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1 INNGANGUR

1

1

Inngangur

Árið 1994 réðst Orðabók Háskólans, í samvinnu við Norræna málstöð í Osló, í
að semja íslenskan orðabókarstofn sem orðið gæti grunnur að tvímála orðabókum
milli íslensku og annarra Norðurlandamála. Til verksins fékkst styrkur til tveggja
ára frá Norræna menningarsjóðnum.
Gerð þessa orðabókarstofns hefur margvíslegt gildi og styður á ýmsan hátt
aðra þætti í starfsemi Orðabókarinnar. Tvímála orðabækur um íslensku hafa lengi
goldið þess að ekki hefur verið tiltækur góður íslenskur stofn fyrir slíkar bækur
og með verkinu er þess vænst að Orðabókin stuðli að því að nýjar orðabækur
af þessu tagi verði samdar á traustum fræðilegum grunni. Um leið gefst færi á
því að gera almennum orðaforða nútímamálsins meiri skil en áður, með margs
konar orðfræðilegri greiningu sem einnig kemur að notum við aðra verkþætti á
Orðabókinni. Notagildi orðabókarstofnsins er ekki bundið við tvímálaorðabækur
og á þessu ári hefur efni úr honum verið notað við endurskoðun á ýmsum þáttum
í Íslenskri orðabók vegna nýrrar útgáfu fyrir Mál og menningu.
Í upphaflegri verkáætlun var gert ráð fyrir að orðabókarstofninn tæki til almenns orðaforða og flettiorð yrðu um 50.000. Þá var miðað við að verkið yrði
unnið á fjórum árum og skiptist í megindráttum í tvo áfanga. Í fyrri áfanga var
gert ráð fyrir afmörkun á orðaforða stofnsins, skipan orðaforðans í flettur, auðkenningu flettiorða með tilliti til málfræðiatriða (einkum beygingar) og gerð skrár
um föst orðasambönd í tengslum við flettiorðaskrána. Síðari áfangi átti einkum
að beinast að einstökum efnisatriðum í lýsingu orðanna, svo sem setningargerð,
merkingareinkennum og stílgildi.
Upphaflegu hugmyndirnar umfang orðabókarstofnsins miðuðust við það að í
honum yrðu u.þ.b. 50–70.000 uppflettiorð.1 Forsendurnar voru þessar:
• Orðaforðinn afmarkist þannig að hann eigi við lifandi, almennt nútímamál.
Þannig yrði sneitt hjá mjög mállýskubundnum orðum, fornyrðum og sérfræðiorðum.
• Sérorðaforði verði sóttur til orðasafna (prentaðra eða í tölvugeymd), fræðirita, kennslubóka og annarra gagna sem snerta einstök fræðisvið og viðfangsefni. Sérorðaforðinn á að miðast við það sem þörf er á í almennri
orðabók, ekki sérorðasöfnum, þ.e. við þann orðaforða sem líklegt er að almenningur þurfi á að halda.
• Gert er ráð fyrir millivísunum til að auðvelda notendum að glöggva sig á
myndbrigðum orða, bæði hvað varðar beygingarmyndir og samsetningarmyndir (orðhlutaflettur).
1

Hér er stuðst við greinargerð Jóns Hilmars Jónssonar um orðabókarstofninn frá 1. september
1993.
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– T.d. vísunarflettan hallar- −→ höll.
– Samsetningarmyndir verði tilgreindar við grunnorð þar sem þess er
þörf, t.d. verði myndirnar katt-, kattar-, katta- gefnar við orðið köttur.
Framhaldsstyrkur frá Norræna menningarsjóðnum fékkst ekki og frá árinu
1996 hefur vinna við orðabókarstofninn því beinst að því að ganga frá efni úr
fyrri áfanganum. Í lýsingu þeirri sem hér fer á eftir er miðað við gögnin eins og
þau eru í lok september 1997.
Verkefni þetta hefur gengið undir nafninu Norræna verkefnið á Orðabók Háskólans og þessi skýrsla er tilraun til að safna efni um það á einn stað, sérstaklega
efni um sjálfan flettulistann úr fórum Kristínar Bjarnadóttur (KB). Í viðaukum eru
ítarleg dæmi úr gögnunum.
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3

Undirbúningsvinnan

Undirbúningsvinna við gerð íslensks orðabókarstofns hófst í ársbyrjun 1994 með
því að Jón Hilmar Jónsson (JHJ) kannaði hvernig auðveldast væri að nýta gagnasöfn OH til þessa verks og gerði hann tilraun með flokkun orða í bókstafskaflanum
A. Niðurstaðan varð sú að vænlegast væri að nota efni úr Orðastað sem grunn en
bæta við efni úr Ritmálsskránni og öðrum söfnum OH eftir þörfum. Ljóst var þegar í upphafi að aðalatriði væri að finna leið til að takmarka efnið strax í upphafi
með einhverjum hætti þar sem orðaforði í söfnum OH er of mikill til að fært sé
að fara í gegnum hann allan. Þá var líka augljóst að ganga yrði þannig frá gögnunum að auðvelt væri að breyta þeim og bæta við upplýsingum án of mikillar
handavinnu.
Í marsbyrjun kom Kristín Bjarnadóttir að verkinu og hélt áfram við tilraunir til
flokkunar orða í nokkrum stafköflum, með það fyrir augum að búa til vinnuferli
sem dugar til að skila flokkuðum orðalista með tilætluðum orðafjölda. Í júlíbyrjun
1994 mátti heita að slíkt vinnuferli væri fullmótað þótt einstök atriði í greiningunni væru enn ófrágengin. Auk þess gerði Kristín úttekt á hlutfallslegu umfangi
ýmissa stafkafla í heimildunum til að hafa eitthvað til að miða við í flokkununni.
Verklagið var í stuttu máli þannig að settur var saman flettulisti úr nokkrum
heimildum sem síðan var flokkaður með tilliti til þess hvort orðin voru talin eiga
heima í orðabókarstofni af þeirri stærð sem fyrirhugað var að búa til. Unnið var
í textaskrám sem settar voru upp þannig að auðvelt yrði að koma þeim fyrir í
gagnagrunni þegar það þætti henta og jafnframt að tengja aðra þætti verksins við
þær þegar þar að kæmi.
Helstu verkþættir eru þessir:
• Gerð orðalista úr heimildum OH, svokallaðs frumlista. Listanum er skipt í
bókstafskafla og í þeim eru uppflettiorð og heimild, auk orðflokkagreiningar
og sérsviðamerkingar, þar sem slíkar upplýsingar er að finna í gögnunum.
• Flokkun orða í frumlistanum, unnin í nokkrum áföngum.
• Orðtaka af sérsviðum og viðbætur.
• Orðasambönd.
• Beygingarlýsingar.
Ætlunin er að tengja verkþættina saman í gagnasafnskerfi og vinna við gagnasafnið sjálft og uppsetningu þess verður óhjákvæmilega mikilvægur hluti verksins. Skipulagið á gögnunum eins og það er nú tekur mið af þessu og skrárnar eru
þannig úr garði gerðar að auðvelt á að vera að tengja þær við annað efni.
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Skipulag á gögnum og vinnsluferlið mótuðust við flokkun stafkaflanna fjögurra sem notaðir voru til prufu, A, D, F og N. Ásta Svavarsdóttir (ÁS) las síðan
D-ið í uppkasti og gerði athugasemdir við það.

2.1 Frumlistinn
Fyrsti áfangi verksins var að setja saman orðalista úr þeim fjórum heimildum sem
notaðar voru sem grunnur. Búinn var til listi yfir orð úr hverjum bókstaf, úr orðaforðanum í Íslenskri orðtíðnibók, tveimur vinnuskrám yfir uppflettiorð og samsett
orð úr Orðastað Jóns Hilmars, og lista yfir grunnorð og afleidd orð ú Ritmálsskrá
OH.
Orðafjöldi í þessum heimildum var mjög breytilegur. Hér fylgja tölur um stafkaflann A–Á sem sýnishorn:
Skrárheiti: Orðafjöldi: Skýring:
A.jhjss
5.873 Samsett orð úr Orðastað
a.sams
3.493 Grisjaður listi úr A.orðtengsl (prufa, KB)
A.jhjfl
1.184 Flettur í Orðastað
A.nof0
684 Forskeytt orð úr Ritmálsskrá OH, 5 dæmi eða
fleiri, 20. öld
A.nog0
166 Grunnorð úr Rms., 5 dæmi eða fleiri, 20. öld
A.nos0
791 Samsett orð úr Rms., 5 dæmi eða fleiri, 20. öld
A.tíðni
1.545 Íslensk orðtíðnibók, orðalisti með tíðnitölum
Auk þess var textaskrá úr Orðastað höfð til hliðsjónar (/u/norr/data/orðastaður/a.tex),
orðmyndalisti úr textasafni OH var athugaður (u.þ.b. 150.000 línur), og listar um
atviksorð og lýsingarorð frá JHJ voru einnig skoðaðir lauslega til þess að meta
hvernig best yrði unnið úr efninu.
Talsverður munur var á því hvernig efni aðalheimildirnar þrjár skiluðu. Hér er
tafla um dreifingu flettiorða í Orðastað og Íslenskri orðtíðnibók:
Orð sem eru bæði í Orðastað og Orðtíðnibókinni: 1.079
Orð sem eru aðeins í Orðastað:
5.252
Orð sem eru aðeins í Orðtíðnibókinni:
454
Þessi munur er eðlilegur þegar haft er í huga hve gjörólíkar bækurnar eru. Til
gamans fylgir hér byrjun á lista um orð sem ekki eru í Orðastað en eru í Orðtíðnibókinni:

2 UNDIRBÚNINGSVINNAN
adamsepli
að
aðalbókavörður
aðalkjarasamningur
aðalkort
aðaltalsmaður
aðalörgjörvi
aðdáanlega

5

aðeins
afbakaður
aðfinnsla
afflæði
aðgreinanlegur afgirtur
aðvarandi
aflagaður
aðvart
afleiddur
aðventukrans
aflgjafi
af
afmarkaður
afar
afslappaður

Tölvuskrárnar úr heimildunum voru hver með sínu móti og þurfti að samræma
þær áður en hægt var að sameina gögnin, eins og sjá má af þessari töflu:
d.tíðni:
dx24
d’accord e 1 2
d. x 1 3
d/c x 1 4
da e 10 2
daðra s 1 2
dafna s 4 13
dagamunur nk 1 3
dagatal nh 1 5
dagblað nh 18 12345
dagbók nv 9 14

d.jhjfl:
dabb no-hvk
daðla no-kvk
daðra so
daður no-hvk
dafna so
daga so
dagamunur no-kak
dagaskipti no-hvk-flt
dagbatnandi lo
dagblað no-hvk
dagbók no-kvk

d.jhjss:
daður-drós
daður-gjarn
da-fugl
daga-fjöldi
daga-munur
daga-munur-1
daga-skipti
daga-tal
daga-tala
daga-val
daga-villa

Skammstafanir voru samræmdar og eru sömu skammstafanir notaðar fyrir orðflokk og kyn og í Ritmálsskrá OH: adj f. lýsingarorð, adv f. atviksorð, n f. nafnorð, v f. sagnorð . . . , og f f. kvenkyn, m f. karlkyn og n f. hvorugkyn. Sett er
inn 0 þar sem kyn er ekki greint. Skammstafanir eru dálítið fjölbreytilegri en í
Ritmálsskránni en þá fjölbreytni má rekja til ýmissa afbrigða í skammstöfunum
í heimildunum og vafaatriða af ýmsu tagi en auðvelt er að samræma þetta alveg
þótt því sé ekki lokið. Orðhlutaskil úr gögnum JHJ voru látin halda sér og skilum
bætt í orð úr öðrum heimildum. (Sjá nánar í kafla X.x.)
Eftir að frumorðalistinn hefur verið búinn til þarf að vinsa úr honum endurtekningar þar sem sama orðið getur komið fyrir í tveimur eða fleiri heimildum.
Þetta var ekki hægt að gera vélrænt og því þurfti að fara yfir allan listann á skjá.
Aðeins er vísað í eina heimild við hvert orð og er Orðtíðnibókinn ráðadi, vegna
þess að tíðnitölurnar eru gagnlegar þegar meta á hvort orðið á heima í stofninum
eða ekki. Í þessari umferð var erlendum orðum og manna- og staðanöfnum eytt
úr skránum. Við þetta minnka skrárnar talsvert, eins og sjá má á eftirfarandi töflu.
Í fyrsta dálki eru nöfnin á skránum, í öðrum dálki er upprunaleg stærð skránna

2 UNDIRBÚNINGSVINNAN

6

í bætum, í þriðja dálki er stærð skránna í bætum eftir niðurskurðinn og í aftasta
dálki er orðafjöldinn í skránum þegar þær eru tilbúnar til flokkunar. 2
a.fr
á.fr
b.fr
c.fr
d.fr
e.fr
é.fr
f.fr
g.fr
h.fr
i.fr
í.fr
j.fr
k.fr
l.fr
m.fr
n.fr

293.995
102.330
537.187
8.846
204.720
222.653
1.572
632.910
419.222
831.222
67.245
38.666
92.659
483.060

430.600
414
173.684
1.443
335.831
662.627
53.510
32.608
76.332
392.447

392.227 309.212

5.160 o.fr
ó.fr
10.930 p.fr
12 r.fr
3.783 s.fr
4.320 t.fr
38 u.fr
12.272 ú.fr
8.610 v.fr
16.701 w.fr
1.341 x.fr
842 y.fr
1.931 ý.fr
10.079 z.fr
9.269 þ.fr
7.837 æ.fr
4.057 ö.fr

144.720
101.466
141.642
112.076
335.842
268.902
1.317.531 1.058.940
354.238
283.638
142.334
110.583
101.190
70.927
473.089
379.649
1.488
34
645
41
35.971
27.694
6.729
5.778
366
0
233.507
185.672
43.796
36.455
52.376
42.115

1.520
2.553
2.922
6.849
26.707
7.233
2.699
1.780
9.517
1
1
693
159
0
4.683
943
1.079

Frumlisti yfir allt stafrófið var tilbúinn og yfirfarinn um mitt ár 1994. Þá var flokkunarkerfið sjálft einnig tilbúið og stafkaflarnir A. D, F og N. Þar sem kerfið var
ekki fullmótað fyrr en að síðasta stafnum í þessum tilraunum kom var erfitt að
gera nákvæma áætlun um umfangið. Eina vísbendingin var sú að flokkun stafkaflans N tók u.þ.b. 30 klst. en stafurinn er um 2% af öllu stafrófinu skv. hlutföllum í
heimildunum.

2.2 Vinnuferlið
Vinnuferlið við uppflettiorðalistann var í aðalatriðum þetta: Í fyrstu umferð yfir
frumorðalistann var orðunum skipt í orðliði, endurtekningar teknar út og listinn
snyrtur á ýmsan hátt. Í annarri umferð voru kódar settir inn, orð færð saman
í blokkir og orðaforðinn borinn saman við Orðabók Menningarsjóðs. Í þriðju
umferð voru kódarnir endurskoðaðir og samræmdir, orðtökuorðum bætt inn og
eftirfarandi heimildir skoðaðar: Alfræðibók Arnar og Örlygs, Íslensk-ensk viðskiptaorðabók eftir Terry G. Lacy og Bílorðasafn. Þá var Talmálssafn OH skoðað
dálítið, þótt ekki væri það mikið þar sem gögnin voru ekki mjög aðgengileg. Við
2

A og Á eru saman í skrá og tala við A á við báða stafina. Eyður í töflunni stafa af því að
tilraunaskrár voru unnar á annan hátt en aðrar skrár.
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þetta unnu Kristín Bjarnadóttir og Sigurborg Hilmarsdóttir (SH).
Endurskoðun á ýmsum stafköflum hefur farið fram með ýmsu móti. Reynt
hefur verið að samræma með vélrænum keyrslum að svo miklu leyti sem slíkt
er unnt. KB hefur farið yfir mest af efni SH; JHJ hefur yfirfarið talsvert af efni
KB. Vinna við orðasambönd og merkingar á fleiryrtum flettum voru að mestu í
höndum JHJ. ÁS hafði umsjón með flokkun orða í beygingarflokka. SH vann allar
stílmerkingar og hafði umsjón með orðtöku. Skipulag á gögnum og vinnuferlið
sjálft, ásamt samþættingu var í höndum KB.
Tímasetningar og verkaskipting framan af vinnsluferlinu voru svona:
• Undirbúningur:
– Janúar 1994: Greinargerð og áætlun (JHJ)
– Mars 1994: Tilraunavinnsla og vinna við tölvuumhverfi hefst (KB)
– Maí 1994: Yfirferð nokkurra tilraunakafla (KB, ÁS) og undirbúningur
orðtöku (ÁS)
– Júlí 1994: Gerð frumlista úr öllu stafrófinu lokið (KB), orðtaka hefst
(SH).
• Fyrsti áfangi:
– Gerð frumorðalista, aðallega úr 3 heimildum (KB)
– Gerð stofnskráa
∗
∗
∗
∗

Orðliðaskipting (KB)
Kódar (KB/SH)3
Blokkir (KB/SH, sbr. kóda)
Samanburður við annað efni (Íslenska orðabók, Alfræðibókina,
Íslensk-enska viðskiptaorðabók o.fl.) (KB/SH)

– Orðtaka (SH, Ásdís Káradóttir (ÁK), Garðar Árnason (GÁ), Kristín
Jónsdóttir (KJ), o.fl.)
– Sviðsmerkingar (KB, SH, Ásgerður Sveinsdóttir)
– Stílmerkingar (SH)
– Beygingar (ÁS, GK, GÁ)
– Orðasambönd (JHJ)

3

SH: Stafkaflarnir G, H, M, P, R. Aðra stafkafla vann KB.
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Stofnskrár

Stofnskrárnar eru meginhluti verkefnisins og það efni sem aðrar skrár eru tengdar
við, sjálfur flettulistinn. Ein skrá er um hvern stafkafla nema S sem skipt er í
þrennt vegna stærðar. Orðafjöldi í hverjum stafkafla er þessi:
A.stofn 357.140 J.stofn
118.889
Á.stofn 124.392 K.stofn 653.092
B.stofn
717.364 L.stofn 574.995
D.stofn 212.843 M.stofn 511.964
E.stofn
250.242 N.stofn 228.206
87.698
É.stofn
5.276 O.stofn
F.stofn
781.221 Ó.stofn 145.676
G.stofn 558.949 P.stofn
190.012
H.stofn 108.1016 R.stofn 429.119
I.stofn
77.392 S1.stofn 499.182
Í.stofn
52.107 S2.stofn 734.117

S3.stofn
T.stofn
U.stofn
Ú.stofn
V.stofn
Y.stofn
Ý.stofn
Þ.stofn
Æ.stofn
Ö.stofn

562.209
447.846
169.086
108.106
596.972
40.560
8.433
284.199
50.616
57.461

Sviðskiptingu í hverri færslu í stofnskrám er lýst í næsta kafla hér á eftir og síðan
eru einstök greiningaratriði skoðuð.

3.1 Sviðskipting í færslum
Hver lína í stofnskrá inniheldur eitt uppflettiorð. Lóðrétt strik og orðabil eru notuð
sem skilamerki. Á undan orðinu sjálfu eru tvö flokkunarsvið fyrir orðgerð og vægi
orðsins sem uppflettiorðs , sbr. næsta kafla hér á eftir. Á eftir orðinu fylgja svo
upplýsingar um orðflokk, heimild og sérsvið. Aftast er svið fyrir athugasemdir,
t.d. þegar orð er tekið með í listann af einhverjum sérstökum ástæðum s.s. vegna
þess að það kemur fyrir í orðasambandi o.þ.h. Til hagræðingar í vinnunni er línunúmer fremst í hverri línu. Sviðskipting í línunni er þessi:
1
D13
D14

2 3 4
5
6
7
8
1| +| daðla
|ofl:n f |heim:jhj |svið:gras? |>Phoenix dactylifera
4| -| döðlu-pálmi |ofl:n m |heim:
|svið:gras |=Phoenix dactylifera
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Skýringar á sviðum eru þessar:
1: línunúmer
2:
3:
4:
5:
6:

7:
8:

sem bætt er inn vélrænt eftir fyrstu flokkun til
að auðvelda frekari úrvinnslu. Á eftir línunúmerinu er eitt stafbil.
flokkskódi
Sjá töflu um kóda í næsta kafla hér á eftir, dálk
1; á eftir sviðinu er lóðrétt strik.
gildi
Sjá töflu um kóda í næsta kafla hér á eftir, dálk
2; á eftir sviðinu er lóðrétt strik.
orð
Orðinu fylgir eitt stafbil og lóðrétt strik.
orðflokkur
sbr. skammstafanir í Ritmálsskrá. Skilamerki
er ".
heimild
jhj = Orðastaður, Rms = Ritmálsskrá, ÁB = Íslensk orðabók. Tölustafir í þessu sviði sýna að
orðið er fengið úr Orðtíðnibók (þetta eru tíðnitölur). Skilamerki er ".
svið
f. sérsvið o.þ.h. (gras = grasafræði, o.s.frv.
Sjá lista um sviðsmerkingar hér á eftir.
athugasemdir í aftasta svið má setja athugasemdir, t.d. vegna
merkingar, orðasambanda, millivísana o.þ.h.

3.2 Flokkun orða
Þegar frumlistar voru tilbúnir var næsti áfangi verksins að ákveða forsendur fyrir
skiptingu orðaforðans í flokka eftir því hve mikilvæg orðin eru í orðabókarstofninum. Í undirbúningsvinnunni, prufunum úr stafköflunum A, D, F og N, var flokkunarkerfið mótað. Í fyrstu umferð voru sett inn gildi við hvert orð eftir því hvort
líklegt var að orðið ætti heima í endanlegum orðabókarstofni. Táknin fyrir þessi
gildi eru hér eftir nefnd kódar (sjá 3.1.1). Um leið var listinn borinn saman við
Orðabók Menningarsjóðs. Í næstu umferð var skránum skipt í kafla þannig að
samsett orð og afleidd fylgi grunnorðunum (sjá kafla um blokkir, 3.2) og um leið
haldið áfram við flokkunina og loks var farið yfir skrárnar að nýju eftir að þær
voru dálksettar.
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3.2.1 Kódarnir
Orðin voru merkt með tveimur gildum, tölustaf fyrir orðgerð og +, – og ?, eftir
því hvort líklegt þótti að orðið yrði gert að uppflettiorði í stofninum:
Orðgerðarkódi
1
2
24
25
3
4
5
6
7
8
9
0
!

Grunnorð
Afleiðsla af grunnorði
Afleiðsla af samsettu orði
Afleiðsla af virkri samsetningu
Skammstafanir
Samsett orð
Virkar samsett
Tvíyrtar flettur I
Tvíyrtar flettur II
Tvíyrtar flettur III
Sérsvið
Orðhlutar
Rusl

Flettugildiskódi
+
Fletta
+= Fletta eða millivísun
+? Sennilega fletta
?
E.t.v. fletta
-? Sennilega ekki fletta
Ekki fletta *
-= Millivísun, ekki fletta

Hugmyndin er að þessi greining skili lagskiptum orðabókarstofni. Í minnsta kjarnanum eru kunnugleg grunnorð, afleidd orð og algeng samsett orð (1|+|, 2|+|
og 3|+|. Þetta er flokkurinn A í töflunum hér á eftir. Í sjálfum orðabókarstofninum sem stefnt er að væru að auki samsett orð sem merkt eru með 4|+| og orð
úr sérgreininum (9|+|) og einhverjir bundnir liðir (0|+|). Þetta er flokkurinn B
hér á eftir. Í orðabókarstofninum hinum meiri væri svo hugsanlega bætt við fágætari samsettum orðum (4|-|) (sjá C) og fleiri orðum úr sérgreinum (9|-|). 4
Hér fylgja dæmi úr stafkaflanum D:
Kódi
1|+|
1|?|
1|-|
0|+|
0|?|
0|-|
2|+|
2|?|
2|-|
4|+|
4|?|
4|-|
4

Flokkun
Grunnorð
Orðliðir
Afleiðsla
Samsett orð

Sýnishorn úr D-i
1|+| daðla |ofl:n f
1|?| dalía |ofl:n f
1|-| dabb |ofl:n n
0|+| dauð- |ofl:fsk 0
0|?| daga- |ofl:
0|-| dagfars- |ofl:
2|+| daga |ofl:v 0
2|?| dapur-lega |ofl:adv 0
2|-| daðrari |ofl:n m
4|+| daður-drós |ofl:n f
4|?| dag-sigling |ofl:n f
4|-| döðlu-pálmi |ofl:n m

Í D eru m.ö.o. afgangarnir, aðallega virkar samsetningar.
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Virkar samsetningar

5|?| dagskrár-tillaga |ofl:n f
5|-| daður-gjarn |ofl:adj 0

Sýnishorn af kódunum í orðum um fatnað er að finna í viðauka C.
Í eftirfarandi töflum eru tölur um lagskiptinguna í stofnskránum (A, B, C og
D gerð). Í fyrra settinu er flokkað eftir orðgerð; í seinna settinu sést stærðin á A
(kjarninn), B (orðabókarstofninn hinn minni), C (orðabókarstofninn hinn meiri)
og D (afgangar).

Orðgerð, lagskipting og kódarnir
Orðgerð
Grunnorð

Hluti
A
B
D

Afleiðsla

A

B
D

Kódi
1|+|
1|+=|
1|+?|
1|?|
1|-=|
1|-?|
1|-|
2|+|
24|+|
25|+|
2|+=|
24|+=|
2|+?|
24|+?|
2|?|
24|?|
2|-=|
24|-=|
2|-?|
24|-?|
2|-|
24|-|
25|-|

Skýringar
Fletta
Fletta og millivísun
Sennil. fletta
E.t.v. fletta
Millivísun
Sennil. ekki fletta
Ekki fletta
Fletta
Fletta
Fletta
Fletta og millivísun
Fletta og millivísun
Sennil. fletta
Sennil. fletta
E.t.v. fletta
E.t.v. fletta
Millivísun
Millivísun
Sennil. ekki fletta
Sennil. ekki fletta
Ekki fletta
Ekki fletta
Ekki fletta

Tölur
Alls
8.032
94
35 8.161
1.164 1.164
10
61
7.490 7.561
6.523
1.086
8
1.030
14
46
13 8.720
1.312 1.527
215
339
5
66
6
10.139
886
109 11.550
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Samsett orð A
B
C
Virkar
samsetningar

D
A
B
C

Orðhlutar

A
B
D

?

D

Skammstafanir

A
B
D

Tvíyrtar
flettur I
Tvíyrtar
flettur II

A
D
A
D

12
4|+|
4|+=|
4|+?|
4|?|
4|-|
4|-?|
4|-=|
5|+|
5|+=|
5|+?|
5|?|
5|-=|
5|-?|
5|-|
0|+|
0|+=|
0|+?|
0|?|
0|-=|
0|-?|
0|-|
0|@q|
0|@|
3|+|
3|?|
3|-?|
3|-|
6|+|
6|+=|
6|+?|
6|-|
7|+|
7|+=|
7|+?|
7|-?|
7|-|

Fletta
Fletta og millivísun
Sennil. fletta
E.t.v. fletta
Fletta í stærri gerð
E.t.v. fl. í stærri g.
Millivísun
Fletta
Fletta og millivísun
Sennil. fletta
E.t.v. fletta
Millivísun
Sennil. ekki fletta
Ekki fletta
Fletta
Fletta og millivísun
Sennil. fletta
E.t.v. fletta
Millivísun
Sennil. ekki fletta
Ekki fletta
Ath.
Ath.
Fletta
E.t.v. fletta
Sennil. ekki fletta
Ekki fletta
Fletta
Fletta og millivísun
Sennil. fletta
Ekki fletta
Fletta
Fletta og millivísun
Sennil. fletta
Sennil. ekki fletta
Ekki fletta

29.265
216
352
9.638
19.725
487
63
221
11
102
55
18
46
82.101
614
1
30
158
2
14
14.197
124
313
25
29
2
26
191
1
2
45
511
3
8
5
97

29.833
9.638
22.212
63
334
55
82.165
645
158
14.213
437
25
29
28
194
45
522
102
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Tvíyrtar
flettur III
Sérmerkt
orð

Rusl

A
B
D
A
B
D
?
D

13
8|+|
8|?|
8|-|
9|+|
9|+?|
9|?|
9|-?|
9|-|
9||
!|-|
!|?|

Fletta
E.t.v. fletta
Ekki fletta
Fletta
Sennil. fletta
E.t.v. fletta
Sennil. ekki fletta
Ekki fletta
Ómerkt

11
11
2
2
6
6
38
3
41
364
364
4
1.784 1.788
3.245 3.245
332
2.809 3.141

Lagskipting, orðgerð og kódarnir
A

Flettugildi
Fletta

Fletta og millivísun

Kódi
0|+|
1|+|
2|+|
24|+|
25|+|
3|+|
4|+|
5|+|
6|+|
7|+|
8|+|
9|+|
0|+=|
1|+=|
2|+=|
24|+=|
4|+=|
5|+=|
6|+=|
7|+=|

Skýringar
Tölur
Alls
Orðhluti
614
Grunnorð
8.032
Afleiðsla
6.523
Afleiðsla
1.086
Afleiðsla
8
Skammstafanir
25
Samsett orð
29.265
Virk samsetning
221
Tvíyrtar flettur?
191
Tvíyrtar flettur?
511
Tvíyrtar flettur?
11 46.525
Sérsvið
38
Orðhluti
1
Grunnorð
94
Afleiðsla
1.030
Afleiðsla
14
Samsett orð
216
Virkar samsetn11
ingar
Tvíyrtar flettur
1
Tvíyrtar flettur
3 1.370
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Sennilega fletta

B

E.t.v. fletta

C

Stofninn meiri

D

Millivísun

Sennil. ekki fletta

14
0|+?|
1|+?|
2|+?|
24|+?|
4|+?|
5|+?|
6|+?|
7|+?|
9|+?|
0|?|
1|?|
2|?|
24|?|
3|?|
4|?|
5|?|
8|?|
9|?|
4|-|
4|-?|
0|-=|
1|-=|
2|-=|
24|-=|
4|-=|
5|-=|
0|-?|
1|-?|
2|-?|
24|-?|
3|-?|
5|-?|
7|-?|
9|-?|

Orðhluti
Grunnorð
Afleiðsla
Afleiðsla
Samsett orð
Virk samsetning
Tvíyrtar flettur
Tvíyrtar flettur
Sérsvið
Orðhluti
Grunnorð
Afleiðsla
Afleiðsla
Skammstafanir
Samsett orð
Virk samsetning
e.t.v. fletta
Sérsvið
Samsett orð
Samsett orð
Orðhluti
Grunnorð
Afleiðsla
Afleiðsla
Samsett orð
Virk samsetning
Orðhluti
Grunnorð
Afleiðsla
Afleiðsla
Skammstafanir
Virk samsetning
Tvíyrtar flettur?
Sérsvið

30
35
46
13
352
102
2
8
3
591 48.486
158
1.164
1.312
215
29
9.638
55
2
364 12.937 61.423
19.725
487 20.212 81.635
2
10
339
5
63
18
437
14
61
66
6
2
46
5
4
204
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Ekki fletta

Ath.
Ómerkt
Úrkast

15
0|-|
1|-|
2|-|
24|-|
25|-|
3|-|
5|-|
6|-|
7|-|
8|-|
9|-|
0|@q|
0|@|
9||
!|-|
!|?|

Orðhluti
Grunnorð
Afleiðsla
Afleiðsla
Afleiðsla
Skammstafanir
Virk samsetning
Tvíyrtar flettur?
Tvíyrtar flettur?
Tvíyrtar flettur?
Sérsvið
Orðhluti, ath.
Orðhluti, ath.
Sérsvið
Rusl
Rusl

14.197
7.490
10.139
886
109
26
82.101
45
97
6
1.784 116.880
124
313
437
3.245
3.245
332
2.809
3.141 124.344

Lagskipting eftir orðflokkum
Orðflokkur
Nafnorð
Lýsingarorð
Sagnir
Atviksorð
Enginn orðflokkur
Forsetningar
Forskeyti
Fornöfn
Samtengingar
Upphrópanir
Töluorð
Skammstafanir
Lýsingarháttur
Óviss orðflokkur
Greinir
Villur

Skst.
A
B
C
D
Alls
n
31.436 10.678 18.618 84.946 145.678
adj
7.793 1.733 2.996 10.994 23.516
v
5.391
161 1.188
5.890 12.630
adv
1.813
244
111
1.457
3.625
357
25
22 13.950 14.354
præ
250
2
18
270
fsk
154
2
388
544
pron
107
1
6
33
147
conj
72
1
19
92
int
55
23
6
267
351
num
41
1
23
65
skst
22
29
29
80
pp
2
2
?
1
20
21
gr
1
1
**
2
3
5
47.495 12.900 22.949 118.037 201.381
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Lagskipting, kódi, orðflokkur
Hluti Norr.
A

Flettugildi
Fletta

Kódi
|+|

Fletta og millivísun

|+=|

Sennilega fletta

|+?|

Orðflokkur
Tölur
Nafnorð
30.866
Lýsingarorð
7.688
Sagnir
4.275
Atviksorð
1.727
Forsetningar
250
Forskeyti
154
Fornöfn
94
Samtengingar
72
Án orðflokks
70
Upphrópanir
54
Töluorð
39
Skammstafanir
22
Lýsingarhættir
2
Greinir
1
?
1
Nafnorð
116
Lýsingarorð
37
Sagnir
1.097
Atviksorð
69
Fornöfn
11
Töluorð
2
‘p’
1
Nafnorð
454
Lýsingarorð
69
Sagnir
18
Atviksorð
17
Forskeyti
4
Fornöfn
2
Án orðflokks
5
Upphrópanir
1
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B

E.t.v. fletta

|?|

C

Stofninn meiri

4|-|

D

Millivísun

|-=|

Sennilega ekki fletta

|-?|

Nafnorð
10.678
Lýsingarorð
1.733
Sagnir
161
Atviksorð
244
Forsetningar
2
Forskeyti
2
Fornöfn
1
Samtengingar
1
Án orðflokks
17
Upphrópanir
23
Töluorð
1
Skammstafanir
29
Nafnorð
15.445
Lýsingarorð
2.930
Sagnir
1.184
Atviksorð
111
Fornöfn
6
Án orðflokks
8
Upphrópanir
6
Nafnorð
2
Lýsingarorð
15
Sagnir
400
Atviksorð
10
Nafnorð
144
Lýsingarorð
22
Sagnir
16
Atviksorð
8
Forskeyti
1
Án orðflokks
3
Upphrópanir
2
Skammstafanir
2
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Ekki fletta

|-|

Nafnorð
82.763
Lýsingarorð
10.919
Sagnir
4.658
Atviksorð
1.390
Forsetningar
17
Forskeyti
385
Fornöfn
33
Samtengingar
19
Án orðflokks
177
Upphrópanir
199
Töluorð
23
Skammstafanir
25
?
11

