teadustas, esi
tus [ülemale]; vastassuhe, 
seos; mustri kordus [näit, 
kangas]), ~i, 237; rapor tee
rima (— raporti ma), 982; 
raportima (teadustama, esi
tama), raportida, rapordin, 
1016

rappa vt. raba 1. ja 2.
rapped vt. rape; rappima, 

'rappida, rapin, 1019
'rappuma, rappuda, rappun, 

936
raps (õlikaalikas), rapsi, 433 
raps (kraps, võte, hoop), rap

su, 476; rapsa[h] tarna, 943; 
rapsab, rapsaku, 241; rapsa- 
kas, rapsaka, 257; ~ama, 
rapsata, ~an, 1095; ^ima, 
~ida, rapsin, 997; ^ti!; ^u- 
ma, ~uda, rapsun, 1008; rap
su pealt

raputama, 945; raputus, rapu
tuse, 280

rase (raskejalgne), ~da, 195;
~dus, ^.duse, 280

ra'seerima (habet e. karvu aja
ma; kõõpima; maastikku 
hooneist, puudest jne. puhas
tama), 982

rase tarna (rasedaks tegema), 
945

raske, 165; ~jõustik jne.; 
raskendama, 941"; raskendas, 
raskenduse, 280; raskenema, 
950; ~ J võitu

rask liikuv, 210, seeditav,

210, jne.; ~uma (raskeks, 
kaalukaks minema; vajuma), 
^,uda, /vun, 936; [ühe-] ~u- 
ne, ^use, 275; ~us, ~use, 
272; ^usejieide jne.; ~us- 
mõõt jne"; raskustama, 944 

raspel (puu-, sarveviil), 'rasp
li, 188; raspeldama, 940

'rass (voolmerohi [taim]), 
ras si, 417

'rass (tõug), rassi, 417; rassili
ne (tõuline), rassilise, 283

rassima (rahmeldama; pras
sima). ras sida, ras sin, 990

rassol je, ~, 143
rasu (rasvataoline aine),

128; ^ne, ^se, 273
'rasv, rasva, 370
rasva ^heeringas jne.; ~kas, 

^ka, 257; 'rasvama (rasva
ga võidma), ^ta, 'rasvan, 
1094; ^ne, ^se, 273; ^stama 
(rasvaseks tegema), 944; 
~sus, ~suse, 280; ~tu, ^tu, 
255

rasv kude jne.; /^uma (ras
vaks muutuma), ~uda, ^un, 
936

ratas, ratta, 794; ~jiurik jne.; 
~'tik (rataste kogu), ~tiku, 
733

ratif ikatsi' oon (heakskiitmine, 
kinnitamine, täidesaatmine), 
ratifikatsiooni, 405; ratifit
seerima, 982

ratsa; ~ ^hobune jne.; ^ma 
(ratsutama), ratsata, ~n, 
1095; ~'nik, ^niku, 733,

jrügement jne.; ratsastama 
([hobust] ratsasõiduks välja 
õpetama; [sõdurit] ratsame
heks tegema), 944; ~^sõit 
jne.; väe lahing jne.; 
~jväelane, 275, ~ vägi jne.; 
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ratse (ratsutamine), ratse, 
740; ratse, "ratsme, pl. rats
med (valjaste rihm-ohelik), 
841; ratse püksid jne.

ratsio naal arv jne.; ^ne (mõist
lik, korrapärane; mõistuspära
ne; arvutatav [arv]), ^se, 265; 
~sus, ~suse, 272; ratsionali- 
seerhna (ratsionaalseks tege
ma), 982; ratsionalism (mõis- 
tus-usk), ratsionalismi, 428; 
ratsionalist (mõistus-usuline, 
mõistus-inimene), ratsionalis
ti, 439; ratsionalistlik, ratsio
nalistliku, 729

ratsmed vt. ratse [ratsme] 
ratsu (ratsahobune), 147;

~kil (ratsul!); ^kile; ~li; 
^line, ^lise, 283; 'ratsur (rat
sanik; palgaline võiduratsur), 
ratsuri, 230; tarna, 945; ~ti, 
/>^ti, 252; ^,tus, ~tuse, 280 

ratta vt. ratas; ~ ^kujuline 
jne.; ~line, ~lise, 283; rat
tur (rattategija; rattasõit ja), 
'ratturi, 230

raua kaevandus, ~ maak, 
~ töö jne.; ~kas (rauarikas), 
^/ka, 257; ~line, ^/lise, 283; 
~ne, ~se, 273; ~sjcivi jne. 

raud, raua, 562; ~ betoon jne.;
~jas (rauataoline, rauakar
va; tumepruun [hobune]), 
~ja, 170; ~^fcivi, ~ Jcül/m 
jne.; ^ne, ~äe, 265; 'rak
kes [olema] (raskes ikkes, 
rängas töös); ~ rohi, ~ rüü 
jne.; ~sus, ^,suse, 272; 
~^tee, ~^teelane, 275, jne.; 
~ tee jaam jne.; ~u [pane
ma] ; ~uma (rauaks, raud
seks muutuma), ~uda, ~un, 
935; ~us [olema]; ~^vara 
jne.

rauge (jõuetu, närvetu, lõtvu
nud, vaibuv), 165; ~ma 
(raugeks muutuma, vaibuma), 
~da, ~n, 929; ~matu, ~ma- 
tu, 255; raugendama (rauge
maks tegema), 941; raugene- 
ma, 950; raugestama (raugeks 
tegema), 944; raugus, raugu
se, 272

rauk, rauga, 480; ~'lik, ~liku, 
729; ~uma (raugaks muutu
ma), ~uda, ^un, 936; ^us, 
~use, 272

raun (kivine koht, kivikangur; 
kivikalm), rauna, 325; jalg 
(sõnajalg)

raut (õhtune seltskondlik koos
viibimine), raudi, 520

rautama, rautada, rautan, 928; 
rautis, 'rautise, 271; rautus, 
'rautuse, 272

ravi, 112; ~ koht jne.; ~la, 
^/la, 251; ~ma, ~da, ^n, 923, 
^ng, /^,ngu, 240; otsema, 952; 
/^tsus, otsuse, 280

rbl. — rubla
rea vt. rida

reaal elu, ~ ilm jne.; ~ne (as
jaline, sisuline; tõeline, tõe- 
oluline; usaldatav), ~se, 265; 
~sus, z^suse, 272

reageerima [millessegi, mille
legi] ([millegi suhtes] tähe
lepanelik olema, [millestki] 
hoolima, [millelegi] kostma, 
vastutoimet avaldama; kee
miliselt toimima, ümber muut
ma), 982; reaktsio näär (taga- 
sikiskuja, tagurlane), reakt
sionääri, 406; reaktsi oon (rea
geerimine; tagasikiskumine), 
reaktsiooni, 405

[mõne-] "realine, realise, 276
realisatsioon (realiseerimine), 
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realisatsiooni, 405; reali seeri- | 
ma (täide saatma, teostama; j 
[sula-] rahaks tegema, ära 
müüma), 982; realism (tõeli
sus; kirjanduslik-kunstiline 
vool; filosoofiline vaade), rea
lismi, 428; realist, realisti, 
439; rea list lik (tõsielu silmas 
pidav; ainelisusele, kasulikku
sele suunduv), rea listliku. 729; 
realiteet (tõsi-olu, tõsi-ese; 
maaomand; kinnisvara), rea
liteedi, 520

reane, rease, 263
reas külv jne.; tarna, ~tada, 

^-tan, 927; tik, ~tiku, 729; 
~ 'tikku; — t virna, ~tuda,
~tun, 936; ~tus, ^tuse, 272; 
'rea vahe jne.

reba (kehaosa allpool puusi, 
reis), 27; [püksid on] ^kil 
(rebadel); altile [langenud]

rebane, rebase, 273; rebase hein, 
rebase nahk jne.; rebas kaval 
jne.; rebaslik (rebasetaoline, 
rebaskaval), rebasliku, 733

rebe ([millegi küljest] rebitud 
v. rebenenud tükk), ~me, 211; 
~nd (lahtirebenenud koht, 
lõhe), ^.ndi, 218; ^ndama,941; 
~ndus, induse, 280: ^nema, 
950; ~ stama (— rebendama), j 
944; ^vil [olema] (rebenemi
seni pingul); —vile [tõmbu
ma] ; rebima, rebida, rebin, 
923; rebistama (rebendama) 
944

rebu (munal), —, 114
redaktor (redigeerija), —i, 230; 

redaktsioon ([ajalehe, ajakir
ja, koguteose] toimetus; toi- i 
metamine, redigeerimine), re- ! 
daktsiooni, 405; redaktsiooni- 
Jcomisjon jne.

redel, —i, 225
redigeerima ([ajalehte] toime

tama; [kirjutist] trükivalmis 
tegema, kujustama), 982

redis (— rõdis), ~e, 268
redu (peidu-urgas; redutaja, 

jooksik; vedeleja, laiskvorst), 
—, 117

reduktsioon (redutseerimine, 
redutseerumine), reduktsioo
ni, 405

reduma (pagema, peitu puge
ma), reduda, redun, 924; re
du paik jne.; redus olek jne.; 
redutama (redus olema), 945

redut seerima (kahandama, vä
hendama; [ühelt mõõduühi- 
kult teisele] ümber arvutama; 
taandama; [murdu] lühen
dama; [mõisu] tagasi võtma, 
tagastama), 982: redut seeru- 
ma, 939

'ree vt. regi
reede, —, 165; — ne, —se, 277
reeder (laevaomanik), —i, 230
reegel (juhis), 'reegli, 188; reeg

liline, 'reeglilise, 283; reegli- 
jpärane jne.

ree koorem jne.; —line, —lise, 
276

reeling (käsipuu e. rinnatis üm
ber laevalae serva), —i, 221

reetlik (äraandlik), reetliku, 
729; reetma (ära andma), 
'reeta, reedan, 1073

referaat (ettekanne, esitus, 
aruanne), referaadi, 520; re- 
fe'ree rima, 982; referent, re
ferendi, 524

refleks (peegeldus), refleksi, 
431; refleksiiv (enesekohane 
ase- v. pöördsõna), refleksii
vi, 411; reflek siivne (eneseko
hane), refleksiivse, 265; ref
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leksi oon (reflekteerimine, 
reflekteerimine), refleksioo
ni, 405; reflek teerima (taga
si heitma, peegeldama; mõ
tisklema), 982; reflek teeni
ma (tagasi põrkama, peegel
duma, vastu helkima e. kiir- 
guma), 939; ref lektor (val
guskiirte suunaja seadis, hel
giheitja; peegelpikksilm; nur- 
gamõõtja [maastiku-ülesvõtte 
jaoks]), ref lektori, 230

re'form (uude, taaskujundus, 
plaanikindel uuendus e. muu
datus), reformi, 427; refor
maator (reformija), refor
maatori, 230; reformatsioon 
(usupuhastus, usu-uude), re
formatsiooni, 405; refor mee
rima (— reformima), 982; 
~ima (uutma, uuendama, 
ümber kujundama, paranda
ma, [usku] puhastama), ~i- 
da, reformin, 994

ref raktor (kiirtemurdja, lääts- 
pikksilm), ^/i, 230

re'gent ([riigi-] valitseja, riigi
pea; riigi asevalitseja), re- 
gendi, 524

regi, 'ree, 302
regioon (ala, piirkond, vald

kond), regiooni, 405
re gister, registri, 190; regist

raator, registraatori, 230; 
registratsioon, registratsioo~ 
ni, 405; registratuur, regist
ratuuri, 406; registreerima 
(registrisse kandma), 982; re- 
gist reerimis büroo jne.; re-
gistrima (— registreerima), 
re gistrida, registrin, 999

regi 'värss (vana eesti rahva
laul)

regu laame (korrapärane, -mõõ- 

dune, reeglipärane), regu
laarse, 265; regu laator (kor
raldaja, korraldav seadis), 
regulaatori, 230; reguleeri
ma (korraldama, korda e. 
joonde seadma), 982; regu- 
leer takistus jne.

reha, 44
rehabili teenima (endale head 

nime tagasi võitma; ülikooli 
õppejõuna tegevusse asuma), 
939

rehala (rehealune), 251; ro
heline, rohelise, 283; rehe- 
jpeks jne.; rehepeksu masin 
jne.; rehi, rehe, 709

j rehik (toreda olekuga, nina
kas, häbematu), ~u, 241

rohitsema, 952
rehkendama (arvutama), 941;

rehkendus, rehkenduse, 280 
rehv 1. (rattal), rehvi, 440 

'rehv 2. (seadis purje koonda
miseks), rehvi, 440; ~ima 
([purje] koondama, koomale 
siduma), ~ida, rehvin, 1003 

reibas (elav, väle, elurõõmus), 
'reipa, 783; ~ tarna (reipaks 
tegema), 944

reid (sadamaeelne ankruplats 
e. laevade seisukoht, välissa- 
dam), reidi, 399

I reie vt. reis; ~llne, ~lise, 283; 
~J,uu jne.

j reig ([värske, verine] haav),
! reia, 565

reinu vader
rein var s (soolikarohi — taim)

I 'reipus (reibas olek), ^e, 272
'reis, reie, 614
'reis, reisu e. reisi, 452 ja 408;

~ija, ~ija, 249; ~ijäte rong 
jne.; ^ima, ~ida, reisin^ 983; 
reisindus (reisiasjandus, tu-
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rism), reisinduse, 280; reisi
rong (— reisijaterong) jne. 

[tugeva-] reisine (reitega), rei-
sise, 273

reiss feeder (joonetõmbaja, joo- 
nimisaulg), 'reiss feedri, 190

reisu^kirjeldus jne.
reket (pallilöömisvahend), 

235
rekk (käperdamise v. solguta

mise tagajärjel lohakaks 
muutunud olend), reki, 527

rekke vt. regi
reklaam (karjuv-kiitev kuulu

tus e. soovitus e. tutvustus), 
reklaami, 404; reklaamiline 
[võte], reklaamilise, 283;
ma (reklaami tegema), ~ida, 
reklaamin, 980; reklaami võ
te jne.; ~'lik [äri], ~liku, 
729; ~ ^plakat jne.; rekla- 
'meerima (tagasi e. kätte e. 
välja nõudma, nõudlema; 
vastu vaidlema, vastulauset 
esitama; kaebust v. nõuet 
esitama), 982

rekord (kõrgeim, parim saa
vutis), rekordi, 420; ~ jteg 
jne.; rekordiline, rekordilise, 
283; rekordi mees jne.; re- 
korditama, 945; ~lik, ^,11- 
ku, 729; ~ne, ~se, 265

rektor (kooli, eriti ülikooli v. 
akadeemia juhataja; juhtiv 
vaimulik), ~i, 230

rektsi oon (alistava ja alistuva 
sõna seos lauses), rektsiooni 
405

rekvireerima (riigilt, teiselt 
asutiselt kaastegevust, abiks 
olemist paluma; [elu- ja väe- 
tarbeid] sunduslikult hanki
da laskma, võtustama), 982;

rekvisitsioon, rekvisitsiooni, 
405

relatiivne (suhteline, võrdluse 
tulemusena esinev; lihtne 
[enamus]; siduv [asesõna]), 
relatiivse, 265; relatiivsus, 
rela tiivsuse, 272

religioon (usund; usk), religi
ooni, 405; religiooniline, reli- 
gioonilise, 283; religioosne 
(usundlik; jumalakartlik, va
ga), religioosse, 267; reli
gioossus, religi oossuse, 272

reliikvia (jäänus, [pühaku-] 
säile [säilme]), 248

rel jeef (kõrgend, pinnast esile- 
kõrguv kujutis v. kaunistis), 
reljeefi, 400; ~ne, ~se, 265; 
~sus, ^suse, 272

relv (sõjariist), relva, 371; rel
vastama, 944; relvastis, rel- 
vastise, 279; relvastama, 954; 
relvastus, relvastuse, 280; rel- 
vistama (— relvastama), 944; 
relvistu (arsenal), relvistu, 
255; relvitu (relvadeta), rel
vitu, 255; relvitustama (relvi
tuks tegema, relvastist kao
tama v. vähendama), 944; 
~ur, ~uri, 230

remmelgas (puu), remmelga, 
257

re mont, remondi, 524; remon- 
teerima (— remontima), 982; 
~ima, ~ida, remondin, 1016 

ren'di^Ko)r,t jne.; ~line, ~lise, 
283; tarna (välja rentima, 
rendile andma), 945

renessansiaegne jne.; renes
sanss (kunstide ja teaduste 

uuestisünd, taaselustumine; 
taassünni-aeg), 523

ren n, ren ni, 415; ren niline, 
ren nilise, 283
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reno mee (kuulsus, hea e. aus 
nimi), 4

reno veerima (uuendama, kor
da seadma; [vekslit] piken
dama), 982

'ren t, ren di, 524; ^ima, ~ida, 
ren din, 1016; nik, ~niku, 
729

rentsel (uulitsarenn; saasta 
valamise koht), 'rentsli, 188

'reo, 22, -vt. ka rigu [reo]; 
~ne, ^,se, 263; ~starna, ^s- 
tada, z^-stan, 927; astuma, 
astuda, z^stun, 936; z^ vest 
(mustvesi) jne.

reparatsi oon (repareerimine), 
reparatsiooni, 405; reparee- 
rima (parandama; heasta
ma), 982

repertuaar (teatri etenduste- 
kava, näitleja-osastik; laulja 
ettekannete-vara, varukava), 
repertuaari, 406

repetama (pehastama), 945
repetiitor (kordaja, järeleaita- 

ja [õpitöös]; kätteharjutaja 
[näitelaval]), ~i, 230; repe- 
titsioon (kordamine; näite
mängu v. laulu proov, harju
tus; soovikordne kellalöömi
ne), repetitsiooni, 405

repetuma (mädanema hakka
ma, pendima, pehkima, pe- 
hastuma), 954

reportaaž (reporteritegevus, 
ajalehele, raadiole jne. tea
dete hankimine), reportaaži, 
410; reporter (sõnumisaatja, 
uudiste e. teadete hankija), 
re porteri, 230; re porter lik, 
re'porterliku, 733

representatsioon (representee
rimine), representatsiooni, 
405; representeerima (esile 

tooma, nähtavale seadma; 
esindama), 982

repressioon (mahasurumine, 
summutus), repressiooni, 405

reproduktsfoon, reproduktsioo
ni, 405; reprodut' seerima
(taastama, taas tekitama, jä
rele looma; [kirja, pilti] pal
jundama; sigitama), 982

rep till (roomaja [loom]), rep- 
tiili, 403

reputatsioon ([hea] kuulsus, 
[aus] nimi, lugupeetavas), 
reputatsiooni, 405

reseeda (mesikell [lill]), 141 
re serv, reservi, 440; reservatsi

oon, reservatsiooni, 405; re
serveerima (— reservima), 
982; z»ima (ette valmis telli
ma e. varuma; varuna säilita
ma, tallel hoidma, talletama), 
— ida, reservin, 1003; ~ sõja
väelane, 275, jne.; reservil aar, 
reservuaari, 406

residents ([valitseja] asukoht, 
asulinn; pealinn), residentsi, 
435

resignatsioon, resignatsiooni, 
405; resigneeruma (saatuse
le alistuma, alla heituma; 
end lahti ütlema, ennastsal
gavalt loobuma), 939

resima (kiskuma, rebima; lõi
kama, nüsima), resida, resin, 
923

resolutsioon (lahendus, lahus
tus, lahutus; otsustus, otsus), 
resolutsiooni, 405; reso luutne 
(meelekindel, teovalmis), re
soluutse, 265

reso naator (seadis helijõu suu
rendamiseks; seadis osatoo- 
nide valjendamiseks), —i, 
230; resonants (vastuhelin’ 
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kumu; kaasahelisemine; kõ
laval jendus), resonantsi, 435; 
reso neerima 1. (vastu v. kaa
sa helisema), 982

resoneerima 2. (mõistuslikult 
arutlema v. kaalutlema; tar- 
gutlema, suud pruukima), 982

resp. — respective (või vasta
valt, asjaoludele või suhteile 
vastavalt)

res pekt (aukartus, lugupidami
ne), respekti, 438 ; respek tee- 
rima s— respektima), 982; 
^ima [kedagi, midagi], (lu
gu pidama [kellestki], au
kartust tundma [kellegi, mil
legi vastu]; hoolima [millest
ki]), ~ida, respektin, 1001

respi raator (.hingamiskurn, hin- 
gamis-kaitseseadis), ~i, 230

ressurss (abi- e. pälvimisalli- 
kas, päästevahend; seltskond
lik ühing v. selle maja), res
sursi, 523

rest 1. (jääk, jäänus), resti, 
439

'rest 2. ([näit, malm- või raud- 
varbadest] alus põletusma- 
terjali tarvis [ahjul, pliidil 
jne.]; aukudega plekk [vilja- 
kuivatises]), res ti, 439

restaureerima (taastama, uues
ti korda e. joonde seadma, 
[varemeist] uuesti valmis ehi
tama; kosutama; [kõrvalda
tud riigikorda] uuesti maks
ma panema), 982

restoran, ~i, 137
resultaat (tulemus, saadus), 

resultaadi, 520
resümee (kokkuvõte, peatule- 

muste kokkuvõtlik ülevaa
de), 4

režii (juhatus, valitsus), 5;

^m (riigivalitsus, valitsemis
vorm e. -viis; elamiskord), 
režiimi, 404; režis söör (näi
tejuht), režissööri, 406

retk (sõit, teekond, ränd, 
matk), retke, 386; ~'kond, 
av konna, 728

retoorika (kõnekunsti-õpetus, 
ilukõne; ülespuhutud väljen
duslaad), ~, 250; retooriline, 
retoorilise, 283

re tort (destilleerimisnõu), re- 
tordi, 524

retsenseerima (hindavalt läbi 
töötama; arvustavalt hinda
ma e. kõne alla võtma), 982; 
retsensioon (arvustus), ret
sensiooni, 405

retsept (valmistamis juhatus,
-õpetus; arstimisedel, rohu- 
täht), retsepti, 438

retsidiiv (taaslange [kuritöö
le], [haiguse] taaspuhkemi- 
ne), retsidiivi, 411; retsidi
vist, retsidivisti, 439

retsiprookne (vastastikune, 
mõlemapoolne), retsiprookse,

265
'rettu [minema] -vt. redu; 

~ minek jne.
retu seerima (— retuššima), 

982; re tuššima (üle töötama, 
järele aitama, viimistlema; 
[päevapildilt] vähemaid vigu 
käega järele aidates kõrval
dama), retuššida, retušin, 
1020

reuma (reumatism), 141; 
reumaatiline, reumaatilise, 
283; ~line, ~lise, 283; ^'tism 
(jooksva), ^tismi, 428

re vanš (vastutasu), revanši, 436 
revideerima, 982; revident, re
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videndi, 524; revisjon, revis
joni, 137

revolutsioneerima (üles kihu
tama, revolutsioonile õhuta
ma), 982; revolutsio näär, re
volutsionääri, 406; revolutsi
oon, revolutsiooni, 405; revo

lutsiooniline, revolutsioonili
se, 283

re volver, re volvri, 190
revüü (läbivaatus; väe-ülevaa- 

tus; ringvaade; reastik ker
gesisulisi lava-ettekandeid), 
—, 16; ~lik, ~liku, 729

riba, 25; ^ne, ^se, 273; 
~stama (ribadeks lõikama v. 
jaotama), 944

ribe (lohakas, närune, korratu 
[inimene]; lagunemas olev 
[maja]), ~da, 195; ~vil (lo
hakil, ripakil, lagunenud); 
/^vile [jääma]

ribi, 95
ribima (kribima, kriipima), ri- 

bida, ribin, 923; ribisema, 951 
riburada [mööda] ([suuruse 

järgi] reastikku, hanereas)
rida, 'rea, 294; ~ Jcüla jne.; 

~ma (reastama, ritta sead
ma, ridamisi laduma v. istu
tama), ~da, ~n, 914; ^misi 
(reastikku); rida-'realine, ri- 
da-'realise, 276; rida- realt

ridi küll (naisterahva käekoti- 
ke), ridikülli, 413

ridva vt. ritv
riff 1. ([kalju-] rahu, kari), ri- 

fi, 526
riff 2. (Maroko mägismaa ela

nik), rifi, 526; ~ kabüul jne.
rigin, ~a, 200; rigin-ragin, ri- 

gina-ragina, 201; vigisema, 
951; rigistama, 944

rigu, 'reo, 317

rihk (kivirikas moreen), riba, 
602

'rihm, rihma, 355; ~ama (rih
maga peksma), rihmata, 
~an, 1094; rihma ratas jne.; 
~ kala jne.; rihmutama (rih- 
ma[de]ga varustama; rihma- 
ma), 945

rihv 1. (rannaäärne kivirähk), 
rihva, 370

rihv 2. (pikirenn, pikiõnar), 
rihva, 370

rihva (— rihvati)
rihvaline [sammas], rihvalise, 

283
rihva lõugne [nägu] (ettepoo

le ulatuva lõuaga), 265, jne.
rih varna (rihvadega varusta

ma), rihvata, 'rihvan, 1094
rihvati (põigiti, längus)
riia [vakk]
riiakas, riiaka, 257; riid, riiu, 

654
riide kauplus, ~juärv jne.; 

~ne, ^/se, 277; ~sse panek 
jne.

riidlema, riielda, riidlen, 1151; 
viiduma (riidu minema), 'rli
duda, riidun, 935

riie, riide, 754; tarna, 945; 
~tis, ~tise, 279; ~ tuina,
954; z^tus, z^tuse, 280; ~ jva- 
rustis jne.

riigi ametnik, ~^kogu, ~ ^mor 
jandus jne.; z^line, ~lise, 
283; ~stama, 944; z^stus, us
tuse, 280

riiglane (Riia linna elanik), 
'riiglase, 275

riik, riigi, 515; kondama 
(riigi kodanikkude hulka 
vastu võtma), ~ konnata, 
z^z'kondan, 1121; ^'kondne, 
zv'kondse, 265; ~'kondsus 
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(riigi kodakondsus), ~ kond- 
suse, 272; [vaba-] ~lane, 
/^lase, 275; ^lik, ^liku, 729; 
~lus, zx^luse, 272

riim, riimi, 404; riimiline, rii
milise, 283; —ima, —ida, rii- 
min, 980; riimine, riimise, 
273, — uma, — uda, — un, 935

'rnpima (kriipima), riipida, 
riibin, 1011

riis 1. [paberit] (20 raamatut), 
riisi, 408

riis 2. (teravili), riisi, 408
riis (riisumine), riisu, 453; rii

se (riisumine), — e, 736; riise 
(jäänus; rusu), —me, 839

riisikas (seen), riisika, 257 \
riisiko (risk, kahjuoht; kind

lustatav v. kindlustatud ese 
[kindlustus-asjanduses]), —, 
253

riisi puding jne.
riisk (klamberhaak), riisa, 607
riismed vt. riise [riisme]
riist, riista, 369, —'kõnd, 

—konna, 728
riisuma, riisuda, riisun, 1004; 

riisumis^katse jne.
riit (virn, pinu), riida, 484

riitsinus (kastorõli), ~e, 280 
riiu vt. riid; —kas (riiakas, 

riiurohke), —ka, 257
riiul, —i, 225
riiv 1. (näit, uksel), riivi, 411
riiv 2. (purukshõõrumise va

hend), riivi, 411
riivama, riivata, riivan, 1091 
riivatu (nurjatu, häbitu), ~ 

255
riivav, riivava, 210; riive (rii- 

vamine), 'riive, 736
riivima 1. (puruks hõõruma 

I näit, saia]; siledaks hõõru- 
21

ma [müüri]), riivida, riivin, 
984

'riivima 2. ([ust] riivi pane
ma), riivida, riivin, 984; rii- 
vitarna [kedagi kuhugi] (rii
vi taha panema; riiviga varus
tama), 945

riiv leib jne.
riiv lukk [^Zufcu] jne.

rikas [millestki], rikka, 793;
— tarna, 944; —tüma, 954;
— tus, —tüse, 280

rike, rikke, 749; rikk (rike; 
rikkiläinud olek), riki, 527

rikkalik, rikkaliku, 733
rikkene, rikkese, 277; rikke- 

tu, rikketu, 255; rikki mi
nek jne.; rikkis [olema]; 
rikkuma, 'rikkuda, rikun, 
1027; rikkumatu, 255

[ühe-] rikkune, rikkuse, 275; 
rikkus, rikkuse, 272

'riknema (rikki minema), rik
neda, 'riknen, 932

riks- raks, riksu-raksu, 477 
rikša (veo- ning sõidukaarik 

idamail), —, 141
rikunduma (rikki minema), 953 
rind, rinna, 585; — e vt. rinne;

—e^ tagune jne.; — Jcuju jne.; 
— mik (rinnaala)^ — miku, 
729; — u pidi [koos]

ring ([üksik] ringutus), rin- 
gu, 466

ring, ringi, 422; — ama (teiste 
sõnadega ümber ütlema v. 
selgitama), ringata, ~an, 
1094; ringe (tingimine; ring
vool), — e, 739; — ^häälin g, 
240, — hüpe jne.; X^i- ^i- 
jooks jne.; ringi kujuline 
jne.; ringiline, ringilise, 283; 
-ima (ringi käima, ringkäi
ke tegema), —ida, tingin, 
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992; ^i ratast [keerutama]; 
ringis ta ma (ringiks koonda
ma), 944; Tingitama (ringi 
käia laskma), 945; ~vjooks, 
~ kiri jne.; kõnd, ^kon
na, 728; ^'kondlik, ~'kond- 
liku, 733; konna kokus 
[Jcohtu] jne.; ~lema, ringel
da, ^len, 1137; ~lik (ringi
taoline), ^liku, 729; ~lus, 
~luse, 272; ^jmäng, vaa
de jne.; ^,ne, V^se, 265 "

ringutama, 945; ringutus, rin- 
gutuse, 280

rinna vt. rind; ^k (ettepoole 
ulatuv serv; rinnaluu), ~ku, 
241; ^kas (suure rinnaga), 
~ka, 257; ~ Jkelme, ~^korv, 
~J,aps jne.; alaste koda 
jne.; ~line, ^lise, 283; ^ne, 
~se, 273; ~stama [midagi 
millegagi] (rinnu seadma, 
koos järjestama, reastama), 
944; ^s tikku [millegagi] 
(rinnu, kõrvuti); ~stuma, 
954; ^stus, ^stuse, 280; ~tis 
(rinnatugi, rindvall), ^tise, 
279; rinne, 'rinde, 762

rinnu (rinnastikku); ~kil [ole
ma] (rinnuli); ~kile [maha 
kukkuma]; ~li; ~s (rangi
del), ^,se, 269; ~stama (rin
nust kinni haarama v. vapus
tama), 944; ~ tarna (rinnuli 
e. rinnukil olema e. lamama), 
945

ripakil [olema]; ~e [jääma]; 
ripats, ripatsi, 232; ripe (rip- 
pumine), 'rippe, 750; ripe (rip
puv asi), 'ripme, 842; ripenda- 
ma, 941; riplema, ripelda, rip- 
len, 1146; rlpnema, ripneda, 
'ripnen, 932

ripp, ripu, 549; ~Jcöis, ~ sild 

jne.; ^u [laskuma] (rippu
vasse asendisse); ~uma, ^u- 
da, ripun, 1028; /vumatu, ku
rnatu, 255; ~umatus, kurna
tuse, 280; kUV, kuva, 210; 
kuvus, kuvuse, 280

'rips 1. (riie), ripsi, 433
rips 2. (pritse [pritsme]), ripsi, 

433; [tiiva-] 'rips, ripsu, 475 
ripse, 'ripsme, 841
'ripsima (piserdama, piisuta- 

•ma), 'ripsida, ripsin, 997
'rips loom, ~juss jne.; imeli

ne, kmelise, 283
ripsutama (ripsima; tiivaripsu 

lööma), 945
ripu vt. ripp; ktarna, 945; kti 

(seadis millegi riputamiseks), 
kti, 252; ktis (riputatud ese), 
ktise, 279; ktus (riputami
ne), ktuse, 280

'risk, riski, 425; riskantne (lii
ga julge, kardetav), riskant
se, 265; ris keerima (— riski
ma), 982; k ima (mestama, 
liiga palju julgema, õnne kat
suma), kida, riskin, 993

risla (lind), k, 141
'rist, risti, 439; ristakas (mille

gi suhtes põiki v. risti aset
sev), ristaka, 257; ristakuti 
(ristamisi); kama (ristamisi 
panema), ristata, kan, 1095; 
kamisi; ristati (ristamisi); 
ristatine, ristatise, 283; riste 
(ristumine; ristimine), kC, 
740; riste (ristamisi olevad 
esemed [näit, teelahe]), kine, 
841; k 'hambail [kiruma]; 
kl [panema]

risti inimene, k^isa jne.; risti- 
jalu [istuma]; risti joon 

jne.; kk (ristiolev; võre; rist
joon ; ristikhein; risthoone), 
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^.ku, 241; ~kjiein jne.; ^ku- 
kesa jne.; ^Jline, ~lise, 283; 

^ristima, 'ristida, ~n, 1002; 
'ristimis tunnistus jne.; risti 
-põigiti; risti- räs ti; ristis 
[olema]; ~tama [midagi] 
([millelegi] risti v. riste tege
ma; [midagi] risti läbi kriip
sutama), 945; ~tuma (enese
le risti ette lööma), 954; 
~ usk, ~ usuline jne.; ~usu- 
kirik jne.; ristjas (ristitao

line, -kujuline), 'ristja, 170
rist Joon, ~ laine jne.; ^-leja, 

~leja, 249; ^lema, ristelda, 
^len, 1138; ~ lood is; ~Juu 
jne.; ~luu valu jne.; mik 
(ristmeala, ristmekoht), ~mi
ku, 729; ~ne, ~se, 265; ~sed 
(varrud), ^sete, sg. ~ne, 265;

selili — ~ sel jali (pära
ni); ~ sugutus, ~Jee jne.; 
~uma, ^uda, ^un, 936

risu, ~, 128; ^line, ~lise, 283; 
~ne, ~se, 273; risu-räsu, 131; 
~stama (risuga täitma), 944

ritsikas (liik putukaid), ritsika, 
257

ritta vt. rida 
ritv, ridva, 497 
riugas (kaval võte, vigur), riu- 

ka, 784; ringe (— riugas), 
riuke, 744; riukaline, riuka
like, 283; riukeilne, riukelise, 
283; riuklema, ringelda, 'riuk- 
len, 1139

rive (must, korratu; rõve; tige, 
torisev), ~da, 195

rivi, 112; dr iil, 413, 
~Jend jne.; ^Hne, ^lise, 
283; ~ne, ~se, 273; -w stama, 
944; astuma, 954; ^stus, us
tuse, 280; -tu, ^tu, 255

rkl. — riigikoguliige
roa vt. roog; ~ Jtaart (söögi- 

sedel) jne.; ~line, -~lise, 276 
robl^Ttein jne.
robin, ~a, 200; robisema, 951
rododendron (roosipuu, alpi- 

roos), ^i, 228
rodu (rida, jada, rong), 117 
roe, rooja, 338; ~ ^sõnnik jne.

rogusk (niinekimp; niinriie), 
~i, 224

rohekas, roheka, 257; ~jgruun 
jne.; rohelduma (roheliseks 
muutuma), 953; roheline, ro
helise, 283; rohelis [ e] laiguli
ne, roheliste] jpime [inimene] 
jne.; rohelis supp [ supi] jne.; 
rohelisse [minema]; rohelis- 
tama (roheliseks tegema), 944; 
rohelus, roheluse, 280; rohen- 
daina (rohelisena paistma), 
941

rohi, rohu, 711; ~k (rohumaa), 
~ku, 241; ~ kate jne.; ~ma 
[peenraid] (kitkuma, rohust 
puhastama), ~da, ^n, 923; 
~ne [toit] (rohelisega v. vürt
siga varustatud), ~se, 273; 
~stama (rohuga katma), 944; 
otsema (rohtudega, arstimi
tega ravima), 952

'rohke, 165; rohkendama, 
941; rohkenema, 950; rohkus, 
rohkuse, 272

rohmakas [töö], rohmaka, 257; 
rohmama (hoolimatult [ku
hugi] viskama), rohmata, 
rohman, 1094; rohmima (hoo
limatult toimetama, rohma
kalt tegema), rohmida, roh- 
min, 994; rohmitsema (rohmi
ma), 952

rohtJiein, ~ taim jne.; ^la,
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~la, 163; ^ne, ^se, 265; ~ il
ma, ~uda, -vun, 936

rohu vt. rohi; aed, ~ teadus 
jne.; ^kas (rohurikas), ~ka, 
257; ~line, ^lise, 283; ^ne, 
z^se, 273; ^stama (rohuseks 
tegema), 944; ~tarna (rohis- I 
tarna; rohitsema), 945

roidama [teha] (jõudu kokku 
võtma, vaeva nägema), roia- ; 
ta, roidan, 1113; roiduma 
(väsima, rammastuma), 'roi- 
duda, roidun, 935; roidumus, ! 
'roidumuse, 280; roidus, roi- 
duse, 272

'roide kaar jne.; ^line, ~lise, 
283; roie (ribi, küljeluu; lae- j 
vakaar), roide, 754

roigas, 'rõika, 784
roim (kuritegu), roima, 324; 

roimaline, roimalise, 283; ~a- 
ma (kuritööd korda saatma), 
roimata, ^an, 1091; ~ar (kur
jategija), /^ari, 230; lik 
z^liku, 729; ~ tegu jne.

roisk (kõdu, risu, pehkiv v. 
mädanev aine), roisu, 690; 
~ kärbus (haiguslik kõdumi- 
ne), ~jpuu jne.; ~uma (ära 
mädanema, mädima, kõduma), 
/^uda, ^un, 936; ~us, ~use, j 
272

roisu bakter jne.; ~iine, ~lise, I 
283; ~ne, ~se, 273; ~tarna 
(roiskuma ajama), 945

roiuta ma, 945; roiutus, roiutuse, ; 
280

rojalism (kuningameelsus, ku- \ 
ningriigi-pooldamine, kuning
riiklus), rojalismi, 428; roja- !
list, rojalisti, 439

roju (reo, risu; kõhn, vilets j 
loom), 122

rokk (ivajook, jahuvesi [loo- 1 

madele]; jahukördiga segatud 
hapu piim [toiduks]), roka, 
499

rokokoo (ehitus- ja ehtimis- 
stiil; luuleliik), 7

roll (osa [eriti näitlejail]), rol
li, 413

romaan (ilukirjanduslik toode; 
armastusvahekord), romaani, 
405

romaani [keel, rahvas]
romaani kirjanik jne.; ^line 

[laad], ~lise, 283
ro maanlane (rahva liige), ro- 

maanlase, 275
ro maanlik [lugu] (romaanipä- 

rane, -taoline), romaanliku, 
729

romanss (luuletus; laulupala), 
romansi, 523

romantik, ~u, 241; ~a (roman
tilisus; romantism), ^a, 250; 
romantiline, romantilise, 283; 
romantism (kunstivool), ro
mantismi, 428

romb (kaldruut), rombi, 419 
ron doo^suZy [^sule] jne.
rong, rongi, 422; rongi juht

[Juhi] jne.; rongiline, rongi- 
lise, 283; ~ käik jne.

roni (liik laiusse), 104
roni Jalg, ~ lind, ~ taim jne»;

~ma, A/da, ~n, 923
ronk (kaaren), ronga, 489
ron t (nott, puutomp), ron di, 

524
roobas (— rööbas), roopa, 783
roobi vt. roop
rood (kandvam tugiosa nõrge

mate või õrnemate osade tar
vis, näit, kalal, sulel, taime- 
lehel, noal jne.) roo, 657

rood (kompanii [sõdureid]), 
roodu, 441
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'roodium (keemiliselt lihtne ol
lus), 136

rood luu jne.; ~ne [leht], ~se, 
265"

'roog (toit), roa., 570
roog L (rood [roo]), roo, 661 
roog 2. (pilliroog jne.), roo,

661; ~ hein, ~ Jcepp jne.;
^ne [kepp], ~se, 265

rooja vt. roe; ~ Jcull jne.; ^vii- 
ne, ~lise, 283; roojama, ~ta, 
'roojan, 1091; ~ne, ~se, 273; 
ustama, 944; ~sus, ^suse, 
280; roojus, 'roojuse, 272

'rook (peks), roogi, 515 
roo kana jne.
rookima, rookida, röögin, 1010 
rool (tüür), rool i, 403; ~ima

(tüürima), ~ida, roolin, 979 
[selg-] 'rooline, 'roolise, 276 
room (teatav rakkerihm), roo

ma, 324
rooma [number, õigus]; ~ aeg

ne jne.; rooma-katoliku [ki
rik, usk]

roomaja, 249; roomakil [ole
ma] ; roomakile [laskuma];
roomama, roomata, 'rooman, 

1091; roomik (roomaja), roo
miku, 241

'roomlane, roomlase, 275
Toone, roose, 263
Toop, roobi, 517
roopa vt. roobas; 'roop lik (— 

rööplik), roopliku, 729
roos, roos i, 408

roosa, 141; ~kas, ^ka, 257;
ustama (roosaks tegema), 
944; a, tarna (roosana paist
ma; roosastama), 945

roosimäed, ~ puu jne.; ~line, 
~lise, 283; A,ne, ~se, 273; 
~ tarna (roosidega ehtima)’, 
945

I roosk (piits; sale, sihväkas), 
roosa, 609a; ~ama ([roosaga]

| peksma, nahutama), roosata, 
j ~an, 1132

'roos kapsas jne.
Toostama (rooga varustama), 

roostada, roostan, 927
rooste, rooste, 740; roostene, 

'roostese, 277; ~tarna (roos
tet tekitama, roostetuma pa
nema), 945; ~tuma (rooste
seks muutuma), 954

roos tik (lehel), 'roostiku, 729; 
'roostuma (rooseks muutu
ma), 'roostuda, 'roostun, 936

Toos' tõbi jne.

1
 roots (rood [roo]; ärakulunud 

asi [näit, luud]; luine, lahja 
olend, kronu), rootsu, 475

! root si [keel, võimlemine] 
rootsik (kulunud; lehitu, lehe- 

lage [puu, põõsas]; roots; 
varretüügas, juurikas), ~u, 
241; ^as (virn [taim]), ~a, 
257

rootsi keelne jne.; ^line, ^li- 
se, 283; ~stama, 944; astu
ma, 954; rootslane, root sla
se, 275

[selg-] rootu, 169
roov (katust kandev latistik), 

roo vi, 411
roovi hein
röövima [katust], röövida, roo- 

vin, 984
ropane (määrdinud, rüvetunud, 

räpane), ropase, 273; ropasta^ 
ma (ropaseks tegema), 944; 
ropendama, 941; roplema (jä
me e. ropp olema), ropelda, 
'roplen, 1146

ropp, ropu, 549; ^uma (ropus- 
tuma), ^.uda, ^un, 936; ~us, 
~use, 272
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rops ‘(hulk, kandam; kord; ! 
hoop, järsk haarang, tõmme), I 
ropsu, 475; ropsa[h]taina, 943; | 
~ama (krapsama, järsku haa
rama e, tõmbama; lööma, 
nähvama), ropsata, ~an, 1095 

ropsima [linu], ropsida, ropsin, 
997

[umb-J ropsu; ~ma (ropsahta- 
des kukkuma), ^da, ropsun, 
1008; ropsu pealt (ühe ropsu
ga; jalamaid)

ropu vt. ropp; ~kas, ~ka, 257; 
~stama (ropuks muutma), 
944; zvstuma, 954

rosett (roos-ehis, -lint, -pael; 
roosiskivi; lehekodarik), rose- , 
ti, 531

rosin, ^a, 200
rosmariin (taim), rosmariini, 

405
rotatsioon (tiirlemine, pöörle

mine; trükimasin; külvikord; 
matemaatikas: pöördumine), 
rotatsiooni, 405; ^,^masin jne.

rot t, roti, 531
KT — Riigi Teataja
rabi (kärn, rõuge), 95
rubiin (punane kalliskivi), ru

biini, 405
rubla (lüh. rbl.), 142
rubriik ([kirjutise, seaduse] 

pealkiri; lahter, joontevahe, 
veerg, järk, liik), rubriigi, 515

rudi (vajutis, rõhk, press), rud'- 
ja, 701; ~ma (vajutama, pi
gistama, muljuma; võistu kip
puma v. trügima kuhugi; rüh
mama, tööd murdma), ^-da, 
~n, 923

rudi ment ([kunsti, teaduse] al
ge; jäänus, jäde), rudimendi, 
524

rudin, ~a, 200; tudisema, 951

rud jun vt. rutjuma
tuhv (laeva meeskonnaruumi, 

tuhvi, 440
ruigama (sea häälitsemine), 

nuiata, 'ruigan, 1115 .
rui neeruma (hävima, raamu- 

ma, laostuma), 939
rukis, 'rukki, 812; rukki leib 

jne.; rakkine, 'rukkise, "277
rulett (rullketas, -ratas; vee

re tarnis-, õnneketas), rulett, 
531

'rull, rul li, 413; rul Lik (väike 
rull; lahtise platvormiga va- 
gonet), rul liku, 241; rul liit
ne, rul lilise, 283; ^ima, ^i- 
da, rul lin, 986; rul li niit 
[ niidi] jne.; ~^kardin jne.; 
~saba ahv jne.; ~uma, ~u- 
da, ^un, 936

ru loo (rull[-puu], valts; rull- 
kardin), 7

rumal, ~a, 198; ~daina (ru
malaks tegema), 940; ~us, 
/^use, 280

ru meenia [keel, kirjandus];
ru meenlane, ru meenlase, 275 

rumm (jook), rummi, 414 
rumm (valts, lühike silinder, 

näit rattal; trummel), rum
mu, 459

rump (lameda põhjaga paat), 
rumba, 492

runo (soome-eesti regivärss), 
113

rupjama (sumama, partsima, 
näit läbi vee v. pori), tühja
ta, 'rupjan, 1103

rupsik (nahkpaik saapal), ~u, 
241

rupski (looma mao- ja soolte- 
tükid, maonahk [toiduks]), 

166
ruse (inimese käepoolne rand-
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'ruum, ruumi, 404; jala jne. 
ruumi jaotus, ~jmeeter jne.;

~k" ([eraldatud, üksik-] 
ruum), /x/ku, 241; ~ kas 
(avar), ~ka, 257; ~üne, 
~lise, 283; tarna (mahuta
ma), 945

ruum paisumine, 284, ~ ^suu
rus jne.

ruun, ruuna, 326; ~ama, ruu
nata, ~an, 1091

ruupia (raha Indias ja Ida- 
Aafrikas), 248

ruut (taim), ruudi, 520
ruut (nelinurk; aknaklaas; 

[arvu] teine aste), ruudu, 
538; ~ima (ruutudeks jao
tama; ruutudega varustama; 
[arvu] teist astet võtma), 
~ida, ruudin, 1012; juur, 
~ jmeeter (lüh. m2) jne.

ruutu (kaardimängus), 147; 
~^emand jne.

rõdis (taim), ^e, 268
rõdu, 117
rohe (rõhumine), rohke, 771 
'rõhk, rõhu, 685; halvatus 

(halvatus rõhumise tagajär
jel), ~ejoru (pumbal) jne.; 
— kõnd, —konna, 728; 
~ Jpump, ~^õhk (tihendatud 
õhk) jne.

rõht^joon, — jpuu jne.; —ne 
(vesiloodis, horisontaalne), 
— se, 265; —sus, — suse, 272;

us (— rõhtne), —sa, 186 
rõhu vt. rõhk; —kas, —ka, 

257; — Une, — lise, 283; —ma, 
— da, — n, 924; — jmärk
Vjnärgtj jne.; — nduma (rõ
hu all olema, rõhumist tund
ma), 953; — stama (rõhuga 
varustama, rohuseks tege
ma), 944; -tarna [midagi]

meosa; eespõlv, näit, veisel), 
~me, 211

ruse (taim), ruskme, 851
rusikas, rusika, 257
ruskama * (ruskena paistma), 

rusata, ruskan, 1131; ruske 
(pruunpunane), ruske, 165

rusu, 128
rusu juur
rusu ma, rusuda, rusun, 924
rusune, rususe, 273; ~ma (va

risema), 950; rusustama (ru- 
suseks, rusudeks muutma), 
944; rusustuma, 954

rutakas (räpakas, kärsitu), ru
taka, 257 ।

ru teen (slaavi rahva liige), 
ruteeni, 405

rutenema, 950
rutiin (harjutuse teel omaseks 

saanud osavus ning oskus), 
rutiini, 405

rutjuma (rõhuma, vajutama, 
litsuma), rutjuda, rudjun, 
1026

rutlema (ikka ruttama) rutel- 
da, rutlen, 1147; rutlik, rut- 
liku, 729

rutt, rutu, 551; ~ama, rutata, 
~an, lill; ~u; ~ur (kel on 
alati suur rutt), ^uri, 230; j 
~us (ruttamisel-olemine), 
~use, 272

rutu asi jne.; ~kas (kaunis 
kiire e. rutuline), ^ka, 257; 
~Hne, -x/lise, 283; ~ne (_1 
rutuline), ^se, 273; ^stama 
(kiirustama, taga kihutama), 
944

ruudi vt. ruut [ruudi]
ruudu vt. ruut [ruudu]; ~Iine, 

~lise, 283; ^ne, ^se, 273
ruuge (tumekollane, hele

pruun), 165
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([millelegi] rõhku panema), 
945; tu, ^tu, 255; ~ tus 
(rõhutamine; rõhutud olek), 
/^tuse, 280; ~va, 210

rõigas (taim), 'rõika, 784
rõiva ^kauplus jne.; ~line, 

~lise, 283
rõivas (valmis-kehakate), 'rõi

va, 776; ~'kond (ülikond), 
zw konna, 728; ~ tarna, 944; 
~tis (rõivad), ~tise, 279;

tüma, 954; ~tus (rõi vas
tamine), ^tuse, 280; rõivistu 
(rõivasteruum), rõivistu, 255

rokata ma, 945; rõkkama (val
justi kajama, kõmama), ro
kata, 'rõkkan, 1109

"rõks, rõksu, 475; ^uma, ^u- 
da, rõksun, 1008

rõngaline, 'rõngalise, 283
rõngas, 'rõnga, 780; ~yahu, 

~jrüü jne.; tarna (rõnga
ga varustama) 944; rong uss 
jne.

rõnksuma (krompsuma), rõnk- 
suda. rõnksun, 1008

rõske (niiske), 165; rõsku- 
ma (rõskeks minema), rõs- 
kuda, 'rõskun, 936; rõskus, 
'rõskuse, 272; rõsutama (nii
sutama), 945

'rõuge, 165; ~^arm [-i] jne.; 
~line, /-^lise, 283; ~ne, ^se, 
277; ~jpanek jne.; ~sse 
[jääma]; rõugestuma (rõu- 
getõppe jääma), 954

rõuk (aun), rõugu, 532
rõve (ropp, nilbe), ~da, 195;

^dus, ^duse, 280; stama 
(reostama), 944; tarna (ära 
teotama, häbistavalt ära nar
rima), 945; /wtu (rüvetu, rii
vatu), ~tu, 255

| 'rõõm, rõõmu, 446; ~ lik, ^,li- 
ku, 729; ^sa meelne jne.; 
^sus, ^suse, 272

rõõmu ÜTne jne.; ~kas (rõõmu- 
rikas), ^ka, 257; [nägu on] 
~kll; [ilme lõi] ~kile; ^li- 
ne, ^lise, 283; [kahju-] ~ne, 
~se, 273; rõõmus, 'rõõmsa, 
186; ~stama (rõõmu valmis
tama; rõõmutsema), 944; ~s- 
t[e]lema, ^stleda e. ^stella, 
/>,st[e]len, 949; ^stuma
(rõõmsaks minema), 954;
~stus, ^stuse, 280; otsema 
[millestki] (rõõmu tundma), 
952

I rõõne (triip, viir, jutt), 'rõõne, 
j 736

'rõõsk, rõõsa, 606; ^us, ~use, 
272

! räbal, ~a, 198; ~ane, ^ase, 
281; ~ daina, 940; ~duma, 
953; ^us, ~use, 280

räbu (puru, jäätmed; pura), 
114; ^ne, ^se, 273; us

tama [rauda] (räbuseks 
muutma), 944

rädi (risu, praht, okste- ja puu- 
deräga), 98

rädin, ^a, 200
rädlne [mets], rädise, 273
rädisema, 951
rüga (tihedasti kokkurühmitu- 

nud hulk, näit, kirjatähti, 
puuoksi), 39; ^ne, ~se, 
273; /^stik (tihnik, padrik), 
~stiku, 733

rägin, ~a, 200; rägisema, 951; 
rägistama, 944

räliane, rähase, 273; rähk (ri
su, puru, rusu; jäme kruus 
[-a]), räha, 605; rähk liiv 
[ liiva] jne.
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rähklema (rühklema, rühmel- 
dama; punnestama), rähelda, 
'rähklen, 1163

'rähm (mäda [silmas]), rähma, 
356; ~ama (rähmaseks tege
ma), rähmata, ~an, 1094; 
rähmane, rähmase, 273

rahmeldama (— rahmeldama), 
940

rähmuma (rähmaseks mine
ma), rähmuda, rähmun, 936

rähn (lind), rähni, 429; Tähni
line (kirju nagu kirjurähn, 
tähniline), rähnilise, 283

raid (kupatatu, hautatu), raiu, 
653; ~ejcapsas jne.; ~ima, 
^,ida, ^in, 933

'räim, räime, 375
' räitama (hautama, hüpata

ma), 'räitada, räitan, 928
Täi ts (räitsakas), räitsa, 365; 

räitsakas, räitsaka, 257
räme [hääl] (kare), ~da, 195 
rämps, rämpsu, 475
'ränd, rännu, 670; ^ama, rän

nata, A.an, 1121; teekond 
jne.; ~ J.aulik, ~jmüük jne.; 
~lema, rännelda, ~len, 1156; 
~ 'lik, ^liku, 729; ~ Jäht jne.; 
~ur, /^/uri, 230 '

rängas tai na (rängaks tegema), 
944; rängendama (rängemaks 
tegema), 941; rängenema, 950

räni, 104; ~Jiape, ~ kivi 
jne.; ^ne, ^se" 273 "

ränk, ränga, 489; leina (kõi
gest jõust töötama), rängel- 
da, ^len, 1142; ^us, ~use, 
272

rännak, ^u, 241; ^lane, ^la
se, 282; ~u kord jne.; ränne 
(rändamine), 'rände, 762; 
rännu tee jne.

räpakas (tuisakas, pirtsakas, 
kärsitu, rutakas), räpaka, 257 

räpa kord (mustuskord) jne.;
~ne (roojane, porine, määr
dunud, kasimatu, must), ~se, 
273; ~stama (räpaseks tege
ma), 944; ~stuma, 954; ~ sus, 
/x/suse, 280

räpp (roe, läkk, pori, saast), 
räpa, 502; ~us (mustus), 
~use, 272

räps (— raps [-u]), räpsu, 475; 
x.ima [sulgi], —ida, räpsin, 
997

räpustama (— räpastama), 944 
räsa (ristipulk, kark, näit, la- 

bidavarre otsas; räsasolek), 
—, 77; —kii (viltu); —ma 
[saagi] (saehambaid murd
ma), — da, —n, 914; — s olek 
(risti-, põiki-, viltuolek) jne.

räss (sassisolek; segadus, ra
hutus, mäss), rässu, 464

rässakas (jässakas, matsakas, 
töntsakas; jändrik), rässaka, 
257

rässama ([meeli] segama, ra
hutuks tegema, üles kihuta
ma), rässata, 'rässan, 1093

'räs sima (rühmama, rahmel
dama), ras sida, räs sin, 990

rästas (lind), 'rästa, 781
rästik (madu), —u, 241
rät ik, — u, 241
räts (öökull), rätsu, 475

rätsep, —a, 202; — lik, —liku, 
733; — ^meister, — nurk jne.

rät t, räti, 531
'räusk (praalimine, mürgel), 

räusa, 609; — ama, räusata, 
—an, 1132

rääbis (kala), — e, 268
rääk (lind), räägu, 532
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räältima, rääkida, räägin, 1010; 
[sellest] ^,ta; [vastu-] rää
kimas, rääkimuse, 280; [vas
tu-] rääkiv, rääkiva, 210

rääks, rääksu, 475; ~ jpart
jne.; ~uma, ~uda, rääksun, 
1008

rääs' (hiilge-, kalarasv), rääs i, 
408

räästas (katuse alumine serv), 
räästa, 781

röga, 39; ma, ^da, n, 
914; ^-ne, ^se, 273; ~stama 
(rögaseks tegema), 944; rö- 
gin, rögina, 200; rägisema, 
951; rögistama, 944

röha[h]tama (kord röhkima), 
943; rohin (kerge röhkimi
ne), rühina, 200; röhisema, 
951; rohitama, 945; röhitis, \ 
röhitise, 279; rohi tas, röhitu- J 
se, 280; röhkima, 'rühkida, ' 
rohin, 1041

'röntgen (röntgenikiired, -asjan
dus), ~i, 228; ~i kabinet[t], \ 
~i Jciir [-e] jne.; hiline, 
kilise, 283; ^oloogia (ront- 
genikiirte-õpetus), ^oloogia, 
248; ^oloogiline, ^oloogilise, [ 
283; ~jravi jne.

rös t (praadimisraud), rös ti, j 
439; /virna, ^/ida, röstin, 
1002

rööbas, roopa, 783; jne.;
^v'tik, ,-vtiku, 733; rööbe 
(rööpapaar), rööpme, 842a; 
rööbik (rööbiti minev v. olev, 
rööbitine; rööpjoon), rööbiku, 
241; rööbistama (rööbikuks 
tegema), 944; rööbiti [mille
gagi] ; rööbitine, rööbitise, 283

rööga[h] tarna (kord röökivat 
häält tegema), 943; rööga[h]- 
tas, rööga[h]tuse, 280

röögata (määrata, ilmatu; ko- 
lesuur), 255

rööge (röökimine; röögahtus), 
rööke, 744; röökima, rööki
da, röögin, 1010

rööpa vt. rööbas; ~line, zv/lise, 
283; vne, ^se, 275; ssud- 
ja, 162, jne.

rööpjoon, ~ ^külik, 241, ~ lii
kumine, 284, jne.; ^lik, /Cli- 
ku, 729; [laia-] ~meline, 
imelise, 283; ^ne, ^se, 265 

röötsakil [olema]; /v,e [lasku
ma] ; röötsutama (röötsakil 
olema), 945

rööv, röövi, 411; rööve (röövi
mine), ~e, 736; ~el, ~li, 188; 
röövi himu jne.; röövik, röö
viku, 241; virna, ,-vida, röö- 
vin, 984; ~jõuk, ~ loom, 
~ jpüük jne.; /v/lik, /v/liku, 
729; v/Ii koobas jne.

rübelema (püherdama, vähkre
ma; rupjama [läbi lume, 
soo]), rübelda, rübelen, 947 

rühi ([puust] sadul; sadulaku- 
juline moodustis), rübja, 699 

rübima (rübeldes tungima), rü- 
bida, rübin, 923

rübi selg jne.; rübjaline, rübja- 
lise, 283

rügemendiline, rügemendilise, 
283; rügement, rügemendi, 
524

rühane, rühase, 273
rühi vt. rüht ja rühk; ~kas 

(hea rühiga), ~ka, 257; ^ne, 
zv/se, 273

rühk (lahtised kivid v. jäätü- 
kid; rihk), rüha, 605; savi 
jne.

rühk (rühkimine), rühi, 648; 
virna, ^ida, rühin, 1041; 
vlema, rühelda, ^len, 1163
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rühm, rühma, 356; rühmajiuvi, 
rühma vanem jne.

