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A
abbadís f abatino.
aborri -a, -ar m perko.
Abyssiníumaður m abisiniano.
að konj ke, prep kun dat al; (þó að) kvankam, (því að) ĉar, (af því að) pro tio ke, ĉar, sekve de (tio
ke), (til þess að) por, por ke, (að lesa) legi, (með því að vinna) per laboro, (að minnsta kosti)
almenaŭ, (að vísu) ja, (að lokum) fine, ĉe la fino, (að sumri) en venonta somero, venontan
someron, (að erfðum) herede, kiel heredaĵon, (að láni) prunte, (að skilnaði) ĉe disiro, ĉe disiĝo,
ĉe foriro, (faðir að barni) patro de infano, (vel að sér) instruita, (tvítugur að aldri) dudek jara (laŭ
aĝo), (að líkindum) eble, probable, (að því er virðist) verŝajne, (langt að) de malproksime,
(greina að) distingi, (að eilífu) eterne, por eterne, (vinna eið að) priĵuri.
að minnsta kosti adv almenaŭ.
að vísu adv ja.
aða öðu, öður f (öðuskel) mitulo (moluska speco).
aðal- prefikso ĉef-, ĉefa.
aðal -s n naturo, karaktero.
aðalborg f (miðað við aðrar borgir sama lands, nýlendur þess eða landasamsteypu) metropolo.
aðall -als m nobelaro.
aðallega adv precipe, plejparte.
aðalleikari m protagonisto, ĉefrolulo.
aðalræðismaður m ĉefkonsulo.
aðalsmaður m nobelo.
aðblástur m (málfr.) antaŭspirblovo, preaspiracio.
aðdáun -ar f admiro.
aðdjúpur adj tujprofunda.
aðdragandi m antaŭaj kaŭzoj, antaŭirantaj kaŭzoj.
aðdráttarafl n altirpovo, gravito.
aðeins adv nur, sole.
aðfall n alfluo, fluso, tajda fluo.
aðfangadagskvöld n Kristnaska antaŭvespero.
aðfangadagur m 24a de decembro.
aðferð n metodo, maniero; (kerfisbundin) sistemo; (hernaðar- o. fl.) taktiko; (framkvæmdar-)
procedo, t. d. la novaj procedoj pri fabrikado, por lumigado.
aðflutningur m alportado; (innfl.) enport(ad)o, importo.
aðframkominn adj lacega, preskaŭ morta.
aðgerð f ago, operacio; (viðgerð) riparo.
aðgerðarlaus adj senaga, pasiva.
aðgreina v distingi; diferencigi; (sundurliða) specif(ik)i.
aðgæsla f atento, observo, rimarkemo.
aðgæta v (athuga) observi; (gefa gaum) atenti; (taka eftir) rimarki.
aðgætinn adj atent(em)a, observ(em)a, rimarkema.
aðgöngumiði m bileto.
aðhlæginn adj priridema.
aðhyllast -tist v adepti, aliĝi al.
aðhæfa v alkutimigi, alklimatigi.
aðild -ar f partopreno, parteco.
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aðili -(j)a, -(j)ar m parto, partio.
aðkoma f alveno.
aðkvæni -is n (sagnfr.) eksogamio, geedziĝo inter personoj el nesamaj triboj.
aðla -aði v nobeligi.
aðlaðandi adj alloga, ĉarma.
aðlögun f alkutimiĝo, alklimatiĝo.
aðmíráll -ála, -álar m admiralo.
aðrennsli n alfluo.
aðsetur n restadejo, sidejo.
aðsjáll adj ŝparema.
aðskilja v apartigi, disigi.
aðskilnaður m apartiĝo, disiĝo.
aðskorinn adj (um föt) kompakte sidanta, mallarĝa.
aðstaða f situacio, pozicio.
aðstandendur mpl parencoj, parencaro, amikoj.
aðstoð f asisto, helpo.
aðstoðardómari m asesoro.