Orðflokkar og lagskipting
Orðflokkur
Nafnorð
Lýsingarorð
Sagnir
Atviksorð
Enginn orðflokkur
Forsetningar
Forskeyti
Fornöfn
Samtengingar
Upphrópanir
Töluorð
Skammstafanir
Lýsingarháttur
Óviss orðflokkur
Greinir
Villur

Skst.
A
B
C
D
Alls
n
31.436 10.678 18.618 84.946 145.678
adj
7.793 1.733 2.996 10.994 23.516
v
5.391
161 1.188
5.890 12.630
adv
1.813
244
111
1.457
3.625
357
25
22 13.950 14.354
præ
250
2
18
270
fsk
154
2
388
544
pron
107
1
6
33
147
conj
72
1
19
92
int
55
23
6
267
351
num
41
1
23
65
skst
22
29
29
80
pp
2
2
?
1
20
21
gr
1
1
**
2
3
5
47.495 12.900 22.949 118.037 201.381
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Lagskipting, flettugildi, kódi, orðflokkur
Hluti Norr.
A

Flettugildi
Fletta

Kódi
|+|

Fletta og millivísun

|+=|

Sennilega fletta

|+?|

Orðflokkur
Tölur
Nafnorð
30.866
Lýsingarorð
7.688
Sagnir
4.275
Atviksorð
1.727
Forsetningar
250
Forskeyti
154
Fornöfn
94
Samtengingar
72
Án orðflokks
70
Upphrópanir
54
Töluorð
39
Skammstafanir
22
Lýsingarhættir
2
Greinir
1
?
1
Nafnorð
116
Lýsingarorð
37
Sagnir
1.097
Atviksorð
69
Fornöfn
11
Töluorð
2
‘p’
1
Nafnorð
454
Lýsingarorð
69
Sagnir
18
Atviksorð
17
Forskeyti
4
Fornöfn
2
Án orðflokks
5
Upphrópanir
1
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B

E.t.v. fletta

|?|

C

Stofninn meiri

4|-|

D

Millivísun

|-=|

Sennilega ekki fletta

|-?|

Nafnorð
10.678
Lýsingarorð
1.733
Sagnir
161
Atviksorð
244
Forsetningar
2
Forskeyti
2
Fornöfn
1
Samtengingar
1
Án orðflokks
17
Upphrópanir
23
Töluorð
1
Skammstafanir
29
Nafnorð
15.445
Lýsingarorð
2.930
Sagnir
1.184
Atviksorð
111
Fornöfn
6
Án orðflokks
8
Upphrópanir
6
Nafnorð
2
Lýsingarorð
15
Sagnir
400
Atviksorð
10
Nafnorð
144
Lýsingarorð
22
Sagnir
16
Atviksorð
8
Forskeyti
1
Án orðflokks
3
Upphrópanir
2
Skammstafanir
2
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Ekki fletta

|-|

Nafnorð
82.763
Lýsingarorð
10.919
Sagnir
4.658
Atviksorð
1.390
Forsetningar
17
Forskeyti
385
Fornöfn
33
Samtengingar
19
Án orðflokks
177
Upphrópanir
199
Töluorð
23
Skammstafanir
25
?
11

3.2.2 Orðflokkagreiningin
Orðflokkagreining fylgdi efni úr Íslenskri orðtíðnibók og Ritmálsskrá OH í gögnunum en ekki öðru efni. Þar sem orðflokkatákn í heimildunum voru ekki samstæð
var þeim breytt til samræmis við orðflokkagreiningu í Ritmálsskrá. Orðflokkagreiningu var bætt inn vélrænt, að talsverðu leyti eftir síðari hlutum samsetninga,
þar sem hana vantaði. Allar slíkar viðbætur eru merktar sérstaklega:
|ofl:

Orðflokkagreining úr upprunalegum listum og
viðbætur sem settar eru inn í yfirferðinni (handvirkt)
|oflx: Vélrænar viðtætur við orðflokkagreininguna, 1.
keyrsla
|oflxx: Vélrænar viðtætur við orðflokkagreininguna, 2.
keyrsla

3.2.3 Sviðsmerkingar
Þetta er unnið upp úr skrá sem gerð var yfir sviðsmerkingar áður en farið var
yfir litarorð og fatnaðarorð. Alls eru sviðin 191 og dæmafjöldinn kemur fram á
eftirfarandi listum.
Stafrófsraðaður listi
* 112
? 14
aldur 8

Alþingi 3
áhald 56
átt 44

band 27
banki 80
bibl 13

bifhjól 1
bíl 473
bjargsig 38
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blikksmíði 1
blótsyrði 8
bók 428
bókasafn 2
bókband 18
bókhald 29
brag 256
bygg 378
byssa 76
börn 16
dagblöð 22
dans 45
dýr 2983
eðl 371
efn 572
embætti 2
fatn 777
ferð 1
fél 62
félagslíf 1
fimleikar 4
fiskeldi 5
fiskur 83
fjarskipti 65
fjár 525
fjölleikahús 3
fjölmiðlun 9
flug 164
fornt 1
frímerki 1
fugl 9
galdur 16
garð 8
glíma 51
goð 1
gras 3366
grísk 4
gullsmíði 39
hag 34
hand 1
hann 39

22
happdrætti 2
hárgreiðsla 35
heilsa 52
heimili 18
heimsp 134
hekl 1
her 71
hest 496
hey 192
hjól 2
hljóðfr 1
hnútur 3
hund 14
hús 356
húsbún 388
hvalskurður 1
iðn 88
ílát 24
íþr 600
jarð 707
járnbraut 28
járnsmíði 51
jur 748
kaffi 3
kirkja 245
klukka 25
kvikmyndir 60
kýr 45
land 769
landb 815
leikföng 51
leikhús 127
leikir 117
leir 1
letur 38
listir 43
litur 415
líf 539
ljós 20
ljósmynd 51
lyf 46

lækn 1247
mannfr 5
matur 1187
mál 811
málmsmíði 2
málning 35
mór 1
myndl 116
mynt 59
mæl 121
naut 3
norr 43
orka 6
pappír 14
póst 26
prent 128
prjón 68
raf 242
rafeind 8
refsing 10
reiðhjól 10
ritun 93
ritvél 7
rokkur 6
rúnir 4
rök 2
saga 127
samgöngur 80
sauð 155
saum 262
sál 339
sigl 88
sími 65
sjó 892
sjón 1
sjónvarp 31
sjúkrahús 12
skammaryrði 1
skatt 14
skák 122
skáld 18

skinn 6
skip 176
skíði 4
skóli 504
skór 54
skrifst 1
smíði 319
snyrting 85
snælda 1
spil 154
spuni 6
stað 207
stangveiði 4
stangveiði? 1
starf 50
stíll 3
stjarn 199
stjórn 43
stjórnmál 99
stærð 352
sund 2
sælgæti 20
tann 17
tímatal 121
tími 1
tónl 450
trésmíði 3
trú 192
trygg 99
tæki 20
tækni 12
töl 26
tölvur 210
ull 49
umferð 17
uppe 12
úrelt 10
úrsmíði 2
útivist 3
útskurður 1
útvarp 28
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veður 603
vefn 272
veiði 59

23
veitur 37
verkfr 11
verkfæri 51
versl 112

vél 141
viðsk 77
vín 81
vog 4

vopn 86
þjóðtrú 168
ætt 219

raf 242
ætt 219
tölvur 210
stað 207
stjarn 199
hey 192
trú 192
skip 176
þjóðtrú 168
flug 164
sauð 155
spil 154
vél 141
heimsp 134
prent 128
leikhús 127
saga 127
skák 122
mæl 121
tímatal 121
leikir 117
myndl 116
112
versl 112
stjórnmál 99
trygg 99
ritun 93
iðn 88
sigl 88
vopn 86
snyrting 85
fiskur 83
vín 81

banki 80
samgöngur 80
viðsk 77
byssa 76
her 71
prjón 68
fjarskipti 65
sími 65
fél 62
kvikmyndir 60
mynt 59
veiði 59
áhald 56
skór 54
heilsa 52
glíma 51
járnsmíði 51
leikföng 51
ljósmynd 51
verkfæri 51
starf 50
ull 49
lyf 46
dans 45
kýr 45
átt 44
listir 43
norr 43
stjórn 43
gullsmíði 39
hann 39
bjargsig 38
letur 38

veitur 37
hárgreiðsla 35
málning 35
hag 34
sjónvarp 31
bókhald 29
járnbraut 28
útvarp 28
band 27
póst 26
töl 26
klukka 25
ílát 24
dagblöð 22
ljós 20
sælgæti 20
tæki 20
bókband 18
heimili 18
skáld 18
tann 17
umferð 17
börn 16
galdur 16
? 14
hund 14
pappír 14
skatt 14
bibl 13
sjúkrahús 12
tækni 12
uppe 12
verkfr 11

Stærð flokkanna
gras 3366
dýr 2983
lækn 1247
matur 1187
sjó 892
landb 815
mál 811
fatn 777
land 769
jur 748
jarð 707
veður 603
íþr 600
efn 572
líf 539
fjár 525
skóli 504
hest 496
bíl 473
tónl 450
bók 428
litur 415
húsbún 388
bygg 378
eðl 371
hús 356
stærð 352
sál 339
smíði 319
vefn 272
saum 262
brag 256
kirkja 245
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refsing 10
reiðhjól 10
úrelt 10
fjölmiðlun 9
fugl 9
aldur 8
blótsyrði 8
garð 8
rafeind 8
ritvél 7
orka 6
rokkur 6
skinn 6
spuni 6
fiskeldi 5

24
mannfr 5
fimleikar 4
grísk 4
rúnir 4
skíði 4
stangveiði 4
vog 4
Alþingi 3
fjölleikahús 3
hnútur 3
kaffi 3
naut 3
stíll 3
trésmíði 3
útivist 3

bókasafn 2
embætti 2
happdrætti 2
hjól 2
málmsmíði 2
rök 2
sund 2
úrsmíði 2
bifhjól 1
blikksmíði 1
ferð 1
félagslíf 1
fornt 1
frímerki 1
goð 1

hand 1
hekl 1
hljóðfr 1
hvalskurður 1
leir 1
mór 1
sjón 1
skammaryrði 1
skrifst 1
snælda 1
stangveiði? 1
tími 1
útskurður 1

3.3 Athugasemdasviðið
Aftasta sviðið í hverri færslu í stofnskránum er ætlað fyrir athugasemdir af ýmsu
tagi. Sumt af þessu efni er til þess fallið að nota til flokkunar á orðunum, enda
hefst athugasemdin þá á tákni sem sýnir hvers eðlis athugasemdin er. Auk þessa
er þarna að finna vinnuathugasemdir af ýmsu tagi, þ.m.t. ábendingar um vafaatriði
sem skoða þarf nánar. Hér verða aðeins nefnd nokkur dæmi um kerfisbundna
framsetningu á athugasemdum.
• Merkingarskýringar og/eða samheiti úr Íslenskri orðabók (ÁB) eru stundum
settar með til glöggvunar þar sem merkingar eru annað hvort mjög margar
eða torkennilegar. Þetta nýtist oft sem skýring á þeim kóda sem orðið fær
í stofninum. Skýringar úr AB eru í gæsalöppum en samheiti eru sýnd með
-":
4|-| austan-veri |ofl:n m|heim:ÁB|svið:|=austanmaður
4|-| mans-maður |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|"ánauðugur maður"

• Erlend fræðiorð yfir flettiorðið eru sett í athugasemdarsvið á sama hátt og
íslensk samheiti:
4|?| brodda-mús |ofl:n f|heim:jhjss|svið:dýr|=Agonus cataphractus
4|+| sex-strendingur |ofl:n m|heim:jhjss|svið:/dýr|=Agonus cataphractus

• Tölur um fjölda merkingarliða í Íslenskri orðabók eru ætlaðar til þess að
gefa vísbendingu um umfang orðabókarflettu.
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4|+| sam-dráttur |ofl:n m|heim: 14 4|svið:/mál/stærð|"6merk"
1|+| slíður |ofl:n n|heim: 2 25|svið:/gras/vopn/líf/skip|"5merk"

• Millivísanir af ýmsu tagi er hafðar í athugasemdasviði, t.d. í annan rithátt,
aðra orðmynd, annan orðflokk, úr orðhlutaflettu í sjálfstætt orð, samsettu
orði í agnarsögn o.s.frv. Ýmis tákn eru notuð fyrir þetta:
1|+| afstrakt |ofl:adj 0|heim:jhj|svið:myndl|->abstrakt ofl:adj 0
1|-| afstrakt |ofl:n n/m|heim:jhj|svið:myndl|->abstrakt ofl:n n/m
4|+=| af-markast |ofl:v m|heim: jhj|svið:|<<afmarka ofl:v 0
4|+=| af-markaður |ofl:v p|heim:11 24|svið:|<<afmarka ofl:v 0; ATH sem aðalfl.?
0|-| katt- ||||@köttur ofl:n m
4|+| út-öndun |ofl:n f|heim: 1 2|svið:|&anda+út

• Dæmafjöldi í Ritmálssafni og aldur eru sýnd ef þurfa þykir, sérstaklega sem
vísbending um að uppflettigildið í stofninum sé takmarkað, t.d. ef dæmi eru
mjög fá og/eða gömul:
1|-|
1|-|
1|-|
1|-|

hnökkna |ofl:v 0|heim:Rms|svið:|1 d. í Rms. (17f)
klampúsa |ofl:v 0|heim:Rms|svið:|1 d. í Rms. (17f)
kleikkja |ofl:v 0|heim:Rms|svið:|1 d. í Rms. (16m)
peika |ofl:v 0|heim:Rms|svið:|1 d. í Rms. (16s)

• Vísbendingar eru settar inn um notkun orða, bæði um stíl og merkingarsvið.
Framsetning er með ýmsu móti:
2|-| öðl-ing |ofl:n m|heim:Rms|svið:|"1 dæmi, bundið mál"
1|+| frauka |ofl:n f|heim:jhj|svið:|=ungfrú (niðrandi)
2|?| vör-un |ofl:n f|heim:jhj|svið:|í málfr: sbr. varamyndaður
0|-| tera- |ofl:|heim:ÁB|svið:|"í metrakerfinu"
2|-| káp-óttur |ofl:adj 0|heim:ÁB|svið:litur|"um nautgripi og sauðfé"
2|-| tungl-óttur |ofl:adj 0|heim:ÁB|svið:|"um nautgripi"
5|-| fjaðra-breiður |oflx:adj 0|heim:jhj|svið:|"um nál, járn o.þ.h. .."
4|-| burðar-borð |ofl:n n|heim:jhjss|svið:ílát|(á íláti)
9|| kveikju-snúður |ofl:n m|heim:SJ|svið:bíl|(í rafeindakveikju) reluctor
4|-| bug-fullur |ofl:adj 0|heim:ÁB|svið:sjó|(um öngul)
4|-| bug-gleiður |ofl:adj 0|heim:ÁB|svið:sjó|(um öngul)

• Í athugasemdasviðinu eru þar að auki vinnuathugasemdir af ýmsu tagi, t.d.
ábendingar um notkun orðsins í orðasamböndum ("+osamb"), vafaatriði í
sambandi við uppsetningu flettimyndar og önnur málfræðileg álitamál.
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3.3.1 Sýnishorn með agnarsögnum
Vísað er úr samsettum orðum í agnarsagnir í athugasemdasviði þar sem það á við.
Hér fylgir sýnishorn sem sýnir þrjá meginflokka af þessu tagi, þ.e.
Samsett sögn
aðgreina
—
umbera

Agnarsögn
greina að
finna til
—

Nafnorð
Lýsingarorð
aðgreining aðgreindur
tilfinning
umburður

Samsett sögn og agnarsögn
A253 ><
A254 4|+| að-greina |oflx:v 0|heim: 3 24|svið:|&greina+að
A255 24|+| aðgreinan-legur |oflxx:adj 0|heim:1 4|svið:|&greina+að
A256 4|+=| að-greindur |oflx:v p|heim:4 24|svið:|«aðgreina A254
A257 9|| að-greinir |ofl:n m|heim:ÖÖ|svið:stærð|&greina+að
A258 24|+| aðgrein-ing |oflx:n f|heim:2 45|svið:|&greina+að
A259 0|-| aðgreiningarA260 5|-| aðgreiningar-teikn |ofl:n n|heim:jhj|svið:|
A261 ><
...
G9320 ][
G9321 1|+| grein |ofl:n f|heim: 300 12345|svið:|"6 merk"/+osamb
G9322 1|+| greina |ofl:v 0|heim: 108 12345|svið:|"5 merk"
G9323 2|+=| greinast |ofl:v m|heim:Rms|svið:|«greina ofl:v 0
G9324 2|+| greini-lega |ofl:adv 0|heim: 61 12345|svið:|
G9325 2|+| greini-legur |ofl:adj 0|heim: 29 1345|svið:|
G9326 2|-| greini-semi |ofl:n f|heim:Rms|svið:|
G9327 2|-| greina-semi |ofl:n f|heim:Rms|svið:|
G9328 2|+| greinan-legur |ofl:adj 0|heim: 1 4|svið:|
G9329 <
G9330 2|+| grein-ing |ofl:n f|heim: 8 34|svið:|"3 merk"
G9331 0|-| greiningar...
Agnarsögn, engin samsett sögn
F4204 ][
F4205 1|+| finna |ofl:v 0|heim: 1189 12345|svið:|+osamb /"6 merk"
F4205,1 2|+=| finnast |ofl:v m|heim: jhj|svið:|«finna ofl:v 0
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F4205,2 2|+=| fundinn |ofl:v p|heim: jhj|svið:|«finna ofl:v 0
F4206 2|+| finn-andi |ofl:n m|heim:jhj|svið:|
F4207 2|-| finnan-lega |ofl:adv 0|heim:|svið:|
F4208 ][
T2621 <
T2622 2|+| tilfinnan-legur |ofl:adj 0|heim: 4 13|svið:|&finna+til ÁK?? (ef til+finna+AN+legur
=> 2 // annars 24)
T2623 4|+| til-finning |ofl:n f|heim: 56 12345|svið:|&finna+til
T2624 2|+| tilfinninga-lega |ofl:adv 0|heim: 2 35|svið:|
T2625 2|+| tilfinninga-legur |ofl:adj 0|heim: 1 5|svið:|
T2626 24|+| tilfinninga-samur |ofl:adj 0|heim: 3 25|svið:|
T2627 24|+| tilfinninga-semi |ofl:n f|heim: 3 2|svið:|
T2628 0|-| tilfinningaT2629 5|-| tilfinninga-afstaða |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|
T2630 5|-| tilfinninga-áfall |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
T2631 5|-| tilfinninga-álag |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
...
Samsett sögn, engin agnarsögn
U267 4|+| um-bera |ofl:v 0|heim: 4 25|svið:|
U269 <
U269 4|-| um-burður |ofl:n m|heim:jhj|svið:|
U270 0|-| umburðarU271 4|+| umburðar-bréf |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
U272 4|-| umburðar-leysi |ofl:n n|heim: 1 2|svið:|
U274 4|+| umburðar-lyndi |ofl:n n|heim: 7 123|svið:|
U275 4|+| umburðar-lyndur |ofl:adj 0|heim: 2 15|svið:|
U277 24|-| umburðar-samur |oflx:adj|heim:jhjss|svið:|=umburðarlyndur
U278 24|-| umburðar-semi |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|

3.4 Kaflaskipting í skránum, blokkir
Hugmyndin er sú að skyld orð flokkist saman í skránum þannig að hverju grunnorði fylgi öll afleidd orð og samsetningar af því (þar sem flettiorðið er fyrri liður).
Þetta ætti að auðvelda úrveinnslu úr skránum, sérstaklega þegar kemur að merkingarlýsingum, en var bætt inn hér vegna þess að í ljós kom að ómögulegt var að
meta stöðu hvers orðs nema út frá samhenginu, þ.e. tengslunum við önnur orð.
Þess vegna er hverri skrá skipt í kafla og settir inn hornklofar til að sýna kaflaskiptinguna. Orðin daðla og döðlupálmi eru þannig spyrt saman og orðin daðra,
daðrari, daður, daðurdrós og daðurgjarn:
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[
1|+|
4|-|
][
1|+|
2|-|
1|+|
4|+|
5|-|
]
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daðla |ofl:n f||heim:jhj|svið:|
döðlu-pálmi |ofl:n m||heim:ÁB|svið:|
daðra |ofl:v 0|heim:1 2|
daðrari |ofl:n m|heim:|
daður |ofl:n n|heim:jhj|
daður-drós |ofl:n f|heim:|
daður-gjarn |ofl:adj 0|heim:|

Oddklofar eru notaðir á sama hátt og hornklofarnir til að sýna samsetningar af
samsettum eða afleiddum orðum sem mynda þá e.k. undirkafla með grunnorðinu.
Til dæmis má nefna samsetningar af orðinu dagblað sem mynda undirkafla í kaflanum um orðið dagur og samsetta orðið dögunarskíma sem fylgir afleidda orðinu
dögun. Vegna þessa riðlast stafrófsröðin og þess vegna er línunúmerum bætt við
til þess að auðveldara sé að vinna með skrána. Línunúmerið er fremst í hverri línu.
Í sýnishorninu hér á eftir sést a hornklofinn sem markar byrjunina á kaflanum um
orðið dagur er í línu 28 en síðasta orðið í kaflanum (dögurður) er í línu 281:
D28
D29
D30
...
D41
...
D46
D47
D48
D49
D50
D51
D52
D53
D54
D55
D56
...
D277
D278
D279

[
1|+| dagur |heim:832 12345|svið:|ofl:n m|
2|+| daga |heim:jhj|svið:|ofl:v 0|
0|?| dag- |heim:|svið:|ofl:|
4|-|
4|-|
<
3|+|
5|-|
5|-|
5|-|
5|-|
>
!|?|
4|-|

dag-baugur |heim:|svið:|ofl:n m|
dag-bjartur |heim:|svið:|ofl:adj 0|
dag-blað |heim:18 1234|svið:|ofl:n n|
dagblaða-bunki |heim:|svið:|ofl:n m|
dagblaða-lestur |heim:|svið:|ofl:n m|
dagblaða-pappír |heim:|svið:|ofl:n m|
dagblaða-útgáfa |heim:|svið:|ofl:n f|
dag-blinda |heim:ÁB|svið:|ofl:n f|
dag-bogi |heim:|svið:|ofl:n m|

<
2|+| dögun |heim:jhj|svið:|ofl:n f|
5|-| dögunar-skíma |heim:1 2|svið:|ofl:n f|
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D280 >
D281 2|+| dögurður |heim:Rms|svið:|ofl:n m|
D282 ]

3.5 Dæmi úr stofnskrá
Hér er sýnishorn úr skránni /u/norr/stofn/A.stofn. Lengra sýnishorn er
í viðauka A.
A1 [
A2 4|-| A-hegðun |ofl:n f|heim:HÞJSSál|svið:sál|=Type A behaviour
A3 ][
A4 1|+| abbadís |ofl:n f|heim:jhj|svið:kirkja|
A5 ][
A6 1|+| abbast |ofl:v m|heim:jhj|svið:|
A7 ][
A8 1|-| abbendi |ofl:n n|heim:ÁB|svið:|
A9 ][
A10 9|| aborri |ofl:n m|heim:ÁB|svið:dýr|=Perca fluviatilis
A11 ][
A12 1|+| abstrakt |ofl:adj 0|heim:ÁB|svið:myndl|
A13 1|-| abstrakt |ofl:n n/m|heim:Rms|svið:myndl|
A14 0|-| abstraktA15 5|-| abstrakt-málari |oflx:n m|heim:jhj|svið:|
A16 5|-| abstrakt-málverk |oflxx:n n|heim:jhj|svið:|
A17 1|+| afstrakt |ofl:adj 0|heim:jhj|svið:myndl|->abstrakt ofl:adj 0
A18 1|-| afstrakt |ofl:n n/m|heim:jhj|svið:myndl|->abstrakt ofl:n n/m
A19 0|-| afstraktA20 5|-| afstrakt-mynd |oflx:n f|heim:jhj|svið:|
A21 ][
A22 2|-| absúrd-ismi |ofl:n m|heim:Moggi|svið:listir|
A23 ][
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Aðrir verkþættir

4.1 Stílmerkingar
Gerðar voru tilraunir með merkingar á málsniði, merkt "stíll:"í gögnunum. Unnið
var í sérstökum skrám sem geymdar eru á svæðinu /u/norr/stíll. Sigurborg
Hilmarsdóttir vann allar stílmerkingar.
104 4|+| að-dróttun |stíll:andúð|
128 4|+| að-farir |stíll:andúð|
215 4|+| aðgangs-frekur |stíll:andúð|
216 4|+| aðgangs-harður |stíll:andúð|
233 4|+| aðgerða-laus |stíll:andúð|
236 4|+| aðgerða-lítill |stíll:andúð|
282 24|+| aðhalds-samur |stíll:velþ|
320 4|+| að-kast |stíll:andúð|
428 4|+| að-sjáll |stíll:háð?|
441 24|+| aðskiljan-legur |stíll:hversd|
456 4|+| aðskota-dýr |stíll:andúð|
957 4|+| afbrota-maður |stíll:hátíðl|sbr. glæpamaður
1026 4|+| af-dankaður |stíll:andúð|
1061 4|?| afætu-líf |stíll:andúð|
1062 4|?| afætu-lýður |stíll:andúð|
1094 4|+| af-gamall |stíll:andúð|
1128 4|+| af-glapi |stíll:andúð|
1204 4|+| af-hroð |stíll:hátíðl/andúð|
1207 4|+| af-huga |stíll:hátíðl|
1208 4|?| af-hugaður |stíll:hátíðl|
1212 4|+| af-hýða |stíll:hátíðl|sbr.skralla
1301 4|?| af-kynja |stíll:forml|sbr. vana;gelda
1302 24|?| afkynj-un |stíll:forml|sbr. gelding;vönun
1390 4|+| af-lífa |stíll:hátíðl|sbr.drepa
1391 24|+| aflíf-un |stíll:hátíðl|sbr.dráp;slátrun
1399 4|+| af-lóga |stíll:andúð|
1646 4|+| afsér-genginn |stíll:andúð|
1716 4|+| af-slappaður |stíll:hversd|
1717 4|+| af-slöppun |stíll:hversd|sbr. slökun
1761 4|?| afstöðu-leysi |stíll:andúð|
1864 24|+| afvötn-un |stíll:hversd|sbr. áfengismeðferð
1867 8|?| afvötnunar-stöð |stíll:hversd|sbr. áfengismeðferðarheimili
2094 4|+| afla-kló |stíll:aðdáun|/þjófur

Stílmerkingar geta verið fleiri en ein við hvert orð og geta þá átt við mismundandi
merkingar orðs. Skástrik sýna að stílmerking á ekki við allar merkingar orðs, t.d.
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er orðið dallur niðrandi orð um skip. Hér eru tölur um stílmerkingar frá nóvember
1997.
aðdáun
45 hátíðl
112
andúð
456 hlutl
24
ástúð
21 hversd
354
barnamál 15 niðrun
493
bibl
1 skáld
33
forml
19 skrauthvörf 13
glettni
113 velþ
2
grófyrði
31 vorkunn
35
háð
11

4.2 Beyging
Ásta Svavarsdóttir hafði umsjón með vinnu við beygingarflokkun uppflettiorða og
er beygingargögnin geymd á svæðinu /u/norr/beyg/. Hér er sýnishorn úr
einum flokki kvenkynsnafnorða:
11
11
11
11
11

-snilld
láta-snilld
orð-snilld
stíl-snilld
form-snilld

11
11
11
11
11

-úð
and-úð
harð-úð
sjálf-úð
úlf-úð

11
11
11
11
11

söngúð
rekúð
hvik-úð
dul-úð
yl-úð

4.3 Orðasambönd
Jón Hilmar Jónsson sá um vinnu við orðasambönd og sagnasambönd. Slóðirnar
fyrir þetta efni eru /u/norr/osb/osamb.heild, /u/norr/osb/osamb.lyk
og /u/norr/sosamb/A.flsamb+. Hér eru sýnishorn af þessu þrennu:
Orðasambönd, heild:
-heim:
osamb:
lyk:
lyk:
gr:
ath:
--

jhj
það er annað mál
mál
annar
viðkvæði
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heim:
osamb:
lyk:
lyk:
gr:
ath:
-heim:
osamb:
lyk:
gr:
ath:
--

jhj
<nú> vandast málið
vandast
mál
viðkvæði
jhj
<hér> er <eitthvað> málum blandað
mál
viðkvæði

Orðasambönd, lykill:
að
<hvað> er að <þessu>
vera <vel> að sér
aðalatriði
<..> í aðalatriðum
aðsig
<þetta> er í aðsigi
aðsúgur
gera aðsúg að e-m
af
það er af sem áður var
<..> það sem af er (<árinu>)
<þetta> er af og frá
vera/verða af með e-ð
afbrigði
með afbrigðum
afföll
selja <þetta> með afföllum
afgangur
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láta <þetta> mæta afgangi

Sagnasambönd:
5
8

FLETT:
UMHV:

abbast
abbast upp á e--n

2041
2043

FLETT:
UMHV:

aftra
aftra e--m frá að-NH

2329
2332

FLETT:
UMHV:

agnúast
(vera (<alltaf, sífellt>) að) agnúast út í e--n

2355
2361
2367
2368
2369
2375
2376
2388
2393

FLETT:
UMHV:
UMHV:
UMHV:
UMHV:
UMHV:
UMHV:
UMHV:
UMHV:

aka
aka <á brott, af stað, burt, áfram, þangað, í hlað>
aka á <steininn, staurinn; manninn>,
aka yfir <hindrunina; manninn>,
aka fram á e--n
aka eftir <götunni, Miklubraut>;
aka með e--n <þangað>
(<reyna að>) aka <honum, henni> til að-NH
aka sér (til)

2529
2553
2556
2560

FLETT:
FLSAMB:
FLSAMB:
FLSAMB:

ala
ala á e--u
ala e--n upp
ala e--ð upp í e--m

3321
3323

FLETT:
UMHV:

ama
það amar <ekkert, fátt> að <honum, henni>

3335
3337

FLETT:
UMHV:

amast
amast við <honum, henni>/<því (að-S)>

3417

FLETT:

ana
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Orðtaka

Orðaforðinn í þeim orðalistum sem lýst er hér á undan er ekki sérstaklega miðaður við sérþarfir sem gera verður ráð fyrir í tvímálaorðabók um nútímamálið.
Vegna þessa var nokkuð af textum orðtekið sérstaklega og reynt að bæta við orðaforða sem notaður er um ýmsa þætti í nútímaþjóðfélagi. Sigurborg Hilmarsdóttir
orðtók bæklinga um heilbrigðismál, félagsmál, tryggingar, bankakerfið, sálfræði,
lögfræði fyrir almenning, sjávarútveg, tölvur og ýmislegt fleira sumarið 1994 og
ári síðar voru námsbækur á ýmsum sviðum orðteknar, t.d. í örverufræði, matvælafræði, vélsmíði, húsgagnasmíði, íþróttum o.fl. Þá var dálítið af tímaritum orðtekið
og gerðar tilraunir með orðtöku úr Morgunblaðinu. Við orðtökuna sumarið 1995
unnu Ásdís Káradóttir, Garðar Árnason og Kristín Jónsdóttir. Efnislega er það
sem hér fer á eftir úr greinargerð Sigurborgar Hilmarsdóttur um orðtökuna, 16.
okt. 1995.
Í ljós kom að orðtaka úr Morgunblaðinu gaf langbesta uppskeru, að því leyti
að þar fannst mest af orðum sem eru virk og jafnvel algeng í nútímamáli en ekki
var að finna í Norræna stofninum. Má þar nefna til dæmis:
áherslupenni
barnaís
bleksprautuprentari
buxnadragt
eldislax

fjárlagahalli
flísefni
grasrótarhreyfing
heimasíða
húsbréfalán

kapalkerfi
krókaleyfi
leikskólakennari
líkamsklukka
ljósleiðari

margmiðlun
myndlykill
raðgreiðsla
ríkisvíxill
talhólf

5.1 Heimildir
Efnisflokkar þeir sem orðteknir voru 1994–1995 gefa hugmynd um það hvers konar orðaforði það var sem leitað var eftir í orðtökunni. Hér á eftir fylgja tveir listar
um orðtökuna. Fyrst er listi um þær skammstafnair sem notaðar eru í gögnunum
í norræna verkefninu með upplýsingum um titil rits og höfund og/eða útgefanda.
Þar á eftir er síðan efnisflokkaður listi um sömu rit, að undanskildu Morgunblaðinu og tímaritum almenns eðlis.
1994:
Bæklingar
393 orð
Bækur um skólamál
56 orð
Textasafn OH
1.747 orð
Morgunblaðið
110 orð
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5.1.1 Bæklingar (1994)
Heils 1
Heils 2
Heils 3
Heils 4
Heils 5
Heils 6
Heils 7
Heils 8
Heils 9
Heils 10
Heils 11
Heils 12
Heils 13
Heils 14
Heils 15
Heils 16
Heils 17
Heils 18
Heils 19
Heils 20
Heils 21
Heils 22
Heils 23
Heils 24

Aðeins eitt líf. Fræðslurit Geðverndarfélags Íslands.
Barnamál. Áhugafélag um brjóstagjöf, vöxt og
þroska barna.
Foreldrar og reykingar. Krabbameinsfélagið.
Fætur sykursjúkra. Félag fótaaðgerðarfræðinga.
Fætur barnsins. Félag fótaaðgerðarfræðinga.
Hálshnykkur. Borgarspítalinn.
Höfuðhögg. Borgarspítalinn.
Nauðgun. Borgarspítalinn.
Úlnliðsbrot. Borgarspítalinn.
Ökklaliðbönd. Borgarspítalinn.
Alnæmi. Landlæknir.
Borðar þú nógu góðan mat?. Heilbrigðisráðuneytið.
Afbrýði. Heilsuverndarstöð Reykjavíkur.
Ef barnið vætir rúmið. Heilsuverndarstöð
Reykjavíkur.
Fréttabréf Gigtarfélags Íslands. Gigtarfélagið.
Leikföng og viðfangsefni 0–2 ára. Heilsuverndarstöð Reykjavíkur.
Leikföng og viðfangsefni 4–6 ára. Heilsuverndarstöð Reykjavíkur.
Leit að krabbameini í brjósti. Krabbameinsfélagið.
Lykkjan. Landlæknisembættið.
Órólegt, eirðarlaust, klunnalegt. Foreldraf.
misþroska barna.
Pillan. Landlæknisembættið.
Ráðleggingar til ferðalanga.
Landlæknisembættið.
Sex lyklar að hollu mataræði. Manneldisráð.
Slysavarnir barna, 18 mánaða. Heilsugæslustöðin Seltjarnarnesi.
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Slysavarnir 3ja ára barna. Heilsugæslustöðin
Seltjarnarnesi.
Heils 26 Smokkurinn. Landlæknisembættið.
Heils 27 Staðreyndir um steralyf. Landlæknisembættið.
Heils 28 Þunglyndi. Delta hf.
Heils 29 Alnæmi. Landlæknisembættið.
Heils 30 Alnæmi og atvinna. Landlæknisembættið.
Heils 31 Áfengi og meðganga. Landlæknir.
Heils 32 Ég stend með þér. Landlæknir.
Heils 33 Kynsjúkdómar. Landlæknir.
Heils 34 Tíu aðferðir til að koma í veg fyrir getnað.
Landlæknir.
Trygg 1 Almannatryggingar og EES. Tryggingastofnun.
Trygg 2 Bifreiðahlunnindi hreyfihamlaðra. Tryggingastofnun.
Trygg 3 Dánarbætur. Tryggingastofnun.
Trygg 4 Ellilífeyrir. Tryggingastofnun.
Trygg 5 Bætur í fæðingarorlofi. Tryggingastofnun.
Trygg 6 Greiðslur fyrir læknisþjónustu og heilsugæslu.
Tryggingastofnun.
Trygg 7 Hjálpartæki. Tryggingastofnun.
Trygg 8 Sjúkradagpeningar. Tryggingastofnun.
Trygg 9 Sjúkrakostnaður. Tryggingastofnun.
Trygg 10 Tannlækningar. Tryggingastofnun.
Trygg 11 Örorkulífeyrir. Tryggingastofnun.
Trygg 12 Örorkustyrkur. Tryggingastofnun.
Kort 1
Boðgreiðslur. Visa.
Kort 2
Visa elektron. Visa.
kort 3
Hraðbankinn. Bankarnir.
kort 4
Visa-gullkort. Visa.
kort 5
Í heimabyggð. Kreditkort h.f..
kort 6
Atlas. Eurocard.
kort 7
Visa greiðslukort. Visa.
kort 8
Tvöfaldaðu möguleika þína. Kreditkort h.f..
kort 9
Þjónusturit Visa 1. 10. Visa.
banki 1
Húsfélagaþjónusta. Íslandsbanki.
banki 2
Georg og félagar. Íslandsbanki.
Heils 25
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banki 3
banki 4
banki 5
banki 6
banki 7
banki 8
banki 9
banki 10
banki 11
banki 12
banki 13
banki 14
banki 15
banki 16
banki 17
banki 18
banki 19
banki 20
banki 21
vá 1
vá 2
vá 3
vá 3a
vá 4
vá 5
vá 6
vá 7
vá 8
vá 9
vá 10
vá 11
vá 12
vá 13
vá 14
vá 15
vá 16
vá 17

Spariþjónusta. Íslandsbanki.
Taktu markvissa stefnu. Íslandsbanki.
Til mikils að vinna. Íslandsbanki.
Bækurnar þínar. Búnaðarbanki.
Störnubók. Búnaðarbanki.
Gjaldskrá Landsbanka Íslands. Landsbanki.
Grunnur. Landsbanki.
Kjörbók. Landsbanki.
Sparivelta. Landsbanki.
Náðu þér í góða . . . . Landsbanki.
Landsbók. Landsbanki.
Lýsing h.f. Lýsing h.f.
Reglubundinn sparnaður. Landsbanki.
Gjaldeyrir. Seðlabanki.
Varða. Landsbanki.
Launabréf. Landsbréf h.f.
Reiðubréf. Landsbréf h.f.
Fjórðungsbréf. Landsbréf h.f.
Þingbréf. Landsbréf h.f.
Allt þitt. Sjóvá.
Ábyrgðartrygging einstaklinga. Sjóvá.
Brunatrygging. Sjóvá.
Brunatrygging húseigna. Sjóvá.
Ferðatrygging. Sjóvá.
Ferðatrygging. Sjóvá.
Glertrygging. Sjóvá.
Gullvernd. Sjóvá.
Gullvernd. Sjóvá.
Gullvernd. Sjóvá.
Hestatrygging. Sjóvá.
Hundatrygging. Sjóvá.
Húsbyggendatrygging. Sjóvá.
Húseigendatrygging. Sjóvá.
Innbústrygging. Sjóvá.
Kaskótrygging vinnuvéla. Sjóvá.
Lausafjártrygging. Sjóvá.
Lífið snýst um festu. Sjóvá.
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vá 18
vá 19
vá 20
vá 21
vá 22
vá 23
vá 24
vá 25
vá 26
vá 27
vá 28
vá 29
vá 30
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Líftrygging. Sjóvá.
Námsmannatryggingar. Sjóvá.
Óskalífeyrir. Sjóvá.
Sjúkra og slysatrygging. Sjóvá.
Slysatrygging. Sjóvá.
Slysatrygging launþega. Sjóvá.
Slysatrygging námsmanna. Sjóvá.
Vélatrygging. Sjóvá.
Tryggðu öryggi reiðhjólsins. Sjóvá.
Víðtæk innbústrygging námsmanna. Sjóvá.
Þetta verða allir . . . . Sjóvá.
Ökutæki Ábyrgðartrygging. Sjóvá.
Ökutæki Kaskótrygging. Sjóvá.