rühmakas (rahmeldaja), rüh- 
maka, 257^

rühmaline, rühmalise, 283 
rühmama, rühmata, rühman, 

1094
rühmane, rühmase, 273
rühmeldama, 940
rühmiline (rühmadest koosnev), 

rühmilise, 283
rühmi ma, 'rühmida, rühmin, 

994
rühmitama, 945; rühmiti (rüh- 

makaupa); rühmitis (rühmi
tatud v. rühmitunud koondis), 
rühmitise, 279; rühmituma, 
954; rühmitus (rühmitamine), 
rühmituse, 280; rühm kõnd, 
'rühmkonna, 728; rühm piZt, 
'rühmvvõi?nZemine, 284, jne.

rüht ([hea, ilus] seisang, keha
hoid, kehakasv), rühi, 650 

rühvel (vaheltharija, kõblas- 
masin), rühvli, 188; rühvel- 
dama (rühvliga töötama), 940 

rüma (mürin), 60; ~ma, 
~da, ^.n, 914

rümin (rüsin), ~a, 200
ründ (rahvatung, rüsin; rühki

mine, rahmeldus; pealetorma- 
mine, tormijooks), rünnu, 670; 
~ama, rünnata, ~an, 1121; 
ive^samm jne.; ~lema, rün- 
nelda, ^.len, 1156; vallutus 
jne.

rüngas, ränka, 787; ~'tik, ^.ti
ku, 733

rünk (rüngas), rünga, 489; ea
line, ealise, 283; ^ane, a
se, 275; ^,'llk, ^.liku, 729;

jne.

rünnak, ~u, 241; niine, au
lise, 283

rünne 1., ründe, pZ. ründed 
(jäänused, riismed), 762

rünne 2. (ründamine, rünnak), 
'ründe, 762; rünnu vt. ründ

rünt (kala), rün'di, 524
rüpp, rüpe, 513

rüsa (kalapüügi-riist), 78
rüselema, rüselda, rüselen, 947;

rüselus, rüseluse, 280
riisi (puru, risu), 108; ~ jää 

jne.; z^rna, ~da, ~n, 923; 
/^n, ~na, 200

rüssakas (töntsakas, lühike ja 
tüse), rüssaka, 257

rütm (taktimõõduliselt korral
datud liikumine; värsi-, muu
sika-, tantsutakt), rütmi, 428; 
rütmiline, rütmilise, 283

rüve (määrdinud, kasimatu, rä
pane; toores [süda]), ~da, 
195; ~[s]tama (rüvedaks te
gema, määrima, reostama; pü- 
retama, teotama), 944; otsi
tuma, 954; o[situs, otsltuse, 
280; otu (riivatu; rüve, ropp), 
otu, 255

rüü, o, 16; õline, õlise, 276
'rüüp (sõõm, lonks; rüübatav 

aine, jook), rüübi, 517; oa- 
ma, rüübata, oan, 1097; oi
ma, oida, rüübin, 1011

'rüüstama, rüüstata, 'rüüstan, 
1095; rüüste, 'rüüste, 740

rüüt (lind), rüüda, 485
rüütama, 'rüütada, 'rüütan, 928 
rüütel, 'rüütli, 188; o kõnd, 

o konna, 728; o lik, oliku, 
733; 'rüütlik (rüütellik), 'rüüt- 
liku, 729; rüütliline, rüütlili- 
se, 283; rüütli^meeZ jne.; 
rüütlus, rüütluse^ 272
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s. — sent; salm
8. a. — sel aastal
sa vt. sina
saabas, saapa, 783; ~ Jalg jne.;

~ tarna, 944
'saabel (kõvermõõk), 'saabli, 188 
saabuma (pärale jõudma), saa

buda, 'saabun, 935; saabumis- 
jaeg jne.

saad [heinu], sao, 656
saadan, ~a, 200; ^lane, ~ la

se, 282; lik, ^liku, 733
'saada oZeu [summa], 210, jne.;

vai; ~vus, vuse, 280
saade, saate, 743; ~tis (kiri, 

pakk; kaup), ~tise, 279
[põlvest] saadik 1.
saadik 2. (saadetu, esindaja), 

~u, 241; saadu vt. saat
saadus, ~e, 272

'saag, sae, 639
saaga (muinaslugu), 141
saagi^aTine jne.; ~kas (saagi

rikas, -rohke), ~ka, 257; ~li- 
ne, Talise, 283

saagima, 'saagida, saen, 1033
saagine, saagise, 273
'saagjas (saetaoline, hambuli

ne), 'saagja, 170; 'saa gkala 
jne.

saago (palmisäsist tangud), 
146; jne.

saaja, 162
saaja vt. sae; ~line (pulmali

ne), Talise, 283
saak, saagi, 515
saal, saal i, 403; saal iline, 

saal ilise, 283
saalima (edasi-tagasi käima 

v. jooksma v. lendama), 'saa- 
1 ida, saal in, 979

saalomonlik [otsus] (tark), 
saalomonliku, 733

saam, saama, 323; *~a,  'saada, 
saan, 896

saama himu jne.; ~tu, ^.tu, 
255; ~ tus, tüse, 280

saamum (palav ning kuiv kõr
vetuul), T^i, 226

saan, saan i, 405; saan iline,
! saan ilise, 283

saapa vt. saabas; ~ Jiist jne.;
^line, ^lise,283; ^ne, ~se,275 

saar 1. (puu), saare, 377
saar 2. (meres, järves, soos 

jne.), saare, 377; ~duma
। (saareks muutuma), ~duda, 
; ^dun, 936

saare elanik jne.; ~kas (saa- 
rerikas), Tvka, 257; ~line, 
~lise, 283; ^ne, T^se, 273

saare^pakk [^paku], ~ puu jne. 
saarestik, saarestiku, 733;

'saar kõnd, 'saarkonna, 728;
saarlane, saarlase, 275

saarmas (loom), saarma, 780 
saar riik (saar[t]est koosnev)

jneT
saast (räpp, mustus, näit, pe

suvees, lambavillas; sulaklaa- 
sil), saasta, 367; ^ama (Teos
tama, räpastama), saastata, 
~an, 1095; saastane, saastase, 
273; uina, ^uda, ^un, 936

saat (saatjaskond; kaaskond; 
turve, saade), saadu, 538; ~e> 
vt. saade; ~ejtava, ~e kulu 
jne.; [klaveri] 7^ ei; ~ja, 
~ja, 162; kõnd, ~ konna, 
728; 7^ma, ^a, saadan, 1073; 
~jiähtus jne.; saatur (alali
ne saatja, ihukaitsja), saatu
ri, 230
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saatus, 272; ~eline, eeli
se, 283; ~ kaaslane, ^ras
ke jne.; ^/liku, 733;

likkus^ Vlikkuse, 272
saav [kääne], ~a, 155

saavutama (kätte saama), 945, 
saavutis, saavutise, 279; saa
vutus, saavutuse, 280

saba, ~, 25
saba dill (taim), sabadilli, 413
saba kuub jne.; ~line, ~lise, 

283; ~ne, ~se, 273
sabat (hingamispäev), ~i, 235
sabatu, 255
sabiin (vanaaegse rahva liige), 

sabiini, 405
sabin, ~a, 200; sabisema, 951; 

sabistama, 944; sabitsema 
(liivas siblima, vihtlema), 952

sabo taaž (saboteerimine, kiust- 
keeld), sabotaaži, 410; sabo- 
teerima (käitises masinaosi, 

tööriistu, kaupu kiuste rikku
ma; toimima nii, et vastane 
ei saaks oma võistlusvahen- 
deid rakendada), 982

sada, saja, 292; ~Jalg jne.;
~ kõnd, konna, 728

sadam, ~a, 199
sadama, sadada, sajan, 955 
sadama linn jne.
sade, ~me, 211; kõnd (maa

ala, kuhu sademetevesi üm- 
bertringi kokku valgub), 
~ konna, 728; ~nema (sa- 
destuma), 950; ^stama, 944; 
~stis (sadestatu), ^stise, 
279; astuma, 954; ~stus, 
~stuse, 280; sadu, saju, 313

sadul, ^a, 198; ^damu, 940;
~dus, ^duse, 280; sepp 
jne. v

saduma (pilvituma, vihmale

j kiskuma, sajule lähenema), 
i saduda, sadun, 924
I saduser (vanajuudi usulahu lii

ge), ~i, 138
'sae (pulm, pulmarong), saaja, 
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sae vt. saag; ~J.aud, ~jpuru 

jne.; Une, ~lise, 276
safian (maroko nahk), ~i. 137 
safiir (sinine kalliskivi), safii

ri, 406
'safran (taim; kaubaaine), ~i, 

228
sagama (tuuseldama, saalima;

। näperdama, sõrmitsema), sa
, gada, sagan, 914
' sagar 1. (värava- v. uksehinge
j kandealus), ~a, 203
j sagar 2. (hoog [vihma]; salk, 

kobar, kogu [pilvi, metsa, 
rahvast]; teatavate keha- 
elundite osa), ~a, 203; eali
ne, ^alise, 283; ^.ane, ^ase, 
281; ~duma (sagaraks kogu
nema), 953; sagarik (väike 
sagar), ^.iku, 733

sagarjpunkt jne.
sage, ~da, 195; ^dane (kaunis

j sage), ^dase, 281; ^dus,
I ~duse, 280; ^ndama, 941;
i ~nema, 950; ^stama (sage

daks tegema; püdelaks muut-
I ma), 944; ^-stuma, 954; ^.s-

tus, ^stuse, 280
sagima (sakutama, tutistama, 

sarjama), sagida, sagin, 923
sagin, ~a, 200
sagrima (aasima, sassi ajama; 

sakutama, tutistama, kinni 
sasima), sagrida, sagrin, 925; 
[juuksed on] sagris; sagrisse 
[ajama]

sahha riin (magus aine), sah- 
I hariini, 405
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sahin, ^a, 200; sahisema, 951;
sahistania, 944

"sahk, saha, 602; ^ama (künd
ma; juttu vestma), sahata, 
~an, 1130; ~ luu jne.

sahkerdama (angeldama, äri 
ajama), 942

"sahtel (laegas, kastike), "saht
li, 188

sahver, 'sahvri, 190
"sallvt (mahl, sima; moos, kee

dis), sahvti, 439; sahvtikas 
(mahlakas), sahvtika, 257; 
sahvtine, sahvtise, 273

sai, saia, 339
saja vt. sada; kordne, 

~^meheline, 283, jne.; ~line, 
~lise, 283; ~nd (aastasada), 
^ndi, 218; ~n'dik, ^ndiku, 
733; ^ndiline, ^ndilise, 283;
^ne [raha], ^se, 273

sajang (sadamishoog), ~u, 240 
sajas, sajanda, 208
sajatama (ära vanduma, need

ma), 945; sajatus, sajatuse, 
280

saju vt. sadu; ~ne, ~se, 273;
tarna (sajuga märjaks te

gema, sadades katma), 945 
sake (sakk, tipe [tipme]), "sak- 

me, 842; ^ndama (sakiliseks 
tegema), 941; sakiline, saki
lise, 283; sakine, sakise, 273, 
sakitama (sakiliseks tege
ma), 945; sakk, saki, 527; 
"sakmeline, "sakmelise, 283 

sako üli kond (pintsak-ülikond) 
sakrament, sakramendi, 524;

~'lik, ~liku, 729
sa k mina (sagriseks minema), 

sakruda, 'sakrun, 936
saks, saksa, 363; [anglo-] saks, 

saksi, 431

saksa [keel]; saksa-eesti [sõ
nastik]; maa [kuusk]; 
~jpärane jne.; ^stama, 944; 
~stuma, 954; ^stus, ustu
se, 280; saksem, saksema, 199 

saksi [murre]; ~k, ^,ku, 241;
~lane (Saksimaa elanik), 
~lase, 282

'sakslane, sakslase, 275; 'saks- 
llk, 'saksliku, 729; 'sakslus, 
"saksluse, 272

saksofon (puhkpill), ^i, 137 
"sakste vastane jne.
sakuska, 141; sakus men t, 

sakusmen di, 524
j sakutama (kiskuma, rebima;
! juukseist: tulistama), 945

sala (salaja, tasakesi); sala 
(nuuskur, salapolitseinik), 
~, 52; ^dus, ^duse, 280; 
~dus lik, ^dusliku, 733; ^ja; 
^jane, ^jase, 281; ~jas; 
^,jus, ^juse, 280; ~kauba
laev jne.; ~Jcaubandus, 
r^Jcaup, ~ kaval jne.; ~ke- 
si (salamahti, tasahiljukesi);
~ kuulaja, 249, ~ Jkütt jne.; 
~li (saiakesi); ~Tik, ^liku, 
733; mahti (salaja, varg
si)

salamander (loom), salamand
ri, 190

sala müük, ~^pärane jne.; ^ne 
(— salajane), ~se, 273; ^si 
(salaja, salamahti); ~stama 
(salaseks tegema, salajas 
hoidma, varjama), 944; ~sus, 
~suse, 280

salat, ~i, 235; ^ine, ^ise, 283 
salatsema, 952
saldeerima (arvet lõpetama; 

võlga õiendama e. välja maks
ma), 982; saldo (jääk [-sum
ma]), saldo, 146



sale 335 samma I lo o m

sale, ~da, 195; ~dus, ~duse, 
280; undama (saledamaks 
tegema; saledana paistma), 
941; ~nema, 950; ~ stama
(saledaks tegema), 944

salgallne, salgalise, 283
salgama, salata, salgan, 1124;

~tu, ~tu, 255
salgu — salguti (salgakaupa)
salit süül (arstim), salitsüüli, 

403; hape jne.
salk (karvu, juukseid jne.), 

salgu. 540
salk (kogu, parv, trobikond), 

salga, 487; ~ kõnd, konna, 
728; ~lik (salguti esinev), 
/^liku, 729; ~neina (salka 
kogunema), ~neda, ~nen, 
932

sall (rätt), salli, 413
sai lima, sal lida, sal lin, 986; 

~tu, ^tu. 255; ~tus, ~tuse, 
280; sallivus, 'sallivuse, 280

salm (väin), salme, 388
sal m, sal mi, 427

salmi'aak (keemiline ühend), 
salmiaagi, 515

salmik, ~u, 241; salmiline, 
sai milise, 283; sai mine, sal 
mi se, 273

salong, salongi, 422; salongili
ne, salongilise, 283; ~ vagun 
jne.

sai peeter, sal peetri, 190; sal- 
peetri hape jne.; sai peetri- 
ne, sal peetrise, 277

salu, 123
■■lu teerüna (austavalt tervita

ma, au andma), 982
salv (kaevul, sillal: rake [rak- 

eJ; ruumik aidas vilja tar-
^8; laskeriistal — padruni
te jaoks), salve, 397

«dv (võie), salvi, 440

salvama, salvata, 'salvan, 1094 
sai vei (taim), ~, 21
'salvima (salviga võidma), 

sal vida, sal vin, 1003; sai vi
ne, saVvise, 273

'salv rätik (suurätik)
sama (seesama), 56; sama 

(niisama, samuti)
sa maaria [keel]; sa maar[ia]- 

lane, sa'maar[ia]lase, 282
sama hinnaline, ~ jpikkune 

jne.; ~ne [millegagi], ^se, 
273

sama riit (samaarlane; halasta-
I ja inimene; haigepõetaja), sa-

mariidi, 520; ^'lik, ~liku, 729;
J ~lus, ~luse, 272

sama ^sisuline jne.; ~soo ja joon 
jne.; stama [midagi mille
gagi], 944; ^stuma, 954; ^s- 
tus, ~stuse, 280; silgune

I jne.; ^sus, ^suse" 280;
~võrd — ~ võrra; väär
ne jne.

। samb (tuurakala), samma, 575 
samba vt. sammas; line, ^li-

se, 283
| sambla vt. sammal; ~ne, ~se,
I 275; ^j^soo jne.; samblik
I (samblaga kattunud maa-ala;
I taim), sambliku, 729; samb-

likuline, samblikulise, 283
I samet, ^i, 235; hiline, hilise, 

283; ~ine, ^ise, 283; ~ jpeh- 
me, ~ ^pluus jne.

samik (samataoline asi v. loom) 
~u, 241

samlema (vahet pidamata sam
muma), sammelda, 'samlen, 
1136; samm, sammu, 459

samma vt. samb; kala jne.
sammal, sambla, 829; ^duma 

(samblaga kattuma), 953;
~ kate, loom jne.
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sammama (õiendama, täitma 
[näit, kohustust]; jõudlema), 
sammata, samman, 1093

sammas, samba, 797; ~ hoone 
jne.

sammas 'pool [-e] (nahahai- 
gus)

sammas tiir, sammastiku, 733
samme (sammamine; jõudlus), 

'samme, 738
sammsammult; sammu [käi

ma] (sammudes); sammuline, 
sammulise, 283; sammuma, 
'sammuda, sammun, 1006

samoje[e]d (rahva liige), samo- 
je[e]di, 133 ja 399; samoje[e]- 
di [keel]

sampinjon (seen), ~i, 137
samuti
sana toorium (ravila), ~i, 136
sandaal (jalats), sandaali, 403
sandarm, ~i, 227
sandi vt. sant; ~j3oiss jne.;

~stama (sandiks tegema), 
944

sandli puu jne.
saneerima (elujõuliseks tege

ma; tervendama [ettevõtet]), 
982

sang, sanga, 349; sangaline, 
sangalise, 283; ~ama (sanga
ga varustama), sangata, ~an, 
1094

sangar (kangelane, vägilane), 
~i, 230; ~'lik, ^liku, 733

sang lepp (emalepp, veri lepp) 
sangviinik (kuumavereline ini

mene), ~u, 241; sangviiniline 
(elavaloomuline, keeva-, kuu
mavereline; veretäidlane, ve- 
rerikas), sangviinilise, 283

sanitaar auto jne.; ^ne (tervi
sesse puutuv, tervisehoiuline), 
~se, 263; sanitar (haigetalita- 

ja; sanitaarametnik), sanita
ri, 138

sanktsio neerima (— sanktsioo- 
nima), 982; sanktsi oon, sankt
siooni, 405; sanktsioonima 
(kinnitama; seadus j õuga va
rustama, jõustama), sanktsi
oonida, sanktsioonin, 981

sanskriti [keel]; sans krit[t] 
(hindude vana püha keeb, 
'sanskriti, 732

san t, san di, 524
san tiim (raha Prantsusmaal, 

Belgias jm.), santiimi, 404
'san tima (nuruma; kerjama), 

'san tida, san din, 1016
san t laager (logeleja; boheem

lane), san t laagri, 190; san t- 
laagerdama, 942

san tlema (ikka jälle santima), 
sandelda, santlen, 1144
'san tlik, san tilku, 729; 'san - 
tüma (sandiks muutuma), 
'san tuda, san tun, 936; san 
tus (halbus, viletsus; viga
sus), san tuse, 272

sao vt. saad
sapi kivind jne.; ~line, ^llse, 

283; ~ne, ~se, 273; ^stama 
(sapiseks e. kibedaks tege
ma), 944; ^stuma, 954

sappa vt. saba
sapp, sapi, 528
saps 1. (õlg — hobusel, veisel; 

põtk, kints), sapsu, 475
saps 2. (kerge löök, sahisev 

hoop; tüür; püssikukk), sap 
su, 475; ~ama (kord lööma: 
sapsti kinni haarama), sapsa- 
ta, ~an, 1095; —ima (sapse 
andma; astuma, sammuma), 
— ida, sapsin, 997; — [ti]!; —u- 
ma, — uda, sapsun, 1008; sap
suta ma, 945
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saputarna (raputama), 945
sa pöör (kaevikute kaevaja, vä- 

likindlustiste ehitaja), sapöö
ri, 406

sara (kuur, lööv, küün), ~, 69
sara vt. särg; ~line, ~lise, 283
sara pik, sarapiku, 733; sara- 

puine; sara 'puu
saras ([küla-, linna-] maa), ~e, 

269; kõnd (külakond),
konna, 728; ~tarna (sarga- 

deks jaotama), 944
sard (latt-telling, eriti lina

seemne kuivatamiseks; luuke
re; rakul: kandetoestik), sar- 
ra, 590

sardiin (kala), sardiini, 405
särg (maatükk, krunt; kokku

kuuluvate maatükkide v. põl
dude rühm; linnas: hoonete, 
hoovide ja aedade kompleks, 
mida vähemalt kolm tänavat 
eraldavad), sara, 599

sari 1. (rühm, kobar, kogu), sar
ja, 702

sari 2. (vilja sarjamise vahend), 
sarja, 702

sarikaJiari jne.; ~line, ~lise, 
283; sarikas, sarika, 257; sa
vik kolmnurk (võrdhaarne 
kolmnurk), 489, jne.

sarjama ([vilja] tuulama, läbi 
sarja ajama; sakutama, tutis- 
tama; käredasti arvustama), 
sarjata, 'sarjan, 1094

sarkasm (irvitus, salvav pilge), 
sarkasmi, 428; sarkastiline’ 
sarkastilise, 283

sarkofaag (kivikirst [puu
särk]), sarkofaagi, 401

sarlakid (sarlaktõbi), sarlakite, 
sing. sarlak, 223; sarlaki taud 
jne.; sarlak tõbi jne. v
22

'sarm (nõiduvus, nõiduv ilu), 
sarmi, 427; sarmikas, sarmi
ka, 257; ~ima (oma iluga 
veetlema), ^/ida, sarmin, 994

'sarn (põsenukk; põseluu), sar- 
na, 358

sarnane [millegagi], sarnase, 
273; ~ma [millegagi], 950; 
sarnastama [midagi millega
gi], 944; sarnas^tavaline [pu
tukas] jne.; samastuma (sar
naseks muutuma), 954; sar- 
nastus, sarnastuse, 280; sar
nasus, sarnasuse, 280; sarnle- 
ma [millegagi] (sarnane ole
ma), sarnelda, 'sarnlen, 1137;
sarnus, samuse, 272

sarra vt. sard
'sar v, sarve, 396
sarvejiääl jne.; ^kas (tublide 

sarvedega), ~ka, 257; ^line, 
~lise, 283; ^ne, ^se, 273; 
~stuma (sarvega kattuma, 
sarveseks muutuma), 944

sarvik, ~u, 241; ^Jõoke[?ie] 
jne.; sarviline, sarvilise, 283; 
sarvi pidi [koos]; sarvitu, 
sarvitu, 255; sar vjas (sarve- 
taoline), sar vja, 170

'sarv^fcest, ~Joom jne.; ^u- 
ma (sarveks muutuma), <^u- 
da, >,un, 936

sasi, 108; ~ina, ^,da, ^n, 
923; zvne, ~se, 273; /vnema 
(sassi minema), 950; 'sassi 
[ajama]; [juuksed on] sas
sis; sas suma (sassi minema), 
'sassuda, 'sassun, 936

sater kuub
satiir (pilge), satiiri, 406; satii

rik (pilkekirjanik), satiiriku, 
241; satiiriline, satiirilise, 283

sat ikas (täi), satlka, 257
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'sat's (kogu [kokkukuuluvaid 
asju]; kandam, kupatis), sat 
si, 434

'sattuma, 'sattuda, satun, 1029; 
sattumisi; 'sattumus, sattu
muse, 280

Sa'turn (rändtäht), Saturni, 
429

sa'tään (riie), satääni, 405 
sau (kepp), saua, 347
'sau (puhas saviaine), saue, 384; 

sau ellade jne.; sauene, saue- 
se, 273; ~Jcauss jne.

saun, sauna, 325; sauna lava 
jne.; saunaline, saunalise, 283; 
suunatama [kedagi] (sauna 
andma, läbi peksma), 945; sau
nik, sauniku, 241

sa'vann (troopikamaa võsa- ja 
rohumaistu), savanni, 415

savi (mittepuhas sau), 112; 
~kas [maa], ^ka, 257; ~ne, 
~se, 273

'sea vt. siga
'sead, seadu, 442; seade (sead

mine; sead), r^e, 736; [elekt
ri-] seade (seadis), ~me, 839; 
z^e kruvi jne.; seadeldis (la- 
vastis, lavastatud toode; sea
de [seadme]), seadeldise, 279; 
seadeldus (lavastus), seadel- 
duse, 280; seadis, seadise, 268; 
seadistama (seadis[t]ega va
rustama), 944; seadistus, sea- 
distuse, 280; ^lema, seadeida, 
~len, 1135; ~lus, ~luse, 272; 
~ma, z^a, 'sean, 1083; ~uma 
(end seadma), ~uda, ~un, 
935; z^zUS (sünnis, mõnus), 
~sa, 186; z^-us, ~use, 272; 
~use andlus, 272, jne.; ^us- 
eelnõu, z^usjõud jne.; ^u- 

seline, z^uselise, 283; ^us[e]- 
pärane jne.; ^usetu, ^use- 

tu, 255; z^us kõnd (kokkukuu
luvate seaduste koondis, koo
deks), zvuskonna, 728; sus
lik, susliku, 733; ^ustama 
(seaduseks v. seaduslikuks te
gema), 944; ~us'tik (kogu 
seadusi; seaduskond), ~usti- 
ku, 733; ustus, 280

seal
'sea liha, ~jpraad, ~ tina jne.; 

z^line, z^lise, 276
'seal juures; sealne, sealse, 265;

'seal 'pool; seal 'poolne; seal
samas; sealt; sealt peale

(sealtsaadik); sealt poolt;
'sealt saadik; sealt samast;
'seal vahel

seang ([ühekordne] seadmine, 
seade), ~u, 160

se'anss (istung, koosolek; istu
mine [maalija ees]; tervik- 
etendus [kinos]), seansi, 523

'seas (hulgas); ~t (hulgast)
'seas tüma (seaks muutuma), 

'seastuda, 'seastun, 936; seat- 
sema (sigadusi tegema), seat- 
seda, 'seatsen, 929

sebima (kokku panema [kan
gast, köit]), sebida, sebin, 923 

seda vt. see; ~ 'aegu; ^ kau
du; z^ korda; z^, maid (jala
maid, viivitamata, kohe);
z^z 'moodi; ~ mööda;
z^ 'puhku (sedakorda); z-^sl 
(sedaviisi); ^stama (nenti
ma, konstateerima), 944;
zxz 'viisi; zv 'võrd

sedel, ~i, 225^ ~Jcataloog jne. 
sedelgas (hobusel), sedelga, 257 
'see, selle, pl. 'need, 866 
seebi vt. seep; ~Jcivi jne.;

~ne, zvse, 273; ~ [s] tarna
(seebiseks tegema), 944



339 segatisseebra

seebra (mägihobu), 141
seede (seedimine), seede, 736;

'seede elund jne.
seeder (puu), 'seedri, 190
seedima, seedida, seedin, 976; 

'seedimisjnõrkus jne.
seeduma 1. (ära valguma, ära 

voolama), 'seeduda, seedun, 
935

seeduma 2. (ära seeditama, see
ditav olema), seeduda, 'see
dun, 935; seedus (seeditav), 
'seedsa, 186

see- eest
'seef ([varga- ja tulekindel] ra

hakapp v. teraslaegas), seefi, 
400

seega; see juurde; seejuu
res; see järel; see järgi

seek (vaestemaja, vanadeko
du), seegi, 515

see kaudu (seeläbi)
seekel (vanaheebrea raskus- 

mõõt ja raha), 'seekli, 188
see kord, see kõrval; 'seek

- seek [kuupäeval] (sel ja sel)
seelik, ~u, 241
see läbi

seeme, 'seemne, 855; ~ kartul, 
jne.; ~ndama, 941;

~ s ta ma (seemnega varusta
ma, viljastama), 944

seemls nahk jne.
seemne iva jne.; ^line, ~lise, 

283; ^tu, ~tu, 255; [naba-] 
seemnik (taim), 'seemniku, 

729; [palju-] seemnlne, 'seem- 
nise, 277; seemnls (vili, mille 
seeme pole viljakattega kok
ku kasvanud), 'seemnise, 271

seen, seene, 376; ~ ^bakter jne. 
seenekorv jne.; ~1 [käima];

~le [minema]; ^line, ^.lise,

283; ~ne, ~se, 273; ~ [s]tu- 
ma (seentega kattuma), 954 

'seep, seebi, 517
'seep [see on] (see just, see ni

melt); seepeale
'seepia (tindikala; tumepruun 

värv), /^, 248
'seepJiivi jne.
see poolest; see pärast
seerav (valgusingel), ~i, 238 
seeria (sari, reastik, jada),

248; ~ J kaupa; ~line, ^lise, 
283; [kahe-] ~ne, ~se, 281 

seersant (allohvitser), 'seer
sandi, 524

seerum ([vere-] vadak), ^i, 226 
'sees [olema]
'seesam (õlitaim), ~i, 226
see sama, selle sama, 868; 'see- 

samake[ne], selle samakese, 
869; see samane, selle sama
se, 870; 'see sinane, selle si- 
na[t]se, 871

seesmine (sisemine), 'seesmise, 
277

sees olija, 249, jne.; ~ 'pool; 
~t; ~ tarna (sisse liitma), 
~tada, ^.tan, 927; ^t poolt; 
— tüma, ~tuda, ^tun, 936; 
^t 'ütlev [kääne], 210; ~ üt
lev jne.

seesugune jne.; ~ tarvis;
tõttu; ~ J vastu; võr

ra; a/ üle
sega^algkool, 403, ~ Jcoor [-i], 

~jrahvas jne.; ^ dik, ^,di- 
ku, 733; ^dus, ^duse, 280; 
~ma, ~da, ~n, 914; z^matu, 
^rnatu, 255; amini —— mi-
si; >^ne, ^se, 273; sega-soga 
(hoopis segamini, üsna segi); 
~stama (segaseks tegema), 
944; zA/Stus, ustuse, 280; ^tis, 
~tise, 279
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segi; ~^ajamine, 284, jne.; ~ma 
(läbisegi edasi-tagasi liiku
ma), ^da, ^n, 923; ~stama 
(aegamisi liigutama), 944

segment (lõik; lüli [näit, rõng- 
ussil]), segmenti, 237

segu, 120; ~^arvutus jne.; 
~ne, ^se, 273; [ne]ma, 950; 
~ s taina (seguks muutma 
[näit, lupja, värvi]), 944; 
~ sus, ^suse, 280

sehkendama (joonistama), 941 
sehvt, sehvti, 439
seib (ketas, ümmargune liis

tak), seibi, 398
sete (— säie), 'seigme, 847 
seier (osuti), ~i, 230 
seigaline, seigalise, 283
seik (asjaolu, asjalugu; asi), 

seiga, 480; ~leja (juhtumus- 
teotsija, õnnekütt), ~leja, 
249; ^lema, seigelda, ^len. 
1139; ~lus, ^luse, 272; kius
lik, kiusliku, 733

seil (puri), seili, 4Ö3
"seim (riigipäev Poolas, Lee

dus), seimi, 404
sein, seina, 327; seinaJkell jne.; 

seinaline, seinalise, 283; sei- 
nane, seinase, 273; ^mine 
(seinapoolne), ~mise, 277

seirama [kedagi] (järgnema, 
järel käima; jälgima), seira- 
ta, seiran, 1091

seis, seisu, 452; seisa [h] tarna 
(järsku peatuma), 943; seisak 
([lühiaegne] peatus), seisaku, 
241; seisang (seismisasend, 
-viis; jalaseade tantsul), sei- 
sangu, 240; (peatus, sei
sak), seisu, 691; ~kama (seis
ma panema, peatama), seisa
ta, ^kan, 1132; ~ kuma, ~ku- 
da, ~kun, 936; ~ma, ~X.a, 

seisan, 1064; ~ma,jpanek jne.;
-vnema [milleski] (seisma 
[milleski]), ~neda, z^nen, 932

seisu aeg, ~ koht, ~ kord jne.; 
~kas (püsiv), ~ka, 257; ~nd 
(seisukord), ^ndi, 218

seisus, z^e, 272; ~ [e] kohane 
jne.; ^'lik, z^liku, 733; va
he jne.; selsutama (seisma pa
nema), 945

seiti (segamini, segi); ~ma 
(segunema), ~da, z^n, 934

seitse, 'seitsme, 841; ~ kiim- 
mend, 'seitsme kümne, 882; 
~ nurk jne.; z^ sada, 'seits
me saja, 888; z^z teist[küm- 
mend], 'seitsme teistkümne, 
894

seitsme aastane, ~ haruline, 
283, jne.; ~line, ^lise, 283; 
z^n dik, z^ndiku, 733; ^ne, 
~se, 277; ~s, ~nda, 208;
'seits mik, seitsmiku, 729

sekeldama, 940; sekeldus, sekel
duse, 280

"sekka (hulka); ~ ^löömine, 277, 
jne.; sekkuma (sekka astu
ma), 'sekkuda, sekkun, 936

sekreetne (salajane), sekreet- 
se, 265

sekretariaat (sekretäriamet; 
kirjatoimetus-, asjaajamis- 
koht), sekretariaadi, 520; sek
retär (kirjutaja, kirjatoimeta
ja), sekretäri, 138

seks (— selleks) vt. see
seks tant (kuuendikring; pee- 

gel-nurgamõõt ja), sekstandi,
524

seksu^^aal küsimus jne.; ~ne 
(sugu[eiu]line, sugu [elu]-), 
zvse, 265; ~sus, ~suse, 272

"sekt 1. (vein), sekti, 438
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sekt 2. (usulahk, -selts), sekti,

sektor (väljalõik; tulekaar), 
^i, 230 _

sektsi oon (osakond; lõikus, lah
kamine), sektsiooni, 405

sekund, ~i, 218; sekundaarne 
(teisejärguline, kõrvaline; tei
ses järjes arenenud, teisene, 
teises-), sekundaarse, 265; se
kundant (käemees, kaaslane, 
võitluse tunnismees [kahe
võitlusel]), ~andi, 524; hili
ne, hilise, 283; ~ine, ~ise, 
283

sekvester (sundvalitsemine, 
sundtäitmine, keeldus), sek
vestri, 190; sekvest' r eerima 
(sekvestri alla panema, kee
lustama), 982

sel (— sellel) vt. see
selde (kristall), selte, 746
se'leen (keemiliselt lihtne ollus), 

seleeni, 405
selektsioon (põimendus, välja

valik), selektsiooni, 405
seletama, 945; seletuma, 954; 

seletus, seletuse, 280; seletus- 
Jciri jne.

sel g, sel ja, 596
selge, 165; selgendaina

(selgemaks tegema), 941; sel- 
gendus, selgenduse, 280; sel- 
genema, 950; selgima, sel
gida, sel gin, 934; sel gitama, 
945; selgitus, selgituse, 280

selgmine (seljapoolne), 'selg
mise, 277

sel g roog [yoo], ~ rootu, 169, 
Jne.

selguma, selguda, selgun, 936;
[ühe-] selgune, 'selguse, 275

•■■elgtis, ^e, 272; ^etu, «^etu,

i 255; ^etus, ~etuse, 280; sel- 
gustama (selgeks tegema), 944 

selili
setitama (välja eraldama, pu

hastama, selgida laskma), 945 
sel'ja vt. selg; ~^kott

jne.; ~k (linnu nokal; järse
mate nõlvadega selgkõrgen- 
dik), ~ku, 241; ~kU [ole
ma] ; ~kile [laskuma]; ~kuti 
(seljad vastamisi); ~li (selili) 
^ndik, ^ndiku, 733; ~ne, 
^,se, 273; ~s'tik (seljandiku- 
rida), ~stiku, 733; ^^taga 
(taga, möödas, minevikus);

taha (mööda, taha); ~ta
rna (seljali [maha] panema 
[maadlemisel]), 945

-sell, sel li, 413 
sellal (sel ajal) 
selle vt. see; ^gi pärast; 

jaoks; ~ Juures; sellek- 
-sellek [kellaajal] (sel ja sel); 
~ nimeline jne.; ~ pärast 
(— seepärast)

seller (taim), ^i, 230
selletagi; selle 'vastu; selle

võrra; selline, sel lise, 273 
selt (— sellelt) vt. see 
'selte vt. selde
sel terss (kunstlik mineraalve

si), 'seltersi, 523
seltima (kristall [iseerjuma),

'seftida, 'seftin, 934
sel ts, sel tsi, 435; sel tsiks [ole

ma] (seltsiliseks, kaaslaseks); 
sel tsiline, sel tsilise, 283; ~i- 
ma [kellegagi], ^,ida, sel tsin, 
999; seltsing ([äriline] kom
panii, [aktsia-] selts, [koope
ratiiv-] ühing; [loomade, tai
mede] ühend), sel tsingu, 240; 
[minu] r^is (kaasas); [lahkus 
meie] sel tsist (kaasast, juu-
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rest); sef tsitarna (seltsiks v. 
seltsinguks ühendama, seltsi
ma panema), 945; kõnd, 

konna, 728; ^,'kondlik, 
^/'kondliku, 733; ~konna- 
jinimene jne.; [vande-] ^la- 
ne, ~lase, 275; ~'lik [kord], 
~liku, 729

semafor (signaalipost), ^i, 138
sement (— tsement), semen di, 

524
semester ([õppe-] poolaasta), 

semestri, 190
semiidi [keel]; se milt (teatava 

inimestõu liige; juut), ~, 520
semikoolon (punktkoma), ~i, 

228
seminar, ^i, 138; seminarist, 

^isti, 439
senaator (senatiliige), ~i, 230;

senat, senati, 235
sendi vt. sent; ~line, ~lise, 

283; [viie-] ~ne [raha], ~se, 
273

seni; ajani
seniit (kiird-, lagipunkt), se

niidi, 520
seni kaua; seniks; senine, seni- 

se7 273; senini (seniajani)
senjoor (isand, käskija), sen

joori, 406
senna (taim), ~, 141; ~ põõsas 

jne.
sensatsioon (aisting; kõmu), 

sensatsiooni, 405; sensatsioo
niline (kõmuline), sensatsioo
nilise, 283

sensuaalne (aistiline, lihameel- 
ne, meelas), sensu aalse, 265

'sent (lüh. s.), sen di, 524
'senter (— tsentrum, keskkoht), 

'sentri, 190
sentimeeter (lüh. sm v. cm), 

senti meetri, 190; senti meet
riline, senti'meetrilise, 283

sentimentaalitsema (tunnetse- 
ma, liiga tundlikuna e. hale- 
meelsena avalduma), 952; sen
timentaalne (tundlev, tund- 
las; halemeelne, pisarateni lii
gutav), sentimentaalse, 265; 
sentimentaalsus, sentimen
taalsuse, 272; sentimenta lism 
(haledusvool), sentimentalis
mi, 428

seon vt. siduma; ~dama (tihe
dalt siduma v. liitma, ühte su
latama), ~dada, ~dan, 926; 
~duma, ~duda, ~dun, 936;

([ühepuhune] sidumine), 
/vgu, 160

'seos ([sisemine] side, ühendus, 
kokkukuuluvus; vahekord; si
dus [-e]), ^e, 260; ~ene, ^e- 
se, 276; ^etu, ^etu, 255;

lik, zx/liku, 729; ~ tarna 
(seosesse viima), ^tada, 
^,tan, 927; ~tuma, ^tuda, 
^tun, 936; seotus, seotuse, 
272

separaatne (eraldine, omaette 
esinev), separaatse, 265; se
paraator (eraldaja, lahuta ja; 
koorelahutaja; paberimassi pl- 
hustaja [paberivabrikus]), se
paraatori, 230; separatism 
(lahkpüüdlus, lahklus), sepa
ratismi, 428; separa tist (lahk- 
püüdlane, lahklane), separa
tisti, 439; separa tist lik, sepa- 
ra'tistliku, 729

sepavtöö jne.
sepik, ^u, 241
sepi koda jne.; ~s, ^se, 266; 

~stama (taguma, sepatööd te
gema), 944; otsema, 952; ~t- 
sus, otsuse, 280
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sepp, sepa, 502
september (mihklikuu), sep

tembri, 190; septembrikuu
jne.

serbia [keel]; serblane, 'serb
lase, 275

sere naad (õhtune äratusmuusi- 
ka — laul v. mäng), serenaa
di, 399

serpentiin (siugjoon; siuglint 
[pidudel]; looklev tee; pikk 
kerge suurtükk; siug- e. ma- 
dukivi), serpentiini, 405

serž (riie), serži, 437
serv, serva, 371
serva alu jne.; ~kil [olema]; 

/^/kile [kalduma]; ~line, /vii
se, 283, servama (servana pii
rama, serva moodustama; 
servaliseks tegema; laudu: 
servast raiuma, neljakandili
seks tahuma), servan, 1094; 
~ne, ~se, 273

serveerima ([toitusid] lauale 
kandma, lauavõõraid teeni
ma; esitama), 982

servi [lauda]
serviis (komplekt ühte laadi 

lauanõusid), serviisi, 408
servi asetus jne.; ~k (mingit 

platsi servav hoone), ^ku, 
241; ^line (servadega varus
tatud), ~lise, 283; ~s, ^se, 
268; ustama (servisega va
rustama; teravaid servi üm- 
mardama), 944; tarna (rii- 
deveert), 945; ^,ti [seadma]

servi tuut (mingil asjal lasuv 
kohustus v. koormus), servi- 
tuudi, 520

serv nihkumine, 284, jne.
(— selles) vt. see

sesong (hooaeg), sesongi, 422;

se soon (— sesong), sesooni, 
405

sesse (— sellesse), sest (— sel
lest) vt. see

'sest (seepärast et) 
sest saadik

sete (põhjavajunud sade; setti- 
mine), 'sette, 752; setitama, 
945; setteline, 'settelise, 283

'setter (linnukoer), ~i, 230
set tima (põhja peale vajuma, 

। sadestuma; rahunema, täitu-
| ma), settida, setin, 1021
I setu (nii palju, nii mitu [mul 

neid asju oligi]; mitu, mõne
sugune), setme, 854

setu (Petserimaa eestlane),
147; /vkas (hobusekronu), 
~ka, 257

'setverik (vene viljamõõt), 'set- 
veriku, 733; set vert (mõõt: 
8 setverikku), 'setverdi, 524

'sfinks (lõvikehaga ja inimes- 
peaga kuju), sfinksi, 435

'sfäär (kera; ringkond; toimi- 
mis-, vaatering; taevakeha, 
-kera; kerapind; tajula), sfää- 

, ri, 406; sfääriline (kerataoli-
I ne; kera-, kerapinna-, kera-

pinnaline), sfäärilise, 283
sibama [joosta], sibada, siban, 

I 914
siberi [katk]; siberlane, 282
sibi, xv, 95
siblima, siblida, siblin, 925
sibul, ~a, 198; ^ane, /vase, 281;

/v wtaim jne.
side, A/me, 211; side, 140;

~Jcest, /v^sõna jne.; unda
ma (kokku siduma, ühenda
ma), 941; ^stama (sideme- 
[te]ga varustama; sidemesse 
viima, aheldama), 944; astu
ma, 954
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, signaal (märk [märgu], mär
guanne), signaali, 403; ^ima 

, (signaali andma, signaali teel
teatama), ~ida, signaalin, 979;

jne.; signalisatsi'oon
, (signaalimine), signalisatsioo-
I ni, 405; signaii seerima (—
, signaalima), 982
■ sigrimigri (segu, segiesitatud
■ tühi-tähi), 144

sigu dik (noor, kasvav siga), si- 
gudiku, 733

sigur (taim), ~i, 230
sihi vt. siht; ^k (sihtraua osa), 

~ku, 241; ~ kindel, jne.;
~'lik, ~liku, 733; ^'likkus, 
272; z^/line, z^lise, 283

sihin, z^a, 200; sihin-sahin, sihi- 
na-sahina, 201

sihind (tendents), ~i, 218;
z^lik, ~liku, 733; sihing 
([üks] sihtimine), sihingu, 240 

sihisema, 951
sihitama (sihte läbi ajama; 

[laskerelva:] suunama), 945; 
sihitav, sihitava, 210; sihitis, 
sihitise, 279; sihitu, sihitu, 255;
sihitus, sihituse, 280

sihk tiivuline (putukas)
'sihku laskmine (tedrekuke ko

hisev häälitsus ..mänguajal”), 
277, jne.

'siht, sihi, 650; —ima, —ida, si
hin, 1045; —jaam, - koht, 
— raud jne.

sihuke[ne] (säärane), sihukese, 
286

sihvakas, sihvaka, 257; sihva- 
kus, sihvakuse, 280

sihver 'plaat
siia vt. siig
'siia; - maale — — maani
siiamlane (Siiami elanik), 

| siiamlase, 282

sidima (vilama, sibama), sidida, 
sidin, 923

sidin (linnukeste häälitsus), ~a, 
200; sidistama, 944

sidrun, ^/i, 228
siduma, siduda, 'seon, 968; ~tu, 

~tu, 255; sidumis uiis viisi] 
jne.; sidunema (seonduma), 
950; sidur (masinaosi liiku
misse -v. liikumisest välja lü
litav seadis), siduri, 230; si
dur dama (sidurit tegevusse 
panema), 942; sidus, sidusa, 
204; sidus (lõngade ristumis- 
viis kangas), siduse, 269; si
dusus, sidususe, 280; siduv, si
duva, 210; siduvus, siduvuse, 
280

sl loon (imitoru; tõstel; välja- 
voolu-kraan, isevalamisseadis; 
kaksikpõlvega äravoolu-toru; 
[raudtee jne.] alt läbiviidud 
veejuhe; putkes), sifooni, 405 

siga, sea, 296; ~dus, ~duse, 
280; ~la (asutis sigade kas
vatamiseks), ~la, 251

sigar, —i, 230; sigaret[t], ~eti, 
732

«igatsema (— seatsema), 952 
sigi, 100; ~'dlk (järglane, 

järelsoo liige), ^diku, 733; 
~dus, ~duse, 280; ^'lik (suu
re sigivusega), ^vliku, 733;
—,ttih, ^,da, /vii, 923; matu, 
z^matu, 255; matus, ~ma
tuse, 280; ^,'mik (taimel), 
^miku. 733

sigin-sagin, sigina-sagina, 201 
sigindama (soetama), 941; sigi

nema, 950; sigitama, 945; sigi- 
ti (sigitus-e!und), sigiti, 252; 
sigitu, sigitu, 255: sigitus, si
gituse, 280; sigivus, sigivuse, 
280 '
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siiani (siiamaale); siia poole;
siia- sinna

siiber, 'siibri, 190
siid, siidi, 399; siidik (siidilibli- 

ka röövik), siidiku, 241; sil
di uss (— siidik) jne.;*~'lik  
[pehmus], ~liku, 729; ^ne, 
^se, 265; ~ riie, ~^sukk jne.

'siig (kala), siia, 565
siil, siili, 403
'siil, siilu, 445
siilik (siilitaoline mereloom), 

~u, 241
siiluline, siilulise, 283; siiluma, 

'siiluda, siilun, 1004; siilutama 
(siiludeks jaotama; siiluga 
varustama), 945

siin; ~ juures; ~ kohal;
~ 'mail; ^,ne, ~se, 266;
~ olek jne.; pool; ~ sa
mas

siinus (urge; matemaatiline väl
jend), ~e, 269

siiras (aval, avameelne, puhta- 
südameline, teesklusetu [ini
mene]; südamlik [sõprus]; 
otsene [tänu]), siira, 776

siira-viira; siira-viiraline, 283 
siirde järk jne.; siirdjärv jne.;

siirduma (ühest kohast teise, 
üle e. käest kätte minema; ko
lima; üle kanduma), 'siirdu
da, siirdun, 936; siirdus (siir
dunud olek), 'siirduse, 272; sii
re (siirmine,ülekanne; siirdu
mine, üleminek), 'siirde, 765; 
siire (ülekantav summa, üle
kanne [arveraamatus]; üle- 
minekukoht), siirme, 839

siirik (ringitaoline servhoone), 
~u, 241

siirma (üle e. edasi andma, üle 
viima), stirda, siiran, 1062

siirup, —j, 229

'siirus (siiras olek), ~e, 272
siiratama (siirma), 945
siiru viiruline, 283
siis; ~ki
siit; ~ kaudu; ~nurga elanik 

jne.; ~ 'peale; poolt;
saadik; ^ samast

siivsus, /^e, 272; 'siivus (pu
has, korralik; kombekas, vii
sakas), 'siivsa, 186; 'siivus 
(— siivsus), 'siivuse, 272; sii- 

। vutu (kasimatu, ebapuhas,
ropp; viisakusetu), siivutu, 255

sika tuur (krohv), sikatuuri, 406 
siki-saki (vinta-vänta)
'sikk, siku, 547
'siksakiline, 'siksakilise, 283;

’sik'sak[k], 'siksaki, 730
sikutama (tõmbama), 945; si

kutas, sikutuse, 280
silbi vt. silp; ~line, ~lise, 283;

~ne, ~se, 273; tarna (sil
pidesse jaotama), 945; ~tus, 
~tuse, 280

'sild, silla, 580
sildi vt. silt
'sildama (sillaga varustama), 

sillata, 'sildan, 1120; sild-
sadam jne.; 'silduma, 'sildu

da, 'sildun, 936
sile, ~da, 195; ~dus, ~duse, 280
sileerima (silosse panema), 982 
sllendama (siledamaks tegema),

941; silenema, 950
silgu vt. silk; ~ne, /^se, 273
silgu tarna (tilgutama; [vähese 

piimaanniga lehma] lüpsma;
kehvalt e. napilt andma), 945

siliitsium (räni), ~i, 136; sili
kaat (ränihappe-sool), sili
kaadi, 520; sili kaat kivi jne.

silima (siluma; silitama), silida, 
silin, 923
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silinder (toru; rull, valts; lam- 
biklaas; torukübar; kõver
pind), silindri, 190; ~Jtest 
jne.

silindri kujuline jne.; ~line, 
~lise, 283

silitama, 945
silk, silgu, 540; silk- leib, silgu- 

leiva, 557
silla vt. sild; ~ kaar, ~ tala

jne.; ~line, ~lise, 283
sillerdama, 942
silluline (sillutaja), sillulise, 283; 

sillutama [teed] (silda peale 
tegema; kivi tarna, prügitama; 
parandama, korda seadma), 
945; sillutis (sillutatud pind
ala), sillutise, 279; sillutus 
(sillutamine), sillutuse, 280

'silm, silma, 357
silm (sutt — kala), silmu, 470 
silma hammas, ~Jkiri, ~ kir

jalik, ~ kirjatsema, 952, jne.;
~kirja teener jne.; ~line, 
~lise, 283; 'silmama, ~ta, 
'silman, 1094; ~ne, ~se, 273; 
~jnähtav, 210, ~jpilk jne.; 
'silmapaistev, 183, silma

torkav, 210, jne.; [pida
ma]

[üksi-] silmi; ~li [heitma]; 
^line, z^lise, 283; ~ s tarna 
([taime] punga liitma võõras
se tüvesse, pungatama), 944; 
otsema, 952; [sini-] silmne, 
'silmse, 265; silm näAU jne.

silmus, ~e, 269; "~k[e]lema 
(silmusetaoliselt looklema), 
~kleda e. kella, ^k[e]len, 
948; ~ tarna (silmusega va
rustama), 944; ~ tüma, 954

silo (sööda säilituskoht; silo- 
sööt), 113

'silp, silbi, 522

silt, sildi, 524
siluett (varipilt, -joonis), silue

ti, 531
siluma, siluda, silun, 924
sima (liimerdav vedelik, mus

tus; magus taimemahl; sidru- 
nikali), 57

'simbel (muusikariist), simbli, 
188

'simman (küla tantsupidu), ~i, 
228

simmel (külakannel), 'simli, 189
simss, simsi, 523

simu lant (simuleerija), simu- 
landi, 524; simuleerima 
(teesklema), 982

sina (kui see sõna rõhuline) e. 
sa (kui ta rõhutu), sinu e. su, 
pl. teie e. te, 861

sina (taeval), 65; ~kas, ~ka, 
257; ~ma (sinisena paistma), 
^.da, ~n, 914

sina sõber jne.; tarna [keda
gi! ([kellelegi] „sina” ütle
ma), 945; sind vt. sina [sinu]

'sindel (soonega katuselaud), 
'sindli, 188

sine, ~, 140
sinel, z^/i, 225
sinendama (sinama), 941
sinep, ~i, 229
sinerdama (sinendama, sinama), 

942; sinetama [pesu], 945
sinfoonia (— sümfoonia), 

248
singu laarne (üksildaselt e. har

va esinev, haruldane; ainsu- 
seline [vorm]; iseärane), sin
gulaarse, 265; singular (ain
sus), singulari, 138

slngnma (vinguma, [v]irisema), 
'singuda, singun, 1007

sini ball, ~^lill jne.; l<as 
(taim), ~ka, 257; ~ne, ^,se, 
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273; ~'nik (tsüaan), ^niku, 
733; ~se kirju jne.; ~stama 
(siniseks tegema e. värvima), 
944; ~sus, ^suse, 280

sink, singi, 520a
'sinkjas (sinakas), 'sinkja, 170
'sinkuma (singuma; tegevusetu 

e. passiivne olema), sinkuda, 
singun, 1024; 'sinkuv (passiiv
ne), 'sinkuva, 210

'sinna; ~ maale — maani;
~ poole'; ~ samasse; ~^sõit 
jne.; 'sinna-'tänna [jooksma]

sinod (vaimulikkude koosolek; 
kiriklik keskasutis endisel
Venemaal), ^i, 217

sinu vt. sina [sinu]; ~^sugune 
jne.

sipelga pesa jne.; sipelgas, si
pelga" 257; sipelg^ mardikas 
jne.

siplema, sipelda, siplen, 1146
sips (nähvak, sähvak, kerge 

löök), sipsu, 475; ~ama, sip- 
sata, A,an, 1095; ~ima, ~ida, 
sipsin, 997; sipsuta ma (sipse 
andma), 945

siputama [jalga], 945
sir (— söör), sir’i, 406
sira (vilkuv sära, näit, taeva- 

tähtedel), 69
sirakas (hoop, löök), siraka, 257 
sirakil [olema] (siruli);

[jääma]
sirama (vilkudes särama), si- 

rada, siran, 914
sirbi vt. sirp
sire (sihvakas), ~da, 195; 

~dus, ^duse, 280
si reen (veetleva häälega meri- 

niimf; ahvatlejanna; auku
dega ketas helilaadi määra
miseks; uduvile), sireeni, 405

sirel, ~i, 225

sirendama (heledasti paistma
6. särama), 941

sirevil [lamama], (siruli, välja- 
sirutatult); [heitma]

sirge, 165
sirgeldama (sirkliga mõõtma 

v. ringe tõmbama), 940
sirgendama (sirgemaks tege

ma), 941; sirgenema, 950; 
sirges ta ma (sirgeks tegema), 
944; sirgestuma, 954

sirg joon jne.; [end] ~u [aja
ma] ; ~uina, ^uda, ^un, 936;
~us, ^use, 272

sirin, ~a, 200; sirin-sorin, siri- 
na-sorina, 201; sirisema, 951;
siristarna, 944

sirk (lind), sirgu, 542
sirkel, sirkli, 188
sirm (vari, kate; lakk [laka], 

nokk [mütsil]; vihma- v. päe
vavari), sirmi, 427

sirp, sirbi, 522; ~ima (sirbiga 
põimama e. õsuma), ~ida, 
sirbin, 1014

sirts 1. ([rohu-] tirts), sirtsu, 
475

'sirts 2. (väike pritse), sirtsu, 475; 
sirtsak (sirts), sirtsaku, 241; 
~ama, sirtsata, ~an, 1095; 
~uma 1. (lirtsuma), ~uda, 
sirtsun, 1008

sirtsuma 2. (siristama), sirt- 
suda, sirtsun, 1008

sirtsutama (korduvalt sirtsa- 
ma), 945

siruk (hoone, mille pikkus on 
tunduvalt suurem ta laiu
sest), ~i, 223; ~il [lamama] 
(siruli); -^ile [jääma]; siruli; 
sirustama (laiali sirutama, 
lahti tegema [näit, tiibu]),
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944; sirutama, 945; sirutuma, 
954

sirvi laud, pl. sirvi lauad
(muistne eesti kalender);
'sirvima (sorides silmitsema, 
lehitsema), 'sirvida, sirvin, 
1003

sisaldama, 940; sisaldis (see, 
mis sisaldub, sisu), 279; sisal
duma, 953; sisaldus (sisaldu
mine; sisalda vus), sisalduse, 
280

sisa lik, sisaliku, 733
sisask (ööbik), ~i, 224
sise haigus, ~ maa, ~ maala

ne, 275, ~ maine jne.; ~'nük 
(siseala, sisemus), ~miku, J 
733; sinine, ~mise, 284;

ministeerium jne.; ~mus, 
~muse, 280; ~ndama ([mõ
tet] sisse andma, sugereeri
ma; sisestama), 941- ~ne, 
/vse, 273; «viiema (sisse as
tuma e. minema), 950; ~[si
ta ma (sisse kandma; sisse 
panema v. liitma; [kapitali:] 
mahutama), 944; pl.
~ veed (jõed ja järved) 
jne.; ~vete laevandus jne.

sisikond, sisikonna, 728; sisim 
(kõige sisem; intiimne), sisi
ma, 199

sisin, ~a, 200; sisisema, 951; si
sistama, 944

'siss (sõja-aegne riisuja; parti
san), sissi, 417

sisse; ~ astumis eksam jne.; 
~ juhatus, ~ seade, ~jvedu, 
~ ütlev jne.; ~ poole

sisu, 128; ^kas, ~ka, 257; 
~ kord jne.; ~line, ~lise, 
283; ~s (sisikond), ^se, 269; 
ustama (sisuga täitma; [tu
ba] möbleerima, sisse sead

ma), 944; ~ stis (see, millega 
on sisustatud), ~stise, 279; 
~stus (sisustamine), ^stuse, 
280; z^tu, ~tu, 255

sitikas, sitika, 257
'sitke, 165; sitkendama (sit

kemaks tegema), 941; sitke- 
nema, 950; sitkestama (sit
keks tegema), 944; sitkestu- 
ma (— sitkuma), 954; sitkes- 
tus, sitkestuse, 280; sitkuma 
(sitkeks muutuma), sitkuda, 
'sitkun, 936; sitkus, sitkuse, 
272

[ sitron, 228] vt. sidrun
sits, sitsi, 434, ~ rätik jne.
sitsima, sitsida, sitsin, 998
situatsioon (seisukord, seisund;

olukord), situatsiooni, 405 
siug (uss, madu), siu, 659;

~joon (looklev joon) jne. 
siuh! siuh ja säuh!