aðstoðarmaður m asistanto, helpanto; (embættismanns) adjunkto, t.d. -o de urbestro, de direktoro.
aðstoðarprestur m vikario.
aðstæður fpl situacio.
aðvara v averti.
aðventa -u f advento.
af prep kun dat da, de, el; (af hendingu) hazarde, okaze; (af hestbaki) de sur la ĉevaldorso; (ofan af)
de sur; (upp af) supren de; (uppi af) supre de, super; (af því að) pro tio ke, ĉar, sekve de; (einn af
þeim) unu el ili; (hver af öðrum) unu post alia; (höggva af) dehaki, forhaki; (glas af víni) glaso
da vino.
afarkostir mpl malfavoregaj kondiĉoj.
afbaka v falsi, karikaturi.
afbera v elteni, elporti.
afborgun f amortizo, depago, poparta pagado.
afbragð n io (iu) bonega, preferinda; (annarra manna) idealo, supera al.
afbrigði -is, - n vario, deflankiĝo; (texta) varianto; (tilbrigði í lagi) variacio; (frá reglu) anomalio;
(frábrigði áttavita) devio, dekliniĝo.
afbrot n delikto, krim(et)o; (synd) peko.
afbrýðisamur adj ĵaluza.
afburðamaður m eminentulo.
afdalur m (tre) malproksima valo.
afdráttarlaust adv tute, plene, klare; (hreinskilnislega) honeste, senskrupule.
afdrep n ŝirmejo, rifuĝejo.
afdrif npl (örlög) sorto, fino; (úrslit) rezultato.
afferma v malŝarĝi, elŝipigi, malfrajti, senŝarĝigi, senfrajtigi.
afföll npl (uzura) diskonto, - rabato.
afgangur m restaĵo.
afgerandi adj decid(ig)a, finofara.
afgjald n (leiga) lupago, rento; (þegnskattur) imposto, depago; (skattur nýlenduríkis) tributo;
(stríðsskulda) kontribucio.
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afglapi m malsaĝulo, stultulo.
afgreiða v (senda frá sér) ekspedi; (- viðskiptavin) servi al kliento.
afguð m idolo.
afhenda v transdoni, liveri; (- til varðveislu) deponi.
afhuga adj kiu ĉesis pensi pri, perdinta la intereson.
afhýða v senŝeligi.
afhýsi -is, - n flankdomo.
afi -a, -ar m avo.
afkasta v elfari; (koma í verk) realigi, efektivigi.
afkáralegur adj burleska, stranga, kurioza.
afkimi -a, -ar m flankejo.
afklæða v senvestigi, malvesti.
afkomandi m devenanto, ido.
afkvæmi -is, - n ido, infano.
afl -s, öfl n forto; (orka) povo, energio; (áhrifa-) potenco.
afla -aði v havigi (al si), akiri; (ávinna sér) gajni, gajni ies amikecon; (- stuðningsmanna) varbi; (fiskjar) fiŝ(kapt)i, fiŝĉasi.
aflangur adj longoforma, oblonga.
aflátsbréf n absolva -, indulgenca -, senpekiga -, pekliberiga letero.
afleggjari -a, -ar m (græðlingur) plantido, branĉido; (grein beygð til jarðar án þess að skera frá
stofni) markoto; (sérhvert nýtt skot) elkreskaĵo; flankvojo.
afleiddur adj (um orð) derivita (vorto).
afleiðing -ar, -ar f sekvo, rezulto; (rökrétt -) logika sekvo, konsekvenco.
afleiðsluending f sufikso.
afleitur adj tre malbona.
aflfræði fsenfl dinamiko, dinamika mekaniko (meĥaniko).
afli -a, -ar m (það að afla) akir(ad)o, proviz(ad)o; (afrakstur) akir(aĵ)o, proviz(aĵ)o; (fiski-) bona
fiŝkaptado, abundo da fiŝo; (veiddur fiskur) fiŝkaptaĵo, ĉasita fiŝo; (fiskbirgðir) provizo da fiŝo;
(máttur, fjöldi) forto, nombro.