5.1.2 Bækur (1994)
Aðal
Stefn

Aðalnámskrá grunnskóla. Menntamálrn. (Aðeins atriðisorðaskrá orðtekin.)
Nefnd um mótun menntastefnu. Skýrsla, Menntamálaráðuneyti 1994.–

5.1.3 Tölvutækir textar úr textasafni OH (1994)
alm.ol
barn.ol
bylgja.ol
efnahagsm.ol
eldh.ol
frumvarp.ol
geðl.ol
hafró.ol
heilsufræði.ol
hlutafél.ol
hus.ol
jarðf.ol
kransæðar.ol
lögfr.ol
malfr.ol
rétt.ba
sálfr.ol

Gils Guðmundsson. Almannatryggingar á Íslandi.
Þórarinn Guðnason (þýð.). Barnakvillar.
Helgi Helgason. Matreiðsla í örbylgjuofni.
Ásm. Stefánsson og Þráinn Eggertsson. Efnahagsmál.
Sigurvin Gunnarsson. Hvundagsmatur og kræsingar.
Frumvarp til laga um framhaldsskóla.
Listi yfir greiningar og lykla í Gr. og tölfr. handb. ameríska geðlækn.
Hafrannsóknir 31. hefti.
Ingimar Jónsson. Heilsufræði.
Stefán Már Stefánsson. Hlutafélög.
Eyrún Ingadóttir. Saga Húsmæðraskóla Reykjavíkur.
Þorleifur Einarsson. Saga bergs og lands.
Listin að lifa með kransæðasjúkdóm.
Tímarit lögfræðinga 1. hefti, 35. árgangur.
Þórunn Blöndal. Almenn málfræði.
Drífa Pálsdóttir. Réttarstaða barna að íslenskum lögum.
Aldís Guðmundsd. o.fl. Sálfræði. Hugur og hátterni.
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sjávarú.ol Sigfús Jónsson. Sjávarútvegur Íslendinga á 20. öld.
tækntöl.ol Tækninýjungar í tölvum IBM.
tölvur
Halldór Kristjánsson. Tölvur og hugbúnaður.
5.1.4 Textar úr textaskrá (1994)
uppnú.ol
Gunnar Karlsson. Uppruni nútímans.
Umheima.ol Þór Jakobsson. Um heima og geima.
viðsk.ol
Gylfi Þ. Gíslason. Þættir úr viðskiptarétti.
5.1.5 Morgunblaðið (1994)
Mbl. Morgunblaðið 4., 5. og 6. ágúst 1994.
5.1.6 Bækur (1995)
Tölurnar aftast í línu segja til um fjölda orða úr hverri bók.
BISýkl
Bogi Ingimarsson. Sýklafræði. (45)
BISýkl
Bogi Ingimarsson. Örverufræði. (20)
BISýkl
Bogi Ingimarsson. Örverufræði. Vinnubók (7)
GreBerMat
Greta Bertelsen o.fl. Matvæli fersk eða feyruð. (44)
GuðRagKjö
Guðlaug Ragnarsdóttir. Kjöt. (5)
HHSthúsg
Helgi Hallgrímsson. Stíll húsgagna. (53)
ÞGVélsm
Þorsteinn Guðlaugsson. Vélsmíði 1&2. (54)
ÞGVélsm
Þorsteinn Guðlaugsson. Málmar 2. (23)
ÞGVélsm
Þorsteinn Guðlaugsson. Plötumíði 1&2. (19)
ÞGVélsm
Þorsteinn Guðlaugsson. Rennismíði. (6)
Skráiðnú
IÐNÚ Bókaskrá. (28)
KriEirMál
Kristján Eiríksson. Máltækni. (21)
KriEirStíl
Kristján Eiríksson. Stíltækni. (3)
SérfrHÍ
Sérfræðingurinn. (72)
GHallhandkn Geir Hallsteinsson. Lærðu handknattleik. (49)
JanKnatt
Janus Guðlaugsson. Lærðu knattspyrnu. (45)
HelKriHan
Helgi G. Kristinsson. Handverkfæri og tæki málara. (26)
SHJóGHeilsa Sæmundur Hafsteinsson. Sjálfstjórn og heilsa. (21)
ElÞjálf
Elbjörg Andersen. Þjálfun Heilsa Vellíðan. (97)
SólHreyf
Sólveig Þráinsdóttir. Hreyfing og hreysti. (97)
HÞJSSál
Hörður Þorgilsson. Sálfræðibókin. (188)
SGFöt
Sigrún Guðmundsdóttir. Föt fyrir alla. (70)
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HSMat
Heim
Lík og sál
Siðfr
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Helga Sigurðardóttir. Matur og drykkur. (25)
Námsgagnastofnun. Heimilisfræði II. (15)
Einar Logi Vignisson og Ólafur P. Jónsson. Af líkama og sál.
Vilhjálmur Árnason. Þættir úr sögu siðfræðinnar.

5.1.7 Aðsendir tölvutextar (1995)
DavÞ
þv
árss.ol
seðlab.ols
atvgr.ol
storf.txt

Davíð Þorsteinsson. Kennslubók í eðlisfræði. (GÁ)
Þorsteinn Vilhjálmsson. Eðlisfræðitextar. (GÁ)
Seðlabanki Íslands. Ársskýrsla. (KJ)
Seðlabanki Íslands. Hagtölur mánaðarins. (KJ)
Hagstofa Íslands. Atvinnugreinar. (KJ)
Hagstofa Íslands. Starfsheiti. (KJ)

5.1.8 Tölvutækir textar úr textasafni OH, orðteknir af KJ (1995)
Ragnheiður Gestsdóttir. Fyrstu skrefin.
Ármann Snævarr. Erfðaréttur.
Þorleifur Einarsson. Myndun og mótun lands.
Pétur J. Thorsteinsson. Utanríkisþjónusta Íslands og utanríkismál.
Ásgeir Sigurgestsson. Áfram veginn. Saga bifreiðaviðgerða . . .
Silja Aðalsteinsdóttir. Orð af orði. Sýnisbók.
Tímaritið Mannlíf 2. 93.
Flugleiðafréttir 6. 93.
Gestgjafinn 2. 93.
Mannlíf 3. 93.
Nýtt líf 2. 93.
Farvís 2. 93.
Morgunblaðið (Mbl) 29., 30. og 31. ágúst og 1., 2. og 3. september 1995. Orðtekið af KJ, 359 orð.

5.2 Efnisflokkar heimilda
• — Gagnavinnsla tölvufræði forritun forrit
– Tækninýjungar í tölvum IBM (tækntöl.ol)
– Halldór Kristjánsson: Tölvur og hugbúnaður (tölvur)
• 100 Heimspeki og skyldar greinar
– Sálarfræði
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∗ Hörður Þorgilsson o.fl.: Sálfræðibókin (sálarfr.ákkj)
∗ Aldís Guðmundsdóttir: Sálfræði (safnstextar3)
– Uppeldismál
∗ Ragnheiður Gestsdóttir: Fyrstu skrefin
• 200 Trúarbrögð
• 300 Samfélagsmálefni
– Hagfræði vinnumál
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Banki 1–21 (bæklingar)
Kort 1–9 (bæklingar)
Ásm. Stefánsson og Þráinn Eggertsson: Efnahagsmál (efnahagsm.ol)
Gylfi Þ. Gíslason: Þættir úr viðskiptarétti (viðsk.ol)
Hagstofa Íslands: Atvinnugreinar (atvgr.ol)
Hagstofa Íslands: Starfsheitaskrá (storf)
Seðlabanki Íslands: Ársskýrsla 1994 (árss.ol)
Seðlabanki Íslands: Hagtölur mánaðarins (seðlab.ols)

– Lögfræði
∗
∗
∗
∗

Tímarit lögfræðinga 1. hefti, 35. árgangur (lögfr.ol)
Ármann Snævarr: Erfðaréttur.
Drífa Pálsdóttir: Réttarstaða barna að íslenskum lögum (rétt.ba)
Stefán Már Stefánsson: Hlutafélög (hlutafél.ol)

– Félagsmál tryggingar
∗ Gils Guðmundsson: Almannatryggingar á Íslandi (alm.ol)
∗ Trygg 1–12 (bæklingar)
∗ Vá 1–30 (bæklingar)
– Fræðslumál
∗
∗
∗
∗
∗

Frumvarp til laga um framhaldsskóla (frumvarp.ol)
HÍ: Sérfræðingurinn (sérfr.kj)
Eyrún Ingadóttir: Saga Húsmæðraskóla Reykjavíkur (hus.ol)
Aðalnámskrá grunnskóla. Menntamálaráðuneytði 1989 (Aðal)
Nefnd um mótun menntastefnu. Skýrsla. Menntamálaráðun. 1994
(Stefn)

• 400 Tungumál
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– Íslenska
∗ Kristján Eiríksson: Máltækni (mál.kj)
∗ Kristján Eiríksson: Stíltækni (mál.kj)
∗ Þórunn Blöndal: Almenn málfræði (malfr.ol)
• 500 Raunvísindi
– Eðlisfræði
∗ Davíð Þorsteinsson: Kennslub. í eðlisfræði (ópr.) (DavÞ)
∗ Þorsteinn Vilhjálmsson: Eðlisfræðitextar (þv)
– Jarðvísindi
∗ Þorleifur Einarsson: Saga bergs og lands (jarðf.ol)
∗ Þorleifur Einarsson: Myndun og mótun lands
∗ Þór Jakobsson: Um heima og geima (Umheima.ol)
• 600 Tækni og hagnýt vísindi
– Læknisfræði og skyldar greinar
∗ Heils 1–34 (bæklingar)
∗ Listi yfir greiningar og lykla úr handb. ameríska geðlæknafél (frá
Erni Bjarnasyni) (geðl.ol)
– Heilsufræði
∗
∗
∗
∗

Sæmundur Hafsteinsson: Sjálfstjórn og heilsa (heilsa.kj)
Elbjörg Andersen: Þjálfun Heilsa Vellíðan (líkamsr.kj)
Sólveig Þráinsdóttir: Hreyfing og hreysti (líkamsr.kj)
Ingimar Jónsson: Heilsufræði (heilsufr.ol)

– Sjúkdómar Lyflæknisfræði
∗ Listin að lifa með kransæðasjúkdóma (kransæðar.ol)
– Aðrar greinar læknisfræði
∗ Þórarinn Guðnason (þýð.): Barnakvillar (barn.ol)
– Fiskveiðar Nytjun villtra dýra
∗ Hafrannsóknir, 31. hefti (hafró.ol)
∗ Sigfús Jónsson: Sjávarútvegur Íslendinga á 20. öld (jsávarú.ol)
– Heimilishald og þjónusta
∗ Grete Bertelsen o.fl.: Matvæli fersk eða feyruð (martv.kj)
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Guðlaug Ragnarsdóttir: Kjöt (matv.kj)
Sigrún Guðmundsdóttir: Föt fyrir alla (saum.ák)
Helga Sigurðardóttir: Matur og drykkur (matr.ák)
Námsgagnastofnun: Heimilisfræði II (matr.ák)
Sigurvin Gunnarsson: Hvunndagsmatur og kræsingar (eldh.ol)
Helgi Helgason: Matreiðsla í örbylgjuofno (bylgja.ol)

– Lífvísindi Þjóðflokkafræði Mannfræði
∗ Bogi Ingimarsson: Sýklafræði (matv.kj)
∗ Bogi Ingimarsson: Örverufræði (matv.kj)
∗ Bogi Ingimarsson: Örverufræði – vinnubók (matv.kj)
– Iðnaður
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

IÐNÚ: Bókaskrá (titliðnú.ák)
Ásgeir Sigurgestsson: Áfram veginn
Þorsteinn Guðlaugsson: Vélsmíði 1&2 (málmiðn.ák)
Þorsteinn Guðlaugsson: Málmar 2 (málmiðn.ák)
Þorsteinn Guðlaugsson: Plötusmíði 1&2 (málmiðn.ák)
Þorsteinn Guðlaugsson: Rennismíði 1&2&3 (málmiðn.ák)
Helgi Hallgrímsson: Stíll húsgagna (húsgögn.ák)

• 700 Listir Skemmtanir Íþróttir
– Íþróttir
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Geir Hallsteinsson o.fl.: Lærðu handknattleik (handb.kj2)
Janus Guðlaugsson o.fl.: Lærðu knattspyrnu (knattsp.kj)
Matthías Ó. Gestsson: Hestamenn (hestar.kj)
Guðmundur Jónsson o.fl.: Hestar og menn 1993 (hestar.kj)
Ýmsir höfundar: Hesturinn minn (hestar.kj)
Helgi Sigurðsson: Hestaheilsa (hestar.kj)

• 800 Bókmenntir
– Bókmenntasaga
∗ Silja Aðalsteinsdóttir: Orð af orði
• 900 Sagnfræði Landafræði Ævisögur
– Gunnar Karlsson o.fl.: Uppruni nútímans (textaskrá) (safnstextar)
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Skipulag gagna í norræna verkefninu

Allt efni sem tengist norræna verkefninu er að finna á svæðinu /u/norr í þeim
efnisskrám sem hér eru nefndar.5
drwxrwsrwx 7 kristinb
drwxrwsrwx 9 kristinb
drwxrwsrwx 7 kristinb
drwxrwsrwx 2 jhj
drwxrwsrwx 2 bessi
drwxrwsrwx 3 kristinb
drwxrwsrwx 2 sigurb
drwxrwsrwx 11 bessi
drwxrwsrwx 4 kristinb

ordabok
ordabok
ordabok
ordabok
ordabok
ordabok
ordabok
ordabok
ordabok

3584
512
512
1536
1536
2560
1024
8704
1024

12
26
03
18
04
18
03
02
02

sep
ág
sep
sep
okt
sep
sep
okt
okt

15:04
11:37
09:50
13:08
08:48
15:57
17:27
16:16
16:19

beyg
data
orðtaka
osb
sccs
sosamb
stíll
stofn
yfirlit

Í grunndráttum má segja að efnið skiptist í tvennt, annars vegar eiginlegar
gagnaskrár sem ætlaðar eru til innsetningar í gagnagrunn síðar meir og hins vegar
vinnuskrár af ýmsu tagi. Þær greinast í þrjá meginflokka, frumgögn úr ýmsum
áttum, vinnsluskrár á ýmsum stigum og loks skipanaskrár sem notaðar hafa verið á ýmsum stigum vinnslunnar. Sumar þeirra hafa þegar gegnt sínu hlutverku
en eru samt sem áður geymdar til öryggis en aðrar eru lykillinn að aðgangi að
gagnaskránum í þeirri mynd sem þær eru nú.
• Vinnuskrár (eiginlegar gagnaskrár):
– Stofnskrár
– Beygingaskrár
– Orðasambandaskrár (eiginleg orðasambönd og sagnasambönd)
– Stílmerkingar
• Frumskrár
– Upphaflegar orðaskrár (/u/norr/data/bak)
– Efni sem notað var til að búa til upphaflegan orðalista
5

Dagsett 4.10.96. Skiplag skráa var endurskoðað í lok ágúst í kjölfar bilunar á diski. Skrár
sem setja þurft inn aftur eftir afriti eru dagsettar 2. ág. 1996 og ekki kemur fram hve gamlar þær
eru í raun og veru. Við endurskipulagningu efnisskráa fengu þær nýja dagsetningu og eru því allar
dagsettar í ágúst 1996. Sama á við um allar gagnaskrár sem færa þurfti til. Það að einn staf vantar
aftan á ártal við sumar skrár má rekja til diskbilunarinnar. Dagsetningar eru því ekki heimild um
aldur skráa og vísast í eldri vinnulýsingar, vinnuskýrslur o.þ.h. ef finna þarf út tímasetningar í
gagnavinnslunni.
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∗
∗
∗
∗

Efni úr Ritmálsskrá OH (/u/norr/data/rms)
Efni úr Orðastað (/u/norr/data/jhj)
Efni úr Orðtíðnibókinni (/u/norr/data/tíðni)
Efni úr Talmálssafni (aðeins úr s-sj)

– Orðtökuskrár
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Viðauki A: Sýnishorn úr skránni A.stofn

A582 ][
A583 1|+| aðal |ofl:n n|heim:1 4|svið:|
A584 2|+| aðal-lega |ofl:adv 0|heim: a 35 12345|svið:|
A585 0|+| aðal- |ofl:fsk 0|heim:jhj|svið:|
A586 5|-| aðal-aðili |oflx:n m|heim:jhj|svið:|
A587 5|-| aðal-aðsetur |oflxx:n n|heim:jhj|svið:|
A588 5|-| aðal-athafnahöfn |oflxx:n f|heim:1 1|svið:|
A589 4|+| aðal-atriði |oflx:n n|heim:9 1345|svið:|
A590 4|?| aðal-atvinna |oflx:n f|heim:jhj|svið:|
A591 4|?| aðal-atvinnuvegur |oflx:n m|heim:jhj|svið:|
A592 5|-| aðal-áfangi |oflxx:n m|heim:jhj|svið:|
A593 4|-| aðal-áhersla |ofl:n f|heim:2 4|svið:/mál|
A594 5|-| aðal-álma |oflx:n f|heim:jhj|svið:|
A595 5|-| aðal-ástæða |oflx:n f|heim:1 3|svið:|
A596 4|+| aðal-banki |ofl:n m|heim:jhj|svið:|
A597 5|-| aðal-bardagasvæði |oflxx:n n|heim:jhj|svið:|
A598 5|-| aðal-beita |oflxx:n f|heim:jhj|svið:|
A599 !|?| aðal-bera |ofl:|heim:jhj|svið:|
A600 5|-| aðal-bjargræðisvegur |oflxx:n m|heim:jhj|svið:|
A601 <
A602 4|+| aðal-bláber |ofl:n n|heim:jhj|svið:gras|=Vaccinium myrtillus
A603 0|-| aðalbláberjaA604 5|-| aðalbláberja-lyng |oflx:n n|heim:jhj|svið:|
A605 >
A606 4|+| aðal-bókari |oflxx:n m|heim:jhj|svið:|
A607 5|-| aðal-bókavörður |oflx:n m|heim:1 5|svið:|
A608 4|-| aðal-ból |oflx:n n|heim:jhj|svið:|
A609 5|-| aðal-brandari |oflx:n m|heim:1 3|svið:|
A610 4|+| aðal-braut |ofl:n f|heim:2 2|svið:umferð|
A611 5|-| aðal-brautarstöð |oflxx:n f|heim:1 1|svið:|
A612 5|-| aðal-brotlína |oflxx:n f|heim:1 4|svið:|
A613 5|-| aðal-byggð |oflx:n f|heim:2 1|svið:|
A614 4|+| aðal-bygging |oflx:n f|heim:jhj|svið:|
A615 4|+| aðal-bækistöð |oflx:n f|heim:jhj|svið:|
A616 5|-| aðal-dómari |oflx:n m|heim:jhj|svið:|
A617 5|-| aðal-dráttur |oflx:n m|heim:jhj|svið:|
A618 4|+| aðal-dyr |ofl:n fpl|heim:5 125|svið:|
A619 5|-| aðal-efni |oflx:n n|heim:2 4|svið:|
A620 5|-| aðal-eigandi |oflxx:n m|heim:jhj|svið:|
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A621 5|-| aðal-eigind |oflx:n f|heim:jhj|svið:|
A622 5|-| aðal-eiginleiki |oflx:n m|heim:jhj|svið:|
A623 5|-| aðal-einkenni |oflx:n n|heim:1 3|svið:|
A624 4|+| aðal-einkunn |ofl:n f|heim:jhj|svið:skóli|
A625 5|-| aðal-eldvarp |oflxx:n n|heim:2 4|svið:|
A626 5|-| aðal-erindi |oflx:n n|heim:2 2|svið:|
A627 5|-| aðal-farvegur |oflx:n m|heim:jhj|svið:|
A628 4|+| aðal-féhirðir |oflx:n m|heim:jhj|svið:|
A629 5|-| aðal-félag |oflx:n n|heim:1 3|svið:|
A630 5|-| aðal-fjörður |oflx:n m|heim:jhj|svið:|
A631 5|-| aðal-flokkur |oflx:n m|heim:1 4|svið:|
A632 5|-| aðal-flugvöllur |oflx:n m|heim:jhj|svið:|
A633 5|-| aðal-foringi |oflx:n m|heim:jhj|svið:|
A634 5|-| aðal-forkólfur |oflx:n m|heim:jhj|svið:|
A635 5|-| aðal-forsprakki |oflxx:n m|heim:jhj|svið:|
A636 5|-| aðal-forstjóri |oflx:n m|heim:1 3|svið:|
A637 5|-| aðal-fólk |oflx:n n|heim:1 2|svið:|
A638 5|-| aðal-frömuður |oflx:n m|heim:jhj|svið:|
A639 5|-| aðal-fulltrúi |oflx:n m|heim:2 2|svið:|
A640 4|+| aðal-fundur |ofl:n m|heim:1 3|svið:|
A641 5|-| aðal-fyrirmynd |oflx:n f|heim:jhj|svið:|
A642 5|-| aðal-fyrirsögn |oflx:n f|heim:jhj|svið:|
A643 5|-| aðal-fæða |oflxx:n f|heim:jhj|svið:|
A644 5|-| aðal-galli |oflx:n m|heim:2 4|svið:|
A645 4|+| aðal-gata |oflxx:n f|heim:1 5|svið:|
A646 4|-| aðal-geymir |oflx:n m|heim:jhj|svið:|
A647 5|-| aðal-gígaröð |oflxx:n f|heim:1 4|svið:|
A648 5|-| aðal-gígur |oflx:n m|heim:1 4|svið:|
A649 4|-| aðal-gjaldkeri |oflx:n m|heim:jhj|svið:|
A650 4|-| aðal-grein |oflx:n f|heim:jhj|svið:skóli|
A651 5|-| aðal-guð |oflx:n m|heim:jhj|svið:|
A652 5|-| aðal-gæi |oflx:n m|heim:1 5|svið:|
A653 5|-| aðal-handrit |oflx:n n|heim:jhj|svið:|
A654 5|-| aðal-hálendi |oflx:n n|heim:jhj|svið:|
A655 5|-| aðal-hátíð |oflx:n f|heim:jhj|svið:|
A656 5|-| aðal-heimild |oflx:n f|heim:jhj|svið:|
A657 5|-| aðal-heimkynni |oflxx:n npl|heim:jhj|svið:|
A658 5|-| aðal-hellir |oflx:n m|heim:jhj|svið:|
A659 4|-| aðal-henda |ofl:n f|heim:ÁB|svið:brag|
A660 4|+| aðal-hending |ofl:n f|heim:jhj|svið:brag|
A661 4|-| aðal-hendur |ofl:adj 0|heim:jhj|svið:|
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A662 5|-| aðal-hetja |oflx:n f|heim:jhj|svið:|
A663 5|-| aðal-hérað |oflx:n n|heim:jhj|svið:|
A664 5|-| aðal-hlið |ofl:|heim:jhj|svið:|
A665 5|-| aðal-hljómur |oflx:n m|heim:jhj|svið:|
A666 5|-| aðal-hluthafi |oflxx:n m|heim:2 4|svið:|
A667 5|-| aðal-hluti |oflx:n m|heim:jhj|svið:|
A668 4|+| aðal-hlutverk |ofl:n n|heim:5 345|svið:leikhús/kvikmyndir|
A669 5|-| aðal-hugmynd |oflx:n f|heim:jhj|svið:|
A670 5|-| aðal-hugsun |oflx:n f|heim:jhj|svið:|
A671 5|-| aðal-hús |oflxx:n n|heim:1 5|svið:|
A672 4|+| aðal-hvatamaður |ofl:n m|heim:1 3|svið:|
A673 4|-| aðal-hýsill |ofl:n m|heim:GreBerMat|svið:líf|
A674 5|-| aðal-hætta |oflxx:n f|heim:jhj|svið:|
A675 4|-| aðal-höfuð |ofl:n n|heim:ÁB|svið:bókasafn|
A676 5|-| aðal-höfundur |oflx:n m|heim:jhj|svið:|
A677 4|+| aðal-inngangur |ofl:n m|heim:jhj|svið:bygg|
A678 4|+| aðal-inntak |ofl:n n|heim:jhj|svið:veitur/bók|
A679 5|-| aðal-jökull |oflx:n m|heim:jhj|svið:|
A680 5|-| aðal-jörð |oflx:n f|heim:jhj|svið:|
A681 5|-| aðal-kafli |oflx:n m|heim:1 3|svið:|
A682 5|-| aðal-kauptíð |oflx:n f|heim:jhj|svið:|
A683 5|-| aðal-kennari |oflx:n m|heim:5 3|svið:|
A684 5|-| aðal-kenning |oflx:n f|heim:jhj|svið:|
A685 5|-| aðal-kennslugrein |oflxx:n f|heim:jhj|svið:|
A686 5|-| aðal-keppinautur |oflxx:n m|heim:jhj|svið:|
A687 4|-| aðal-kirkja |ofl:n f|heim:jhj|svið:bygg|
A688 4|+| aðal-kjarasamningur |oflx:n m|heim:1 4|svið:|
A689 5|-| aðal-kjarni |oflx:n m|heim:jhj|svið:|
A690 5|-| aðal-konsúll |oflx:n m|heim:1 4|svið:|
A691 4|?| aðal-kort |oflxx:n n|heim:2 4|svið:|
A692 5|-| aðal-kvísl |oflxx:n f|heim:jhj|svið:|
A693 5|-| aðal-lag |oflx:n n|heim:1 4|svið:|
A694 4|+| aðal-leið |oflx:n f|heim:jhj|svið:|
A695 5|-| aðal-leiðtogi |oflx:n m|heim:jhj|svið:|
A696 <
A697 4|+| aðal-leikari |ofl:n m|heim:1 2|svið:kvikmyndir|?
A698 5|-| aðal-leikkona |oflx:n f|heim:2 3|svið:|
A699 >
A700 5|-| aðal-leikmyndateiknari |oflxx:n m|heim:1 3|svið:|
A701 5|-| aðal-lest |oflx:n f|heim:jhj|svið:|
A702 4|+| aðal-lið |ofl:n n|heim:jhj|svið:íþr|
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A703 5|-| aðal-liður |oflx:n m|heim:jhj|svið:|
A704 5|-| aðal-litur |oflxx:n m|heim:jhj|svið:litur?|
A705 5|-| aðal-lína |ofl:n f|heim:1 2|svið:|
A706 4|-| aðal-ljós |ofl:n npl|heim:jhj|svið:bíl|
A707 5|-| aðal-lyklaborð |oflx:n n|heim:4 4|svið:|
A708 4|+| aðal-maður |oflx:n m|heim:3 23|svið:|
A709 5|-| aðal-markaður |oflxx:n m|heim:1 4|svið:|
A710 5|-| aðal-markmið |oflx:n n|heim:jhj|svið:|
A711 5|-| aðal-matur |oflx:n m|heim:jhj|svið:|
A712 5|-| aðal-mál |ofl:n n|heim:jhj|svið:|
A713 5|-| aðal-mál1 |ofl:n n|heim:jhj|svið:|
A714 5|-| aðal-málgagn |oflx:n n|heim:jhj|svið:|
A715 5|-| aðal-máltíð |oflxx:n f|heim:jhj|svið:|
A716 5|-| aðal-miðstöð |oflx:n f|heim:jhj|svið:|
A717 4|?| aðal-minni |ofl:n n|heim:5 4|svið:tölvur|
A718 4|?| aðal-námskrá |ofl:n f|heim:ÖÖ|svið:skóli|
A719 5|-| aðal-nóta |oflxx:n f|heim:jhj|svið:|
A720 4|+| aðal-orsök |oflx:n f|heim:jhj|svið:|
A721 5|-| aðal-óvinur |oflx:n m|heim:jhj|svið:|
A722 4|+| aðal-persóna |ofl:n f|heim:4 135|svið:bók|
A723 5|-| aðal-píanókennari |oflxx:n m|heim:2 3|svið:|
A724 5|-| aðal-pósthús |oflxx:n n|heim:jhj|svið:|
A725 4|-| aðal-ráð |ofl:n n|heim:jhj|svið:|
A726 5|-| aðal-ráðskona |oflx:n f|heim:1 3|svið:|
A727 5|-| aðal-rás |oflxx:n f|heim:jhj|svið:|
A728 4|?| aðal-regla |oflxx:n f|heim:jhj|svið:|
A729 5|-| aðal-reikningur |oflx:n m|heim:jhj|svið:|
A730 5|-| aðal-rétt |ofl:n f|heim:jhj|svið:|
A731 5|-| aðal-réttur |ofl:n m|heim:4 135|svið:|
A732 5|-| aðal-rit |oflx:n n|heim:jhj|svið:|
A733 4|+| aðal-ritari |oflx:n m|heim:jhj|svið:|"a. Sameinuðu þjóðanna"
A734 5|-| aðal-ritgerð |oflx:n f|heim:jhj|svið:|
A735 5|-| aðal-ritstjóri |oflxx:n m|heim:1 3|svið:|
A736 5|-| aðal-ríki |oflxx:n n|heim:jhj|svið:|
A737 4|+| aðal-rofi |oflx:n m|heim:jhj|svið:raf|
A738 5|-| aðal-rót |ofl:n f|heim:jhj|svið:|
A739 5|-| aðal-ræða |oflxx:n f|heim:1 4|svið:|
A740 <
A741 4|+| aðal-ræðismaður |ofl:n m|heim:1 3|svið:|
A742 0|-| aðalræðismannsA743 5|-| aðalræðismanns-tign |oflx:n f|heim:1 4|svið:|
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A744 >
A745 5|-| aðal-ræsi |oflx:n n|heim:jhj|svið:|
A746 5|-| aðal-ræsting |oflxx:n f|heim:jhj|svið:|
A747 5|-| aðal-rödd |oflx:n f|heim:jhj|svið:|
A748 5|-| aðal-salur |oflx:n m|heim:1 1|svið:|
A749 5|-| aðal-samgönguæð |ofl:n f|heim:1 2|svið:|
A750 5|-| aðal-samkomustaður |oflxx:n m|heim:1 5|svið:|
A751 4|+| aðal-setning |ofl:n f|heim:jhj|svið:mál|
A752 5|-| aðal-skemmtun |oflx:n f|heim:jhj|svið:|
A753 4|-| aðal-skip |ofl:n n|heim:ÁB|svið:bygg|"a. kirkju"
A754 5|-| aðal-skilyrði |oflxx:n n|heim:jhj|svið:|
A755 4|+| aðal-skipulag |ofl:n n|heim:jhj|svið:bygg|
A756 4|+| aðal-skoðun |ofl:n f|heim:jhj|svið:umferð?|
A757 4|+| aðal-skrifstofa |oflx:n f|heim:1 4|svið:|
A758 4|?| aðal-slagæð |ofl:n f|heim:ElÞjálf|svið:líf|
A759 5|-| aðal-sprauta |oflxx:n f|heim:1 5|svið:fél|"um persónu"
A760 5|-| aðal-starf |oflx:n n|heim:1 3|svið:|
A761 4|+| aðal-stjórn |oflx:n f|heim:jhj|svið:|
A762 5|-| aðal-stjórnunarfulltrúi |oflxx:n m|heim:1 2|svið:|
A763 5|-| aðal-stoð |oflx:n f|heim:jhj|svið:|
A764 5|-| aðal-stofn |oflx:n m|heim:jhj|svið:|
A765 5|-| aðal-styrkur |oflxx:n m|heim:jhj|svið:|
A766 5|-| aðal-stöð |oflx:n f|heim:2 5|svið:|
A767 5|-| aðal-syrgjandi |ofl:n m|heim:1 2|svið:|
A768 5|-| aðal-takmark |oflx:n n|heim:jhj|svið:|
A769 4|?| aðal-talsmaður |oflxx:n m|heim:1 3|svið:|
A770 4|?| aðal-taug |oflx:n f|heim:jhj|svið:|
A771 5|-| aðal-tegund |oflx:n f|heim:jhj|svið:|
A772 5|-| aðal-tekja |oflx:n f|heim:jhj|svið:|
A773 4|+| aðal-tenging |ofl:n f|heim:jhj|svið:mál|
A774 4|?| aðal-tilgangur |oflx:n m|heim:jhj|svið:|
A775 5|-| aðal-tillaga |oflx:n f|heim:jhj|svið:|
A776 5|-| aðal-torg |oflx:n n|heim:3 25|svið:|
A777 5|-| aðal-tónn |oflx:n m|heim:jhj|svið:|
A778 5|-| aðal-tragiskur |oflxx:adj 0|heim:1 3|svið:|
A779 5|-| aðal-tré |oflxx:n n|heim:jhj|svið:|
A780 5|-| aðal-tunga |oflx:n f|heim:jhj|svið:|
A781 4|?| aðal-tölva |ofl:n f|heim:1 4|svið:tölvur|
A782 4|+| aðal-umboð |ofl:n n|heim:jhj|svið:versl|
A783 5|-| aðal-umsjón |oflx:n f|heim:jhj|svið:|
A784 5|-| aðal-undirstaða |oflx:n f|heim:jhj|svið:|
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A785 5|-| aðal-uppistaða |oflx:n f|heim:jhj|svið:|
A786 5|-| aðal-uppskurður |oflx:n m|heim:1 2|svið:|
A787 5|-| aðal-uppspretta |oflx:n f|heim:jhj|svið:|
A788 5|-| aðal-upptök |oflx:n n|heim:jhj|svið:|
A789 5|-| aðal-útfall |oflxx:n n|heim:jhj|svið:|
A790 5|-| aðal-útflutningsvara |oflxx:n f|heim:2 4|svið:|
A791 5|-| aðal-vandamál |ofl:n n|heim:1 1|svið:|
A792 5|-| aðal-vegur |oflx:n m|heim:2 2|svið:|
A793 5|-| aðal-veiðarfæri |ofl:n n|heim:1 4|svið:|
A794 5|-| aðal-veiðistöð |oflxx:n f|heim:jhj|svið:|
A795 5|-| aðal-veiðisvæði |oflxx:n n|heim:1 4|svið:|
A796 5|-| aðal-verðlaun |oflxx:n npl|heim:jhj|svið:|
A797 5|-| aðal-verk |oflxx:n n|heim:jhj|svið:|
A798 5|-| aðal-verkefni |ofl:n n|heim:1 1|svið:|
A799 5|-| aðal-verktaki |oflx:n m|heim:1 4|svið:|
A800 5|-| aðal-vertíð |oflx:n f|heim:jhj|svið:|
A801 5|-| aðal-vél |oflx:n f|heim:jhj|svið:|
A802 5|-| aðal-viðfangsefni |oflx:n n|heim:jhj|svið:|
A803 4|-| aðal-vinda |ofl:n f|heim:Moggi|svið:sjó|
A804 5|-| aðal-vindátt |oflxx:n f|heim:jhj|svið:|
A805 4|?| aðal-vinningur |oflx:n m|heim:jhj|svið:|
A806 4|+| aðal-vígi |oflx:n n|heim:jhj|svið:|
A807 5|-| aðal-þáttur |oflx:n m|heim:jhj|svið:|
A808 5|-| aðal-þilfar |oflx:n n|heim:jhj|svið:|
A809 5|-| aðal-þingmaður |oflx:n m|heim:jhj|svið:|
A810 5|-| aðal-þjóðvegur |oflxx:n m|heim:jhj|svið:|
A811 4|+| aðal-æð |ofl:n f|heim:jhj|svið:veitur|
A812 4|-| aðal-örgjörvi |ofl:n m|heim:1 4|svið:tölvur|
A813 4|-| aðal-öxull |ofl:n m|heim:SJ|svið:bíl|=mainshaft
A814 ][
A815 1|+| aðall |ofl:n m|heim:jhj|svið:|
A816 2|+| aðla |ofl:v 0|heim: 1 2|svið:|
A817 2|?| öðl-un |ofl:n f|heim:Rms|svið:|
A818 0|-| aðalA819 4|+| aðal-borinn |ofl:adj 0|heim:jhj|svið:|
A820 0|-| aðalsA821 5|-| aðals-dramb |oflx:n n|heim:jhj|svið:|
A822 5|-| aðals-frú |oflx:n f|heim:1 1|svið:|
A823 5|-| aðals-góss |oflx:n n|heim:jhj|svið:|
A824 5|-| aðals-höll |ofl:n f|heim:1 2|svið:|
A825 4|+| aðals-maður |ofl:n m|heim:1 2|svið:|
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A826 4|+| aðals-merki |oflxx:n n|heim:2 13|svið:|
A827 4|-| aðals-nafn |ofl:n n|heim:ÁB|svið:|"nafnbót aðalsmanns"
A828 5|-| aðals-nafnbót |ofl:n f|heim:1 2|svið:|
A829 5|-| aðals-stétt |oflx:n f|heim:jhj|svið:|
A830 5|-| aðals-tign |oflx:n f|heim:jhj|svið:|
A831 5|-| aðals-veldi |oflxx:n n|heim:jhj|svið:|
A832 5|-| aðals-þótti |ofl:n m|heim:ÁB|svið:|
A833 4|+| aðals-ætt |oflx:n f|heim:jhj|svið:|
A834 ][
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Viðauki B: Sýnishorn úr skránni B.stofn