'siuksuma, 'siuksuda, siuksun, 
1008

'siunama, siunata, siunan, 1091 
'siur (imelind, muinaslind), siu-

ru, 450
skaala (astmik, astrik, redel), 

141
skalp (maharebitud peanahk), 

skalbi, 522; skaFpeerima (— 
skalpima), 982; ~ima (pea- 
nahka maha rebima), ~ida, 
skalbin, 1014

skan daal (avalik, kõmuline pa
handus; kära, mürts; häbilu- 
gu), skandaali, 403; skandaa
litsema, 952; ^ne, ~se, 265; 
z^sus, z^suse, 272

skan deerima ([värsse] täpselt 
taktimõõduliselt lugema), 982

[muinas-] skandinaavia [keel]; 
skandi naavlane, skandi'naav- 
lase, 275
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skandium (metall), ~i, 136
skaut, skaudi, 520
skeem (näidis, eeskuju; üle

vaade, kavastis, tabel), skee
mi, 404; skeemiline, skeemili- 
86, 283; /xyima (skeemina 
korraldama v. esitama, skee
miks muutma), ~ida, skee- 
min, 980; ~ lik, ^liku, 729

skelett (toes, toestik, luukere, 
luudesüsteem), skeleti, 531

skemaatiline (skeemlik, skee
miline), skemaatilise, 283;
skemati' seerima (— skeemi- 
ma), 982

skepsis (kahtlus, kalduvus \ 
kahtlemisele), ~e, 268; skep- I 
tlk (kahtleja), skeptiku, 241; 
skeptiline (kahtlev, kahtlemi
sele kalduv), skeptilise, 283; 
skeptitsism (kalduvus kaht
lemisele, kahtlev vaim; kaht- 
lemisõpetus), skeptitsismi, 428

skits (visand, kavand), skitsi, I 
434; skitseerima (— skitsi- j 
ma), 982; ~ima (visandama, ; 
kavandama, esialgselt, ker- I 
gelt, põgusalt, peajoontes ku- I 
jutama), ^ida, skitsin, 998

skolastik, ~u, 241; (kooli
tarkus; keskaegne usutea
duslik mõttetarkus; eluvõõ
ras õpetus v. mõttekäik), 
~a, 250; skolastiline, skolas
tilise, 283

skor buut (haigus), skorbuudi, 
520

skorpion (loom), ~j, 137 
skp. — selle kuu päeval 
skulptor (kujur), 230;

skulptuur (raidkunst; raid- 
kunstiline teos), skulptuuri, 
406

sküüt (vanaaegse kolija rahva 
liige), sküüdi, 520

slaavi [keeled, rahvad]; slaav
lane, 'slaavlase, 275; slaav
lus, 'slaavluse, 272

['slips] vt. lips [-u]
slovakk (slaavi rahva liige), 

slovaki, 527
sloveen (slaavi rahva liige), 

sloveeni, 405
sm — sentimeeter (lüh. ka cm) 
smaragd (roheline kalliskivi), 

smaragdi, 438; ~ ^roheline
jne.

smirgel (kivide ja metallide 
lihvimise v. poleerimise va- 

1 hend), 'smirgli, 188; ~ paber 
jne.

smoking ([härrade] must lühi
ke õhtukuub; õhtuülikond), 
~i, 221; r^jllikond jne.

s. o. — see on
soa vt. suga; ~J,aad VJ-aeA 

jne.; ~line, ~lise, 276; ^ne,
I ~se, 263
I sobe (kokkulepitud; kujunenud 
j harjumuste kohane, tavali-

। ne), ^/da, 195; sobilik, sobi
liku, 733; sobima (passima,
sündima, sünnis olema; kok
ku passima, kokku leppima), 
sobida, sobin, 923

sobimatu, 255; sobimus 
(kokkuleppimus, leping), so
bimuse, 280

sobin, ~a, 200'
sobing (kokkulepe), ~u, 240 
sobisema, 951; sobistama, 944 
sobitama, 945; sobitus, sobitu

se, 280; sobitus katse jne.; 
sobiv, sobiva, 210

sõbrata vt. soprama
sodi, 97; ~ma, ~da, ~n, 

923; ^ne, ^,se, 273
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soe, sooja, 338
soe 2. vt. susi
'soen vt. sugema 1. ja 2.
'soend (libahunt), ~i, 156
'soendama (— soojendama), 

'soendada, soendan, 926; 
soenema (— soojenema), 
'soeneda, soenen, 932

soeng, z^u, 160
soerd (vääriti arenenud olend), 
^i, 156; ~iline, hilise, 283

soetama, 'soetada, 'soetan, 928; 
soetama, 'soetuda, soetun, 

936; 'soetus, 'soetuse, 272
soe tõbi jne.

'soe tõlv (taim) jne.
sofism (pettejäreldus, näilik 

põhjendus), sofismi, 428; so
fist (pette järeldustega tar
gu tle ja), sofisti, 439; sofist
lik, sofistliku, 729

soga, 40; ~ma (segaseks 
v. sogaseks tegema), ~da, ^n, 
914; ^ne, ~se, 273; ~nema, 
950

sohi 'jutt [^jutu] (salajutt) 
sohi^kaup (pettuskaup) jne. 
sohi laps (kõrval-, vallaslaps)

jne.
sohin, z^a, 200; sohisema, 951; 

sohistama, 944
sohk 1. (sugu, selts, mest; kõr

val kasu, -tulu; kõrvalnaine, 
-laps), sohi, 648

sohk 2. (pettus; petis), sohi, 
648; z^i [tegerfla]

sohu vt. soo 2.
sohva, 141
soider (lahtine koht jääs me

rel), 'soidra, 180
'soiguma (tasa oigama), soi

guda, soiun, 1048
soigutama (soikuma panema), 

945

soik 1. ([sarika] tits, tugi), 
soigu, 532

'solk 2. (soikumine, soikus- 
olek), soigu, 532; ~ama (soi
gutama), soigata, ~an, 1096; 
~u [jääma]; «uma, ^,uda, 
soigun, 1022; ^us [olema]

soine (soorikas, soone), soise, 
262

soja uba
[so ju tarna, 945] vt. soojutama
'sokk, soki, 527
sokk, soku, 548

sokuke [ne], sokukese, 286
soku laad' (— šokolaad), so- 

kulaad i, 399
sokutama, 945
sola (metsaga, võsastikuga, 

jõekääruga piiratud vähem 
lagendik), z-v, 54; zx/S'tlk 
(solade rühm), z^stiku, 733

soldat, ~i, 235
solge (— solk), solke, 747
solge (kõhuuss), solkme, 845
sol gine, sol gise, 273
solgutama, 945; solgut[e]lema, 

solgutleda e. solgutella, solgu- 
t[e]len, 949

solidaarne (ühiste huvidega 
seotud; seoslik, ühine [vas
tutus] ; seosvastutuslik), so
lidaarse, 265; solidaarsus, 
soli daarsuse, 272; soli daar- 
vastutus jne.

soliidne (kindel, tugev, püsiv, 
tubli; põhjalik, usaldatav; 
kaine, mõõdukas), soliidse, 
265; soliidsus, soliidsuse, 272

solin, ~a, 200; solisema, 951 
solist (soololaulja, -mängija), 

solisti, 439
solistama, 944
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solk, solgi, 520a; ~ima, ~i- 
da, sol gin, 1013

solkme vt. solge [solkme]
'solksama, solksata, solksan, 

1095; solksuma, solksuda, 
solksun, 1008; solksutama, 945

solotnlk (raskusmõõt), solot- 
niku, 733

'solvama (haavutama, haava
ma [sõnadega, teguviisiga]), 
solvata, 'solvan, 1094; sol
vang, solvangu, 240

sombe (sompimine; somp 
[sombu]), sompe, 745; som
bune (— sompus), sombuse, 
273

somp (segadus, segiolek; paks 
udu), sombu, 543; ~ima (se
gi ajama, segi pilduma, segi 
pildudes rikkuma), ~ida, 
sombin, 1014; ~jas (tume, 
[paksult] udune, sompus), 
~ja, 170

somps (— somp [sombu]), 
sompsu, 475

'sompu [minema] (segaseks, 
uduseks); ^ma (segi, sega
dusse minema; sompu mine
ma), ~da, ~n, 936;
[olema] (segane, udune)

sonaat (liik helitöid), sonaadi, 
520

sond (põua-aur), sonnu, 670
son deerima (põhjasügavust 

mõõtma, uurima; pinda kat
suma), 982

sondene (põua-aurune, udu
ne), sondese, 276; 'sonduma 
(uduseks, tumedaks minema 
lilma, taeva kohta]), 'sondu- 
da, sondun, 936

o nett (4-salmiline, 14-realine 
luuletus), soneti, 531

song (sisemine vigastus), son
ga, 350; songa vöö jne.

songer maa (läbi-, ülestõngu- 
tud, -tuhnitud maa); songi
ma (tuhnima, tõnguma), 'son
gida, songin, 992

soni 1. (müts), 104; ~jmüts 
jne.

soni 2. (jamps), 104; ~ma 
(jampsima), ~da, ~n, 923

'sonkima ([segi] sõtkuma, ton- 
kima, torkima), 'sonkida, 
songin, 1013

sõnne (— sond), sonde, 762; 
sonnu vt. sond; sõnn une (— 
sondene), sonnuse, 273

\ sonoorne (kõlav, täiekõlaline),
I sonoorse, 265; sonoorsus,
| so noorsuse, 272
| soo! 1.
j 800 2., 6
I 'soo 3. vt. sugu

sooba vt. soop 1. ja 2.
'soobel (loom), 'soobli, 188; 

soobli^na/iA: jne.
sooda, 141
'soodsus, />/e, 272
[oma-] soodu
soodus (päriolev, kohane, ka

sulik, edendav), 'soodsa, 186;
soodustama, 944; soodustus, 
soodustuse, 280

sooja vt. soe; ~ne, ~se, 273; 
~ südameline jne.

[sooja uba] vt. sojauba
soojendama, 941; soojendus, 

soojenduse, 280; soojenema, 
950; soojuke[ne], soojukese, 
286; 'soojuma, 'soojuda, 'soo- 
jun, 935; [ühe-] 'soojune,
soojuse, 275; 'soojus, 'sooju- 
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se, 272; soojus mõõt, soojus- 
jlhik jne.; soojutama, 945

'soo^kai? (taim), ~Jcask jne.;
~kas (soorikas, soine), ^ka, 
171

sool (maitseaine), soola, 321
sool (soolikas), soole, 373
soola kala, ~^tüügas jne.;

~kas (kaunis^soolane, soola
sevõitu), ^ka, 257; soolama, 
~ta, 'soolan, 1091; ^ne, 
-vse, 273; soolduma (soola
seks minema, soolvees ole
ma), *'soolduda,  'sooldun, 936

soole kuivatus, uss jne.;
~line, ^lise, 283

'sool hape jne.
soolika rohi jne.; soolikas, soo

lika, "257
[nais-] 'sooline, 'soolise, 276
'soolakana! jne.
'soolne, 'soolse, 265
soolo (üksilaul; üksimäng; liik 

kaardimängu), 146; ,-^J.aul 
jne.

soolsus (soolasisaldavus), ~e, ! 
272; sool^vesi jne.

soome (— soome keel), 143; , 
soome [keel, kirjandus];
~ keelne jne.; ^line, ~lise, 
283; /vndama (soome keelde 
tõlkima), 941; ~ jpärane jne.;
~stama, 944; istuma, 954;
soome-ugri [keeled]

soomitsema (soomuseid maha
ajama), 952

soomlane, soomlase, 275
soomukas (taim), soomuka, 257
soomus, ~e, 269; ~eline, eeli

se, 283; z^ene, ~ese, 283;
laev, ~ rüü, ~^tõbi jne.;

^lik, z^z liku, 733" z^z tarna, 
944; z^ztus, z^ztuse, 280

soon, soone, 376; seonduma

(end soonima), seonduda, 
'soondun, 936

soone, 'soose, 263
soone kanal, ^kramp jne.; 

~line, ~lise, 283; ^ne, ^se, 
273; ~s tik, istiku, 733; soo
nikas (soonerikas, sooniline), 
soonika, 257; sooniline, sooni
lise, 283; soon ima, soon ida, 
soonin, 981; soonine, soonise, 
273; soonis tarna (sisse sooni
ma), 944; soonitama (soonte
ga varustama, sooniliseks te
gema), 945, soonitus, soonitu- 
se, 280; soon kasvaja, 249, 
soon' kest jne.; soon lik,
soon liku, 729

soo-'oh!
'soop 1. (seebikeetmisel järele- 

jäävad seebi jäänused), sooba, 
483

soop 2. (vesine maa, kevadeti 
ja sügiseti veealune madalik), 
sooba, 483

soo^pihl (taim) jne.
[sooritama, 945] vt. õiendama, 

tegema, teostama, korda saat
ma, täitma

soosik (armualune, pailaps), 
~u, 241; soosima [kedagi] 
([kellegi] poolt olema, [kelle
legi] armuline olema, [keda
gi] soodustama v. toetama), 
'soosida, soosin, 983; soosing 
(arm, poolehoid, toetus), soo
singu, 240

'soost (— soust), söösti, 439
'soostuma 1. (sooks muutuma), 

'soostuda, 'soostun, 936
soostuma 2. [millegagi] (nõus

tuma, nõusse hakkama, nõus 
olema), 'soostuda, 'soostun, 936

soota (asjata)
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sootu, 169; ~ks (täiesti, 
üsna, hoopis), lt ( soo
tuks)

soov, soovi, 411; sooveldama 
[kedagi] ([kellelegi] head soo
vima, [kedagi] heatahtlikult 
toetama, soosima), 940; soovi
avaldus jne.; soovik 1. (hea

soovlik poolehoidja, soovelda- 
ja), sooviku, 241

soovik 2. (soine, vesine heina- 
v. karjamaa), ~u, 241

soovi ^kohane jne.; ~line, ^vii
se, 283; soovima, 'soovida, 
,wn, 984: 'soovimus, soovimu- 
se, 280; ~vsedel jne.; ~tarna, 
945; ~tav7 ~tava, 210; ~tus, 
~tuse, 280; rwtusvkiri jne.; 
soovjause jne.; [hea-] soov- 
Uk, ^soovllku, 729; soov tik
kus, 'soovlikkuse, 272

sopaJcirjandus jne.; ~ne, ~se, 
273; ~stama (sopaseks tege
ma), 944

soperdama, 942; soperdis, soper
dise, 279; soperdus, soperduse, 
280

sopik (meresopike), ^u, 241; 
sopiline, sopilise, 283; [välja] 
nopistuma (sopina [väljapoo
le] tulema), 954; sopiti (sop- 
pipidi); sop iik (sopimoeline, 
sopiline), sopliku, 729

sopp (muda, pori), sopa, 503 
sopp (ots, lõpp, [tagumine] 

nurk; lohk; laht), sopi, 528 
sopraan (kõrgeim lauluhääl), 

sopraani, 405
soprama (läbi pehme linne ja 
jää segu kõndima), sõbrata, 
sopran, 1105

sops, sopsi, 433; sopsa[h]tama, 
943; ~aina, sopsata, ~an,

1095; —ima, —ida, sopsin, 
997; sopsutama, 945

soputama ([tiibu] raputama, sa- 
putama), 945

sorakil [olema] (korratult alla
poole rippuv); —e [minema]

sorav (ladus, voolav), —a, 210;
—us, — use, 280

sor di vt. sort; — arendus jne.;
—line, — lise, 283

sõrg (allarippuv seisund), so
ni, 680

sorgo (taim), -, 146
sorg^saba jne.; —u [jääma];

—us [olema]
sorima, sorida, sorin, 923
sorin, — a, 200; sorisema, 951;

soristama, 944
'sorkama, sorgata, sorkan, 1099; 

'sörkima, sörkida, sorgin, 
1013

'sor r (öösorr — lind), sor ri, 416
'sorss (metspart), sorsa, 494
'sor t, sor di, 524; sor teerima 

(— sortima), 982; —ima (väl
ja otsima, sortidesse jaota
ma), —ida, sor din, 1016; sor
timent (sorditud kaupade ko
gu, kaubaladu; võõraste kir
jast ustoodete ladu), sortimen
di, 524

sor ts ([kuri] nõid), sor tsi, 435 
sorts (lärts, sirts; piste), sort

su, 475
'sor tsima (nõiduma), 'sor tsida, 

sor tsin, 999
soni, —, 127
sosi (sosiseja, sosistaja), —,108; 

—ma (sosisema, sosistama), 
—da, —n, 923, — n, —na, 200;
—seina, 951; — s taina, 944;
— stus, — stuse, 280

'sos kima (— suskima), sos ki
da, sosin, 1042

23
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'sots, sotsi, 434
Botsi'aa.1 ministeerium, ~ ^sea

dus jne.; ^ne (ühiskondlik, 
ühiskonnasse puutuv), ~se, 
265; sotsiali seerima (ühiskon
na valdusse võtma), 982; sot
sialism (pahempoolne politi- 
line liikumus), sotsialismi, 
428; sotsialist, sotsialisti, 439; 
sotsialistlik, sotsialistliku, 
729

sotsioloog, sotsioloogi, 401; ~ia 
(ühiskonnateadus), ~ia, 248; 
sotsioloogiline, sotsioloogilise, 
283

'soust (kaste [kastme]), sousti, 
439; sousti kann [-u] jne.

sova (lattidest, hagudest jne. 
tehtud võretaoline alus [näit, 
heinakuhjal, ehitisel jne.]), 

82a
spa leer (rida), spaleeri, 406 
spargel (aspar), 'spargli, 188 

speditsioon (kaupade edasi toi
metus, kaubaveoäri), speditsi- 
ooni, 405

spekter (— spektrum), spekt
ri, 190; spekt raal analüüs 
jne.; spektraalne (spektru- 
misse puutuv, spektrumi abil 
toimetatav, spektrumi-), 
spekt'raalse, 265; spektrum 
(valguskiire murdumisel tek
kiv värvi järjestis), 'spektru
mi, 226

spekulant (angeldaja; mõtleja, 
juurdleja), spekulandi, 524; 
spekula tiivne (spekulatsiooni
le rajatud), spekulatiivse, 
265; spekulatsioon (angel- 
dus; mõtlemine, juurdlemine, 
mõttetarkuslik uurimine), spe
kulatsiooni, 405; spekuleeri

ma (angeldama; mõtlema, 
juurdlema), 982

'spet s (spetsialist, eriala-mees), 
spetsi, 434

spetsi aal ala, ~^uurimus jne,; 
~ne (eriline, eri-), ^se, 265; 
~sus, ~suse, 272; spetsiali
seerima (spetsiaalselt korral
dama v. esitama, spetsiaal
seks tegema), 982; spetsiali
seeruma, 939; spetsia list, spet

sialisti, 439; spetsiali teet (eri
ala; spetsiaa Isus), spetsiali
teedi, 520

spetsifikatsioon (üksik asjaline 
esitus v. nimestik), spetsifi
katsiooni, 405; spetsifit seeri
ma (üksikasjaliselt esitama), 
982; spetsiifiline (isepärane, 
eriomane, eri-), 283

spinat (toidutaim), spinati, 235 
spio naaž (salakuulamine), spio- 

naaži, 410; spioon (salakuu
laja), spiooni, 405

spiraal (keerd-, kruvijoon, kee- 
rits), spiraali, 403; Joon, 
~ vedru jne.; ~ne, ~se, 265 

spiri tism (vaimudega suhtlemi
ne), spiritismi, 428; spiri tist, 
spiritisti, 439; spiritistlik, 
spiri tistliku, 729

spon taanne (iseenesest tekkiv, 
enda algatusel toimiv, ilma 
välispoolse tõuketa), spon
taanse, 266; spontaansus, 
spon taansuse, 272

'spoor (eos), spoori, 406
spordi ala, ~jnees, ~jõivas- 

tis, "~Jeadus jne.; ~line, 
^/lise, 283

sport, spordi, 524; ~ima, ~ida, 
spordin, 1016; ~lane, ~lase, 
275; ~ lik, ~liku, 729

sprott, sproti, 531
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s. t. — see tähendab
staadion, ~i, 137
staadium (arenemisaste, järk;

seis, olukord), ~i, 136
staap, staabi, 517
staatika (tasakaaluõpetus),

250; staatiline (tasakaalus; 
staatikasse puutuv, tasakaalu- 
õpetuslik), staatilise, 283

stabiilne (kindel, püsiv, seisu- 
kas, muutumatu) stabiilse, 
265; stabiilsus, stabiilsuse, 
272; stabiliseerima (stabiil
seks tegema), 982

standard (normaalmõõt; eesku
ju), ~i, 219; ~Jcaup jne.

stanniol (inglistinapaber), ^i, 
135

stardi puuk jne.
start ([võidujooksu, -ajamise] 

algus), stardi, 524; ~er (star
di korraldaja; [jõuvankri] 
käivitaja), ~eri, 230; ~ima, 
~ida, stardin, 1016

sta tist (tumm kõrvalkuju näi
telaval v. kinolavastuses), 
statisti, 439

statistik, ^u, 241; ^a (arvus- 
tik; arvustikuteadus), ~a, 
250; statistiline (arvustikuli
ne), statistilise, 283

sta tuut (põhikiri, põhimäärus), 
statuudi, 520

stea riin (rasuaine küünalde 
valmistuseks), steariini, 405

steng (— teng [-i]), stengi, 422 
steno graaf (kiirkirjutaja), ste-

nograafi, 400; ^ia (kiirkiri; 
kiirkirjaõpetus), ~ia, 248; ste- 
nograafiline, stenograafilise, 
283; ~irna, 977; stenogra fee- 
rima (— stenograafima), 982; 
stenogramm (kiirkirjutis), 
stenogrammi, 414 

stepi loom jne.; stepp (rohtla), 
stepi, 528; 'steppjayendik jne.

stereo meetria (geomeetria osa), 
248; stereomeetrliine, ste- 

reomeetrilise, 283
stereo skoop (kahe silmaklaasi- 

ga vaateriist, mille kaudu vaa
datav kaksikpilt annab ruu
milise kujundi mulje), stereo- 
skoobi, 517

steriilne ([haigus-] idutu; sigi
matu), ste riilse, 265; ste riil
sus, ste riilsuse, 272; sterili- 
'seerima (steriilseks tegema), 
982

sterlet (kala), ~i, 235
[nael-] sterling (Inglise raha

ühik), ~i, 221
[ stift, 439] vt. tihvt
stiil (kirjutusviis, väljendus

laad; kujutusviis, kunsti- 
suund; ajaarvutus), stiili, 403; 
stiili kindel, stiiliJlage, stiili- 
Jjpetus jne.; stiililine, stiilili
se, 283; ~ne, ^se, 265; stiilis- 
tama ([stiilipäraselt] kujuta
ma v. vormima), 944; stilisee
rima (— stiilistama), 982; sti
list (stiilimeister), stilisti, 439;

stilistika (stiiliõpetus), stilisti
ka, 250; stilistiline, stilistilise, 
283

stipendiaat (stipendiumisaaja), 
stipendiaadi, 520; sti pendium 
(abi-, toetusraha [õppimi
seks]), stipendiumi, 136

stjuuard (laevateener, -kelner), 
~i, 219

'stoo virna (laevakoormat kor
raldama), stoovida, stoovin, 
984

strasnik (valvur), strasniku, 241 
strateeg, strateegi, 401; ~ia 

| (sõjakunst, väejuhtimise õpe
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tus), ^ia, 248; strateegiline, 
strateegilise, 283

stratos fäär (õhkkonna ülemine 
kiht), stratosfääri, 406

streigiline, streigilise, 283; strei
gi murdja jne.

'streik, streigi, 515; ~ima, ~i- 
da, streigin, 1010

'stroof (salm), stroofi, 400;
stroofiline, stroofilise, 283

'strontsium (metall), ~i, 136
struktuur (ehitus, ehituslaad, 

koetus), struktuuri, 406; struk
tuuriline, struktuurilise, 283

strühniin (mürk), strühniini, 
405

'stseen (lava, vaateväli, tege
vuskoht; etteaste, pilt [näi
dendis] ; toimus, sündmus, 
pilt), stseeni, 405

studeerima (õppima [ülikoo
lis]), 982; student (üliõpila
ne), studendi, 524; stuudio
(tööruum, -tuba), stuudio, 
253; stuudium (õppimine [üli
koolis] ; teaduseharrastus, tea
duslik tegevus), 'stuudiumi, 
136

'stuuvhna (aurutama, hautama), 
'stuuvida, stuuvin, 984

su vt. sina [sinu]
subjekt (isik; [lause] alus), sub

jekti, 438; subjek tiivne (isik
lik, isiklikule tundele v. heaks- 
arvamusele vastav), subjek
tiivse, 265; subjek tiivsus, sub
jektiivsuse, 272; sub jekt Jav- 
se jne.

sublimaat (keemiline ühend), 
sublimaadi, 520

subordinatsi oon (alistus, alis
tumine), subordinatsiooni, i 
405; subordi neerima (alista- !
ma), 982; subordi neeruma, 939

substantiiv (nimisõna), subs
tantiivi, 411; ^,ne, ~se, 265

substants (ollus), substantsi, 
435

substituut (asetäitja, asenda
ja), substituudi, 520

subtroopiline (lähistroopiline), 
subtroopilise, 283

[sudak, ^u, 241] vt. koha, ko- 
hakala

sudima (kiirelt rahmeldama v. 
askeldama), sudida, sudin, 923

suf[f]iks ([sõna] liide), 232 
suf löör (etteütleja [eriti näite

laval]), suflööri, 406
suga (— sinuga) vt. sina [sinu] 
suga (jäme hari, kamm; kan-

gakudumiskamm), soa, 298; 
~ jpea (taim) jne.

sugar (kepp, kaigas; teatav 
[ree-] pulk), ~a, 203

suge (see, millest miski tekib v. 
midagi koostatakse, alge), 
~ me, 211; ~ nia 1. (— suge
nema), ^,da, soen, 964

sugema 2. (soaga harjama, kam
mima; peksma, rookima), su
geda, 'soen, 964; suge takud 
(linadest sugemisel saadavad 
takud)

sugenema (tekkima, sündima, 
kujunema), 950

sug[g]e'reerima (sisendama 
[mõtet v. otsustust]), 982; 
sug[g]esti'oon (sugereerimi
ne, tahtemõjustus), sug[g]es- 
tiooni, 405

sugima (sigi[ne]ma, tekkima; 
korda minema, hästi mine
ma, õnnestuma; sobima), su- 
gida, sugin, 923; sugimus, su- 
gimuse, 280

sugu, soo, 318; [võtsin] sugu 
[leiba] (natukese); ~de va-
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heline jne.; ~^elu, ~ Jiaru 
jne.; [ei]~gi; ^kas (rikas 
järeltulevast soost), ^ka, 257;

'kõnd, konna, 726;
~ kondlik, ^.'kondllku, 729;
^lane, ~lase, 282; lik, 
^liku, 733; ~line, ^lise, 283; 
~lus, ~luse, 280; ^lusvvahe
kord jne.; ^-ne, ^se, 273; 
~jpool, ~jpõlv jne.; [mit
me-] ~ sus, z^/suse, 280; ~ta
rna, 945; (sugutamisva-
hend), ^ti, 252; ^tu, ^tu, 
255; z^tus, z^ztuse, 280; ~jvõi- 
me, ~jvõsa jne.

suhe [millegagi] (vahekord) v. 
[millessegi] (suhtumine), 'suh
te, 775; z^zlda vt. suhtlema

suhin, z~a, 200; suhisema, 951;
suhistama, 944

suhkar (kuivatatud leib, kui
vik), ~i, 230

suhkru naeris, ~roog jne.; 
~ne, z^se, 275; suhkrustama 
(suhkruks, suhkrutaoliseks 
muutma), 944

suhkur, suhkru, 193; suhkur
dama (suhkruga magusaks 
tegema), 942; ~ tõbi jne.

suhte vt. suhe; z^kas (õiges 
vahekorras, heavõrdeline), 
~ka, 257; —Une, — lise, 283; 
—Usus, —lisuse, 280; [ses] 
—s ([selle] poolest, [ses] tü
kis) ; suhtlema [kellegagi] 
(läbi käima), suhelda, suht

len, 1166; 'suhtlus, 'suhtluse, 
272; suhtuma [millessegi] 
([millegagi] vahekorras ole
ma; [millegi kohta] teatavat 
seisukohta v. vaadet omama), 
suhtuda, 'suhtun, 936

suhu vt. suu; — piste jne.

suhvel (laegas, laadik), 'suhvli, 
188

[ sui 1., 21] vt. suvi
[ava-] sui 2. ([lahtise] suuga)
sule (kinnitusvahend), suidme, 

846
suiga[h]tarna (korraks suiku- 

ma), 943; suigutama, 945; 
suigut[e]lema, suigutleda e. 
suigutella, suigut[e]len, 949

'suik, suigu, 532; — uma, — uda, 
suigun, 1022

suilas (— suulas), suila, 776
['suiline, 276, 'suine, 263] vt. 

suviline, suvine
suisa (otse, lausa, hoolimatult, 

põhjusetult)
suisu!; -tarna (magama loilu- 

tama, kussutama), 945; —tus, 
— tüse, 280

suits, suitsu, 475; —ema, —e
da, suitsen, 975; suitsetama, 
945; suitsetas, suitsetase, 280; 
saitsetasvruum jne.; — ev,
—va, 183^

saitsa^kaZa, - tare jne.; —kas 
(suitsurohke/ täis suitsu), 
— ka, 257; -Une, — lise, 283; 
suitsuma, 936; — ne, — se, 273; 
-tarna, 945; —tus, 280

['saiaviil] vt. suvivili
sujuma (ladusasti libisema, hel

juma, voolama, edenema), su
juda, sujun, 924; sujuvalt (li
bedasti, ladusasti, ühetasaselt- 
voolavalt)

sukaline, sukalise, 283; suka- 
jvarras jne.

sukelduma (vee alla minema), 
953; sukeldus, sukelduse, 280

'sukk, suka, 499 
sukka vt. sugu

'suks (kangaspuude tallalaud;
suusk), sukse, 391
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suks (hobune), suksu, 476; suk- 
su (— suks), suksu, 147; suk- 
sutama (hobuseid juurde mee
litama), 945

sul (— sinul) vt. sina [sinu]
sula, 54; ^kas (sulavõitu), 

~ka, 257; ~m (mitme metal
li kokkusulatis, metallisegu), 
~mi, 226; ~ma, ^da, ^n, 
914; /^misjpunkt jne.

sulane, sulase, 273; sulas[e] lik, 
sulas[e]liku, 733

sula raha jne.; tarna, 945;
~tis (sulatamise saadus, su
latatud aine), ~tise, 279; 
~tus (sulatamine), ~tuse, 
280; ^tus^ahi jne.; ~va, 
210; ^vus, ~vuse, 280

sul bi vt. sulp
sule (sulgemine), 'sulge, 766
suleke[ne], sulekese, 286; sule- 

line, sulelise, 283
suleng ([ühekordne] sulgemi

ne), ~u, 240
sule pscr, ~ sõda jne.; ^stik, 

^-stiku, 733
sul g (linnusulg; kirjutussulg), 

sule, 622
"sulg (kinniolek, sulgemisseisu- 

kord; sulus; [veevoolu] kin
nipanek, tõkestus, pais; no
hu; aedik; sulgmärk, klam
ber), sulu, 677; ~ema, ~eda, 
sulen, 1030

suTgine (— sulgne), 'sufgise, 
277; sulgjas (suletaoline), 
'sulgja, 170; sulg^kate jne.

'sulg klapp jne.
Sulg^Tcrae jne.; ^lane (sule- 

kandja, lind), ~lase, 275
'sulgmus (kinniolek, sulgemis- 

seisukord), ^e, 272; sulg- 
märk jne.

•sul gne, 'sul gse, 265; sul g pa
di jne.

'sulg^seisak jne.; ~uma (kinni 
minema), ~uda, ^un, 936;

uinus, sumuse, 280; ^ur 
(sulgeja, sulgemisvahend), 
~uri, 230; ^us (sulgemissei- 
sukord), ~use, 272

suli, 103
sulil [olema]; sülima (sulil ole

ma, sulgkatet vahetama), su- 
lida, sulin, 923

sulin, ~a, 200; sulisema, 951; 
sulistama, 944

sülitama (sulgedega katma), 
945; sulituma, 954; sulitus, 
sulituse, 280

sulle vt. sina [sinu]
sulp (rokk, jahuga segatud 

loomajook), sul bi, 522
sulps!; sulpsa[h] tarna, 943; 

sulpsa[h]tus, sulpsa[h]tuse, 
280; ~ama, sulpsata, ~an, 
1095; sulpsima, sulpsida, 
sul psin, 999; ~lema, sulpsel- 
da, ^/len, 1138

sult (— sinult) vt. sina [sinu] 
sultan, ^i, 228; lik, ^liku, 

733
sulu vt. sulg [sulu]; ~ksis 

[olema] (sulu taga, kinni); 
~ksisse [jääma]; iksist 
[pääsema]; ~s (ühenduse 
katkestus välisilmaga, sulus- 
tus), ~se, 269; ^stama [mi
dagi] ([millelgi] välisilmaga 
ühenduse katkestama, liikle
misteed sulgema [näit, riigil, 
piiratud kindlusel]; [veevoo
lu] suluksisse panema, tõkes
tama, tammistama), 944; ~s- 
tus, ^stuse, 280

sumadan, ~i, 137
sumak (tume mürts), ~u, 241
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sumama

sumama (näit lumes), sumada, 
suman, 914

sumb (— summ), summa, 576 
sumbuma (õhuvahetuse puudu

sel umbseks muutuma), sum
buda, sumbun, 936

sume (tume, udune, hämar, eba
selge; mahe, pehme), ~da, 
195; ~dus, ~duse, 280; ~jas 
(— sume), ~ja, 256

sumin, ^a, 200; sumisema, 951 
'summ (hulk, trobikond, parv), 

summa, 343
[raha-] summa, 141; ~line, 

^lise, 283
'summama (sumba kokku aja

ma, kokku kuhjama), sum
mata, summan, 1093

sunune (udusus, tumedus), 
summe, 738

surn meerima (— summima 2.), 
9S2

'summima 1. (sumama; rohmi- 
ma, rühmama; võmmima, 
partsima, loopima), 'summida, 
summin, 987

summima 2. (kokku arvutama, 
summaks liitma), 'summida, 
summin, 987

'summuma (sumba kogunema, 
kokku kuhjuma), 'summuda, 
'summun, 936

summune (sume [ilm]), sum- 
muse, 273; summus (sume- 
dus, summe), summuse, 272

sammutama, 945
sump (kalakumm), sumba, 492 
sump (udu, summe), sumbu, 

543; ~jas (sumejas), ~ja, 170 
sumpt (— tsunft), sumpti, 438 
sun d, sun ni, 645; eksemp

lar, ~ jmäärus, ~ ^sissenõue, 
754, jne.; ~ima, ~ida, sun
nin, 1037; ~'lik, ^,liku, 729;

~us, ^use, 272; ~uslik, sus
liku, 733

sunnik, ^u, 241
sun niiine, sun nilise, 283; sun- 

nine, sunnise, 273; sunnis- 
jmaine (maa külge kinnista
tud [talupoeg]) jne.; sunni
töö jne.; sunni viisil 

supel^/coTit, ~ saks [-«], ~jvõõ- 
ras jne.

super fosfaat (väetis) jne.;
^.intendent (kirikuringkonna 
ülemvaimulik), ^intendendi, 
524; elatiiv (ülivõrre), ela
tiivi, 411; elatilvne, ~la- 
'tiivse, 265

supi^kauss jne.
'suplema, supelda, 'suplen, 1146;

suplus, supluse, 272
supp, supi, 528
supp (jääsoga), supu, 550
'supsima, 'supsida, supsin, 997
surelik, sureliku, 733; ekus,

ekuse, 272; surema, surra, 
suren, 921; surematu, surema
tu, 255; surematus, surematu
se, 280; suremus, suremuse, 
280; suretama, 945; surev, su
reva, 210; surevus, surevuse, 
280; suri lina (surnulina) jne. 

surimuri (segadik, segu, sega-
sodi), e, 106

surin, ea, 200; surisema, 951;
suristama, 944 

suri särk jne. 
'surm, surma, 356 
surma eelne, e pntk (taim), 

e^tunnistits jne.; eilne, eil
se, 283; surmama, eta, 'sur
man, 1094; 'surmav, 'surmava, 
210; surmavus, 'surmavuse, 
280; sarme (surmamine), 'sur- 
me, 739; surm kindel jne.; 
surm liir, 'surmliku, 729
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surn. — surnud
surnu, 168; ~ aed, ~ keha 

jne.; surnud, 817a; surnud- 
jpunkt jne.; 'surra vt. surema 

surrogaat (aseaine), surrogaa
di, 520

suru, 127; ~ Jkruvi. jne.;
~ma, ~da, ^n, 924; ~misi 

suru^sääs/c jne.
surutis (vajutis, press), suruti

se, 279; surutus (surutud 
olek), surutuse, 280; suru

tõrs, suru^õTik jne.; surva- 
ma (puruks tampima, litsu
ma; rõhuma, suruma), sur- 
vata, survan, 1094; surve, 'sur
ve, 739; surve udinõu jne.; 
survuma, 'survuda, 'survun, 

939
sus (— sinus) vt. sina [sinu] 
susi (hunt), 'soe, 307
susin, ~a, 200; susisema, 951;

sosistama, 944
suskama (tõukama, torkama), 

susata, 'suskan, 1131; 'suski- 
ma (korduvalt, kestvalt sus
kama), 'suskida, susin, 1042

susla, /^, 141
'sus s, sus si, 417
susse (— sinusse) vt. sina [sinu] 
sussutarna (magama kussuta- 

ma), 945
sust (— sinust) vt. sina [sinu] 
sut t (kala), sutl, 531 
'sutt vt. susi
'suu, 8; «vbuma ([suudme 

kohalt] sisse voolama), ~bu
da, ^,bun, 935

suudan vt. suutma
suude (— suue), 'suudme, 839
suude (suutmine, jaks), 'suute, 

743
'suudlema, suudelda, suudlen, 

1135; suudlus, 'suudluse, 272; 

suudme ala jne.; suue ([suu-] 
avaus; suubumiskoht, jõesuu), 
suudme, 846; 'suukas (suilas), 
suuka, 171; 'suu korv, 'suu- 

jne.; suulas (lobiseja, 
tühjade juttude tegija, keele
peksja), suula, 776; 'suu lik, 
suuliku, 729; suuline, suuli

se, 276; 'suumine (suupoolne), 
'suumise, 277

suunaline, suunalise, 283; suu
nama (juhtima v. sihtima tea
tud suunas), suunata, 'suu
nan, 1091; suunane, suunase, 
273

'suund ([liikumise] siht), suu
na, 589; ~uma (end suuna 
ma, liikuma [millegi poole]), 
~uda, ~un, 936; ~us, ~use, 
272

'suune, suuse, 263
suunma (— suunama), suun

da, suunan, 1061
'suur, suure, 377; ~duma (suu

reks muutuma), ~ duda,
z^dun, 936

suure arvuline, ~ meelne jne.; 
~line, z^lise, 283; ~m, ^ma, 
199; undama, 941; ^ndus, 
z^nduse, 280; ^ndus^ klaas 
jne.; ~nema, 950; ~ jpärane 
jne.; z^sti

suur linn, ~ sugune, ~^tükk 
jne7; ^'nik, ~niku, 729; [ven
na] z^u (suurune, suuruselt); 
suuruke[ne], suurukese, 286; 
~une, z^use, 275; ~us (suur- 
olek), zxzuse, 272

suurus (eine, pruukost), ^e, 269 
'suurus^sufte, ~ jvahe jne.; suu-

rustama, 944; suurust[e]lema, 
suurustleda e. suurustella, 
saurust[e]len, 949; suurustus, 
suurustuse, 280; suuril tasa
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sõdur, ~i, 230; lik, ^liku, 733 
'sõel, sõela, 320; sõelaline, sõe- 

lalise, 283; ~ J,uu jne.; sõelu- 
ke[ne], sõelukese, 286; ^uma, 
^uda, sõelun, 1004

sõge, ^da, 195; ~dus, ^,duse, 
280; undama (sõgedamaks 
tegema), 941; ^ndus, indu
se, 280; ~nema, 950- sikk 
jne.

sõidak (jalutussõit, -käik, sõit- 
maminek), ^u, 241; sõida ta
rna (— sõidutama), 945; sõide, 
'sõite, 743

sõidu hind, ~ plaan jne.; ~k 
(sõiduriist), ^,ki, 223; ^line, 
~lise, 283; ~ tarna, 945; ~tus, 
~tuse, 280

sõim, sõime, 375
'sõim, sõimu, 447; ^ama, sõi

mata, A,an, 1091; ^lema, sõi- 
melda, ^len, 1135; sõimu sõ
na jne.

'sõit, sõidu, 538
sõitlema (tõrelema), sõidelda, 

'sõitlen, 1141
sõitma, 'sõita, sõidan, 1073 
sõja vt. sõda; jalal [olema];

jalale [sattuma]; ^kas, 
~ka, 257; ^kus, ^kuse, 280; 
~Jcäik, ~J,aev jne.; ^lik, 
~Hku, 733; "~line, ^lise, 283; 
/^ndus, induse, 280; ^ne, 
~se, 273; ~ jriist, ~ väelane, 
275, ~jväeline, ~ vägi jne.; 
~ väe ^teenistus jne.

sõkal (viljatera kesi), 'sõkla, 820 
'sõkline (sõklaid sisaldav), 'sõk- 

lise, 277
sõleline, sõlelise, 283; sõlene, 

sõlese, 273
sõi g (kaht lahusolevat asja 

ühendav osa; rinnapannal, 
rinnanõel), sõle, 622; ~ne,

(suuruse järgi, suuruse tõt
tu); suuruti (suuruse järgi); 
suur vaim, suur vesi jne.

suusa matk, ~^ee jne.; ~ta- ; 
ma," 945; ^tus, ^tuse, 280; j 
'suusk, suusa, 609

'suu sõnaline (— suuline) jne. j 
'suuteline, 'suutelise, 283; suut- ;

ma, 'suuta, suudan, 1073; suut
matus, 'suutmatuse, 280; suu- 
tus, 'suutuse, 272

suvatsema (sallima; lahkesti 
valmis olema, nii lahke ole
ma), 952

BMveJkuu, ~jvaheaeg jne.; ^11- 
ne, ~lise, 283; ~ne, ^>se, 273 

suveräänne (ülim, piiramatult 
valitsev, isevalitsuslik), suve
räänse, 266; suve räänsus, su
veräänsuse, 272

suvi, suve, 94; ~^kuusk, 
~jmüts, ~ jvili jne.; ^la, 
~la, 251; ^line, ^lise, 283; 
~ne, ~se, 273; tarna, 945; 
~ti; ~tus, /^tuse, 280

'sviiter (kootud jakk), sviitri, 
190

sõba (piklik villane suurrätt; 
tekk, voodivaip), 25

sõber, sõbra, 716; riik jne.
sõbrajilme, ~jmees jne.; ~ke-

[nef, ~kese," 286; lik, ^li
hu, 733; ~'likkus, ^'likkuse, 
272; ~line, ~lise, 283; ^ne, 
~se> 273; ^nna (— sõbratar), 
~nna, 151; ^tar, ^,tari, 138; 
sõbrem, sõbrema, 199; sõbru- 
kefne], sõbrukese, 286; sõb
rustama, 944; sõbrust[e]lema, 
sõbrustleda e. sõbrustella, 
sõbrust[e]len, 949; sõbrustus, 
sõbrustuse, 280; sõbruti

sõda, sõja, 291; ^lane, ^lase, 
282; sõdima, sõdida, sõdin, 923
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~se, 265: ~ vpuu (ühendav 
põikpuu) jne."

sõlm, sõlme, 387; sõimama, 
sõimata, sõiman, 1094; sõlme- 
koht jne.; sõlmeline, sõlme-

Hse, 283; sõlmes tlk, sõlmesti- 
ku, 733; ~ Jiein (taim),
~jpunkt jne.; sõi mik (sõlm; 
kokkusõlmitu), sõl miku, 241; 
sõl miline, sõrmilise, 283; ~1- 
ma, /x/ida, sõl min, 994; sõi - 
mine, sõl mise, 273; sõi mitse- । 
ma, 952; sõl mitus, sõl mituse, 
280; sõlmuma, 'sõlmuda, 'sõl- 
mun, 936

sõltlane (teisest rippuv, teise 
võimu alune isik), 'sõltlase, 
275; sõltlus, sõltluse, 272; sõl
tuma [millestki] (olenema 
[millestki], seoses olema [mil
legagi]), 'sõltuda, 'sõltun, 936; 
'sõltumus, 'sõltumuse, 280; 
'sõltus L (sõltumisseisu- 
kord), sõltuse, 272

sõltus 2. (kinnisidumise pael ;
[riiete küljes]), ~e, 272 

'sõltuvus (olenevus, rippuvus, 
seoses olek), ~e, 280

sõmer, ~a, 203; ^aline, eali
se, 283; ~ane, ~ase, 281; 
^dama (sõmerjaks, sõmera- 
liseks tegema), 942; ~duma, 
953; ^dus, ^,duse, 280; sõ- 
me rik, ^,iku, 733; ~ine, ~i- 
86, 283; ~jas (sõmerataoli- 
ne), ~ja, 256; ~^keha, ~^lu
mi jne.

sõna, 63; ~ ^kuule
lik, ~ raamat jne.; ^de-
mäng jne.; ~kas, ^ka, 257; 

^,'lik, —Uku, 733; —Une, 
—lise, 283; —ma, —da, —n, 
914; — ne, — se, 273; — stama, 
944; — s tik, — stiku, 733; — s- I 

tus, — stuse, 280; — stus^viis 
jne.; sõna-sõnaline, sõna-sõ- 
nalise, 283; sõna-sõnalt; sõ
nelema, sõnelda, sõnelen, 947; 
sõnelus, sõneluse, 280

sõnn, sõn ni, 415
sõn nik, —u, 241; —une, —use, 

281
sõnnis värss (noor pull)
sõnuline, sõnulise, 283
sõnum, — i, 226; —a, sõnuda, 

sõnun, 924; sõnu mik, — iku, 
733; — i saatja jne.; sõnu-
t[e]lema (osatama [teise sõ
nu]), sõnutleda e. sõnutel- 
la, sõnut[e]len, 949

sõpra vt. sõber
sõprus, — e, 272; — eline, — e- 

lise, 283; —lik, -Uku, 733; 
— ^vahekord jne.

sõra vt. sõrg; -Une, —lise, 283 
sõra silm (kaega silm)
sõratu, -, 255; sõra tõbi jne.
sõre (hõre, harv; jäme), — da, 

195; — dus, — duse, 280; — n- 
dama, 941; — ndus, — nduse, 
280; — nema, 950; —stik
(põrgastik), —stiku, 733

sõrg, sõra, 598; — j&der,
— loom jne.; —ne, — se, 265

sõr m, sõrme, 387; sõrmelaiu
ne jne.; sõrmeline, sõrmeli- 
se, 283; sõrmik, sõrmiku, 
241; sõr miline, sõr milise, 283; 
sõr mitsema, 952; - kübar,
— kinnas jne.; — ne, — se, 
265; sõrmus, sõrmuse, 269; 
sõrmustama, 944

sõru (soru, nõrguv, voolav ju
ga), -, 127

sõsar (õde), — a, 203; - riik 
jne.; —us, —use, 280

sõstar, 'sõstra, 825
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'sõstra mahl, ~ ^põõsas jne.; 
~line, /^/lise, 283; ~ne, ~se, 
275

sõtkas (lind), sõtka, 780
sõtke (sõtkumine), 'sõtke, 739; 

'sõtkuma, sõtkuda, sõtkun, 
1007; sõtkutama | midagi] (tal
lama), 945

sotse (isa õde), 143
sõud, 'sõu, 655; r^ejvõistlus 
jne.; sõudik (sõudja), sõudi- 
ku, 241; ~ma, ~a, sõuan, 
1081; sõue (sõudmine), ~e, 
754; sõue (lootsiku küljes), 
~me, 846

sõus (madal, kaldaäärne koht 
jões, kus kõrkjad kasvavad),
~e, 260

sõõm (tõmbus, lonks), sõõmu, 
446

sõõn ([piima, koore, mustuse] 
triip, viir; tume pilveriba, 
viir), sõõna, 325; ~a [mine
ma] (taeva kohta); sõõnali- 
ne, sõõnalise, 283; ~ama 
(sõõna kiskuma, segaseks, 
uduseks minema, kergelt pil
ve kiskuma), sõõnata, ~an, 
1091; sõõnane, sõõnase, 273; 
~ene (— sõõnane), ^ese, 
277; sõõnetuma (räpaseks, 
määrdunuks minema; sõõna- 
ma), 954

sõõr (ring [-i]), sõõri, 406
sõõra[h]tama (korraks sõõrdu- 

ma), 943
sõõrd L (põõsastara; vähelda

ne, taraga piiratud, põldude, 
metsade v. kõrgendikkude 
vaheline heinamaa; ale), sõõ
ru, 674

sõõrd 2. (piima vool [nisast]), 
sõõru, 674; ~uma (piima 

voolama, tulema [nisast]), 
~uda, ~un, 936

sõõre ([lina-] keere, säie), 
'sõõrde, 765

sõõre (ninal), sõõrme, 839
sõõri [käima] (ringi), ~k

(ümmarik, ellipsikujuline; 
ümmar asi, veerik, rull), 
~ku, 241; (pikerik ring, 
ellips), ^se, 268; ~ tarna
(ringina keerlema; ringis kee
rutama), 945; ~ti (— sõõri)

sõõrmeline, sõõrmelise, 283
sõõruline, sõõrulise, 283
Hõõrutama (piima [nisast] voo

lama pigistama), 945; sõõrU- 
tus, sõõrutuse, 280

säbar (kähar), ~a, 203; säba- 
'rik (— säbar), ~iku, 733;
^us, ~use, 280; säberdama 
(säbaraks tegema), 942

säbras (kärme, nobe), säpra, 
792

säde, zvme, 211; ^lema (säde
meid pilduma, särama), ~1- 
da, ~len, 947; lik, ~liku, 
733; undama (sädemeid pil
duma), 941

sädin, ^a, 200; sädistama, 944
säga (kala), 39
sägin, ^a, 200; sägisema, 951 
säh!
säherdune, säherduse, 281
sähin, ~a, 200; sähisema, 951;

sähistama, 944
sähkam (hoop, vise), ^a, 199 
sähvak (sähvav hoop), ^u, 241;

~as (— sähvak), ^.a, 257; 
sähvama, sähvata, 'sähvan, 

1094; sähvatama, 945; sähvi
ma, sähvida, sähvin, 1003

säie ([lõnga-] heie; [nööri, köie 
jne.] keere, kee), 'säigme, 847 
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säile (säilinud asi, [pühaku-] 
jäänus), 'säilme, 839; säilima 
(alal püsima, hoiduma), 'säi
lida, säilin, 979; säilitama 
(alal hoidma), 945; säilitas, 
säilituse, 280; säiliv, säiliva, 
210; 'säilivus, 'säilivuse, 280

säinas (kala), 'säina, 776
'sälg, sälu, 676
sälguline (täkkeline, kärpeli- 

ne), sälgulise, 283; sälgu ta
rna (sälguliseks tegema), 945

sälitis (koorem, kandam: mõõt), 
~e, 279

'sälk (sisselõige, täke, kärbe), 
sälgu, 540

säluke[ne], sälukese, 286; sä- 
lime, säluse, 273

'sämp (sälk, vaoke), sämbu, 
543

sämpsik (taim), ~u, 241
'säng, sängi, 422
sängi alune jne.; —Une, —lise, 

283;^ —ne, — se, 273; —tarna, 
945; —t[e]lema, —tleda e.
—tella, —t[e]len, 949

säni kael (põikpea)
sära, -, 72
särakas (tubli hoop), säraka, 

257
säraline, säralise, 283; särama, 

särada, säran, 914; särane, 
särase, 273; sära^silm jne.;
säre (särav), säreda, 195

särg (kala), särje, 627
särgi kaelus jne.; —Une, -Il

se, 283; - väel
särin, — a, 200; särisema, 951; 

säristarna, 944; säristus, sä- 
ristuse, 280

särje kala jne.
särk, särgi, 520a; — ^püks jne.
'särts, särtsu, 475; särtsa[h]-

tama, 043; — uma, — uda,
särtsun, 1008

säru [andma] (peksa, pihta 
[andma])

säsi (üdi, aju), -, 108
säsin, — a, 200; säsisema, 951; 

säsistama, 944
sätendama, 941; sätendas, sä- 

tenduse, 280
säuksuma, 'säuksuda. säuksun, 

1008
[ säädma. säädus] vt. seadma, 

seadus
'sääl (— seal)
säär, sääre, 377
säärane, säärase, 273
säärekas (tugevate säärtega), 

sääreka, 257; sääreline, sää- 
relise, 283; sääre luu, sääre- 
vside jne.; säärik (säärega 
saabas; sääris; püks), sääri
ku, 241; sääris (säär sukk, 
sukasääre-sarnane jalakate; 
püks), säärise, 268; säär- 
saadas jne.

sääseline, sääselise, 283; sääsk, 
sääse, 631

'sääst (kokkuhoid: kokkuhoi
tud vara, raha), säästu, 478; 
sääste (säästmine), — e, 740; 
—'llk (kokkuhoidlik), -Uku, 
729; —ma (kokku hoidma; 
armu heitma), — a, säästan, 
1072; — ^sumina jne.; —uma 
(kokku hoitama), —uda, 
—un, 936

'söakas (julge), 'söaka, 171; 
'söandama (julgema, südant, 
julgust olema), söandada, 
'söandan, 926

'söe vt. süsi; — ^kast jne.; —11- 
ne, —Ilse, 276; — ne, — se, 
263; — sJkops jne.; — stama 
(_ söeks muutma), — stada,
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~stan, 927; ^stmna, ^stu- i 
da, ,^/stun, 936, ^stus, ^,s- j 
tüse, 272; ~Jolm jne. j 

sörgitama (sörkima panema), 
945 .

sör k, sör gi, 520a; ~ima, ~i- 
da, sör gin, 1013

sööke kaali, ~ jnaatron jne., 
sööbija, söödi ja, 249; söö- 
bima (end sisse sööma), söö
bida, sööbin, 933

söödav, ~a, 210; sööda vilr 
jne.; sööde (söötmine; sööt 
[sööda]), sööte, 743; söödik, 
sööd iku, 241

söögi isu, ~ maja jne.; ~ line, 
/■wlise, 283; ^ne, ^se, 273; 
sööja, 162; söök, söögi, 515; 
söölas (palju sööv, ahne söö
ma), sööla, 776

sööm, sööma, 324; ~a, 'süüa, 
'söön, 905

söömajaeg, ~ Jaud, jne.; ~ kas | 
(söölas), ~ka, 257; ^line, | 
~lise, 283; söömar, 'sööma- ; 
ri, 230; sööming, söömingu, ' 
240; söömlik (söölas, ablas), 
söömliku, 729

söör ([armuline] härra), söö- i 
ri, 406

sööst (äkiline [kire, valu] 
hoog), söösti, 439, sööstiline, 
sööstilise, 283; >,ma (karga
ma, hüppama, tormama), 
~a, sööstan, 1072

sööt (toit), sööda, 486
sööt' (harimata jäetud, rohtu

nud põld), sööd i, 520; ^ima 
(sööti jääma), ~ida, ^in, 934

[ sööt kaali] vt. sööbekaali 
söötlema (tihti, hoolikalt sööt

ma), söödelda, söötlen, 1141; 
'söötma, sööta, söödan, 1073 

sööt rais (nahahaigus) jne. 

sööve (sööbimine), sööde, 753; 
söö vi tarna (sööbima pane
ma, sööbiva ainega põleta
ma), 945; sööviti (söövitus- 
vesl), sööviti, 252; söövitis 
(söövitusvahend, peits), söö- 
vitise, 279; söövitus, 280

süda, ~me, 212; ~kas (— söa
kas), ^ka, 257; ~ linn, ~ ol
lus jne.; ~ me ^halvatus,
~m e^sõber, ~ me ^tunnistus
jne.; ~meke[ne], ^mekese, 
286; ~meline, ^melise, 283; 
~ inetu, ^metu, 255; ine
tus, ^metuse, 280; ~ niik 
(süda-osa, tuum) ^miku, 733; 
~m'lik, ~mliku, 733; ~ m-
likkus, ~m'likkuse, 272

südi, 97; ~dus, ^duse, 280;
/vkas (üsna südi), ^ka, 257; 
~nema, 950; ~sti

süfiliitik (süüfilisepõdeja), ^u, 
241; süfiliitiline, süfiliitilise, 
283

sügama, sügada, sügan. 914; sü
ga tõbi jne.

sügav, ^a, 210; mõtteline 
jne.; ~asti; sügavik, ~iku, 
733; ~ trükk, ~ tõsine jne.; 
[mere-] ~une, ^use, 281; 
~us, ~use, 280; ^utasa (sü
gavuse poolest, sügavuse tõt
tu); ~uti (sügavuse poolest, 
sügavuselt)

sügelema, sügelda, sügelen, 947; 
süge lik (alatasa sügelev), sü- 
geliku, 733; sügelis (nahahai
gus), sügelise, 279; sügelus, 
sügeluse, 280

sügis, sügise, 268; ~eilm, 
~ekuu jne.; ~ene, -^ese, 
283; ^eti; ~ lill (taim) jne.

süit (mitmest osast järjestatud 
muusikapala), süidi, 520
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sükkel (— tsükkel), 'sükli, 189 
süld, sülla. 582; ~ama (mõõt

ma), süllata, ^an, 1120
sül di kauss jne.; vne, ~se, 273 
[kolme-] 'siildne, 'süldse, 265 
siilelema (kallistama, ümbert

kinni võtma), sülelda, sülelen, 
947; sülelus, süleluse, 280

sülem (mesilasparv, -pere), ~i, 
226

süle täis jne.
'sül g, sül je, 625; varna, sül ja

ta, van, 1125; virna, ~ida, 
sülin, 1039; ~lema, süfjelda, 
~len, 1160

süli, süle, 84; süli [tooma] (sü
lega)

sülitama, 945; sülitis (see, mis 
on välja sülitatud), sülitise, 
279

sülitsema (sülitsi haarama), 952; 
sülitsi (sülega, mõlema käsi
varrega haarates)

sül je^kauss, v. nääre jne.
sülla -vt. süld; väline, ^lise, 283;

~ne, ^se, 273; ~^puu jne.; 
viisi

süllogism (liik järeldusi), sül- 
logismi, 428

sült, süldi, 524; ~jas (süldi- 
taoline), ~ja, 170

sümbol (märk [märgi]; võrd
kuju), ~i, 225; sümboli seeri
ma (sümboolselt, võrdkujuli
selt väljendama v. kujutama), 
982; vne, ^,se, 285; süm bool
ne (võrdkujuline), sümbool
se, 265

sümfoonia (mitmeosaline heli
teos orkestrile), 248; süm
fooniline, sümfoonilise, 283

sümmeetria (võrd-, tasamõõt; 
osade tasamõõduline jaotus),

248; sümmeetriline, süm
meetrilise, 283

sümpaatia (koostunne, kaasa
tundmine; tunnete kooskõla, 
hingesugulus, poolehoid), 
248; sümpaatiline (koostund- 
lik; tundesuguluses olev, süm
paatiat äratav, meeldiv), süm
paatilise, 283; süm paatne (— 
sümpaatiline), sümpaatse, 
265; sümpati' seerima (süm
paatiat tundma), 982

sümptoom (tunnusmärk, tun
nus), sümptoomi, 404; sümp
toomil ine, sümptoomilise, 283 

sünagoog (juutide jumalako
da), sünagoogi, 401

sünd. — sündinud
sün d, sün ni, 645

sündik (õigus-nõuandja mingi 
asutise juures), ~u, 241

sündi kaat (huviosaliste [ette
võtete] liit), sündikaadi, 520

'sündima, 'sündida, sünnin, 
1037; 'sün dimus, 'sün dimuse, 
280; sündivus, 'sündivuse, 
280; 'sündlik, 'sündliku, 729; 
'sündmatu, sündmatu, 255; 
'sün dmatus, sün dmatuse,280; 
'sündmus, 'sündmuse, 272; 
siin dmus tik, 'sün dmustiku, 

733; sün dsus, sün dsuse, 272;
sün dsus tunne jne.

sünge (tume, õudne), 165; 
süngistama (süngeks tege
ma), 944; süngistuma, 954; 
'süngus, 'sünguse, 272

sünk (— sünge), sünga, 489
sünni -vt. sünd; ~jmärk, 

/vz päev, ~ pärane jne.; ~s, 
'sündsa. 813; ~ tarna, 945;
~tu (ebasünnis), ~tu, 255; 
~tus, ~tuse, 280; /^tus osa
kond (haiglas) jne.
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maatilise, 283; süstemati see
rima (— süsteemima), 982

süstik (kangakudumisel tarvi
tatav süstakujuline riistake), 
~u, 241

'süs tima (sisse pritsima), 'süs
tida, süs'tin, 1002

sü Lee ([kõneluse, kunstiteose 
jne.] aine), 4

sütik (süütamisvahend, [pad
runi] tong), ~u, 241; sütita- 
ma (süttima panema), 945;
süt itns, süt ituse, 280

sütt, siitte vt. süsi
süt tima, süt tida, süt tin, 934;

~tu, ~tu, 255
süva (sügaval asetsev; suure sü

visega), 81; ~ meri jne.; 
süvend (süvendatud koht), 
süvendi, 218; süvendaja, sü
vendaja, 249; süvendama (sü
gavamaks tegema), 941; sü
vendama, 953; süvendus, sü
venduse, 280; süvenema (sü
gavamale tungima; sügava
maks minema), 950; süvik 
(sügav koht, sügavik), süvi
ku, 241; süvis ([laeva] vees- 
istumise sügavus), süvise, 268

süü 1. (— süüe), 16
süü 2. (süüdiolek, süüdistus- 

põhjus), 16
I süüa vt. sööma
! süü alune, ~ ^tõendus jne.

süüdata vt. süütama; süüde, 
'süüte, 743

'süüde vt. süüe
süüdi [milleski]; olek jne.; 

süüdistama [kedagi" milleski]’, 
944; süüdistus, süüdistuse, 
280; süüdistus akt jne.;
(süüdiolevaks loetav, oma teo 
tagajärgi hinnata oskav 
[isik]; süüks arvatav [tegu]),

sünonüüm (samase v. sarnase 
tähendusega sõna), sünonüü
mi, 404; ~ne, ^se, 265

süntaks (lauseõpetus), ~i, 232; 
hiline, hilise, 283; süntakti
line (lauseõpetuslik, lauseli
ne), süntaktilise, 283

sün tees (kokkuseadmine, mõis
teline ühendus; üksikosade 
liitmine tervikuks; siirdumi
ne lihtsalt olult liidetule), sün- > 
teesi, 408; sünteetiline (kok- 
kuseadev, ühendav, liitev; 
põhjustelt tagajärgedele viiv; 
[algosadest] kokkuseatud), 
sünteetilise, 283

sürja [keel]; ~lane (soome su- ’ 
gu rahva liige), ~lase, 282; 
siirjan (— sürjalane), 'sürja
ni, 228; sürjani (— sürja)

süsi, söe, 309; ~ Jwpe, ~ Jia- I 
pu, ~jnust jne.; ~kas (söe- 
rikas; liik kalu), ~ka, 257; 
~ne, ~se, 273; ~nema, 950; 
~ nik (keemiliselt lihtne ol
lus), /^niku, 733; ~stama (sü- 
siseks muutma, söestama), 
944; ~jvesik, ~ ^vesinik jne, 

'süst (väike kitsas lootsik), süs
ta, 368

süste (süstimine), 'süste, 740 
süsteem (plaanipärasus, kava

kindlas; plaanipärane kokku
seade, järjestis; menetlus), 
süsteemi, 404; süsteemiline, 
süsteemilise, 283; ~ima (süs
teemipäraselt korraldama, 
süsteemi viima), ~ida, süs- 
teemin, 980; süsteemi pärane

süstel (prits), 'süstla, 175
süstemaatika (süsteemipärane 

esitus; süsteemipärase esitu
se oskus), ,>✓, 250; süstemaa
tiline (— süsteemiline), süste
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~va, 210; ~vus, ^vuse, 280;
süüdlane, süüdlase, 275

süüe ([puu, sarve] aastarõngas, 
[liha] kiud), 'süüde, 754

süüfilis (suguhaigus), ~e, 279
süüline, 'süülise, 276; süüs te

gu (— süütegu) jne.; süü
tegu jne.

süüt (süütamine; süüteaine), 

süüdi, 520; ^ama, süüdata, 
~an, 1098; ^,e vt. süüde; ~e- 
^nöör, ~e^säde jne.;
(süütamisvahend), ^ise, 271 

süütu, 169; 'süü tunne jne.;
~s, ~se, 272

süüvima (sügavusse tungima), 
'süüvida, süüvin, 984

šaakai (loom), ~i, 225
šab loon (vormlaud, piirik, ees- 

kuju-vorm), šablooni, 405; 
šablooniline (šabloonipärane, 
käsitöölik, mehaaniline, vai
muvaene), šabloonilise, 283

šag rään (nahk), šagrääni, 405
šahh (kuningas; malemängus: 

kuningale sihitud tuli), šahhi, 
412

šaht (kaevanduse püstkäik, 
kaevus), šahti, 439

šamott (tulekindel sau [-e]), 
šamoti, 531; jne.