aflima v forigi (forhaki) la membrojn al iu, senmembrigi iun; (með læknisaðgerð) amputi.
aflíðandi adj oblikva, dekliva, dekliniĝanta.
afloka v ŝlosi; (með slagbrandi) rigli.
aflraun f fortoprovo, fortostreĉo.
aflstöð f energio-, elektro-stacio.
afltaug f muskola nervo.
aflvél f motoro.
aflvöðvi m muskolo.
afmarka v limigi, marki limojn.
afmá v forviŝi, nuligi; (venju) abol(ici)i.
afmæli -is, - n naskiĝtago; jubileo; datreveno.
afmælisdagur m naskiĝtago.
afmælishátíð f jubileo, naskiĝtaga festo; (afmæli) datreveno.
afnám n forigo, nuligo, neniigo; (laga og venja) abolicio.
afneitun f forrifuzo, malkonfeso; (sjálfs-) abnegacio.
afnotagildi n uzvaloro.
afnotaréttur m fruktuzo, uzrajto.
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afplána -aði v plenumi punpagon, punpagi.
afráða v (ákveða) decidi; (skilgreina) difini.
afrek n heroaĵo, heroa faro.
afrétt f, afréttur m montpaŝtejo.
afriðill m rektifilo.
afriðla -aði v rektifi.
afrit n kopio, duplikato.
Afríkumaður m afrikano.
afrækja v forlasi, neglekti, malzorgi, flankelasi.
afsaka v senkulpigi, e(k)skuzi; (- sig) sin ekskuzi, sin senkulpigi; (- sig í ræðu eða riti) fari
apologion.
afsala -aði v (hlut) legitime transdoni, legitime disponigi al iu, posedatesti al iu; (- sér e-u) rezigni
pri.
afsegja v (hafna) rifuzi; (neita) protesti; (- víxil) protesti kambion.
afsiða v senmoraligi.
afsíðis adv flanke, apartloke.
afskaplegur adj ega, senlima, nemezurebla; (um stærð) kolosa, giganta.
afskekktur adj soleca, izol(it)a.
afskiptalaus adj indiferenta pri, - por, - kontraŭ, neenmiksiĝema.
afskiptasamur adj enmiksiĝema.
afskrá v maldungi (ŝipanojn).
afskrifa v (rit) kopii; (skuld) kvitanci; (eignamat) redukti takson.
afskræma -di v kripligi, karikaturi.
afskurður m detranĉo; (hið afskorna) detranĉaĵo.
afsláttur m rabato.
afsprengi -is, - n id(ar)o, devenanto(j).
afspurn f informo; (þekkja af -) koni laŭ onidiro, koni laŭ raporto.
afstaða f situ(aci)o, pozicio.
afstýra v deturni, forturni, flanken direkti, flanken turni.
afstæðiskenning f relativismo.
afstæður adj relativa.
afsvar n rifuzo, malakcepto, nea respondo.
afsönnun f kontraŭpruvo.
aftaka f (líflát) ekzekuto.
aftaka v (neita alveg) protesti, firme nei.
aftakaveður n fortega vento, ventego, uragano.
aftan adv malantaŭ(e), (að aftan) malantaŭ, de malantaŭe, (fyrir aftan) malantaŭ, malantaŭe de,
(koma aftan að e-m) proksimiĝi al iu de malantaŭe, proksimiĝi al iu ĉe la dorsa flanko.
aftann -ans, -nar m vespero.
aftansöngur m vespro, vespera Diservo, - (Di)kulto, - meso.
aftra -aði v malhelpi.
aftur adv ree, refoje, re-; (á ný) denove; (með endurtekningu) ripete; (upphrópun) bis; (aftur á bak)
malantaŭen, dorsen, (aftur á móti) sed, (fram og aftur) tien kaj reen, (segja aftur) rediri, ripeti,
(ganga aftur) reiri, (ganga aftur á bak) retropaŝi, dorseniri, regresi, (ganga aftur á bak, um
fyrirtæki) malprogresi.
afturbati m resaniĝo.