B33 ][
B34 1|+| bað |ofl:n n|heim: 32 12345|svið:|"3 merk"
B35 2|+| baða |ofl:v 0|heim: 12 1245|svið:|+osamb
B36 2|-=| baðaður |ofl:v p|heim: 1 3|svið:|«baða ofl:v 0
B37 2|-=| baðandi |ofl:v n|heim:Rms|svið:|«baða ofl:v 0
B38 2|-| bað-andi |ofl:n m|heim:Rms|svið:|
B39 2|-| bað-ari |ofl:n m|heim:Rms|svið:|
B40 2|-| bað-ning |ofl:n f|heim:Rms|svið:|
B41 2|+| böð-un |ofl:n f|heim:jhj|svið:|
B42 0|-| baðB43 5|-| bað-áhald |ofl:n n|heim:jhjss|svið:|
B44 4|-| bað-bursti |ofl:n m|heim:ÁB|svið:|
B45 4|-| bað-duft |ofl:n n|heim:ÁB|svið:|
B46 <
B47 4|-| bað-fang |ofl:n n|heim:jhjss|svið:|
B48 4|-| bað-föng |ofl:n npl|heim:jhjss|svið:|úrelt
B49 >
B50 4|+| bað-föt |ofl:n npl|heim:jhjss|svið:fatn|
B51 5|-| bað-gestur |ofl:n m|heim:jhjss|svið:|
B52 4|+| bað-handklæði |ofl:n n|heim:jhjss|svið:húsbún|
B53 4|+| bað-heitur |ofl:adj 0|heim:jhjss|svið:|
B54 4|+| bað-hengi |ofl:n n|heim:jhjss|svið:húsbún|
B55 4|+| bað-herbergi |ofl:n n|heim: 9 125|svið:hús|
B56 4|+| bað-hetta |ofl:n f|heim:jhjss|svið:fatn|
B57 4|+| bað-hiti |ofl:n m|heim:jhjss|svið:|
B58 4|+?| bað-hús |ofl:n n|heim: 1 2|svið:hús|
B59 4|-| bað-höll |ofl:n f|heim:jhjss|svið:|
B60 4|+| bað-kar |ofl:n n|heim:jhjss|svið:hús|–>baðker ofl:n n
B61 4|+| bað-ker |ofl:n n|heim: 3 24|svið:hús|
B62 4|-?| bað-klefi |ofl:n m|heim:jhjss|svið:hús|
B63 5|-| bað-kúfur |ofl:n m|heim:jhjss|svið:|
B64 5|-| bað-laug |ofl:n f|heim:jhjss|svið:|
B65 5|-| bað-líf |ofl:n n|heim:jhjss|svið:|
B66 4|-| bað-lyf |ofl:n n|heim:jhjss|svið:landb|
B67 5|-| bað-lögur |ofl:n m|heim:jhjss|svið:snyrting|
B68 5|-| bað-meðal |ofl:n n|heim:jhjss|svið:|
B69 4|+| bað-motta |ofl:n f|heim:jhjss|svið:húsbún|
B70 5|-| bað-ofn |ofl:n m|heim:jhjss|svið:|
B71 4|+| bað-salt |ofl:n n|heim:jhjss|svið:snyrting|
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B72 5|-| bað-salur |ofl:n m|heim:jhjss|svið:|
B73 4|+| bað-sápa |ofl:n f|heim:jhjss|svið:snyrting|
B74 4|+| bað-sloppur |ofl:n m|heim:jhjss|svið:fatn|
B75 5|-| bað-spegill |ofl:n m|heim: 1 5|svið:húsbún|
B76 4|+| bað-staður |ofl:n m|heim:jhjss|svið:|
B77 5|-| bað-stjóri |ofl:n m|heim:jhjss|svið:|
B78 <
B79 4|+| bað-stofa |ofl:n f|heim: 3 35|svið:bygg|
B80 0|-| baðstofuB81 5|-| baðstofu-bað |ofl:n n|heim:jhjss|svið:|
B82 5|-| baðstofu-burst |ofl:n f|heim:jhjss|svið:|
B83 5|-| baðstofu-bygging |ofl:n f|heim:jhjss|svið:|
B84 5|-| baðstofu-dyr |ofl:n fpl|heim:jhjss|svið:|
B85 5|-| baðstofu-endi |ofl:n m|heim:jhjss|svið:|
B86 5|-| baðstofu-fjós |ofl:n n|heim:jhjss|svið:|
B87 5|-| baðstofu-gafl |ofl:n m|heim:jhjss|svið:|
B88 5|-| baðstofu-gluggi |ofl:n m|heim:jhjss|svið:|
B89 5|-| baðstofu-gólf |ofl:n n|heim:jhjss|svið:|
B90 5|-| baðstofu-göng |ofl:n npl|heim:jhjss|svið:|
B91 5|-| baðstofu-hiti |ofl:n m|heim:jhjss|svið:|
B92 5|-| baðstofu-hjal |ofl:n n|heim:jhjss|svið:|
B93 5|-| baðstofu-horn |ofl:n n|heim:jhjss|svið:|
B94 5|-| baðstofu-hreysi |ofl:n n|heim:jhjss|svið:|
B95 5|-| baðstofu-hró |ofl:n n|heim:jhjss|svið:|
B96 5|-| baðstofu-hróf |ofl:n n|heim:jhjss|svið:|
B97 5|-| baðstofu-hurð |ofl:n f|heim:jhjss|svið:|
B98 5|-| baðstofu-hús |ofl:n n|heim:jhjss|svið:|
B99 4|-| baðstofu-kaldur |ofl:adj 0|heim:jhjss|svið:|
B100 5|-| baðstofu-kytra |ofl:n f|heim:jhjss|svið:|
B101 5|-| baðstofu-líf |ofl:n n|heim:jhjss|svið:|
B102 5|-| baðstofu-loft |ofl:n n|heim:jhjss|svið:|
B103 5|-| baðstofu-menning |ofl:n f|heim:jhjss|svið:|
B104 5|-| baðstofu-mænir |ofl:n m|heim:jhjss|svið:|
B105 5|-| baðstofu-ofn |ofl:n m|heim:jhjss|svið:|
B106 5|-| baðstofu-ónn |ofl:n m|heim:jhjss|svið:|
B107 4|-?| baðstofu-pallur |ofl:n m|heim:jhjss|svið:|
B108 5|-| baðstofu-ræfill |ofl:n m|heim:jhjss|svið:|
B109 5|-| baðstofu-skrifli |ofl:n n|heim:jhjss|svið:|
B110 5|-| baðstofu-stafn |ofl:n m|heim:jhjss|svið:|
B111 5|-| baðstofu-stigi |ofl:n m|heim:jhjss|svið:|
B112 5|-| baðstofu-strompur |ofl:n m|heim:jhjss|svið:|
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B113 5|-| baðstofu-súð |ofl:n f|heim:jhjss|svið:|
B114 5|-| baðstofu-tóft |ofl:n f|heim:jhjss|svið:|
B115 5|-| baðstofu-tótt |ofl:n f|heim:jhjss|svið:|
B116 5|-| baðstofu-veggur |ofl:n m|heim:jhjss|svið:|
B117 5|-| baðstofu-ylur |ofl:n m|heim:jhjss|svið:|
B118 5|-| baðstofu-þak |ofl:n n|heim:jhjss|svið:|
B119 5|-| baðstofu-þekja |ofl:n f|heim:jhjss|svið:|
B120 5|-| baðstofu-þil |ofl:n n|heim:jhjss|svið:|
B121 5|-| baðstofu-þrep |ofl:n n|heim:jhjss|svið:|
B122 >
B123 4|+| bað-strönd |ofl:n f|heim: 3 45|svið:|
B124 5|-| bað-tæki |ofl:n n|heim:jhjss|svið:|
B125 <
B126 4|+| bað-vatn |ofl:n n|heim:jhjss|svið:|+osamb
B127 0|-| baðvatnsB128 5|-| baðvatns-geymir |ofl:n m|heim:jhjss|svið:|
B129 >
B130 4|-?| bað-vog |ofl:n f|heim:ÁB|svið:hús|
B131 4|-?| bað-vörður |ofl:n m|heim:jhjss|svið:|
B132 5|-| bað-þró |ofl:n f|heim:jhjss|svið:|
B133 ][
...
B500 ][
B501 1|+| baka |ofl:v 0|heim: 10 123|svið:matur/|"ath. merk"
B501,1 2|+=| bakast |ofl:v m|heim: jhj|svið:matur/|«baka ofl:v 0
B502 <
B503 2|+| baka |ofl:n f|heim:jhj|svið:matur|
B504 0|@| böku- ||||@baka ofl:n f
B505 5|-| böku-botn |ofl:n m|heim:örb.sh|svið:matur|
B506 5|-| böku-deig |ofl:n n|heim:örb.sh|svið:matur|
B507 5|-| böku-diskur |ofl:n m|heim:örb.sh|svið:matur|
B508 >
B509 0|-| -bakaður |ofl:adj 0|heim:jhj|svið:|
B510 2|-| bak-aður |ofl:adj 0|heim:Rms|svið:|
B511 2|-| bak-an |ofl:n f|heim:Rms|svið:|
B512 <
B513 2|+| bak-ari |ofl:n m|heim:jhj|svið:iðn/matur|
B514 0|-| bakara- ||||
B515 4|-| Bakara-brekka |ofl:n f|heim: 1 1|svið:land|
B516 5|-| bakara-búð |ofl:n f|heim:jhjss|svið:|
B517 5|-| bakara-iðn |ofl:n f|heim:jhjss|svið:|
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B518 4|+| bakara-meistari |ofl:n m|heim:jhjss|svið:iðn|
B519 4|-?| bakara-ofn |ofl:n m|heim:jhjss|svið:húsbún|
B520 5|-| bakara-stétt |ofl:n f|heim:jhjss|svið:|
B521 4|+| bakara-sveinn |ofl:n m|heim:jhjss|svið:iðn|
B522 ><
B523 2|+| bakarí |ofl:n n|heim: 4 1235|svið:versl/iðn|
B524 0|-| bakarís- ||||
B525 5|-| bakarís-bakkelsi |ofl:n n|heim: 1 1|svið:matur|
B526 5|-| bakarís-brauð |ofl:n n|heim:jhjss|svið:matur|
B527 5|-| bakarís-terta |ofl:n f|heim:jhjss|svið:matur|
B528 5|-| bakarís-vínarbrauð |ofl:n n|heim: 1 3|svið:matur|
B529 >
B529,1 0|-| bakarB530 4|+| bakar-ofn |ofl:n m|heim: 2 35|svið:húsbún|
B531 2|+| bakk-elsi |ofl:n n|heim:jhjss|svið:matur|
B532 <
B533 2|+| bök-un |ofl:n f|heim:jhj|svið:|
B534 0|-| bökunar- ||||
B535 5|-| bökunar-aðferð |ofl:n f|heim:jhjss|svið:|
B536 5|-| bökunar-efni |ofl:n n|heim:jhjss|svið:|
B537 5|-| bökunar-feiti |ofl:n f|heim:jhjss|svið:|
B538 5|-| bökunar-hella |ofl:n f|heim:jhjss|svið:húsbún|
B539 5|-| bökunar-hiti |ofl:n m|heim:jhjss|svið:|
B540 5|-| bökunar-hólf |ofl:n n|heim:jhjss|svið:|
B541 5|-| bökunar-hús |ofl:n n|heim:jhjss|svið:|
B542 4|-| bökunar-leir |ofl:n m|heim:heils 17|svið:|
B543 5|-| bökunar-ofn |ofl:n m|heim:jhjss|svið:húsbún?|
B544 4|-| bökunar-pappír |ofl:n m|heim:Gestgj|svið:matur|
B545 4|-?| bökunar-plata |ofl:n f|heim:jhjss|svið:húsbún|
B546 4|-| bökunar-rist |ofl:n f|heim:Gestgj|svið:matur|
B547 4|-| bökunar-tími |ofl:n m|heim:jhjss|svið:|
B548 5|-| bökunar-trog |ofl:n n|heim: 1 4|svið:|
B549 5|-| bökunar-ús |ofl:|heim:jhjss|svið:| ???
B550 5|-| bökunar-vara |ofl:n f|heim:jhjss|svið:|
B551 ><
B552 2|+| bak-ning |ofl:n f|heim:jhj|svið:|
B553 2|-| bak-ningur |ofl:n m|heim:Rms|svið:|
B554 ><
B555 2|+| bakstur |ofl:n m|heim: 5 1235|svið:matur/lækn?|
B556 0|-| bakstursB557 5|-| baksturs-hiti |ofl:n m|heim:jhjss|svið:|
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B558 5|-| baksturs-ilmur |ofl:n m|heim:jhjss|svið:|
B559 4|+| baksturs-ofn |ofl:n m|heim:jhjss|svið:húsbún|
B560 >
B561 ][
...
B855 ][
B856 1|?| band |ofl:adj 0|heim: 1 5|svið:|
B857 1|+| band |ofl:n n|heim: 24 12345|svið:|"12 merk"
B857,1 1|+=| bönd |ofl:n npl|heim: jhj|svið:|«band ofl:n n
B858 2|-| banda |ofl:v 0|heim: 9 125|svið:|=hnýta upp í hest; beisla
B859 2|-=| bandaður |ofl:v p|heim:Rms|svið:|«banda ofl:v 0
B860 <
B861 2|+| band-ingi |ofl:n m|heim:jhj|svið:|
B862 2|-| bandingja |ofl:v 0|heim:Rms|svið:| tengist fuglatekju
B863 2|-=| bandingjaður |ofl:v p|heim:Rms|svið:|«bandingja ofl:v 0
B864 >
B865 2|-| bendi |ofl:n m|heim:Rms|svið:|=band, reipi
B866 0|-| bandaB867 4|-?| banda-dagur |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|=1.ág
B868 4|-| banda-glufa |ofl:n f|heim:ÁB|svið:|=raddbandaglufa
B869 4|-| banda-hlutur |ofl:n m|heim:ÁB|svið:bjargsig|
B870 <
B871 4|+| banda-lag |ofl:n n|heim: 22 34|svið:|
B872 0|-| bandalagsB873 5|-| bandalags-flokkur |ofl:n m|heim: 2 3|svið:|
B874 5|-| bandalags-hugmynd |ofl:n f|heim: 1 3|svið:|
B875 5|-| bandalags-ríki |ofl:n n|heim: 3 4|svið:|
B876 5|-| bandalags-sáttmáli |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|
B877 5|-| bandalags-þjóð |ofl:n f|heim: 1 4|svið:|
B878 >
B879 4|-| banda-leikur |ofl:n m|heim:ÁB|svið:|=brúarleikur
B880 4|+| banda-letur |ofl:n n|heim:jhjss|svið:vefn/bók|
B881 <
B882 4|+| banda-maður |ofl:n m|heim: 6 234|svið:|
B883 0|-| bandamannaB884 5|-| bandamanna-her |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|
B885 4|+=| banda-menn |ofl:n mpl|heim:kb|svið:|«bandamaður ofl:n m
B886 >
B887 5|-| banda-saumur |oflx:n m|heim:jhjss|svið:saum|
B888 4|+| banda-skór |oflx:n m|heim:jhjss|svið:fatn|=sandalar
B889 0|-| band-1 ||||
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B890 4|-| band-beisli |ofl:n n|heim:jhjss|svið:hest|
B891 9|| band-breidd |ofl:n f|heim:ÖÖ|svið:rafeind|
B892 9|| band-fiskar |ofl:n mpl|heim:ÁB|svið:dýr|=Taenioidei
B893 <
B894 4|-| band-flétta |ofl:n f|heim:ÁB|svið:smíði/vefn|
B895 4|-| band-fléttingur |oflxx:n m|heim:jhjss|svið:|
B896 >
B897 4|-| band-fætingabrögð |ofl:n npl|heim:ÁB|svið:|+osamb
B898 5|-| band-gaukull |ofl:n m|heim:jhjss|svið:|
B899 4|-| band-hald |ofl:n n|heim:ÁB|svið:|"riklingur eða hákarl .."
B900 4|-| band-hespa |oflxx:n f|heim:jhjss|svið:prjón|
B901 4|-| band-hnoða |ofl:n n|heim:jhjss|svið:prjón?|
B902 4|-| band-hnota |oflxx:n f|heim:jhjss|svið:prjón|
B903 4|-| band-hnykill |oflx:n m|heim:jhjss|svið:prjón|
B904 5|-| band-hönk |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|
B905 4|?| band-laga |ofl:adj 0|heim:jhjss|svið:gras|
B906 5|-| band-laus |oflx:adj 0|heim:jhjss|svið:|
B907 4|-| band-mál |ofl:n n|heim:jhjss|svið:landb|=mæling
B908 <
B909 4|+| band-ormur |ofl:n m|heim:jhjss|svið:dýr/jur?|=Cestodes
B910 0|-| bandormsB911 5|-| bandorms-egg |ofl:n n|heim:GreBerMat|svið:líf|
B912 ><
B913 4|-| band-prjón |ofl:n n|heim:jhjss|svið:prjón|
B914 4|+| band-prjónn |ofl:n m|heim:jhjss|svið:prjón|
B915 >
B916 5|-| band-reipi |oflxx:n n|heim:jhjss|svið:|
B917 4|-| band-rjúpa |ofl:n f|heim:ÁB|svið:|=bandhnykill
B918 5|-| band-rokkur |oflx:n m|heim:jhjss|svið:vefn|
B919 4|-| band-rún |oflx:n f|heim:jhjss|svið:rúnir|
B920 5|-| band-ræma |oflxx:n f|heim:jhjss|svið:|
B921 4|-| band-skrift |ofl:n f|heim:ÁB|svið:|
B922 4|+| band-spotti |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|
B923 4|+| band-stafur |ofl:n m|heim:jhjss|svið:mál|
B924 4|-| band-stagað |ofl:adj n|heim:ÁB|svið:brag|
B925 4|-| band-stóll |ofl:n m|heim:ÁB|svið:vefn|=spjaldvefur
B926 4|+| band-sög |ofl:n f|heim:jhjss|svið:smíði|
B927 <
B928 4|-| band-venja |ofl:v 0|heim:jhjss|svið:|
B929 4|+| band-vanur |oflx:adj 0|heim:jhjss|svið:hest|
B930 ><
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B931 4|+| band-vefur |ofl:n m|heim: 2 4|svið:líf|
B932 0|-| bandvefjar- |||
B933 4|-| bandvefjar-lag |ofl:n n|heim:heilsuf.sh|svið:lækn|
B934 5|-| bandvefjar-strengur |ofl:n m|heim: 1 4|svið:|
B935 0|-| bandvefja- |||
B936 4|-| bandvefja-myndun |ofl:n f|heim:heilsuf.sh|svið:lækn|
B937 0|-| bandvefs- |||
B938 5|-| bandvefs-himna |oflxx:n f|heim:jhjss|svið:|
B939 5|-| bandvefs-sjúkdómur |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|
B940 5|-| bandvefs-æxli |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
B941 ><
B942 4|-| band-þjöl |oflx:n f|heim:ÞGVélsm|svið:smíði|
B943 0|-| bandþjala- ||||
B944 4|?| bandþjala-vél |ofl:n f|heim:ÞGVélsm|svið:smíði|
B945 >
B946 0|+| band-2 ||||"áhersla"
B947 4|+| band-brjálaður |ofl:adj 0|heim:jhjss|svið:|
B948 <
B949 0|-| bandhringaB950 4|+?| bandhringa-vitlaus |oflx:adj 0|heim:jhjss|svið:|
B951 !|?| band-hringla |ofl:n f|heim:jhjss|svið:|
B952 4|+| band-hringlandi |ofl:adj 0|heim:jhjss|svið:|
B953 >
B954 4|+| band-óður |ofl:adj 0|heim:jhjss|svið:|
B955 <
B956 4|+?| band-sjóðandi |oflx:adj 0|heim:jhjss|svið:|
B957 0|-| bandsjóðandiB958 4|-?| bandsjóðandi-vitlaus |oflx:adj 0|heim:jhjss|svið:|
B959 ><
B960 4|-| band-syngjandi |ofl:adj 0|heim:jhjss|svið:|
B961 0|-| bandsyngjandiB962 4|-| bandsyngjandi-vitlaus |oflx:adj 0|heim:jhjss|svið:|
B963 >
B964 4|+| band-vitlaus |oflx:adj 0|heim:jhjss|svið:|
B965 <
B966 4|-| band-þreifa |oflx:v 0|heim:jhjss|svið:|
B967 4|+| band-þreifandi |oflx:adj 0|heim:jhjss|svið:|
B968 >
B969 ][
...
B1185 ][
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B1186 1|+| barð |ofl:n n|heim: 5 345|svið:|"5 merk"
B1187 2|-| börð-óttur |ofl:adj 0|heim:Rms|svið:|
B1188 0|-| barðaB1189 5|-| barða-breiður |oflx:adj 0|heim:jhjss|svið:fatn?|
B1190 5|-| Barða-grunn |ofl:n n|heim: 1 4|svið:|
B1191 4|-?| barða-hattur |ofl:n m|heim:jhjss|svið:fatn|
B1192 9|| barða-kati |ofl:n m|heim:ÁB|svið:dýr|=Trichotropis borealis
B1193 5|-| barða-mikill |oflx:adj 0|heim:jhjss|svið:|
B1194 4|-| barða-prjón |ofl:n n|heim:ÁB|svið:prjón|=garðaprjón
B1195 9|| barða-stjarna |ofl:n f|heim:ÁB|svið:dýr|=Diplopteraster multipes
B1196 9|| barða-ætt |ofl:n f|heim:ÁB|svið:dýr|=Aporrhaidae
B1197 4|+?| barða-stór |ofl:adj 0|heim: 2 15|svið:fatn?|
B1198 0|-| barðB1199 9|| barð-fiskur |ofl:n m|heim:ÁB|svið:|=beinhákarl
B1200 5|-| barð-brún |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|
B1201 9|| barð-sili |ofl:n m|heim:ÁB|svið:dýr|="loðna.kk"
B1202 ][
...
B1231 ][
B1232 1|-| bark |ofl:n n|heim:Rms|svið:|
B1233 1|+| barka |ofl:v 0|heim:Rms|svið:|"4 merk"ATH dæmi í Rms
B1234 2|-=| barkaður |ofl:v p|heim:Rms|svið:|«barka ofl:v 0
B1235 2|+| barkandi |ofl:adj 0|heim:Rms|svið:| ATH dæmi í Rms
B1236 ][
B1237 1|+| barki |ofl:n m|heim: 7 25|svið:|"á manni .."/"sveigjanleg slanga .. (ryksugub. ..)"
B1238 0|-| barka-1 ||||
B1239 4|-| barka-biti |ofl:n m|heim:ÁB|svið:|+osamb?
B1240 9|-| barka-blaðka |ofl:n f|heim:ÁB|svið:lækn|=barkalok
B1241 4|+| barka-bólga |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|=tracheitis
B1242 5|-| barka-grein |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|
B1243 5|-| barka-hljóð |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
B1244 4|+| barka-kvef |ofl:n n|heim:ÁB|svið:lækn|=tracheitis
B1245 4|+| barka-kýli |ofl:n n|heim:jhjss|svið:|
B1246 4|+| barka-lok |ofl:n n|heim:jhjss|svið:|=epiglottis
B1247 9|-| barka-maðkur |ofl:n m|heim:ÁB|svið:landb|"stóri lungnaormur"
B1248 5|-| barka-op |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
B1249 5|-| barka-pípa |oflxx:n f|heim:jhjss|svið:|
B1250 5|-| barka-skurður |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|
B1251 4|-?| barka-slanga |ofl:n f|heim:jhjss|svið:vél|
B1252 5|-| barka-strengur |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|??