šampanja (vein), 141
šampinjon (— sampinjon), ^i, 

137
šanker (suguhaigus), ~i, 230 
šanss ([soodus] väljavaade, või

malus, õnnejuhus, loode [loot- 
me]), šansi, 523

šarlatan (tühine hoopleja, petis, 
soperdaja), ~i, 137

šar niir (liigend), šarniiri, 406
šas sii (kanderaamistik; [jõu

vankri] raamistik ühes moo
tori ja abimehhanismidega), 

5
šeeviot[t] (riie), šeevioti, 732
'šeff (ülem, juhataja, [ettevõt

te] peremees), seki, 526

seik (vanem, eestseisja [araab
lastel]), šeigi, 515

ševroo (peen nahk; kitsenahk), 
7

šif[f]r ([sala-] kirjamärk; sa
lakiri), ^i, 157; šifreerima 
(kokkulepitud märkidega, sa
lakirjas kirjutama), 982

sikk (peen, peenemoeline; pee
nus, peenemoelisus), šiki, 527

Killing (Inglise rahaühik), ~i, 
221

šim pans (ahv), šimpansi, 431
[ šmink, 520a] vt. mink
šo keerima (ebameeldivalt silma 

torkama, võõrastama, haavu- 
tama), 982

šokk (tõuge; närvivapustus), 
soki, 527

šoko laad, šokolaadi, 399
šoti [keel]; šotlane, šotlase, 275 
šovi nism (marurahvuslus), šo- 

vinismi, 428; šovi nist (maru
rahvuslane), šovinisti, 439; šo
vi nistlik, šovi nistliku, <29

šrap neil (lõhkemürsk), šrapnel- 
li, 413

šveitslane (helveetslane), 
šveitslase, 275
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z.
zeniit (— seniit), zeniidi, 520 
zlott (Poola raha), zloti, 531

zooloog, zooloogi, 401; ~ia (loo- 

mateadus), ~ia, 248; zooloo
giline, zooloogilise, 283

žanr (laad, liik; igapäevase elu 
pilt), ~i, 157

žar goon (teatavate ringkonda
de erikeel; arusaamatu, riku
tud keel), žargooni, 405

žela tiin (kondiliim), želatiini, 
405

želee (tarre, tarretis), 4
(že nii, 5] vt. geenius
Lest (näo-, käeliigutus), Lesti, 

439; žestikulatsi oon (žestiku- 
leerimine), žestikulatsioon!, 
405; žestikuleerima ([kõnele
misel] näo- v. käeliigutus! te
gema), 982

ž.
žiiro ([veksli] edasianne; edasi- 

ande-pealkiri), 146
žiraff (kaelkirjak), žirafi, 526
žirant (žireerija), žirandi, 524; 

žireerima ([vekslit] edasi 
andma, edasiande-pealkirjaga 
varustama), 982

žongleerima (žonglööri kombel 
esinema), 982; Lõng lõõr (tas
kukunstniku tasakaalukunst- 
nik), žonglööri, 406

žurnaal (ajakiri; päevik), žur- 
naali, 403

Lii rii (auhinnakomisjon, vahe
kohus; vandekohtunikkude 
kogu), —, 5

T.
ta vt. tema .
taadelda vt. taatlema
taad i vt. taat
taak (kandam, koorem, ras
kus), taaga, 480

taaler (raha), 'taalri, 190; taal- 
rine, taalrise, 277

taamal (enam tagapool, kauge
mal) ; ~e

taandareng, ridu (kirjas: 
uue lõike esimene rida) jne.; 
~ama (tagasi, tahapoole ni
hutama; tagandama; kohtu
asja arutamisest kõrvaldama 
[näit, tunnistajat, kohtunik
ku]; endisse olekusse viima), 
~ada, ~an, 926; õigus 
jne.; ^uma, ~uda, ~un, 936;
24

~ uinus, 280; ~us, ^.use, 272;
taane 1. (taandamine; taan
dumine), ~e, 763

taane 2. (täna varemalt, täna 
mõne aja eest)

taani [keel]; taanlane, taan
lase, 275

taapir (loom), ~i, 230
taar (kali), taari, 406

taara (kauba pakise kaal, tühi- 
kaal), 141

taara^usuline jne.; ~lane, ~la
se, 282

'taaruma, 'taaruda, taarun, 1004; 
taarutama, 945

taas (jälle, uuesti); intress 
(intressi intress), Z, lange 
(uuestilangemine), teke
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jne.; tarna (endisse seisu
korda viima, uuesti üles ehi
tama, taas parandama; uues
ti v. järele kujutama), ~ta- 
da, /vtan, 927; tüma (en
disse seisukorda minema; ta
gasi tulema, jälle tulema), 
936: ~tus, 272

taat , taad i, 520
taatlema (kontrollima), taadel

da, taatlen, 1141; taatlus, 
taatluse, 272

taba (rippuv raudlukk), . 25; 
lukk

taba (viis, komme), tava, 289
tabama, tabada, taban, 914; ta

bav, tabava, 210; tabavus, 280 
tabel, ^.i. 225; ~ ülevaade jne, 
tab lett < arstimi-liistakuke). tab

leti, 531
taburet'[t], tabureti, 732
tael (kuiv puukäsn — vanasti 

tuletegemiseks tarvitatav), 
taela, 320

raelakas, taelaka, 257; taelane, 
taelase, 273; taelne, taelse, 
265

taeva hoidja (lind), 162, ~ täht 
jne.; karva; lik, ^liku, 
733; ^Üne, ^lise, 283; «.ne, 
~se, 275

taevas, taeva. 776; »inine jne. 
taga (— temaga) vt. tema 
[nurga] taga; ~ Järg, Järje-

ka-s, — Järjetu. 255, — kam
ber, Jtülg jne.

tagama, tagada, tagan, 914
tagand 1 tagatis trahv), ^i, 218;

~ama, 941: us, ^use, 280; 
taganema, 950

[nurga] tagant; järele;
poolt; tuul jne.; taga

ots jne.
taga plaanil [olema]: taga plaa

nile [jääma]; taga, pool; ta
ga sein jne.: taga selja: ta- 
gasel ja otsas jne.

tagasi; hoidlik. ~~nöue, 
Jülek jne.; tagas^pidi; ta

gasi [kätt]; tagastama (ta
gasi võtma v. andma v. saat
ma), 944: tagastas, tagustuse, 
280

taga sõ-ra, tuba. — vara jne. 
tagatis (see, millega tagatakse),

~e, 279; ^Jrahv (lepingust 
taganemise puhuks määratav 
trahvisumma) jne.

taglas (laeval kõik see, mis on 
vajalik purjede kinnitamiseks 
ja käsitsemiseks), —e, 269;

tarna (tagi as ega varusta
ma), 944

tagu (lõõm, löök), tao, 316;
— ma, -wda. taon, 970

tagumik, tagumiku, 733: tagu
mine, tagumise, 284; tagune, 
taguse, 273; tagu ots. tagu- 
Juba (— tagatuba) jne.; ta
gurlane, tagurlase, 282: tagur
lik, tagurliku, 733: tagurlus, 
tagurluse, 280; tagur^pidi

[nurga] taha; ^^poole
tahe 'tahtmine), tahte, 775
tahe (kuiv; korralik, kindel, 

selge), — da. 195; — dus, — du- 
se, 280; — ndama (laheda
maks muutma), 941; — ndus, 
— nduse, 280; — nema, 950

[kes-] tahes; — tahtmata
tähi vt. taht; — line, ~lise, 

283; — ne, — se, 273
tahk 1. (kant, külg), tahu, 686; 

— sammas jne.
tahk 2. (ihumiskivi), tahu, 686 
tahke (kuiv, kõva), , 165;

tahkjas (kõvaks ja sitkeks 
kuivanud [leib]), tahk ja, 170;
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'tahkuma (tahkeks minema), 
'tahkuda, tahkun, 936

tahm, tahma, 355; ~aina, tah
mata, ~an, 1094; tahmane, 
tahmase, 273; ~uma, ^uda, 
/vun, 936

taht, tähi, 650
tahte -vt. tahe [tahte]; tahte 

(— tahes); ~jõud, ~^vaba
dus jne.; ~kas (kange tah
tejõuga, tahtejõuline), ~ka, 
257; z^line, ^lise, 283; [mis-] 
^ne, ^se, 276

tahtlik, tahtliku, 729; ~kus, 
^kuse, 272; tahtlus, tahtlu
se, 272

tahtma, tahta, tahan, 1090; 
~tu, ~tu, 255; ~ tus, ^tuse, 
280; tahtmus, tahtmuse, 272 

tahu vt. tahk; ~line, ^lise, 
283; A.ma (tahuliseks raiu
ma), ^da, ~n, 924; ~ne, 
~se, 273

tahvel, 'tahvli, 188; tahvelda- 
ma (tahvlitega katma), 940; 
tahveldis (tahveldatud koht, 
tahvelkate), tahveldise, 279; 
~ põrand jne.; tahvli kiri 
jne. “

taibata vt. taipama
'taibuma (painduma), taibuda, 

'taibun, 935
'taid (oskus), taiu, 653; eilne 

(kunstiline), eelise, 283; 
~ma (oskama, mõistma), 
z^a, taian, 1080; ^ur (väga 
osav midagi tegema, kunst
nik), ~uri, 230; ^urlik, 
~urliku, 733; taie (kunst), 
~e, 754

taifuun (äärmiselt tugev pöö- 
ristorm), taifuuni, 405

taig (tailiha), taia, 565

taigen, taigna, 178; ~jpuder 
jne.

taig mari (taim)
taignane, taignase, 275; taig

na taoline jne.
'tai liha
'taim, taime, 375; taimeline, tai- 

melise, 283; taime^kahjur, tai
me teadus jne.; taimestik, 
taimestiku, 733; taimis^kasue 
jne.; ~ kate jne.; kõnd, 

konna, 728
tainane (— taignane), 'taina

se, 275; tainas (— taigen), 
'taina, 776; talujas (taina- 
taoline), täin ja, 170

taip (arusaamine, märkamine, 
aru), taibu, 535; ~ama (aru 
saama, mõistma, märkama), 
taibata, ~an, 1097; ~'lik, 
z^liku, 729

taiu vt. taid; ~line (kel on 
taidu), ^lise, 283

taivu tarna (taibuma panema, 
painutama), 945

taju (meelte kaudu vastuvõtt, 
märkamine; meelemärkus),

122; ~la (tajumisala), 
~la, 251; ^ma (meelte kau
du vastu võtma [välisilma 
muljeid], märkama), ~da, 
~n, 924; ~mus, ^muse, 280; 
~tu (meelemärkusetu), ^tu 
255

takerduma (millegi taha v. va
hele kinni jääma), 953

takistama [kedagi milleski v. 
tegemast midagi], 944; takis
tus, takistuse, 280

takjas (taim), takja, 170 
takk, taku, pl. takud, 547 
[nurga] takka (— tagant) 
taks, taksi, 431; tak'seerima 
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(— taksima), 982; taksi (tak- 
siauto), taksi, 144; taksijiuto 
jne.; ^ima (hindama), ~i- 
da, taksin, 996; takso meeter 
([auto] sõiduhinnanäitaja), 
taksomeetri, 190

takt (aja-, helimõõt, ühetasa
ne ajajaotus, tasamõõduline 
liikumine; peenetundelisus), 
takti, 438

taktik, ~u, 241; ~a (sõja
kunst, väe juhtimise, lahingu ' 
korraldamise oskus; talitus
viis mingi eesmärgi saavuta
miseks), ~a, 250

takti kepp jne.; ^line, ~lise, 
283" ^ne, ~se, 273; ~tu, 
^tu, 255

taku vt. takk; ~kas (takuroh- 
ke), z^-ka, 257; ^Jtoonal jne.; | 
^ne, ~se, 273

tal (— temal) vt. tema
tala, 52
ta laar (vaimuliku v. kohtuni

ku ametirüü), talaari, 406
talas tik, talastiku, 733
•talb (kiil [-u]), talva, 573;

~ luu jne.
tald, talla, 580
taldrik, ~u, 241; ~Jike jne.
taldutama (taltsutama, vaigis

tama), 945; taldutus, taldu- 
tuse, 280

talent ([vaimu-] anne; [vana
aegne] väärismetallide mõõt 
ja sellele vastav rahasum
ma), talendi, 524

taigu, pl. talgud, 168; ~li- 
ne, z^lise, 283

tali (vinnamisriist), 103a
tali (— talv), talve, 708;

~ müts (— talvmüts), ~J.ee 
jne.; ~ne (— talvine), ~se, 
273

talisman (nõidumisvahend, nõi- 
duskaitsevahend, ohutis), ^/i, 
137

talitama, 945; talitamisi; tali- 
t[e]lema, talitleda e. talitella, 
talit[e]len, 949; talitlus, talit
luse, 280; talitlus lik, talitlus- 
liku, 733

talitsema (ohjes hoidma, talt
sutama), 952

talitus, ~e, 280; lik, ^liku, 
733; ~ koht, ~jriis jne.

tali viri (— talvvili) jne.
tal je, 143
'talk (kiviliik; sellest valmis

tatud pulber), talgi, 520a
'tall (loom), talle, 380
tall (hoone), talli, 413
talla vt. tald; laud; ~line, 

zx/lise, 283; tallama, ~ta, 
tallan, 1093; ~jiahk jne.

talle (— temale) vt. tema
talle vt. tall [-e]; ~ke[ne], 

^kese, 286
tallel [pidama] (alal [hoidma], 

paigal [hoidma]); ~e [pa
nema]

tallermaa
tallestu (koht, kuhu tallele 

pannakse), 255; talletama 
(tallele panema), 945; talle
tus, talletuse, 280

talli vt. tall [-i]; ~ne, ~se, 
273; ~j)oiss jne.

tallinlane, 'tallinlase, 282; 
tallinna [vakamaa]

'tallium (metall), ~i, 186 
tal l 'meister
tallukas (linane jalanarts; 

kalts, räbal), talluka, 257
tallus (tald), ~e, 269; tahuta

ma, 945; taliutus, tallutuse, 
280



t aimud 373 taot[e]lema

talmnd (juutide seadus- ja *tar-  
kusraamat), 217

talong ([kviitungi, väärtpabe
ri jne.] konts [-u]), talongi, 
422

talt (— temalt) vt. tema
taltsutama, 945; taltsutus, talt

sutuse, 280; taltuma (talt
saks, vagusaks muutuma), 
'taltuda, täitun, 936; täitus, 
'taltsa, 186

talu, 123; ^line, ^lise, 283
taluma ([rasket] kandma; vas

tu pidama, välja kannata
ma), taluda, talun, 924

talu maa, ~ poeg jne.; ~nd, j 
~ndi, 218; ~ne, ~se, 273;
~’nik, ^.niku, 733; ~r (ta- 
lundipidaja, talunik), ^ri, 
230

talutama, 945; talutus, talutu- 
se, 280

tal v, talve, 396
talva vt. talb
talve^kuu jne.; ~ne, ~se, 273;

tal vik (taim; lind), ^,u, 241;
tal vine, tal vise, 273; tal vita
ma, 945; talviti; tarvitsema 
(— talvituma), 952; tal vi tü
ma (ületalve elama), 954;
tal vitus, tal vituse, 280

tal v korter, ~ rukis, ~ vili 
jne.; ~ne, ^se, 265

tambe (tampimine), 'tampe, 745; 
tambits (tampimisnui), tam- 
bitsa, 205

'tamm (puu), tamme, 382
[jõe-, tee-] tamm, tammi, 414
tamme puu jne.; tammik, tam

miku, 241; tammine (— tam
ne), tammise, 277

tammistama (tammiga tõkesta
ma v. piirama), 944; tammis
tus, tammistuse, 280

'tammuma, tammuda, tammun, 
1006; tammutama, 945

tamne (tammepuust), 'tamse, 
265

tamp, tambi, 522; <vlma, ida, 
tambin, 1014; jne.

tandre vt. tanner
tang, tangu, pl. tangud, 465 
tangens (matemaatiline mõis

te), ~i, 232
tangid, tangide, 423
tango (.tants), 146
tanguline, tangulise, 283; lan

gune, tanguse, 273; tangu pre- 
der jne.

tank (— tanki), tangi, 520a; tan
ki (vedelikumahuti; sõjama
sin; tugev jämedanahkne sõ
durisaabas), tanki, 144

tan n (suur tõrs), tan ni, 415
tanner ([võitlus-] väli), tandre, 

836
tantal (metall), ~i, 225
'tants, tantsu, 475; tan tsijanna, 

'tantsijanna, 151; tantsima, 
'tan tsida, tan tsin, 999: tan t
sitama, 945; [tantsitar] vt. 
tantsutar; tan tsit[e]lema, 
tantsitleda e. tan'tsitella, 
tan'tsit[e]len, 949; tantsitus, 
tan tsituse, 280

tantsu pidu, ~^samm jne.;
-x-tar (tantsijanna), ^,tari, 138

tanu, 126: tarna, 945
tao vt. tagu
[ime-] taoline, taolise, 276; 'tao

lisus, taolisuse, 280
täos, taose, pl. taosed (ran

gid), 260
taotama [midagi] (kätte püüd

ma, haarata katsuma, saavu
tada tahtma [midagi], püüd
ma, sihtima [millegi poole]), 
taotada, taotan, 928; taot[e]-
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Lema [midagi] ([korduvalt, 
püsivalt] taotama), taotle
da e. taotella, taot[e]len, 931;
taotelu, 139

taoti (vahetevahel, mõnikord, 
aeg-ajalt, tükati, kord-kor- 
ralt)

taotlus, ^e, 272; taotus, 272
tapalane, tapalase, 282
tapa maja, ~ masin, ~ riist 

jne.; tape (tapmine), tappe, 
750

tapeet (— tapet), tapeedi, 520;
~ima, /x/ida, tapeedin, 1012; 
tapet ([paberist] seinakate), 
tapeti, 235; tapetseerima (— 
tapeetima), 982

taplema, tapelda, taplen, 1146; 
taplus, tapluse, 272; tapma, 
tappa, tapan, 1075

tapp (tapmine), tapa, 501
[ukse-, palgi-] tapp 1., tapi, 528
[vangi-] tapp 2., tapi, 528
tapp (humalataim), tapu, 550
tapper (sõjakirves), tapri, 191 ;
tappi [panema]; ([palke, \ 

laudu] otstest tappide abil 
ühendama), ~da, tapin, 1019 >

tapu rohi jne.
tara (ümbritsev aed; aiaga 

ümbritsetud koht; rõngas kuu, 
päikese jne. ümber, rõngaku
juline viir), 70

tarakan (liik prussakaid), ~i, 
137

tara lõng (taim) jne.; ~ng (ka- 
latõke), ^ngu, 240; ~starna 
(taraga piirama e. ümbritse
ma, tarasse sulgema), 944

tarb arv jne.
tarbe vt. tarve; ~jiine jne.;

[selle] ~ks; ~line, ^,lise, 
283; ~tu, z^tu, 255; ^tus, 
^tuse, 280; tarbima (ära 

tarvitama), tarbida, tarvin, 
1034; tarb vara jne.

tarde vt. tarre; tarduma, tar
duda, tardun, 936; tardumus, 
tardumuse, 280

tare (rehetuba; [talu] eluma
ja), 140; ~line, ^,lise, 283

targu; ~tarna, 945; ~t[e]lema> 
^tleda e. ^tella, ^t[e]len, 
949; ~tlus, ütluse, 280; ~tus, 
~tuse, 280

tari, tarja, 702
ta riif (hindade v. maksude ni

mekiri), tariifi, 400; tariifi- 
jnõukogu jne.

tarima (kokku haarama, sebi
ma), tarida, tarin, 923

tari nõges jne.
tark, targa, 487; ~ uina (tar

gaks saama), ~uda, ^un, 
936; [ühe-] ^une, ~use, 275;
/x/US, zx/Use, 272

tarm (tahtejõud), tarmu. 470; 
tarmukas (tahtejõuline, tu
gev), tarmuka, 257; tarmuta 
(jõuetu, lõtv), tarmutu, 255

tarn (taim), tarna, 358; ~ Jxein 
(taim) jne.

tarre (tardunud vedelik), tar
de, 764; ~tarna (tarduma pa
nema), ,-xtada, ~tan, 945; 
/x/tis (tarretatud marja- v. 
puuviljamahl — magusroana), 
zx/tise, 279; /x-tus, zx/tuse, 280

tartlane, tartlase, 275
taru (mesipuu), 127
tarvastlane, tarvastlase, 282
tarve, tarbe, 759; tarvidus, tar

viduse, 280; tarvi lik, tarviliku, 
733; tarviline (— tarvilik), tar
vilise, 283; [laste] tarvis; tar
vitama, 945; tarvitsema, 952;
tarvitus, tarvituse, 280

tas (— temas) vt. tema
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[ääre-] tasa; [liigub] tasa;
arvutus jne.; ?vdus, ~du- 

se,"280; ~Jcaal jne.; kaa- 
lustama, 944; ^kas (tasase
võitu), ~ka, 257; ^/kesl;

lik (— tasane), ^/liku, 733;
~ mõõduline jne.; ~ndania, 
941; ^n dik, ^ndiku, 733; an
duma, 953; ~ndus, ^nduse, 
280; ~ne, ~se, 273; ~nema, 
950; ~ pind, ~^pinnaline jne.;

pisi5 ^sus, "~suse, 280
tase (tasapind, nivoo), ~me, j 

211; ~m, /vma, 199
tasku, 168; ~ Jkell, jr ätt

jne.
tas s, tas si, 417
tasse (— temasse) vt. tema
tas sima, tas sida, tas sin, 990 
tast (— temast) vt. tema 
tasu, 128; ~ma, ^da, ~n, 

924; ^mus, ~muse, 280; 
~jaha jne.; ~v, ^va, 210;
~ vus, ^vuse, 280

tatar (toidu taim; selle vili), 
tatra, 827

tatari [keel]; tatarlane, tatarla
se, 282 '

tat ikas (seen), tat ika, 257
tat ine, tat ise, 273; tat istama, 

944; tat i tõbi jne.
tatrane, tatrase, 275; tatra- 

jpuder jne.
tat t, tat i, 531
taud, taudi, 399; taudiline, tau- 

dilise, 283
taunima (hukka mõistma), 

taunida, taunin, 981
tauss (lind), tausa, 493

'taust (tagasein, tagapõhi), taus
ta, 367

tava vt. taba [tava]; ~line, ~li- 
se, 283; ~nd (kombetalitus, 

esinemiskomme, tseremoo
nia), ~ndi, 218; ~ jpärane, 

õigus jne.; ~tu (mitteha
rilik, erakordne), ~tu, 255

ta võtt (määreaine), ta võti, 531 
te vt. sina [sinu]
tead, teadu, 441; ^a anne 

[ ande]; ~agi; teade, teate, 
743; teade (teadmiseks vaja
tav anne [andme]), teatme, 
843; teadis (— teade [teat
me]), teadise, 268; ^lane, 
^iase, 275; lik [millestki], 
~liku, 729; ^ Likkus, ~ lik- 
kuse, 272; ~ma, ~a, tean, 
1083; ~matus, ^matuse, 280; 
«mus, «muse, 272; teaduline, 
teadulise, 283; «uma (koge
ma), «-uda, ~un, 935; su
rnus (kogemus), «umuse, 280; 
teadu pärast (— teatavasti); 
~us, ««use, 272; ~visjxla jne.; 
teaduseline, teaduselise, 283; 
~uskond, /«uskonna, 728; 
suslik, susliku, 733; ~us- 
jnees jne.; teadustama, 944; 
teadust [e] lema, teadustle-
da e. teadustella, teadust[e]- 
len, 949; teadustus, teadustu- 
se, 280; «vus, vuse, 272; 
^vuslik, ^.vusliku, 733

teal (siin); ~t (siit)
'teataja, 249; teatama, tea

tada, 'teatan. 928; teatav, 
'teatava, 210; teatavasti

'teate vt. teade [teate]; ~ jooks 
jne.; ~line, ~lise, 283" tea- 
telm (päeva-aruanne, teate- 
leht), «Ima, 734

teater, teatri, 190; «,'Lik, ^li- 
ku, 733

teati [olema] (teada [olema]); 
~s (dokumendi põhjal antav 



teatme 376 teine pool

teade, dokumendist väljakir- 
jutis), ~se, 271

teatme vt. teade [teatme]; 
~ teos jne.; teatmik (teat- 
mekogu), teatmiku, 729

teat raalne (teaterlik), teat raal- 
se, 265; teatri koo! jne.; 'teat- 
riline, 'teatrilise, 283

teatas, 'teatuse, 272
teda vt. tema
teder (lind), tedre, 722; tedre- 

täht jne.
'tee 1. (maitseaine; jook), 

4; ~jmaja jne.
tee 2. (millel käiakse, liigeldak- 

se jne.), 4; ~'kõnd, ^kon
na. 728; [kuivatamise] teel 
(abil, kaudu); eht (taim) 
jne.; ^line, /^lise, 276

teema (alusmõte, [kirjatöö v. 
kõneluse] aine), 141; ~li- 
ne, /<^lise, 283

'teemandi kaevandus jne.; tee
mant, teemandi, 524; tee
mant kõva jne.

teen vt. tegema
teenar (raha), ~i, 230
teene, 'teene, 736; teener, 'teen

ri, 190; teenima, 'teenida, tee
nin, 981; teenimis jvõimalus 
jne.

teenistus, ~e, 280; ~ lik, ~li- 
ku, 733: ~^vanus jne.; tee
nus (— teene), teenuse, 269

tee reis [ reisi] jne.
'tees (juhtlause), teesi, 408
'teesklema [midagi] (tegema, 

nagu oleks, silmakirjalikult 
näitama), teeselda, teesklen, 
1165; teesklus, 'teeskluse, 272

tegelane, tegelase, 282; tegelema 
[millegagi, kuskil] (tegelikult 
töötama [mingil alal], teotse- 
ma [millegagi]), tegelda, te

gelen, 947; tege lik, tegeliku, 
733; tege likkus, tege likkuse, 
272; tegelus, tegeluse, 280; te
gema, teha, teen, 963

tegev, ~a, 210; tege vik (pöörd
sõna tegumood), ~iku, 733; 
a/US, ~use, 280; ~us[e] j-ikas 
jne.; ~usetus, ^usetuse, 280; 
z^us^ind [jnnu], ^us ^nimi 
jne.; ^ustik, ^ustiku, 733

tegija, 249; ~ nimi
tegu, teo, 316; ~ laad, ~ jmood 

[w:moe] jne.; ^ne, ^se, 273; 
~r (kaasamõjuv asjaolu, 
jõud), ~ri, 230; ~s (tegev, 
teo jõuline), ^.sa, 204; ^sus, 
z^suse, 280; ~ tsema (— teot- 
sema), 952; ~ viis [-il jne.

teha vt. tegema; ~s, ~se, 269; 
tehe, tehte, 775; tehi vt. teht; 
tehing, tehingu, 240; tehis (te- 
gemissaadus), tehise, 268; teh
ku vt. tegema

tehnik, ~u, 241; ~a, ~a, 250; 
~um (tehnikakool), ~umi, 
136; tehniline, tehnilise, 283

tehno loog, tehnoloogi, 401; ~ia 
(tööndusõpetus, toorainete 
töötlemise õpetus), ~ia, 248; 
tehnoloogiline, tehnoloogilise, 
283

teht (tegemine, tegu; kohtuasi), 
tehi, 650; ~a vik (pöördsõna 
tegumood), ~aviku, 733; ~ar 
vikuline, 283; ~ejmärk [jnär- 
Ai] jne.; ~ud vt. tegema 

teib (kala), teivi, 635
'teiba vt. teivas; ~ne, ^-se, 275 
teid 1. vt. tee
teid 2., tele vt. sina [sinu] 

teietama, 945
'teiks, teil, teile, 'teilt vt. sina 

[sinu] ja tee
teine, teise, 262; ~Jpool (abi-



teinev pool 377 tembuti

kaasa), teisepoole, 857; 
pool [jõge] (teisel pool);

~ teise, 865
teinud vt. tegema
'teis vt. sina [sinu] ja tee
'teisal; ~e; ~t
teiselaadne jne.; ~m, ~ma, 

199; ~ jmoeline jne.; ~nd 
(sama asja teisiti esinev ku
ju, variant), ~ndi, 218; un
dama, 941; ~nd[e]lema, 
^ndleda e. ^ndella, ~n- 
dfe]len, 949; ^ndlus, ^ndlu- 
se, 280; ^nduma, 953; ^n- 
dus, ^.nduse, 280; ^ne (tei
sejärguline), ~se, 273; ^ne- 
ma, 950

teisi (teisiti); ~k (sama isiku 
v. asja teine eksemplar), ~ku, 
241; ~k dokument jne.; ^ pi
di, päev; ^ti

‘teis kordne jne.; ~ pool [jõ
ge] (— teinepool) "

teisse vt. sina [sinu] ja tee 
teis sugune jne.
'teist vt. sina [sinu], teine ja tee 
telsta (hiljuti, natukese aja eest) 
teistkordne ( —teiskordne) jne. 
'teisuma (teiseks, teisekujuli

seks muutuma), 'teisuda, tei- 
sun, 935

teivas, 'teiba, 795; hüpe jne.
teivi vt. teib
teke (tekkimine), tekke, 749; 

tekis (tekkinud ese), tekise, 
268; tekitama, 945

"tekk, teki, 527
"tekkeline, tekkelise, 283; tek- 

lx.ej.ugu (— tekkimislugu) 
jne.; 'tekkene, tekkese, 277; 
tekkima, 'tekkida, tekin, 1018; 
tekkimis lugu jne.

'tekst (sõnaseos, sõnastis; min
gi kirjutise pärissisu [ilma 

märkuste ning seletusteta]; 
jutluse aluseks võetud kirja- 
koht; muusikapala saatesõ
nad), teksti, 439

teks tiil kaup, ~Jööstus (ku- 
dumistööstus) jne.

tel. — telefon
telefon, ^i, 137; telefoneerima, 

982; ~ijcõne jne.; hiline, 
/hilise, 283; telefo'nist, telefo- 
nisti, 439; ^o gramm (üles
kirjutatud telefoniline teade), 
^/Ogrammi, 414

tele graaf, telegraafi, 400; tele
graafiline, telegraafilise, 283; 
~ima, 977; telegrafeerima 
(— telegraaf  ima), 982; tele
grafist (telegraafiametnik), 
telegrafisti, 439; telegramm, 
telegrammi, 414

teleskoobiline, teleskoobilise, 283; 
teles koop (pikksilm), teles
koobi, 517

tel g, tel je, 625; ~ Joon jne.
tel gi riie, ~ Jagune jne.
tel jeline, tel jelise, 283; tel jene, 

teKjese, 273; tel jes tik, tel jes- 
tiku, 733; tel jejvahe jne.

tel k, tel gi, 520a; ~ katus jne.
"tellima, 'tellida, tellin, 986;

tellimus, tellimuse, 280
telling, ~i, 221
tellis kivi
telluur (metall), telluuri, 406 
tema (kui see sõna rõhuline) e.

ta (kui ta rõhutu), pl. ne
mad e. nad, 862; ~ke[ne], 
~kese, 286

tembeldama (templiga märki
ma), 940

tembin vt. tempima
tembukas, tembuka, 257; tem- 

bune, tembuse, 273; tembuta- 
ma, 945; tembuti (tujuti, kui-
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das juhtub); tembutus, tem- 
butuse, 280; 'temp, tembu, 543 

tempel 1. (pühakoda), 'templi, 
188

tempel 2. (pitser), templi, 188; 
~jmaks [-u] jne.

temperament (tunde-, meele
laad; tulisus, tuli, kirg), tem
peramendi, 524; ~'lik, ~liku, 
729; ~ne, ~se, 265

tempera tuur (soojusaste, [õhu-, 
keha- jne.] soojus), tempera- i 
tuuri, 406; temperatuur liine, 
temperatuurilise, 283

tempima ([viina, piima] lahje
maks tegema; võltsima), tem
pida, tembin, 1014

tempo (ajamõõt; kiirus), 
146; tempus ([pöördsõna] 
aeg), tempuse, 272

tendents (sihind, sihtimine 
[millelegi], sihilikkus), ten
dentsi, 435; tendentsiline, ten
dentsilise, 283; ~lik, ~liku, 
729; ~ teos jne.

'tender (veduri kütteainevagun; 
[suurema laeva] vähem saa- । 
telaev), 'tendri, 190 1

teng (raha), tenga, 350 
teng (masti pikend), tengi, 422 
tennis (mäng), ~e, 268; ~e- 

mäng, ~e>jvä’jak jne.
tenor (kõrge mehehääl), ~i, 

230; ~ hääl jne.; ~iJaulja, 
162, jne.

teo vt. tegu ja tigu; ~Jõuetu 
jne.; ,-^line, ^lise, 276 

teoloog, teoloogi, 401; ~ia 
(usu [ndi] teadus), ^ia, 248; 
teoloogiline, teoloogilise, 283 

'teo nimi, ~^orjus jne.
te ooria (õpe" õpestik; puhttea- 

duslik 6. puhtuurimuslik vaat
lus- v. käsitlusviis [vastand 

praktikale]), 248; teo reem 
([õppe-] lause), teoreemi, 404; 
teoreetik (teooria-inimene, teo
reetiliselt käsitleja), teoreeti
ku, 241; teoreetiline (puht- 
teaduslik, puhtõppeline [prak
tikat arvestamata]), teoreeti
lise, 283; teoretiseerima (teo
reetiliselt arutlema v. käsitle
ma), 982

'teos, ~e, 260; ~tarna, ~tada, 
~tan, 927; ^tamatu, ~ta- 
matu, 255; ^-tnma, ~tuda, 
^/tun, 936; ~tus, ^tuse, 272; 
~ tusjviis jne.

teotama, teotada, 'teotan, 928;
'teotlik (teotav), teotliku, 729 

teotsema [millegagi] (tegemist
tegema), 952

teotus, 'teotuse, 272; ~ sõna 
jne.

teo võime, ~ võimetu jne.
'teppima (teataval viisil õmble

ma), teppida, tepin, 1019
teps
tera, 71
te raapia (tervistusõpetus), 

248
terajas (terataoline), teraja, 256; 

terakas (terarikas, suure, täie 
teraga), teraka, 257; terake- 
[ne], terakese, 286; teraline, 
teralise, 283; terane, terase, 
273; terajriist jne.

teras, ~e, 269; ~ene, ~ese, 283; 
~ejöötlus jne.; ~ Jiall,
~ kapp jne.; ~tarna (tera
vaks tegema; teraliseks tege
ma), 944; —tus, —tüse, 280; 
— us, — use, 280; tera tn, tera- 
tu, 255

terav, — a, 210; —a^mõtteline 
jne.; —asti; teravik (terav 
ots), — iku, 733; — nema, 950;
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~ nurkne jne.; ^us, ~use, 
280

tera viii jne.
terbium (metall), 136

tere!
terendama (õhus vastu peegel

dama, kangastama; udusena 
kumama), 941; terenduma 
(õhupeegeldusena kaugelt 
paistma, kangastuma), 953;
terendus, terenduse, 280

teretama, 945; tere tulnud [ole
ma]; teretus, teretuse, 280; te- 
retus^sõTia jne.

teritama, 945; teriti (terapidi, 
tera poolt); teritus, terituse, j 
280; teritus vah-end jne.

termilt (troopikamaade putu
kas), termiidi, 520

termin (tähtpäev, tähtaeg; väl
jend, oskussõna), ~i, 228; ter
mina tiiv (rajav kääne), ter
minatiivi, 411; termino loogia 
(oskussõnade-õpetus; oskussõ- 
nade-kogu, oskussõnastik), 
terminoloogia, 248

termo meeter (soojamõõtja), ter
momeetri, 190

ternene, 'ternese, 277
ternes (piim esimesil päevil pä

rast sünnitust), terne, 806;
~tuma (ternetaoliseks muu- > 
tüma), 954

[terpen tiin, 405] vt. tärpentin
ter rass (astang), terrassi, 417;

terrassiline, terrassilise, 283 
territoorium ([maa-] ala), ~i

136
territori aul küsimus, ~ veed 

jne.; ^,ne (maa-alaline), ^se, 
265

terror (hirm, hirmuvalitsus), 
~i, 230; terroriseerima (hir
muvalitsuse all pidama), 982; 

terro rism (hirmuvalitsus),ter
rorismi, 428; terrorist (hir
muvalitsuse teostaja, hirmu
valitsejate käsilane), terroris
ti, 439; terro ristlik, terrorist
liku, 729

terve, terve, 739; ~ndama, 941; 
~nema, 950; terveni [kolm 
päeva]; tervik, terviku, 241; 
tervikuline, tervikulise, 283

tervis, ~e, 271; ~ [ejhoid,
~ [e] hoiuline, 283, ~ [e]-
vkahjulik jne.; eilne, ^elise,
283; parandus jne.; lik, 
~liku, 733; tervistama (ter
vist andma, terveks tegema), 
944; tervistuma, 954; tervistu- 
matu, tervistumatu, 255; ter- 
vistus, tervistuse, 280; tervis- 
tus^vahend, tervistus vesi 
jne.; tervitama, 945; tervitus, 
tervituse, 280; tervuma (ter
veks saama), 'tervuda, ter- 
vun, 936

tessatin (— tiin [-u]), ^i, 137
'test ([teadmuste] kontrollkat

sed testi, 439
testament, testamendi, 524; 

~'llk, ~liku, 729; tes teerima 
(— testima), 982; testima 
(testamenti tegema, testamen
dis pärandama), testida, tes- 
tin, 1002

tetre vt. teder
tiba, 26; ~ma, ^,da, ^n, 

914; ~misi; tarna (tilguta
ma), 945; ~ tilluke[ne]

tibi, 95; ^ke[ne], ^kese, 
286

tibla (venelase sõimunimetus), 
141

tibu, 115; ~ke[ne], ^kese, 
286; ~tarna 1. („tibu”-hüüde- 
ga kutsuma [kanu]), 945
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tibatama 2. (tibama), 945
tige, ~da, 195; ~dus, ~duse, 

280; ^ndama, 941; ~nema, 
950; ~ starna, 944

tiglits (ohakalind), ^a, 205 
tigu, ~ e. 'teo, 120 ja 317;

~ karp, ~ samm jne.
tihane (lind), tihase, 273; tiha^ 

se hein jne.
tihe, ~da, 195; dasti; ^'dik

(tihe padrik), ^.diku, 733; 
~dus, ^duse, 280; ^nd (ti- 
hendusvahend), ^ndi, 218; 
~ndama, 941; ~ndus, indu
se, 280; ^nema, 950

tihi (võte [kaardimängus]), 
102

tihkama (julgema, mitte kart
ma, mitte häbenema), tibata, 
'tihkan, 1130

tihke (tihedasti, kõvasti koos 
seisev v. kinni olev [uks, 
juuksed]), 165; tihkenda-
ma (tihkemaks tegema), 941; 
tihkenema, 950; tihkestama 
(tihkeks tegema), 944; tihkes- 
tus, tihkestuse, 280; tihkuma 
(tihkeks minema), tihkuda, 
'tihkun, 936

tihkuma (nuuksudes nutma), 
tihkuda, tihun, 1054

tihkus, tihkuse, 272
tihnik, ~u, 241
tihti; lugu; peale
tihutama (peent vihma sada

ma), 945
tihvt, tihvti, 439
tiib, tiiva, 553; ~ hoone, ~ ^kla

ver jne.; ~lema (lendlema, 
lendama), tiivelda, ~len, 1150 

tiidakil [olema] (viltu, kergesti 
kukkuvas asendis); ~e [jää
ma]; tiide viltu

tiidus (kiireT pakiline, rutuline), 

tiidsa, 186; tiidsus (ru tuli
sus), tiidsuse, 272

tiigel (anum), 'tiigli, 188 
tiiger, 'tiigri, 190 
tiik, tiigi, 515
tiin (pinnamõõt), tiinu, 449
tiine, tiine, 736; tiinus, tiinu

se, 272
tiir (lind), tiiri, 406
tiir 1. (ring, ringkäik), tiiru, 

450
[laske-] tiir 2. (laskerada), tii

ru, 450
tiir 3. (nääre), tiiru, 450
tiiras, 'tiira, 776; ~tarna (tii- 

raks tegema), 944; ~tus, ~tü
se, 280

tiirlema, tiirelda, 'tiirlen, 1135; 
tiiruma (tiiru[sid] tegema, 

ringi liikuma), 'tiiruda, tiirun, 
1004

tiirus (tiiras olek), ~e, 272 
tiirutama, 945; tiirutas, 280 
tiisel, 'tiisli, 188
tiisikus, ~e, 280; ~ [e] haige 

jne.; ~ene, ^ese, 273
tiitel (pealkiri; au- v. ametini- 
mi; õiguslik alus), 'tiitli, 188; 
~ leht (paleleht, esileht) jne.; 
'tiitline, tiitlise, 277

| tiiva vt. tiib; ~kas (suurte tii
badega), ^ka, 257; ^kil [ole

! ma] (allarippuvate otsadega, 
viltu); ~kile [jääma]; ~line, 
^,lise, 283; ~ J,öök jne.; ~ne, 
^se, 273; ^s/~se, 269; tiivik 
(viltune), tiiviku, 241; tiivokil 
[olema] (— tiivakil); tiivuki- 
le [jääma]; tiivuline (tiibade
ga varustatud), tiivulise, 283; 
tiivustama, 944

tikand (tikitud töö), ~i, 218; 
^ama (tikandit tegema), 941; 
^us, ^use, 280
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tikats ([kella] maisel, pendel), 
~i, 232

tikerber, ~i, 138; ^supp 
[ supil jne.

'tikk (lind), tika, 498
tikk, tiku, 547
tikkima, 'tikkida, tikin, 1018 
tikk-takk!
tikkuma, tikkuda, tikun, 1027 
tiks, tiksu, 475; tiksa[h]tarna, 

943; /varna, tiksata, ^an, 1095; 
zvlema, tikselda, ~len, 1138; 
vuma, /vuda, tiksun, 1008

tikutaja (lind), 249
tikutama (tikkudega kinnita

ma), 945; tikutus, tikutuse, 
280 !

tila (kannu v. lüpsiku valamis- 
toruke, lehtri teravam ots; 
kella kara), 52

tilder (lind), 'tildri, 190
tilga vt. tilk; ~ne, ^se, 273; 

~stama (veidi hapuks mine
ma), 944; ~tu, ^tu, 255; til
ge (tilkumine), 'tilke, 747; 
tilguke[ne], tilgukese, 286; 
tilgutama, 945, tilguti (mis
ki allarippuv ja kõikuv; 
pandla, sõle jne. osa), tilguti, 
252; tilgutis (tilgutatud vede- 
liku-osa, tilgad; tilguti), tilgu- I 
tise, 279; tilgutus, tilgutuse, 
280; tilgutus pude! jne.

tilin, ~a, 200 ~
till sang (teatavakujuline van

ker), tilisanga, 349
tilisema, 951; ülistama, 944; ti- 

listus, ülistuse, 280
tilk, tilga, 487; haaval;
~Jcivi jne.; ~sama" (tilku
ma), tilksata, ^,san, 1095; ^u- 
ma, ^uda, tilgun, 1024; tu
rnis!

till (taim), tilli, 413

tillu (väike), 147; ^ke[ne], 
^/kese, 286

timp, timbu, 543; timpu (— 
timp), timpu, 147; ~ sai jne. 

timukas, timuka, 257
timut (taim), ~i, 235; hein 

jne.
tina, /v, 64; ~jas (tinakarva 

hall; tinaraske), ^ja, 256; 
~ne, ~se, 273; ~jpaber, 
~ raske jne.

tine (kahvatuhall, läiketa; pee
nelt ning tumedalt kõlisev 
[kella hääl]), ~da, 195

tindi vt. tint
tindiwkala jne.
tindine, tindise, 273; tindi pott 

jne.
ting (täi muna), tingu, 466
ting (tingimine), tingi, 422; ~i- 

ma, ~ida, tingin, 992; aima
ta; ~imatu, imatu, 255; ~i- 
misi; hirnus, aimuse, 280; 
~imusvZause jne.; aimuslik, 
aimusliku, 733; tingi sõdur 
jne.; ^iv, ^iva, 210; ^lema, 
tingelda, ~len, 1137; lik, 
~liku, 729

tinin, ^a, 200; tinisema, 951;
Unistama, 944

'tinkvpiiritus (nuuskpiiritus) 
tink tuur ([arstirohtude] piiri- 

tusleotis), tinktuuri, 406
tint 1. (kirjutusvedelik), tindi, 

524; ~pinust, jvedelik jne.
tint 2. (kala), tindi, 524
tinutama, 945; tinutus, tinutuse, 

280
tipe (sakk [saki]), tipme, 842 
tipi-täpiline, tipi-täpilise, 283 
tipmeline (sakiline), tipmelise, 

283; tipmine (tipupoolne, ti
pus asetsev), 'tipmise, 277

'tipp, tipu, 549; ~ama 1. (tipu
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na, tipust paistma [puu, 
torn]), tipata, ~an, 1110

'tippama 2. (väikeste sammude
ga astuma), tipata, tippan, 
1110; tippamisi [käima]; tip- 
pima, 'tippida, tipin, 1019; 
tipp^mamseZ jne.

tips, tipsu, 475; ~ama (tippa
ma 2.), tipsata, ^an, 1095; 
~ima, ^ida, tipsin, 997; tip- 
sutama, 945

tip top[p] (nagu kord ja kohus, 
väga korralik), tiptopi, 731;
tiptopilt

tipuline, tipulise, 283; tipune, ti- 
puse, 273

tiraaž (trükiarv), tiraaži, 410
tire (väike nire, ojake), 140
tiri-liri, 107
tirima, tirida, tirin, 923
tirin L (supianum), ^a, 200
tirin 2. (tirisemine), ^a, 200; ti

ri sema, 951; tiris tarna, 944: ti
ri stus, tiristuse, 280

tiri 'tamm [ tamme] (.tiritam
me kasvatama” — end pea 
peale püsti ajama)

'tirts, tirtsu, 475
'tisler (laudur, laudsepp), ~i, 

230; ^i töö jne.
'tiss, tissi, 417
tita, 141; ^ke[ne],r^kese, 286 
titaan (metall; hiiglane, pool- 

jumal), titaani, 405
tits ([sarika] tugi), titsi, 434
titt, tite, 514

titudeerima (tiitliga varustama, 
nimetama), 982

tiuksa [h] tarna, 943; tiuksuma, 
'tiuksuda, tiuksun, 1008; tiuk- 
sutarna, 945; tiuksutus, tiuk- 
sutuse, 280

toa vt. tuba; ~Jill jne.; ^ti
ne, ~lise, 276; X^ne, ~se, 263 

tobe, ~da. 195; ~ dus, -wduse, 
280

tobi väät (taim)
tobu, ~, 114
toda vt. too
toe vt. tugi; ~kas, ^ka, 171;

~s (toestik, skelett), ^se, 
260; ~s tlk, ^stiku, 729: ta
rna, ~tada, ^tan. 928; -tü
ma, — tuda, ~tun. 936 . —tus, 
~tuse, 272; —tus punkt, 
~tus raha jne.

togima, togida, togin, 923; tagi- 
mus (malakas), togimuse. 280

togu, 120
tohe (uhkevõitu, kõrk, omaette, 

sõnaaher [uhkuse tõttu]), 
— da, 195; — dus, ~duse, 280

tohib (— toht), ~u, 241; — u
ne, ~use, 281

tohi (sarvekont, -kont, mille 
otsast sarv ise on ära tulnud; 
pähklitupp; [püstoli] nahk- 
ümbrik), tohlu, 469

tohletuma (käsna taoliseks,
nahkseks minema, närtsima, 
koltuma), 954

tohoh!; tohoo!
toht, tohu, 694
tohter, tohtri, 190; tohterdama, 

942; tohterdus, tohterduse, 280
tohtima, tohtida, tohin, 1045 
tohtjas (tohusarnane, tohune), 

tohtja, 170; toht torbik jne.
tohu (uduaur), 121
tohune, tohuse, 273
tohutu (määratu, koletu

[suur]), /—, 255
tohuvabohu (segadus, segadik), 

121
toibe (poolsoe [vähem kui lei

ge]), 165
toibuma [millestki], toibuda,
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'toibun, 935; toibutama (toi
buma panema), 945

toide (toitmine), 'toite, 743
toidu vt. toit; ~ aine jne.; ~s, 

^se, 269; ^,starna (toiduga 
varustama), 944;
~ Järve jne.

toim (lõng riidekoes, mis koe- 
mustri moodustab; koemus- 
ter), toime, 375; ~ama (toi
me panema), toimata, ^an, 
1091

toime (toimimismõju, toimimi
ne), 'toime, 736; 'toime [pa
nema v. tulema]; toimekas 
(tegev, agar, aktiivne), 'toi
meka, 257; [pika-] toimeline ; 
([pikaldaselt] toimiv), 'toime- 
lise, 283; 'toime^panek jne.; 
zx/taja, ~taja, 249; ~ tarna, 
945; ^tis (toimetatud välja
anne), ^tise, 279; ~tus (toi
metamine; toimetav asutis;
[kohtu-] menetlus; akt, toi- i 
mik), ^tuse, 280

toimik (akt), ~u, 241; toimi- j 
ma, toimida, toimin, 980; toi
ming, toimingu, 240; toim
kond, toimkonna, 728; 'toim- 
ne (keerulise koega, mustri
ga), toimse, 265; 'toimuma 
(sündima, teostuma), 'toimu
da, 'toimun, 935; toimus (toi
muv nähe v. sündmus), 'toi- | 
muse, 272

toit, toidu, 538; eeline, ~elise, 
283, r^ejoahend, z^e^väärtus i 
jne.; ~Jkört jne.; ~lus, ^lu- ! 
se, 272; ^zlus oZu jne.; toit- i 
lustaina (toitlust korraldama), j 
944; ~ma, ^a, toidan, 1073; j 
~sus (toitvus), ~suse, 272; j 
~uma (end toitma), ~uda, ' 
~un, 936; ~ uinus, ^umuse, 

280; ^umus^Ääirus jne.; ^us 
(toitev), ~sa, 186; ^vus, 
z^vuse, 272

to jakil (küünarnukile nõjatu
des); ~e

tol (— tollel) vt. too
tola, 54
tõlgendama, 941
tolgus (tööta ümberlogelev ning 

natuke lollakas isik), ^e, 269
tolguti (miski allaripnev), 

252
tolk (allaripnev asi), toiga, 489 
tolk (arusaamine, taip), tolgu, 

540
tolknema, 'tolkneda, 'tolknen, 

932
'toll 1. (pikkusmõõt), tolli, 413 
toll 2. (tolliasutis; tollimaks;

tollikontroll), tolli, 413
tollakas (paks ripnev, sassis 

[karv]), tollaka, 257
tolle vt. too
tolliametnik, ~ Jrahv jne.; 

tollima, 'tol lida, ^,n, 986
tol liline, tollilise, 283; tolline, 

tol lise, 273; tolli pulk jne.
tolm, tolmu, 470; ~ama, toima

ta, ~an, 1094; ^lema (õite 
seemnetolmu puistama), tol- 
melda, ^len, 1137; ~ jpea 
(taim), ~jpeen jne.

tolmuimeja, 249, Jcübe jne.; 
~kas (seemnetolmu sisaldav 
osa taime õiel), ~ka, 257; 
tolmuma, 'toimuda, 'tolmun, 
936; ~ne, ^,se, 273; tarna, 
945; z^tus, ^tuse, 280

toit (— tollelt) vt. too
tolvakas (tolvan), tolvaka, 257; 

tolvan (lollakas inimene, to
bu), 'tolvani, 228

tomat (toidutaim; selle vili) ~i 
235
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tombak (leevike — lind), ~u, j 
241

tombuline, tombulise, 283; tom- 
bune, tombuse, 273

tomp, tombu, 543; ~ jas, ja, 
170; lik, ~liku, 729

ton di pea (taim) jne.; ~tarna 
(tontidega kollitama), 945

tong ([padruni-] sütik), tongi, 
422

tonkima, 'tonkida, tongin, 1013 
tonn (kaaluühik; laevamõõte-

ühik), tonni, 415; tonnaaž 
([laeva] maht tonnides), ton- 
naaži, 410; ton niline, ton nili- 
se, 283; ton nine, ton nise, 273

ton t, ton di, 524; ~lik, ~liku, 
729

too, tolle, pl. nood, 867
toober, toobri, 190

toobi vt. toop; ~line, ^lise, 283;
^ne, /^se, 273

toodan vt. tootma; ~g, ~gu, 
240; z^guline, ^gulise, 283; 
toode, toote, 743; took (see, 
mida mingi talu, ettevõte jne.
„sisse toob”), toogi, 515

tool, tool i, 403
toom, tooma, 324
toom 1. (— toomingas), toome, 

375
toom 2. (toomemägi), toome, 

375
tooma, tuua, toon, 900; tooma- 

soon jne.
tooma päev
toome mägi
toomingane, toomingase, 281;

toomingas, toominga, 257 
toom^TciriTc jne.
toon, toon i, 405
toona (enne, mõni aeg tagasi);

^ne, ~se, 273
toone kur g

toonela (all-ilm, surnuteriik), 
~, 251

toon i^andev, 183, jne.; toon ili
ne, toon ilise, 283; toon ine, 
toonlse, 273; toon itama, 945; 
toonltus, toon ituse, 280

toop, toobi, 517
toor aine jne.; ^ekas (toore

võitu), ~eka, 257
toores, toore, 805; ~ jmaterjal 

(— toormaterjal) jne.; ~ta
rna, 944; tus, ^/tuse, 280;
toore võitu

toorium (metall), ~i, 136
toor materjal, jne.; ^us, ~use, 

272"
toos, toosi, 408
toote vt. toode; tootlik (roh

kesti tootev, viljakas), tootli
ku, 729; 'tootma, toota, too
dan, 1073; tootmis va^67rd 
jne.; tootsus ([rohkesti-] 
tootvus), tootsuse, 272; töö
tus (rohkesti tootev), tootsa, 
186; tootvus, 'tootvuse, 272

toovutama (pidulikult, pühali
kult tõotama), 945; toovutus, 
toovutuse, 280

to paas (kalliskivi), topaasi, 408 
tope (toppimine; topitav asi),

'tõppe, 750
topel aken (teisik-aken),

nepp (lind) jne.; daina
(kahestama, kahendama), 940;

(kabeli, kahekordselt) 
topi vt. topp; /^line, ~lise, 283;

~ne, /^se, 273
topis ([sisse-, ette-] topitav ese), 

~e, 268; ,^ene, ~ese, 283;
tarna (topisega varustama), 

944; ^,tus, ~tuse, 280
topo graaf, topograafi, 400; ~ia 

([maa-] kohakirjeldus), ~ia, 
248; topograafiline (kohakir- 
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jelduslik; maakoha üksikasju 
suure täpsusega edasiandev 
[kaart]), topograafilise, 283

' topp, topi, 528
toppama (peatuma), topata, 

'toppan, 1110
'toppima, toppida, topin, 1019 
tops (toos; väike peeker; väike 

pakike), topsi, 433
'tops (tutt; pintsel), topsu, 476 
topsik (väike tops [-i]), ~u, 241 
torka vt. torp
torbik (kasetohust karp; gaasi

mask), ~u, 241
tordi vt. tort 1. ja 2.
tore, ~da, 195; ~dus, ~duse, 

280; ~ dus vasi jne.; ~kas 
(toredavõitu), ~ka, 257

torga[h]tarna, 943; torge, 'tor
ke, 747

torilane (Tori elanik), torilase, 
282

torin, ~a, 200; torisema, 951; 
toristama, 944; toristi (toris- 
taja), toristi, 252; toristus, 
toristuse, 280

tork, torgi, 520a; torkama, 
torgata, torkan, 1099; ~ima, 
~ida, tor gin, 1013

tor m, tormi, 427; [üsna] tor
ma [tuleb peale] (peale tor
mates) ; tormakas, tormaka, 
257

tormalane, 'tormalase, 282
'tormama, tormata, 'torman, 

1094; tor mi [jooksma]
tormi Jooks, ~Jcindel jne.;

— kas, —ka, 257" — line, — li- 
se, 283; — ne, — se, 273; — t- 
seina, 952; -tsus, -tsuse, 
280

torm Julge, — Jõsine jne.; 
— lane, —lase, 275; — us, —vi
se, 272
25

'tor n, tor ni, 429
tornaado (pööristorm), -, 146
torni kell jne.; —k (teravsam- 

mas, püramiid), — ku, 241;
—kune, —kuse, 281; tor n- 
kirik jne.

torp ([hobuse] peakott), tor- 
ba, 492

torpar (liik väikemaapidajaid 
Soomes), —i, 230

torpeedo (iseliikuv miin), —, 
146; - paak jne.

torsakas (pahane, tusane [tü
hise asja pärast]), torsaka, 
257

'torss (tusk, meelepaha), torsu, 
545. —u [minema]; —us
[olema]; torsukil [olema] 
(torssus); torsukile [jääma]

tor t 1. (tuust, tükk), tordi, 
524

'tort 2. (kook [koogi]), tordi, 
524

'törts, törtsu, 475
toru, —, 127; —kas, —ka, 257; 

—Une, —lise, 283; —ne, —se, 
273; - pill jne.; — stik, — s- 
tiku, 733; -tarna (toru[kraa
vi ]dega varustama), 945; 
— tus, —tüse, 280

tos (— tolles) vt. too
tosin, —a, 200
toss (tahtejõuetu inimene), 

tos si, 417
toss (aur; hing), tossu, 464 

tos sakas (tossivõitu), tos saka, 
257

tossama, tossata, tossan, 1093 
tosse (— tollesse) vt. too 
tossune, tossuse, 273; tossuta-

ma, 945
tost (— tollest) vt. too
tosu (toss [-!]), -, 129; — ne,
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^se, 273; ~s [olema] (mos
sis, vaikne)

to taalne (täieline, täielik), to- 
'taalse, 265; to taal od-ekt 
(täissihitis) jne.; totaalsus, 
to taalsuse, 272

totakas, totaka. 257
totali saator (õnnemäng võidu

ajamistel), ~i, 230
totrus, ~e, 272; totter, totra, 

181
tpruu!; tpruutama, tpruuta- 

da. 'tpruutan, 928
traad ita [telegraaf]; traadl- 

tõmbaja, 249, jne.
traageldama (kergelt kokku 

õmblema), 940; traagel niit 
[niidi]

traagik, ~u, 241; ^a (kurbloo
lus), ~a, 250; traagiline 
(kurblooline, vapustav), traa
gilise, 283

traal lina (eriliste võrkude abil 
vee seest otsima v. püüdma 
[näit, merest miine]), 'traa
lida, traal in, 979

traan (rääs [-!]), trään i, 405
traat, traad i, 520; ^ jas (traa

di taoline), ~ja, 170; ~juss, 
~ võre jne.

traav, traavi, 411; ~el, ~li, 
188; ^inia, ^,ida, traavin,
984; traavi tarna (traavida
laskma), 945

traditsi oon (suuline edasianne 
[põlvest põlve], pärimus; pä
randunud komme, taba [ta
va]), traditsiooni, 405; tra
ditsiooniline, traditsioonilise, 
283

tragi, 100; ~dus, ~duse, 
280

tragun, ~i, 228

tragöödia (kurbmäng), —, 248 
trahter, ~i, 230
trahv, trahvi, 440; ima, ~ i

da, trahvin, 1003
traks, traksi, pl. traksid, 431 
traktaat (kirjutis; lendkiri), 

traktaadi, 520
traktor (jõu- ning veomasin), 

~i, 230
trall, tralli, 413; tralla laa'.; 

/virna, ~ida, trallin, 986; 
trellitama, 945

tramm (tänav-raudtee), tram
mi, 414; trammi iürr jne.

trampima, trampida, trambin, 
1014

trans fert (rahaülekanne, raha- 
saade), transferdi, 524

transfor maator (elektrijõu
muundamise seadis), ^,i, 230; 
transfor meerima (muunda
ma, ümber kujundama, muu- 
kujuliseks tegema), 982

transiit ([kaupade] läbivedu), 
transiidi, 520; transi tiivne 
(sihiline [pöördsõna]), tran
sitiivse, 265

transla tiiv (saav kääne), trans
latiivi, 411

transmissi oon (ülekanne; üle- 
kandeseadis), transmissiooni, 
405

transparent (läbipaistev pilt, 
kirjutis, joonestik jms.), 
transparendi, 524

transpordi kulu jne.
transport (edasitoimetus, ve

du, kättetoimetus; saadetis, 
veetav kaup; ülekanne), 
transpordi, 524; transpor tee- 
rima (— transportima), 982; 
z^ima (edasi v. kätte toime
tama, vedama; üle kandma), 
,^ida, transpordin, 1016
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trapets (teatavakujuline neli
nurk; võimlemisriist), 
232 '

trapper (Põhja-Ameerika ka- 
rusnaliakütt), ~i, 230

tratt (käskveksel), trati, 531
treener, ^i, 230; treenima

(võistlusele ette valmistama 
v. valmistuma), 'treenida,
treenin, 981; treening, tree
ningu, 240

[ trehter, 190] vt. lehter 
trehvama, trehvata, trehvan, 

1094
treial, ~i, 225; treima, treida, 

'trein, 909; trei pink, trei-
tera

trel l, trei li, 413
treneerima (— treenima), 982 
trepi uste [vastme] jne.; ^ti

ne, ^lise, 283
trepp, trepi, 528; ~^tõus jne.