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afturbeygður adj (afturbeygt fornafn) refleksiva (pronomo).
afturbeygjanlegur adj refleksebla, (sem hægt er að beygja aftur á bak) retrofleksebla.
afturelding f relumiĝo, tagiĝo.
afturför f malprogreso, regreso, dekadenco; (hrörnun) kadukiĝo.
afturganga f reiranto, reaperaĵo; (vofa) fantomo.
afturhald n reiro, return(ir)o; (í stjórnmálum) reakcio, konservativismo.
afturhvarf n return(ir)o; (iðrun) pento.
afturkalla v revoki.
afturkippur m reakcio.
afturvirkur adj retroaktiva.
aftökupallur m eŝafodo.
afundinn adj malbonhumora, malafabla.
afurðir fpl produktoj, produktaĵoj.
afvatna v sensaligi per akvo.
afvegaleiða v delogi, forlogi, devojigi, erarigi.
afvikinn adj soleca, izola, flanka.
afvopna v malarmi, senarmigi.
afþakka v rifuzi.
afþilja v apartigi per panelo.
afþreying f distro, (afþreyingarefni) distraĵo, (hafa e-ð sér til afþreyingar) pasigi la tempon per io.
aga -aði v (í uppeldi) diciplini, eduki; (refsa) puni; (öllu agar saman) ĉio estas konfuze intermiksita,
ĉio estas en malordo.
agalegur adj terura.
agi -a m disciplino.
agn -s, ögn n logaĵo, logilo.
agndofa adj konsternita, konfuzita, miregigita, kvazaŭ tondrefrapita, malaplomba pro mirego.
agnúi -a, -ar m (á öngli) logaĵtenilo sur fiŝhoko; (ágalli, ljóður) malavantaĝo.
agúrka -u, -ur f kukumo.
aka ók, ókum, ekið v (ferðast í vagni) veturi; (í sporvagni) tramveturi; (- sér) fari skuan movon
(kvazaŭ pro juko).
akarn -s, akörn n glano.
akkeri -is, - n ankro; (margodda) graplo.
akstur -urs m vetur(ad)o.
aktygi npl jungilaro.
akur -urs, -rar m kampo, plantejo.
akurhæna f perdriko.
akurlendi n agro, kulturebla kampo.
akurlilja f pimpinelo.
akuryrkja f agrikulturo, agrokulturado, terkulturado.
ala ól, ólum, alið v (fæða) naski, akuŝi; (næra) nutri; (- upp) eduki.
alabastur -urs n alabastro.
Albani -a, -ar m albano.
albatros -s, -ar m albatroso.
albogi = olnbogi.
albúm -s, - n albumo.
alda öldu, öldur f ondo.
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aldamót npl jarcentŝanĝo.
aldarháttur m epoka moro, spirito de la epoko.
aldeyfa f inerteco.
aldin -s, - n frukto.
aldinborri -a, -ar m (maj)skarabo, melolonto.
aldingarður m frukt(o)ĝardeno.
aldinmauk n marmelado.
aldinsafi m mosto.
aldraður adj maljun(ec)a.
aldrei adv neniam.
aldur -urs m aĝo; (hár eftir aldri) alta laŭ aĝo.
aldurtili -a m morto.
alefli -is n tuta forto.
aleinn adj sola, unusola.
alfaravegur m publika -, frekventa vojo; (þjóðbraut) ŝoseo.
alfræðibók f enciklopedio.
algáður adj sobra, malebria.
algengur adj ĝenerala, ordinara, vulgara.
alger adj kompleta, senescepta, kategoria.
algerlega adv tute, plene, komplete, perfekte.