8 VIÐAUKI B: SÝNISHORN ÚR SKRÁNNI B.STOFN
B1253 <
B1254 2|+| berkja |ofl:n f|heim:Rms|svið:lækn/dýr|=Scolytidae,Ipidae
B1255 0|-| berkjuB1256 4|+| berkju-bólga |ofl:n f|heim:jhjss|svið:lækn|
B1257 5|-| berkju-himna |oflxx:n f|heim:jhjss|svið:|
B1258 4|-?| berkju-kvef |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
B1259 4|-| berkju-speglun |ofl:n f|heim:BISýkl|svið:lækn|=Bronchioscopia
B1260 4|-| berkju-víkkandi |ofl:adj 0|heim:barn.sh|svið:lækn|
B1261 0|-| berknaB1262 9|| berkna-kvef |ofl:n n|heim:ÁB|svið:lækn|=bronchitis
B1263 >
B1264 ][
B1265 1|+| barki |ofl:n m|heim:ÁB|svið:sjó|
B1266 1|+| barkur |ofl:n m|heim:jhj|svið:|
B1267 0|-| barka-2
B1268 4|-?| barka-maður |oflx:n m|heim:jhjss|svið:sjó|"ræðari"
B1269 5|-| barka-róður |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|??
B1270 5|-| barka-þófta |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|
B1271 1|-?| barkantína |ofl:n f|heim:Rms|svið:|
B1272 0|-| barkB1273 4|+| bark-skip |ofl:n n|heim: 2 34|svið:|
B1274 0|-| barkar- ||||
B1275 5|-| barkar-kæna |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|??
B1276 4|-?| barkar-lag |oflx:n n|heim:jhjss|svið:brag|=barkarljóð (??)
B1277 4|-?| barkar-ljóð |ofl:n n|heim:ÁB|svið:brag|=barkarlag (??)
B1278 ][
B1279 1|+| börkur |ofl:n m|heim: 2 15|svið:|"ath. merk"
B1280 2|-| berki |ofl:n n|heim:Rms|svið:|??
B1281 2|-| berkjast |ofl:v m|heim:ÁB|svið:|
B1282 2|-| berktur |ofl:adj 0|heim:Rms|svið:|
B1283 <
B1284 2|+| börk-un |ofl:n f|heim:Rms|svið:|=sútun /=barklitun
B1285 0|-| börkunarB1286 5|-| börkunar-ker |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
B1287 >
B1288 0|@| barkar- ||||@börkur ofl:n m
B1289 5|-| barkar-bátur |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|
B1290 9|| barkar-bjalla |ofl:n f|heim:ÁB|svið:dýr|=berkja
B1291 5|-| barkar-bútur |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|
B1292 4|?| barkar-dýr |ofl:n n|heim:jhjss|svið:dýr|=Rhytina
B1293 5|-| barkar-efni |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
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B1294 5|-| barkar-flysja |ofl:n f|heim: 1 1|svið:|
B1295 <
B1296 5|-| barkar-lita |oflx:v 0|heim:jhjss|svið:|
B1297 5|-| barkar-litaður |oflx:adj 0|heim:jhjss|svið:|
B1298 5|-| barkar-litur |oflxx:n m|heim:jhjss|svið:|
B1299 >
B1300 5|-| barkar-lögur |oflxx:n m|heim:jhjss|svið:|
B1301 5|-| barkar-ræma |oflxx:n f|heim:jhjss|svið:|
B1302 5|-| barkar-seyði |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
B1303 5|-| barkar-stykki |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
B1304 4|+| barkar-sýra |oflxx:n f|heim:jhjss|svið:|=sútunarsýra
B1305 0|-| barkB1306 4|-| bark-bátur |ofl:n m|heim:ÁB|svið:|=bátur úr trjáberki (ÁB) ??
B1307 9|| bark-bjalla |ofl:n f|heim:ÁB|svið:dýr|=Ernobius mollis
B1308 9|| bark-hormón |ofl:n m|heim:ÖÖ|svið:líf|
B1309 5|-| bark-lag |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
B1310 <
B1311 4|+| bark-lita |oflx:v 0|heim:jhjss|svið:|
B1312 5|-| bark-litaður |oflx:adj 0|heim:jhjss|svið:|
B1313 5|-| bark-litur |oflxx:n m|heim:jhjss|svið:|
B1314 >
B1315 4|-| bark-rauður |ofl:adj 0|heim:ÁB|svið:litur|=dökkrauður
B1316 4|+| bark-sýra |oflxx:n f|heim:jhjss|svið:|=sútunarsýra
B1317 ][
B1318 2|-| bark-legur |ofl:adj 0|heim:Rms|svið:|1 d. í Rms.
B1319 5|-| barka-rúm |oflxx:n n|heim:jhjss|svið:|1 d. í Rms.
B1320 ][
...
B1337 ][
B1338 1|+| barn |ofl:n n|heim: 694 12345|svið:|"4 merk"
B1339 2|+| barna |ofl:v 0|heim: 4 1|svið:|"2 merk"
B1340 2|+| barna-lega |ofl:adv 0|heim: 1 1|svið:|
B1341 2|+| barna-legur |ofl:adj 0|heim: 4 1235|svið:|
B1342 2|+| barna-skapur |ofl:n m|heim: 2 1|svið:|
B1343 <
B1344 2|+| barn-dómur |ofl:n m|heim:jhjss|svið:|
B1345 2|-| barndóm-lega |ofl:adv 0|heim:Rms|svið:|
B1346 2|-| barndóm-legur |ofl:adj 0|heim:Rms|svið:|
B1347 0|-| barndómsB1348 4|+| barndóms-ár |ofl:n n|heim:jhjss|svið:|
B1349 24|-| barndóms-lega |ofl:adv 0|heim:Rms|svið:|

62

8 VIÐAUKI B: SÝNISHORN ÚR SKRÁNNI B.STOFN
B1350 24|-| barndóms-legur |ofl:adj 0|heim:Rms|svið:|
B1351 >
B1352 2|-| barnleg-leikur |ofl:n m|heim:Rms|svið:|
B1353 2|-| barn-legur |ofl:adj 0|heim:Rms|svið:|
B1354 2|+| barns-lega |ofl:adv 0|heim: 1 2|svið:|
B1355 2|+| barns-legur |ofl:adj 0|heim: 4 235|svið:|
B1356 0|-| barnaB1357 5|-| barna-ár |ofl:n n|heim:jhjss|svið:|
B1358 5|-| barna-baðstofa |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|
B1359 5|-| barna-ball |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
B1360 4|+| barna-barn |ofl:n n|heim: 2 3|svið:ætt|
B1361 4|+| barna-barnabarn |oflxx:n n|heim:jhjss|svið:ætt|
B1362 <
B1363 4|-| barna-bílpúði |ofl:n m|heim:SH|svið:bíl|
B1364 4|-| barna-bílstóll |ofl:n m|heim:kb|svið:bíl|
B1365 >
B1366 4|+| barna-blað |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
B1367 5|-| barna-boð |oflxx:n n|heim:jhjss|svið:|
B1368 <
B1369 4|+| barna-bók |ofl:n f|heim: 1 1|svið:bók|
B1370 0|-| barnabókaB1371 5|-| barnabóka-ritun |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|
B1372 >
B1373 5|-| barna-bókasafn |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
B1374 5|-| barna-bókmenntir |oflx:n fpl|heim:jhjss|svið:|
B1375 9|-| barna-bóla |ofl:n f|heim:ÁB|svið:lækn|=bólusótt???
B1376 5|-| barna-bót |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|
B1377 4|+| barna-brek |ofl:n npl|heim:jhjss|svið:|+osamb
B1378 5|-| barna-bætir |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|
B1379 4|+| barna-bætur |ofl:n fpl|heim:trygg 1|svið:trygg|
B1380 5|-| barna-dagur |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|
B1381 5|-| barna-dauði |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|
B1382 5|-| barna-deild |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|
B1383 4|+| barna-efni |oflx:n n|heim:jhjss|svið:fjölmiðlar|
B1384 5|-| barna-fangelsi |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
B1385 4|-| barna-faraldur |ofl:n m|heim:ÁB|svið:|
B1386 5|-| barna-fatnaður |oflx:n m|heim:jhjss|svið:fatn|
B1387 4|-| barna-fár |ofl:n n|heim:ÁB|svið:|
B1388 5|-| barna-fjöldi |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|
B1389 4|+| barna-fjölskylda |ofl:n f|heim:jhjss|svið:|
B1390 9|-| barna-flog |ofl:n n|heim:ÁB|svið:lækn|=Lampsia infantum
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B1391 5|-| barna-flokkur |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|
B1392 4|-| barna-fræðsla |oflx:n f|heim:jhjss|svið:skóli|
B1393 4|+| barna-fæla |ofl:n f|heim:jhjss|svið:|
B1394 5|-| barna-föt |ofl:n npl|heim: 2 5|svið:fatn|
B1395 5|-| barna-gaman |oflxx:n n|heim:jhjss|svið:|
B1396 <
B1397 5|-| barna-geðdeild |ofl:n f|heim: 1 1|svið:|
B1398 5|-| barna-geðlæknir |oflxx:n m|heim:jhjss|svið:|
B1399 >
B1400 4|-?| barna-girnd |ofl:n f|heim:geðl.sh|svið:sál|=Pedophilia
B1401 4|-?| barna-glingur |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
B1402 4|-| barna-grýla |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|=barnafæla
B1403 4|-| barna-guðsþjónusta |oflxx:n f|heim:jhjss|svið:|
B1404 4|+| barna-gull |oflxx:n n|heim:jhjss|svið:/dýr|
B1405 4|+| barna-gæla |ofl:n f|heim:jhjss|svið:|"ath. merk"/=barngæla (?)
B1406 4|+| barna-gæsla |ofl:n f|heim: 1 2|svið:|
B1407 <
B1408 4|+| barna-heimili |ofl:n n|heim: 2 45|svið:|
B1409 0|-| barnaheimilisB1410 5|-| barnaheimilis-aðstaða |ofl:n f|heim: 1 4|svið:|
B1411 5|-| barnaheimilis-pláss |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
B1412 >
B1413 5|-| barna-herbergi |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
B1414 5|-| barna-hjal |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
B1415 4|+| barna-hjálp |ofl:n f|heim:jhjss|svið:|
B1416 5|-| barna-hjörð |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|
B1417 5|-| barna-hópur |ofl:n m|heim: 4 23|svið:|
B1418 5|-| barna-hrúga |oflxx:n f|heim:jhjss|svið:|
B1419 4|-| barna-hæli |ofl:n n|heim:ÁB|svið:|
B1420 4|-| barna-ís |ofl:n m|heim:moggi 4|svið:matur|
B1421 4|+| barna-karl |ofl:n m|heim:jhjss|svið:|
B1422 4|+| barna-kennari |ofl:n m|heim: 2 5|svið:skóli|
B1423 4|+| barna-kennsla |oflx:n f|heim:jhjss|svið:skóli|
B1424 5|-| barna-kerling |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|
B1425 4|+| barna-kerra |oflxx:n f|heim:jhjss|svið:|
B1426 5|-| barna-kjöt |ofl:n n|heim: 1 1|svið:|
B1426,1 4|?| barna-klám |ofl:n n|heim:MoggAds|svið:fél?|
B1427 4|-| barna-kona |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|
B1428 9|| barna-krampi |ofl:n m|heim:ÁB|svið:|=barnaflog
B1429 5|-| barna-kvak |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
B1430 4|-| barna-lag |ofl:n n|heim: 38 14|svið:tónl|
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B1431 4|+| barna-lán |ofl:n n|heim: 1 3|svið:|
B1432 4|-?| barna-leikfang |oflxx:n n|heim:jhjss|svið:|
B1433 4|-| barna-leikrit |ofl:n n|heim: 2 3|svið:leikhús|
B1434 4|+| barna-leikur |ofl:n m|heim: 1 2|svið:|
B1435 4|+| barna-leikvöllur |ofl:n m|heim: 1 4|svið:|
B1436 4|+| barna-lífeyrir |ofl:n m|heim: 1 4|svið:trygg|
B1437 5|-| barna-lík |ofl:n n|heim: 5 1|svið:|
B1438 5|-| barna-ljóð |oflxx:n n|heim:jhjss|svið:|
B1439 4|-| barna-lög |ofl:n npl|heim:réttba.sh|svið:jur|
B1440 5|-| barna-lund |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|
B1441 4|+| barna-læknir |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|
B1442 4|+| barna-lærdómur |ofl:n m|heim:jhjss|svið:|"2 merk"
B1443 5|-| barna-læti |oflx:n npl|heim:jhjss|svið:|
B1444 4|-?| barna-maður |ofl:n m|heim:jhjss|svið:|"barnmargur maður"
B1445 4|+| barna-matur |ofl:n m|heim:jhjss|svið:matur|
B1446 4|+?| barna-mál |ofl:n n|heim: 1 5|svið:mál|
B1447 4|+| barna-meðfæri |oflxx:n n|heim:jhjss|svið:|+osamb
B1448 5|-| barna-menntun |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|
B1449 5|-| barna-missir |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|
B1450 4|-| barna-mjólk |ofl:n f|heim:ÁB|svið:|
B1451 4|+| barna-mjöl |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
B1452 4|+| barna-mold |oflx:n f|heim:jhjss|svið:jarð|
B1453 5|-| barna-morð |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
B1454 5|-| barna-morðingi |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|
B1455 4|+| barna-mosi |ofl:n m|heim:jhjss|svið:gras|=Sphagnum
B1456 5|-| barna-móðir |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|
B1457 4|-?| barna-mynd |ofl:n f|heim:jhjss|svið:kvikmyndir|
B1458 5|-| barna-ólán |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
B1459 5|-| barna-peli |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|
B1460 4|+| barna-pía |ofl:n f|heim: 1 5|svið:|
B1461 4|+| barna-próf |oflx:n n|heim:jhjss|svið:skóli|
B1462 4|-| barna-púður |ofl:n n|heim:ÁB|svið:snyrting|
B1463 4|+| barna-pössun |ofl:n f|heim: 1 1|svið:|
B1464 5|-| barna-réttindi |ofl:n npl|heim: 1 4|svið:|
B1465 5|-| barna-réttur |ofl:n m|heim: 3 4|svið:|
B1466 5|-| barna-ríll |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|
B1467 9|-| barna-rót |ofl:n f|heim:ÁB|svið:gras|=Coeloglossum viride
B1468 5|-| barna-rómur |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|
B1469 5|-| barna-rugl |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
B1470 4|-| barna-rúm |ofl:n n|heim: 1 5|svið:húsbún|
B1471 5|-| barna-rýja |oflxx:n f|heim:jhjss|svið:|
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B1472 5|-| barna-saga |ofl:n f|heim: 1 1|svið:|
B1472,1 <
B1473 4|+| barna-sálarfræði |ofl:n f|heim:jhjss|svið:sál|
B1473,1 4|+| barna-sálfræði |ofl:n f|heim:jhjss|svið:sál|
B1473,2 >
B1474 4|-| barna-seta |ofl:n f|heim:vá 17|svið:bíl|"í bíl"
B1475 4|+| barna-sjúkdómur |ofl:n m|heim:jhjss|svið:lækn|
B1476 5|-| barna-skari |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|
B1477 4|-| barna-skeið |ofl:n f|heim:jhjss|svið:|
B1478 5|-| barna-skemmtun |ofl:n f|heim:ÁB|svið:|
B1479 5|-| barna-skírn |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|
B1480 5|-| barna-skítur |ofl:n m|heim: 1 3|svið:|
B1481 <
B1482 4|+| barna-skóli |ofl:n m|heim: 8 13|svið:skóli|
B1483 0|-| barnaskólaB1484 5|-| barnaskóla-kennsla |ofl:n f|heim: 1 3|svið:|
B1485 5|-| barnaskóla-nám |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
B1486 5|-| barnaskóla-port |ofl:n n|heim: 2 1|svið:|
B1487 5|-| barnaskóla-tíð |ofl:n f|heim: 1 3|svið:|
B1488 >
B1489 5|-| barna-skór |oflx:n m|heim:jhjss|svið:fatn?|
B1490 9|-| barna-skyrbjúgur |ofl:n m|heim:ÁB|svið:lækn|=morbus Barlowii
B1491 4|-| barna-smekkur |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|
B1492 5|-| barna-spil |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
B1493 4|-| barna-spítali |ofl:n m|heim:jhjss|svið:|
B1494 4|-| barna-spurningar |ofl:n fpl|heim:ÁB|svið:trú|
B1495 4|-?| barna-stóll |ofl:n m|heim:jhjss|svið:húsbún/bíl?|ath. barnabílstóll
B1496 4|+| barna-stúka |ofl:n f|heim: 2 3|svið:|
B1497 5|-| barna-stúss |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
B1498 4|+| barna-sýning |ofl:n f|heim:ÁB|svið:leikhús/kvikmyndir|
B1499 4|-?| barna-sæti |ofl:n n|heim:ÁB|svið:|"ath. í bíl eða bíó"
B1500 5|-| barna-tár |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
B1501 5|-| barna-teikning |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|
B1502 5|-| barna-teiknun |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|
B1503 4|+| barna-tími |ofl:n m|heim:jhjss|svið:útvarp/sjónvarp|
B1504 4|+| barna-trú |ofl:n f|heim:jhjss|svið:|
B1505 5|-| barna-trygging |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|
B1506 4|+| barna-tönn |ofl:n f|heim: 2 4|svið:|
B1507 4|+| barna-uppeldi |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
B1508 5|-| barna-uppfræðsla |oflxx:n f|heim:jhjss|svið:|
B1509 5|-| barna-úr |ofl:n n|heim:jhjss|svið:|
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B1510 5|-| barna-útburður |oflxx:n m|heim:jhjss|svið:|
B1511 5|-| barna-vagga |oflxx:n f|heim:jhjss|svið:|
B1512 4|+| barna-vagn |ofl:n m|heim: 1 2|svið:|
B1513 4|+| barna-veiki |oflx:n f|heim:jhjss|svið:/|=diptheria
B1514 <
B1515 4|-| barna-vernd |ofl:n f|heim:jhjss|svið:|
B1516 0|+| barnaverndar- ||||
B1517 5|-| barnaverndar-félag |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
B1518 5|-| barnaverndar-lög |oflxx:n npl|heim:jhjss|svið:|
B1519 5|-| barnaverndar-mál |ofl:n n|heim:jhjss|svið:|
B1520 4|+| barnaverndar-nefnd |ofl:n f|heim: 12 14|svið:|
B1521 4|+| barnaverndar-ráð |ofl:n n|heim: 1 4|svið:|
B1522 5|-| barnaverndar-starf |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
B1523 5|-| barnaverndar-yfirvald |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
B1524 >
B1525 4|-?| barna-vinna |ofl:n f|heim:jhjss|svið:|
B1526 5|-| barna-vinskapur |ofl:n m|heim: 1 5|svið:|
B1527 4|-| barna-vinur |ofl:n m|heim: 2 3|svið:|
B1528 4|-| barna-vípur |ofl:n fpl|heim:ÁB|svið:|
B1529 4|-| barna-vísa |oflxx:n f|heim:jhjss|svið:|
B1530 5|-| barna-vændi |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
B1531 4|+?| barna-þrælkun |oflxx:n f|heim:jhjss|svið:|
B1532 5|-| barna-ærsl |oflx:n npl|heim:jhjss|svið:|
B1533 0|-| barnB1534 5|-| barn-aumingi |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|
B1535 4|+| barn-ást |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|+osamb
B1536 5|-| barn-burður |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|=barnsburður
B1537 4|-| barn-bær |ofl:adj 0|heim:ÁB|svið:|
B1538 4|-| barn-drepinn |ofl:adj 0|heim:ÁB|svið:|
B1539 <
B1540 4|+| barn-eign |ofl:n f|heim: 2 1|svið:|
B1541 0|-| barneignaB1542 5|-| barneigna-aldur |oflxx:n m|heim:jhjss|svið:|
B1543 0|-| barneignarB1544 5|-| barneignar-aldur |oflxx:n m|heim:jhjss|svið:|
B1545 5|-| barneignar-brot |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
B1546 <
B1547 4|+| barneignar-frí |ofl:n n|heim:TL|svið:|
B1548 4|+| barneignar-leyfi |ofl:n n|heim:TL|svið:|
B1549 >
B1550 5|-| barneignar-mál |ofl:n n|heim:jhjss|svið:|
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B1551 >
B1552 4|+| barn-elskur |ofl:adj 0|heim:jhjss|svið:|
B1553 <
B1554 4|+| barn-fóstra |oflxx:n f|heim:jhjss|svið:|
B1555 5|-| barn-fóstri |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|
B1556 4|-| barn-fóstur |ofl:n n|heim: 1 1|svið:|
B1557 >
B1558 4|-| barn-fugl |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|"barn"
B1559 <
B1560 4|+| barn-fæddur |ofl:adj 0|heim:jhjss|svið:|
B1561 !|?| barn-fæða |ofl:v 0|heim:jhjss|svið:|
B1562 <
B1563 4|-| barn-getnaður |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|
B1564 5|-| barn-glaður |oflx:adj 0|heim:jhjss|svið:|
B1565 <
B1566 4|+| barn-góður |ofl:adj 0|heim: 3 12|svið:|
B1567 5|-| barn-gæska |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|
B1568 >
B1569 4|?| barn-gæla |oflxx:n f|heim:jhjss|svið:|=vögguvísa, þula
B1570 4|-| barn-hræddur |ofl:adj 0|heim:ÁB|svið:|
B1571 4|+| barn-kind |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|"barn"
B1572 4|-?| barn-korn |oflxx:n n|heim:jhjss|svið:|"barn"
B1573 5|-| barn-krakki |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|
B1574 4|-| barn-kunnugur |ofl:adj 0|heim:ÁB|svið:|
B1575 5|-| barn-lagnaður |ofl:n m|heim:jhjss|svið:|
B1576 <
B1577 4|+| barn-laus |ofl:adj 0|heim: 2 1|svið:|
B1578 4|+| barn-leysi |ofl:n n|heim:jhjss|svið:|
B1579 >
B1580 4|-| barn-leikur |ofl:n m|heim:Rms|svið:|=barnagaman, leikur barna
B1581 5|-| barn-lyndur |oflx:adj 0|heim:jhjss|svið:|
B1582 4|+| barn-margur |ofl:adj 0|heim:jhjss|svið:|
B1583 4|-?| barn-órar |ofl:n mpl|heim:jhjss|svið:|+osamb
B1584 4|-| barn-sekur |ofl:adj 0|heim:ÁB|svið:|
B1585 4|-| barn-skepna |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|"barn"
B1586 4|-| barn-sæll |ofl:adj 0|heim:ÁB|svið:|
B1587 4|-?| barn-sæng |ofl:n f|heim:ÁB|svið:|+osamb
B1588 4|+| barn-ungi |oflxx:n m|heim:jhjss|svið:|
B1589 4|+| barn-ungur |ofl:adj 0|heim: 2 12|svið:|
B1590 4|-| barn-æði |ofl:n n|heim:ÁB|svið:|
B1591 4|+| barn-æska |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|=bernska
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B1592 0|-| barnsB1593 4|+| barns-aldur |ofl:n m|heim: 4 2345|svið:|
B1594 5|-| barns-andlit |ofl:n n|heim: 1 2|svið:|
B1595 5|-| barns-auga |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
B1596 5|-| barns-ár |ofl:n n|heim:jhjss|svið:|
B1597 4|+| barns-bein |oflxx:n n|heim:jhjss|svið:|
B1598 5|-| barns-blóð |ofl:n n|heim: 1 2|svið:|
B1599 5|-| barns-brók |oflx:n f|heim:jhjss|svið:fatn|
B1600 <
B1601 4|+| barns-burður |ofl:n m|heim: 1 4|svið:|
B1602 0|-| barnsburðarB1603 4|+| barnsburðar-leyfi |ofl:n n|heim: 1 5|svið:|
B1604 >
B1605 5|-| barns-draugur |ofl:n m|heim: 2 2|svið:|
B1606 5|-| barns-eyra |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
B1607 <
B1608 4|+| barns-faðir |ofl:n m|heim:jhjss|svið:|
B1609 4|+| barns-faðerni |ofl:n n|heim:jhjss|svið:|
B1610 0|-| barnsfaðernisB1611 4|+| barnsfaðernis-mál |ofl:n n|heim: 3 4|svið:|
B1612 ><
B1613 4|+| barns-farir |ofl:n fpl|heim: 1 3|svið:|
B1614 4|-| barns-för |ofl:n f|heim:jhjss|svið:|
B1615 0|-| barnsfara(r)B1616 4|+| barnsfara(r)-krampi |ofl:n m|heim:ÁB|svið:lækn|=eclampsia parturientium
B1617 4|+| barnsfara(r)-sótt |ofl:n f|heim: 1 3|svið:|=febris puerperalis
B1618 >
B1619 5|-| barns-fálm |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
B1620 5|-| barns-fótur |ofl:n m|heim: 2 1|svið:|
B1621 4|-| barns-fylgja |ofl:n f|heim:jhjss|svið:|=fósturfylgja, fósturhimna
B1622 4|+| barns-fæðing |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|
B1623 5|-| barns-getnaður |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|=barngetnaður (?)
B1624 <
B1625 5|-| barns-glaður |oflx:adj 0|heim:jhjss|svið:|
B1626 5|-| barns-gleði |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|ÁK?
B1627 >
B1628 5|-| barns-grátur |ofl:n m|heim: 1 1|svið:|
B1629 4|+| barns-hafandi |ofl:adj 0|heim:jhjss|svið:|
B1630 5|-| barns-hjarta |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
B1631 5|-| barns-hljóð |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
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B1632 5|-| barns-hlýr |oflxx:adj 0|heim:jhjss|svið:|
B1633 <
B1634 5|-| barns-hugi |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|
B1635 5|-| barns-hugur |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|
B1636 >
B1637 5|-| barns-húfa |oflx:n f|heim:jhjss|svið:fatn|
B1638 5|-| barns-hönd |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|
B1639 4|-?| barns-leg |ofl:n n|heim:jhjss|svið:|=uterus; mörg d. í Rms. (til 19s)
B1640 5|-| barns-líkami |ofl:n m|heim: 1 5|svið:|
B1641 5|-| barns-lund |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|
B1642 4|-| barns-lúi |ofl:n m|heim:ÁB|svið:|
B1643 4|+| barns-meðlag |ofl:n n|heim:jhjss|svið:|
B1644 4|+| barns-minni |ofl:n n|heim: 1 2|svið:|
B1645 5|-| barns-morð |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
B1646 4|+| barns-móðir |ofl:n f|heim:jhjss|svið:|
B1647 4|+| barns-nauð |ofl:n f|heim:jhjss|svið:|
B1648 5|-| barns-rass |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|
B1649 5|-| barns-rán |ofl:n n|heim:jhjss|svið:|
B1650 5|-| barns-rugga |ofl:n f|heim:jhjss|svið:|
B1651 5|-| barns-rödd |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|
B1652 5|-| barns-sál |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|
B1653 4|+| barns-skór |ofl:n m|heim: 1 3|svið:fatn?|+osamb
B1654 5|-| barns-sæng |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|
B1655 5|-| barns-trú |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|
B1656 5|-| barns-tönn |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|
B1657 5|-| barns-vagga |oflxx:n f|heim:jhjss|svið:|
B1658 4|+| barns-vani |ofl:n m|heim:jhjss|svið:|
B1659 4|-| barns-von |ofl:n f|heim:ÁB|svið:|
B1660 5|-| barns-ævi |ofl:n f|heim: 2 5|svið:|
B1661 <
B1662 4|-| barns-þungi |ofl:n m|heim:ÁB|svið:|
B1663 4|-| barns-þykkt |ofl:n f|heim:ÁB|svið:|
B1664 ><
B1665 0|-| -berni |ofl:n n|heim:jhj|svið:|
B1666 2|+| bernska |ofl:n f|heim: 14 123|svið:|
B1667 2|-| bernsk-lega |ofl:adv 0|heim:Rms|svið:|
B1668 2|-| bernsk-legur |ofl:adj 0|heim:Rms|svið:|
B1669 2|-| bernsk-leikur |ofl:n m|heim:Rms|svið:|
B1670 2|-| bernsku-lega |ofl:adv 0|heim:Rms|svið:|
B1671 2|-| bernsku-legur |ofl:adj 0|heim:Rms|svið:|
B1672 2|+| bernskur |ofl:adj 0|heim:jhj|svið:|
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B1673 0|-| bernskuB1674 5|-| bernsku-áhrif |ofl:n npl|heim: 1 3|svið:|
B1675 4|+| bernsku-ár |ofl:n n|heim: 3 3|svið:|
B1676 <
B1677 5|-| bernsku-ást |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|
B1678 0|-| bernskuástaB1679 5|-| bernskuásta-leikur |ofl:n m|heim: 1 3|svið:|
B1680 >
B1681 4|+| bernsku-bragð |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
B1682 4|+| bernsku-brek |ofl:n n|heim:jhjss|svið:|
B1683 4|-?| bernsku-dagar |oflx:n mpl|heim:jhjss|svið:|
B1684 5|-| bernsku-dagur |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|
B1685 5|-| bernsku-draumur |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|
B1686 5|-| bernsku-félagi |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|
B1687 5|-| bernsku-gleði |ofl:n f|heim: 1 3|svið:|
B1688 4|+?| bernsku-heimili |ofl:n n|heim: 1 2|svið:|
B1689 5|-| bernsku-heimkynni |oflxx:n npl|heim:jhjss|svið:|
B1690 5|-| bernsku-heimur |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|
B1691 5|-| bernsku-jól |oflxx:n npl|heim:jhjss|svið:|
B1692 5|-| bernsku-land |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
B1693 5|-| bernsku-leikur |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|
B1694 5|-| bernsku-ljóð |oflxx:n n|heim:jhjss|svið:|
B1695 5|-| bernsku-lýsing |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|
B1696 5|-| bernsku-minni |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
B1697 5|-| bernsku-minning |ofl:n f|heim: 1 3|svið:|
B1698 5|-| bernsku-reynsla |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|
B1699 5|-| bernsku-saga |oflxx:n f|heim:jhjss|svið:|
B1700 5|-| bernsku-skeið |ofl:n n|heim: 1 4|svið:|
B1701 5|-| bernsku-slóð |ofl:n f|heim: 2 1|svið:|
B1702 5|-| bernsku-spor |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
B1703 5|-| bernsku-stund |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|
B1704 5|-| bernsku-stöð |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|
B1705 5|-| bernsku-stöðvar |ofl:n fpl|heim: 1 3|svið:|
B1706 5|-| bernsku-sveit |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|
B1707 5|-| bernsku-synd |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|
B1708 5|-| bernsku-tár |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
B1709 5|-| bernsku-tíð |ofl:n f|heim: 1 3|svið:|
B1710 5|-| bernsku-tími |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|
B1711 5|-| bernsku-umhverfi |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
B1712 5|-| bernsku-uppeldi |ofl:n n|heim: 1 3|svið:|
B1713 5|-| bernsku-vinur |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|
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B1714 5|-| bernsku-vitund |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|
B1715 5|-| bernsku-vor |oflxx:n n|heim:jhjss|svið:|
B1715,1 <
B1716 5|-| bernsku-ævintýr |ofl:n n|heim:jhjss|svið:|
B1716,1 5|-| bernsku-ævintýri |ofl:n n|heim:jhjss|svið:|
B1716,2
B1717 2|-| berns-legur |ofl:adj 0|heim:Rms|svið:|
B1718 0|-| -birni |ofl:n n|heim:jhj|svið:|
B1719 >
B1720 ][
...
B2185 ][
B2186 1|+| bára |ofl:n f|heim: 7 135|svið:|"ath. merk"
B2187 2|+| bára |ofl:v 0|heim:Rms|svið:|
B2188 2|-| báraður |ofl:adj 0|heim:Rms|svið:|
B2189 2|-| bári |ofl:n m|heim:Rms|svið:|
B2190 2|+| bár-óttur |ofl:adj 0|heim:Rms|svið:|
B2191 2|+| bær-lingur |ofl:n m|heim:Rms|svið:|"lítil bára"
B2192 0|-| báruB2193 5|-| báru-brot |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
B2194 5|-| báru-dalur |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|
B2195 9|| báru-diskur |ofl:n m|heim:ÁB|svið:dýr|=Pecten aratus
B2196 4|+| báru-faldur |ofl:n m|heim: 1 5|svið:|
B2197 5|-| báru-fall |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
B2198 4|-| báru-fleygur |ofl:n m|heim:jhjss|svið:sjó|
B2199 4|-| báru-gangur |ofl:n m|heim:ÁB|svið:|=öldugangur
B2200 4|+| báru-garður |ofl:n m|heim:jhjss|svið:jarð|
B2201 5|-| báru-gjálfur |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
B2202 5|-| báru-gnauð |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
B2203 5|-| báru-gnýr |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|
B2204 9|| báru-gylfi |ofl:n m|heim:ÁB|svið:dýr|=Scala obtusicostata
B2205 5|-| báru-háls |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|
B2206 5|-| báru-hljóð |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
B2207 5|-| báru-hnútur |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|
B2208 5|-| báru-hryggur |ofl:n m|heim:jhjss|svið:|
B2209 <
B2210 4|+| báru-járn |ofl:n n|heim: 4 13|svið:bygg|
B2211 0|-| bárujárnsB2212 5|-| bárujárns-girðing |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|
B2213 5|-| bárujárns-gúbbi |ofl:n m|heim: 1 5|svið:|
B2214 5|-| bárujárns-hús |ofl:n n|heim: 1 1|svið:|
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B2215 <
B2216 4|-| bárujárns-klæddur |ofl:adj 0|heim: 1 1|svið:hús|
B2217 4|-| bárujárns-klæða |oflx:v 0|heim:jhjss|svið:hús|
B2218 4|-| bárujárns-klæðning |ofl:n f|heim: 1 1|svið:hús|
B2219 >
B2220 4|+?| bárujárns-plata |oflxx:n f|heim:jhjss|svið:hús|
B2221 5|-| bárujárns-skúr |ofl:n m|heim:jhjss|svið:hús|
B2222 4|-| bárujárns-þak |ofl:n n|heim: 1 1|svið:hús|
B2223 >
B2224 5|-| báru-kambur |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|
B2225 9|| báru-kóngur |ofl:n m|heim:ÁB|svið:dýr|=Sipho fusiformis
B2226 5|-| báru-laus |oflx:adj 0|heim:jhjss|svið:|
B2227 5|-| báru-niður |ofl:n m|heim:jhjss|svið:|
B2228 4|-| báru-plast |oflx:n n|heim:jhjss|svið:bygg|
B2229 5|-| báru-rengi |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
B2230 4|+| báru-skel |ofl:n f|heim: 1 5|svið:dýr|=Cardium ciliatum /hörpuskel
B2231 5|-| báru-skvaldur |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
B2232 5|-| báru-skvetta |oflxx:n f|heim:jhjss|svið:|
B2233 9|| báru-snotra |ofl:n f|heim:ÁB|svið:dýr|=Onoba striata
B2234 5|-| báru-sog |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
B2235 5|-| báru-söngur |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|
B2236 5|-| báru-toppur |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|
B2237 ][
...
B2753 ][
B2754 1|+| bekkur |ofl:n m|heim: 82 1235|svið:|"7 merk"
B2755 0|+| -bekkingur |ofl:n m|heim:jhj|svið:skóli|
B2756 2|-| bekkj-óttur |ofl:adj 0|heim:Rms|svið:vefn?|"með breiðum röndum"
B2757 0|-| bekk- ||||
B2758 4|-| bekk-baðstofa |ofl:n f|heim:jhjss|svið:hús|
B2759 9|| bekk-bítur |ofl:n m|heim:ÁB|svið:dýr|=Oniscus
B2760 4|-?| bekk-ofinn |ofl:adj 0|heim:ÁB|svið:vefn|
B2761 4|+| bekk-pressa |ofl:n f|heim:jhjss|svið:íþr|"í kraftlyftingum"
B2762 5|-| bekk-ræfill |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|
B2763 5|-| bekk-skrifli |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
B2764 9|| bekk-sögn |ofl:n f|heim:ÁB|svið:skóli|
B2765 0|-| bekkja-1
B2766 4|-| bekkja-ofinn |ofl:adj 0|heim:ÁB|svið:vefn|
B2767 4|-| bekkja-rýja |ofl:n f|heim:ÁB|svið:|=borðtuska
B2768 5|-| bekkja-röð |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|
B2769 0|-| bekkja-2