"tres s (kulla- v. hõbedakarva 
poort), tres si, 417; tressili- 
ne, tres'silise, 283

tribunal (kohus [kohtu]), ^-i, 
135

tribüün (kõnelava, kõnetool; 
vaatajatelava, pealtvaatajate 
istmestik), tribüüni, 405

trigonomeetria (kolmnurga- 
arvutus, kolmnurga-õpetus),

, 248; trigonomeetriline,
trigonomeetrilise, 283

triibuline, triibulise, 283
triik, triigi, 515; ~ima, ^ida, 
trügin, 1010; ~ jpuu, ~^rau<l 
jne.

[tuhka-] triinu, 147
triip, triibu, 535
[ triip hoone] vt. kasvuhoone
trlipne, triipse, 265; tr lipsus, 

'triipsuse, 272
triiv, triivi, 411; ^ima (aju

ma), ~ida. triivin, 984; ~ Jää 
(ajujää) jne. _

'trikk (kunstlik võte, knihv, 
riugas), triki, 527; ~Jilm 
jne. .

'trikkel (laskeriistal), trikli, 
189

tri koo (kootud, keha ligi hoi
duv rõivas, võimlus- v. su- 
pelülikond), 7

triljon (miljon kolmandal ast
mel), ~i, 228

triller (helifiguur), ^i, 230;
trillerdama, 942

trimpama, trimbata, trimpan,
i 1100

'trio (kolmehäälne muusikapa
la; pikema heliteose vahe- 
osa), 22

'tripp, tripi, 528
'tripper (suguhaigus), ~i, 230
triumf (võit; võidurõõm; või- 

dupidutsus, võidutsus), tri
umfi, 421; triumfeerima (— 
triumf ima), 982; ~inia (või
tu pühitsema, võidutsema), 
~ida, triumfin, 1003

triviaalne (labane), triviaalse, 
265; triviaalsus, trivi aalsuse, 
272

trobi kõnd, trobikonna, 728
tro fee (võidutähis), 4
trohheiline (trohheuses esi

nev), trohheilise, 276; troh
heus (värsijalg: — ), troh
heuse, 260

trompet, ~i, 235
troobiline, troobilise, 283
troon, troon i, 405; ima, ~i- 

da, troon in, 981; troon i pä
rija, 249, jne.

'troop 1. (piltlik väljend), troo- 
bi, 517

'troop 2., troobi, pZ. troobid 
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(palawöö-maad, troopilised 
maad), 517; troopika (— 
troopikamaa), troopika, 250; 
troopika maa jne.; troopili
ne (palawöösse kuuluv, pa- 
lawööle e. troopidele oma
ne), troopilise, 283

troost (lohutus), troosti, 439;
~ima (lohutama), ~ida, 
trööstin, 1002; troostitu, 
troos titu, 255

tropis (ette- v. sissepandav 
tropp), ^,e, 268; tropp, tro
pi, 528

tros ka, 141
tross (jäme köis), trossi, 417
trots, trotsi, 434; —ima, —i

da, trot sin, 998: — lik, —li- 
ku. 729

trotuaar ([linnatänava] kõn
nitee), trotuaari, 406

trull (— rull), trul li, 413
trul ling (kala), — i, 221
trumm, trummi. 414; — ar

(trummilööja), — ari, 230;
— ei. trumli, 189; trummel
dama, 940; trummi kile 
(kuulmenahk), trummi põrin 
jne.

trump, trumbi, 522; — ama,
trumbata, — an. 1100; — kaart 
jne.

trumpet (— trompet), — i, 235 
trust (äriliste ettevõtete liit), 

trusti, 439
truu, —, 9
truubitama - truupidega varus

tama ), 945
truudus, — e, 272; — etu, — etu, 

255; — etus, — etuse, 280
truup, truubi, 517

trügima, trügida, trügin. 923
trühvel (seen), trühvli. 188

trüki koda, — töö jne.; — line, 
—lise, 283 *

trükk, trüki, 527: —ai (raama
tu trükki ja). — ali, 225; —ima, 
— ida, trükin, 1018; — teos 
jne.

trü moo ([akendevaheline] sei
napeegel), — ,7; — wpeegeZjne.

tsaar, tsaari, 406; tsaari aegne, 
tsaari raha jne.; tsaarinna, 
tsaarinna, 151; —lik, — liku, 
729

tseerium (keemiliselt lihtne ol
lus), —i, 136

tseesium (metall), — i, 136
[ tsekk] vt. tšekk
tsellu loid (aine), tselluloidi, 399; 

tselluloos (puuollus, puund), 
tselluloosi, 408

tsemendi^vabrik jne.; tsement, 
tsemendi. 524; tse ment põ
rand jne.

tsen seerima (hindama, otsusta
ma; [trükitöid, kirju jne.] lä
bi vaatama nende kõlblikkuse, 
lubatavuse otsustamiseks), 
982; tsensor (tsenseerija 
[ametnik]), 'tsensori, 230; 
tsensus t,hinne; nõutav va
randuse, vanuse, hariduse 
jne. alammäär), tsensuse. 272; 
tsen suur (tsensoriamet; tsen
seerimine), tsensuuri, 406

tsenter (— tsentrum), tsentri, 
190

tsenti meeter (— sentimeeter), 
tsent! meetri, 190

tsentner (kaal: 100 naela), —i, 
230

tsentraal (keskjaam; keskkoht; 
keskjoon), tsentraal: 403; 
— ne (keskel asetsev, kesk-; 
peamine), — se, 265: —sus, 
— suse, 272; tsentralisatsi oon
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(tsentraliseerimine), tsentrali
satsiooni, 405; tsentrali seeri
ma (keskkohta koondama), 
982; tsentrali'seeruma, 939

tsentrifu gaal jõud — ~ Jung 
jne.; ^ne (keskpagev, kesk
punktist eemale tungiv 
[jõud]), ~se, 265

tsentriline, tsentrilise, 283
tsentripe taal jõud — ~ Jung 

jne.; ^ne "(keskhagev, kesk
punkti poole tungiv [jõud]), 
~se, 265

tsentrum (keskkoht, kese;
keskerakonnad), ^i, 226

tseremoniaalne, tseremoniaal
se, 265; tsere moonia (pidulik 
kombetalitus, tavand; pidu
likkus), tsere moonia, 248

tsesuur (värsilõige), tsesuuri, 
406

tsiitsitaja (lind), 249
tsilinder (— silinder), tsilindri, 

190
tsink, tsingi, 520a; ^ima, ~i- 

da, tsingin, 1013; tsinko graa- 
fia (tsinkplaat-trükk), tsin- 
ko'graafia, 248; ~ jplekk jne.

[ tsin noober, 190] vt. kinnaver 
tsipake[ne] (natuke), tsipakese, 

286
['tsirkel, 188] vt. sirkel
tsirkoonium (metall), ~i, 136 
tsirkulaar (ringkiri), tsirkulaa-

ri, 406; tsirkulatsioon (ring
vool, ringimine, ringe), tsir- 
kulatsiooni, 405; tsirkuleeri- 
ma (ringvoolus olema, ringi- 
ma), 982

tsirkus, ~e, 272; ~ lik, ^liku, 
733

tsis tern (vedelikumahuti), tsis
terni, 429

tsis tertslane (mungaordu liige), 
tsis'tertslase, 275

tsitaat (osund), tsitaadi, 520; 
tsi teerima (sõna-sõnalt esita
ma v. tooma [kellegi ütlust, 
kohta mingist teosest jne.], 
osundama), 982

[ tsitron, 228] vt. sidrun
'tsitter (keelpill), 'tsitri, 191 
tsiviil (erarõivastis), tsiviili,

403; ~Jcohus [ kohtul,
~ nõue jne.; ~ne (eraõigus
lik, eravahekordadesse puu
tuv, kodanlik), ~se, 265; tsi
vilisatsioon ([väline] haridus, 

I kommete peenendus), tsivili-
! satsiooni, 405; tsiviil seerima

([väliselt] harima, kombeid 
peenendama), 982

tsoon ([maa-] vöö), tsooni, 405 
tsunft ([vanemaaegne] käsi

tööliste ametiühing, ametisei- 
sus, gild; kildkond, suletud 
ring), tsunfti, 439; tsunfti- 
j>aim (kildkonna-vaim) jne.

tsuskama (— suskama), tsusa- 
ta, 'tsuskan, 1131

tsüaan (sininik [keemiline 
ühend]), tsüaani, 405; ^Jcaa- 
lium jne.

tsükkel (ring; ajajärk; järjes- 
tik; mootorratas), 'tsükli, 189; 
tsükliline, tsüklilise, 283; 
tsükleid (kõverjoon), tsükloi- 
di, 399; tsiikloon (pööris- 
torm), tsüklooni, 405; [ tsiik- 
lus, 272] vt. tsükkel

[tsunism, 428, tsüüniline, 283] 
vt. künism, küüniline

[tsüp ress, 417] vt. küpress 
tšehh, tšehhi, 412; tšehhi [keel] 

tšeki seadus jne.; 'tšekk (mak
su juhatus), tšeki, 527

tšello (väike bassviiul), 146
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tšempion (võitleja; esivõitleja, 
meistritiitli kandja), ~i, 137

tšeremiss (volgasoome rahva 
liige), tšeremissi, 417; tšere- 
missi [keel]

tšiili [salpeeter]; ~lane (Tšiili 
elanik), ^lase, 282

tšu'vašš (Venemaal asuva rah
va liige), tšuvaši, 530

tualeti asr jne.
tualett (tualettlaud; rõivastus; 

rõivastis; rõivastusruum; väl- 
jakäigukoht), tualeti, 531; 
~J,aud, ~ ^seep jne.

tuba, 'toa, 290
tubakane, tubakase, 281; tuba

kas, tubaka, 257
tubane, tubase, 273
tuberkul (köbruke, sõlmeke 

[eriti tiisikushaiges kopsus]), 
^i, 225

tuberkuloos (tuberkuliline kop- 
suhaigus, eriti kopsutiisikus), 
tuberkuloosi, 408; ~ne, ~se, 
267

tubli, 144; ~dus, ^duse, 280; 
z^sti

tubrata -vt. tuprama
tudeng, rwi, 221
tuder (taim), tudra, 718
tudi, 98; ~jpea jne.; ~se

mu, 951
tudrane, tudrase, 273
tudu, 117; ~ma, ^da, ~n,

924; ~tarna, 945; ~tus, 280
tuge[ne]ma (toetuma), tuge- 

[nejda, tuge[ne]n, 950 ja 916
tugev, z^a, 210; jr õhuline 

jne.; ^asti; ~dama (tuge
vaks tegema), 942; ^nema, 
zx^neda, z^nen, 950; [ühe-] ~u- 
ne, /vuse, 281; ~us, ~use, 
280; ustama (— tugevda
ma), 944

tugi, 'toe, 303; ~jzlus, ~ jmüür, 
~Jool jne.; ~ne (tugedega 
varustatud), <vse, 273; z^-ne- 
ma (— tugenema), 950

tuha vt. tuhk; ~ kast jne.
tuhande kordne, ~ jpealine jne.;

~llne, ~lise, 283; z^ndik, 
~ndiku, 733; ^ne, z^se, 283;
^s, ~nda, 208

tuhane, tuhase, 273
tuhar, ~a, 203
tuhas tarna (tuhaks muutma), 

944; tuhas tüma, 954; tuhas tus, 
tukastuse, 280; tuha toos jne.

tuhat, tuhande, 215; nel ja
tuhin, ~a, 200; ~g, <vgu, 240;

tuhisema, 951; tühistama, 944 
tuhk, tuha, 605; ~ama (tuhka

andma), tuhata, ~an, 1130;
triinu; ~jas (tuhakarva; 

tuhataoline), ~ja, 170; ~^hall, 
z^z lumi jne.; ~ne, ^se, 265; 
~ur (tuhakarva; tõhk), ~ru, 
193

tuhm, tuhmi, 427; tuhmis tarna, 
944; tuhmis tüma, 954; tuhmis- 
tus, tuhmistuse, 280; ~jas 
(tuhmivõitu), ^ja, 170; ~u- 
ma (tuhmiks muutuma), — ri
da, z^-un, 936; ~us, ^use, 272

tuhnima, tuhnida, tuhnin, 995;
tuhnitsema, 952; tuhnjas । tuh- 
nitseja), tuhnja, 170

tuhritsema (segi katkuma; segi 
tuhnima), 952

'tuhvel, tuhvli, 188
[ tui, 21] vt. tuvi
tuiama (tuigerdades kõndima), 

tuiata, tuian, 1092
tuige (tuikamine; tuikumine), 

'tuike, 744; ~rdama, 942; tui- 
gutama (tuikuma panema), 
945
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tuik, tuigu, 532; (tuksu
ma), tuigata, ~an, 1096;

'soon'; /vuma, ~uda, tui
gun, 1022

tuim, tuima, 324; tuimastama, 
944; tuimendama, 941; tuhne- 
nema, 950; ~urna, ~uda, 
^un, 935; ~us, ~use, 272

tuisa (tuisukalt, räpakalt), 
~kas (tuisukas, räpakas), 
^ka, 257; tuise (tuiskamine), 
'tuiske, 773

tuisk, tuisu, 690; ~am (tuisa- 
kas isik), ~ama, 199; ~ama, 
tuisata, ~an, 1132; ~Lane, 
z^lase, 275; ~lema, tui- 
selda, ^/len, 1165; ~ J<iv>

sadu jne.; ~ur, ~uri, 230 
tuisu ilm, ~ jmüts jne.; ~kas, 

~ka, 257; "~line, ~lise, 283; 
^.ne, ~se, 273; ~ tarna (tuis
ku tekitama), 945

tuju, ~, 122; ~kas, ~ka, 257;
küllane jne.; ^/line, ~lise, 

283; ~ne, ^se, 273; ~ti 
tukastama (korraks kergesti ui

numa e. tukkuma jääma), 944 
tukat (raha), ~i, 235 
tukerdama (vaevaliselt ning vä

hese eduga töötama), 942
tukk, tuka, 500
tukk, tuki, 527
tukkuma, 'tukkuda, tukun, 

1027; tukkur (unekott, luk
kuja), 'tukkuri, 230

'tuks, tuksu, 475; tuksa[h]taina, 
943; tukse, ^e, 740; ~lema, 
tukselda, ~len, 1138; ^uma, 
~uda, tuksun, 1008; tuksu- 
tama, 945

tukutama (tukkuma panema, 
uniseks tegema), 945

tulba vt. tulp [tulba]; ~nd (tea- 
tavakujuline sambake), ~ndi,

218; ^n dik (tulbanditest 
koosnev rindvõre), 733

tui bi vt. tulp [tulbi]
tulek, ~u, 241; [vastu-] tule- 

lik, 733
tule ^kindel jne.
tulem (sissetulek), ~i, 226; ~a, 

tulla, tulen, 917; ~us, 280
tule mägi, ~^torn jne.; [ilu-] 

~s'tik, ^stiku, 733; [ilu-] 
~stus, 280

tuletama, 945; tuletis (see, mis 
on tuletatud), tuletise, 279; tu
letus, tuletuse, 280; tuletus- 

viis, tuletus ^õpetus jne.
tule tõrjuja, 249, jvärk (— 

ilutulestik) jne.
I tulevane, tulevase, 281; tule vik, 

tuleviku, 733
tuli, tule, 85; ~ Jiein jne.
[järel-] tulija, 249
tuli fca/iju, ~Jiuum jne.; ~kas 

(taim), ~ka, 257; ~ne, ^se, 
273; ~ jpunkt, ~ jrelv, ~jsoo- 
lane jne.; tarna, 944; ~s- 
tus, ^stuse, 280; ~sus, ~su- 
se, 280; ^t[e]lema (kõrvetav- 
valusana tunduma), ^tleda 
e. ^tella, ^t[e]len, 949; ^-tü
ma (palavaks ja seetõttu mõ
ruks minema), 954; ~juss 
(— jaaniuss), ~juus jne.

tui jak (rahvatants), ^u, 241 
tulla, tulnud vt. tulema; tulnu- 

k[as] (tulnud isik), tulnuka, 
197a ja 257

'tulp, tulba, 492
tulp (lill), tulbi, 522
tulu, 123; /^kas, ^ka, 257 
tuluke[ne], tulukese, 286 
tulu liik, ~^maks [-u] jne.;

^'lik, ^liku, 733, ~line, ~li- 
se, 283; ~ndus (majandus; 
tuluasjandus), ~nduse, 280;
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~udus lik (majanduslik),
~ndusliku, 733; ~sa, 204

tulus (tuli), ^e, 269
tulusus, ~e, 280; tulutama (tu

lu andma), 945; tulutu, tulu
tu, 255

tulv (ülevoolav vesi, uputus), 
tulva, 371; A,ama (üle voola
ma, üle uputama), tulvata. 
~an, 1094; tul vil [täis] (üle
voolavalt täis)

tume, ~da, 195; ~ dus, ~duse, 
280; ^kas (tumedavõitu), 
~ka, 257; ^ndama, 941; 
^nema, 950; ~^sinine jne.; 
~stama, 944; ~stuma, 954

'tumm (keeletu), tumma, 343
'tumm (toit), tummi, 414
tumm näidend jne.; ~us, ~u- 

se, 272
tuna elle; tunav homme; tuna- 

vu (mineval, läinud aastal)
tun d, tun ni, 645
tund (tundmine, arusaamine), 

tunnu, 671; ^e vt. tunne; 
~e elu, ~e^märk [^znärgi] 
(—v tunnus) jne.; ^eline, 
^elise, 283; ^etu, ^etu, 255; 
~las (tundlik, halemeelne), 
^la, 170; ~lema (tugevalt, 
kestvalt tundma, tundlik, ha
lemeelne olema), tunnelda, 
^len, 1156; —lik, —liku, 
729; — likkus, — 'likkuse, 272;
—lus, — luse, 272; —ma, — a, 
tunnen, 1087; —matu, — ma- 
tu, 255; —mus, — muse, 272 

tundra (põhjamaine külm met
salu rohu- ja võsamaa), —, 
164

tunduma, tunduda, 'tundun, 938 
'tundur (kõrge metsatu mägi- 

lava v. mäetipp), 'tundru, 193

'tunduv, — a, 210
tung, tungi, 422

tungal, 'tungla, 819; — tera
jne.

tungima, tungida, tungin, 992; 
tungiv, 'tungiva, 210; 'tung

lema, tungelda, 'tunglen, 
1137; tunglik, tungliku, 729

tung 'raud (tõsteaparaat) 
tunne, 'tunde, 762
'tunnel (maa-alune tee, õõs-

j tee), ~i, 225
j tunnetama (ära tundma [as

jade olemust, nähtuste voola
mist]), 945; tunnetsema (tun
netega edvistama, end tund
likuna näidata püüdma), 952; 
tunnetus, tunnetuse, 280

tunni vt. tund [tunni]; —ke- 
[ne], —kese, 286; —line, —li- 
se, 283; — mees jne.; — ne, 
—se, 273 ~

tunnis kirt (— tunnistus),
— vmcirk [jmärgi] (— tun
nus) jne.; —tarna, 944; —t[e]- 
lema (usku tunnistama), 
— tleda e. —tella, —t[e]- 
len, 949; — tus, —tüse, 280

tun ni tcrstt, - töö jne.; — ti 
(tunniviisi) ~

tunnu -vt. tund [tunnu]; —s 
(tundemärk), — se, 269; —se
tu, — setu, 255; —s Jause, 
—s jmärk [märgi] (— tun
nus), —s vsõna jne.; — s lik, 
— sliku, 733; —stama, 944;
-sius, — stuse, 280

tuntakse, tuntud vt. tundma
tupeline, tupelise, 283; tupp, 

tupe, 513
'tuprama (segi ajama, segi lii

gutama, sodima), tubrata, 
tupran, 1105



'tups 393 tusas tus

tups (tutt, tops [-u]), tupsu, 
475

(uraani [rahvad]; tu raanlane, 
tu raanlase, 275

turb L (tugisammas, tugipost; 
tugi, toetus, kaitse), turva, 
579

turb 2. (kala), turva, 579
turba vt. turvas; ~jrar

ba jne.
turbama (toetama, hoidma,

kaitsma), turvata, 'turban,
1119

turban (hommikumaine pea
kate), ~i, 228

turbe vt. turve; kiri (kait
sekiri), punkt (toetus
punkt) jne.

turbiin (auru- v. veejõul töö
tav ratas-jõumasin), turbiini, 
405

turd (poolkuiv, natuke niiske, 
seetõttu veekindel), turra, 
591; ^uma (poolkuivaks saa
ma; niiskusest paisuma), 
~uda, ^un, 936

"turg, turu, 680
turga[h]tarna (äkki torkama; 

äkki [meelde, pähe] tulema), 
943

turgutama (hoolitsema, ravit
sema, söötma; pakkuma), 
945; turgutus, turgutuse, 280

turi, turja, 703
turism (huvireisindus), turis

mi, 428; turist (huvireisija), 
turisti, 439

turjakas (suure, tugeva turja
ga), turjaka, 257; turjama 
(turjast haarama, raputama, 
sagima), turjata, 'turjan, 1094

turm (hukatus, hävitus, kadu; 
hukatuslik, hävitav), turma, 
356; turmaline, turmalise, 283;

~ama (hukka saatma), tur- 
mata, ^an, 1094; tuli jne. 

tur nee (ringreis), 4
turniir (võitlusmäng), turniiri, 

406
turnima ([riistadel] võimle

ma), 'turnida, turnin, 995
turra vt. turd; turre (turdu- 

mine, turdunud olek), 'turde, 
764

turri [ajama] (sassi ja püsti 
[juukseid, karjaseid])~s 
[olema]

turrutama (turraks tegema, 
turduma panema), 945; tur- 
rutus, turrutuse, 280

tursa kala jne.
turse (tursumine, tursunud 

olek), 'turse, 740; 'tursene, 
'tursese, 277

'tursk (kala), tursa, 610
tursuma, 'tursuda, 'tursun, 936; 

tursutama, 945
'turteltuvi
'turts, turtsu, 475; turtsa[h]- 

tama, 943; turtsakas, turtsa- 
ka, 257; ^uma, ^uda, lurt
sun, 1008

turu vt. turg; ~ hind jne.; 
~line, ~lise, 283; ~ stama 
(turgu leidma, turule saat
ma [kaupu]), 944

turva vt. turb; ~line (kaits
tud, julge), ~lise, 283; õli
sus (julgeolek), õlisuse, 280; 
turvama (— turbama), ~ta, 
'turvan, 1094

turvas, 'turba, 798; ~^muld 
jne.

turvatu (kaitsetu), /x/, 255; 
turve (toetus, kaitse; kaitse- 
seade), 'turbe, 759

tusane, tusase, 273; tusastama 
(tusaseks tegema), 944; tu-



tusatsema 394 tõbur

sastus, tusastuse, 280; tusat
sema, 952

tusk, tusa, 608; ~ama (tusa
ne, rahutu olema), tusata, 
~an, 1131; ~lema ([kestvalt, 
püsivalt] tuskama), tuselda, 
~len, 1164; ~uma (tusaseks 
saama), ~uda, ^un, 936;
/~us (tusane olek), ~use, 272 

tus s, tus si e. tus'su, 417 ja 464 
tust (jahutolm), tusti, 439 
tustima (— tuustima), 'tus-

tida, tus tin, 1002
tus tine, tus tise, 273
tušš 1. (värvaine), tuši, 530
tušš 2. (muusikaline auaval

dus), tuši, 530
tut iiine, tut ilise, 283; tut ine, 

tut ise, 273; tut istama, 944
tutkas (lind), tutka, 780
tutra vt. tuder
tuts (natuke, raasuke), tutsu, 

475
tut t, tuti, 531
tuttav, ~a, 210; ~ lik, ~liku, 

733
tutti pidi; tutt^müts jne.
tutvu[ne]ma, 950 ja 936; tut

vus, 'tutvuse, 272; tutvus
kond, 'tutvuskonna, 728; tut
vustama, 944; tutvustus, tut
vustuse, 280

'tuua vt. tooma
tuub, tuubi, 398
tuuba (puhkpill), 141
tuubi vt. tuub ja tuup
tuuker, 'tuukri, 190
tuukri ülikond jne.
tuul, tuule, 373; ~ama, tuula

ta, ~an, 1091; ~duma, ~du- 
da, /vdun, 936

tuide alune, ~ vaikus, ~jves- 

ki jne.; ~ne, ^se, 273; ~tu, 
~tu, 255

tuulik, ^,u, 241; ~as (täis 
tuult), ~a, 257; tuuline, tuu
lise, 273; tuulis 'pea (kange 
maruhoog, tuulepööris)

tuulium (keemiliselt lihtne ol
lus), ^i, 136

'tuulne, 'tuulse, 265; tuul nobe 
jne.; tuulsus, 'tuulsuse, 272;
tuitiutama, 945; tuulutus, 
tuulutuse, 280

tuum, tuuma, 324; tuumakas, 
tuumaka, 257; tuumaline, 
tuumalise, 283; tuumane,

; tuumase, 273; tuumatu, tuu- 
matu, 255; tuumekas (— 
tuumakas), tuumeka, 257; 
tuumik (tuumkogu, tuum

i osa), tuumiku, 241; ~Jciht 
jne.; ~ne, ^se, 265

tuup, tuubi, 517; ^.inia, ~ida, 
tuubin, 1011

tuur 1. (tööriist), tuura, 329
। tuur 2. (kala), tuura, 329; tuu- 

ra^kaZa jne.
tuur (tiir [-u], ring), tuuri, 

406
tüürima (kestma), tüürida, 

tuurin, 982
'tuus, tuusa, 333
tuuseldama, 940
'tuuslar (nõid), ~i, 230
'tuust, tuusti, 439; tuus tik, 

tuus tiku, 241
'tuustima (tuhnima, tõngu- 

ma), 'tuus'tida, tuus tin, 1002
tuulutama, 945
tuvi, ~, 111; ~ke[ne], ~kese, 

286; ~jpost jne.
tõbi, tõveT 301; ~ne, ~se, 273 
tõbras (veis, lojus), tõpra, 792 
tõbur (tõbine, põdur inimene),

~i, 230



tõde 395 tõris tarna

tõde, tõe, 300; ~'lik (— tõe- > 
lik), ~liku, 733

tõe vt. tõde ja tõsi; ~kas 
(tõepärane, tõsine), ~ka, 
171; ~'lik, ^liku, 729; ~H- 
ne, ^lise, 276; ^nd (tõen- 
dusvahend), ^ndi, 156; un
dama ([mõttekäikude varal, 
dokumentide abil jne.] tõeks 
osutama, näitama, et on tõ
si), /^ndada, ~ndan, 926; 
^ndus, ^nduse, 272; ~n- 
dus vahend jne.; ~ne (— 
tõeline), rvse, 263; näo- 
[Zi]ne, vnöo[li]sus, ~ jpära- 
ne jne.; ~stama ([tunnista- I 
jäte varal, oma allkirjaga 
jne.] tõeks tegema, õigeks 
tunnistama), ^stada, ~stan, 
927; ~sti; ~stus, ~stuse, 
272; ~sus, ^suse, 272

tõhk (loom), tõhu, 685
tõht (mõju, tagajärg), tõhu, 

694; ~sus (mõjuvus, tagajär- 
jekus), ^suse, 272; ~us (mõ- I 
juv, tagajärjekas, tugev, ja- 
Uus, tubli), ^,sa, 186; tõhus j 
(— tõhtus), tõhusa, 204; tõ- I 
husus, tõhususe, 280; tohutu 
f mõjutu, tagajärjetu), tohu
tu, 255

tõik (tõsiasi), tõiga, 480 
"tõin vt. tooma
tõistre (teise pere, naabri-) 
tõke, tõkke, 749; ~ abinõu, 

~jpuu jne.; ~nd (toke-abi- 
nõu), ~ndi, 218; ^ndama 
(— tõkestama), 941; usta
ma, 944; ~stus, ustuse, 280; 
tõkke jooks jne.

tõld, tõlla, 580; sepp jne.
tõlge, 'tõlke, 747; undama 

(tõlgitsedes seletama), 941; 
~ndus, ^nduse, 280; tõl git

sema, 952; tõlgitsus, tõl git
suse, 280

tõlk, tõlgi, 520a; tõlkeline, 
'tõlkelise, 283; 'tõlketöö jne.; 
^ima, ^,ida, tõlgin, 1013

"tõlkjas (taim), tõlkja, 170 
tõlla vt. tõld; ~[s]^ sepp 
'tõlv (nui, kurikas), tõlva, 370 
tõmb (tõmme), tõmmu, 663;

~ama, tõmmata, ^an, 1118;
^.ejõud, ~e^tuul jne.; ^/te
ma, tõmmelda, ^len, 1154; 
^,'lik, ^,liku, 729; ~his, ~lu- 
se, 272; ~^soon jne.; ^,uma, 
^,uda, ~un, 936, ~us, ~u- 
se, 272; tõnuna[h]tarna (ühe 
korra, järsku tõmbama), 
943; tõmmak ([äkiline] tõm
me), tõmmaku, 241; tõmme, 
^e, 758

tõmmu, 147; ~kas (tõm
mu võitu), zx/ka, 257

tõmmutama (tõmblema), 945
tõnger 'maa (ülestõngutud 

maa); tõnguma ([kärsaga 
maad] tuhnima), tõnguda, 
tõngun, 1007

tõnise päev
tõnnike[ne] (taim), 286
'tõotama, tõotada, 'tõotan, 928;

tõotus, tõotuse, 272
tõppe vt. tõbi
tõpra vt. tõbras
tõra (rõdu, [kiriku-] koor), 

70
tõre (uhke, upsakas), ~da, 195 
tõrelema, tõrelda, tõrelen, 947 
tõrgastama ([järsku] vastu

tõrkuma), 944; tõrges (vastu- 
tõrkuv), 'tõrksa, 789

tõri ([sarvekujuline] toru), 
tõrve, 708

tõrin, ~a, 200; tõrisema, 951; 
tõristama, 944



tõrje 396 tähitus maks

tõrje, tõrje, 739; 'tõrje liigu
tus, 'tõrjejvahend jne.; tõr
juma, 'tõrjuda, tõrjun, 1007; 
'tõrjus (tõrjumine, tõrjumis- 
seisukord), 'tõrjuse, 272

'tõrk (tõrkumine), tõrgu, 540;
~'lik (tõrges), ^liku, 729;
~uma, ^.uda, tõrgun, 1024;
~us (— tõrges), ^sa, 186;
~us (vastupanek), ^use, 272

'tõr s, torre, 621
tõru, 127
'tõrv, tõrva, 370
'tõrv (— tõri), tõrve, 396; vt. 

ka tõri
tõrvakas (tõrvarikas), tõrvaka, 

257 j
tõrvalane, tõrvalase, 282
tõrva lill (taim), ~ papp jne.;

'tõrvama, ~ta, 'tõrvan, 1094; 
z^ne, ^se, 273; ~s (tõrva
kas puutükk), ~se, 269; tõr
vik, tõrviku, 241; 'tõrv vede
lik, 'tõrv värv jne.

tõsi, 'tõe, 308; ~^asi, ~^elu 
jne.; ~dus, ^duse, 280; ~ne, 
~se, 273; ~tarna (— tõesta
ma), 945

'tõst, tõstu, 478; tõstang, tõs- 
tangu, 240; tõstatama (äkki 
tõstma, tõusma panema), 
945; tõste, ~e, 740; ^e- 
Jcraan, ~e^sild, ~e^tool 
jne.; ^el (tõstetorn), ~la, 
175; zvina, ~a, tõstan, 1071;
tõstuk (tõstetool), tõstuki, 223 

tõtlema, tõtelda, 'tõtlen, 1147 
'tõtt, totu, 551; /varna, tõtata, I

~an, lill; [vaesuse] ^u
'tõu ([laeva-] köis), 23
'tõug, tõu, 659
tõuge, 'tõuke, 744; ~nd (ajend), 

^ndi, 218

tõugjas (kala), tõugja, 170 
'tõugne, 'tõugse, 265 
'tõuk, tõugu, 532
'tõukama, tõugata, 'tõukan, 

1096; tõukejõud, tõuke- 
JceVk jne.; tõuklema, tõu- 
gelda, 'tõuklen, 1139

tõuline, tõulise, 276; tõu loom 
jne.

tõus, tõusu, 452; tÕuseng, tõu- 
sengu, 240; tõusik, tõusiku, 
241; tõusiklik, tõusikliku, 
733; ~ liikumine, 284, jne.; 
vina, ~ta, tõusen, 1065; tõu
su Järk, tõusu vesi jne.

tõu vili jne.
tõve vt. tõbi; ~line, ~lise, 283; 

~ne, ~se, 273; ~staina (tõ
vega nakatama), 944; ~ te
kitaja, 249, ~^voodi jne.

täbar, ~a, 203; vus, ^use, 
280

tädi, 96
tähe vt. täht; pidama (tähele 

panema), 940; ~ldus, pidu
se, 280; zv/1 ejpanelik, ^le- 
panu jne.; lik (tähelepa

nelik), zv/liku, 733; zvzline, 
z^lise, 283; ^ndama, 941; 
vndus, ^nduse, 280; ~ndu- 
seline, ^nduselise, 283; van
dus lik, /^ndusliku, 733; ~n- 
dus vahe jne.; ^ne, ~se, 
273ristik, istiku, 733; vas
tikuime, z^stikulise, 283; 
v teadus, ~Jorn jne.; tä- 
hik (kviitung), tähiku, 241; 
tähine, tähise, 273; tähis 
([teed näitav] märk), tähise, 
268; tähistama ([ära] märki
ma), 944; tähistus, tähistuse, 
280; tähltama [kirja], 945; 
tähitus, tähituse, 280; tähl- 
tusjmaks l-ul jne.



tähn 397 tänna

'tähn (laiguke, märk), tähni, 
429; tähnik (kala), tähniku, 
241; tähniline, tähnilise, 283

'täht, tähe, 633;
~Jiein (taim) jne.; ~is, 
zvsa, 184; ~ Jpea
(taim), ~ putk (taim), 
~ päev jne.; ~sus, ~suse, 
272

täi, 21
täidan vt. täitma; täide, täite, 

743; täide (nõu, riist), täit- 
me, 843; täide [viima]; täi
de saade jne.

täidima (raatsima), 'täidida, 
'täin, 1032

täidis (see, millega täidetak
se), ~e, 268; täidlane, täid
lase, 275

täie vt. täis; ^,'lik, ~liku, 733; 
—Une, —lise, 283; —nd (see, 
millega täiendatakse, täien
dav osa; teatav lauseliige), 
— ndi, 218; — ndama, 941;
—nd lause jne.; — ndus, — n- 
duse, 280; — nd[us] osa, — n- 
d[us]vuörv jne.; — nexna, 950; 
—sti; — voliline, — õiguse- 
Une jne.

täima (— täidima), täida, 
'täin, 913

taine, 'täise, 263
täis, täie, 614; —^ealine, 

— ^häälik, — ^kasvanu, 254, 
~Jcogu, — jnurkne, — väär
tuslik jne.

täit, täidu, 539; — e vt. täide 
[täite]; ~e^leht jne.; — eli- 
ne, —elise, "283; —lik, —li- 
ku, 729; —ma, — g., täidan, 
1073; -mata, — matu, 255; 
— matus, —matuse, 280; 
— me vt. täide [täitme]; täit
sa; —uma 1. (täis saama, 

täide minema), —uda, —un, 
936

täituma 2. (täisid täis mine
ma), täituda, täitun, 936

[kohtu-] täitur (kohtuotsuste 
täitja ametnik), — i, 230

'täius, — e, 272; — lik, —liku, 
733; täiustama (täiuslikuks 
tegema), 944; täiustus, täius- 
tuse, 280

täke, täkke, 749; täkiline, täki- 
lise, 283; 'täkkeline, 283

täkk, täku, 547; — ^varss jne.
täkkima, 'täkkida, täkin, 1018 
täks (kerge täksiv löök), täk

si, 431; —ima (kergelt raiu
ma; lööma), —ida, täksin, 
996

täkuline, täkulise, 283; täkut- 
varss (— täkk varss)

tämbr (kõlamünt, häälevärv), 
-i, 157

täna
tänama, tänada, tänan, 914;

— tu, — tu, 255; — tus, —tü
se, 280

tänane, tänase, 273; täna päev 
jne.

tänav, — a, 210; »/a elu, —a- 
äärne jne.; — liikumine, 

284, — ^raudtee jne.
tänavu; —ne, —se, 281
tängane (tänkasid sisaldav 

[näit, muld]), tängase, 273
tänine, tänise, 273; tänini 
tänitama (karjuma ärritama;

karjudes nõudma), 945
tank (kõvaks kuivanud [mul

la-, leiva-] tükk), tänga, 489
tänk (ergusõlm), tängu, 540
tänkjas (kõvaks, sitkeks kui

vanud, tänkasid sisaldav), 
tänkja, 170

tänna (siia)



tänu 398 tönkamisi

tänu, 126; ~ avaldus jne.; 
~ lik, ^liku, 733; ~tu, ^,tu, 
255

täpe, täppe, 750; täpike [ne], 
täpikese, 286; täpiline, täpili
se, 283; täpijpealne (— täpne) 
jne.; täpi 'pealt (täpselt); 
täpl[s] tarna (täpiliseks tege
ma, punktima), 944; täp lik, 
'täpliku, 729; täpne, 'täpse, 
265

täpp, täpi, 528; ~ima (tippi- 
ma), ~ida, täpin, 1019; ~is 
(— täpne), 'täpsa, 185; 
~Joon jne.; täpselt; täp
sus, täpsuse, 272; täpsusta
ma (täpseks tegema, täpselt > 
korda seadma v. viimistle- | 
ma), 944; täpsustus, täpsus- | 
tüse, 280

tärama (tärisema), tärada, tä- | 
ran, 914

tärge (tärkamine), tärke, 747 i 
tärge (sisselõige, täke), tärk- 

me, 845
tärgeldama, 940; tärgeldus, 

tärgelduse, 280
tärin, ^a,‘ 200
täring (väike mängukuubiku- 

ke), ^i, 221
tärisema, 951; täristama, 944; 

turistis (täristusvahend), tä- 
ristise, 279; täristus, täristu- 
se, 280

tärkama, tärgata, tärkan, 1099 
tärkima (tärkeid tegema), 

'tärkida, tärgin, 1013
tärklis, ~e, 271; ~ Joit jne.
tärkus (tärkamine), ~e, 272 
tärn ([mütsi-] täheke, märk), 

tärni, 429
tärpentin, ~i, 137 
täst (siit)

tätar (tükike, helbeke), tätra, 
827

täter (taim), tätre, 834
täto'veerima ([ihunahka] ehti

ma sisseriibitud ja värvitud 
joonististega), 982

tätrane, tätrase, 275
tääk, täägi, 515
tääl (— teal)
täär (tagavara, varu), täära, 

329; ~ama (tagavaraks ko
guma), täärata, ^an, 1091

toina ma (jonnakalt karjuma, 
nutma), töinata, töinan, 1091

tökat, ^i, 235
tölbakas (tölbivõitu), tölbaka, 

257; töl bike[ne], töl bikese, 
286; tölbistama (tölbiks te
gema), 944

töllakil [olema]; ~e [jääma]; 
töllerdama (vaarudes ja van
kudes kõndima), 942

tölner ([piiblikeeles:] tolli
ametnik), ~i, 230

tölp (mitteterava otsaga, 
tömp, nüri; lühikeseks lõiga
tud, nudi; nüri mõistusega), 
töl bi, 522; ~ima (tölbiks te
gema), z-^ida, tölbin, 1014;

jas (natuke tölp), ~ja, 170;
~lane (tölp isik), ~lase, 275;
^us, ~use, 272

tömbakas (tömbivõitu, kohma
kas, jäme), tömbaka, 257

tömp (mitteterava, jämeda ot
saga; kohmakas-jäme), töm
bi, 522; ~jas (— tömbakas), 
~ja, 170; ~Jcoonus jne.

tönk (tömp, nudi), tongi, 520a 
tonkama (vaevaliselt, kohma

kalt, saamatult tegema; nöö- 
kama, pilkama), töngata, 
tonkan, 1099; tönkamisi 
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tönkima (vastu tõukama, tõr
kuma), 'tönkida, töngin, 1013 

'tönkjas (töngivõitu), tönkja, 
170

tön ts (nüri), tön tsi, 435; 
tön tsakas (lühike ja jäme, 
jässakas), töntsaka, 257; 
tön tsikas (töntsivõitu), tön t- 
sika, 257; ~ima (tönt
siks minema), ~ida, ~in, 
934; tön tsitarna (töntsiks te
gema), 945; ^us, ~use, 272 

töpsel (väike kaas, kork), 
'töpsli, 188

toss (toss E-i], tahtejõuetu, 
kohtlane isik), tossi, 417

töö, 14; kas, ~ka, 171; 
~ koda jne.; ^kus, ^kuse, 
272; ^line, ^lise, 276; ~lis- 
jvanem jne.; /^ndus (igasugu
ne tulutoov [vaba-] elukutse
line tegevus, näit, kaupluse, 
tööstuskäitise v. muu sarnase 
ettevõtte pidamine, käsitöö, 
arsti a advokaadikutse jne.), 
~nc. e, 272; ^nduslik, /x/n- 
di hku, 733; ~ ^osav, ~ riist 
jn ustama (tööstus-ettevõ- 
*et . ima, tööstuse alal teot- 
sem \ ^stada, ^stan, 927; | 

X >'iu*  (tööstusepidaja), ^,8- | 
ui “30; ~stus (töökoja-,
- i-, tehasetööndus), us

tuse, 272; ~stuslik, ^stusli- 
ku, 733; ^stusjmasin, /^stus- 
Jööline jne.; ~tarna, ~tada,
~'du, yzs; ~tanus viis jne.;
- I ■ Uema (ümber v. läbi töö- 
11111 ■ ~tleda e. ^tella, 

2 ' Hen, 931; tlus, ütluse,
< 2, ~jund jne.; ^tu, ^tu, 
>9. /x tus, /x/tuse, 272

11 (tüdimus), 97; ^ma 
millestki], xda, ^,n, 923;

mus, õrnuse, 280; ~nema 
(— tüdima), 950

tüdruk, /x/U, 241
tühe (tühi koht, õõs), ~me, 211; 

[undama, 941] vt. tühjenda
ma

tühi, tühja, 703; ~jxsi, ~ ^kaal 
jne.; /x/k (tühi koht), ~ku, 
241; akuline, /x-kulise, 283; 
x,ne, ~se, 273; ustama, 944; 
~stuma, 954; /^stus, ^stuse, 
280; /^stus^kaebus jne.; ~sus, 
/^suse, 280; tühi-tähi, tühja- 
tähja, 704; tühja võitu; tüh
jendama, 941; tühjendus, tüh- 
jenduse, 280; tühjenema, 950;
tühjus, 'tühjuse, 272

tükati; tükeldama, 940; tiikel- 
dus, tükelduse, 280

tüki hind jne.; kaupa; <^ke- 
[ne], ^kese, 286; ^line, ^li- 
se, 283; ~ne, ^se, 273; ~ töö, 
~^tööline jne.; ~ 'viisi

tükk, tüki, 527; ~ haaval 
lükkima, 'tükkida, tükin, 1018 
tül bi vt. tülp
tülb kude (liik kehakude)

täigas (vastik, jälk), 'tülka, 787;
tarna (jälkust tekitama), 

944; tus, /^tuse, 280
tüli, 103; ~ jisi jne.; ^kas, 

~ka, 257; n, ~na, 200; ~ta
rna, 945; ~t[e]lema, kile
da e. ~tella, /xvt[e]len, 949; 
otsema, 952; /x/tsus, /x/tsuse, 
280; /x-tus, ^vtuse, 280

'tülkama (jälkust tundma), tül- 
gata, 'tülkan, 1099; tül kjas 
(tülgastav, vastik), 'tül'kja, 
170

I tüll, tülli, 413; ~^kardin jne. 
i tülp (tönts, tuim, väsinud), 
\ tülbi, 522; xima (tülbiks
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muutuma), ~ida, ~in, 934;
~imus, aimuse, 280

tüma, 60
tümin, ^a, 200; tümisema, 951;

tümistama, 944
tünder, 'tündri, 190; tündrine, 

'tündrise, 277
tüngas (tölp ots, jupp), tünka, 

787
tün n, tün ni, 415; tiin niline, 

tün nilise, 283
tüpograafia (trükikunst), 

248; tüpograafiline, tüpograa- 
filise, 283

tü ranlik (türannile omane, tü- 
rannitaoline), tü ranliku, 729

türann (ainuvalitseja; vägival- 
lavalitseja), türanni, 415; ~ia 
(türannivalitsus), ^,ia, 248; 
tiiranniline, türannilise, 283; 
türanni seerima (türannina 
valitsema v. kohtlema), 982

türheldi (vaevalt, hädavaevalt, 
napilt, just, ääretasa)

türgi [pipar, keel]
türilane, türilase, 282
türklane, türklase, 275
türm (vangla), türmi, 427
tiirn puu
tüse, ~da, 195; ~dus, ~duse, 

280
tüsi (keerustus, keerulisus),

108; lik (keeruline; raske, 
täbar), ^,liku, 733; likkus, 
^'likkuse, 272; ~[s]tama 
(keeruliseks tegema), 944;
^/[sjtmna, 954; [s]tus,

[s]tuse, 280
'tüssama, tüssata, 'tüssan, 1093
tütar, tütre, 834; ~^laps jne.;

'tütreke[ne], tütrekese, 286;
'tütre lik, tütreliku, 733; tüt- 

rend (võõrastütar), tütrendi, 
218; tütrene, 'tütrese, 277

tüvekas (tugeva tüvega), tüve- 
ka, 257; tüveline, tüvelise, 283; 
tüvene, tüvese, 273

tüvi, tüve, 94; ~k (tüügas, tün
gas), ~ku, 241; ^,kas (tuge
va tüvega), ^ka, 257; ~ sõ
na jne.

"tüü (tüve, varre, kõrre jäme
dam ots; [pärast niitmist v. 
lõikust järelejääv] kõrretüü- 
gas), 16; tüiiakas (paksu, 
tugeva tüvega), tüüaka, 257

tüübi vt. tüüp; [mitme-] ~line, 
~lise, 283; ~ jpärane jne.; 
~tu, ^,tu, 255 "

tüüdata vt. tüütama
'tüüfus (haigus), ~e, 272; ee

line, ~elise, 283; ~ lik, ^,li- 
ku, 733

tüügas, tüüka, 784; tüükane> 
'tüükase, 275

tüümian (taim), ~i, 137
tüün (vaikne, tasane), tüüne, 

376; ~duma (vaikseks jääma), 
/^/duda, ^/dun, 936; tüünita
rna (vaigistama), 945

'tüüp (näidis-, põhikuju, tõepä
rane esinduskuju; valamud 
trükitäht), tüübi, 517 ; tüüp H- 
ne (tüübina esinev, tüübis 
omane, tüübipärane), tüüpi i
se, 283; tüüpilisus, tüüpilisus*  - 
280; ~Jtuju jne.; -Viik, 
ku, 729; ^,ne, ^se, 265

tüür 1. (tüürimisvahend), t u" 
ri, 406

tüür 2. (ihne, kalgi südairh.^’ 
omakasupüüdlik, kade), tJun’ 
406

tüürima, tüürida, tüürin.



401 uinut[e]Iematüüri mees
tüütis (— tüütu), 'tüütsa, 
184; tüütu (tüütav, vastumeel
ne), 'tüütu, 169; 'tüütus, 'tüü
tuse, 272

ri, 190; uhmerdama (uhmris 
peeneks tampima), 942; uhm- 
ri nui jne. _

■uht" (puurisu, kännud, mis põ
letatakse, et maad puhasta
da), uha, 612

uht (uhtumine, pesemine), uhu, 
694; ~lema, uhelda, ~len, 
1166- ~ maa jne.; ~nema, 
~neda, "~nen, 932; ~uma 
[näit, liival, ~uda, uhun, 1058; 
~uma (uhtnema, uhunduma), 
~uda, .vun, 936

uhu vt. uhk ja uht [uhu]
uhu (korratu segadik), 121 
uhunduma (uhutud saama), 953
uhuu!
uibu leht (taim)
uim (uimane olek; pööritus), 

uima, 324
'uim (kala ujumisorgan), uime, 

375
uimama (uimaseks tegema), 

uimata, uiman, 1091; uimane, 
uimase, 273; uimastama, 944; 
uimasti (uimastusvahend), 
uimasti, 252; uimastus, ui- 
mastuse, 280; uimastus urne, 
uimastus vahend jne.; uimas
tus lik, 733; uimasus, uima
suse, 280

ulmeline, ulmelise, 283
uimus (uimastuslik seisukord), 

~e, 272
'uin, uinu, 448; uinak, uinaku, 

241; ^,uma, ~uda, uinun, 
1004; /»us, ~use, 272; uinuta
ma, 945; uinut[e]lema, uinut-

tüüri mees jne.; tüür^masin, 
tüür jparras (parempoolne 
laevaparras) ine-

tüütama, tüüdata, 'tüütan. 1098, I

u.
iba, oa. 290; ~ J leht (taim) 
abin (õun), ~a, 200; -Jhein 

(taim)
adar, ~a, 203
ude, ~me, 211; ^ndaina (kar- 

vaudet kujundama), 941
udu, 117; ~jawr, ~jsulg 

jne.; ~ne, ~se, 273; ^stama 
(uduks, udupeeneks muutma), 
944; ~stus, ^stuse, 280; 
~sus, ^.suse, 280; ~ taina 
(uduvihma sadama), 945;
___tus, ~tuse, 280;
~ vile jne.

ugalane, ugalase, 282
ugri [keeled]
uha vt. uhk ja uht [uha]
uhama (uhtuma; mühisema), 

'ihada, uhan, 914
uhe (uhtumine), 'ühte, 775; ühet 

(u" maa), uheti, 235; uhet- 
vjoom [-e] jne.

uliin, ^a, 200; uhisema, 951
uhi uus
uhk (väljahoovav külm vesi, 

aur, niiske udu), uha e. uhu, 
605 ja 686; ~ama (enesest väl
ja hoovama, aurama; pakit
sema), uhata, ~an, 1130

uhke, 165; uhkeldama, 940; 
~sti; ühklema (uhkeldama), 
uhelda, uhklen, 1163; 'uhk- 
lik (uhkevõitu), uhkliku, 

729; uhkus, 'uhkuse, 272; uh
kustama, 944

uhk ussi jne.
uhiner (müüser — teralise aine 

peenekstampimise riist), 'uhm-
26



uinutas 402 unelema

leda e. uinutella, uinut[e]len, 
949; uinutas, uinutuse, 280 

uisapäisa
'uisk (sõiduriist), uisu, 690; ui

sutama, 945
uitama (siia-sinna käima, rin

gi hulkuma), uidata, 'uitan, 
1098; uit^närr (uitav närv) 
jne.

uju L (kate), 122
uju 2. (ujumine), 122;

~jdlg, ~ jnahk jne.; ^1 [ole
ma] (ujumas, uju vii); ^la 
(supelmaja, -asutis), ^la, 251; 
~le [minema]; ~ma, ^da, 
~n, 924; tarna, 945; ~tus, 
~tuse, 280; ~v^dokk jne.; 
/~vil [olema] (ujuvas seisu
korras) ; zx/Vile [viima]

ukaas (käskkiri), ukaasi, 408 
ukerdama (vaevaliselt liikuma), 

942
ukrainlane, ukrainlase, 275
'uks, ukse, 390; uksejivaus, uk

se hoidja, 162, jne.; ukseline, 
ukselise, 283

ula [olema] (vabalt, omapead) 
u laan (liik ratsaväelasi), ulaa

ni, 405
ula elu jne.; ~k (ulakas isik), 

~ku, 241; —kas, —ka, 257; 
—kus, —kuse, 280; -ma (rin
gi aelema, ulaelu elama), 
~da, —n, 914; — ne (ula-olev, 
ula-elav), —se, 273

ulatama, 945; ulatuma, 954; ula
tus, ulatuse, 280; ulatuseline, 
ulatuselise, 283; ulatuslik, 
ulatusliku, 733

'ulguma, 'ulguda, ulun, 1053 
ulgu meri (avar, lahtine meri) 
ul jas (julge, vahva), ul ja, 780;

ul jus (uljas olek), ul juse, 272 
ultimaatum (viimaskordne 

nõue, viimse, lõpliku tähtaja 
andmine [millegi täitmiseks]), 
—i. 226

'ultra mariin (värv), 405, ~^vio
letne [kiir] jne.

ulu alune; uluk (mets-, jahi- 
loom), uluki, 223

ulun vt. ulguma
nmb (umbne, väljakäiguta 

koht), umme, 619; ~ ahi jne.; 
— e [ajama] (umbseks, kinni) 

umbes
'umb^isikuZine, — ^määrane, 

— rohi, — rohtuma jne.
umb kaudne, ~Jcott, ~^tänav 

jne"; — kaudu; —ne, — se, 
265; — ^lupsu (huupi); —u- 
ma (umbseks, umbe minema), 
936; — us, —use, 272 

umb usk, - usklik jne.
ummik (umbtänav; väljapääse- 

matu seisukord), — u, 241; 
ummis jalu (jalad kinni, jalad 
koos [hüppama]); ummis- 

king (pealt kinnine, lõhki 
lõikamata); ummistama, 944;
ummis tüma, 954; ummistus, 
ummistuse, 280; ummuksil (— 
ummuksis)

ummuksis [olema]; — se [jää
ma] ; — t [pääsema]

unarul [olema] (unustuses, lo
hakil); — e [jääma]; unarus 
(unustus, hooletusse jäetud 
olek), unaruse, 280

und (teatavakujuline õng), un
na, 587

undama (tumedasti ulguma, 
ümisema), unnata, undan, 
1121; undamisi (segaselt, tu
medalt [valutama, mäleta
ma])

undruk, — u, 241
ime kott jne.; — lema (unista



unelm 403 uss Jätke

ma), ~lda, ~len, 947; ~lm 
(unistus, unekuju), ^Ima, 199; 
^lus, /^.luse, 280; ~tu, ^tu, 
255

ungari [keel]; ungarlane, un
garlase, 282

imi lauk [Jaugu] (taim),
müts jne.; ^-ne, ~se, 273

uni oon (ühendus, liit), uniooni, 
405

unistama, 944; unistus, unistu
se, 280; unistus lik, unistusli
ku, 733; uni tõbi jne.

univer saal aine, ~ jvahend
jne.; ^ne (üldine, kõikehaa
rav), ~se, 265; ~sus, ^-suse, 
272; universiteet (ülikool), 
universiteedi, 520; uni versum 
(maailmkond, koguilm), uni
versumi, 226

uni'vorm (vormirõivastus), uni
vormi, 427; ^ima, ~ida, uni- 
vormin, 994

unna vt. und
unts (apteegimõõt), untsi, 435
unu (unustus), 126; ~[ne]- 

ma, ^[ne]da, ~[ne]n, 950 ja 
924; ^stama [midagi tegema
ta], 944; ~stus, ustuse, 280;
~stuslik, ^stusliku, 733

upakil [olema]; ~e [jääma]; 
uper kuut; uper pal l; upi
tama, 945

upp, upi, 528; ~Jiüpe jne.; ^1 
[minema]

uppuma, 'uppuda, upun, 1028;
uppumis okt jne.

upsakas, upsaka, 257; upsalrus, 
upsakuse, 280

upung, ^i, 221; uputama, 945; 
uputus, uputuse, 280; uputus- 
'lik, uputusliku, 733

u raan (metall), uraani, 405

urama (urisema, nurisema), 
urada, uran, 914

"urb (pung [-a]), urva, 579; ~a- 
ma, urvata, ~an, 1119

urb aine, ~ korall jne.; vt. 
urve; eilne, eilse, 283; 
^ne (— urbeline), ^se, 265; 
~nema, ^neda, ^nen, 932; 
^vsus, ~suse, 272

urg, uru, 680
urgas, urka, 787; urge (urgas, 

õõs), urke, 747; ur gltsema, 952
uriin (kusi), uriini, 405
urin, ~a, 200; urisema, 951
urjadnik (maapolitseinik tsaari

aegsel Venemaal), ~u, 241
urkane, 'urkase, 275; 'ur kima 

(orkima, urgitsema), ur kida, 
ur gin, 1013; 'urklik, 'urkliku, 
729

urn (anum), urni, 429
uru vt. urg
urugvailane (Uruguai elanik), 

urug vailase, 275
urva vt. urb; ~kas (urvarikas), 

~ka, 257; lind jne.; ~ne, 
~se, 273

urvastlane, urvastlase, 282
urve (õõneke, auguke, poor), 

'urbe, 759; ^s loom
usaldama, 940; usaldatav, usal

datava, 210
usaldus, ~e, 280; ~jarst, ^va

hekord jne.; ~ [eljväärne jne.
usin, ~a, 200; ^us^ ~use, 280 
usk, usu, 688; ~lik, ~liku, 

729; ^/ likkus, ^'likkuse, 272; 
~ mähi, ~matu, 255; ^uma, 
~uda, usun, 1056; /vumatu, 
^umatu, 255

us s, us si, 417
ussi^keeZ (taim), rohi jne.; 

^-ne, ^se, 273; ~tuma, 954; 
’us'sJätke jne.



ustav 404

ustav, ~a, 210- ~us, ~use, 
280

usu'aalne (harilikult tarvita
tav, tavaline), usuaalse, 265

usu ^hullustus, ~ J,ahk, ~ pa- 
hastus jne.; ^line, ^lise, 
283; ~nd (teatavale usutun
nistusele omane usuvorm, 
religioon), ~ndi, 218; ^näi
line, ^näilise, 283; ^.ndlik, 
~ndliku, 733

usurpaator (võimu enda kätte 
kiskuja, võimuanastaja), ^i, 
230; usurpeerima (vägivald
selt omandama, anastama), 
982

usu suund, ~ ^teadus jne.; 
~tarna [kedagi], 945; ~tav, 
~tava, 210; ^t[e]lema [ke
dagi], kileda e. ^.tella, 
^,t[e]len, 949; ~tlus, ütlu
se, 280; ~tu, /^tu, 255;

tunnistus, ~^õpetus jne.;
~tus, /^tuse, 280

ute tall [-e] (emane tall) jne. 
utma (pikaldaselt põletama v.

kuumutama, [tõrva] ajama), 
'utta, utan, 1077

utoopia (teostamatu unistus), 
248; utoopiline (teosta

matu, unistuslik), utoopilise, 
283

utt (emane lammas), ute, 514; 
utu!

uudan vt. uutma; uude (üm
berkujundus, uuendus, re
form), 'uute, 743

uudis, ~e, 268; ~ejjaht jne.; 
~Jiimu, ~jutt" ~Jcaup 
jne.; ~tama (uudishimuli
kult, imetledes vaatama), 
944; ~tus, ~tuse, 280; 'uud
ne, uudse, 265; uudse 'leib; 
'uudsus, uudsuse, 272; 'uudu- 

uus hõbe

ma (uueks muutuma), 'uudu- 
da, uudun, 935, 'uudus, uu- 
duse, 272

uue vt. uus; ~ moeline jne.; 
~nd (uuendatud osa), ~ndi, 
218; ~ndama, 941; sildus, 
~nduse, 280; ^nduslane, ^n- 
duslase, 282; ~ndus'lik, ~n- 
dusliku, 733; ~nema, 950;
~sti

uuf (linnatänav), uul'i, 403; 
uul'is'tlk, uul istiku, 733, uu
lits (— uul), uulitsa, 205; 
uulitsa poiss jne.

uunikum (ainuke omalaadne 
nähe v. juhtum), ~i, 136

'uur, uuri, 406
uurakas (uurakil-olev), uura- 

ka, 257; uurakil [olema] (kal- 
lakil, viltu); uurakile [jää
ma]

uurali [keelkond]
'Uuran (rändtäht), ^,i, 228
uurdene, uurdese, 277; uur- 

duma (uuristuma), uurdu- 
da, uurdun, 936

uure, 'uurde, 765; ~nd (uuren- 
datud kiri v. pilt, gravüür), 
~ndi, 218; ^ndama (sisse 
nüristama [kirja v. pilti], 
graveerima), 941; ~ndus, 
^nduse, 280

uuri kett jne.
'uurima, 'uurida, uurin, 982; 

uurimis teekond jne.; uuri
mus, uurimuse, 280; uuring, 
uuringu, 240

uuris (läbiuuristunud koht), 
~e, 268; ~ tarna, 944; ~tü
ma, 954; ^tus, /^,tuse, 280; 
uuritsema, 952; uur 'raud 
(uuristamiseks)

uus, uue, 614; ~ aasta, ~ hõ
be jne.