algildur adj universale akceptita, plenvalida, senescepta.
algleymi -is n amnezio, pasia plezurego, ekstazo.
algyðistrú f panteismo.
alheims- prefikso (öll tilveran) universa, kosma; (allsherjar) universala.
alheimur m universo, kosmo, tutmondo.
alhliða adj ĉiuflanka, multflanka.
alidýr n dombesto; grasigata besto; brut(ar)o.
alikálfur m grasigita bovido.
alin álnar, álnir f ulno; (komast í álnir) fariĝi riĉa.
alinn adj (vel -) bone nutrita, gras(igit)a; (fæddur) naskita; (aldir og óbornir) naskitoj kaj nenaskitoj,
nuna kaj estontaj generacioj.
allavega adv kaj adj ĉiel, ĉia, ĉiamaniere, -a.
allir pron nedif ĉiuj; (- í einu) ĉiuj samtempe, ĉiuj kune.
allra meina bót f panaceo, universala medikamento.
alls konar pron nedif ĉia, ĉiuspeca.
alls staðar adv ĉie, ĉiuloke.
allsherjar prefikso aŭ adj universala.
allsherjaratkvæðagreiðsla f referendumo, universala (ĝenerala) voĉdonado.
allsherjarríki n regno universala.
allsherjarverkfall n ĝenerala striko.
allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna n La Ĝenerala Asembleo de la Unuiĝintaj Nacioj.
allt pron nedif ĉio, la tuto.
alltaf adv ĉiam.
allur pron nedif tuta, kompleta; (óskertur, heill) integra; (með öllu) tute, plene; (með öllu móti) ĉiel,
ĉiamaniere; (alla jafna) plej ofte, ĝenerale.
almanak -s, almanök n almanako; (tímatal, dagatal) kalendaro.
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almanna- prefikso komuna, publika.
almannarómur m onidiro.
almáttugur adj ĉiopova.
almenningsálit n publika -, komuna -, ĝenerala opinio.
almenningsvagn m aŭtobuso, omnibuso.
almenningur -s m publiko.
almennur adj ĝenerala, komuna, publika, universala.
almúgi -a m popolo vulgara, publiko.
alparós f rododendro.
alríki n regno universala.
alrím n plena rimo.
alræði -is n diktatoreco, absolutismo.
alræmdur adj malbonfama.
Alsírbúi m alĝeriano.
alskeggjaður adj plenbarba.
alstaðar adv ĉie, ĉiuloke.
altaka v absorbi, plenokupi, obsedi.
altalaður adj (það er altalað) ĉiuj diras tion, laŭ onidiro.
altari -is, ölturu n altaro.
altarisbrauð n hostio; (ofláta) oblato.
altarisganga f komunio, partopreno al sakramento dc Eŭkaristio.
altarissakramenti n Eŭkaristio.
altarisþjónusta f sakramento.
altækur adj ĝenerala, senescepta.
alur -s, -ir m aleno; (leika á als oddi) esti en tre bona humoro, esti gajega (viglega).
alúð -ar f (innileiki) afableco, (tut)koreco, amikeco, komplezo, sincereco; (áhugi) fervoro.
alúmíníum -s n aluminio.
alvara alvöru f seriozeco.
alvarlegur adj serioza, grava.
alveg adv tute, plene.
alvitur adj ĉioscia.
alþing(i) n (la islanda) parlamento, Alzing(i).
alþjóð f la tuta popolo.
alþjóða, alþjóðlegur adj internacia, ĉianacia.
alþýða -u f (allur þorri manna) popolo; (almúgi) la vulgara plimulto de la popolo; laboristaro.
alþýðlegur adj (almennur) ĝenerala, ordinara, vulgara; (vinsæll) populara.
alþýðuflokkur m socialdemokrata partio; popolpartio.
alþýðufylking f popolfronto.
alþýðulýðræði n popoldemokratia sistemo.
alþýðulýðveldi n popoldemokratia ŝtato.
alþýðumaður m simpla (vulgara) homo, popolano; laboristo.
alþýðumenntun f popol-kulturo, - klereco, -instruiteco.
alþýðuskóli m popollernejo, popola altlernejo.
alþýðuveldi n demokratio.
alæta -u, -ur f ĉionmanĝanto.
amaba amöbu, amöbur f (teygjudýr) amebo.