73

8 VIÐAUKI B: SÝNISHORN ÚR SKRÁNNI B.STOFN
B2770 4|+| bekkja-kerfi |ofl:n n|heim:ÁB|svið:skóli|=bekkjarkerfi
B2771 4|+| bekkja-skipan |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|
B2771,1 4|-| bekkja-skipting |oflx:n f|heim:jhjss|svið:skóli|=bekkjarskipting
B2772 0|-| bekkjar-1
B2773 5|-| bekkjar-borð |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
B2774 5|-| bekkjar-brík |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|
B2775 5|-| bekkjar-fjöl |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|
B2776 4|-| bekkjar-gjöf |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|
B2777 5|-| bekkjar-klæði |ofl:n n|heim:jhjss|svið:|
B2778 5|-| bekkjar-korn |oflxx:n n|heim:jhjss|svið:|
B2779 0|-| bekkjar-2 ||||
B2780 5|-| bekkjar-bragur |oflx:n m|heim:jhjss|svið:skóli|
B2781 4|+| bekkjar-bróðir |ofl:n m|heim: 2 3|svið:skóli|=sambekkingur
B2782 4|+| bekkjar-deild |ofl:n f|heim: 1 5|svið:skóli|
B2783 4|-?| bekkjar-félagi |ofl:n m|heim: 3 35|svið:skóli|
B2784 <
B2785 4|+| bekkjar-kennari |oflx:n m|heim:jhjss|svið:skóli|
B2786 4|-| bekkjar-kennsla |oflx:n f|heim:jhjss|svið:skóli|
B2787 >
B2788 5|-| bekkjar-keppni |oflx:n f|heim:jhjss|svið:skóli|
B2789 4|+| bekkjar-kerfi |oflx:n n|heim:jhjss|svið:skóli|
B2790 4|-?| bekkjar-lalli |ofl:n m|heim:ÁB|svið:skóli|=fúx
B2791 4|+?| bekkjar-nautur |oflx:n m|heim:jhjss|svið:skóli|=sambekkingur
B2792 5|-| bekkjar-skáld |oflx:n n|heim:jhjss|svið:skóli|
B2793 4|-| bekkjar-skipting |oflx:n f|heim:jhjss|svið:skóli|=bekkjaskipting
B2794 4|+| bekkjar-systir |oflx:n f|heim:jhjss|svið:skóli|=sambekkingur
B2795 4|+?| bekkjar-systkin |oflxx:n npl|heim:jhjss|svið:skóli|=sambekkingar
B2796 4|?| bekkjar-systkini |ofl:n npl|heim: 1 5|svið:skóli|=sambekkingar
B2797 5|-| bekkjar-umsjón |oflx:n f|heim:jhjss|svið:skóli|
B2798 0|-| bekkjuB2799 5|+| bekkju-nautur |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|mörg d. í Rms.
B2800 ][
...
B3239 ][
B3240 1|+| bera |ofl:v 0|heim: 529 12345|svið:|+osamb /"ath. merk!"
B3240,1 2|+=| berast |ofl:v m|heim: jhj|svið:|«bera ofl:v 0
B3241 2|+=| borinn |ofl:v p|heim: 2 23|svið:|«bera ofl:v 0
B3242 <
B3243 2|+| ber-andi |ofl:n m|heim:Rms|svið:|=rass, sitjandi /=klyfberi
B3244 0|-| berandaB3245 4|+| beranda-borð |ofl:n n|heim:jhjss|svið:|
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B3246 >
B3247 2|-| beran-legur |ofl:adj 0|heim:Rms|svið:|
B3248 2|-| ber-ari |ofl:n m|heim:Rms|svið:|
B3249 0|+| -beri |ofl:n m|heim:jhj|svið:|
B3250 2|-| beri |ofl:n m|heim:Rms|svið:|"létti, band til að bera í"/
B3251 2|-| beri-legur |ofl:adj 0|heim:Rms|svið:|
B3252 <
B3253 2|-| berill |ofl:n m|heim:Rms|svið:|1 d. í Rms. (AlfrAB)
B3254 0|-| berilB3255 4|-| beril-sjúkdómur |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|
B3256 >
B3257 2|-| berindi |ofl:n n|heim:Rms|svið:|=kvendýr, burðarliður (ÁBM)
B3258 <
B3259 2|+| bær |ofl:adj 0|heim:jhj|svið:|"5 merk"
B3260 0|+| -bæra |ofl:n f|heim:jhj|svið:|
B3261 0|-| bæri- |ofl:fsk 0|heim:jhj|svið:|
B3262 0|-| -bæri |ofl:n n|heim:jhj|svið:|
B3263 2|+| bæri-lega |ofl:adv 0|heim: 3 23|svið:|
B3264 2|+| bæri-legur |ofl:adj 0|heim: 1 1|svið:|
B3265 0|-| -bæringur |ofl:n m|heim:jhj|svið:|
B3266 ><
B3267 2|+| bera |ofl:n f|heim:jhj|svið:|=birna
B3268 0|-| beruB3269 4|+| beru-rjóður |ofl:n n|heim:jhjss|svið:|
B3270 4|+| beru-stykki |ofl:n n|heim:jhjss|svið:saum|
B3271 ><
B3272 4|?| Beru-fjörður |ofl:n m|heim: 19 4|svið:land|
B3273 24|?| Berfirð-ingur |ofl:n m|heim:ÁB|svið:land|
B3274 >
B3275 0|-| ber- ||||
B3276 4|-| ber-hross |ofl:n n|heim:ÁB|svið:|=hryssa, meri
B3277 <
B3278 2|+| burður |ofl:n m|heim: 2 34|svið:|"ath. merk"
B3278,1 2|+=| burðir |ofl:n mpl|heim: jhj|svið:|«burður ofl: n m
B3279 0|-| -burða |ofl:adj 0|heim:jhj|svið:|
B3280 2|+| burðast |ofl:v m|heim: 1 5|svið:|
B3281 2|+| burð-ugur |ofl:adj 0|heim:jhj|svið:|
B3282 2|-| burðu-lega |ofl:adv 0|heim:Rms|svið:|
B3283 2|-| burðu-legur |ofl:adj 0|heim:Rms|svið:|
B3284 0|-| burða- ||||
B3285 5|-| burða-góður |oflx:adj 0|heim:jhjss|svið:|
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B3286 5|-| burða-hestur |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|
B3287 2|-| burða-lega |ofl:adv 0|heim:Rms|svið:|
B3288 2|-| burða-legur |ofl:adj 0|heim:Rms|svið:|
B3289 4|+| burða-lítill |ofl:adj 0|heim:jhjss|svið:|"þreklaus"
B3290 5|-| burða-maður |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|
B3291 4|+| burða-mikill |ofl:adj 0|heim: 1 3|svið:|
B3292 5|-| burða-ríkur |oflx:adj 0|heim:jhjss|svið:|
B3293 4|-| burða-skrokkur |ofl:n m|heim:ÁB|svið:|"hraustur (og stórvaxinn) maður"
B3294 5|-| burða-smár |oflx:adj 0|heim:jhjss|svið:|
B3295 0|-| burðar- ||||
B3296 5|-| burðar-afl |oflxx:n n|heim:jhjss|svið:|
B3297 5|-| burðar-alda |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|
B3298 5|-| burðar-ás |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|
B3299 5|-| burðar-band |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
B3300 5|-| burðar-blökk |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|
B3301 4|-| burðar-borð |ofl:n n|heim:jhjss|svið:|(á íláti)
B3302 4|-| burðar-bylgja |ofl:n f|heim:jhjss|svið:|
B3303 4|-| burðar-dagur |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|"2 merk"
B3304 5|-| burðar-efni |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
B3305 5|-| burðar-eldflaug |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|
B3306 4|-| burðar-eyrir |oflx:n m|heim:jhjss|svið:póst|
B3307 4|+?| burðar-flaug |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|
B3308 5|-| burðar-flugvél |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|
B3309 4|-| burðar-flötur |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|
B3310 4|+| burðar-geta |ofl:n f|heim:jhjss|svið:|
B3311 <
B3312 4|+| burðar-gjald |ofl:n n|heim:jhj|svið:póst|
B3313 0|-| burðargjaldsB3314 5|-| burðargjalds-frír |oflx:adj 0|heim:jhjss|svið:|
B3315 >
B3316 4|-| burðar-góður |ofl:adj 0|heim:ÁB|svið:|
B3317 5|-| burðar-grind |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|
B3318 5|-| burðar-hanki |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|
B3319 5|-| burðar-hestur |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|
B3320 5|-| burðar-járn |oflxx:n n|heim:jhjss|svið:|
B3321 4|+| burðar-karl |ofl:n m|heim:jhjss|svið:|
B3322 5|-| burðar-knár |oflx:adj 0|heim:jhjss|svið:|
B3323 5|-| burðar-krókur |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|
B3324 5|-| burðar-laun |oflxx:n npl|heim:jhjss|svið:|
B3325 5|-| burðar-leg |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
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B3326 5|-| burðar-lega |ofl:n f|heim:jhjss|svið:|
B3327 4|+| burðar-liður |ofl:n m|heim:jhj|svið:|
B3328 4|+| burðar-maður |ofl:n m|heim: 1 5|svið:|
B3329 4|+| burðar-magn |ofl:n n|heim: 1 3|svið:sjó|
B3330 5|-| burðar-mikill |oflx:adj 0|heim:jhjss|svið:|
B3331 4|+| burðar-ól |ofl:n f|heim:jhjss|svið:|
B3332 5|-| burðar-stoð |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|
B3333 4|+| burðar-stóll |ofl:n m|heim: 1 2|svið:|
B3334 5|-| burðar-stólpi |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|
B3335 5|-| burðar-strengur |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|
B3336 5|-| burðar-stöng |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|
B3337 5|-| burðar-stöpull |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|
B3338 5|-| burðar-súla |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|
B3339 <
B3340 4|+| burðar-tíð |oflxx:n f|heim:jhjss|svið:|
B3341 5|-| burðar-tími |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|
B3342 >
B3343 9|| burðar-tíðni |ofl:n f|heim:ÖÖ|svið:rafeind|
B3344 9|| burðar-tonn |ofl:n n|heim:ÖÖ|svið:sjó|"dauðvigt .."
B3345 5|-| burðar-tré |oflxx:n n|heim:jhjss|svið:|
B3346 4|+| burðar-veggur |ofl:n m|heim:jhjss|svið:bygg|
B3347 5|-| burðar-viður |oflxx:n m|heim:jhjss|svið:|
B3348 5|-| burðar-virki |ofl:n n|heim:jhjss|svið:|
B3349 5|-| burðar-vír |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|
B3350 5|-?| burðar-vöðvi |ofl:n m|heim:ElÞjálf|svið:líf|
B3351 <
B3352 4|+| burðar-þol |oflx:n n|heim:jhjss|svið:bygg|
B3353 0|-| burðarþolsB3354 4|+| burðarþols-fræði |ofl:n f|heim:jhjss|svið:|
B3355 5|-| burðarþols-prófun |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|
B3356 4|-| burðarþols-útreikningur |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|
B3357 ><
B3358 2|+| byrði |ofl:n f|heim: 12 12345|svið:|"það sem borið er .."
B3359 0|-| byrðarB3360 5|-| byrðar-auki |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|
B3361 5|-| byrðar-ól |oflx:n f|heim:jhjss|svið:|
B3362 5|-| byrðar-þungi |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|
B3363 ><
B3364 2|+| börur |ofl:n fpl|heim: 3 12|svið:|
B3365 0|-| böru- ||||@börur ofl:n fpl
B3366 5|-| böru-burður |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|
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B3367 5|-| böru-hlass |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
B3368 5|-| böru-kjálki |oflx:n m|heim:jhjss|svið:|
B3369 ><
B3370 4|+| ber-serkur |ofl:n m|heim:jhj|svið:|
B3371 0|-| berserkja- ||||
B3372 5|-| berserkja-hraun |oflx:n n|heim:jhjss|svið:|
B3373 4|+| berserkja-sveppur |ofl:n m|heim:jhjss|svið:gras|=Amanita muscaria
B3374 0|-| berserks- ||||
B3375 4|+| berserks-gangur |ofl:n m|heim: 2 15|svið:|
B3376 5|-| berserks-hamur |oflxx:n m|heim:jhjss|svið:|
B3377 5|-| berserks-móður |ofl:n m|heim:jhjss|svið:|
B3378 5|-| berserks-æði |oflxx:n n|heim:jhjss|svið:|
B3379 >
B3380 ][
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Viðauki C: Litarorð í norræna verkefninu

Í norræna verkefninu er 1.034 orð sem fá sviðsmerkinguna "litur". Orðin eru af
ýmsu tagi og þau má flokka á ýmsa vegu. Hér er þeim raðað eftir orðflokki og
kóda í norræna verkefninu.

9.1 Lýsingarorð
9.1.1 Ómerktur orðaforði
1|+| blakkur adj 0 "dökkur; óhreinn"
1|+| blár adj 0 +osamb /"ath. merk"
1|+| bleikur adj 0
1|+| brúnn adj 0 +osamb /"ath. merk"
1|+| drapp adj 0
1|+| dökkur adj 0
1|+| fölur adj 0
1|+| grár adj 0 "3 merk"/+osamb
1|+| grænn adj 0 "6 merk/"grænt kort(í
strætó),
1|+| gulur adj 0 /sá guli
1|+| lilla adj 0 "Ath. ljós-lillaður"
1|+| litur adj 0
1|+| rauður adj 0
1|+| sanseraður adj 0
1|+| skær adj 0 ATH. SKIPTA UPP!
1|+| svartur adj 0 +osamb
1|?| lillaður adj 0 "Ath. ljós-lillaður"
2|+| brönd-óttur adj 0 +osamb /"2 merk"
2|+| depl-óttur adj 0 =dílóttur
2|+| díl-óttur adj 0
2|+| dopp-óttur adj 0
2|+| drappaður adj 0
2|+| drop-óttur adj 0
2|+| dröfn-óttur adj 0
2|+| flekk-óttur adj 0 +osamb
2|+| flikr-óttur adj 0 =(ljós) með dökkum flekkjum; skræpóttur
2|+| gullinn adj 0 "gylltur"/"sem er úr
gulli"
2|+| gylltur adj 0

2|+| rós-óttur adj 0
2|+| rönd-óttur adj 0
2|+| silfraður adj 0
2|+| skell-óttur adj 0
2|+| skjöld-óttur adj 0
2|+| skræp-óttur adj 0
2|+| slett-óttur adj 0
2|+| steindur adj 0 =litaður
2|+| tein-óttur adj 0
2|+| tigl-óttur adj 0
2|-| fræn-óttur adj 0 =dröfnóttur; marglitur
2|-| lúð-óttur adj 0
2|-| möskv-óttur adj 0 =köflóttur
2|-| syrj-óttur adj 0
2|-| teist-óttur adj 0
2|?| sjatteraður adj 0
4|+?| dökk-blár adj 0
4|+| appelsínu-gulur adj 0
4|+| appelsínu-rauður adj 0
4|+| bein-gulur adj 0
4|+| berja-blár adj 0
4|+| bjart-leitur adj 0 "á hörund"
4|+| blá-grár adj 0
4|+| blá-grænn adj 0
4|+| blóð-rauður adj 0
4|+| drapp-litaður adj 0
4|+| drapp-litur adj 0
4|+| drif-hvítur adj 0
4|+| dumb-rauður adj 0
4|+| dökk-leitur adj 0
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4|+| dökk-rauður adj 0
4|+| ein-litur adj 0
4|+| eitur-grænn adj 0
4|+| fagur-blár adj 0
4|+| fagur-grænn adj 0
4|+| fagur-rauður adj 0 =hárauður
4|+| fann-hvítur adj 0
4|+| fjólu-blár adj 0
4|+| flösku-grænn adj 0
4|+| föl-leitur adj 0
4|+| föl-litur adj 0
4|+| gló-bjartur adj 0
4|+| gol-grænn adj 0
4|+| gras-grænn adj 0
4|+| grá-fölur adj 0
4|+| guðs-grænn adj 0 +osamb
4|+| há-rauður adj 0
4|+| heið-blár adj 0 =himinblár, fagurblár
4|+| heið-gulur adj 0 =sterkgulur,
skærgulur
4|+| hel-blár adj 0
4|+| hélu-grár adj 0
4|+| himin-blár adj 0
4|+| hrafn-svartur adj 0
4|+| hrím-hvítur adj 0
4|+| hvann-grænn adj 0
4|+| hverfi-litur adj 0
4|+| ið-grænn adj 0
4|+| iðja-grænn adj 0 =iðgrænn
4|+| kaffi-brúnn adj 0
4|+| kastaníu-brúnn adj 0
4|+| kol-blár adj 0
4|+| kol-brúnn adj 0
4|+| kol-dimmur adj 0
4|+| kol-mórauður adj 0
4|+| kol-svartur adj 0
4|+| lang-röndóttur adj 0 ath. vefn
4|+| lif-rauður adj 0
4|+| loga-gylltur adj 0
4|+| mis-litur adj 0 "3 merk"

4|+| mjall-hvítur adj 0
4|+| mjalla-hvítur adj 0
4|+| mosa-grænn adj 0
4|+| mó-brúnn adj 0 =dökkbrúnn
4|+| mó-rauður adj 0 +osamb
4|+| mó-svartur adj 0
4|+| okkur-gulur adj 0
4|+| purpura-litur adj 0
4|+| rauð-brúnn adj 0
4|+| rauð-hærður adj 0
4|+| rauð-leitur adj 0
4|+| sam-litur adj 0
4|+| sauð-svartur adj 0 +osamb
4|+| skarlats-rauður adj 0
4|+| skelli-bjartur adj 0
4|+| skjalla-hvítur adj 0 =snjóhvítur
4|+| skjanna-bjartur adj 0
4|+| skjanna-hvítur adj 0
4|+| skol-jarpur adj 0
4|+| skol-leitur adj 0
4|+| skol-litaður adj 0
4|+| skol-litur adj 0
4|+| snjaka-hvítur adj 0
4|+| snjó-hvítur adj 0
4|+| sót-rauður adj 0 =dökkrauður
4|+| sót-svartur adj 0 +osamb
4|+| spansk-grænn adj 0
4|+| stein-grár adj 0
4|+| stokk-rjóður adj 0
4|+| sumar-grænn adj 0
4|+| svart-hvítur adj 0
4|+| tví-litur adj 0
4|+| úlf-grár adj 0
4|+| vatns-blár adj 0
4|+| vín-rauður adj 0
4|+| þrí-litur adj 0
4|-| al-hvítur adj 0
4|-| apal-grár adj 0
4|-| apal-rauður adj 0
4|-| bark-rauður adj 0 =dökkrauður
4|-| bast-bleikur adj 0 =fölbleikur
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4|-| blá-gullinn adj 0
4|-| blá-gulur adj 0
4|-| blá-svartur adj 0 =svartblár
4|-| blý-grár adj 0 =blágrár
4|-| brodd-gulur adj 0
4|-| dílu-flekkóttur adj 0
4|-| drif-bjartur adj 0 =mjallhvítur
4|-| drifa-hvítur adj 0
4|-| dumb-bleikur adj 0
4|-| dumb-grár adj 0
4|-| dumb-hvítur adj 0
4|-| dý-grænn adj 0
4|-| dýja-grænn adj 0 =slýgrænn
4|-| dökk-brúnn adj 0
4|-| dökk-jarpur adj 0
4|-| dökk-litur adj 0
4|-| elli-grár adj 0
4|-| fagur-gulur adj 0
4|-| foss-hvítur adj 0
4|-| frost-blár adj 0
4|-| grá-mórauður adj 0 "2 merk"
4|-| hálf-litur adj 0
4|-| heið-fjólublár adj 0
4|-| hel-bleikur adj 0
4|-| hélu-blár adj 0 =hvítblár
4|-| hnotu-brúnn adj 0
4|-| hvít-blár adj 0
4|-| ímu-grár adj 0 =hrímgrár
4|-| kol-gulur adj 0 "dökkgulur"
4|-| krem-gulur adj 0
4|-| kúahlands-rauður adj 0
4|-| mar-blár adj 0
4|-| mar-gulur adj 0
4|-| mó-leitur adj 0
4|-| mús-grár adj 0 "ljósgrár"
4|-| perlu-grár adj 0
4|-| perlu-hvítur adj 0
4|-| rauð-sprengdur adj 0
4|-| sauð-mórauður adj 0 "2merk"
4|-| síl-grænn adj 0 =fagurgrænn
4|-| skin-hvítur adj 0 "glampandi h."
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4|-| skjall-hvítur adj 0 =skjallahvítur
4|-| skol-brúnn adj 0
4|-| slý-grænn adj 0
4|-| sól-gullinn adj 0
4|-| sól-gulur adj 0
4|-| svan-hvítur adj 0
4|-| svar-grænn adj 0
4|-| tinnu-dökkur adj 0 =kolsvartur
4|-| traf-hvítur adj 0 =fannhvítur
4|-| úr-grár adj 0
4|-| val-grár adj 0
4|-| vax-gulur adj 0
4|-| víð-blár adj 0
4|-| vofu-bleikur adj 0 =náfölur
4|-| vor-blár adj 0
4|?| kol-bikasvartur adj 0
4|?| kol-biksvartur adj 0
4|?| kopar-rauður adj 0
4|?| laxa-bleikur adj 0
4|?| lilla-blár adj 0
4|?| ljós-jarpur adj 0
4|?| marg-litur adj 0
4|?| mosa-grár adj 0
4|?| mó-dröfnóttur adj 0
4|?| mó-grár adj 0
4|?| purpura-rauður adj 0
4|?| rúst-rauður adj 0
4|?| ryð-rauður adj 0
4|?| sám-litaður adj 0 =dökkur ...
4|?| silfur-grár adj 0 ath."hár"
4|?| silfur-litaður adj 0
4|?| silfur-litur adj 0
4|?| skol-grár adj 0
4|?| stál-grár adj 0
4|?| stór-köflóttur adj 0
4|?| svar-blár adj 0
4|?| svar-grár adj 0
4|?| svar-rauður adj 0
4|?| svart-brúnn adj 0 =svarbrúnn/=svartbrýndur
4|?| sæ-grænn adj 0
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4|?| út-blár adj 0 =útfjólublár
4|?| þang-brúnn adj 0 "ljósbrúnn"
4|?| þver-röndóttur adj 0
5|-?| brand-gulur adj 0 mörg d. í Rms.
5|-| al-grár adj 0
5|-| al-grænn adj 0
5|-| al-gulur adj 0
5|-| al-gylltur adj 0
5|-| al-svartur adj 0
5|-| bana-bleikur adj 0
5|-| blað-grænn adj 0
5|-| blakk-leitur adj 0
5|-| blá-bjartur adj 0
5|-| blá-bleikur adj 0
5|-| blá-dropóttur adj 0
5|-| blá-dröfnóttur adj 0
5|-| blá-dökkur adj 0
5|-| blá-flekkóttur adj 0
5|-| blá-fölur adj 0
5|-| blá-köflóttur adj 0
5|-| blá-leitur adj 0 >-leitur
5|-| blá-lifrauður adj 0
5|-| blá-rauður adj 0
5|-| blá-rósóttur adj 0
5|-| blá-röndóttur adj 0
5|-| blá-silfraður adj 0
5|-| blá-skjöldóttur adj 0
5|-| blá-slikjaður adj 0
5|-| blá-tíglóttur adj 0
5|-| bleik-blár adj 0
5|-| bleik-blesóttur adj 0 "litur"
5|-| bleik-fölur adj 0
5|-| bleik-grár adj 0
5|-| bleik-grænn adj 0
5|-| bleik-gulur adj 0
5|-| bleik-hvítur adj 0
5|-| bleik-leitur adj 0
5|-| bleik-rauður adj 0
5|-| bleik-rósóttur adj 0
5|-| blik-hvítur adj 0
5|-| blý-grænn adj 0

5|-| brennisteins-gulur adj 0
5|-| brún-blár adj 0
5|-| brún-flekkóttur adj 0
5|-| brún-flikróttur adj 0
5|-| brún-grár adj 0
5|-| brún-grænn adj 0
5|-| brún-gulur adj 0
5|-| brún-holdlitaður adj 0
5|-| brún-köflóttur adj 0
5|-| brún-leitur adj 0 >-leitur
5|-| brún-rauður adj 0
5|-| brún-rákóttur adj 0
5|-| brún-röndóttur adj 0
5|-| brún-skellóttur adj 0
5|-| brún-svartur adj 0
5|-| brún-teinóttur adj 0
5|-| dauð-bleikur adj 0
5|-| dauða-bleikur adj 0
5|-| dauða-fölur adj 0
5|-| dauf-blár adj 0
5|-| dauf-bleikur adj 0
5|-| dauf-grár adj 0
5|-| dauf-grænn adj 0
5|-| dauf-gullinn adj 0
5|-| dauf-gulur adj 0
5|-| dauf-rauður adj 0
5|-| dauf-rjóður adj 0
5|-| dimm-blár adj 0
5|-| dimm-brúnn adj 0
5|-| dimm-grár adj 0
5|-| dimm-grænn adj 0
5|-| dimm-rauður adj 0
5|-| dimm-svartur adj 0
5|-| djúp-blár adj 0
5|-| djúp-fjólublár adj 0
5|-| djúp-grænn adj 0
5|-| djúp-rauður adj 0
5|-| draum-blár adj 0
5|-| drauma-blár adj 0
5|-| dular-blár adj 0
5|-| dökk-bleikur adj 0
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5|-| dökk-dröfnóttur adj 0
5|-| dökk-fjólublár adj 0
5|-| dökk-grár adj 0
5|-| dökk-grænn adj 0
5|-| dökk-gulur adj 0
5|-| dökk-mógrár adj 0
5|-| dökk-móleitur adj 0
5|-| dökk-mórauður adj 0
5|-| eilíf-grænn adj 0
5|-| eir-grænn adj 0
5|-| eir-gulur adj 0
5|-| eld-gulur adj 0
5|-| elli-bleikur adj 0
5|-| elli-dökkur adj 0
5|-| elli-grænn adj 0
5|-| elli-gulur adj 0
5|-| él-grár adj 0
5|-| fagur-bleikur adj 0
5|-| fagur-brúnn adj 0 ??
5|-| fagur-gullinn adj 0
5|-| fagur-hvítur adj 0
5|-| ferskjusteins-litaður adj 0
5|-| firð-blár adj 0
5|-| fífil-bleikur adj 0
5|-| fífil-gulur adj 0
5|-| fífu-hvítur adj 0
5|-| fílabeins-gulur adj 0
5|-| fjalla-blár adj 0
5|-| fjar-blár adj 0
5|-| fjarska-blár adj 0
5|-| fjólu-rauður adj 0
5|-| fjór-litur adj 0 >-litur
5|-| fjöl-litur adj 0
5|-| flauels-blár adj 0
5|-| fleir-litur adj 0
5|-| fríð-grænn adj 0
5|-| föl-blár adj 0
5|-| föl-bleikur adj 0
5|-| föl-brúnn adj 0
5|-| föl-grár adj 0
5|-| föl-grænn adj 0

5|-| föl-gulur adj 0
5|-| föl-hvítur adj 0
5|-| föl-jarpur adj 0
5|-| föl-rauður adj 0
5|-| gegnum-grár adj 0
5|-| gjósku-grár adj 0
5|-| glám-blesóttur adj 0
5|-| gler-blár adj 0
5|-| gljá-gulur adj 0
5|-| gló-gulur adj 0
5|-| gló-rauður adj 0
5|-| granat-rauður adj 0
5|-| grá-blár adj 0
5|-| grá-bleikur adj 0
5|-| grá-brúnn adj 0
5|-| grá-dílóttur adj 0
5|-| grá-dröfnóttur adj 0
5|-| grá-dökkur adj 0
5|-| grá-flekkóttur adj 0
5|-| grá-flikróttur adj 0
5|-| grá-grænn adj 0
5|-| grá-gulur adj 0
5|-| grá-hvítur adj 0
5|-| grá-köflóttur adj 0
5|-| grá-leitur adj 0
5|-| grá-móleitur adj 0
5|-| grá-rauður adj 0
5|-| grá-röndóttur adj 0
5|-| grá-röndugur adj 0
5|-| grá-silfraður adj 0
5|-| grá-skellóttur adj 0
5|-| grá-skolóttur adj 0
5|-| grá-skolugur adj 0
5|-| grá-svartur adj 0
5|-| grá-teinóttur adj 0
5|-| grá-yrjóttur adj 0
5|-| grá-ýrður adj 0
5|-| grá-ýróttur adj 0
5|-| gróður-grænn adj 0
5|-| græn-blár adj 0
5|-| græn-bleikur adj 0
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5|-| græn-brúnn adj 0
5|-| græn-dílóttur adj 0
5|-| græn-doppóttur adj 0
5|-| græn-dröfnóttur adj 0
5|-| græn-flekkóttur adj 0
5|-| græn-fölur adj 0
5|-| græn-grár adj 0
5|-| græn-gulur adj 0
5|-| græn-hvítur adj 0
5|-| græn-leitur adj 0
5|-| græn-móleitur adj 0
5|-| græn-röndóttur adj 0
5|-| græn-svartur adj 0
5|-| gul-blár adj 0
5|-| gul-bleikur adj 0
5|-| gul-brúnn adj 0
5|-| gul-dröfnóttur adj 0
5|-| gul-flekkóttur adj 0
5|-| gul-flikróttur adj 0
5|-| gul-fölur adj 0
5|-| gul-grár adj 0
5|-| gul-grænn adj 0
5|-| gul-hvítur adj 0
5|-| gul-jarpur adj 0
5|-| gul-leitur adj 0
5|-| gul-rauður adj 0
5|-| gul-röndóttur adj 0
5|-| gul-skellóttur adj 0
5|-| gul-skræpóttur adj 0
5|-| gull-brúnn adj 0
5|-| gull-grænn adj 0
5|-| gull-gulur adj 0
5|-| gull-rauður adj 0
5|-| gullin-bjartur adj 0
5|-| gullin-brúnn adj 0
5|-| gullin-hvítur adj 0
5|-| haf-blár adj 0
5|-| haf-grænn adj 0
5|-| haust-blár adj 0
5|-| haust-bleikur adj 0
5|-| haust-brúnn adj 0

5|-| haust-grár adj 0
5|-| haust-gulur adj 0
5|-| haust-rauður adj 0
5|-| há-bleikur adj 0
5|-| há-grænn adj 0
5|-| háar-grænn adj 0
5|-| hálm-gulur adj 0
5|-| heið-grænn adj 0
5|-| heið-gullinn adj 0
5|-| heiðríkju-blár adj 0
5|-| hel-fölur adj 0
5|-| hel-grár adj 0
5|-| hel-svartur adj 0
5|-| hélu-hvítur adj 0
5|-| hindberja-rauður adj 0
5|-| hnetu-brúnn adj 0
5|-| hnot-brúnn adj 0
5|-| horn-gulur adj 0
5|-| hrafn-blár adj 0
5|-| hrafn-brúnn adj 0
5|-| hrafn-dökkur adj 0
5|-| hrafntinnu-svartur adj 0
5|-| hrein-blár adj 0
5|-| hrein-gulur adj 0
5|-| hrein-hvítur adj 0
5|-| hrein-rauður adj 0
5|-| hunangs-gulur adj 0
5|-| húm-blár adj 0
5|-| húm-dökkur adj 0
5|-| hveiti-gulur adj 0
5|-| hvít-bleikur adj 0
5|-| hvít-dílóttur adj 0
5|-| hvít-flekkóttur adj 0
5|-| hvít-flikróttur adj 0
5|-| hvít-fölur adj 0
5|-| hvít-grár adj 0
5|-| hvít-grænn adj 0
5|-| hvít-gullinn adj 0
5|-| hvít-gulur adj 0
5|-| hvít-leitur adj 0
5|-| hvít-skellóttur adj 0
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5|-| hvít-skjöldóttur adj 0
5|-| hyl-grænn adj 0
5|-| hör-bleikur adj 0
5|-| hör-gulur adj 0
5|-| hörunds-brúnn adj 0
5|-| hörunds-gulur adj 0
5|-| hörunds-hvítur adj 0
5|-| hörunds-svartur adj 0
5|-| il-bleikur adj 0
5|-| indígó-blár adj 0
5|-| í-blár adj 0
5|-| í-grár adj 0
5|-| í-grænn adj 0
5|-| í-gulur adj 0
5|-| í-rauður adj 0
5|-| íðil-grænn adj 0
5|-| ís-blár adj 0
5|-| ís-grár adj 0
5|-| jarp-leitur adj 0
5|-| jarp-rauður adj 0
5|-| járn-grár adj 0
5|-| járn-rauður adj 0
5|-| jökul-grár adj 0
5|-| kal-grár adj 0
5|-| kal-gulur adj 0
5|-| kal-hvítur adj 0
5|-| kald-bleikur adj 0
5|-| kanil-brúnn adj 0
5|-| karfa-rauður adj 0
5|-| kál-grænn adj 0
5|-| kirsuberja-rauður adj 0
5|-| kló-gulur adj 0
5|-| klór-gulur adj 0
5|-| kol-bikaður adj 0
5|-| kol-dökkur adj 0
5|-| kol-grár adj 0
5|-| kol-grænn adj 0
5|-| kol-krímóttur adj 0
5|-| kopar-brúnn adj 0
5|-| kopar-grænn adj 0
5|-| kopar-litur adj 0

5|-| korn-gulur adj 0
5|-| kólgu-grár adj 0
5|-| kóral-rauður adj 0
5|-| krít-hvítur adj 0
5|-| króm-gulur adj 0
5|-| kulda-grár adj 0
5|-| kvöld-grár adj 0
5|-| kvöld-rauður adj 0
5|-| lagð-hvítur adj 0
5|-| lauf-grænn adj 0
5|-| lauf-gulur adj 0
5|-| lax-bleikur adj 0
5|-| látúns-gulur adj 0
5|-| leir-brúnn adj 0
5|-| leir-grár adj 0
5|-| leir-gulur adj 0
5|-| leir-mórauður adj 0
5|-| leir-rauður adj 0
5|-| lilju-hvítur adj 0
5|-| lim-grænn adj 0
5|-| líf-grænn adj 0
5|-| lík-bleikur adj 0
5|-| lín-hvítur adj 0
5|-| ljós-blár adj 0
5|-| ljós-bleikur adj 0
5|-| ljós-brúnn adj 0
5|-| ljós-dröfnóttur adj 0
5|-| ljós-fjólublár adj 0
5|-| ljós-grár adj 0
5|-| ljós-grænn adj 0
5|-| ljós-gullinn adj 0
5|-| ljós-gulur adj 0
5|-| ljós-hvítur adj 0 ??
5|-| ljós-lillaður adj 0
5|-| ljós-litur adj 0
5|-| ljós-rauður adj 0
5|-| loft-blár adj 0
5|-| loga-rauður adj 0
5|-| logn-blár adj 0
5|-| logn-hvítur adj 0
5|-| lyng-brúnn adj 0

85

9 VIÐAUKI C: LITARORÐ Í NORRÆNA VERKEFNINU
5|-| lyng-grænn adj 0
5|-| lyng-rauður adj 0
5|-| löður-hvítur adj 0
5|-| maís-gulur adj 0
5|-| mar-grænn adj 0 =sægrænn
5|-| marg-flekkóttur adj 0
5|-| marmara-hvítur adj 0
5|-| mána-bleikur adj 0
5|-| mistur-blár adj 0
5|-| mistur-grár adj 0
5|-| mjólkur-grár adj 0
5|-| mjólkur-hvítur adj 0
5|-| mjúk-grænn adj 0
5|-| mold-brúnn adj 0
5|-| mold-grár adj 0
5|-| mold-rauður adj 0
5|-| morgun-blár adj 0
5|-| morgun-grár adj 0
5|-| mosa-brúnn adj 0
5|-| mosa-gulur adj 0
5|-| mó-blár adj 0
5|-| mó-bleikur adj 0
5|-| mó-dökkur adj 0
5|-| mó-flekkóttur adj 0
5|-| mó-grænn adj 0
5|-| mó-gullinn adj 0
5|-| mó-gulur adj 0
5|-| mó-litur adj 0
5|-| mó-skeggjaður adj 0
5|-| móðu-blár adj 0
5|-| múr-grár adj 0
5|-| myglu-grár adj 0
5|-| myrk-blár adj 0
5|-| myrk-brúnn adj 0
5|-| myrkur-blár adj 0
5|-| nátt-blár adj 0
5|-| neon-blár adj 0
5|-| ost-gulur adj 0
5|-| ólífu-grár adj 0
5|-| purpura-brúnn adj 0
5|-| raf-gulur adj 0