UUSUS 405 vahistama

uusus (harjumuspärane kom
me, taba [tava]; harjumus), 
~e, 272

uute vt. uude; 'uutma (ümber

kujundama, uuendama, refor
mima), 'uuta, uudan, 1073 

uvertüür (avamäng), uvertüü
ri, 406

v. — või
va (vana)
v. a. — väga austatud
vaaba vt. vaap
vaablane (herilasetaoline pu

tukas), vaablase, 275
vaadata vt. vaatama; vaade, 

'vaate, 743
vaader pas s (vesilood), vaader

passi, 417
vaad i vt. vaat
vaag (kaal [-u]), 'vae, 639
vaagen, 'vaagna, 178
vaagima (kaaluma), 'vaagida, 

'vaen, 1033
vaagu tarna (vaakuda laskma, 

vaakuma panema), 945; vaa- 
gutus, vaagutuse, 280

vaak (taim), vaagi, 515
vaak, vaagu, 533; ~uma, ^u- 

da, vaagun, 1022
vaaksuma, vaaksuda, vaaksun, 

1008
vaakuum ([õhu-]tühi ruum), 

~i, 136
vaal (valaskala), vaala, 320
vaal (käsi-pesurull), vaal i. 403 
vaal (kirvega puule põigiti löö

dud haav, täke), vaalu, 445 
vaalaline (vaalade liiki kuuluv), 

vaalalise, 283
vaal i^kurikas jne.; vaal ima 

(vaalikurika abil käsitsi rul- 
lima [riiet]), vaal ida, ~n, 979

vaap (email), vaaba, 482; ^a- 
ma, vaabata, ^an, 1097

vaaplane (kala), vaaplase. 275 
vaar (kohupiim), vaara, 328*

V.
vaar (vanaisa; vanamees), vaa

ri, 406
vaarao, 22
vaarik (varvik, tihe põõsastik, 

võsastik), ^u, 241
vaarikas (vabam, vaarmari), 

vaarika, 257; vaar mari
'vaart (käik, hoog), vaardi, 524 
'vaar uma, vaaruda, vaarun,

1004; vaaru tarna, 945
vaas, vaas i, 408
vaat (anum), vaadi, 520
vaat ([välis-] vaade, nägu- 

mood, pilt; vaatamine), vaa- 
du, 539; vaat!; ^ama, vaa
data, ^an, 1098; ^amis^väär- 
ne jne.; ~e vt. vaade; ^e- 
jiken, ~e>Jcaart jne.; eeli
ne, ~elise, 283; z^e piir, ~e- 
jcäli jne.; -^lema, vaadelda, 
~len, 1141; ^'lik, ^liku, 729; 
~lus, z^luse, 272; ^,lus torn 
jne.; ~us, ^use, 272 "

vaba, 25; dik, ^diku, 733;
~dus, ^duse, 280; /^dus^sõ- 
da jne.; ~ jooks, ~ J,inn jne.; 
~ndama, 941; ~ndüma, 953; 
~ndus, ^nduse, 280; ~ne- 
ma, 950; riik, riiklane, 
275, jne. w "

vabam (vaarikas), ^a, 200 
vaba^sadam, ~Jahtlik jne.;

ustama, 944; ^stuma, 954; 
~stus, ustuse, 280; ~stus- 
j?äev jne.

vabe (õngevibu), 140 
vahin, ^a, 200: vabisema, 951;

vahistama, 944
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vabrik, ^u, 241; vabrikan t, I 
~an'di, 524; ^u_märk, ~u- 
wtööline jne.; vabritsema (vab
rikus valmistama), 952

vada (loba), 30
vadak (piimavesi; verevesi, see

rum), ~u, 241; ~une, ^use, 
281

vadama (vadistama), vadada, 
vadan, 914; vadelema, vadel- 
da, vadelen, 947

vader, ~i, 230
vadi, 98; -vina, ^da, ~n, 

923; ~n, ^na, 200; ~sema, 
951; ~stama, 944

vad ja [keel]; ^lane, ^,lase, 282
vaduma (kärmesti käima v. töö

tama), vaduda, vadun, 924
vae vt. vaag; ~Jcauss jne.;

vt. vaagima
vaen, vaenu, 449; ~ama [ke

dagi] (vaenulikult kallale tun
gima [kellelegi], taga kiusa
ma [kedagi]), vaenata. ~an, 
1091

vaene, 'vaese, 263; laps, 
'vaeselapse, 858

' vaenlane, 'vaenlase, 275; vaen- 
lema, vaenelda, vaenlen, 1135;
'vaen lik, 'vaenliku, 729; vaen- 
lus, vaenluse, 272

vaenu avaldus, ~jväli jne.; 
~ lik (—vaenlik), ^v/liku, 733; 
^line, ^/lise, 283; vaenuma 
(— vaenama), vaenuda, ~n, 
1004; /vstania [kedagi] (vae
nu avaldama [kellegi vastu]), 
944; vaenus, vaenuse, 272

vaeras (lind), vaera, 776
'vaeseke [ne], vaesekese, 286;

vaes laps (— vaenelaps); 
vaeste^ma;"» jne.; vaesuma 
(vaeseks jääma), vaesuda, 

vaesun, 935; vaesus, vaesu
se, 272; vaesus õigus jne.

vaev, vaeva, 335; vaevaline, vae
valise, 283; vaevalisi; [häda-] 
vaevalt; ~ama, vaevata, ~an, 
1091; vaevane, vaevase, 273; 
vaeva palk jne.; vaevik (haig
lane laps; vaevakoht), vaevi- 
ku, 241; /^lema, vaevelda, 
~len, 1135; vaevuke[ne], vae- 
vukese, 286; ^uma (vaevaks 
võtma; vaeva nägema, end 
vaevama), ~uda, ^un, 935; 
~us, ^use, 272

vaga, 36; ~dus, ^duse, 280; 
~ jutt jne.; ~ne, ^,se, 273; 
— stama, 944; otsema, 952; 
z^tsus, otsuse, 280

vagel (ussike), vagla, 714; 
~ lest (loom) jne.

vago net[t] (väike veo vagun), 
vagoneti, 732

vagu, vao, 316; ~ma (vagu- 
[sid] ajama), ~da, ~n, 924

vagun, ^i, 228; ~ijehas jne.; 
~ pood jne.

vagune, vaguse, 273
vagur (vaga, rahulik), ^,a, 203;

^us, ~use, 280
vagus (vagune), ~a, 204; vagus 

(vagadus), ~e, 269; ~i
vaha, 43; ~jas (vahakarva 

kollakas), ~ ja, 256; ^küü
nal, ~ riie jne.; ~ne, ~se, 
273; ~ taina, 945

vahe (terav, lõikav), ~da, 195 
vahe, 140; ~jaeg, ~ kohus

[Jcohtu], ord jne.; [aia]
z^l; ~1 (mõnikord); ~Idama, 
940; kiduma, 953; ~lduniisi; 
~ Idus, piduse, 280; ^Iduv 
[vool], kiduva, 210; [aia] 
z^le; .Viik (vahelduv; vahe

ruum, vahelmine osa; kõlgas- 
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tega segatud vili, sellest teh
tud leib), ~liku, 733; ~line, 
z^lise, 283; —^liti; ~lmine, 
^Irnise, 284; [seina] ~lt; 
~Yt harimine, 284, jne.; 
~ maa, ~ jmees jne.; ~ mik 
(vaheala, vaheruum), ^miku, 
733 , mine, ~mise, 284; ^nd, 
^ndi, 218; ^ndaja, undaja, 
249; ^ndama (vaheabinõuks, 
vahetalitajaks olema), 941; 
^nd[e]lema, r^ndleda e. ~n- 
della, ~nd[e]len, 948; ~näi
line, ~ näilise, 283; näitu 
(otsekohene), näitu, 255; 
~ndlus, ^ndluse, 280; ~nd- 
lus^kaup jne.; ~ndus (vahe
talitus), ~nduse, 280; ^ne, 
~se, 273

vähenema (vahedamaks muutu
ma), 950

vahe peal; vahe pealne jne. 
vaher, 'vahtra, 833
vahe sein jne.; ~st [ta tuleb] 

(ehk [ta tuleb]); ~stama 
(vahele panema), 944; ^stine 
(vahest, võimalikult esinev), 
^stise, 283; ~ tarna, 945;
~t[e]lema, ^tleda e. ~tella, 
~t[e]len, 949; te vahel; ^/ti 
(vahetevahel); ^tlus, ütluse, 
280; ~t pidamatu, 255; tu 
(ilma vaheta; vahenditu), 
~tu, 255; ~ tuina, 954; tus, 
-~tuse, 280; ~ tus kaup jne.

vahi Zaev, ~~ jmaja jne.; ^line, 
~lise, 283 ~

vahing (kahju, õnnetusjuhtum), 
^u, 240

vahistama (vahi alla võtma), 
944; vahistus, vahistuse, 280 

vähk (hoog, sööst), vahu, 687 
vaht, vahi, 651
vaht, vahu, 695

'vahtima, vahtida, vahin, 1045; 
vahtkond, 'vahtkonna, 728 

vahtra vt. vaher; ~ne, ~se, 
275; ~ puu jne.; vahtrik 
(vahtrasalu), vahtriku, 729

'vahtuma (vahuks muutuma), 
'vahtuda, vahtun, 936

vahu vt. vähk ja vaht [vahu] 
vahu koor [-ei, ~J,ill jne.; ~li- 

ne, ~lise, 283; ^ne, ^/se, 273; 
~tarna, 945; otsema (vahu
tama), 952; tus, 2^,tüse, 280; 
~ jviin jne.

vahva, 164
vahvel (kook [-gi]), vahvli, 188 
vahvastama (vahvaks tegema), 

944; vahviuna (vahvaks muu
tuma), vahvuda, vahvun, 936;
vahvus, vahvuse, 272; vah

vus tarna (— vahvastama), 944
'vai, vaia, 339
vaiba vt. vaip
vaibe (vaibumine), vaibe, 736; 

vaihe -ärk, vaibe vara (pä
rijateta vara) jne.; 'vaibuma, 
vaibuda, vaibun, 935

‘vaid
vaidama (vastu väitma, vastu 

vaidlema), vaiata, 'vaidan, 
1113; väide vt. vaie; vaidle
ma, vaielda, vaidlen, 1151

vaidlus, ~e, 272; ~[ejjilune 
jne.; vaidlustama [midagi] 
([millelegi] vastu vaidlema, 
[midagi] vaidlusaluseks tege
ma), 944; ~ Jihtu jne.

vaie (vastuväide, vastuvaidlus), 
'väide, 754; ~ldav, pidava, 210

vaige (vaikimine, vaikus), vai
ke, 744; vaigistama, 944; vai- 
gistus, vaigistuse, 280

vaigune, vaiguse, 273
vaik (puul), vaigu, 532
vaike vöö jne.; vaiki [olema];
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vaikima, vaikida, vaikin, 934; 
vaiklik (vaikiv), vaikliku, 

729; vaikne, vaikse, 265; 
vaikselt; vaikuma (vaikseks 
muutuma), vaikuda, vaikun, 
936; vaikus, 'vaikuse, 272

vai^küla jne.
'vaim, vaimu, 446; ^,'lik, ~li- 

ku, 729; ~line (— vaimne), 
~lise, 276; ^ne, ^,se, 265;
/~sus, ^suse, 272; vaimsus- 
tama (vaimseks tegema), 944

vaimu anne [ ande],
~^haigus jne.; ~kas, ~ka, 
257; ~'lik, ^liku, 733; [suur-] 
z^line, /^.lise, 283; ^ne, ~se, 
273; starna, 944; ^stunia, 
954; ^,stus, ustuse, 280; ~tu, 
^tu, 255; ~tus, ^tuse, 280; 
~jvara jne.

'vainu ([külavaheline, külaäär- 
ne] rohune väljak, muru, kar
jamaa), 168; ~Jiägu, 
,v köis (vainuliblika tõugud) 
jne.

'vaip, vaiba, 482
'vaist (loomusund), vaistu, 478;

~ lik, ~liku, 729
'vaistne (vahestine), 'vaistse, 

265
vaistuline, vaistulise, 283
vait [olema] |

valuline (vaiadega varustatud), 
valulise, 283; valutama (vaia
dega varustama), 945

"vaivarlane, vaivarlase. 282
vaja; ~dus, ^duse, 280; ~k 

(vaja-, puuduolev osa), ~ku, 
241; [anum on] ~ka; ~lik, 
^liku, 733; ~line (— vaja
lik), —Ilse, 283; —ma, —da, 
-n, 914

vaje (vajumine), —. 140; vaju
ma, vajuda, vajun, 924; vaju

tama, 945; vajutis (vajutav 
ese), vajutise, 279; vajutus, 
vajutuse, 280

vaka vt. vakk; —line, —Ilse, 
283; — maa jne.; — ne, — se, 
273 "

va kant koht jne.; —ne (vaba 
[koht]), —se, 265; —s (va- 
kantsus; vaba koht), vakant- 
si, 435; —sus, — suse, 272

'vakk, vaka, 498
'vakka [olema] 
vakla vt. vagel 
vaks (laialisirutatud pöidla ot

sa ja väikese sõrme vahe), 
vaksa, 361

। vaksal, —i, 225
vaksane, vaks ase, 273
vaku maa (talupoja tarvitada 

antud maa pärisorjuse ajal); 
vaku raamat (talupoja mak- 
suraamat [pärisorjuse ajal]); 
vakus (piirkond, valdkond; 
vakuraamat), vakuse, 269

valam (lehter), —i, 226; —a, va
lada, valan, 914; —is kann 
[-«] jne.; valand (valatud 
ese), valandi, 218; valang, va
langu, 240

valas kala
valas taina (pleegi tarna), 944; 

valastuma, 954
vala tl s (— valand), — e, 279
vald, valla, 580; —aja, —aja, 

249; — ama (enda võimuses, 
enda käes pidama, valitsema), 
vallata, — an, 1120; — amis- 
jieg jne.

valdas (kaevu vibu; [üle tee 
käiv] tõkepuu), valta, 786

'valdav, — a, 210; valdkond, 
'valdkonna, 728; [vägi-] vald- 
ne, 'valdse, 265; [vägi-] vald- 
sus, valdsuse, 272; valdus



409 valts
vale

(valdamine, valdamisseisu- 
kord), 'valduse, 272

vale, 140; ~lik, ^liku, 733
valem (valamisvonn; vormel), 

^,i, 226
valendama (valevana paistma), 

941
vale nimi, ~ jr aha jne.; ~sti; 

~ tarna, 945
valev (hele, valge, selge), 

210
valge, ~, 165; jvask, ^ve

nelane jne.; valgendama, 941; 
valgenema, 950

valgma (paadisadam), 163
valgu vt. valk; ^ke[ne], ~ke

se, 286
'valguma, valguda, valgun, 936
'valgus, valguse, 272; ~eilne, 

~elise, 283; ^tundlik jne.
vaigu sisaldus jne.
valgus kiir \-e], ~jpilt jne.; 

valgustama, 944; valgus tüma, 
954

valgustus, ~e, 280; ~ jieg jne.
valgu taoline jne.
vali, val ju, 710
valik, ~u, 241; /^u vaba jne.; 

valima, valida, valin, 923; va^ 
11'mik (väljavalitud hulk, ko
gu), valimiku, 733

valing, ~u, 240
valitseja, ~, 249; valitsema, 952
valitsus, ~e, 280; ~ asutis,

~ kord, ~ võim jne.; eeli
ne, ~elise, 283; ~'lik, ^,liku, 
733

valitu, 255
valjas, vai ja, pl. 'valjad, 780; 

~ tarna (vaijäid pähe pane
ma), 944

väl jendama, 941
val ju [kõnelema]; hääldaja, 

249, jne.; ^kas, ^ka, 257;

'val jus, vai juse, 272; ~ sta
rna (valjuks tegema; valjuse
ga kohtlema), 944

valk (munavalge-aine), valgu, 
542; ~ aine jne.

valkjas, "val kja, 170
väiklane (Valga elanik), väik

lase, 275
val l, val li, 413
valla vt. vald
'valla (lahti)
vallak (vallas-asi), ~u, 241; 

vallali (lahti, vabatlt]); val
laline, vallalise, 283

valla maja, ~ jvolikogu jne.
vallandama, 941; vallandus,

vallanduse, 280; vallane, val
lase, 273

vallas laps (mitteabieluline 
laps), ~ vara jne.; ~tarna 
(maksuvabaks tegema), 944

vallatuma, 945; vallat [e] lema, 
vallatleda e. vallatella, valla- 
tlellen, 949; vallatu, vallatu, 
255; vallatus, vallatuse, 280 

val li pealne jne.
'vall^kindlus, ~^seljak jne.
vallutama (ära võitma, alla heit

ma), 945; vallutus, vallutuse, 
280

'valm, valmi, 427
'vai niidus, ~e, 280; val mima, 

valmida, 'val min, 934
val mis, val mi, 811; ~ jriie jne.; 

tarna, 944; ~tis, ~tise, 279;
~ tüma, 954; ~tus, ~tuse, 280; 
~tus viis [-i] jne.; vaimus, 
'val'muse, 272

vai sk (— võlts), vaUsi, 649;
^us, ^use, 272

'val ss (tants), val si, 523
val ts 1. (valtsimisvahend, rull), 

val tsi, 435
valts 2. (— valss), val tsi, 435;
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valtser (— valss), "valtseri, 
230

'val tsima, väi tsida, väi tsin, 999 
valu 1. (valutamine), 123 
valu 2. (valamine; valamissaa- 

dus), 123; ~ koda jne.
valukas (valurikas), valuka, 257; 

valulema (valus olema, valu
tama), valulda, valulen, 946; 
valuline, valulise, 283

[vere-] valuni, ~i, 226; ~a 
(valguma), valuda, valun. 924

valime, valuse, 273
valu^ra/ia, ~ tunne jne.; ~s, 

~sa, 204; taina, 945; — tu, 
~tu, 255; ~tus, ~tuse, 280

valuut (väärtus; [raha-] vää
ring; [väärtpaberite] nimi
väärtuse ja kursi suhe; raha), 
valuudi, 520; valuuta (— va
luut), valuuta, 141

valv (valvamine), valvu, 479a; 
valvakas, valvaka, 257; ~a- 
ma, valvata, ^an, 1094; val
vas, ~sa, 782; valve, ~e, 739; 
^e kord, meeskond jne.; 
~el [olema]; ~ sus, ~suse, 
272; ^ur, ^,uri, 230; ~us, 
^use, 272

vamm (— käsn), vammi, 414
vammus, ~ e, 269
vampiir (surnu vaim; vereime

ja), vampiiri, 406
vana, 63
vanaadium (metall), ~i, 136 
vanade kodu jne.
vana aegne jne.; ~dus (vana- 

olek; vrd. vanus!, ~duse, 280; 
^dus^nõrTcus jne.; ~kas (va
navõitu), ^,ka, 257; ~ke[ne], 
^kese, 286; Idane, ~ldase, 
281; ~ mees jne.; ~ndama, 
941; /vnema, 950; ^sti

vanda vt. varmas

van daal (germaani rahva lii
ge ; toores, hävitushimuline 
metslane), vandaali, 403;
~ lik, ^liku, 729; vanda lism 
(hävitushimuline metslus), 
vandalismi, 428

vande vt. vanne; ~ advokaat,
\ ~ Jt ohus [Jcohtu] jne.; ^li-

ne, ~lise, 283
! van di vt. vant

vanduma, vanduda, vannun, 
1052

vanem, -^a, 199; ^aline, eali
se, 283; ~ ^allohvitser, ~ leit
nant jne.; ~'lik, ^liku, 733;
~us, ^use, 280

[ vang (sang, käepide), vanga e. 
vangu, 349 ja 466

vang, vangi, 422
vangerdama (malemängus), 942 
vangi maja, ~^vaht [ vahil

jne.; ~stama, 944; ^.stus, 
~stuse, 280; ^stus karistus 
jne.; otsema, 952; vangla,
vangla, 163; vangus, "vängu
se, 272

vangutama, 945
vanik (pärg), ~u, 241
vanill (taim; maitseaine), va

nilli, 413
"vanker, vankri, 190; vankri- 

sõit jne.
vankuma, "vankuda. vangun, 

1024
vann, van ni, 415

varmas (vanemaaegse adra osa),
'vanda, 800

vanne, "vande, 762
vann! kuda jne.; ~tarna, 945;

^tuš, ~tuse, 280; van n 
Jtümblus jne.

vannu vt. vanduma; — taina, 
945; ~ tus, ~tuse, 280

[ van t (mastiköis), van di, 524
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vantsima, van tsida, van tsin, 
999

vanuke[ne], vanukese, 286
vanuma (kokku tõmbuma, pak

semaks minema [riie], tihe
dasti üksteise külge jääma, 
viltuma [lina, juuksed]), va- 
nuda, vanun, 924

vanune, vanuse, 273; vanur, va
nuri, 230; vanus (iga [ea]), 
vanuse, 269; vanuse^ tasu jne.

vanutama (vanuma panema), 
945; vanutus, vanutuse, 280 j

vao vt. vagu; ~tine, ~lise, 276;
~ne, ~se, 263

[ vaoma, 907, vaetama, 928] vt. 
vajuma, vajutama

vape (vappumine), vappe, 750
vapp (märk), vapi, 528; ~Jcilp 

jne.
vapper, 'vapra, 181
vappuma, vappuda, vappun, 

936
vaprus, ~e, 272
vapsik (vaablane), ~u, 241
vapustama, 944; vapustus, va

pustuse, 280
vara 1. (varandus), 69
vara 2. (kiskraud — tööriist), 

~, 69
vara 3. (aegsasti); ~jane, ~jä

se, 281; ,~k, ~ku, 241
varaJcaotu.i, ~ kehv jne.; I 

~kas (v;ira poolest rikas), 
—ka, 257

varakult; vara küpsus (varaja
ne küpsus) jne.

[võtme] varal (abil); [vee] —e I 
[jääma]; —ine, —ise, 283

varama (kiskrauaga töötama), 
varada, varan, 914

varandus, — e, 280; - eilne, — e- 
llse, 283; — lik, —tiku, 733

varane, varase, 273; varaselt 
[tulema]

varas, varga, 802; —tarna, 944, 
—tus, —tüse, 280

varasus, —-e, 280
varatu, —, 255; ~s, — se, 280, 

varajühisus jne.
'varb (peen, painduv kepp, 

vits), varva, 578
'varba vt. varvas; [kiki-] —il; 

— küüs jne.; —tine, —lise, 
283; —ne, — se, 275

varblane, varblase, 275
varb sern
varbuke[ne], varbukese, 286 
varda vt. vart [varda]
"varda vt. varras; —ne, —se, 275 
var di vt. vart [vardi]
vardja (ülevaataja, hoidja, kub

jas), —, 162
vare, —me, 211; —me rolli 

(taim) jne.
varem, —a, 199, —alt; — [ini]
vares, — e, 269; - [e] jakA,

— [e] kivi, -[e] titt (taim), 
— [e]vputk (taim) jne.

varga vt. varas; — Jaht jne.;
—1 (= vargil); —le (— var
gile); — ma, varata, —n, 1127;
—ne, —se, 275; vargil [käi
ma] ; 'vargile [minema]; varg- 
tik, vargliku, 729; vargne, 
vargse, 265; vargsi; vargus, 
varguse, 272

vari, varju, 710
variant (teisend), variandi, 524; 

variatsi oon (teisendus, erimi- 
ne), variatsiooni, 405; vari ee
rima (teisendama, muutma), 
982; vari eeruma (teisenduma, 
teisenema, erima), 939; varie
tee (lava e. teater laulu-, 
tantsu- jne. ettekanneteks;



varik 412 värvis tik

need ettekanded ise), varie
tee, 4

varik (— vaarik), ^u, 241 
värin, ~a, 200
vari oks (varisenud oks), õun 

jne.
vari pilt (varjutaoline) jne. 
varisema, 951
variser, ~i, 138; lik, ^liku,733 
varistama, 944
varitsema, 952; varitsus, varit

suse, 280
vari võre jne.
var jaag (Skandinaaviast tulnud 

rahva liige muistsel Vene
maal), varjaagi, 401

varjama, varjata, 'varjan, 1094 
varje, 'varje, 739; ~lema (kest

valt, korduvalt varjama), ~1- 
da, ~len, 947; ~nd (varjumi- 
neku-koht, näit, kahuritule v. 
mürkgaaside eest), ^ndi, 218; 
~ndama (varjendisse viima 
v. peitma), 941

varju vt. vari; ~ jalune,
(taim) jne.; ~kas (varjuri- 
kas), ,vka, 257; [olema];
^le [panema]; ~line, ^lise, 
283; ^lt [vaatama]; varju
ma (end varjama), 'varjuda, 
'varjun, 936; ^nd (peen vahe, 
peenus), ~ndi, 218; ~ndama I 
(varjundeid eraldama v. moo
dustama), 941; ^ndiline, ~n- 
dilise, 283; ~ndijrikas jne.; 
^ndus, induse, 280; ~ne, 
^se, 273; ~paik,
~ surm jne.; — starna, 944;

tarna, 945; ^tus, tüse, 280 
varm (kärmas, peane [peatse]), 

varma, 355; ~a (pea, vara
kult, ajaviitmata); varmas 
(— varm), ~a, 780; varmen- 
dama (kiirendama), 941

'varn, varna, 358; varnane, var- 
nase, 273

var pima 1. (pukseerima), 'var- 
pida, var bin, 1014

var pima 2. (krohvima), 'var pi- 
da, var bin, 1014

varras, varda, 801
varre vt. vars; ~line, ^,lise, 283;

~Jüli jne.; ^ne, ^,se, 273;
<vtu, ~tu, 255

varrud, 'varrude, sg. 'varr, 463 
varrukas, varruka, 257
varrui [olema]; ~ine, ^ise, 283 
var s, varre, 621
varsa kabi (taim), ~ põlv

(taim) jne.; ~line, ^lise, 283 
varss, varsa, 493 
varsti; ~ne, ^se, 277

varsuke[ne], varsukese, 286 
vart (viljapeksuriist), varda, 495 
var t (lind), var di, 524 
var tarna (vartadega peksma 

[vilja]), vardata, 'vartan, 1102 
varu (tagavara), 127; ~ks

[olema]; [olema] (ette
vaatlik) ; [valge] (kui veel 
[valge] on); ^line, ^lise, 283; 
z^nia (ette hoolitsema, valmis 
seadma; ette vaatama), ~da, 
z-w-n, 924; ~^mees jne.; ~sta
ina, 944; z^stis (see, millega 
ollakse varustatud), z^stise, 
279; ~stuina, 954, ^stus (va
rustamine), ustuse, 280; 
~ jvägi jne.

varva vt. varb
varvas, 'varba, 798; ~ Jalg jne. 
varvik (madal põõsastik, võsas-

tik), z^u, 241; varvine (var
badest tehtud, varbu sisal
dav), varvise, 273; värvis tik 
(varbade kogu), varvistiku, 
733



varvukil 413 vatt

varvukil [olema]; ~e [tõusma]; 
varvul [kõndima]

varvuline (— varvine), varvu- 
lise, 283; varvutama (varba
dega varustama), 945

vasak, ~u, 242; ~jpoolne jne.; 
~ul [olema]; ^,iüe [liikuma]; 
~ult [tulema]; ~une (— va
sak), ^use, 281

»a sall (läänimees), vasalli, 413
vasar, ~a, 203; daina, 942
vase liin, vaseliini, 405
vase lõige (— vaskuurend) jne.
vasem (vasakpoolne, vasakpool

sem), ~a, 199; ~ jpoolne jne.
vasene, vasese, 273; vase rooste 

jne.; vasetama, 945
vasikas, vasika, 257
'vask, vase, 630; ~ne, ~se, 

265; ~ raha, ~juss, ~ juu- 
rend jne.

vass (segadus, segiolek), vas
si, 417; ~ima, —ida, vassin. 
990; vas sing, vas singu, 240; 
—tuna (segi, korratusse mi
nema), —uda, —un, 936

'vast (alles, nüüdsama)
vastakas (vastupidine, vastusei- 

sev), vastaka, 257; vastakuti; 
vastama, vastata, vastan, 

1095; vasta mik (vastamisi 
olija), 'vastamiku, 733; vas
tamisi

vastand, — i, 218; — ama ([vas
tanditena] vastastikku sead
ma), 941; —Uk, -liku, 733;
~jnähe jne.; —us, —use, 280; 
vastane, vastase, 273

[seisis minu] vastas; vastas 
(haagi aas), 'vasta, 781;
— vaken, ~mõju, — rind 
jne.; [nende] —t; —tarna
(vastastikku seadma), 944; 
— tik (— vastastikune), —ti- ! 

ku, 733; — tikku; — tikkus, 
— tikkuse, 272; — tikune, — ti- 
kuse, 273; — tus, —tüse, 280; 
—us, —use, 280; vastati (— 
vastakuti)

'vastav [millelegi], — a, 210;
—us, —use, 280; vaste ([mil
lelegi] vastav asi v. sõna), 
'vaste, 740

vas tik, —u, 241; —us, —use, 
280; —us tunne jne.

'vastlakuu, — ^päev jne.
vastlema (vastu väitlema), vas- 

telda, 'vastlen, 1138
vastne (uus, hiljutine; larv), 

'vastse, 265
vast olu (— vastuolu) 
vastseliinlane, 'vastseliinlase, 

275
vast ^sündinu, 254, jne.
vastu [vett]; [vaenlaste] 'vas

tu; ~Jcaja jne.; vastuksi 
(vastupidi, vastusuunas); vas
taline, vastulise, 283; -^meel
ne jne.; — meelt; — mürk 
jne.; — oksa; — oksus, 272, 
— ^olu, — jpanek, ~jpida/v, 
210. jne.; — pidi; — pidine, 
273; vastus, vastuse, 269; vas
tustama (vastu panema), 944; 
vastutama, 945; vastutav, vas
tutava, 210; vastutis (pant), 
vastutise, 279; vastutus, vas
tutuse, 280; ~jvõtt jne.

va'teerima (—vatti ma), 982; va- 
tl tükk jne.

'vats, vatsa, 361; vatsakas, vat
saka, 257; vatsane, vatsase, 
273; vatsuli [maoli]

vatt 1. (rõivas), vati, 531
vatt 2. (puuvill), vati, 531;

— ^aZus jne.
vatt 3. (elektrivoolu võimsuse 

mõõteühik), vati, 531



vat tima 414 veerlema

vat lüüa (vatiga vooderdama), 
'vat'tida, vatln, 1021

'vea 1. vt. vedama
vea 2. vt. viga; ~line, ~lise, 

276; ~ne, ^,se, 263; ^tu, 
~tu, 169; ^,tus, /^tuse, 272

vedama, vedada, vean, 956; ve
da'mik (veetav koorem), ve- 
damiku, 733; vedamis kohus
tus jne.; vedamas, vedamuse, 
280

vedel (veoõng, lant), ~i, 225
vedel, r^a, 198; ~dama (vede

laks tegema), 940; ~dus, 
z^duse, 280; ~ ema, ^da,
~en, 947; vede lik, ^iku, 733; 
~iku^mõ<5t jne.; ~us, ~use, 
280; ~jvorst jne.

vedima, vedida, vedin, 923
vedru, 150; ~ nõel jne.;

/x/ tarna, 945; ~tus, ^tuse, 
280; vanker, ~ äke jne.

vedu, veo, 314; ~r, ^ri, 230; 
^riJuht jne.

vedurjas (vedrutaoline, vetruv), 
vedurja, 256

vedur laev jne.; vedus (tubli, 
tugev, mõjuv), vedusa, 204

vee vt. vesi; ~ alune, zv kee
ris jne.

vee'bak[k] (kuivik), veebaki, 
730

'veebruar (küünlakuu), ^i, 138;
<sAJcuu jne.

[sise-j 'veed, vete, vt. vesi
veedan vt. veetma; veede (veet

mine), 'veete, 743
veedelda vt. veetlema
veel
'veejoik jne.; ~ Ida ma (— ve

deldama), zx-ldada, ^Idan, 
926; kiduma, liduda, ^zldun, 
936; zxzldus, piduse, 272; ~11- 
ne, zxzlise, 276

veen (tõmbsoon), veeni, 405; 
veeni laiend jne.

veenama (— veenma), veenata, 
'veenan, 1091; 'veenduma [mil
leski], veenduda, 'veendun, 
936; veendumus, 'veendumu
se, 280; veene (veenev põh
jendus; veendumus), 'veende, 
763; veenev (uskuma panev), 
veenva, 183; 'veenma [kedagi 
milleski] (uskuma panema, 
omale arvamusele võitma), 
'veenda, veenan, 1061

Veenus (rändtäht), ~e, 272 
"veejoaak jne.
veer (äär, serv), veere, 377
veer (kallak, längus), veeru, 451 
veerand, zxzi, 218; ~jiasta,

~Jund jne.; veerandik (vee- 
randiline tükk v. mõõt), zxzi- 
ku, 733; —liine, —ilise, 283 

veere (veeremine), veere, 736;
[lume-] veere, veerme, 839; 
'veerema, 'veereda, — n, 974; 
'veerejmäng jne.

veereng ([üksik-] veeremine), 
—u, 240

veeres'tikku (äärestikku) 
veeretama, 945
veerg, veeru, 684
[ääri-] veeri; —k 1. (äärepool- 

ne osa, ääris; kallas), — ku, 
241

veerik 2. (veerev asi; rull), —u, 
241

veerik 3. (setverik), — u, 241 
veerima, 'veerida, veerin, 982 
veering (raha), —i, 221 
veeris (ääris, äärepoolne osa), 

— e, 268; —tarna (ääristama), 
944

veerjas (kallakas, viltune [maa, 
pind]), 'veerja, 170; 'veer^ki
vi jne.; 'veetlema, veerelda,



415 ventilatsioon
veerina

'veetlen, 1135; veetma (— 
veerema), veerda, veeren, 
1063 ....

veetmine (äärmine, äärel aset
sev), 'veetmise, 277; veerne, 
'veerse, 265

veeru vt. veer l-u] ja \eeig, 
~line, ^lise, 283

vee soon. tallaja (lind), 249, 
jne.

'veetakse vt. vedama
'veete vt. veede
veetlema (poole meelitama, ah 

vati ema; võrgutama), veedel
da, veetlen, 1141; veetlev, 
'veetleva, 210; veetlik (— 
veetlev), 'veetliku, 729; veet
lus, 'veetluse, 272

'veetma ([aega, elu] mööda 
saatma), 'veeta, veedan, 1073

'vee toru, ~ju,putus, ~jvärk 
jne.; ~tu, ~tu, 169

'veetud vt. vedama
vegeta tiivne (taimeline, taimis- 

kasveline), vegeta tiivse, 265; 
vegetatsi oon (taimekasv, tai- 
miskasve; taimestik), vege- 
tatsiooni, 405; vegeteerima 
(taimena elutsema, tegevuse
tult päevast päeva elutsema), 
982

'vehkima, vehkida, vehin, 1041; 
'vehklema, vehelda, 'vehklen, 
1163; vehklemis mõõk jne.; 
'vehklus, 'vehkluse, 272

vehmer (vankriais; tuuleveski 
pööramise palk), 'vehmri, 190

veider, 'veidra, 180; veiderdaja, 
249; veiderdama, 942

veidi (natuke); ~ke[ne], ^-ke
se, 286

veidrus, ~ e, 272
'veini (mõrsjakink, -kingid), 

veime, 375; veiniejvakk jne.

'vein, veini, 405; veini pudel jne. 
veis, ~e, 260; ~eJÄha jne.; 

~ hein (taim) jne.
veksel, veksli, 188; kohus

tus jne.; 'veksligaber, veks
li plank [vplangil jne.

velbas (kaval, rebaslik), 'velpa, 
veH^vend), vel je, 707; ~s (ven

nas), ^kse, 270; vel je lik, vel - 
jeliku, 733; vel jes (— velis), 
veFjekse, 270

velodroom (ratta-võidusõidu- 
tee), velodroomi, 404

velp (— velbas), velba, 492
'velsker, 'velskri, 190
'veltveebel, 'velt veebli, 188
vemmal, 'vembla. 829; ~ ^värss

jne.; vemmeldama, 940
'vemp, vembu, 543
'vend, venna, 587; lik, ~liku,

729; ^us, ^use, 272
vene 1. (lootsik), 140
vene 2. (keel), 140; ~lane, 

~lase, 282; ~ jpärane jne.; 
~starna, 944; ~stus, ^stuse, 
280; ^stus aep jne.

venima, venida, venin, 923; ve
nis (veniv, sitke), venisa, 204; 
venisus, venisuse, 280; venita
ma, 945; venitus, venituse, 280 

venna vt. vend; ~ke[ne], ^ke
se, 286; lik, ~liku, 733; 
^ne, ^,se, 273; ^s, ^kse, 270; 
^s kõnd, /^skonna, 728; us
tama, 944; ^ste kogudus jne.;
—stuma, 954; ^stus, ustuse, 
280; tape jne.; ven nike- 
[ne], ven'nikese, 286

ven tiil (sulgklapp), ventiili, 403; 
ventilaator (õhupuhastus-sea- 
dis), venti laatori, 230; venti- 
latsi'oon (õhupuhastus, õhu
vahetus), ventilatsiooni, 405; 



venti leeri ma 116 vetruv

venti Leerima (õhku puhasta
ma, tuulutama), 982

veo vt. vedu; ~ auto, ~ kulu, 
riist jne.; ~llne, ^lise, 276 

vepsa [keel]; vepslane (lääne
meresoome rahva liige), veps
lase, 275

veranda, 141
verb (pöördsõna), verbi, 419
ver baal noomen jne.; ^ne 

(pöördsõnaline; suuline), ~se, 
265

[ verbama, 1119] vt. värbama 
vere vt. veri; ~hurma rohi jne.;

r^jjanüline, 283, jne.; ^kas 
(vererikas), ^ka, 257; ~line, 
^lise, 283; ~ne, ^se, 273;

proov, ~ soon, ~ sugulus 
jne.; ^sus, ~suse, 280; ^ta
rna (veripunasena paistma), 
945; ~tu, /v tu, 255; ~tus, 
^tuse, 280; -wv (verekarva, 
veripunane), ~va, 210;

vaene, ~ jvalum jne.
veri, vere, 91; hein (taim),

~ punane jne.; ~ne, ~se, 
273; ~ stama, 944; ^stuma, 
954; ~stus, ^stuse, 280; ot
sema (verd jooksma), 952; 
~tsus, otsuse, 280; ^tsus tõ
bi jne.; ~ vaen, ~jvorst jne.

verme (verine jutt, joon, haav), 
'verme, 739: vermeline, ver- 
melise, 283

verssok[k] (pikkusmõõt), 
'verssoki, 730; verssokine, 
'verssokise, 283

verst, versta, 368; verstane, 
verstase, 273

vertl kaal^joon jne.; ~ne (püst
loodis), ~se, 265; ~sus, ^su- 
se, 272

vesi, 'vee, pl. veed, 306; ~ her
nes (taim) jne.

ve siir (kõrge võimukandja Tür
gi maal), vesiiri, 406

vesijahutus jne.; ~k (keemili
ne ühend), ~ku, 241; ~ kaar 
(lõuna-lääs), ~ kirp jne.; 
~'kond, ~ konna, 728; 
~Jcupp l^kupu] (taim), 
~ Jahus, ~ lennuk, ~ lood 
jne.; lood is [olema]; ^ne, 
~se, 273; ~ nik, ^niku, 733; 
~'nikülihapend, 218, jne.; 
~jroos (lill) jne.; ~ stama 
(vesiseks tegema), 944; ^stu, 
^stu, 255: ~ tarna (veega va
rustama, niisutama), 945; ^t- 
si [silmi] (vesiste [silmade
ga]); ~tus, tüse, 280; ~ Jo
bi, ~Jaht (taim), ~^varus
tus, ~ veski, ~ jvutt jne.

veski, 166; ~ Jcivi jne.;
/^line, ^.lise, 283

ves t, ves ti, 439
vestarna (puust lõikama, vooli

ma), vestata, vestan, 1095 
veste, 'veste, 740; veste^kirja- 

nik jne.; vestlema, ^Ida, 
'vestlen, 1138; vestlus, 'vest
luse, 272; vestma, vesta, ves
tan, 1071

vestu (suur puss, lõikeoda), 
147

vete vt. vesi
vete raan (vana, väljateeninud 

sõdur; vana, kogenud tegela
ne), veteraani, 405

veteri naar arst (loomaarst) 
jne.; ~ne, ~se, 265

vetikas (taim), vetika, 257 
vetitama (vettida laskma), 945 
veto (keeld, keeluõigus), 146 
'vetruma (vedrutaoliselt nõtku- 

1 ma e. painduma), 'vetruda, 
'vetrun, 936; vetruv (vedru- 
taoliselt nõtke, vedurjas), 'vet- 



'vetruvus 417 vihma ina

ruva, 210; vetruvus, vetruvu- 
ge, 280

vett vt. vesi; vettima, 'vetti
da, vet tin, 934

viadukt (sildtee [näit, üle 
oru]), viadukti, 438

vibalik (vibav oks v. vits), vi
baliku, 733; vihama (lookle
valt, vedrutavalt liikuma, võ
bisema), vibada, viban, 914;
vibisema, 951

vibratsi oon (vibreerimine), vib
ratsiooni, 405; vibreerima 
(võnkuma, värisema), 982

vibu, 114; ~jas (vibutaoli- 
selt painduv, vetruv), ~ja, 
256; püss jne.; ^ma (vibu- 
jalt liikuma, kiirelt vihama), 
~da, ~n, 924; ~r (vibuv 
olend), ~ri, 230; ~rjloom, 
jne.; ~tarna, 945

videv (hämar, udune), ~a, 210;
vide vik, ,-wiku, 733

vidin, /^a, 200: vidisema, 951; 
vidistama, 944

vidu (hämarus, tumedus, udu
sus), 118; ~kas (hämar
duv, udune, sume), ~ka, 257; 
[silm on] ~kil (poolkinni, 
pilukil); ^kile [pigistama]; 
.vina (vidus olema; hämari
kus puhkama; „kiduma ja 
viduma” — haiglane olema), 
~da, ^n, 924; ~ne (vidu- 
kas), ~se, 273; ~s (videvik), 
^se, 269; ~si (vidukil);

(poolkinnine, poolpi
me silm) jne.; [silmi] — La
ma, 945

viga, vea, 296; ~de rohke jne.;
^dus, ^,duse, 280

vigalane (Vigala elanik), Viga
lase, 282

vigane, vigase, 273; vigastama, 
944; vigastama, 954; vigastus, 
vigastuse, 280; vigasus, 280

vigel L (väike oherdi, puur), 
vigla, 714

vigel 2. (hang [-u]), vigla, 714
vigle (lind), 143
vigur, /%✓!, 230; ~ dania, 942;

~dus, ^duse, 280; ~iynees, 
vänt jne.; ~lik, ^liku, 

733"
vigus (vigane koht, vigasus), 

~e, 269
viha vt. viht [viha]
viha, 43; ~jilune jne.; 

^dus, ^duse, 280; ~kas, 
A>ka, 257; ~line, ^lise, 283; 
~ mees jne.; ^ne, ~se, 273; 
~nema, 950; ~s tanul, 944; 
~stuma, 954; ^stus, ^stuse, 
280; ~tsema (vihane olema), 
952; ^tsi; ~v (kibe, mõru), 
^,va, 210; ~ jvaen jne.

vihe (lõikav-kõle ja vihisev 
[tuul]), ~da, 195

vihe rik (tuulispea, äge tuulepu
hang), viheriku, 733

viher puu (— viirpuu) 
vihi vt. viht [vihi] 1. ja 2. 
vihik, ~u, 241
vihin, ~a, 200; vihisema, 951;

villis taina, 944
vihitaja (tilder — lind), 249 
'vihjama [midagi] (kaudselt 

märku andma, mõista and
ma), vihjata, 'vihjan, 1094; 
vihje (kaudne märguanne, 
mõistaanne), 'vihje, 739

vihk, vihu, 685
vihkama, vihata, vihkan, 1130 
vihm, vihma, 355; vihma kass 

(peoleo — lind), vihma uss, 
vihma vari jne.; ~ama (vih-

27



vihmand 418 viin

naa sadama), vihmata, ^an, 
1094; vihmand (vihm-kiimb- 
lus, dušš), vihmandi, 218; vih
mane, vihmase, 273; vihmuke- 
[ne], vihmakese, 286; vihmu- 
tama, 945

'viht, viha, 611
'viht L (kimp lõngu), vihi, 650 
viht 2. (kaaluviht), vihi, 650

'vihtlema, vihelda,'vihtien, 1166;
'vihtuma, 'vihtuda, vihun, 1058 

vihu vt. vihk; ^line, ^lise, 283;
~ne, ~se, 273

vihur (tuulispea), ^i, 230
vihus (viha), ~e, 269
vihuti (kiuste, keeluvastaselt) 
vihvatama (sähvatama, sähvi

ma; vetruvalt kargama), 945 
viia vt. viima

viidata vt. viipama; viibe (käe
liigutus, märguanne käega), 
'viipe, 742

viibima, viibida, 'viibin, 933; 
viibimis koht jne.; viibimus, 
'viibimuse, 280

viibun vt. viipuma
'viibus (viibimine), ^e, 272
viibutama (heljutama, õõtsuta- 

ma [kätt, keppi]), 945
viida vt. viit [viida]
vildakas (viltune, kallakas [tee, 

koht]), viidaka, 257; viidas 
(vildakas koht [teel]), viida- 
se, 269

[aja-] viide L, 'viite, 743
viide 2. (viitamine, juhatus, saa

de), viite, 743
viidikas (kala), viidika, 257
viie vt. viis [viie]; ~ ^hääleline, 

283, ~ ^kümnes jne.; line, 
~lise, 283; ~li (viiekordselt); 
~li sulgne jne.; ^ndik, ^n- 
diku, 733; ~ne, ~se, 273; ^s, 
^nda. 207; ~^sajas, ~^võist

lus jne.; ~ teistkordne, 
'teist^fcÜTnnes jne.

'viiger (liik hülgeid), 'viigri, 190 
viigi [peal olema] vt. viik 4.
viigi mari; viigi 'puu
viili 1. (kanne, viimine), viigi, 

515
viik 2. (liik paelusse), viigi, 515
'viik 3. (sissepressitud viir 

[näit, pükstel]), viigi, 515
viik 4. (otsustamatus, ei kum

magi poole võit), viigi, 515
viiking (muinasskandinaavia 

meresõitja, merekangelane), 
~i, 221; ~i^aeg jne.

viiksa[h]tarna, 943; viiksuma, 
'viiksuda, viiksun, 1008; 5dik- 
sutama, 945

'viil (tööriist), viili, 403
'viil (hoone otsseina osa, mis 

külgseinast ulatub kõrgema
le), viilu, 445

"viilima, viilida, viilin, 979; vii 
li^puru jne.

viiliti (viltu)
[leiva-] viilukas, viiluka, 257
viiluline, viilulise, 283; viil une, 

viiluse, 273
'viim, viima, 323; ^a, 'viia, viin, 

699
viimaks; viimane, viimase, 273; 

viimas kordne jne.
viima soon jne.
viimati; ~ne, ~se, 283; viimik 

(see, kes jääb viimaseks), vii- 
miku, 241; viimls kordne jne.; 
viimist[e]lema (viimseni väl
ja töötama, viimset lihvi and
ma), viimistleda e. viimistel- 
la, viimist[e]len, 949

viimne, viimse, 265; ~w päev, 
'viimsepäeva, 859; viimselt

viimsitane, viimsilase, 282
viin, viina, 325



viina kuu 419 'viitma

viina kuu (oktoober), ~ynari, 
~jpuu jne.; ~ne, ~se, 273;

«tarna (viinaga segama;
purju panema), 944; ^stuma, 
954

viini [vorst]
viinuke[ne], viinukese, 286
'viipama (käega märku andma, 

käeliigutust tegema), viidata, 
viipan, 1097; viipe vt. viibe

viipstk ([vanemaaegne] has
pel), ~u, 241; vii ps ima (has- 
peldama), viipsida, viipsin, 
997

'viipuma (edasi-tagasi liikuma 
e. õõtsuma), 'viipuda, viibun, 
1023; viipur (maisel, pendel), 
'viipuri, 230

viir (joon, triip, kriips), viiru, 
450; [siira-] viira; ~ama (vii
rusid tõmbama), viirata, ~an, 
1091

viirastama (silmapilguks uinu
ma, pisut tukkuma), 944; vii
rastuma (viirastusliku näge
musena esinema), 954; viiras
tus, viirastuse, 280; viirastus
lik, viirastusliku. 733

viires (merelind), viire, 805
'viirg 1. (joon, rida), viiru, 684
viirg 2. (värin, võbin, vool, ju

ga), viiru, 684
viirne, 'viirse, 265
viir puu
viiru vt. viir ja viirg
viiruk, ^,i, 223; ~i suits jne.
viiruline, viirulise, 283; viiruma 

(— vilrutama), 'viiruda, vii- 
run, 1004; vilrutama (viiru
sid, kriipse tõmbama, viiruli
seks tegema), 945; viiruti 
(viirutamisvahend, eriline lii- 
neal), viiruti, 252; viiru tus, 
viirutuse, 280

viis (arv), viie, 614; ~ jiastak, 
241, jne.

viis (komme, laad; meloodia), 
viisi, 408

viisa (— viisum), 141
viisakas, viisaka, 257
viisakus, ~ e, 280; ~ etu, ^,etu, 

255
'viisama (luurates vaatama, 

kuulahtama), viisata, 'viisan, 
1091

viisas (tark), 'viisa, 776 .
[paari-, kuude] viisi
viisik (viiest koosnev rühm), 

~u, 241
viisi kohane jne.; ~line, ~lise, 

283; ~ne, ~se, 273; ~ ^pära
ne, ~jrikas, ~Jitlev, 210, 
jne.

'viisk, viisu, 690
viis kümmend, viie kümne, 

881; 'viis nurk jne.; viis sa 
da, viie saja, 887; 'viisteist
kümmend], viieteistkümne, 
893

'viisum (tõestusmärkus [doku
mendil]), ~i, 226

'viisus (viisas olek), ~e, 272 
viit vt. viis [viie]
'vüt (tähis), viida, 484; ~ama 

1. [millelegi] (juhtima, saat
ma; vihjama), viidata, ~an, 
1098

'viitama 2. (teelt, rööpast välja 
viskuma), viidata, viitan, 
1098; viitane [tee], viitase, 
275

'viite vt. viide 1. ja 2.; ~line, 
~lise, 283; ~ne, ~se, 276

vilti ema (— viitama 2.), viidel- 
da, 'viitlen, 1141

[aja-] viitlik, 'viitliku, 729; 
viitma, 'viita, viidan, 1073



viitse admiraZ 420 viiksuma

viitse admiral (aseadmiral), 
~Jkonsul (asekonsul) jne.