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ambátt -ar, -ir f sklavino.
amboð npl (jarðyrkjuverkfæri) terkulturiloj; (búslóð) domutilaĵoj, domuzaĵoj.
ambur -urs n ambro, spermaceto.
Ameríkumaður m amerikano.
ami -a m ĉagreno, ĝeno.
amlóði -a, -ar m sentaŭgulo, fuŝulo.
amma ömmu, ömmur f avino.
amt -s, ömt n distrikto, departemento.
amtmaður m prefekto.
ana -aði v senpripense iri.
anda -aði v spiri; (- að sér lofttegund) inhali; (um vind) blov(et)i.
andagift f inspiro.
Andalúsíumaður m andaluziano.
andardráttur m spir(ad)o.
andarnefja -u, -ur f bekbaleno.
andarslitur npl agonio.
andartak n momento.
andast -aðist v morti.
andatrú f spiritismo.
andbýlismaður m kontraŭnajbaro, kontraŭloĝanto.
anddyri -is, - n koridoro, vestiblo.
andfúll adj spirputra.
andfæri npl spirorganoj.
andfætis adv (sofa -) dormi kapopiede.
andheitur adj ard(ant)a, fervorega, impeta.
andi -a, -ar m spirito; (illur -) demono; (hugvit) genio.
andlag n objekto.
andlát n morto.
andlegur adj (andst. líkamlegur) spirita, intelekta; (er snertir trúarbrögð) klerika, eklezia.
andlit -s, - n vizaĝo.
andlitsduft n pudro.
andlitsmynd f portreto.
andmælandi m kontraŭdiranto, opozicianto, oponanto, protestanto.
andnes n elstara terlango, duoninsulo.
andóf -s n kontraŭremado; (mótstaða) kontraŭstaro, opozicio.
andrá f momento.
andríkur adj intelekta, saĝa.
andrúm n spirspaco; (svið) medio, cirkonstanco, sfero.
andrúmsloft n atmosfero; (svið) medio, sfero, cirkonstanco.
andskoti -a, -ar m diablo, satano, demono.
andspænis prep kun dat kontraŭ.
andstaða f kontraŭstaro, opozicio, antagonismo.
andstreymi -is n (mótstraumur) kontraŭfluo; (mótlæti) malsukceso, malprospero, malfeliĉo, mizero.
andstyggð f abomeno, antipatio.
andstæða -u, -ur f kontrasto, antitezo.
andstæðingur -s, -ar m kontraŭulo, kontraŭbatalanto, oponanto, opozicianto.
9

andsvar n respondo; (ábyrgð) respondeco.
andúð -ar f antipatio.
andvaka adj sendorma.
andvana adj senviva, morta.
andvari -a m (varúð) singard(em)o, maldorm(em)o; (vindblær) bloveto, milda vento, delikata vento.
andvarp n ĝemo.
andvirði -is n prezo, valoro.
andþrengsli npl malfacila spirado, astmo.
angan -ar f aromo, bonodoro.
anganóra -u, ur f beb(in)o.
angi -u, -ar m (tota) pinto, apendico; (krakka-) bebo.
angist -ar f timo, angoro.
angra -aði v (ama) ĉagreni; (hryggja) malĝoj(ig)i, malgajigi; (iðra) penti.
angurblíður adj melankolia.
angurgapi m (fífldjarfur) aŭdaculo, riskemulo; (léttúðugur) senzorgulo.
anna -aði v fini, finfari.
annaðhvort ... eða konj aŭ ... aŭ.
annar hver pron nedif ĉiu dua.