5|-| rauð-blakkur adj 0
5|-| rauð-blár adj 0
5|-| rauð-bleikur adj 0
5|-| rauð-dílóttur adj 0
5|-| rauð-dropóttur adj 0
5|-| rauð-dröfnóttur adj 0
5|-| rauð-fjólublár adj 0
5|-| rauð-flekkóttur adj 0
5|-| rauð-flikróttur adj 0
5|-| rauð-freknóttur adj 0
5|-| rauð-grár adj 0
5|-| rauð-grænn adj 0
5|-| rauð-gullinn adj 0
5|-| rauð-gulur adj 0
5|-| rauð-gylltur adj 0
5|-| rauð-hvítur adj 0
5|-| rauð-jarpur adj 0
5|-| rauð-köflóttur adj 0
5|-| rauð-móleitur adj 0
5|-| rauð-mórauður adj 0
5|-| rauð-rósóttur adj 0
5|-| rauð-röndóttur adj 0
5|-| rauð-skellóttur adj 0
5|-| rauð-skræpóttur adj 0
5|-| rauð-sokkóttur adj 0
5|-| rauð-stykkjóttur adj 0
5|-| rauð-svartur adj 0
5|-| rauð-teinóttur adj 0
5|-| regn-grár adj 0
5|-| reyk-brúnn adj 0
5|-| rílu-flekkóttur adj 0
5|-| rjóma-gulur adj 0
5|-| rjóma-hvítur adj 0
5|-| roða-gullinn adj 0
5|-| roða-gylltur adj 0
5|-| rós-bleikur adj 0
5|-| rós-gulur adj 0
5|-| rós-hvítur adj 0
5|-| rúbín-rauður adj 0
5|-| ryð-brúnn adj 0
5|-| ryð-gulur adj 0

86

9 VIÐAUKI C: LITARORÐ Í NORRÆNA VERKEFNINU
5|-| ryk-grár adj 0
5|-| rækju-bleikur adj 0
5|-| rækju-rauður adj 0
5|-| ræpu-gulur adj 0
5|-| rökkur-grár adj 0
5|-| rökkur-grænn adj 0
5|-| safa-grænn adj 0
5|-| safír-blár adj 0
5|-| samvisku-mórauður adj 0
5|-| sauð-grár adj 0
5|-| sef-grænn adj 0
5|-| seið-blár adj 0
5|-| silfur-blár adj 0
5|-| silfur-hvítur adj 0
5|-| silki-bleikur adj 0
5|-| sina-bleikur adj 0
5|-| sina-grár adj 0
5|-| sindur-grár adj 0
5|-| sindur-hvítur adj 0
5|-| sinneps-gulur adj 0
5|-| sinu-bleikur adj 0
5|-| sinu-grár adj 0
5|-| sítrónu-gulur adj 0
5|-| sjó-grænn adj 0
5|-| skamm-rauður adj 0
5|-| skít-grár adj 0
5|-| skít-svartur adj 0
5|-| skíta-gulur adj 0
5|-| skjanna-gulur adj 0
5|-| skol-grænn adj 0
5|-| skol-gulur adj 0
5|-| skol-hvítur adj 0
5|-| skol-rauður adj 0
5|-| skrúð-grænn adj 0
5|-| skugga-blár adj 0
5|-| skugga-grár adj 0
5|-| skúra-blár adj 0
5|-| skyr-hvítur adj 0
5|-| skær-blár adj 0
5|-| skær-grænn adj 0
5|-| skær-gulur adj 0

5|-| skær-hvítur adj 0
5|-| skær-rauður adj 0
5|-| slikju-grænn adj 0
5|-| smaragð-grænn adj 0
5|-| smaragðs-grænn adj 0
5|-| smá-bröndóttur adj 0
5|-| smá-dröfnóttur adj 0
5|-| smá-flekkóttur adj 0
5|-| smá-köflóttur adj 0
5|-| smjör-gulur adj 0
5|-| snjó-grár adj 0
5|-| snæ-flekkóttur adj 0
5|-| snæ-hvítur adj 0
5|-| sól-blár adj 0
5|-| sól-gylltur adj 0
5|-| sól-hvítur adj 0
5|-| sól-rauður adj 0
5|-| sóleyjar-gulur adj 0
5|-| sólskins-gulur adj 0
5|-| sólskins-hvítur adj 0
5|-| sót-brúnn adj 0
5|-| stál-blár adj 0
5|-| sterk-grænn adj 0
5|-| sterk-gulur adj 0
5|-| sterk-rauður adj 0
5|-| stjörnu-blár adj 0
5|-| stór-blesóttur adj 0
5|-| stór-dílóttur adj 0
5|-| stór-dropóttur adj 0
5|-| stór-dröfnóttur adj 0
5|-| stór-flekkóttur adj 0
5|-| stór-rósóttur adj 0
5|-| stór-röndóttur adj 0
5|-| strá-gulur adj 0
5|-| sumar-blár adj 0
5|-| sumar-hvítur adj 0
5|-| súkkulaði-brúnn adj 0
5|-| sval-blár adj 0
5|-| sval-grár adj 0
5|-| svarf-grár adj 0
5|-| svart-blár adj 0
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5|-| svart-dröfnóttur adj 0
5|-| svart-flekkóttur adj 0
5|-| svart-flikróttur adj 0
5|-| svart-grár adj 0
5|-| svart-grænn adj 0
5|-| svart-gulur adj 0
5|-| svart-kríkóttur adj 0
5|-| svart-krúnóttur adj 0 "litur?"
5|-| svart-leitur adj 0
5|-| svart-rauður adj 0
5|-| svart-röndóttur adj 0 >-röndóttur
5|-| svart-skellóttur adj 0
5|-| svart-skræpóttur adj 0
5|-| syrju-flekkóttur adj 0
5|-| sæ-blár adj 0
5|-| tandur-hvítur adj 0
5|-| tann-hvítur adj 0
5|-| tára-blár adj 0
5|-| tin-flekkóttur adj 0
5|-| tin-grár adj 0
5|-| tinnu-svartur adj 0
5|-| tígulsteins-rauður adj 0
5|-| tjöru-svartur adj 0
5|-| tóbaks-gulur adj 0
5|-| tópas-gulur adj 0
5|-| trélíms-hvítur adj 0
5|-| tungl-gulur adj 0
5|-| tunglskins-blár adj 0
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5|-| tunglskins-bleikur adj 0
5|-| tunglskins-fölur adj 0
5|-| tunglskins-hvítur adj 0
5|-| tunglskins-silfraður adj 0
5|-| tún-grænn adj 0
5|-| tær-blár adj 0
5|-| töðu-grænn adj 0
5|-| töfra-blár adj 0
5|-| ull-hvítur adj 0 =ullarhvítur
5|-| ullar-gulur adj 0
5|-| ullar-hvítur adj 0 =ullhvítur
5|-| úða-grár adj 0
5|-| úða-hvítur adj 0
5|-| vatns-grár adj 0
5|-| vax-hvítur adj 0
5|-| veðrunar-grár adj 0
5|-| vind-grár adj 0
5|-| vor-grænn adj 0
5|-| væng-hvítur adj 0
5|-| yndis-blár adj 0
5|-| þang-grænn adj 0
5|-| þara-rauður adj 0
5|-| þétt-dílóttur adj 0
5|-| þoku-grár adj 0
5|-| þúsund-litur adj 0
9|-| mor-leitur adj 0
9|-| mor-rauður adj 0

9.1.2 Dýralitir
Þessi orð eru sérmerkt í aftasta sviði í línunni sem „dýraorð”. Ath.! Í flokknum
hér að framan eru líka ýmis dýraorð sem ekki eru merkt enn sem komið er.
búpening)"
2|+| bles-óttur adj 0 "dýralitur"
2|-| gold-óttur adj 0 "sauðfjárlitur"
2|+| botn-óttur adj 0 "dýralitur?"
2|-| golt-óttur adj 0 "dýralitur"
2|+| gols-óttur adj 0 "dýralitur"
2|+| háls-óttur adj 0 "um sauð- 2|-| hél-óttur adj 0 "sauð"
2|-| höls-óttur adj 0 "um sauðfé"
fé"/=hæðóttur
2|-| káp-óttur adj 0 "um nautgripi og
2|+| mós-óttur adj 0 "dýralitur"
2|-| dumbinn adj 0 "dökkur á lit .. (um sauðfé"
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4|-| rauð-bröndóttur adj 0 "dýralitur"
2|-| kinn-óttur adj 0 "um skepnur"
4|-| svart-hnýflóttur adj 0 "dýralitur"
2|-| klukk-óttur adj 0 "um sauðfé"
4|-| sæ-grár adj 0 =steingrár (um kýr)
2|-| kof-óttur adj 0 "um sauðfé"
2|-| kol-óttur adj 0 "um sauðfé"/"um 4|?| rauð-kollóttur adj 0 "dýralitur?"
5|-| bleik-skjöldóttur adj 0 "dýralitur"
fólk"
2|-| krík-óttur adj 0 "(um skepnur) með 5|-| bleik-sokkóttur adj 0 "dýralitur"
5|-| bleik-stjörnóttur adj 0 "dýralitur"
hvít læri"
5|-| breið-blesóttur adj 0 "dýralitur"
2|-| krún-óttur adj 0 "um skepnur .."
5|-| brún-blesóttur adj 0 "dýralitur"
2|-| kúf-óttur adj 0 "um skepnur"
5|-| brún-höttóttur adj 0 "dýralitur"
2|-| leist-óttur adj 0 "um sauðfé"
5|-| brún-jarpur adj 0 "dýralitur"
2|-| lind-óttur adj 0 "um hest"
5|-| brún-kinnóttur adj 0 "dýralitur?"
2|-| mold-óttur adj 0 "dýralitur?"
5|-| brún-kúfóttur adj 0 "dýralitur?"
2|-| skott-óttur adj 0 "um hest"
5|-| brún-nösóttur adj 0 "dýralitur?"
2|-| smokk-óttur adj 0 "sauðfé"
5|-| brún-skjóttur adj 0 "dýralitur"
2|?| vind-óttur adj 0 "um hesta"
5|-| brún-sokkóttur adj 0 "dýralitur"
4|+?| bleik-álóttur adj 0 "dýralitur"
5|-| brún-stjörnóttur adj 0 "dýralitur"
4|+| leir-ljós adj 0 "um hesta"
5|-| brún-toppóttur adj 0 "dýralitur"
4|-| bleik-alóttur adj 0 "dýralitur"
5|-| grá-bíldóttur adj 0 "dýralitur"
4|-| bleik-jarpur adj 0 =ljósjarpur
5|-| grá-blesóttur adj 0 "dýralitur"
4|-| bleik-skjóttur adj 0 "dýralitur"
5|-| grá-bröndóttur adj 0 "dýralitur"
4|-| grá-botnóttur adj 0 "sauðfjárlitur"
4|-| grá-hnöttóttur adj 0 "sauðfjárlitur" 5|-| grá-golsóttur adj 0 "dýralitur"
5|-| grá-hálsóttur adj 0 "dýralitur"
4|-| grá-höttóttur adj 0 "dýralitur"
4|-| grá-skjóttur adj 0 "2 merk"/"dýralitur" 5|-| grá-hosóttur adj 0 "dýralitur"
5|-| grá-kápóttur adj 0 "dýralitur"
4|-| gul-strútóttur adj 0 "dýralitur"
5|-| grá-kinnóttur adj 0 "dýralitur"
4|-| hafur-smokkóttur adj 0 "sauðfé"
5|-| grá-mögóttur adj 0 "dýralitur?"
4|-| hosu-botnóttur adj 0 "dýralitur"
5|-| grá-skjöldóttur adj 0 "dýralitur"
4|-| hosu-flekkóttur adj 0 "dýralitur"
5|-| grá-sokkóttur adj 0 "dýralitur"
4|-| hrein-blesóttur adj 0 "dýralitur?"
5|-| grá-vindóttur adj 0 "dýralitur"
4|-| höttu-blesóttur adj 0 "dýralitur"
5|-| gul-bröndóttur adj 0 "dýralitur"
4|-| höttu-flekkóttur adj 0 "dýralitur"
5|-| gul-hæklóttur adj 0 "dýralitur"
4|-| lit-föróttur adj 0 "dýralitur"
5|-| gul-kollóttur adj 0 "dýralitur"
4|-| mos-flekkóttur adj 0 "dýralitur"
5|-| gul-kolóttur adj 0 "dýralitur"
4|-| mó-alóttur adj 0 "dýralitur"
5|-| gul-móleitur adj 0 "dýralitur"
4|-| mó-álóttur adj 0 "dýralitur"
5|-| gul-mórauður adj 0 "dýralitur"
4|-| mó-bíldóttur adj 0 =morbíldóttur
5|-| hélu-svartur adj 0 "um sauðfé"
4|-| mó-gofóttur adj 0 "dýralitur"
5|-| hrein-flekkóttur adj 0 "dýralitur"
4|-| mó-golsóttur adj 0 "dýralitur"
5|-| hvít-blesóttur adj 0 "dýralitur"
4|-| mó-kollóttur adj 0 "dýralitur"
5|-| hvít-hníflóttur adj 0 "dýralitur"
4|-| mó-strútóttur adj 0 "hundalitur"
5|-| hvít-hornóttur adj 0 "dýralitur?"
4|-| rauð-blesóttur adj 0 "dýralitur"
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5|-| hvít-kollóttur adj 0 "dýralitur"
5|-| jarp-blesóttur adj 0 "dýralitur"
5|-| jarp-kúfóttur adj 0 "dýralitur?"
5|-| jarp-skjóttur adj 0 "dýralitur"
5|-| jarp-skolóttur adj 0 "dýralitur"
5|-| jarp-skottóttur adj 0 "dýralitur"
5|-| jarp-sokkóttur adj 0 "dýralitur"
5|-| jarp-stjörnóttur adj 0 "dýralitur"
5|-| jarp-toppóttur adj 0 "dýralitur"
5|-| jarp-toppskjóttur adj 0 "dýralitur"
5|-| jarp-vindóttur adj 0 "dýralitur"
5|-| kol-múlóttur adj 0 "dýralitur"
5|-| kol-múlugur adj 0 "dýralitur"
5|-| ljós-blesóttur adj 0 "dýralitur"
5|-| mjó-blesóttur adj 0 "dýralitur"
5|-| mold-skjóttur adj 0 "dýralitur"
5|-| mold-sokkóttur adj 0 "dýralitur"
5|-| mó-blakkur adj 0 "dýralitur"
5|-| mó-blesóttur adj 0 "dýralitur"
5|-| mó-blettóttur adj 0 "dýralitur"
5|-| mó-botnóttur adj 0 "dýralitur"
5|-| mó-bröndóttur adj 0 "dýralitur"
5|-| mó-hnýflóttur adj 0 "dýralitur?"
5|-| mó-hosóttur adj 0 "dýralitur"
5|-| mó-höttóttur adj 0 "dýralitur"
5|-| mó-jarpur adj 0 "dýralitur"
5|-| mó-kápóttur adj 0 "dýralitur"
5|-| mó-skellóttur adj 0 "dýralitur?"
5|-| mó-skolóttur adj 0 "dýralitur"
5|-| rauð-hjálmóttur adj 0 "dýralitur"
5|-| rauð-húfóttur adj 0 "dýralitur"
5|-| rauð-kinnóttur adj 0 "dýralitur?"
5|-| rauð-nösóttur adj 0 "dýralitur?"
5|-| rauð-skjóttur adj 0 "dýralitur"
5|-| rauð-skjöldóttur adj 0 "dýralitur"
5|-| rauð-stjörnóttur adj 0 "dýralitur"

9.2 Forliður
0|-| indígó- fsk 0
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5|-| rauð-vindóttur adj 0 "dýralitur?"
5|-| svart-bíldóttur adj 0 "dýralitur"
5|-| svart-blesóttur adj 0 "dýralitur"
5|-| svart-botnóttur adj 0 "sauðfjárlitur?"
5|-| svart-bröndóttur adj 0 "dýralitur"
5|-| svart-golsóttur adj 0 "sauðalitur"
5|-| svart-hálsóttur adj 0 "dýralitur"
5|-| svart-hjálmóttur adj 0 "dýralitur"
5|-| svart-hosóttur adj 0 "dýralitur"
5|-| svart-huppóttur adj 0 "dýralitur"
5|-| svart-húfóttur adj 0 "dýralitur"
5|-| svart-höttóttur adj 0 "dýralitur"
5|-| svart-kápóttur adj 0 "dýralitur"
5|-| svart-kjömmóttur adj 0 "dýralitur"
5|-| svart-kollóttur adj 0 "dýralitur?"
5|-| svart-leistóttur adj 0 "dýralitur"
5|-| svart-skjöldóttur adj 0 "dýralitur"
5|-| svart-smokkóttur adj 0 "dýralitur?"
5|-| svart-sokkóttur adj 0 "dýralitur"
5|-| svart-strútóttur adj 0 "dýralitur"
9|-| glampa-skjóttur adj 0 "dýralitur"
9|-| gol-bíldóttur adj 0 "sauðfjárlitur"
9|-| gol-móóttur adj 0 "dýralitur"
9|-| gol-mögóttur adj 0 "dýralitur"
9|-| golbíldu-blesóttur adj 0 "sauðfjárlitur"
9|-| golhosu-blesóttur adj 0 "dýralitur"
9|-| mor-bíldóttur adj 0 "dýralitur"
9|-| mor-botnóttur adj 0 "dýralitur"
9|-| mor-flekkóttur adj 0 "dýralitur"
9|-| mor-grár adj 0 "litur?"
9|-| mor-kolóttur adj 0 "dýralitur"
9|-| mó-skjóttur adj 0 "dýralitur"
9|-| mó-sokkóttur adj 0 "dýralitur"
9|-| mó-spræklóttur adj 0 "sauðarlitur"
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9.3 Nafnorð
1|+| slikja n f
1|+| steining n f ath.merkingu
1|-| dumba n f =þoka/=dökkur litur/=rykský
1|?| sepja n f "gulbrúnn litur"
1|?| sjattering n f
2|-| blána n f =blár litur /=blátt mar
2|-| gulka n f =gulur litur
4|-| há-rauða n f "rauður litur úr kúahlandi"
4|-| króm-gula n f "gulur litur sem inniheldur krómsamband"
!|?| fá-litur n m
1|+| litur n m +osamb /"6 merk"
1|+| purpuri n m "2 merk"ÁB
1|-| asúr n m
2|+| blámi n m "ath. merk"
2|+| fölvi n m "2 merk"
2|+| svartur n m
4|+?| augn-litur n m
4|+| berja-blámi n m
4|+| felu-litur n m
4|+| frum-litur n m
4|+| grunn-litur n m
4|+| haust-litur n m
4|+| hára-litur n m
4|+| húð-litur n m
4|+| hverfi-litur n m
4|+| hörunds-litur n m
4|+| jarð-litur n m
4|+| náttúru-litur n m
4|+| sauða-litur n m
4|+| sauðar-litur n m
4|+| verndar-litur n m =felulitur
4|-| augna-litur n m
4|-| blöndu-litur n m =gulgrár litur
4|-| brigði-litur n m "hverfilitur .."
4|-| elds-litur n m
4|-| holds-litur n m

4|-| purpura-litur n m
4|-| sorgar-litur n m
4|-| stein-litur n m =indígólitur
4|-| víð-blámi n m
4|-| vínar-bláinn n m "koboltblár litur ..á
postulín .."
4|-| vínar-blámi n m =vínarbláinn
4|?| sortu-litur n m
4|?| vetrar-litur n m
5|-| aðal-litur n m
5|-| andlits-litur n m
5|-| andstæðu-litur n m
5|-| bleik-litur n m >-litur
5|-| blóð-litur n m
5|-| brún-holdlitur n m
5|-| eir-litur n m
5|-| eld-litur n m
5|-| fána-litur n m
5|-| feigðar-litur n m
5|-| firð-blámi n m
5|-| fjarlægðar-blámi n m
5|-| fjólu-blámi n m
5|-| fjólu-litur n m
5|-| grá-litur n m
5|-| græn-litur n m
5|-| grænku-litur n m
5|-| gull-litur n m
5|-| haf-blámi n m
5|-| haust-grámi n m
5|-| hálm-litur n m
5|-| heiðis-blámi n m
5|-| heiðríkju-blámi n m
5|-| heslihnetu-litur n m
5|-| húm-blámi n m
5|-| höfuð-litur n m
5|-| indigó-litur n m
5|-| loft-blámi n m
5|-| milli-litur n m
5|-| mjólkur-litur n m
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5|-| moldar-litur n m
5|-| morgun-grámi n m
5|-| mosa-litur n m
5|-| nátt-blámi n m
5|-| rauð-litur n m
5|-| rjóma-litur n m
5|-| rós-litur n m
5|-| rósa-litur n m
5|-| ryð-litur n m "ath. orðflokk (adj)"
5|-| ræpu-litur n m
5|-| rökkur-grámi n m
5|-| skjanna-litur n m
5|-| skær-litur n m "ath. orðfl."

9.4 Sagnir
1|-| sansera v 0
2|+| blána v 0
5|-| bleik-lita v 0 >-lita
5|-| dauf-lita v 0
5|-| græn-lita v 0
5|-| sterk-lita v 0
5|-| ösku-lita v 0

5|-| smjör-litur n m
5|-| snjó-grámi n m
5|-| spítala-litur n m
5|-| staðal-litur n m
5|-| stofn-litur n m
5|-| sumar-litur n m
5|-| sæ-blámi n m
5|-| vor-litur n m
5|-| ösku-litur n m
1|+| indígó n n
1|+| okkur n n
1|-| henna n n
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10 Viðauki D: Fatnaðarorð í norræna verkefninu
10.1 Lýsingarorð um fatnað
10.1.1 Flettur
Kódinn 2|+|
fataður

fleginn

móðins

vatt-eraður

grímu-klæddur
hálf-síður
hring-skorinn
hæst-móðins
kapp-klæddur
kjól-klæddur
klæð-laus
klæðskerasaumaður
laus-girtur
laus-gyrtur

létt-klæddur
ný-móðins
ó-fóðraður
ó-hnepptur
prúð-búinn
samkvæmis-búinn
síð-klæddur
sjó-klæddur
skart-búinn
skinn-dreginn
skó-síður

spari-búinn
spari-klæddur
stíf-pressaður
stutt-klæddur
tví-hnepptur
uppá-búinn
uppá-klæddur
upp-búinn
upp-reimaður
þunn-klæddur
ökkla-síður

Kódinn 4|+?|
barða-stór
Kódinn 4|+|
að-skorinn
að-sniðinn
al-klæddur
dul-búinn
dul-klæddur
dökk-klæddur
ein-hnepptur
einkennis-klæddur
fata-laus
fá-klæddur
frá-hnepptur

10.1.2 Hugsanlegar flettur
Kódinn 1|?|
snollaður
Kódinn 2|?|
plíseraður
spari-legur
Kódinn 4|?|
buxna-laus
kné-síður
koll-hár

peysu-klæddur
skart-klæddur
skjól-klæddur

svart-klæddur
vinnu-klæddur
þétt-hnepptur
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10.1.3 Ekki flettur
Kódinn 2|-|
kjalaður
Kódinn 4|-?|
fata-sjúkur
Kódinn 4|-=|
hand-saumaður
Kódinn 4|-|
al-fóðraður
blá-klæddur
buxna-klæddur
fata-kyns

flibba-laus
fót-síður
frakka-klæddur
full-klæddur

full-síður
hlað-búinn
skálma-víður
snögg-klæddur

stokk-rykktur
tá-bitinn
vatt-fóðraður

gæru-klæddur
hanska-klæddur
hatt-laus
hálf-klæddur
hempu-klæddur
hempu-laus
hempu-síður
hné-síður
húfu-laus
hversdagsklæddur
hvít-klæddur
hæl-síður
í-klæddur
jakka-klæddur
jakka-laus

klæð-fár
klæð-lítill
kufl-klæddur
lafa-síður
laus-klæddur
lín-klæddur
ljós-klæddur
mis-síður
mittis-síður
pels-klæddur
peysu-laus
rass-síður
rauð-klæddur
samkvæmisklæddur
sér-sniðinn

silfur-hnepptur
silki-klæddur
sjal-klæddur
skinn-fóðraður
skinn-klæddur
skraut-klæddur
skrúð-klæddur
sokka-laus
sorgar-klæddur
sport-klæddur
sunnudagsklæddur
tísku-klæddur
úlpu-klæddur
vaðmáls-klæddur
vettlinga-laus

Kódinn 5|-|
al-brynja
al-brynjaður
barða-breiður
beltis-laus
dular-klæddur
eir-brynjaður
erma-langur
erma-laus
erma-stuttur
erma-víður
erma-þröngur
frakka-laus
galla-klæddur
grá-klæddur
græn-klæddur
gul-klæddur
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10.2 Atviksorð
10.2.1 Fletta
Kódinn 4|+|
innan-klæða

10.3 Nafnorð í kvenkyni
10.3.1 Flettur
Kódinn 1|+|
bleia
bleyja
blússa
blæja
bomsa
bót
brók
bura
bússa
doppa
dragt
ermi
flík
frolla
gammosía

hekla
hempa
hetta
húfa
kápa
kjusa
klauf
klukka
kolla
kóróna
kæpa
líning
milla
mussa
múffa

peysa
pressa
reim
seta
skálm
skikkja
skjóða
skræpa
skufsa
skupla
skyrta
skýla
slaufa
slæða
smella

spjör
strympa
svunta
sylgja
taska
tíska
treyja
ull
úlpa

klæð-ning
krækja

stíf-ing

dúður

búnings-aðstaða
der-húfa
duggara-peysa
fata-geymsla
fata-gæsla
fata-hreinsun

fata-hönnun
fata-pressun
fata-tíska
fata-verslun
ferða-taska
golf-treyja

gæru-úlpa
hand-taska
hatt-askja
hálf-ermi
há-tíska
hettu-peysa

buxur
töfflur
vöðlur

Kódinn 2|+|
bæt-ing
hlýja
Kódinn 4|+|
alpa-húfa
bað-hetta
brúðar-slæða
buxna-dragt
buxna-klauf
buxna-skálm
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hettu-úlpa
hliðar-taska
hringa-brynja
innanundir-flík
kanínu-ull
klof-bót
koll-húfa
kulda-húfa
kulda-úlpa
lambhús-hetta
laska-ermi
legg-hlíf
loð-húfa
lopa-peysa
mokka-kápa
nátt-skyrta

nær-brók
nær-skyrta
prjóna-brók
prjóna-peysa
púff-ermi
regn-hlíf
regn-kápa
regn-slá
rúllukraga-peysa
sam-fella
silki-húfa
skinn-brók
skjala-taska
skjól-flík
skott-húfa
skóla-taska

spanga-brynja
spenni-treyja
stakk-peysa
stress-taska
stúdents-húfa
sund-hetta
sund-skýla
tau-rulla
tá-tilja
tísku-sýning
upphluts-reim
yfir-höfn
þver-slaufa
þvotta-klemma
bleiu-buxur
galla-buxur

hlífðar-buxur
hlýra-buxur
hné-buxur
molskinns-buxur
nátt-buxur
nær-buxur
poka-buxur
polla-buxur
reið-buxur
rosa-bullur
síð-buxur
skíða-buxur
smekk-buxur
sokka-buxur
stutt-buxur
ökkla-hlífar

Kódinn 5|+|
bindis-næla
10.3.2 Sennileg fletta
Kódinn 4|+?|
dómara-kápa
10.3.3 Hugsanlegar flettur
Kódinn 1|?|
krínólína
mansétta

múndering
pottla

spanjóla
tila

pappa-taska
silfur-milla
skaut-treyja
skelplötu-tala
skyggnis-húfa
skyrtu-ermi

skyrtu-líning
slifsis-næla
sport-blússa
sport-skyrta
storm-húfa
stromp-húfa

Kódinn 4|?|
brúðar-blæja
lín-sterkja
milli-skyrta
mittis-skýla
nátt-húfa
ofaná-seta
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undir-flík
upphluts-skyrta
utanyfir-flík
úti-lykt
vax-kápa

vestis-peysa
vetrar-kápa
vetrar-tíska
vetrar-úlpa
vind-úlpa

vor-tíska
þvotta-rulla
þyrni-kóróna
kýr-klaufir
skrið-buxur
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sport-buxur
undir-buxur
úti-buxur
verkamannabuxur

10.3.4 Sennilega ekki fletta
Kódinn 4|-?|
brjóst-hlíf
10.3.5 Ekki flettur
Kódinn 1|-|
gallosía
gammasía
kafía
kamíka

kofta
koppa
lauerta
mundering

ólpa
slypra
strykkja
svinta

brekur
durgur

golsa

kengja

stanga

fata-varsla
fellinga-treyja
fjúk-úlpa
fýla-brók
fýla-bura
garða-húfa
hafnar-voð
hand-lína
hand-stúka
hálf-skák
háls-björg
háls-borg
heilsárs-kápa
herða-slá

heyrnar-hlíf
hlífðar-flík
hosna-reim
hosna-sterta
hríðar-hempa
hríðar-kápa
húfu-kæpa
höfuð-smátt
kantara-kápa
kjal-brók
kjóa-bringa
kjól-treyja
kjöl-húfa
koll-hetta

kór-kápa
krumma-kló
kvið-sletta
lafa-treyja
legg-björg
leista-brók
leista-hosa
loð-kápa
millu-reim
mývatns-hetta
nátt-treyja
parísar-tíska
peysufata-svunta
peysu-húfa

Kódinn 2|-|
golla
Kódinn 4|-|
baska-húfa
belg-hempa
bol-flík
bóka-taska
bryn-hosa
buxna-pressa
buxna-pressun
dag-treyja
duffels-treyja
duggara-bura
dúk-svunta
dúk-treyja
fald-blæja
fata-slá
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pilsa-glenna
popplín-kápa
prests-hempa
pung-helda
purpura-kápa
reið-hempa
setgeira-brók
silfur-doppa
síð-hempa
sjaldhafnar-flík
sjó-brók

skarða-húfa
skarð-húfa
smekk-svunta
sóla-brók
stafna-hetta
stakka-peisa
stigla-peysa
stokka-peysa
storm-treyja
storm-úlpa
stór-treyja

strau-tuska
tví-hneppa
upphluts-svunta
vatns-kápa
veðra-húfa
vængja-húfa

brjóst-reim
brodd-húfa
brókar-klauf
brókar-skálm
brúðar-kóróna
bryn-skyrta
buxna-loka
buxna-seta
buxna-tala
buxna-tíska
búkonu-svunta
dómara-skikkja
drengja-húfa
duggarabandspeysa
dýrðar-kóróna
dýrindis-flík
dömuhatta-tíska
dömu-kápa
dömu-peysa
dömu-skyrta
einkennis-húfa
einkennis-úlpa
eldhúss-svunta
eldhús-svunta
embættis-húfa
embættis-kápa

erma-líning
ermar-líning
eyrna-hlíf
fald-brún
fata-búð
fata-dyngja
fata-framleiðsla
fata-gerð
fatagerðar-hefð
fata-gjöf
fata-hilla
fata-hrúga
fata-kista
fata-níðsla
fata-pjatla
fata-rulla
fata-rýja
fata-tuska
fata-tætla
fata-verksmiðja
ferða-húfa
ferða-kápa
flauels-kápa
flauels-treyja
flug-húfa
frakka-ermi
gimsteina-kóróna

fata-hneppur
hnjá-skýlur
hökul-brækur
krumma-buxur
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loku-buxur
pils-brækur
pils-buxur
rokk-buxur
sjó-verjur
spóa-buxur
sund-buxur
trollara-buxur
tækifæris-buxur
utanhafnar-buxur