'viitsima, 'viitsida, viitsin, 998
'viitas (viivitus, ajaviitmine), 

~e, 272
viiul, ~i, 225; ~daina, 940
viivitama, 945; ~ta; viivitami- 

si; viivituma, 954; viivitus, 
viivituse, 280; viivitus pT-ot- 
sent jne.

vllvuke[ne], viivukese, 286
vi kaar (asetäitja, abivaimulik), 

vikaari, 406
vikat, ,>/i, 235
viker hõrnas (kala), ~ Jcaar 

V-eA, ~ Jcest (— vikerkile), 
~ kile ^silmakirju) jne.

vikerlane (kangelane), vikerla
se, 282

[viking, 221] vt. viiking
'vikk (taim), viki, 527
'vikla vt. vigel
viks 1. (kärmas, korralik), vik

si, 431
viks 2. (määre), viksi, 431; ~i- 

ma, ~ida, viksin, 996
vilajas (pikk ning sihvakas), 

vilaja, 256
vilama, vilada, vilan, 914
vilamisi (viltu)
vilamus (miski suureks ning pi

kaks kasvanu), ~e, 280; vi- 
lask (— vilamus), vilaski, 224

vildak (— vildakas), ~u, 241;
~as, ~a, 257; ^il [olema]; 
~ile r vajuma]; ~us, ~use, 
280

vildi vt. vilt; (viltsaabas), 
/^ku, 241; ^ne, ^se, 273; as
tuma (vilditaoliseks muutu
ma), 954; ~^vabrik jne.

vile (vilistus; pill), ~, 140
vile (nobe, kärmas), ^da, 195 j

vile^signaal jne.; ^.s pill; ^s- 
tik, istiku, 733

vilets, ~a, 205; ~us, ^use, 280 
vilgas (nobe, elavaloomuline), 

vilka, 787; ~tuma (vilkaks 
saama), 954

vilga[h]tama, 943; viige (vilku
mine, läige, helk), 'vilke, 747

vilgu vt. vilk; ~Jtivi jne.; -vli
ne, ^lise, 283; ~ tarna, 945; 
— tus, z^tuse, 280

vili, vilja, 702
vilin, ^a, 200
viline (jõukas), vilise, 273; vili 

rent jne.
vilisema, 951; vilistama, 944; vi

listas, vilistuse, 280
vilistlane, vilistlase, 282
vilja uit jne.; ~kas, ~ka, 257; 

z^kus, ^kuse, 280; line, 
^zllse, 283; ~lt (— viljand) ;
vii jama (viljakandvaks muut
ma), ^,ta, viljan, 1094;

mõõt jne.; ~nd (küllalt, 
ohtrasti)

viljandlane, viljandlase, 282
vilja ^niitja, 162, ~j3uu, ^saak 

jne.; z^ne, ~se, 273; ~stama 
(vilja kandma panema, välja
seks tegema), 944; ^tu, ~tu, 
255; viljelema (kestvalt vii ja
ma, harima), viljelda, viljelen, 
947; viljelus, viljeluse, 280; 
vilju (viljand); viljuks[ne], 
viljukese, 286; [maa-] viljur, 
viljuri, 230; viljus (viljami- 
ne), 'viljuse, 272

vilk (viige), vilgu, 540
vilka vt. vilgas
'vilke vt. viige
vilks!; viiksa[h]tarna, 943; a- 

ma, vilksata, ~an, 1095; z^ti!; 
z^uma, ~uda, viiksun, 1008 '



'vilk^tuZi

'vilk tu/i jne.; ~uma, ~uda, 
vilgun, 1024

vilkus (elavus, karmus), ~e, 272
'vill, villa, 341
vill, villi, 413
villa (suvila), 141
villak (villane nahk), ~u, 241;

villaline, villalise, 283
villand (— viljand)
villane, villase, 273; villa vabrik 

jne.
villlllne, villilise, 283
villima (täitma), villida, viilin, 

986
villine, villise, 273
vill kopp
vill pea (taim), ~ pehme, 

~^tulikas (taim) jne.; vilne 
(villane), 'viise, 265

vilt, vildi, 524; ~ne, ~se, 265; 
~ ^saabas jne.

vii ts" (logeleja, viitsija), viitsi, 
435; ~ima (logelema, viivita
ma), ~ida, viitsin, 999

viltu; ~^oZek, seis jne. 
viltuma Zvildistuma), 936 
viltune, viltuse, 275

vilu, 123; ~kas (viluvõitu), 
^ka, 257

viluma, viluda, vilun, 924; ~tu, 
~tu, 255; vilumus, vilumuse, 
280

vilune, viluse, 273; vilusus, vi- 
lususe, 280; vilatama (viluks 
tegema, varjustama), 945

vimb (kala), vimma, 574
'vimm (kestev, kange viha; 

[haiguse] juur, idu; küürus- 
olek), vimma, 344; ^-a [tõm
buma] ; vimmakas (täis vim
ma, viha; küürus), vimmaka, 
257; vimmane, vimmase, 273; 
~as [olema]; vimmastuma, 
954

421 vingu ta ma

vimp (vemp; kõrvalehüpe), 
vimbu, 543

vimpel (kitsas laevalipuke), 
vimpli, 188

vina 1. (— vine), 65
vina 2. (vastik lehk), —, 65;

— line, —lise, 283; —ma 1. 
(halvasti lehkama), —da, —n, 
914

vinama 2. (— vinetama), vina
da, vinan, 914

vind (sitke tükk, [rasva] sula- 
tusjäänus; kuivanud rohu- 
juur), vinnu, 670

vindi vt. vint 1. ja 2.
vindi tarna (purjutama), 945
vindla vt. vinnal
vinduma (kokku kuivama, sit

keks muutuma; visalt põle
ma; igavalt ja viletsalt ela
ma; pikkamisi ja uniselt töö
tama), 'vinduda, 'vindun, 936;
vindumisi

vine (kerge, vaevalt märgatav 
viir, joon), —, 140

vi neer, vineeri, 406
vinetama (vinena paistma), 945; 

vinetus, vinetuse, 280
ving 1. (mürgine õhk, karm 

[-u]), vingu, 466
ving 2. (vingumine), vingu, 466 
'vinge (läbitungiv, kõle [tuul]), 

—, 165
vingerdama, 942
vingerjas (kala), vingerja, 256 
vinger 'pus s
'vingjas (tusane, vingus), ving- 

ja, 170; [nägu tõmbus] 'vingu 
'vinguma, vinguda, vingun, 1007 
vingune, vinguse, 273
vingur (alatine vinguja), — i, 

230; vingus [olema]; vingu- 
tama (vinguma panema, vin
guda laskma), 945



v inisema 422 vir nane

vinisema, 951
vin jett (ehispildike [raama

tuis]), vinjeti, 531
vinka-võnka
vinkel (nurk; täisnurk; nurk- 

raud, -laud), 'vinkli, 188
vinn (vinnamisvahend), vinna, 

344
vinn (vistrik), vinni, 415
'vinna [tõmbama]; vinnak

(näit, püssil), vinnaku, 241
vinnal (puurimisvahend), vind- 

la, 830
vinnama, vinnata, vinnan, 1093;

vinnas [olema]; 'vinn Jcaev
vinnu vt. vind; ^.line (vindusid 

sisaldav), ~lise, 283: tarna 
(vinduma panema, vinduda 
laskma), 945

vint L (kruvijooneline sisselõi
ge, kruvikeere [-rme]), vindi, 
524; ~jpüss jne.

vint 2. (lind), vindi, 524
vinta-vänta
vinti [jääma] (purju);

[olema]
vints (tõstemasin), vintsi, 435
vints (sitke, kõlbmatu tükk;

räbal, kalts), vintsu, 475;
~jas (vintske), ~ja, 170; ^ke 
(sitke, visa), /^ke, 165; ^ku
rna (vintskeks muutuma), 
~kuda, ^,kun, 936; ^kus, 
~kuse, 272

vintsklema (vähkrema, viskle
ma, rahutult ühelt küljelt tei
sele pöörlema), vintselda, 
'vintsklen, 1165

vintsuma (ühest kohast teise 
paiskuma), vintsuda, vintsun, 
1008; vintsu tarna, 945; vintsu- 
tus, vintsutuse, 280

vinu (kerge tuuleõhk), 126;
^z^tuul jne.

vio letne (kannikes-sinine), vio
letse, 265; violett (violetne 
värv), violeti, 531

viperus (väike nurjaminek, 
äpardus; kitsikus), ~e, 280

vira (virvendus, helk), 70;
~ma, ^da, ^,n, 914

viratsema (kiratsema), 952 
virb (— virve), virva, 578 
virde vt. virre; ^ne, ~se, 276 
vire vt. virg

j vire (tuulehoog), 140
virelema, virelda, virelen, 947
virevil [olema] (tuule virevil — 

tõmbetuules, tuule käes; une 
virevil — kerges unes);
[jääma]

virg (vaoke, viir), vire, 626
virga vt. virk
virge (mitte-unine, ärgas), 

165
virge (alarm, häire), virke, 747;

~stama (häirestama), 944
virguke[ne], virgukese, 286
virguma (unest ärkama, elus- 

tuma), 'virguda, 'virgun, 936; 
virgus, virguse, 272; virgu

tama, 945; vir “litus, virgu tü
se, 280

viril (korrast ära, õigest tasa
kaalust väljas, armetu, vilets), 
~a, 198; ^duma (virilaks mi
nema), 953

virin, ~a, 200; viri pill; virise
ma, 951; vilistama, 944

virk, virga, 487- ^us, ^use, 
272

virmaline, virmalise, pl. virma
lised, 283

virn 1. (hunnik), virna, 358
virn 2. (umbrohi), virna, 358
virn 3. (palav tuhk), virna, 358

virnane, virnase, 273



viire 423 viuks

virre (käärima hakkav õlu), 
'virde, 764

virsik (puuvili), ~u, 241
virtin (perenaine), ~a, 200

'virts (vedelik), virtsa, 361 
virts (prits; pritsimine, pritsu-

mine), virtsu, 475; ~ama, 
virtsata, ~an, 1095

virtsane, virtsase, 273
virtsik (pahade kommete v. 

tempudega; tõrges, sõnakuul
matu, laisk), ~u, 241; ~as
(— virtsik), ^,a, 257

virtsama (pritsuma), virtsuda, 
virtsun, 1008; virtsatama, 945

virta oos (meisterlik mängija 
[muusikainstrumendil], tai
dur), virtuoosi, 408; ~'lik 
(meisterlik, taidurlik), 729

viru (veekeeris; veevirvendus,
-lainetus), 127

virulane, virulase, 282
viruma (keerisena liikuma, 

pöörlema), viruda, virun, 924
virus (lebamiskoht), ~e, 269
virutama, 945; viratus, 280 
virv (pettetuli, sootuluke; ra-

haaugu-tuli), virva, 370; vir- 
va tuli jne.

virva vt. virb ja virv
virve (väike noor oksake, võsu),

'virve, 739
virvendama, 941; virvendus, vir

venduse, 280
visa, 75; ~dus, ~duse, 280
visand, ~i, 218; ~ama, 941;

~'lik, ^liku, 733; visang, vi-
sangu, 240; vise, 'viske, 772

visiit (külastus), visiidi, 520
visin, ~a, 200
visi oon (nägemus), visiooni, 405
visisema, 951; visistarna, 944
visitatsioon (visiteerimine), vi- 

sitatsiooni, 405; visiteerima

(külastama; üle vaatama, 
„katsuma”), 982

'visk, visu, 688; ~ama, visata, 
^,an, 1131; ~ar (veetõstmise 
kühvel), ^,ari, 230; ^e vt. 
vise; ~el (viskelabidas), ~li, 
188; labidas, masin 
jne.; [e] oda jne.

viski (teravilja-viin), 144
'visklema, viselda, visklen, 1164; 

viskuma, viskuda, viskun, 
936

vismut (metall), ~i, 235
vispel (mänd [männa] — köö- 

giriist), vispli, 188; vispelda- 
ma, 940

vist; vististi
vist rik, vistriku, 729

vi taalne (eluline), vi taalse, 265; 
vitamiin (toiteaineis leiduv 
ollus), vitamiini, 405

vitriin (klaaskapp; vaatekast, 
vaateaken), vitriini, 405

vitriool (keemiline ühend), vit- 
riooli, 403

'vits, vitsa, 363
vitsaJiirm jne.; ~line, ~lise, 

283" A/ne, ^se, 273
vitsel pael
vits Jcorv jne.; vitsik (väike 

vitstega puunõu), vitsiku, 241; 
~jas ([vitsataoliselt] peen 
ning painduv), ^/ja, 170;
~jmööbel, ~jpaju, ~ jr aud 
jne.; ^ne, ~se, 267; vitsuke- 
[ne], vitsukese, 286; vitsuline, 
vitsulise, 283; vitsutama (vit
su ümber taguma [anumale]; 
vitsadega peksma; rohkesti ja 
ahnest! sööma), 945

viu (lind), 23
'viuglema, viuelda, viuglen, 1152 
viuh[ti]!
viuks, viuksu, 475



vms. 424 voolme valu

vms. — või muud sellesarnast 
"voan vt. voodina
voata vt. voodama ja voogama 
voe vt. voos

vogul (soome-ugri rahva liige), 
/^i, 225; ~i [keel]

voha (vohamise saadus), 46; 
~ma (jõudsasti kasvama), 
~da, ^n, 914

vohmaJcas (kohmakas, raskepä
rane), vohmaka, 257; 'vohmi- 
ma (ahnesti sööma; suure pin
gutusega, aga kohmakalt kõn- I 
dima v. töötama), vohmida, 
vohmin, 994

vokaal (täishäälik), vokaali, 
403; vokaaliline, vokaalilise, 
283; ^lõpuline, ~ muusika 
(hääleline muusika, laul), 
~^tüvi jne.; ^ne (täishääli- 
kuline; hääleline), ~se, 265

vokatiiv (kõnetluskääne), vo- 
katiivi, 411

'vokk (puri), voka, 500
'vokk (tööriist), voki, 527
[poisi-] volakas, volaka, 257
volang (seelikul, kleidil), volan- 

gi, 422
vol di vt. volt; ~Iine, ^lise, 283;

~stik, istiku, 733
volfram (metall), ^i, 226 
volga^soome [keeled], ~ äärne

jne."
voli, 103; ~Jciri, ~ kogu 

jne.; z^line, ^lise, 283; ^ne, 
^se, 273; ^'nik, ^,niku, 733; 
~ taja, ~taja, 249; ~ tarna, 
945; ^tus, ~tuse, 280

volks, volksu, 475; /varna, volk- 
sata, A-an, 1095

'volt 1. (kurd [kurru], korts), 
vol di, 524

'volt 2. (elektrivoolu pinge mõõ- 
teühik), voldi, 524; /vv'meeter

'vol tima, 'vol tida, vol din, 1016 
'vomm (raske rusikahoop), 

vommi. 414; — ima, ~ida,
vommin, 987

voo vt. vood ja voog
voo (— voog), a/, 7
vood (— voos), voo, 657; ~a- 

ma (saaki, voot andma), 'voa
ta, /van, 1114; /vav, ~ava, 210

'vooder, 'voodri, 190; vooderda
ma, 942; vooderdis (see, mil
lega vooderdatakse), vooder- 
dise, 279; vooderdus, vooder
duse, 280

'voodi, 166; ^line, ^lise, 
283; ~ne, /^se, 276

'voodina (vett läbi laskma; nõr
guma, voolama), 'vooda, 'voan, 
1085

'voodus (rikkalik, ohter, rohket 
saaki andev), 'voodsa, 186

voog, voo, 661; ~ama, voata 
e. voogata, ^an, 1116 ja 1091

'vool, voolu, 444; /varna, voola
ta, A/an, 1091; voolas (kan
gesti, ägedasti voolav), ~sa, 
777; voole (voolamine), ~e, 
736

voole 1. (haiguslik paistetus), 
'voolme, pl. 'voolmed, 839

voole 2. (voolimisvahend), 'vool
me, pl. 'voolmed, 839; ~ tarna 
(— voolima), 945

voolik, /~u, 241
'voolima ([puud] lõikuma, ni

kerdama; [mingist ainest] 
vormima; triikima, masseeri
ma), 'voolida, voolin, 979;
vool ing (nikerdus, voolimis- 
töö), vool ingu, 240

vool jas (nooljas, pikkamisi te
ravaks minev), vool ja, 170

'voolmed vt. voole [voolme] 1. 
ja 2.; voolme vala jne.



425 vuristivoolu juhe

voolu juhe [ juhtmel, ~ Jcoht, 
~ mõõtja, 162, jne.; voolus, 
'vooluse, 272

'voom (metsik hoog, vihatu ju), 
vooma, 324

'voon (talleke), voona, 326; voo
nake [ne], voonakese, 286

voor (teatavakujuline kõrgen
dik), voore, 377

voor (veorong, rida; kord), 
voori, 406

voor ([järje]kord), vooru, 451 
võõras (tubli, vooruslik), voora, 

776
voori mees jne.; ~line, ~lise, 

283^ 'voorima, 'voorida, ~n, 
982; ~ne, /^se, 273

'voorus, ~e, 272; lik, ~liku, 
733

voos (aastane [vilja-] saak), 
'voe, 615

'vootakse, vootud vt. voodma
'vops, vopsu, 475; vopsa[h]ta

rna, 943; ~ama, vopsata, ~an, 
1095; ^ima, ~ida, vopsin, 997

vor bi vt. vorp; ~line, ^lise, 283 
'vor m, vor mi, 427; vormel (va

lem), 'vormeli, 225
vormi kindel jne.; ~'lik (— 

vormlik), ~liku, 733; ~'tik
kus, likkuse, 272; ~line, 
^.lise, 283; vormima, 'vor
mida, ~n, 994; ~ nõue,
~ roog [ roa], ~ õpetus jne.; 
'vormlik, vormltku, 729; 
'vormlikkus, ’vor'm'likkuse, 
272

'vorms[i]lane, 'vorms[i]lase, 275 
'vorp (hoobi jälg), vorbi, 522;

~ ima, ~ida, vor bin, 1014
'vor st, vor sti, 439; .virna (sol- J 

gutama), ~ida, vor stin, 1002
vorsti rohi, ~ tehas jne.; ~ta

rna (solgutama), 945

'vosvor (— fosfor), <v.i, 230; 
hiline, hilise, 283; ~ine, ~i- 
se, 283; — lik, ~liku, 733

votjak (soome-ugri rahva lii
ge), ~i, 223; ~i [keel]

vrakk (laevariise [-riisme]), 
vraki, 527

vrd. — võrdle 
vt. — vaata
vudima (nobedasti ja kergejalg

selt jooksma), vudida, vudin, 
923

vudin, ~a, 200; vudisema, 951 
vugama ([paati] pärapooli mõ

laga keerutades sõudma), vu- 
gada, vugan, 914

vuhin, ^a, 200; \mhisema, 951; 
'Tühistama, 944

vuhvatama (äkki põlema leegit
sema), 945

'vuih!
vulama (vulisema), vulada, vu- 

lan, 914
vuTgaar sõna jne.; ^ne (laba

ne, jäme), ~se, 265; ~sus, 
^suse, 272

vulin, ~a, 200; vulisema, 951; 
vulistama, 944

vulkaan (tulemägi), vulkaani, 
405; vulkaaniline, vulkaanili
se, 283; vulkani seerima 
([kummit] väävliga kuumu
tama), 982

vul 1, vulli, 413
vundamen t, vundamen di, 524
'vun ts, vun tsi, 435
vurama, vurada, vuran, 914
vuril (mänguveski — nööril va

risema tõmmatav kont), ~a, 
198; vuri luu (— vuril); vu- 
ri puur; vurin, vurina, 200; 
vurisema, 951; vuristama, 944; 
vuristi (vuristamisvahend), 
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vuristi, 252; vuristas, vuristu- 
se, 280

vurle (hulkur, hunts-antsakas), 
143

vurr (vurrkann; kärgedest mee 
väljava ristamise seadis), vur
ri, 416; ^Jkann (keerlema 
pandav mänguasi)

vurr, vurru, pl. vurrud (moka- 
habe), 463; vurru karu jne.; 
vurruline, vurrulise, 283

vurtsama, vurtsata, vurtsan, 
1095; 'vurtsti!

vussard, ~i, 219; vusserdama, 
942; vus sima, vus sida, vus - I 
sin. 990

vutt (lind), vuti, 531
võbin, ~a, 200; võbisema, 951;

võbistama, 944
võeh!
võetakse, võetud vt. võtma
võhik (mitte-asjatundja), ~u, j 

241; ~lik, ~liku, 733
võhi võõras
[soo-] 'võhk 1. (taim), võha, 602
võhk 2. (kihvhammas), võha e.

võhu, 602 ja 685
võhm (jõud, jaks), võhmu, 470

võhmas (soosaar), 'võhma, 780 
võhm ima (— vohmima), võh- 

mida, võhmin, 994
'võhn (rändrott), võhna, 358
võhu 'mõõk (taim)
või 1.
või 2. (toiduaine), 21
võibuma (võimeline olema), 

'võibuda, 'võibun, 935
võidan vt. võitma
'võide vt. võie
võide (võitmine, võit), 'võite, 

743; ~tu, ~tu, 255
võidma, 'võida, võian, 1080
võidu vt. võit; [teineteise] või

du [jooksma]; ~ Jooks,

~ kindel jne.; ^,kas, ~ka, 
257

võiduma, võiduda, 'võidun, 935 
võidu mees, ~joidu jne.; ~ne, 

~se, 273; ~ teema, 952
võie, võide, 754
•või eksport jne.
võigas (võõrastav, õudne, ime

lik, kole), 'võika, 784; ^ta
ina (võikaks tegema; võikaks 
pidama), 944

võik (valkjas-pruunikas-kollane 
[hobu]), võigu, 532

võikama (vastumeelseks, kole
daks pidama), võigata, 'või- 
kan, 1096

võikjas (— võik), 'võikja, 170 
võikus (võigas olek, õudsus, 

koledus), ~e, 272
või leib, ~ Jill jne.
võim, võimu, 447; võimakas 

(võimas, tugev), võimaka, 257; 
~a, võida e. võia, võin, 910; 
võimaldama, 940; võimaldu
ma, 953; võimalik, võimaliku, 
733; võimalikkus, võimalik
kuse, 272; võimalus, võimalu
se, 280; võimas, ~sa, 782; või
matu, võimatu, 255; võimatus, 
võimatuse, 280; võime, ~e, 
736; eilne, ~elise, 283; või
metu, võimetu, 255; võimetus, 
võimetuse, 280; ~'kond (või- 
muala, võimupiirid), ~konna, 
728; ~ 'kondne, ^ 'kondse, 265; 
~la, ~la, 163; ^lerna, või
melda, /^,len, 1135; olemine, 
olemise, 284; ~lus, ^/luse, 
272; jrühm jne.; ~ne, 
^se, 265; X^sus, ~suse, 272

võimu kandja, 162, jm,ees, 
piir jne.; <~kas, ^ka, 257;

tine, ~lise, 283; ^ne, ^se, 
273; ~s (võimupiirkond; 
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võim, tugevus), ~se, 269; 
võimus (— võimas), võimsa, 
186; ustama [kedagi] ([kel
lelegi] võimu andma), 944; 
~tsema (võimuga kelkima, 
oma võimu [ülekohtuselt] 
tunda andma), 952

'võine, 'võise, 263; võijpätakas 
(taim), 257, jne.

'võist (võistlus), võistu, 478; 
— kõnd (pool [kohtuprotses
sis]), — konna, 728; —leja, 
— leja, 249; —leina, võistelda, 
—len, 1138; —lus, —luse, 272; 
—lus võimetu, —lus^õhin jne.; 
võistu [tegema] (võidu, võis
teldes)

võit, võidu, 538; —leina, või
delda, —len, 1141; —lus, —lu
se, 272; -lus[e] ro/ike jne.; 
—tus vahend jne.; —ma, — a, 
võidan, 1073; — matti, —ma
tti, 255; [noore-] —u

võitud vt. võidma
võitus (võidurikas), võitsa, 186 
võlutama (võidunuks tegema, 

räpastama), 945
võla kiri jne.; —line, -Ilse, 283; 

— stu (võlgade, kohustuste 
kogu, passiva), —stu, 255; 
— taja (võlausaldaja), — taja, 
249; -tarna (võlgu andma), 
945; — usaldaja, 249, jne.

võidus (kala), — e, 269
'võlg, võla, 595; —ama (— võlg

nema), võlata, —an, 1124; 
— lant, —lase, 275; — nema, 
— neda, — nen, 932; — nik (— 
võlglane), —niku, 729; —u 
[olema]; —uina (võlgadesse 
langema), — uda, — un, 936

võll, võlli, 413
võlla rooc, [ roa] jne.; võllas, 

'võlla, 779 v

'võl ts, võl tsi, 435; — ^dokument 
jne.; —ima, —ida, võitsin, 
999; —imatu, —imatu, 255

võlu (nõid; võluvus), —, 123;
—ma (nõiduma; paeluma, 
kütkestama), — da, — n, 924;
—r (nõid), — ri, 230; —s (võ- 
lumisvahend, fetiš), — se, 269;
-v, —va, 210; — vus, — vuse, 
280

või v, võl vi, 440; võl vi alune 
jne.; —ima, —ida, võlvin, 
1003; — lagi jne.; —uma, —u- 
da, — un, 936

vomm, võmmi, 414; —ima, — i
da, võmmin, 987; võmm!tarna, 
945; võmmutama, 945

võnge, 'võnke, 747
[poisi-] 'võnglane, võnglase, 275 
võngutaina, 945; võngutus, 280
võnk, võngu, 540; [vinka-] võn- 

ka; —ama (võngutama), võn- 
gata, — an, 1099; —ima (kõr
valehüppeid tegema, võnkusid 
lööma), —ida, võngin, 1013; 
—leina, võngelda, —len, 1142; 
— liikumine, 284, jne.; — lik, 
—liku, 729; —uma, —uda, 
võngun, 1024

võnnu võõras (võhivõõras) 
võntsuma, võntsuda, võntsun,

1008
võpa[h] tarna (järsku värisema, 

tuksahtama [kohkumisest]), 
943; võpa[h]tus, 280

võra (puukroon; võru), —, 70
võrd (määr, mõõt, väärtus, 

kord), võrra, 590; [seda-] 
'võrd; —ama (võrdlema; võr
rutama), võrrata, — an, 1122;
—e vt. võrre; - eilne (proport
sionaalne), — elise, 283; —eli- 
sus, — elisuse, 280; — jagune, 
— Jtuju, — külgne jne.; —le- 
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ma, võrrelda, ~len, 1158; 
~lus, ^,luse, 272; ^lus[e]- 
alune jne.; /^lus aste ast

meJ, /^lus^töö jne.; ~ne 
[millegagi], /^se, 265, ~sus, 
^suse, 272; /^sus märk jne.; 
~uma [millegagi], ^uda, 
~un, 936; ^us (võrrand, võr- 
randatud olek, [kujundite] sa
masus), ,-wUse, 272

võre, 140
võrendik (võreng), võrendiku, 

733; võreng (sügav koht jões, 
hauakoht), võrengu, 240

võretama (võrega varustama), 
945; võre uks jne.

võrgal [olema] (võrkudega ka
lapüügil); ~e [minema];
[tulema]

võrge ([takkudest] keerutatud 
nöör), 'võrke, 747; ~ndama 
(riukeid sepitsema, püüniseid 
seadma [kellelegi]), 941; võr- 
gitarna (— võrgutama), 945; 
võrgitsema (võrkudega kala 
püüdma), 952

võrgu vt. võrk; ~line, ^lise, 
283; /^,ne, ^se, 273; ~ nõel, 
~^silm jne.; ~stik, istiku, 
733; tarna, 945; ~ tus, ~ tü
se, 280

võrin, ~a, 200; võrisema, 951;
võristama, 944

võrk, võrgu, 540; ~e vt. võrge; 
/viina (võrku kuduma), ~i- 
da, võrgin, 1013; ^vjas (võr- 
gusarnane), ja, 170; ~ kiik, 
~Jtile, ~ kott jne.

vorm (taim), vor mi, 427
võrra vt. võrd; [kolme, selle-] 

võrra; —line, —lise, 283; — nd 
(võrdsusmärgiga ühendatud 
arvsuurused), — ndi, 218; —n- 
dama (võrrandiks seadma, 

võrrutama), 941; — ndus, — n- 
duse, 280; — ne, — se, 273; —tu 
(mil ei ole võrdset; suurepä
rane), —.tu, 255; —tus, —tüse, 
280

võrre (proportsioon; võrdlusas- 
te), 'võrde, 764; —Ida vt. 
võrdlema; [-nd, 218] vt. võrre 
ja võrrand; võrrutama [mi
dagi millegagi] (võrdseks te
gema, võrdseks seadma), 945; 
võrrutus, võrrutuse, 280

[ võr s, võrre, 621] vt. võrd [võr
ra]

võrse, 'võrse, 740
[(mitme) võrsi] vt. võrra 
võrsik (võrsuv oks v. taim), 

—u, 241; võrsuma, 'võrsuda, 
'võrsun, 936; võrsutama, 945

[ (seda-) võrt] vt. [seda-] võrd 
ja [selle-] võrra

võru, —, 127; — kael jne.
võrulane, võrulase, 282
võsa, —, 76; —kas (võsarikas), 

— ka, 257; — jmaa jne.; — ne, 
— se, 273; —r (võsakiim, -nu
ga), — ra, 203; — s ttk, — stiku, 
733; võsik (võsastik), võsiku, 
241

võsu, —, 128; —line, -Ilse, 
283; —ma, — da, —n, 924;
—nd, —ndi, 218; — ne, —se, 
273

võtatama (koera ässitama), 945;
võte, 'võtte, 752

võt i, võt me, 853
võitlema, võtelda, 'võtlen, 1147; 

võit lik, võtliku, 729; võtma, 
'võtta, võtan, 1078; [osa-] 
'võtmatu, 'võtmatu, 255

'võt'me^7cimp jne.; —line, — li- 
se, 283

'võtt, võtu, 551; - eilne, -eilse, 
283; — ene, —ese, 276 
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võtu ese jne.; ~kas (perekonda 
vastuvõetud võõras laps), 
~ka, 257; ~s (võtustamine), 
~se, 269; ^stama (sundusli
kult kokku võtma [näit, sõja
väele toiduaineid]), 944

'võõgam (miski suur ja raske), 
~i, 226

võõp, võõba, 482; ^ama, võõ
bata, ~an, 1097

'võõra maalane jne.; võõranda
ma [midagi kelleltki v. kelle
legi] (omandusest ära võtma 
[kelleltki] v. ära andma [kel
lelegi]), 941; võõrandus, võõ- 
randuse, 280; ~ jpärane jne.

võõras, võõra, 776; ~ ema,
~ jpoeg jne.; ~ taina, 944; 
~te maja jne.; tus, ^tuse, 
280; 'võõra võitu; võõrduma 
[millestki], võõrduda, 'võõr
dun, 936

võõri (— võõriti); ~k (võõras, 
võõrapärane, võõrastav; puu- 
võõrik — taim), ^ku, 241;

tarna (— võõrastama), 944;
taina (kõõrdi, viltu vaata

ma; võõru tarna), 945; ~ti; 
~tsema (end võõraks tund
ma), 952

võõr keel, ~Jceha, ~ sõna 
jne.; ~sil [olema]; ~sile [mi
nema]; ^silt [tulema]; ~sis 
[olema] (— võõrsil); võõru- 
ke[ne], võõrukese, 286; võõru- 
line (külaline), võõrulise, 283; 
~us, ~use, 272; ^usel [ole
ma]; ^usele [minema]; võõ
rustama, 944; võõrastus, võõ
rastuse, 280; võõrutama [mil- I 
lestki], 945; võõrutus, võõru- 
tüse, 280

väe vt. vägi; ~^jooksik jne.; > 
[särgi] ^,1; [vesti] ^le; [rat

sa-] ~lane, ~lase, 275; ^line, 
~lise, 276; ~ne, ^se, 263; 
~^osa, ~ rind (— rinne) 
jne.; ~ tarna, ^tada, ~tan, 

928; ^/ti, ~ti, 166; /^tike[ne], 
^tikese, 286; ^thnus (väeti- 
olek), ^.timuse, 280; ~tis (see, 
millega väetatakse), ^-tise, 
271; ~tus (väetamine), ^tü
se, 272; ^tus katse jne.

väga
vägev, ~a, 210; ^une, ^-use, 

281; ~us, ~use, 280
vägi, väe, 304; ~ hein (taim), 

~ jook jne.; ~lane, ~lase, 
282; /vne, ~se, 273; ~si;
tarna, 944; ~stus, ~stuse, 280; 
~s^või7n (vääramatu võim), 
jne.; ~ vald, ~jvaldne jne.

vähe; ~ dune, ~duse, 281; ~ dus, 
^/duse, 280; ~ haaval; ~ke- 
[ne], ^kese, 286; ~ Idane, 
~ldase, 281; ^Ijas (vähelda- 
dane, väikesevõitu), ~1 ja, 256; 
~m, 199: mait; ^ inik (vä
hemuses olev osa), ^,miku, 
733; ~m[ini]; linlane, ^.m- 
lase, 282; ^mus, õrnuse, 280;

mus valitsus jne.; ~ndaina, 
941; ^ndus, ~nduse, 280; 
~ne, ^se, 273; ~nema, 950 

väherdama (— vähkrema), 942;
väherdas, väherduse, 280 

vähesus, ~e, 280; vähe võitu 
vähi (— vähk), vähja, 703;

püük jne.
vähim, ~a, 199
vähk, vähi, 648; ~ tõbi jne. 
vähkrema (püherdama), vähk-

reda, vähkren, 932
'väi, —, 21
väidan vt. väitma 
väida ta vt. väitama 
väide, väite, 743
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väike Zinn, müük, ~ ^vene
lane jne.; väike[ne], ^se, 278; 
~se 'võitu; väiklane, väikla
se, 275; 'väiklus, 'väikluse, 272; 
'väiksus, väiksuse, 272; vai
kus (— väiksus), 'vaikuse, 272 

väi 'mees
väin, väina, 325
'väit ([vandekohtunikkude] ot

sus), väidu, 539
väitama (jõupingutusega püüd

ma teha, kangutama, pinguta
ma), väldata, väitan, 1098

'väite kiri jne.; väitlema (väita 
püüdma, väitmiseks vaidle
ma; väitekirja kaitsma), väi
delda, 'väitlen, 1141; väitma 
(tõsiarvamusena esitama, kin
nitama), 'väita, väidan, 1073

'väits (nuga), väitse, 394
'väitus (väitamine, väitamis- 

hoog), ~e, 272
väiv (väike loomatäi), väivi, 411 
väkke vt. vägi
'väkram (roheline konn), ~i, 

226
väldata vt. vältama; välde, väl

te, 746
väl din vt. vältima
väle, ~da, 195; ~dus, ~duse, 

280
väigas (väle), välka, 78<; väi 

gafhjtama, 943; välga[h]tus, 
välga[h]tuse, 280

välge (välkumine), välke, 747; 
^ndama (välgutaoliselt säh- 
vatlema), 941

välgu vt. välk; ~ Jkiirus jne.;
tarna, 945; ~t[e]lema, ~t- 

leda e. ~tella, ^t[e]len, 949; 
r^tus, ~tuse, 280

väli, väl ja, 703; ~ köök, ~ leer 
jne.; —mine, mise, 284;

— mus, — muse, 280; — ne,
—se, 273

välis iZm, -vmaa, — maine, 
~jpidine, ~jriik jne?; —te
ma (välja sulgema), 944; — tus, 
—tüse, 280

väl ja [minema]; — jinne [ an
de], — Jieide, — minek jne. 

väl ja kohus [^kohtul jne.; —k 
(plats), — ku? 241; — line, — li- 
se, 283; 'väljama (välja e. 
kätte andma, välja toimeta
ma), — ta, väl jan, 1094; — ng 
([ühekordne] väljamine), -il
gu, 240; 'väl ja poole

väl jas [olema]; — pool;
— poolne; -1 [tulema]; -ta
rna (välja võtma v. andma), 
944; —t 'poolt

väi ja vedu, — vool jne.
välje (väljamine; väljumine), 

väl je, 739; —nd (väljendatud 
ütlus; sõna v. kõnekäänd, mil
le abil väljendatakse), —ndi, 
218; — ndama (välja ütlema, 
avaldama), 941; — nduma, 953; 
—ndus, —nduse, 280; — ndus-
vahend, —ndus võime jne.;

—nema (välja ulatuma; väl
jenduma), 950; väl juma (väl
ja v. esile tulema, esile ulatu
ma), väl juda, 'väl jun, 936; 
väl jutama (väljuma panema), 
945

välk, välgu, 540; — a vt. väi
gas; — kiire, — turniir (ma
les) jne.; — uma, —uda, väl
gun, 1024; — uv, — uva, 210

vältama, väldata, vältan, 1102 
'välte vt. välde; jvaheldus jne. 
väl tima [midagi] (kõrvale hoi

duma v. põikama [millegi 
eest]), väl tida, väl din, 1016

vältus, — e, 272
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valuma (valendades paistma, 
valgena välkuma), valuda, 
valun, 924

vänderdama, 942
'vändralane, vändralase, 282
vänge, —, 165; vängus, 'vän

guse, 272
vänt, vända, 496; ~ama, vän

data, /van, 1102; ~ lik, ~li- 
ku, 729; ~ jyrel, ~ jvõll jne. 

"vänts (suur, tüse tükk midagi
pehmet, känts), väntsa, 365; 
väntsakas, väntsaka, 257;
~jas, ~ja, 170

vära[h]tama (korraks, järsku 
värisema), 943

värav, ^a, 210; ~ajvaht [^va
hi] jne.; ~ane, ~ase, 281

'värb (varblane), värvu, 665
'värbama (teenistusse palkama, 

väkke võtma [sõdureid]), vär
vata, värban, 1119

värd (kahe eri liigi järeltulija; 
värdjas), värra, 591; ~jas, 
~ja, 170

väri hein (taim), ~^häälik jne.;
n, ^,na, 200; naline, /^na- 

lise, 283; ~ng, ~ngu, 240; 
~ seina, 951; tarna, 944; 
~stus, ustuse, 280

värk, värgi, 520a
värnits, ~a, 205
värra vt. värd
värsi rida, ~ õpetus jne.
värske, 165; värskendama,

941; värskendas, värskenduse, 
280; värskenema, 950; värs
kus, 'värskuse, 272

värss 1. (luuletusrida), värsi, 
523

värss 2. (noor pull v. härg), 
värsi, 523

värten, 'värtna, 178
värv, värvi, 440, ^al (värvija),

^ali, 225; värve (värvimine), 
~e, 739

värvel, 'värvli, 188
värvi kindel, ~ pulk jne.; ~li- 

ne, ~lise, 283; värvima, vär
vida, ~n, 1003; ~ne, ^se, 273; 
~ng (värvimine; värvus), 
~ngu, 240; ^s (värv-ollus), 
~se, 268; ~ st uina (värvise- 
liseks muutuma), 954; ~tu, 
~tu, 255; ~tus,- z-^tuse, 280

värvu vt. värb; ~ke[ne] (varb
lane), ~kese, 286

'värvuma, 'värvuda, värvun, 
936; värvus ([silmale paistev] 
värv, värvivarjund), 272

väsi- (väsimus), 108; ~ma, 
~da, ~n, 923; matu, ^ma- 
tu, 255; matus, ~ matuse, 
280; ^mus, õrnuse, 280; 
~nud, 258; tarna, 945; ~tus, 
~tuse, 280

västar (ahing), västra, 825
västrik (lind), 'västriku, 729
väädi vt. väät; ~k (väädike), 

,-^ku, 241; ^line, /^lise, 283
'vääks, vääksu, 475; ^uma, 

~uda, vääksun, 1008
vään, väänu, 448, e. vään, vää- 
n i, 405; ^ama, väänata, ^an, 
1091; ~d (— vään), väänu, 
672; ~(lima (— väänduma), 
/-v/dida, ^din, 934; ^-[d] taim 
jne.; ~duma, ^,duda, ^Sdun, 
936; ^dus, ~duse, 272; vää- 
ne, ^,de, 763

[kääni ja] vään i; ^line, Il
se, 283; tarna (väänduma 
panema, painutama), 945

vään kael, ~^kasv, ~ taim 
jne.; ^.lerna, väänelda, ~len, 
1135; ~ lik, ~liku, 729; ^ma 
(— väänama), ^da, väänan, 
1061



väär 432 õelas

väär (mitte-õige, võlts, vale), 
väära, 329

väär (rõdu), vääri, 406
väära [h]tarna, 943; väära[h]tus, 

väära[h] tüse, 280
väär areng jne.; aina (vää- 

rahtama; kukutama), väära
ta, ~an, 1091; ~amatu, ^.a- 
matu, 255; väärastuma (väär- 
teed arenema, alaväärtusliku- 
maks muutuma), 954; vääras- 
tus, väärastuse, 280

vääri^eTitsus (väärtus-ehtsus) 
jne.; ^kas (väärtusrikas, au
kartust äratav), ^ka, 257; 
~line, ^,lise, 283; väärima 
(väärt olema, ära teenima, 
maksma), 'väärida, ~n, 982; 
~ndania (väärtust suurenda
ma), 941; ~ng ([raha] suh
teline väärtus), ~ngu, 240; 
'vääris (väärtuslik), väär sa, 
184

vääris asi, ~ metall (kallisme- 
tall) jne.; tarna (väärtust 
andma, väärsaks tegema), 944; 
~tus, ~tuse, 280

vääriti (ebaõigelt); väär Jumal 
jne.

vääritu (väärtusetu; mittevää
riv), 255; ~ stuma (vääri
tuks muutuma, väärtuses ka
hanema), 954; [au-] väärne, 
'väärse, 265; väärsus, väär- 
suse, 272

[pole palju] 'väärt; ~ jpciber 
jne.

väärtus, /^e, 272; ~eline, ee

lise, 283; ~etu, ~etu, 255; 
^etus, aetuse, 280; ~lik, 
z^liku, 733; lükkus, ^,'lik- 
kuse, 272; ~ ta nui (hindama), 
944

väär tõde jne.; ~us (ebaõigsus, 
väär-olek), z^use, 272

väät, vääd i, 520
väävel, väävli, 188; z^ hape 

jne.
väävli jne.; ~ne, ~se, 277; 

~s hape jne.
vöö, 15; vööde, z^-tme, 843; 

vöödik (vöödiline), vööd iku, 
241; vööd iline, vööd ilise, 283;
~ kiri jne.; ^ne, /vse, 263

vöör (laeva esiosa), vööri, 406 
vöör inünder, vöör'mundri, 190 
vööt, vöödi, 520; võetama

(vööd ümber panema), väe
tada, 'vöötan, 928; vööt[e]le
ina (valmistuma, end valmis 
seadma), 'vöötleda e. vöötel- 
la, vööt[e]len, 931; ~ne, z^se, 
265; /vsus, z^suse, 272; ti
gu jne.

võrkel (täring, kandik), vürfli, 
188

vürst, vürsti, 439; vürstinna 
(— vürstitar), vürstinna, 151;
vürsti riik jne.; vürstitar, 
vürstitari, 138; ~ lik, ^vliku, 
729

vürts, vürtsi, 435; ~ jäine,
z^ pood jne.; vürtsikas, vürt
sika, 257; viirtsiline, vürtsili- 
se, 283; —ima, —ida, vürtsin 
999; vürtsine, vürtsise, 273

o.
õde, õe, 300 i 'õeksed vt. ões [õekse]
õdus (kodune, hubane, mõnus), ! 'õel, — a, 153

—a, 204; — us, —use, 280 ' 'ee lik, õeliku, 729
õeke[nej, õekese, 286 i 'õelus, —e, 272



433õe mees

õe mees jne.; -~s, õekse, pl. 
'õeksed, 261

õevane (väga hea, suurepära
ne), õevase, 273; õevasus, õe- 
vasuse, 280

õgev (sirge, otse), õgva, 720
õgija (lind), 249; õgUas 

(söölas, õgimishimuline), õgi- 
la, 256; õgima, õgida, õgin, 
923

õgu joon (sirge, õige joon); 
õgu jooneline; õgvendama 
(sirgeks tegema), 941; õgve- 
nema, 950

õhata vt. õhkama; õhe (õhka
mine), 'õhke, 771

õhe (õhuke), ~da, 195; ~dus, 
~duse, 280; idane (õhuke
sevõitu), z^ldase, 281;
~ma, 199; ^nd (ühendatud 
ese v. koht), ~ndi, 218; un
dama (õhemaks tegema), 941; 
~ndus, ~nduse. 280; ^nema, 
950

õhetama (hõõguma, kuumusest 
punetama), 945; õhetus, õhe
tuse, 280

õhik (õhuke liistak, eriti kook), 
~u, 241; ~uline, aulise, 283

õhin, ^a, 200
õhk, õhu, 685; ~ama, õhata, 

~an, 1130; ~e vt. õhe; li
ilia (ükslugu õhkama), ~ida, 
õhin, 1041; ~ Rahutus, ~ pi
dur jne.; ~jas (õhutaoliselt 
peen, õrn), —ja, 170; —'kõnd, 
— konna, 728; — uina, — uda, 
— un, 936

õhtu, —, 169; —1 [olema]; —le 
[minema]; —line, —lise, 283; 
— jm, aa, — ^maine, — poolne, 
— jsöök jne.; —ne, —se, 275;

õigu poolest

õhtustama (õhtust sööma), 
944; -ti

õhu vt. õhk; — jiken jne.
õhudus (õhuke olek, omadus 

õhuke olla), — e, 280
õhu kaitse jne.; — 'kaitserahu?- 

jne.; —kas (õhurikas), —ka, 
257

õhuke[ne], õhukese, 288; õhuk- 
sus (— õhudus), õhuksuse, 280 

õhu kindel, — Jaev, — vpaZZ jne.;
— line, —lise, 283; —ne, —se, 
273; —s ta nui (õhuseks te
gema; tuulutama), 944; — s- 
'tik (—õhkkond), —stiku, 733; 
-tarna, 945; — tu, — tu, 255; 
—tus, —tüse, 280

õhv (noor lehm), õhva, 370; 
õhvik, õhviku, 241; õhviti 
(õhvana)

õie vt. õis; —kas (õierikas), 
—ka, 257; — ^kuu, — ^kärbes 
jne.

õieli (väljasirutatud)
õieline, õielise, 283
õiendama, 941; õiendama, 953;

õiendus, õienduse, 280
õiene, õiese, 273
olenema, 950
õi ejpung, — tolm jne.; — r-

niaa (lilledega kaetud mu
ru)

õieti; õietsi [jalu] (sirgelt väl
jasirutatud [ jalgadega])

õige, —, 165; — ^keelsus, 272, 
— ^kirjutus, ~ jisk jne.; õige- 
nema, 950; 'õiglane, 'õiglase, 
275; 'õiglus, 'õigluse, 272; õig- 
lusvtu?ine jne.; õigsus (õige- 
olek, mitte väärus), 'õigsuse, 
272; õiguma (õigeks v. sir
geks muutuma), 'õiguda, õi- 
gun, 935; õlgu poolest

28



õigus 434 õn dsus tarna

'õigus, ~e, 272; õigus (õige, 
mitte väär, mittevale), 'õigsa, 
186; eilne, ^elise, 283; ~e- 
jmõistja, 162, jne.; ~Järgus 
jne.; [naiste-] ~lane, ~lase, 
282; liir, ^liku, 733; õigus
tama, 944; ~ Jeadus, ~jvõi- 
me jne.; õigusta ([arveraa
matus : ] väljaminekute-pool, 
kreedit), õigustu, 255; õigus
tama, 954; õigustas, õigustu
se, 280

õile (õis), õilme, 839; õilis 
(suursugune, üllas), 'õilsa, 184; 
õilistama, 944; õil[m]itsema 
(õitsema), 952; õilsus, 'õilsu
se, 272

'õis, õie, 614; õisik (õitekogu, 
-kuju), õisiku, 241; ~ Joom, 
[rand-] ~Juht (taim), 
~ Jaim jne.

õitse (õitsemine), 'õitse, 740; 
Õitse (õis), 'õitsme, 841; õit
se a6A jne.

õitsel 1. [olema] (— öitsel)
'õitsel 2. [olema] (õitsmas, õits

vas seisukorras); ^e [löö
ma] ; 'õitsema, 'õitseda, õit
sen, 975

õitseline (— öitseline), õitselise, 
283; õitse Juli (— öitsetuli) 
jne.

õitseng, ~u, 240; õitsetama 
(õitsema panema), 945; õit
sev, 'õitsva, 183

'õitsi [minema] (— õitsele); 
õitsiline, õitsilise, 283; õitsis 
[olema] (— öitsel)

'õltsma (— õitsema), 'õitsta, 
õitsen, 1070; 'õitsmeline, 'õits- 
melise, 283; 'õitsus (õitsmine, 
õitsmis-seisukord), 'õitsuse, 
272

'õkva (otse, kohe); vt. ka õgev

| õla vt. õlg [õla]; ~k (pagun. 
õlalapp), ~ku, 241; ^kat 
(laiaõlaline), ^,ka, 257
~Japp, ~jpael jne.; ^line 
~lise, 283; ^ne, ^se, 273 

õlangas (siniülane — lill), õlan 
ga, 257

olene, olese, 273; õle nuust jne 
'õlg (kehaosa), õla, 593 
'õl g (kõrs), õle, 623; ^ine (õlg 

ne, õlgedest), ~ise, 277: 
~ katus, ~ Jcübar jne.

õlg mik (õlaosa, õlatükk [pu 
tukail]), 'õlgmiku, 729; 'õlg 
ne 1. (õlgadega) 'õlgse, 265; 
olgjpuu (kaaludel) jne.

! õl gne 2. (õlgedest), 'õlgse, 265 
õli, -w, 103; — jmaal, ~ puu, 

~jüärv jne.; ^ne, ^se, 273; 
tarna, 945; ~tus, ~tuse, 

280; ^tus seadis jne.
õlle vt. õlu[t]; ^,ne, ~se, 273; 

~jpudel, ~j>abrik jne.
[enese] õlul [elama] ([enese] 

jõul, toetusel); [teiste] ~e 
[jääma]

õluft], õlle, 727
'õmbleja, 249; õmblema,

õmmelda, 'õmblen, 1154
'õmblus, ~e, 272; masin, 

~ töö jne.
õnar (sisselõigatud soon, sisse

lõige; võrukujuline kumerus, 
meere), ~a, 203; ^aline, ea
lise, 283; <vdama (õnaraga 
varustama), 942; ~ lik, ^U- 
ku, 733

'õndla vt. õnnal
'õndra vt. õnnar
'õn dsa vt. õnnis; lik, ^liku, 

733; õn dsus, õn dsuse, 272; 
õndsus tarna (õndsaks tege
ma), 944



435 õõtsutusõnduma

õnduma (äparduma, nurjuma), 
'õnduda, 'õndun, 936

õng, õnge, 385; õnge^nöör, õn- 
gejsport jne.; õngitsema, 952 

õn n, õnne, 383
õnnal (põlvetagune õõnsus), 

'õndla, 830
õnnar (sabaluu), õndra, 831 
õnne asi, ~^mäng, soov jne.;

z^kas, z^-ka, 257; ~ks; ^ Uk, 
^liku, 733; — iine, ~lise, 283; 
~starna, 944; — stuina, 954; 
z^-stus, ustuse, 280; z>^tu, z>ztu, 
255; ~tus, z^ztuse, 280

õn nis, õn dsa, 813; tarna, 944; 
~tus, z^ztuse, 280; õn nitama 
(— õnnit[e]lema), 945; õn- 
nit[e]lema (õnne soovima), 
õn nitleda e. õn'nitella, õn ni- 
t[e]len, 949; õn nitelu, 139; 
õn nitlus, õn nitluse, 280

õpe (õpetamine; õpetus), õppe, 
750; ~s'tik, ~stiku, 733; ~ta- 
ja, z^taja, 249; ~ tarna, 945; 
z^, tlane, z^tlase, 282; z^t iik, 
z^tliku, 733; ^tus, ~ tüse, 280; 
z^ztuslik, kiusliku, 733

õpi aeg, ~ Jkäik, ^jpoiss, 
~ raamat jne.; ~k (õpperaa
mat), zvku, 241; ~lane, ^la
se, 282; z^laste koda jne.; 
~line, z^lise, 283; ~ng, ~n- 
gu, 240; ~s (õpitud teadmus 
v. kogemus), ~se, 268; ~stu 
(õppeasutis, kool), z^stu, 255 

'õpp (õppimine; õpetus), õpi, 
528; z^ama (õpetama), õpata, 
<van, 1110; ~e ^asutis, ~e- 
Jcava, ~ejraamat, ~ejviis 
[-t] jne.; eilne, zx/elise, 283; 
~irna, ^,ida, õpin, 1019; ~ur 
(— õpilane), ~uri, 230; ^us, 
~use, 272

'õrn, õrna, 358; õmakas (õrna- 

võitu), õrnaka, 257; omasta
ma (õrnaks tegema), 944; õr
nuke [ne], õrnukese, 286; ^us, 
~use, 272; õrnutama (õrnalt 
hoidma, hellitama), 945

õrrene, õrrese, 273
õrritama (ärritama, vihale aja

ma), 945
õr s, õrre, 621
õsuma ([sirbiga] lõikama [vil

ja]), õsuda, õsun, 924
'õtsk (soine kallas), õtsu, 693;

'õtk (— õtsk), õtku, 467
õu, õue, 384
õud, 'õu, 655; ~ne, z^,se, 265;

— sus, — suse, 272; — us, 272 
õue märk [ märgil, — ^ring

kond jne.; — ne, — se, 273; 'õu
kond (hoovkond), 'õukonna, 
728; õukonna laulik jne.

õun, õuna, 327
õunaaed, — moos, —vpuu jne.;

—kas (õunarikas), —ka, 257; 
-Une, — lise, 283; —ne, — se, 
273; õunik (õunakarva kim
mel [hobune]), õuniku, 241; 
õun kibuvits jne.

õõne vt. õõs; 'õõnes, 'õõnsa, 182; 
õõnes mõõt jne.; — starna,

944; —stus, —stuse, 280; —s- 
tus töö jne.; õunistama, 944; 
õõnistus, õõnistuse, 280; 'õõn
sus, 'õõnsuse, 272

õõnuke[ne] (kõhn, vilets, nõrk), 
õõnukese, 286

õõs' ([mingi asja v. keha sees 
olev] õõnsus), õõne, 616; 
— Jceel (taim), — uss, 
— jvorm jne.; —ne, — se," 267 

õõts, õõtsu, 475; õõtse (õõtsu
mine), — e, 740; —tõus 
(võimlemisel) jne.; —uina, 
— uda, õõtsun, 1008; õõtsuta- 
ma, 945; õõtsutus, õõtsutuse, 280 



äbar 436 ära olek

äbar (kahtlane, mitteselge; mit- 
tepuhast tõugu, segatõuline), 
^a. 203; äbarik (kõhnake, 
jõuetu; sügisel hiljasündinud 
loom), ~iku, 733

ädal (pärast niitmist uuesti kas
vanud hein), ^,a, 198; U 
(taim) jne.

äestama, 'äestada, äestan. 927
ägama, ägada, ägan. 914
äge, ~da, 195; ^dus, ^duse, 

280; ^dus hoog jne.; ^nema, 
950

ägin, ~a, 200; ägisema, 951
ähin, ^a, 200; ähisema, 951
ähkama, ähata. 'ähkan. 1130; 

ähkima, ähkida. ähin, 1041;
ähklema, ahelda, 'ähklen. 1163 

ähm (rutt, kiirustas; hirm),
ähmi, 428

ähm (õhuke kord [tahma, mus
tust jne.], mis segaseks v. 
tuhmiks teeb), ähma. 356; äh
mane (tuhm, halvasti läbi
paistev), ähmase, 273

ähvardama, 942; ähvard[e]leina, 
ähvardleda e. ähvardella. äh- 
vard[e]len, 948: ähvardus, äh
varduse, 280

ai, äia, 339: äiakas (taim), äia
ka. 257; äiatar (taim), äiata
ri. 138

äie ([ühekordne] äigamine), 
"äige, 756; äigama ([käega] 
äkki tõmbama. pühkima), 
äiata, 'algan. 1115

aike[ne], 'äikese, 286; 'äikes
epilv, 'äikesevihm jne.

äiu (häll), 147; äiu-älu!;
~tarna. 945

äke, 'äkke. 749
äkiline, äkilise, 283; äki[li]sus,

Ä.
äki[li]suse, 280; äkine, äkise, 
273; äkisti; äkitselt

'äkkCePulk jne.
'äkki; äkk lõpp (järsk lõpp), 

I äkkeVihone (äkilise vihaga) 
| jne. "

ämber, ämbri, 190
ämblane (liik ämblikke), ämb- 

lase, 275
ämb lik, ämbliku, 729; ~ skor

pion, ~^õis (taim) jneT 
ämblikulaudne, 265, ~võrk

jne.; ~line, ^-lise, 283
ämm, ämma, 343; ämma emand 

jne.
ämune (segane, hämar), ämuse, 

273; ämus, ämuse, 269
äng (rõhutud, kinnine olek, kit

sikus), ängi, 422
'ängama (pakkuma, andma), 

ängata, 'ängan, 1094
ängel hein (taim)
'ängima (surutud olekus olema, 

vaevlema), 'ängida, ängin, 
992; ängis ta ma (suruma, pi
gistama), 944; ängistus, än
gistuse, 280; ängitsema (— 
ängima), 942; änglane (— 
ängne), änglase, 275; ängle- 
ma ([kestvalt] ängima), än- 
gelda, änglen. 1137; ängne 
(ängistatud, ängistuses), äng- 
se, 265

änn (röövkajakas), anni, 415 
äpard lik, äpardliku, 733; äpar

duma, 953; äpardus, äparduse, 
280

ära; ~ andlik, 729, ~^andmine, 
277, kiri, ~jninek jne.; 
[ise-] ~ lik, ~liku, 733; [ise-] 
~line, ~lise, 283; [ise-] ^,ne, 
~se. 273; [ise-] ~nis; ^olek,



ära sõit 437 ööbiku laul

~ sõit jne.; pidi (pahu
pidi, tagurpidi); ~sjiidine, 
273; [ise-] ~sus, ^suse, 280 

äratama, 945; äratus, äratuse, 
280; äratus muusika jne.

äre (äge, ärritatud, vihane), 
~da, 195

ärev, ^a, 210; ~il [olema]; ~i- 
le [jääma]; ^us, ^use, 280

ärgas, ärksa, 788; ärge (ärka
mine; ärkvel-olek), 'ärke, 747

ärge [tulge]; ~m [tulgem]
ärgitama (ergutama, hirmuta

ma), 945
ärgu [tulgu]
äri, 106; ~ juht [juhi], 

~ päev (— argipäev), ~^te
hing jne.; ^line, ~lise, 283

'ärkama, ärgata, 'ärkan, 1099; 
'ärkamis aeg jne.

'ärkel (katusealune; katusetor- 
nike), ärkli, 188; ärkli tuba 
jne. "

ärksa vt. ärgas ja ärkus [ärk
sa]; ärksus, ärksuse, 272; 
ärkuma (erguks muutuma, 

ärevile minema), 936; ärkus 
(ärkamine; ärkvel-olek), är- 
kuse, 272; ärkus (— ärgas), 
ärksa, 186; ärkvel [olema]; 
ärkvele [jääma]

ärn (kala), ärni, 429

öelda vt. ütlema
'öeldis (lauseliige), ~e, 271;

~ jause, ~ täide jne.
öhe vt. öö
öine, öise, 262; öiti (öösiti)
öitsel [olema] (öösi karja hoid

mas); ~e [minema]; ~ine 
(öösi karjas olija), ~ise, 283; 
õitse tuli

ökitarna (kokutama), 945

ärritama, 945; ärritatavus, ärri
ta ta vuse, 28U; ärrituma, 954

ärritus, ~e, 280; ~ nähtus jne.;
ärrituvus, ärrituvuse, 280

'ärts (maak [maagi]), ärtsi, 435 
ärtse (karikakar — taim), ärts-

me, 841
ärtu (pai; mast kaardimängus), 

147; ~jiss jne.
äs ja (natukese aja eest, nüüd

sama, hiljuti); ~ne, ^se, 273 
äss, ässa, 346
äs sitama, 945; äs situs, äs situ- 

se, 280; äs situs töö jne.
ätse (— ärtse), 'ätse, 740
'ätt (isa, vanaisa), ät'i, 531
äädika hape jne.; äädikas, ää

dika, 257
'äär, ääre, 377; [mere] ~de 
aäre^märkus, ~ poolne jne.;

[linna] ~s: [mere] ^st; ~s- 
'tikku; ~ tasa; ~tu, ~tu, 
255; ~tus, ~tuse, 280

ääris (äärriba, äärest ümbritsev 
osa), ~e, 268; ~jpael jne.;

tarna (äärisega varustama), 
944; ääri-veeri

äärmine, äärmise, 277; äär
mus, äärmuse, 272; [kalda-] 
äärne, 'äärse, 265

ääs (sepakolle; lõõtsasuu), 
ääs i, 408; ääs i tuli jne.

ökonoom (majapidaja; eine
lauapidaja), Ökonoomi, 404; 
~ia (majandus; majandus
õpetus; kokkuhoidlikkus), 
^ia, 248; Ökonoomiline (ma

janduslik; kokkuhoidlik), öko
noomilise, 283; ~ne (— öko
noomiline), ^se, 265

'öö, 14
ööbik, ~u, 241; ^u laul jne.
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ööbima (ööseks, öömajale jää
ma, ööd mööda saatma), ööbi
da, 'ööbin, 93L; 'öö haigur jne.

ööga[h]tarna (järsku, ühe kor
ra öökima), 943; ööga[h]tus, 
ööga[h]tüse, 280

öök, öögi, 515; ~lma, ~ida, 
öögin, 1010

'öö kanniketne] (taim), ~ kull, 
~ maja jne.; ~ne, ^se, 263

[ööpik, 241] vt. ööbik
'öö- päev, 'öö-päeva, [kümme]

ti.
üdi, 97; ~jas (üditaoline), 

ja, 256; ~kas (üdirikas), 
A/ka, 257; ~ne, /x/se, 273;
~ rakk jne.

üdisema, 951
üha (ikka, ikka veel, ühtelugu)
ühe vt. üks; ühe (ühtimine, ühi

nemine), ühte, 775; lääl- 
ne, 265, ~ kordne, krooni
ne jne.; zx, kaupa

üheksa 251; zv jriimmend, ' 
^z kümne, 883; ~ ^kümnes, \ 
~ meheline jne.; ~Line, ^-li- 
se, 283; zxzn dik, ^-ndiku, 733; 
^ne, z^se, 281; ~s, ~nda, 
208; z^ sada, ^z saja, 889;

sajas, zxz vägine (taim), 
273, jne.; 'teist[kiimmend], 
z>^ teist kümne, 895; ~ teist- 
Jkümnes jne.