Kódinn 5|-|
andlits-blæja
andlits-skýla
augna-hlíf
augn-hlíf
axla-legging
axla-skikkja
bak-taska
barns-brók
barns-húfa
belg-bura
belg-peysa
beltis-hringja
beltis-ól
beltis-spenna
beltis-sylgja
beltis-taska
bílstjóra-húfa
blóm-kóróna
blúndu-skyrta
blússu-ermi
bol-peysa
borða-húfa
bómullar-flík
bómullar-skyrta
bómullar-svunta
bréfa-taska
brjóst-brynja

glit-skikkja
gljáskyggnis-húfa
glæsi-flík
gull-kóróna
gull-skikkja
gúmmí-kápa
gúmmí-skóhlíf
gúmmí-svunta
gúm-svunta
gæruskinns-úlpa
hanska-búð
hanska-gerð
hatta-búð
hatta-gerð
hatta-gjörð
haust-tíska
háls-líning
heims-tíska
hempu-ermi
hermanna-húfa
hermanna-treyja
herra-búð
herra-deild
herra-skyrta
hjálm-húfa
hlífðar-svunta
hné-brók
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hné-hlíf
horn-sylgja
hríðar-úlpa
húfu-frolla
húfu-gerð
húfu-kolla
húfu-potla
hversdags-flík
hversdags-skyrta
höfuð-blæja
höfuð-skýla
ilbanda-brók
innkaupa-taska
innkaupa-tuðra
íþrótta-peysa
jakka-ermi
jakka-peysa
jakka-tala
karlmanns-húfa
karlmanns-skyrta
karlmanns-treyja
kápu-ermi
keisara-kóróna
kjól-drusla
kjól-dula
kjól-ermi
kjól-lufsa
kjól-tuska
klút-hetta
klæða-gerð
klæða-gjörð
klæða-verslun
klæðis-húfa
klæðis-kápa
klæðis-peysa
klæðis-pjatla
klæðis-treyja
klæðskera-iðn
kniplinga-slæða
knipplinga-blússa
kraga-peysa

kulda-flík
kven-blússa
kven-brók
kven-hempa
kven-húfa
kven-kápa
kvenmanns-flík
kven-peysa
kven-skyrta
kven-taska
kven-treyja
kven-yfirhöfn
lambskinns-húfa
lang-brók
lárviðar-kóróna
leður-brók
leður-brynja
leður-hosa
leður-kápa
leður-skyrta
leður-svunta
leður-taska
lenda-skýla
lérefts-flík
lérefts-skyrta
lérefts-svunta
lérefts-treyja
lífstykkis-reim
lík-blæja
líknar-blæja
lín-brók
lín-húfa
lín-skyrta
loð-brók
loð-úlpa
lunda-bura
lykla-sylgja
löggu-húfa
millifata-peisa
mittis-ól
mittis-svunta

mittis-vídd
munka-kápa
nankins-treyja
nestis-taska
nælon-skyrta
nær-flík
olíu-kápa
olíu-treyja
patrónu-taska
peninga-taska
peysu-drusla
peysu-ermi
peysufata-treyja
pils-felling
pils-klauf
póst-taska
prjóna-flík
prjóna-hetta
prjóna-húfa
prjóna-hyrna
prjóna-kolla
prjóna-skyrta
prjóna-treyja
rayon-skyrta
regn-hetta
reið-kápa
reið-skálm
reið-treyja
riddara-brynja
sauðskinns-brók
sauma-taska
selskinns-taska
silfur-brynja
silfur-hneppa
silfur-reim
silfur-spenna
silfur-sylgja
silki-blæja
silki-reim
silki-skikkja
silki-skyrta

silki-skýla
silki-slaufa
silki-slæða
silki-svunta
silki-treyja
sirs-treyja
síð-kápa
síð-treyja
sjal-drusla
sjal-dula
sjal-hyrna
sjal-rýja
sjal-tuska
sjóklæða-gerð
sjómanna-peysa
sjó-treyja
skarlats-skikkja
skinn-bura
skinn-húfa
skinn-kápa
skinn-reim
skinn-skjóða
skinn-svunta
skinn-taska
skinn-treyja
skinn-úlpa
skíða-húfa
skíða-úlpa
skírnar-húfa
skóla-húfa
skó-tíska
skraut-treyja
skúf-húfa
skyrtu-blússa
skyrtu-tala
slátrara-svunta
slönguskinnstaska
smala-taska
smá-taska
sokkabanda-
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klemma
spari-brók
spari-flík
spari-húfa
spari-peysa
spari-skyrta
spari-svunta
spari-treyja
stál-brynja
stál-húfa
stígvéla-tá
striga-brók
striga-svunta
striga-taska
striga-treyja
striga-úlpa
stutt-hempa
stutt-kápa
stutt-treyja
stutt-úlpa
stýrimanns-treyja
sumar-blússa
sumar-húfa
sumar-kápa
svita-flík
sýslumanns-húfa
söðul-taska
tau-húfa
tau-kápa
tau-stífing
telpu-kápa
tísku-flík
10.3.6 Drasl
Kódinn !|?|
sjalvar-buxur

tísku-hönnun
tísku-teikning
tísku-teiknun
togleðurs-brók
topp-húfa
treyju-ermi
tötra-flík
ullar-brók
ullar-flík
ullar-húfa
ullar-kápa
ullar-peysa
ullar-skyrta
ullar-slá
ullar-treyja
utanhafnar-brók
utanhafnar-flík
utanyfir-peysa
utanyfir-úlpa
úlpu-ermi
úlpu-reim
vað-brók
vaðmáls-brók
vaðmáls-bura
vaðmáls-flík
vaðmáls-hempa
vaðmáls-húfa
vaðmáls-hyrna
vaðmáls-mussa
vaðmáls-peysa
vaðmáls-skyrta
vaðmáls-treyja

vaðmáls-úlpa
vax-úlpa
veðra-úlpa
veiði-húfa
veiðimanna-húfa
vestis-spenna
vetrar-húfa
vetrar-treyja
vettlings-tota
vinnu-flík
vinnu-skyrta
vinnu-treyja
víð-úlpa
yfir-ermi
blúndu-buxur
drengja-buxur
dömu-buxur
fata-druslur
fata-reytur
fata-tuskur
fata-tætlur
flauel-buxur
flauels-buxur
flugmanna-buxur
gúmmí-bússur
göngu-buxur
herra-buxur
hnjá-buxur
hversdags-buxur
karlmanns-buxur
klof-bússur
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klæðis-buxur
kven-buxur
lang-buxur
leður-buxur
leður-bússur
leikfimi-buxur
leikfimis-buxur
lérefts-buxur
meginlands-buxur
olíu-buxur
prjóna-buxur
sjó-buxur
sjó-bússur
skinn-buxur
slit-buxur
spari-buxur
stráka-buxur
striga-buxur
sumar-buxur
svita-buxur
tau-buxur
tennis-stuttbuxur
teygju-buxur
togara-buxur
ullar-buxur
utanyfir-buxur
vaðmáls-buxur
vax-buxur
vetrar-buxur
vinnu-buxur
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10.4 Nafnorð í karlkyni
10.4.1 Flettur
Kódinn 1|+|
bolur
borði
faldur
flibbi
frakki
galli
glófi
hanski
hattur
hlýri
hnappur
hæll
hökull
höttur

kappi
kjóll
klossi
klútur
kragi
kufl
kyrtill
lappi
larfur
laski
leisti
leistur
leppur
möttull

serkur
sili
skauti
skokkur
skraddari
skrúði
skúfur
sloppur
smekkur
smokkur
smóking
sokkur
sproti
stakkur

stokkur
strengur
strokkur
strókur
strútur
stæll
trefill
túrban
vasi
vöttur
sjakket (n m/n)
larfar
tötrar

Kódarnir 2|+| og 24|+|
fatnaður
hatt-ari

klæð-naður
vett-lingur

samfest-ingur

brún-stakkur
buxna-strengur
buxna-vasi
búninga-hönnuður
búninga-teiknari
búnings-klefi
dul-búningur
einkennisbúningur
erma-hnappur
fald-búningur
fata-bursti
fata-hönnuður
fata-iðnaður

fata-níðingur
fata-saumur
fata-skápur
fata-standur
feld-skeri
fingra-vettlingur
fjaðra-hattur
flibba-hnappur
flibba-kragi
flot-búningur
flóka-hattur
flóka-skór
fóta-búnaður
froskmanna-

Kódinn 4|+|
al-fatnaður
al-klæðnaður
axla-púði
bað-sloppur
bak-hluti
banda-skór
barns-skór
belg-vettlingur
beltis-staður
blank-skór
box-hanski
brjósta-haldari
brjóst-vasi
brúðar-kjóll

búningur
gadda-skór
galla-jakki
geim-búningur
greiðslu-sloppur
grímu-búningur
gúmmí-skór
göngu-skór
götu-skór
hand-vegur
harðkúlu-hattur
hatt-kollur
hatt-kúfur
há-leistur
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hálf-sokkur
háls-klútur
hár-borði
herða-klútur
hermannabúningur
hermanna-frakki
hliðar-vasi
hlýra-bolur
hné-sokkur
húfu-prjónn
húfu-skúfur
hvít-flibbi
höfuð-búnaður
il-leppur
il-skór
inni-skór
inni-sloppur
íveru-fatnaður
kafara-búningur
kjól-búningur
klæða-burður
klæð-skeri
krók-faldur
kulda-skór
kvöld-kjóll
lafa-frakki
leður-jakki

leikfimis-skór
loð-feldur
mann-drápari
messu-skrúði
mittis-staður
mokka-jakki
morgun-kjóll
nátt-jakki
nátt-kjóll
nátt-serkur
nátt-sloppur
nælon-sokkur
nær-bolur
nær-fatnaður
nær-kjóll
pils-faldur
pípu-hattur
polla-galli
presta-kragi
rass-vasi
regn-frakki
regn-galli
regn-hattur
renni-lás
roð-skór
rósa-íleppur
rósa-leppur
rúllu-kragi

10.4.2 Flettur eða millivísanir
Kódinn 1|+=|
garmar

ryk-frakki
sauðskinns-skór
set-geiri
silfur-hnappur
silki-hanski
síð-frakki
síð-kjóll
sjó-hattur
sjó-stakkur
sjó-vettlingur
sjúkra-sokkur
skauta-faldur
skaut-búningur
skaut-faldur
skinn-skór
skinn-stakkur
skíða-galli
skírnar-kjóll
skjól-fatnaður
skúf-hólkur
skyrtu-hnappur
skýlu-klútur
sokk-bolur
sól-hattur
spari-klæðnaður
sport-sokkur
strá-hattur
striga-skór
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stutterma-bolur
sumar-fatnaður
sund-bolur
tísku-iðnaður
tísku-teiknari
tóbaks-klútur
tré-klossi
tækifæris-kjóll
undir-fatnaður
undir-kjóll
upphluts-bolur
upp-hlutur
utanyfir-fatnaður
vasa-klútur
vefjar-höttur
vetrar-frakki
vinnu-fatnaður
vinnu-galli
vinnu-hanski
vinnu-vettlingur
yfir-frakki
þjóð-búningur
duggara-sokkar
duggara-vettlingar
fjallgöngu-skór
sokka-leistar
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10.4.3 Sennilega flettur
Kódinn 1|+?|
anórakkur
Kódinn 4|+?|
beltis-stokkur
Kódinn 5|+?|
bindis-hnútur
biskups-skrúði
10.4.4 Hugsanlegar flettur
Kódinn 1|?|
anarakkur
anarokkur
pels
Kódinn 4|?|
axlar-saumur
axlar-skúfur
axla-skúfur
gull-hólkur
hliðar-saumur
indíána-búningur
í-leppur
íþrótta-skór
jakka-kjóll
kjóla-saumur
klifur-skór
kúreka-búningur
kúreka-hattur
kven-fatnaður
kven-hanski

kyrtil-búningur
laufa-prjónn
matrósa-kjóll
mittis-jakki
morgun-sloppur
mömmu-fatnaður
óléttu-kjóll
peysu-búningur
pils-gopi
samfellu-hnappur
samkvæmisklæðnaður
silki-hattur
six-pensari
síldar-galli

10.4.5 Sennilega ekki flettur
Kódinn 4|-?|
ball-kjóll

sjó-galli
sjó-klæðnaður
sjó-sokkur
skinn-hanski
skinn-sokkur
skíða-skór
slifsis-prjónn
smíða-galli
sorgar-borði
sorgar-búningur
spaða-faldur
spari-kjóll
sport-jakki
sport-klæðnaður
stand-kragi

storm-jakki
sumar-hattur
svart-stakkur
svuntu-hnappur
svuntu-strengur
tísku-fatnaður
tísku-heimur
tísku-hönnuður
úti-galli
vind-jakki
vinnu-sloppur
öryggis-hjálmur
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barða-hattur
10.4.6 Ekki flettur
Kódinn 1|-|
bóti
fikki
grippill
kaftan

kaprar
kofri
kutti
kúsi

kösungur
lauert
vams
vantur

rubbar

ís-ungur

kufl-ungur

strykkill n m

fald-hnútur
fald-krókur
fata-burður
fata-lúði
fata-vörður
feld-skurður
fjaðra-skór
fjalla-skór
flís-galli
forn-búningur
fram-leistur
fugla-fótur
föður-morðingi
gúmmí-hanski
gúmmí-vettlingur
götu-búningur
hand-dúkur
hand-smokkur
hand-tygill
hatt-kaufi
hatt-paufi
hatt-prjónn
hatt-skjöldur
háls-tygill

hátíðar-búningur
heil-sokkur
hempu-borði
hempu-skjöldur
herra-jakki
hettu-stakkur
hettu-strútur
hérahárs-hattur
hlífðar-sloppur
hnefaleika-hanski
hosna-kýll
hríðar-drómi
hrífu-vettlingur
húfu-búningur
höfuð-dúkur
hökul-bolur
hökul-skór
hökul-sokkur
jersey-kjóll
kakí-jakki
kjól-hnappur
klæða-faldur
klæð-skurður
kokkáls-búningur

krumma-skór
kven-búnaður
kven-búningur
kven-faldur
laska-sokkur
leikfimi-skór
líberí-borði
lín-serkur
manséttu-hnappur
marðarskinns-pels
millu-bolur
niður-hlutur
nær-kyrtill
panama-hattur
perlu-smokkur
peysu-bolur
peysufata-dagur
peysu-hólkur
pils-skokkur
pípu-kragi
poka-kjóll
presta-spaði
prjóna-bolur
reið-höttur

Kódinn 2|-|
bæt-ingur
Kódinn 4|-|
al-sokkur
aur-sokkur
ballett-búningur
beltis-sproti
blank-hattur
blanku-skór
bol-vettlingur
brjóst-hnappur
brókar-lindi
brókar-sokkur
brúðar-skór
bryn-glófi
bryn-serkur
bumbu-strekkjari
buxna-rass
diplómat-frakki
drag-kyrtill
duggara-sokkur
duggara-vettlingur
dular-búningur
dular-kufl
embættisbúningur
fald-fótur
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reifa-lindi
rið-trefill
ristar-þvengur
rósa-barði
rósa-vettlingur
rú-kragi
set-skauti
síð-jakki
sjal-kragi
sjó-skór

skinn-feldur
skinn-kyrtill
skötu-faldur
slapa-hattur
snjó-sokkur
sokka-bolur
sokka-leisti
sokka-leistur
sokk-leggur
spé-gauti

spé-gautur
stand-flibbi
stiku-faldur
stromp-hattur
stutt-frakki
sumar-kjóll
svart-kuflungur
svita-dúkur
tog-bolur
trafa-faldur

týróla-hattur
ullar-bolur
varar-feldur
vígslu-skrúði
vos-kufl
vöggu-kjóll
ökkla-þvengur
hosu-leistar
stígvéla-klossar
vöðu-bolir

Kódinn 5|-|
aðgerðar-vettlingur
alþýðu-búningur
axlabanda-hnappur
axla-borði
árdegis-búningur
bak-boðangur
bak-vasi
ballett-kjóll
barna-fatnaður
barna-skór
bast-skór
beltis-frakki
beltis-hnappur
beltis-hnífur
beltis-skjöldur
bleiu-þvottur
blúndu-kappi
blúndu-kjóll
blúndu-klútur
blúndu-kragi
blæju-faldur
bómullar-hanski
bómullar-hattur
bómullar-jakki
bómullar-kjóll
bómullar-sokkur
brjóst-dúkur

brodd-skór
brókar-garmur
brókarhalds-hnappur
brókar-saumur
brúðar-búningur
brúðar-kyrtill
bryn-stakkur
buxna-hnappur
buxna-kjóll
buxna-lindi
buxna-ræfill
dans-kjóll
dans-skór
dáta-búningur
doktors-hattur
drengja-fatnaður
drengja-hattur
drottningar-skrúði
duggarabands-sokkur
dular-klæðnaður
dömu-hanski
dömu-hattur
dömu-kjóll
dömu-skór
einbands-sokkur
eingirnis-sokkur
eingirnis-vettlingur
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einkennis-frakki
eltiskinns-skór
eltiskinns-þvengur
embættis-skrúði
erma-saumur
eyrna-skúfur
fanga-búningur
fanga-frakki
fanga-stakkur
fata-baggi
fata-bingur
fata-bunki
fata-böggull
fata-haugur
fata-klefi
fata-krókur
fata-leppur
fata-lurfur
fata-poki
fata-snagi
fata-ströngull
fata-þerrir
fata-þvottur
ferða-búningur
ferða-fatnaður
ferða-vettlingur
fermingar-jakki
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fermingar-kyrtill
fermingar-skór
filt-hattur
fimleika-skór
fífu-vettlingur
fjaðra-hjálmur
fjaður-hattur
fjósa-galli
flauels-frakki
flauels-hattur
flauels-jakki
flauels-kragi
flos-borði
flos-hattur
fótbolta-búningur
fótbolta-skór
frakka-garmur
frakka-kragi
frakka-ræfill
frakka-vasi
froskmannafrúarbúningur
fýla-sokkur
færis-vettlingur
geimferðar-búningur
geitarskinns-hanski
geitaskinns-sokkur
glímu-búningur
gljá-skór
grip-hanski
gull-borði
gull-skór
gull-vír
gullvírs-borði
gúm-hanski
gúmmí-flibbi
gúm-vettlingur
gæru-frakki
gæru-kufl
gæru-pels
gæruskinns-pels

gæru-stakkur
göngu-búningur
hatta-snagi
hatt-garmur
haust-pels
háls-trefill
hár-serkur
hátíða-búningur
hefðar-búningur
hempu-garmur
hempu-kragi
hempu-vasi
her-búningur
herforingja-búningur
hermanna-kufl
herra-frakki
herra-hanski
hettu-klútur
hjartarskinns-hanski
hlaupa-búningur
hlífðar-galli
hrossskinns-skór
húfu-kollur
hversdags-búningur
hversdags-fatnaður
hversdags-garmur
hversdags-kjóll
hversdags-klæðnaður
hversdags-leppur
hversdags-skór
hversdags-sokkur
hversdags-vettlingur
höfuð-búningur
höfuð-faldur
ígangs-fatnaður
ígangs-leppur
íþrótta-búningur
íþrótta-fatnaður
íþrótta-sokkur
jakka-barmur
jakka-boðungur

jakka-kragi
jakka-ræfill
jakka-vasi
járn-glófi
járn-hattur
járn-skór
jóla-kjóll
jóla-skór
kandífloss-kjóll
kardínála-hattur
karlmanna-fatnaður
karlmanna-skór
karlmanna-sokkur
karlmanns-hanski
karlmanns-hattur
karlmanns-skór
karlmanns-vettlingur
kálfskinns-skór
kápu-faldur
kápu-kragi
kápu-vasi
kjóla-dúkur
kjól-barmur
kjól-faldur
kjól-garmur
kjól-gopi
kjól-vasi
klút-garmur
klæða-bursti
klæða-búnaður
klæða-iðnaður
klæða-saumur
klæðis-bolur
klæðis-frakki
klæðis-kjóll
klæðskera-meistari
klæðskera-saumur
knattspyrnu-búningur
knattspyrnu-skór
knipplinga-kjóll
konungs-skrúði

106

10 VIÐAUKI D: FATNAÐARORÐ Í NORRÆNA VERKEFNINU
korksóla-skór
kork-sóli
kraga-hnappur
krakka-kjóll
krýningar-skrúði
kulda-hanski
kulda-jakki
kulda-trefill
kúlu-hattur
kúskinns-skór
kven-bolur
kven-frakki
kven-hattur
kven-kjóll
kven-skór
kven-sokkur
kven-vettlingur
kvöld-sloppur
kyrtil-faldur
köfunar-búningur
landsliðs-búningur
land-vettlingur
lausa-kragi
lausa-vasi
leður-fatnaður
leður-hanski
leður-þvengur
lenda-dúkur
lérefts-kjóll
lérefts-klútur
lérefts-kyrtill
liðsforingja-búningur
lín-fatnaður
lín-hökull
lín-klútur
lín-kragi
loð-frakki
loð-kragi
lækna-kyrtill
löggu-búningur
lögreglu-búningur

manndráps-flibbi
málningar-galli
mexíkó-hattur
milliskyrtu-dúkur
minka-pels
mittis-lindi
morgun-skór
munka-kufl
möttul-faldur
nankins-jakki
nælon-sloppur
nær-sokkur
nær-vettlingur
olíu-fatnaður
olíu-galli
olíu-jakki
olíu-stakkur
ólar-þvengur
óléttu-sloppur
pabba-jakki
páska-skór
pels-jakki
peysu-barmur
peysu-garmur
peysu-ræfill
pils-vasi
plagga-þvottur
prests-skrúði
prjóna-fatnaður
prjóna-kjóll
prjónasilki-náttkjóll
prjóna-trefill
rass-púði
refa-pels
reið-búningur
reið-fatnaður
reið-frakki
reið-hattur
reið-hjálmur
reið-jakki
reið-kjóll

reið-kragi
reið-sokkur
reið-stakkur
reið-trefill
reima-skór
reisu-kjóll
ristar-skór
róðrar-vettlingur
rósa-kjóll
rósa-klútur
rósa-lindi
rúskinns-hanski
rúskinns-jakki
rúskinns-skór
safala-feldur
samkvæmis-búningur
samkvæmis-kjóll
sauðskinns-feldur
sauðskinns-kufl
sauðskinns-stakkur
segl-hanski
selskinns-skór
silfur-hólkur
silfur-lindi
silki-glófi
silki-hökull
silki-kjóll
silki-klútur
silki-kufl
silki-kyrtill
silki-möttull
silki-serkur
silki-skór
silki-skrúði
silki-skúfur
silki-sloppur
silki-sokkur
silki-trefill
sirsis-kjóll
sirs-kjóll
síð-kufl
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síð-kyrtill
síð-sloppur
sjal-klútur
sjal-prjónn
sjó-fatnaður
sjóhers-jakki
sjó-trefill
skáta-búningur
skáta-hattur
skáta-klútur
skikkju-faldur
skinn-bolur
skinn-fatnaður
skinnklæða-þerrir
skinn-kragi
skinn-kufl
skinn-leisti
skinn-saumur
skinn-trefill
skinn-vettlingur
skinn-þvengur
skíða-búnaður
skíða-búningur
skíða-fatnaður
skíða-jakki
skíða-sokkur
skíða-vettlingur
skó-hæll
skóla-kjóll
skóla-skór
skó-leppur
skó-ræfill
skraut-borði
skraut-klútur
skyggnis-hattur
skyrtu-bolur
skyrtu-garmur
skyrtu-gopi
skyrtu-kragi
skyrtu-ræfill
skýlu-ræfill

slit-fatnaður
slit-garmur
slopp-vasi
slor-galli
slor-vettlingur
slút-höttur
smábands-sokkur
snjó-skór
sokka-þvottur
spari-búningur
spari-fatnaður
spari-galli
spari-hattur
spari-jakki
spari-klútur
spari-skór
spari-sokkur
spari-vettlingur
sport-fatnaður
sport-frakki
sport-hattur
spæla-jakki
stál-hjálmur
stél-frakki
stél-jakki
stígvéla-bolur
stígvéla-garmur
stígvéla-hæll
stígvéla-kragi
striga-kjóll
striga-stakkur
stutt-jakki
stutt-kjóll
stutt-kyrtill
stutt-möttull
sumar-frakki
sumar-jakki
sumar-klæðnaður
sumar-skór
sund-fatnaður
svartkúlu-hattur

svita-bolur
svuntu-bleðill
svuntu-jaðar
svuntu-kjóll
svuntu-vasi
sýslumanns-frakki
sölu-vettlingur
tau-flibbi
tau-frakki
tau-hanski
tau-hattur
tau-kjóll
tau-skór
tága-skór
telpu-kjóll
tignar-búningur
tísku-frömuður
tísku-klæðnaður
tísku-kóngur
tísku-skóli
tísku-skór
tísku-varningur
tísku-þáttur
tog-sokkur
tog-vettlingur
trafa-klútur
trefil-endi
treyju-barmur
treyju-boðangur
treyju-boðungur
treyju-bolur
treyju-garmur
treyju-gopi
treyju-hnappur
treyju-kragi
treyju-ræfill
treyju-vasi
trúðs-búningur
tvinnabands-sokkur
tvíbands-sokkur
tötra-búningur
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tötra-kufl
tötra-leppur
ullar-dúkur
ullar-fatnaður
ullar-frakki
ullar-hanski
ullar-jakki
ullar-kjóll
ullar-klútur
ullar-leppur
ullar-sokkur
ullar-trefill
ullar-vettlingur
undir-kyrtill
utanhafnar-skór
utanyfir-galli
utanyfir-skór
úlpu-vasi
vaðar-vettlingur
vaðmáls-frakki
vaðmáls-jakki
vaðmáls-kjóll
vaðmáls-kufl
vaðmáls-kyrtill
vaðmáls-stakkur
veiði-hattur
veiði-jakki
verkamanna-skór
vestis-barmur

vestis-boðangur
vestis-boðungur
vestis-handvegur
vestis-hnappur
vestis-kriki
vestis-vasi
vetrar-fatnaður
vetrar-hanski
vetrar-hattur
vetrar-jakki
vetrar-klæðnaður
vetrar-skór
vettlings-laski
vettlings-þumall
viðhafnar-kjóll
viðhafnar-klæðnaður
vinnu-búningur
vinnu-jakki
þelbands-sokkur
þelbands-vettlingur
þel-sokkur
þel-vettlingur
þvottaskinns-hanski
æfinga-galli
ökkla-skór
ökkla-sokkur
öryggis-skór
bómullar-sokkar

buxna-garmar
duggarabands-sokkar
fata-garmar
fata-larfar
fata-leppar
fata-ræflar
fata-tötrar
fingra-vettlingar
fjósa-larfar
herra-sokkar
hversdags-garmar
hversdags-larfar
sjó-vettlingar
skó-ræflar
slor-vettlingar
sokka-garmar
spari-sokkar
spari-vettlingar
sport-sokkar
stígvéla-garmar
tötra-larfar
ullar-sokkar
ullar-vettlingar
utanhafnar-sokkar
utanyfir-sokkar
vinnu-vettlingar
þel-vettlingar
ökkla-sokkar

10.4.7 Drasl
Kódarnir !|-| og !|?|
fata-garmur

fata-ræfill

10.5 Nafnorð í hvorugkyni
10.5.1 Flettur
Kódinn 1|+|

buxna-garmur

skó-garmur
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belti
bikíni
bíkini
brjóst
der
dress
fat

kaskeiti
klæði
koffur
kot
pell
pils
sjal

skart
skaut
skrúð
skufs
slá
slifsi
slör

seymi
skyggni

stíf-elsi

háls-tau
hár-band
hlýra-band
hnappa-gat
húfu-pottlok
húfu-skott
höfuð-fat
klof-stígvél
kulda-stígvél
líf-stykki
loð-fóður
maga-belti
merki-blek
milli-fóður
milli-pils
minka-skinn
mokka-skinn
mol-skinn
mýki-efni
mýkingar-efni
nátt-klæði
nær-pils
nær-skjól
peninga-veski
pott-lok
pung-band

pung-bindi
rykki-lín
sauð-skinn
síð-pils
sjó-stígvél
skírlífis-belti
skota-pils
slysa-gat
sokka-band
sokkabanda-belti
sprota-belti
stokka-belti
strá-pils
svita-leður
tísku-blað
tísku-hús
undir-pils
uppá-brot
vað-stígvél

spons
stígvél
veski
vesti
föt

Kódinn 2|+|
bindi
byrði
Kódinn 4|+|
bletta-vatn
brjósta-hald
brókar-hald
brúðar-lín
brúðar-skart
brúðar-slör
buxna-pils
dular-klæði
eyrna-skjól
fata-hengi
fata-herbergi
flís-efni
fóta-plagg
frakka-laf
fram-stykki
föður-land
galla-efni
galla-pils
gan-hald
gervi-efni
glit-klæði
gúmmí-stígvél
hanska-skinn
hatt-barð
háls-bindi
háls-mál

axla-bönd
bað-föt
fata-skipti
herra-föt
hlífðar-föt
hversdags-föt

hvunndags-föt
íveru-föt
jakka-föt
kjól-föt
nátt-föt
nær-föt
nær-klæði
óléttu-föt
peysu-föt
regn-föt
sjó-klæði
skaut-föt
skinn-klæði
skjól-föt
skjól-klæði
skyrtu-skipti
sokka-plögg
sokka-skipti
spari-föt
sund-föt
tækifæris-föt
undir-föt
úti-föt
vinnu-föt
vos-klæði
ytri-föt
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10.5.2 Sennilega flettur
Kódinn 4|+?|
bak-stykki
Kódinn 5|+?|
björgunar-vesti
10.5.3 Hugsanlegar flettur
Kódinn 1|?|
krínólín
púff

snitt
snitti

stigl

skjala-veski
skyrtu-brjóst
slöngu-skinn
sorgar-band
stutt-pils
svita-skinn
svuntu-band

svuntu-par
vatns-stígvél
v-hálsmál
yfir-fat
yfir-klæði

Kódinn 2|?|
knýti
Kódinn 4|?|
il-band
kjól-laf
króka-par
kúreka-stígvél
mjaðma-belti
nær-hald
peysu-brjóst

ígangs-klæði

karlmanna-föt
kven-föt
matrósa-föt
sjó-föt
sumar-föt
sunnudags-föt
utanyfir-föt

10.5.4 Ekki flettur
Kódinn 1|-|
hermilín
kaprún

plet
sið

skjört

bösl

buxna-hald
dánar-lín
duggara-les
fald-traf
falla-pils

fellinga-pils
fjaðra-stígvél
for-klæði
fyrir-skaut
gull-hlað

hand-lín
hand-skjól
hand-spjald
hatt-band
háls-lín

Kódinn 4|-|
beltis-par
bjarg-vesti
bol-fat
bos-band
buxna-belti
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háls-net
herða-sjal
herða-stál
hermanna-stígvél
hettu-snið
húfu-lag
hæl-band
höfuð-traf
innanhafnar-fat
kjálka-skjól
klukku-spor
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kven-brjóst
lang-sjal
legg-band
leggjar-band
leyni-band
lykla-veski
moldar-léreft
nafla-bindi
ná-klæði
peysufata-sjal
poka-pils

reið-stígvél
ristar-band
ristar-leður
skinn-hald
skot-hald
skæða-skinn
slit-band
sokka-plagg
spari-roð
stæl-bindi
tá-varp

dul-klæði
fata-bösl
galla-föt
hnjá-skjól
lit-klæði
lín-klæði
slit-föt
utanhafnar-föt
vígslu-klæði
vöggu-föt

flot-vesti
flóka-stígvél
frakka-tötur
glímu-belti
gljá-stígvél
gull-belti
göngu-stígvél
hálf-stígvél
há-stígvél
hempu-laf
herra-snið
hettu-slá
hné-stígvél
hreindýra-skinn
hreysikattar-skinn
húfu-der
húfu-skyggni
höfuð-band
höfuð-djásn
höfuð-lín
jakka-fóður
jakka-horn
jakka-laf
kanínu-skinn
kápu-fóður
kápu-laf
kápu-tau

kjóla-efni
kjóla-fóður
kjóla-tau
kjól-efni
kjól-ræksni
klæða-efni
klæða-hengi
klæðis-fat
klæðis-pils
klæðis-vesti
klæð-leysi
kven-pils
kven-sjal
kven-stígvél
kven-veski
leður-belti
leður-stígvél
leður-veski
legg-stígvél
loð-stígvél
mára-klæði
minka-skott
mittis-band
möttul-skaut
nátttreyju-tau
nunnu-klæði
nærfata-sett

nærfata-vaðmál
ólar-belti
peysufata-vaðmál
pilsa-tau
pils-efni
prjóna-fat
prjóna-sjal
purpura-klæði
refa-skinn
refa-skott
ref-skott
reið-klæði
reið-pils
reima-stígvél
safala-skinn
siglinga-kaskeiti
silfur-belti
silki-klæði
silki-nærklæði
silki-sjal
silki-slifsi
sígarettu-veski
sjaldhafnar-klæði
sjal-kögur
skarlats-klæði
skart-klæði
skikkju-laf

Kódinn 5|-|
bleiki-efni
blúndu-efni
blúndu-sjal
blúndu-traf
blússu-efni
blússu-snið
blæju-lín
bómullar-efni
bréfa-veski
brókar-skinn
buxna-efni
buxna-snið
buxna-tau
dömu-stígvél
embættis-klæði
ennis-band
ennis-djásn
erma-fóður
fata-hvarf
fata-leysi
fata-slit
fata-slitur
fata-snið
fata-tau
fata-tildur
ferða-sjal
flos-band
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skikkju-skaut
skinn-fat
skinn-fóður
skírnar-klæði
skothylkja-belti
skó-plagg
skó-ræksni
skraut-klæði
skrúð-klæði
slönguskinnsveski
snjó-klæði
sokka-par
sokka-slit
sokka-tetur
sorgar-klæði
spari-pils
spari-sjal
stáss-klæði
striga-pils
stutt-sjal
sumar-klæði
sund-belti
sund-klæði
sund-vesti
svuntu-horn
tignar-klæði
tildur-klæði
10.5.5 Annað
Kódinn 9||
axla-stál
axla-stykki
þvotta-merki
10.5.6 Drasl
Kódinn !|?|
slit-fat

tísku-snið
tísku-tímarit
tog-sjal
trefla-safn
treyju-laf
trúðs-gervi
ullar-fat
ullar-nærklæði
ullar-sjal
undir-klæði
utanyfir-pils
úlpu-ræksni
vaðmáls-pils
vaðmáls-vesti
veiði-stígvél
veiði-vesti
vestis-bak
vestis-efni
vetrar-klæði
vettlinga-par
viðhafnar-klæði
vindla-veski
ball-föt
barna-föt
bleiu-skipti
bol-föt
brúðar-klæði
brúðkaups-föt

brúðkaups-klæði
buxna-skipti
búninga-skipti
drasl-föt
drengja-föt
einkennis-föt
erfiðis-föt
fata-kaup
ferða-föt
fermingar-föt
fimleika-föt
fjósa-föt
fjós-föt
fýla-föt
hátíða-klæði
hátíðar-klæði
hermanna-föt
hlífar-föt
hversdags-klæði
inni-föt
ígangs-föt
jóla-föt
karlmanns-föt
klæða-skipti
klæða-slitur
kvenmanns-föt
láns-föt
leikfimis-föt

113

lérefts-föt
lík-föt
málningar-föt
mellu-föt
messu-klæði
olíu-föt
plagga-skipti
prjóna-föt
reið-föt
samkvæmis-föt
silki-náttföt
sjaldhafnar-föt
skart-föt
skinn-föt
skíða-föt
skó-plögg
sport-föt
sunnudaga-föt
tísku-föt
treyju-föt
ullar-föt
ullar-nærföt
ungbarna-föt
vaðmáls-föt
vaðmáls-nærföt
verkamanna-föt
vetrar-föt
yfirhafnar-föt
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10.6 Sagnir um fatnað
10.6.1 Flettur
Kódinn 1|+|
pressa
reima
strauja
Kódinn 2|+|
hneppa
klæða
skarta
skrýða
Kódinn 4|+|
af-klæða
dul-búa
í-klæða
10.6.2 Flettur eða millivísanir
Kódinn 2|+=|
skrýðast
Kódinn 4|+=|
af-klæðast
dul-búast
10.6.3 Hugsanlegar flettur
Kódinn 4|?|
laus-girða
laus-gyrða
sjó-galla
svart-klæða
10.6.4 Ekki flettur
Kódinn 1|-|
hosa
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plísera
Kódinn 4|-|
af-skrýða
dular-búa
dular-klæða

dul-klæða
full-klæða
kapp-klæða

skinn-klæða
smóking-klæða
uppá-búa

uppá-klæða
upp-búa
vos-klæða

klæð-fletta
klæðskera-sníða
kulda-fóðra
lit-klæða
lín-klæða
peysu-klæða
pils-klæða
prúð-búa

rauð-klæða
silki-klæða
sjó-klæða
skart-klæða
ská-sníða
skinn-fóðra
skrúð-búa
sorgar-klæða

spari-klæða
stáss-klæða
stutt-klæða
tísku-klæða
úlpu-klæða
vaðmáls-klæða
vinnu-klæða

ljós-klæða
síðbuxna-klæða
síð-klæða

snögg-klæða
sport-klæða
sunnudags-klæða

þunn-klæða

Kódinn 4|-|
skinn-klæðast
Kódinn 5|-|
frakka-klæða
grímu-búa
grímu-klæða
græn-klæða
hálf-klæða
hversdags-búa
hvít-klæða
kjól-klæða
10.6.5 Drasl
Kódinn !|-|
fá-klæða
grá-klæða
hempu-klæða
hlað-búa
Kódinn !|?|
frá-hneppa
kufl-klæða
létt-klæða

10.7 Lýsingarhættir
10.7.1 Flettur
Kódinn 4|+|
einkennis-búinn
grímu-búinn
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10.7.2 Flettur eða millivísanir
Kódinn 2|+=|
klæddur
10.7.3 Hugsanlegar flettur
Kódinn 4|?|
sorgar-búinn
10.7.4 Ekki flettur, hugsanlega millivísanir
Kódinn 1|-=|
pressaður
Kódinn 2|-=|
hnepptur
skrýddur
10.7.5 Ekki flettur
Kódinn 5|-|
hversdags-búinn
skrúð-búinn
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