ühe külgne, ~ ^laadiline jne.; 
zxzline, zxzlise, 283; zx.nd (see, 
mis on ühendatud v. ühine
nud), zx-ndi, 218; undama, - 
941; xnd[e]lenia ([korduvalt, I 
vahelduvalt] omavahel ühen- | 
dama, kombineerima), ~nd- | 
leda e. ^ndella, ~nd[e]len, |

ööd-päeva, (öö nagu:) 14 ja 
(päev nagu:) 336

öör (Rootsi raha), ööri, 406 
öördama (ette kandma, kaeba

ma), öörata, öördan, 1123; 
öördlema ([ükslugu] öörda

ma), öörelda, öördlen, 1159;
öördus, öörduse, 272 

ööseks; öösel (— öösi) 
öösi [tulema]; ~ks [jääma];

~ne, ^se, 276; z^ti; öö sorr 
[^sorril (lind), 416, öö valve 
jne.

948; -x-ndlus, z^ndluse, 280;
-xnduma, 953; -xndus, indu
se, 280; zxzndus tee jne.; an
duvas, xnduvuse, 280; ~ne, 
zxzse, 273; pai ju; ~ jpikkxu- 
ne, zxz poolne, ~ silbiline jne.; 
zxzS [minuga]; [kahekümne-] 
z^s, zxznda, 208; zxz s koos; 
zxzstama (ühendusse v. läbi
käimisse seadma), 944; astu
ma, 954; zxzstus, zx/Stuse, 280; 
zx sugune, ~^taoline jne.; 
zxz sus, zxsuse, 280; ~ ta
sa ; tasane, ~ ^värviline,
zxz väärne, x õiguseline jne. 

ühik ([aja-, ruumi-, mõõdu- 
jne.] üksus), ~u, 241; ühildu
ma [millegagi] (grammati
kas: ühises muutevormis esi
nema [mingi teise muutega]), 
953; ühildus, ühilduse, 280; 
ühine, ühise, 273; ühinema, 
950; ühing, ühingu, 240

iihis elamu, ~^gümnaasium
jne.; ~ kõnd, ~konna, 728; 
zxz kõnd lik, zx kondliku, 729; 
~taina (ühiseks tegema), 944; 
~ tegelik, ~^tegevus, töö 
jne.; -xztus, zxztüse, 280; -xtis
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(ühine-olek), ^use, 280; ~jva- 
ra, ~ jvastutus jne.

iihmama (hooletult ning eba
selgelt midagi ütlema, koh- 
mama), ühmata, ühman, 1094 

'üht vt. üks; ~[eluaegu; ~e-
Jtuuluv, 210, jne.; ^ejhigu; 
^e mood i; ^e pidi; ~e- 

puhku; ~e soodu; ^e vii
si; [ei] ^i[gi]; ~ima [mille
gagi] (ühte v. kokku lange
ma; ühinema), ~ida, ^/in, 
934; ^ivus, ^ivuse, 280; ~jas 
(samaaegne), ~ja, 170; ~la^ 
ne, ~lase, 275; ~ lasi; ~ lik 
(ühesugune, ühtlane), ^liku, 
729; ^lus, ~luse, 272; ~lus- 
Jtool jne.; ühtlustama, 944; 
ühtlustus, 280; ~um (ühend), 
~umi, 226; ~uma (— ühti
ma), ~uda, ~un, 936

üks, ühe, 632, ainuke[ne], 
üheainukese, 871b; ~ ainus, 
ühe 'ainsa, 871a; haaval 

üksi; jäli (üksteise jälgedes, 
ühes rööpas); järi (ühte 
järge, vahet pidamata); ~k, 
~ku, 241; ~k^asi, >^k asja
line jne.; Idane, ^klase, 
282; Idane, ~ldase, 281; ~1- 
dus, piduse, 280; nda; ~n- 
dus, ^nduse, 280; pidi; 
~ pidine, 273; paini (— 
ükspäinis); silmi; ^,ti (üh
tepidi, ühepoolselt); ^.tine, 
^tise, 283

üks kord (kunagi); üks kord- 
'üks; üks kõik

üks kõikne, 265, kõiksus, 272, 
jne.; lugu (ühtelugu, ala
tasa)

üks luine, ~ luisus, 272, 
~jmeel, ~ meelne jne.; nes; 
~ puha; päinis (ainult);

sada, ühe saja, 884; ~ vtei- 
se, 865; ~us (üks-olemine; 
ühik), ^,use, 272; vahe 
(kord vahepeal, ükskord, tea
tavat aega)

üla^huul, ~ keha, ~ koma jne.; 
^1 (üleval); ~1^pidamine,
284, jne.; ^1 pool; ^lt (üle
valt) ; ^/lt poolt

ülane (taim), ülase, 273
ülang (tõusukoht), a,u, 240
'ülbe (kõrk, upsakas), 165; 

'ülbjas (ülbevõitu), 'ülbja, 170; 
'ülbus, 'ülbuse, 272

iild jne.; ^e (ikka, alati, 
ühtelugu; üleni); uTdine, ül
dise, 277; ül distama, 944; ül 
distuma, 954; ül distus, ül dis
tuse, 280; ~ Jtogu, ~ ^mõiste 
jne.; ~ne (— üldine), ~se, 
265; ~nema (— üldistuma), 
z^neda, ^nen, 932; ~^nimi, 
~ tuntud, 173, jne.; ^se; 
~sus, ~suse, 272

üle [kraavide]; ~jiedne, 265, 
jne.; ^aja^teenija, 249, jne.; 
~ jannetu, ~ annetus, ~ jxru- 
ne, 273, jne.; eile; ~ hom
me ; ~ kaal [-u], ~ Jkanne, 
~Jcohus [ Jcohtu], ~ kulu
tus jne.; ~kuti (ülestikku); 
«- liia; ~ liigne, ~ loomulik} 
~ jmaailmaline, 283, jne.; ^m, 
~ma, 199; — mai [olema]; 
~male [minema]; ~ meelik, 
241, ~ minek jne.; mik 
(ülemine pool v. osa), ~mi- 
ku, 733; ^mine, ^mise, 284; 
<^mjuhataja, 249, «-m määr 
jne.; «-m kõnd (ülemad, üle
mus), «-mkonna, 728; ~ mus, 
~muse, 280; määra (liiga); 
^määrane jne.; nda ma, 
941; ~ndus, «-nduse, 280;
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~nema (ülemale tõusma, üles
poole liikuma), 950; ~nev, 
^neva, 210; ~ni; pea
(üldse); az riigiline jne.

üles [minema]; üles-alla; ~
ne [ ande], kutse, ~jmi- 
nek jne.; ^pidamine, 284] 
vt. käitumine ja ülalpidami
ne ; ~ pidi; poole; ~ tik
ku; võte jne.

üle sõit jne.; talve [pida
ma] ; ~ tarna (üle ulatuma, 
üle käima, üle saama), 945; 
z^tsi (ülespoole, ülespidi); 
~ tulek jne.; ~tus, z^tuse, 
280; ([pühalik-] kõrge,
kõrgendatud), ~va, 210;

vaade, ~ vaatlik, ~^vaa
tus jne.; ~val [olema]; val-

pool (— ülalpool); vait 
[tulema]; vait 'poolt (— 
ülaltpoolt); ^vus, zvvuse, 280; 
z^ üldine (— üldine), ~JUdse 
(— üldse) jne.

iili hapend, ~ inimene, ~ ^inim
lik jne.; ~kas (suurest soost, 
noobel; ülemast seisusest 
isik), zvka, 257; kõnd, 
z^ konna, 728; ~konna riie 
jne.; z^ kool jne.; ~kus, ^ku
se, 280; z^m (kõige ülem, kõr
geim, suurim), ^ma, 199; 
z^mus (ülim-olek; ülikas isik), 
zvmuse, 280; ^muslik (üli
kas), z^musliku, 733; ~jpikk, 
~ pingutus, ~ jraske, ~ jriie 
jne.; ustama, 944; ^stus, us
tuse, 280; ~tu (üleliia suur, 
kange, määratu, pöörane), 
~tu, 255; ~ võrre, ~ väike- 
[ne], >, õpilane jne.; ~ väga 

üliõp. — üliõpilane
'üll [olema] (seljas [rõivaist kõ

neldes]); ülla meelne jne.; 

üllas (suursugune), ~a, 779; 
üllatama, 945; üllatuma, 954; 
üllatus, üllatuse, 280; üllatus- 
võit jne.; ~e [panema rõi

vaid] (selga); üllik (publik), 
ülliku, 241; üllitama (avali
kult teatavaks tegema, [trü
kis] avaldama), 945; üriitus, 
ül lituse, 280; zvUS (üllas-olek), 
^use, 272; ült [võtma rõi
vaid] (seljast)

[meie] ümber; ~ ^ehitus, 
~ kaudne jne.; kaudu; 
z^, käimine (— kohtlemine, 
käitlemine, käsitsemine) , 21 <.

mõõt, ~ jpaigutus jne., 
w ringi; [kaela] [võt
ma]; ~t ringi; ümbrik, 
"ümbriku, 729; ümbrine (üm- 
ber-olev), ümbrise, 277; umb
ris <ümbritsev kiht), ümbrise, 
271; ümbritsema, 942; ümb
rus, ümbruse, 272; ümbrus
kond, ümbruskonna, < 28 

ümin, ~a, 200; ümisema, 951 
iimmar, ~a, 203
ümmardaja, 249; iinunarda-

ma 1. (teenima), 942
iimmardama 2. (ümmankuks 

tegema), 942; ümmarduma, 
953; ümmardus, ümmarduse, 
280; ümmargune, ümmarguse, 
281'; iimma rik,ümmariku, 733; 
ümmar sulg [^suZu] jne., 
ünmiarus, ümmaruse, 280

'üpris (väga)
ürask (loom), ~i, 224
ür bi vt. ürp
ürg (algus), ürju, 683; ~jxeg, 

inimene jne.; ~ama (al
gama, algust tegema), ürjata, 

'ürgan, 1128; ~ lik, ^zliku,
729; ^ne, ~se, 265; vorm 
jne.; ürik (dokument), üriku, 
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241; üritama (katsuma, ette 
võtta püüdma), 945; üritus 
(katse, püüe, ettevõte), üritu
se, 280; ürjak (algus, algami
ne), ürjaku, 241; ürjatama 
(algatama), 945

'ür p (üliriie), ürbi, 522
üsaline, üsalise, 283; üsk (süli), 

üsa, 608
üsna
üte (kõnetlus), ütte, 752; ütle

ma, ütelda e. öelda, ütlen, 
1149; [ilma-]" ütlev [kääne], 

ütleva, 210; 'ütlus, ütluse, 272; 
üttama (kõnetama, kõnetle- 
ma), ütata, 'üttan, lill

ü[t] terbium (keemiliselt lihtne 
ollus), ^i, 136

ü[t]trium (keemiliselt lihtne 
ollus), zx/i, 136

üür, üüri, 406
[ üürgama, 1129] vt. hüürgama 
üürike[ne] [aeg], üürikese, 286 
üüri korter, ~ raha jne.; ~li-

ne, ~lise, 283; 'üürima, üüri
da, ~n, 982; 'üür nik, üürni
ku, 729



Tähtsamad kohanimed.
Aachen, ~i, koh. ~i[sse], 228
Aadria [meri]
Aafrika, 250
'Aakre, koh. ~[sse], 165
Aasia, 248
Aasovi [meri]
Abes siinia, 248
Abja, koh. Apja e. Abjasse, 

141
Abruka, koh. ~ [sse], 250
Adelaide [loe: ädöleid], Adelai

de!, koh. Adelaide!, 399
Adeni [laht; loe: eidni] 
['Aegna, 163] vt. Äigna 
'Aegviidu, koh. 'Aeg viitu, 147 
Afganistan, ~i, 137
Ahja, koh. 'Ahja e. Abjasse, 

141
Ahvenamaa, koh. ~le, 1
Aconcagua (mägi), 248
Aksi [saar]
Alabama [loe: älöbäamö], ~,143
Alaska, 141
Alatskivi, koh. ^le, 144
Albaania, 248
Aleksandria, 248
Alleghany [loe: äligäni], 144
Alpid, 'Alpide, 423
Alsace [loe: alzäss] (— Elsass), 

Alsace!, koh. Alsace!, 417
Al žeeria, 248
Al žiir, Alžiiri, 406
Al tai, —, 21
Alutaguse, koh. ^sse, 865
Alüksne, , 254
Alu linn (— Alüksne), Alulinna, 

344
Amazonas (jõgi), ~e, 269

l Ama tsoon (— Amazonas),
Amatsooni, 405

Ambla, koh. ~[sse], 163
Ameerika, 250
Amsterdam, ~i, 136
Amu-Darja, 141
A muur, Amuuri, 406
Andaluusia, 248
Andid (mäestik), Andide, 423
Andorra, 141
Angoola, 141
Ango[o]ra (— Ankara), 141
Anija, koh. ~le, 249
Ankara, 251
Anna, koh. Anna e. ~sse, 

141
Anita tn, ^,i, 226

Anseküla, koh. Anse külla e. 
/x/sse, 141

Antillid (saarestik), Antillide, 
koh. An tillidele, 407

'Antsla, koh. ^sse, 163
Ant verpen, ~i, 228

Apenniini [poolsaar]
Apenniinid (mäestik), Apennii

nide, 407
A raabia, 248
Araali [järv]
Ara goonia, 248
Ararat, ^i, 732
Argentiina, ~, 141
Arhangelsk, koh. ^i[sse], 224
Arizona [loe: ärizöunö], 143
Arkansas [loe: aakänsös], ^e, 

269
Ar meenia, 248
Aruküla, <-»/, koh. Aru külla e. 

^sse, 141
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Aseri, koh. ~sse e. ~le, 252
Assoori [saared]
Ateena, koh. Ateena e. 

^sse, 141
'Atlandi [ookean]
'Atlas (mägismaa), ~e, 272
Auckland [loe: ooklönd], ~i, 

420
'Audru, koh. /^[sse], 168
Auga, koh. ~[sse], 163
Aust raalia, 248
'Austria, 248
Auvere, koh. Au'verre e.

zx/sse, 140
Avinurme, koh. Avi nurme 

e. zx/sse, 143

Baaden, zx/i, koh. zx/i[sse], 228 
Baadimaa (— Baaden), x<, 

* koh. zxzle, 1
Baffini [maa, laht; loe: bäfi- 

ni]
Bagdad [loe: bagdäad], zx/i, 

399
Bahama [saared]
Bahia [loe: baia], zxz, 141
Baieri, zx, koh. ~ [sse], 252
'Baikal, zx/i, 225
Ba kuu, ~, 10
Baleaarid (saarterühm), Bale- 

' aaride, koh. Bale'aaridele, 
407

Balkan, zxzi, koh. zxz iie, 228 
[Balti meri] vt. Läänemeri 
Baltimore [loe: booltimoö], 

22
[Baltlski, 252] vt. Paldiski
Bangkok, ^1, 730
Barcelona, zxz, 141
Barentsi [meri]
Basel, zxzi, 225
Batavia, zxz, 248
'Belgia, zx,, 248
Belgrad, zx/i, 133

Belutšistan, zx/i, 137
Benares [loe: benäares], ~e, 

269
Ben gaalia, 248
Bengali e. Bengaali [laht]
Bergen, zx/i, 228
Beringi [meri, väin]
Ber liin, Berliini, 405
Bern, Berni, 429
Bessaraabia, 248
Birma, zx,, 141
Birmingham [loe: bööming- 

öm], ,x/i, 136
Biskaia, ~, 141
Bogotä (pealinn), 2
Bo liivia, 248
Bombay [loe: bombei], 21
Bordeaux [loe: bordoo], 

koh. Bordeaux’sse, 7
Borneo, zxz, 253
Bosporus, zx/6, 280
Boston [loe: boston], zxzi, 228
Brasiilia, zx/, 248
Braunschweig, ~i, 401
Breemen, ^i, koh. ~i[sse], 228
Breslau, ~, 23
Bretagne [loe: brötanj], Bre

tagne!, koh. Bretagne’!, 415
Brisbane [loe: brizbein], Bris- 

bane’i, koh. Brisbane!, 405
Briti [maailmariik]
Brooklyn [loe: bruklin], ^i, 

koh. zxi[sse], 228
Bruxelles [loe: brüsseli] (— 

Brüssel), Bruxelles!, koh. 
Bruxelles!, 413

Brüssel, ^i, koh. ~i[sse], 225
Budapest [loe: budapäšt], ^i, 

439
Buenos Aires, Buenos Airese, 

koh. Buenos Airesesse, 268
Buffalo [loe: bafölou], /x,, 23
Buhhaara, x,, 141
Buka rest. Bukaresti, 439
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Bul gaaria, 248
Böömi [metsmäestik] 
Böömimaa, koh. ~le, 1

Canberra [loe: känberö], 
140

Carolina [loe: kärölainö], 
143

Celebes [loe: selebes], ~e, 268
Celebese [meri]
Champagne [loe: šampänj], 

Champagne’!, koh. Champag
ne!, 415

Chicago [loe: šikäagou], 23
Chimborazo [loe: tšimboräs- 

so] (mägi), /^, 146
Colorado [loe: kolöräadouj, 

23
Columbia [loe: kölämbiö] (linn; 

maa-ala), 248; vrd. Ko
lumbia

Costarica (— Kostariika), 
141

[Daani, 144] vt. Taani
Dagestan, ~i, 137
Dakota [loe: dökõutö], 146
Dal maatsia, 248
Da maskus, ~e, 272
Danzig, koh. ^i[sse], 217
Dardanellid, Dardanellide, 407
Daugava (— Väina jõgi), 

251
Daugavpils (linn), ^i, koh. 

^i, 435
Detroit [loe: dötrõit], Detroi

di, 520
Dnepr, ~i, 157
Dnestr, ~i, 157
Domesnäs, ~i, 408
Don, ^i, 415
Doonau, 23

Dover [loe: douvö], Dover! 
[loe: douvöri], koh. Do
ver’! [sse], 230

Draakoni [mäestik]
Dresden, ~i, koh. ~i[sse], 228
Druusia, 248
Dublin [loe: dablin], ~i, koh. 

~i[sse], 228
Duero (jõgi), 146
Dvina (jõgi), 2
[Dvinsk, 159], vt. Daugavpils
Diinaburg (— Daugavpils), ^i, 

422
[Düiina, 141] vt. Väina jõgi

Ebavere [mägi]
Ebro, ~, 146
Ecuador (— Ekuador), ^i, 138
Edinburgh [loe: edinbörö], 

Edinburgh! [loe: edinbörij, 
koh. Edinburgh!, 138

Ees- India, 248
Eesti, koh. 'Eesti e. ~sse, 

144
Eestimaa (kubermang), 

koh. ^le, 1
Egeuse [meri]
E giptus, ~e, 272
Eidapere, koh. Eidaperre

e. /^sse, 140
Einmani. koh. ~[sse], 228
Ekuador, ^i, 138
Elbe, 165
Elbrus [loe: elbrüss], ~i, 417
Elistvere, koh. Elist verre 

e. z^sse, 140
Ellamaa, koh. ~le, 1
Elsass, z~i, 231
Elva, z^, koh. Elva, 141
Emajõgi, Ema jõe, 304
Emmaste, ~ koh. ~sse, 252
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Emumägi, Emu rnäe, koh. Emu- J 
'mäele, 304

'Endla [ järv]
Erie [loe: iiöri] (järv, linn),

144
Eritrea, 17
Erzerum, ~i, 136
Eriitrea (— Eritrea), 17
Esna, koh. ^[sse], 163
'Essen, ~i, koh. ^/i[sse], 228
Eti oopia (— Abessiinia),

246
Etna, 163

Eufrat, ~i, 732
Eu roopa, 164
Everest [loe: evörest] vt.

Mount Everest
Eyrel [järv, poolsaar; loe: 

ääri]

Ees, ~i, 417
Fidži [saared]
Filip[p]iinid (saared), Filip- 

[pjiinide, koh. Fili'p[p]iini- 
dele, 407

Firenze [1.: firentse], 143 
[Flo rents, 435] vt. Firenze 
Florida [loe: flõridö], 251
Formoosa, 141
Frankfurt, 'Frankfurdi, 524
Frankfurt M. ä. — Frankfurt 

Maini ääres
Frankfurt O. ä. — Frankfurt 

Oderi ääres

Galiitsia, 248
Galveston [loe: gälvistön], ~i, 

137
Ganges, ~e, 272
Garonne [loe: garõnn], Ga-

ronne'1, 415
Gdansk (— Danzig), ^,i, 159
Gdynla [1.: gdõnja], 248

Geneve [loe: žneev] (— Genf), 
Genevel, koh. Genevel, 411

Genf, Genfi, 421
Genova [loe: džeenova] (—

Genua), 251
Genua, 248
Georgia 1. (— Gruusia), 

248
Georgia 2. [loe: džoodžiö] 

(Ühendriikides), 248
Gibraltar, ~i, 230
Glasgow [loe: glaazgou], 

koh. Glasgow’sse, 23
Gobi [kõrb]
Gotland (— Ojumaa), ~i, 420 
[Greeka, 141] vt. Kreeka 
'Gruusia, —, 248
Gröönimaa, koh. ~le, 1
Guadalquivir [loe: guadalkl- 

vir] (jõgi), ^,i, 406
Guadiana (jõgi), 141
Guajaana, 141
Guatema[a]la, 141
Gui nea, 17

Haag, Haagi, 401
Haanja, koh. ~[sse], 162
'Haapsalu, koh. Haap sallu

e. ~sse, 254
Habäna [loe: avana] (— Ha

vanna), 141
Hageri, koh. ~[sse], 252
Hagudi, koh. ~[sse], 252
Haiti, 144
Hal jala, koh. ~sse, 251
Halliste, koh. ^sse, 165
'Hamburg, Hamburgi, 422
Hanila, koh. ~sse, 251
Hankau e. Hankou, 23
Har blin, Harbiini, 405
Hargla, koh. ^,[sse], 163

Hari laid, Harilaiu, koh. Hari- 
'laidu, 653



Hariväin 446 Juuru

Hariväin, Hari väina, 325
Harju-Jaani, koh. Harju-

'Jaan'i, 144
Harjumaa, koh. ~le, 1
Harju-Madlse, koh. ~sse, 

865
Harku, koh. ~ [sse], 169

Harz, /x/i, 435
Havai[i], 5
Havan[n]a, 141
'Healootuse [neem]
Hebriidid (saarterühm), Heb-

'rüdide, koh. Heb'riididele, 407
Hedža[a]s, ^i, 408
Heinaste, koh. ^sae, 165
'Helme, koh. ~ [sse], 165
Helsingi, koh. ~[sse], 252
Hefveetsia, 248
'Hessen, ^i, koh. ~i[sse], 228
Hiina, koh. 'Hiina e. ~sse, 

141
Hiiu 1. (jaam), koh. ^/le, 147
Hiiu 2. (— Hiiumaa), koh. 

'Hiidu e. ^sse, 147
Hiiumaa, koh. ~le, 1
Hiiva, 141
Himaalaja, 249
Hindukuš, ~i, 409
Hindustan, ^i, 137
His paania, 248
Holland, ^i, koh. /^i[sse], 218
Hollywood [loe: holivud], ^/l, 

134
Honduuras, ~e, 269
Hongkong, Hongkongi, 422
Huangho, 167
Hudsoni [laht, väin; loe: had- 

söni]
Hull [loe: hall], ~i, 413
Huron [loe: hjuurön] (järv), 

~i, 228
Hämeenlinna, koh. 142
Häädemeeste, koh. ~sse, 143

Idaho [loe: aidöhou], 23
Ihasalu [laht]
Iiri [meri]
Iiri maa, koh. ~le, 1
Iisaku, koh. ~[sse], 255
Illinois [loe: ilinoi(z)], ~i, 408
Imatra, 251
'India, 248
Indiana [loe: indiänö], 143
Indohiina, 141
'Indus, ^e, 272
Lngeri, koh. ~ [sse], 252
Inglise [kanal]
Inglismaa, koh. ^le, 1 
lowa [loe: aiovö], 165
I raan, Iraani, 405
Irak, ~i, 730
'Irbeni [väin]
Irboska, koh. ~sse, 250
Irkutsk, ~i, koh. ~i, 159
Island, ^/i, 420

Istanbul (— Konstantinoopol), 
~i, 225

I taalia, 248 

'Jaapan, ^»i, koh. ~i[sse], 228
Jaava, ~, 141
Ja kuutia, 248
Jamaika, 141
Jangtsekiang, ~i, 422
Jeemen, ^i, koh. ^i[sse], 228
Jelgava (— Miitavi), 251
Jenis'sei, 21
Jeruusalemm, Jeruusalemma, 

343
Johannesburg, ~i, 422
Jokohama, 141
'Joonia [meri]
Jugoslaavia, 248
Juminda, koh. /^sse, 251
Juura (mäestik), 141
Juuru, /v, koh. 'Juuru e. ~sse, 

147



'Jõelehtme 447 Kihnu

'Jõelehtme (— Jõelähtme), 
koh. ~ [sse], 165

'Jõelähtme, koh. ~ [sse], 165
Jõgeva, koh. ^le, 251
Jõhvi, koh. 'Jõhvi, 144
Jägala, koh. ~sse, 251
Jämaja, koh. z^sse, 249
Jäneda, koh. ~le, 251
Järva  ̂Jaani, koh. Järva

maani, 144
Järvakandi, koh. Järva-

'kan'ti, 144
Järva'maa, koh. ~le, 1
Järva-Madise, koh. ^sse, 865
Jüri, koh. ^sse, 144
Jüüti [poolsaar]
Jüütimaa, koh. ^le, 1
Jylland (— Jüütimaa), ~i, 420
Jyväskylä, koh. Jyväskyllä

e. ~sse, 141

[Kaanada, 251] vt. Kanada
Kaarepere, koh. Kaare'perre

e. /^sse, 140
'Kaarma, koh. ^sse, 163
'Kaasan, ~i, koh. ^i[sse], 228
Kabala, koh. ~sse, 251
Kabul, z^i, 225
Kadrina, koh. ~sse, 251
Kairo, 146
Ka laabria, 248
Kalifornia, 248
Kai ju mäes tik, Kal'ju'mäesti- 

ku, 729
Kalkutta, ~, 141
Kallaste, koh. z^sse, 165
Kama (jõgi), 141
'Kambja, koh. ~ [sse], 162
Kambodža, ~, 141
Kamerun, z^zi, 405
Kamtšatka, 141
Kanaari [saared]
Kanada, 251
Kanepi, koh. z^[sse], 252

Kansas [loe: känsös], ~e, 269
Kan taabria, 248
Kanton, ~i, 228
Kap linn, Kaplinna, 344
Kapverdi [ saared ]
Kara [meri, väin]
Karaiibi [meri]
Karakorum, ^i, 226
Karja, koh. z^sse, 141
Karjala, ~, 251
Karjati (— Skarjatina), z^z, 

koh. ~[sse], 252
Karksi, koh. ^[sse], 166

Karpaadid, Kar paatide, (kään
dub nagu paat, pi. paadid:) 
520

Karula, koh. ^sse, 251
Karuse, koh. ~sse, 865
Kasari, koh. ~ [sse], 252
'Kaspia [meri]
Kassari, koh. ^[sse], 252
Kas tiilia, 248
Kazakstan, ^i, 137
Kata loonia, ~, 248
Kattegat, z^i, 782
Kaukaasia (maa), 248
Kaukasus (mäestik), z^e, 280
Kaunas, z^e, 269
'Keava, z^z, koh. ~ [sse], 164
Keeni, koh. 'Keeni e. z^sse, 

144
Keenia (mägi), 248 
'Kehra, koh. ~ [sse], 164 
Kehtna, koh. ~ [sse], 164 
Keila, ~,.koh. ~ [sse], 163 
Keilaz- Joa, koh. z^le, 17 
[Keina, 141] vt. Käina
Kentucky [loe: kentäki], ^,144 
Keri [saar] (— Kokskär) 
Kesse laid, Kesselaiu, koh. ^/U, 

653
Kiel, z^i, 403

। Kihelkonna, koh. z^le, 141
Kihnu, koh. 'Kihnu, 147



Kiiev 446 'Kärla

Kiiev, ~i, koh. ^i[sse], 238
Kiisa, koh. ~le, 141
Kilimandžaaro (mägi), —, 146
Kilingi-Nõmme, koh. ~le, 

143
Kiltsi, koh. 'Kiltsi, 144
Kingston [loe: kingstön], ~i, 

228
Kioto, 146
'Kirbla, koh. ^,[sse], 163
Klaipeda, —, 141
Klooga, koh. ~le, 141
Kodavere, koh. Koda verre 

e. z^sse, 140
Koeru, koh. Koeru, 147
Kohila, koh. ^sse, 251
Kohtla, koh. ~[sse], 163
Kohtla-Järve, koh. ~le, 143
Koiva [jõgi]
Kokskär, ^i, 230
Koiga, ~, koh. 'Kolka e. ~sse, 

141
Kolga-Jaanl, koh. Kolga- 

'Jaani, 144
Kollane [meri], Kollase [mere], 

273
Kolpina [saar]
Kolu, koh. ~sse, 147
Kolumbia (riik; asumaa), 

248; vrd. Columbia
Kongo, ~, 146
Konguta, koh. ~ [sse], 250
Konstantinoopol, ^i, 225
Koola [poolsaar]
Kopenhaagen, ~i, 228
Kordiljeerid (mäestik), Kordil- 

'jeeride, 407
Ko rea, 17
Korsika, 250
Kose, koh. ~le, 140
Kostariika, 141
'Kotka, koh. [sse], 164
Kotšinhiina, ~, 141
'Kraasna, koh. ~[sse], 163

Krakov, ~i, koh. kiisse], 238
Krasno'järsk, ~i, 159
Kreeka, koh. 'Kreeka e. ~s- 

se, 141
Kreeka'maa (— Kreeka), 

koh. zwle, 1
Kreeta, 141
Krimm, Krimmi, koh. Krim

mi, 414
[Kristi aania, 248] vt. Oslo
Kro aatia, az, 248
Kuenlun, ^i, 137
Kuivastu (Saaremaal), koh.

^.sse, 255
Kukruse, koh. z^sse, 865
Kül je, ^/, koh. ^sse, 143
Kullamaa, koh. ^-le, 1
Kullarannlk, ^,u, koh. ~ule, 

241
Kunda, koh. Kunda e. ~s- 

se, 141
Kuopio, /x/, 253
Kuramaa, koh. ~le, 1

I Kuressaare, koh. Kures saar
I de, 143

Kursi, koh. 'Kurssi e. ~sse,
144

Kuuba, 141
'Kuusalu, z^z, koh. Kuu sallu e.

z^sse, 254
Kõpu, z^z, koh. 'Kõppu e. z^sse, 

147
Käina, koh. Käina e. ~sse, 

141
'Kärdla (Hiiumaal), z^z, koh. 

^z[sse], 163; vrd. Kärla
Kärevere, koh. Käre'verre e. 

z^,sse, 140
Kärgu, az, koh. Kärku e. azS- 

se, 147
'Kärkna, koh. z>z[sse], 163
Kärla (Saaremaal), koh.

~ [sse], 163; vrd. Kärdla



Kärstna 449 Lüganuse

Kärstna, ~, koh. ~ [sse], 163
Käru, koh. Kärru e. ^sse, 

147
Käsmu, koh. Käsmu e. ~s- 

se, 147
Köbenhavn [loe: köbönhäun] 

(— Kopenhaagen), 405
Köln, Kölni, 429
Königsberg, ~i, 422
Küdema [laht]
Küpros, ^e, 272

Laadoga (järv), 250
Labrador, ^,1, 138
Laeva [jõgi]
Lagedi, koh. ^le, 252
Lahepere [laht]
Laiuse, koh. ^le, 865

Lannamõtsa, 141
Lapimaa, koh. ^le, 1
La Plata, 141
Laura, koh. ~sse, 141
Leedu, koh. Leetu e. ^sse,

147
Leedu maa (— Leedu), koh. 

~le, 1
Leena (jõgi), 141
Lehtse, koh. ~ [sse], 165
Leipzig, ~i, koh. ^i[sse], 217
Lelle, koh. 'Lelle e. ^sse, 143
Leningrad, ~i, 133
Lepassaare, koh. Lepas saar

de, 143
Lhasa, 141
Li beeria, 248
Liechtenstein, ^i, 405
Liepaja (— Liibavi), 249
Li guuria [meri]
Lihula, koh. ^sse, 251
Liibanon, «^i, 137
Liibavi, koh. ^/[sse], 252 
Liibüa [kõrb]

Lii vi [laht]
Lii vi maa, koh. ~le, 1

Lima, 141
Lissabon, ~i, 137
Liverpool [loe: livörpu(u)!], ^i, 

403
Lobotka, koh. ~sse, 250
Lohu suu, koh. Lohusuhu e. 

~sse, 8
Loire [loe: luäar] (jõgi), Loire’i, 

406
Loksa, koh. ^le, 141
London, ~i, koh. ^i[sse], 228

Loobu, koh. 'Loopu e. ^sse,
147

Loodi, /x/, koh. Lootl e. ~sse, 
144

Loona laid, Loonalaiu, koh. ~u, 
653

Lorraine [loe: lorää n] (— Lot- 
ring), Lorrainel, koh. Lor- 
raine’i, 405

Los Angeles [loe: los-ä ndžölös], 
Los Angelese, 280

Lotring, ^1, koh. ^i[sse], 221
Louisiana [loe: luuizläanö], 

143
Ludza (— Lutsi), 141
Luksemburg, ~i, 422
Lutsi, koh. 'Lutsi e. ~sse, 

144
Luuga (jõgi, laht), 141
Luxembourg [loe: lüksambüur] 

(— Luksemburg), Luxem
bourg!, 406

'Lõuna-Ameerika, 250
Lät i, koh. Lät ti e. ~sse, 

144
Lätimaa (— Läti), koh. 

^le, 1
Lääne maa, koh. ~le, 1
Läänemeri, Läänemere, 91
Lääne-Nigula, koh. ~ sse, 251
Lübeck, ~i, koh. ~i[sse], 223
Lüganuse, koh. Lüganu[se]s- 

se, 865
29



Lümanda 450 Muhumaa

Lümanda, koh. ~sse, 251
Lüübek (— Lübeck), ~i, koh. 

^i[sse], 223
Lyon [loe: liõn(g)], ^i, 422

a.
Maarja-Magdaleena, koh. 

'Maarja-Magdaleena e. ~sse, 
141

Maas, /^i, 408
Mackenzie [loe: mäkenzi], 144
Mada gaskar, ~i, 230
Madal maad, Madalmaade, 

(käändub nagu maa, pl. 
maad:) 1

Madeira, 141
Madras [loe: mödrä ss], 417
Madrid, ~i, 399
Magalhäesl [väin; loe: magal- 

jäinši]
Main, Maini, 405

Maine [loe: meen], Maine’i, 405
Mainz, ^i, 435
Makedoonia, 248
Ma lai [saarestik]
Alalakka, 141
Malmö, 143
Malta, 141
Manchester [loe: mäntšöstö], 

Manchesteri [loe: mäntšös- 
töri], 138

Mandžukuo, 22
Mand žuuria, 248
Mani laid, Manilaiu, koh. ~u, 

653
Marienburg (— Alüksne), ^i, 

422
Marmara [meri]
Maroko, 146
Marrakeš [loe: marräakeš], ~i, 

233
Marseille [s] [loe: marsei], 

koh. Marseille[s]’sse, 21 
'Martna, koh. ~ [sse], 163 
'Matsalu [laht]

Maure taania, 248
Mediina, 141
Mehhiko, 253
Mekka, ~, 141
Mela neesia, 248
Melbourne [loe: melbön], Mel

bourne’!, 228
Memel (— Klaipeda), ^i, koh. 

/^i[sse], 225
Merekiila, koh. Mere külla e. 

~sse, 141
Meri mäe, koh. ~le, 20
Mesopo taamia, ~, 248
Messina, 141
Michigan [loe: mišigön], ~i, 137
'Mihkli, koh. [sse], 166
Mii ta vi, koh. ~ [sse], 252
Mila[a]no, 146
Minnesota [loe: minösõutö], 

143
Minsk, ~i, 159
Mississippi, 144
Missouri [loe: missüuri] 144
Mol daavia, ~, 248
Monako, 146
Mon goolia, 248
Montana [loe: montäanö], 143
Mont-Blanc [loe: mon-blän(g)], 

Mont-Blanc’i, 422
Montenegro, ~, 146
Alontevideo, 253
Montreal, ~i, 403
Mo raavia, 248
Mosambiki [väin]
Mosel, _ ^i, 225
'Moskva, koh. ~ [sse], 164
Mount Everest [loe: maunt-evö- 

rest], Mount Everesti, 439
Mt. — Mont (prantsuse) e. 

Mount (inglise)
Mt. Blanc vt. Mont-Blanc
Muhu, koh. ~sse, 147
Muhumaa (— Muhu), koh.

~le, 1



Mukden 451 Nõukogude 8. V. 'Liit

Mukden, ~i, 228
Munamägi, Muna mäe, koh. Mu

namäele, 304
Munga [laht]
Murray [loe: mari], 144 
'Mustjala, koh. ~sse, 141
Must'jõe, koh. ^sse, 20
'Mustla, koh. ~ [sse], 163 
'Must [meri], Musta [mere], 368 
'Must'vee, koh. ^sse, 4
Muurmani [rannik]
Mõisaküla, koh. Mõisa külla

e. ~sse, 141
Märjamaa, koh. ^le, 1 
Määri maa (— Moraavia), 

koh. ~le, 1
München, ~i, koh. ^,i[sse], 228

Nagasald, ~, 144
Nais saar, Naissaare, koh. 

'Naissaarele e. Nais saarde, 
377

Nanking, ~i, 422
Napoli, 252
Narva, koh. Narva, 141
Narva-'Jõe suu, koh. Narva- 

'Jõesuhu, 8
Navarra, ^/, 141
[Neaapel, 225] vt. Napoli 
Nebraska [loe: nebräskö], 

143
Nedžd, ^i, 420
Neemen (jõgi), ~i, 228 
[Neeva, 141] vt. Neva 
Neva (jõgi), 141
Nevada [loe: neväadö], 143 
Newcastle [loe: njuukäsl], New

castle’!, koh. Newcastle!, 157 
Newfoundland [loe: njuufäund-

lönd], ^.i, 420
New Mexico [loe: njuu-meksi- 

kou] (— Uus-Mehhiko), 
23

New Orleans [loe: njuu-õoli- 
önž e. njuu-ooli'inz], New Or- 
leansi, 435

New York [loe: njuu-jöok], 
New Yorgi, 515

Niagara [loe: naiägörö e. nia- 
gäara], 141

Nicaragua (— Nikaraagua), 
248

Niiger (jõgi), ~i, 230
'Niilus, ^-e, 272
Nika raagua, ~, 248
Nissi, koh. 'Nissi e. ^-sse,

144
Nizza, 141
Njassa (järv), 141
Noaroot si, koh. Noa root

si, 144
Nor mandia, 248
Norra, koh. 'Norra e. ^sse, 

141
Norra maa (— Norra), koh. 

/^le, 1
Norrköping [loe: nõrtšöö- 

pin(g)], ~i, 221
Novaja Zemlja, ~, 2
NSVL — Nõukogude Sotsia

listlikkude Vabariikide Liit
Nuubia [kõrb]
[Nuustaku, koh. [sse],

255] vt. Otepää
Nõmme, koh. ^le, 143
'Nõo, koh. 'Nõkku e. ^sse, 

22
'Nõukogude Sotsialistlikkude 

Vaba'riikide Liit (lüh. NSVL 
e. SSSR*)  'Nõukogude Sot
sialistlikkude Vabariikide 
Liidu, (käändub nagu liit:) 538

*) SSSR — lühend venekeelsest ametlikust nimetu
sest: Sojuz Sovetskih Sotsialistitšeskih Respublik.



Nõukogude Vene maa 452 Piusa

'Nõukogude Venemaa (—
Nõukogude Sotsialistlikkude
Vabariikide Liit), koh.
~le, 1

Nürnberg, ^i, 422

Ob (jõgi), ~i, 133
Oder (jõgi), ^i, 230
Odessa, 141
Ohhoota [meri]
Ohio [loe: ohäio], 146
Oju'maa (— Gotland), koh.

zvle, 1
Okeaania [saarestik]
Oklahoma [loe: ouklöhõumö], 

143
Olustvere, koh. Olust'verre 

s. ~sse, 140
Olympos, ~e, 272
O maan, Omaani, 405
Omsk, ~i, 159
[Onega, 251] vt. Äänisjärv
Ontario [loe: onteiriou], 23
Oranje, 143
Oregon [loe: oregön], ^i, 137
Orinoco (jõgi), 146
Oru, ^/sse, 147
Osaka, 141
Oslo [loe: uslu], 146
Osmussaar, Osmussaare, koh.

Osmussaarele e. Osmus saar
de, 377

Otepää, koh. ~sse, 11
Otranto [väin] 
'Oudova, ^/, koh. ~ [sse], 251
'Oulu, koh. ^[sse], 168

Paide, koh. /x,[sse], 165
Paistu, koh. '/^[sse], 147
'Pakri [neem]
Palamuse, koh. ^le, 865
Pal diski, koh. ~[sse], 252
Palermo, 146
Palestiina, ~, 141

: Palivere, koh. Pali'verre e. 
^sse, 140

! Palupera, koh. Paluperra 
e. ~sse, 141

I Pa miir, Pamiiri, 406
Panama, ~, 251
Pangevitsa, koh. Pange vit

sa s. ^wsse, 141
'Pank ja vitsa (— Pangevitsa),

koh. 'Pankja'vitsa e. rwS- 
se, 141

Papi [laht]
Paraguai, 21
Pa riis, Pariisi, 408
Pata goonia, 248
Ped ja, koh. ~sse, 141
Peetri, koh. ~[sse], 166
Peiping, ^i, 422
'Peipsi, koh. ^le, 166
Peking (— Peiping), ^,1, 422
Peloponnesos, ^e, 272
Pennsylvania [loe: pensilvõi- 

niö], 248
[ Persia, 248] vt. Pärsia
Perth [loe: pööss], ~i, 417
Peruu, 10
Peterburi (— Leningrad), ~, 

koh. 144
'Petseri, koh. ~ [sse], 252 ’ 
'Petserimaa (— Setumaa), 

koh. ~le, 1
Pfalz. ~-i, 435
Philadelphia [loe: filädelfiö] 

(linn Ühendriikides), 248
'Pihkva, koh. ~ [sse], 164
Piirissaar, Piirissaare, koh. 

Piirissaarele e. Piiris saarde, 
377

Pilistvere, koh. Pilist verre 
e. ~sse, 140

Pirita, koh. ^,le, 251
Pittsburg [loe: pitsböög], ~i> 

401
Piusa (jõgi), 141



Po 453 Reims

Po (jõgi), 7
Po doolia, 248
Poltaava, 141
Polü neesia, 248
Pommeri, , 252
Poola, koh. 'Poola e. ~ sse, 

141
Portland [loe: pootlönd], ^,i, 420
Porto, 146
Port Said, Port gaidi, 399
Portugal, ~i, 135
Praha, 141
'Prangli [saar]
'Prantsuse [vabariik]
'Prantsusmaa, koh. ~le, 1
Preisi, koh. z^sse, 144
Preisi maa (— Preisi), koh.

^le, 1
Puhja, koh. Puhja e. ~sse, 

141
Puka, koh. 'Pukka s. ^sse, 

141
Punane [meri], Punase [mere], 

273
Purtse, ~, koh. ^,[sse], 165
Põhja-Ameerika, 250
Põhja-Ameerika Ühendriigid

(lüh. USA *),  Põhja-Ameerika

* USA — lühend Ühendriikide ingliskeelsest nimetusest: 
United States of America.

Ühend riikide, (käändub nagu 
‘ riik, pl. riigid, 'riikide:) 515 
Põhja-'Jäämeri, Põhja-'Jäämere, 

91
Põhjalaht, Põhjalahe, 634
Põhjameri, Põhjamere, 91 
'Põltsamaa, koh. ~le, 1 
'Põlva, koh. ~ [sse], 164 
Põõsa pea [neem]

Päris pea [neem]
Pärnu, koh. —[sse], 168 

'Pärnu-Jaagupi, —, koh. — [sse], 
252

i Pärnu maa, —, koh. —le, 1
j Pärsia, —, 248

Pääsküla, —, koh. Pääs külla
e. —sse, 141

Pöide, —, koh. —[sse], 165
Püha, —, koh. —sse, 141
Püha Helena [saar] (— St. He

lena)
Püha järv, Pühajärve, koh. Pü

hajärvele, 396
Pühalepa, —, koh. Püha leppa 

e. —sse, 141
Pürenee [poolsaar]
Püreneed, Püreneede, (kään

dub nagu kee, pl. keed:) 4
Piis si, —, koh. 'Püs si e. —sse, 

144

Quebec [loe: kuöbekk], Quebec’1, 
koh. Quebec'!, 134

Queensland [loe: kuiinzlönd],
—i, 420

Quito [loe: kito] (kiltmaa;
linn), —, 146

Raad i, —, koh. —le, 144
Raasiku, —, koh. —le, 255
Rake, -, koh. 'Rakke e. —sse, 

143
Rakvere, —, koh. Rak verre e.

—sse, 140
Rammu [saar]
Rannamõisa, —, koh. Ranna

mõisa, 141
Rannu, -, koh. 'Randu e. — s- 

se, 147
'Rapla, —, koh. —[sse], 163
Reigi, —, koh. 'Reiki e. —sse, 

144
Reims [loe: rän(g)ss], —i, 431



Rein 454 Schleswig-Holstein

'Rein (jõgi), Reini, 405 
Reinimaa, koh. ~le, 1
Rhodos, ~e, 272
Rhone [loe: roon], Rhõne’i, 405
Ridala, koh. ~sse, 251
Riia, koh. 'Riiga, 141 
[Riia laht] vt. Liivi laht 
Riisipere, koh. Riisi perre e.

~sse, 140
Rio de Janeiro [loe: riu-de-ža- 

neiru], 147
Rio de la Plata (— La Plata), 

141
Rio del Oro, 146
Rio Grande del Norte, 165
Rio Negro, 146
Risti, koh. ~le, 144
Ristna, koh. ~ [ase], 163

Riviera, 141
Rocky Mountains [loe: roki 

mäuntinz] (— Kaljumäestik), 
Rocky Mountainsi, 435

Ro deesia, 248
Rohuküla, koh. Rohu külla

e. z^sse, 141
Rohu neem, Rohuneeme, 375
Rooma, koh. 'Rooma, 141
Rootova, koh. ~sse, 251
Rootfsi, koh. Rootsi, 144
Root si maa (— Rootsi), koh.

^le, 1
Rotterdam, i, 136
Ruhja, koh. 'Ruhja e. z^sse, 

141
Ruhnu, z», koh. Ruhnu e. ~s- 

se, 147
Ru meenia, 248
Kõigi (— Reigi), koh. Rõi- 

ki e. ~sse, 144
Rõngu, koh. 'Rõngu e. ~s- 

se, 147
'Rõuge, z^, koh. [sse], 165
Räpina, koh. z^-sse, 251

Saad järv, 'Saadjärve, 396
Saalomoni [saared] 
'Saarde, koh. ^[sse], 165
Saaremaa, koh. ~le, 1
Saarimaa, koh. z^/le, 1
Sahara, 251
Sahhalin, ~i, 137
Saima, 141
Saint George’i [kanal; loe: sent- 

džõodži]
Saint Helena [loe: sent-höliinö]

(saar), 143
Saint Louis [loe: sent-lüuis],

Saint Louis’e, 268
Saksa (— Saksamaa), koh.

Saksa e. ^sse, 141
। Saksa maa, koh. ~le, 1

Saksi, koh. 'Saksi e. ~sse,
144

Saksimaa (— Saksi), koh.
~le, 1

Saku, zxz, koh. 'Sakku e. ^sse,
147

Saloniki, 144
Salvador, ^i, 138
Samaara, 141
Sambesi (jõgi), 144
San Francisco [loe: sän-frän-

siskou], z^z, 23
Sangaste, koh. ~sse, 165
Sankt Gotthard, Sankt Gotthar-

di, 420
San Marino, 146
Sansibar, 138
Santiago, 146
Sao Paulo [loe: saun(g)-päulu],

146
Sar diinia, 248
Satseri, koh. z^z[sse], 252
Satserinna, koh. Satse'rinna

e. ^sse, 141
Saue, z^,, koh. z^le, 143
Sa võia, 141
Schleswig-Holstein, ^i, 495



Schwarzwald 456 Taani

Schwarzwald, ~i, 420
Seine [loe: sään], Seiner, 405
Sem gallia, 248
Senno, koh. ~sse, 146
'Serbia, ~, 248
Setu maa, koh. ~le, 1
Sevilla [loe: sevilja], 141
Shetlandi [saared; loe: šetlöndi]
Siber, ~i, koh. ^,i[sse], 230
Sierra Leone, 143
Sierra Nevada, 141
Sigulda, koh. ~sse, 251
Siiani, ^,i, 226
Siinai, 21
Sileesia, 248
Simuna, koh. ~sse, 251
Sindi, koh. 'Sinti e. ^sse, 144
Singapur, ^i, 138
Sitsiilia, 248
Skagerrak, ~i, 730
Skandinaavia, ~, 248
Smiirna, 141
'Soela [väin]
Sofia, 141
Soldina, koh. ^-sse, 251
Somaali'maa, ~, koh. ^le, 1 
'Sompa, /x/, koh. ~ [sse], 164 
Sonda, koh. Sonda e. ~sse, 

141
'Soodla (jõgi)
Soome, koh. Soome, 143
Soome maa (— Soome), koh. 

~le, 1
Southampton [loe: saussä mptön 

e. sazä mptön], ^i, 228
[ Spitzbergen, 228] vt. Terav

mäed, Teravmägede saared
SSSB — Nõukogude Sotsialist

likkude Vabariikide Liit (-vt. 
alamärkust lk. 451)

St. — Sankt (saksa) ja Saint 
(prantsuse, inglise)

Stenskär, ~1, 230
Stettin [loe: štetiin], ^i, 405

St. Gotthard vt. Sankt Gotthard 
St. Helena vt. Saint Helena 
Stok hõlm, Stokholmi, 427 

Strasbourg [loe: strazbüur], 
Strasbourg’!, koh. Strasbourg’!, 
406

Su daan, Sudaani, 405
Sudeedid (mäed), Su'deetide, 

(.käändub nagu peet, pl. pee
did:) 520

Suessi [kanal]
Sumatra, ~, 141
Sunda [saared]
Surju, koh. Surju e. ^sse, 147 
Surnumeri, 'Surnumere, 91

' Suur-Bri' tannia, ~, 248
Suure-Jaani, koh. Suure- 

'Jaanl e. ^sse, 144
Suur laht, Suurlahe, 634
Suur-'Pakri [saar]
Suurupi, koh. ^[sse], 252 
Suur [väin], Suure [väina], 377 
Svalbard, ~i, 420
Sõmerpalu, koh. Sõmer pällu 

e. ~sse, 147
Sõr-Darja, 141
Sõrve [poolsaar]
Sürgavere, koh. Sürga verre

e. ^sse, 140
Süüria, 248

Sydney [loe: sidni], 144
Šamo [kõrb] (— Gobi), 146
Šanghai, 21
[ šmetske, koh. ^[sse], 165] 

vt Auga
Šoti maa, koh. ~le, 1
Šveits (— Helveetsia), šveitsi, 

434

Taagepera, koh. Taage'per- 
ra e. ^-sse, 141

Taani, koh. 'Taani e. ^,sse, 
144



Taanimaa 456 Uruguai

Taanimaa (— Taani), koh. 
~le, 1

Tabivere, koh. Tabi'verre e. 
~sse, 140

Taebla, koh. ^[eee], 163 
Taevaskoda, Taevaskoja, koh.

Taevas'kotta, 298
Taga-India, 248
Taga-Kaukaasia, 248
Tagalaht, Tagalate, 634
Tahkuna, koh. ^sse, 251 

Tajo [loe: tahho] (jõgi), 146 
Tal'linn, 'Tallinna, koh. ^a, 

344
Tampere, 140
'Tamsalu, koh. Tamsallu e.

~sse, 254
Tamula [järv]
Tanganjika (järv), 141
Tapa, /x,,. koh. ~le, 141
'Tartu, koh. ~[sse], 169 
'Tartumaa, koh. ~le, 1
Tarvastu, koh. ~[sse], 255 
Tas maania (saar), 248 
Tasmanimaa, koh. ^le, 1 
Tasmani [meri] 
Taš'kent, Taškendi, 524 
'Tatra (mäestik), />,, 164 
'Taunis (mäestik), ~e, 272 
Teheran, ~i, 137 
Tehhas, ^e, 269 
[Temse] vt. Thames
Tennessee [loe: tenösii], 5
Teravmäed (saared), Teravmä

gede, (käändub nagu mägi, pl. 
'mäed:) 304

Teravmägede [saared]
Thames [loe: temz], Thamesi, 

435
Tiber (jõgi), ^i, 230
Tiensan, ~i, 137
Tigris, ~e, 268
Tiibet, ^1, 235
Ti rool, Tirooli, 403

To bolsk, /^i, 159
'Toila, koh. ~[sse], 163
Tokio, 253
'Tomsk, ^i, 159
Ton di, koh. ~le, 144
Tongking, ~i, 422
Tori, 2xz, koh. ~sae, 144
'Torma, koh. Torma e.

^sse, 141
Tornio, 253
Toronto [loe: torõntou], 23
Transil'vaania, 248
Trans vaal, Transvaali, 403
Trlest, ~i, 439
Tripoli taania, 248
Tsellon, ^i, 228
Tšehhoslo vakkia, 248
Tšiili, 144
Tudulinna, koh. Tudu linna, 

142
Tulemaa, koh. ^le, 1
Tuneesia (maa), 248
Tunis (linn), ^e, 268
Turkestan, ~i, 137
Turkmenistan, ^i, 137
Turu, koh. 'Turgu e. ~sse, 

147
Tõrva, ^2, koh. 'Tõrva e. ~sse, 

141
Tõsta maa, koh. ^le, 1
Türgi, 2^, koh. 'Türki e. ^sse, 

144
Türgi maa (— Türgi), koh. 

~le, 1
Türi, koh. ~le e. 2^sse, 144
Türreeni [meri]
Tütar saar, Tütarsaare, 377
Tüüringi, koh. ~ [sse], 252

Ukraina, 164
'Undva [neem]
'Ungari, koh. ~ [sse], 252
Upsala, 251
Uruguai, 21



Urvaste 457 'Vol tvet i

Urvaste, koh. ~sse, 165
USA — Põhja-Ameerika Ühend

riigid (vt. alamärkust lk. 453)
Ust- Urt, Ust-Urdi, 524
Uzbek, ~i, 730
Utah [loe: juuta], koh.

Utah’sse, 3
Utria, koh. ~sse, 248
'Uural (mäed, jõgi), ^i, 225
'Uus-Gui nea, 17
'Uus-Hebriidid (saarterühm),

'Uus-Heb'riidide, koh. 'Uus-
Heb riididele, 407

'Uus-Kaledoonia, 248
'Uus-Kas'tiilia, 248
'Uus-Mehhiko, 253
'Uus-Mere maa, koh. ^le, 1

Vaasa, 141
'Vaeküla, koh. Vaekülla e. 

/^.sse, 141
Vagula [järv]
Vahemeri, Vahemere, 91
'Vaikne [ookean], Vaikse 

[ookeani], 265
'Vaindlo [saar] (— Stenskär)
'Vaivara, koh. ^,sse, 251
Vajangu, koh. ~ [sse], 254
Va lahhia, 248
Valga, koh. 'Valka, 141
Valgamaa, koh. ^le, 1
'Valgejõgi, Valge jõe, 304
'Valge [meri], Valge [mere], 

'Valget [merd], 165
'Valge-Vene, 140
Val jala, koh. ^sse, 251
Vana-Kas'tiilia, 248
Varbla, koh. ^[sse], 163
Varssavi, koh. ^[sse], 252
Vasalemma, koh. Vasa lem

ma, 141
Vas knarva, koh. Vas'k- 

narva e. ^sse, 141

Vastseliina, koh. Vastse lii
na e. /^sse, 141

Vatikan, ^i, 137
[ Veiksel, 225] vt. Visla
Vene, koh. ~sse, 140
Ve neetsia, 248
Venemaa (— Vene), koh.

^,le, 1
Venetsueela, 141
Ventspils (— Vindavi), ~i, 435
Vest faalia, ~, 248
Ve suuv, Vesuuvi, 411
Victoria, 248
Vigala, koh. ~sse, 251
Viiburi, koh. ~ [sse], 252
'Viimsi, koh. ~[sse], 166
Viin, Viini, 405

Viire laid, Viirelaiu, koh. ~u, 
653

Viktooria (järv), 248
Viljandi, koh. ^[sse], 252
Viljandimaa, koh. ^le, 1
Vilno, 146
Vilo, koh. ~sse, 146
Vilsandi, koh. ~ [sse], 252
'Vindavi, koh. ^[sse], 252
Virginia [loe: vödžiniö], 248 
['Virts'järv, 396] vt. Võrtsjärv 
Virtsu, koh. ~[sse], 168
Viru-Jaagupi, koh. ~[sse], 

252
Viru maa, koh. ~le, 1
Viru-Nigula, koh. ~sse, 251
Visla (jõgi), 141
Vladivostok [k] .Vladivostoki, 730
Vogeesid (mäestik), Vogeeside, 

407
Vol di, koh. Vol ti e. ^sse, 

144
Vol di raudteejaam vt. Tabivere
Volga, 141
Volmari, koh. ^[sse], 252
Vol'tveti, koh. 'Vol't'vetti

e. ^,sse, 144



Vormsi 458 Yukon

Vormsi, koh. ^[sse], 166
Võhma, koh. ~ [sse], 164
Võnnu, koh. 'Võndu e. ^s- 

86, 147
Võrts järv, Võrtsjärve, 396
Võru, koh. 'Võrru e. ~sse, 

147
Võrumaa, koh. ~le, 1
Võsu, koh. ~le, 147
Võõpsu, koh. ~ [sse], 168
Vägeva, koh. ~le, 251
Väike-'Aasia, 248
'Väike-Maarja, koh. ^sse, 

164
'Väike- Pakri [saar]
Väike-Vene maa, koh. ^le, 1
Väike[ne] [väin], Väikese 

[väina], 278
Väina (jõgi), 141
Väina linn (— Daugavpils), Väi- 

nalinna, 344
Vällamägi, Välla mäe, 304 
'Vändra, koh. ~ [sse], 164 
'Värska, koh. ~ [sse], 164
Vääna, koh. Vääna e. ~sse, 

141

Wales [loe: ueilz], Wales’i, 435 
Washington [loe: uõšingtön], 

~i, 137

Wellington [loe: uelingtön], ^1, 
137

Weser (jõgi), ^,i, 230
Winnipeg [loe: uinipeg], ~i, 134
Wisconsin [loe: uiskõnsin], ~i, 

228
Wyoming [loe: uaiõumin(g)],

221

Oisu, koh. Oissu e. ^sse, 147

Äigna (saar), koh. ^le e. 
~ [sse], 163

Aksi, koh. Äksi e. ^sse, 144
Äänis järv, Äänisjärve, 396

Ühendriigid vt. Põhja-Ameerika
Ühendriigid

Ülem-Gui nea, 17
Ülemiste, koh. ^le, 165
Ülem-Sileesia, 248

Xeres [loe: heres], ~i, 231

Yucatan [loe: jukataan], ~i, 
405

Yukon (jõgi) [loe: juukon]. 
^,i, 228
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