annar hvor pron nedif unu el du, unu aŭ la alia.
annar pron nedif alia; (- ykkar) unu el vi; num (- í röðinni) la dua.
annars adv alie, cetere.
annars staðar adv aliloke, alie.
annast -aðist v prizorgi.
annálaður adj fama, vaste konata.
annáll -áls, -álar m kroniko, analo, jarlibro.
annes n (andnes) malproksima duoninsulo, elstara terlango.
annexía -u, -ur f aneksaĵo.
annir fpl okupado, multa laboro, laborŝarĝo.
annmarki -a, -ar m malhelpaĵo, manko, difekto.
ansa -aði v respondi.
ansjósa -u, -ur f anĉovo.
antílópa -u, -ur f antilopo.
apa -aði v (eftir) imiti, simii.
api -a, -ar m simio.
apótek -s, - n apoteko.
appelsína -u, -ur f oranĝo.
apríkósa -u, -ur f abrikoto.
apríl(mánuður) m aprilo.
Arabi -a, -ar m arabo.
aragrúi m ar(eg)o, amaso, svarmo.
arð-berandi, -bær adj (sem gefur vexti) interezdona, rent(um)dona, procent(o)dona; (sem gefur
ágóða) profit(o)dona, enspez(ar)iga, fruktodona.
arðmiði m kupono.
arðræna v ekspluategi, forrabi profiton.
arður -s m (ágóði) profito, gajno; (vextir) rent(um)o, interezo.
arður -urs m (plógur) plugilo.
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arðvænlegur adj profitpromesa.
arfanóra f alsino.
arfi -a m (jurt) stelario.
arfleiða v testamenti al, heredigi.
arfsögn f tradicio, folkloro.
arftaki -a, -ar m heredanto.
arfur -s m heredaĵo.
arga -aði v kriaĉi.
Argentínumaður m argentinano.
ari -a, -ar m (100 m²) aro; (örn) aglo.
arinn -ins, -nar m kameno, forno, fajrejo.
aría -u, -ur f (sönglag) ario.
arískur adj aria.
arkítekt -s, -ar m arkitekt(urist)o.
armband n braceleto, ĉirkaŭmano.
Armeníumaður m armeno.
armur -s, -ar m (handleggur) brako; (á fylkingu) alo.
armæða -u f malĝojo, mizero, malfeliĉo.
arnögl f ungoradiko (kun elstaraj haŭteroj).
asbest -s n asbesto.
asfalt -s n asfalto.
Asíubúi m aziano.
aska ösku f cindro.
askja öskju, öskjur f skatol(et)o.
askur -s, -ar m ligna pelvo; (trjáteg.) frakseno.
asni -a, -ar m azeno; (óeiginl.) stultulo, malsaĝulo.
at -s, öt n ekscito de bestoj (por batalo, kurludo); (gera at í e-m) moki iun.
ata -aði v malpurigi.
atbeini -a m helpo, asisto.
atburður m okazaĵo, evento, sceno; (atvik) epizodo, incidento; (viðburður) okazo, fenomeno; (slys)
akcidento.
atgeir m halebardo.
atgervi n talento, kapablo.
athafnafrelsi n aglibereco.
athafnamaður m agemulo, aktivulo, laboremulo, entreprenemulo.
athuga v (skoða) observi, rigardi; kontroli; (taka eftir) atenti, rimarki; (íhuga) konsideri; (rannsaka)
esplori, ekzameni, kontroli.
athugasemd -ar, -ir f rimarko, noto, atentigo; (við ritverk) koment(ari)o.
athvarf -s, -hvörf n rifuĝ(ej)o.
athygli fsenfl atento.
athæfi -is n ago, faro, konduto.
athöfn f ago, faro, laboro, okup(it)aĵo; (hátíðleg -) ceremonio, solenajo.
atkvæðagreiðsla f voĉdon(ad)o, balot(ad)o.
atkvæðaseðill m balotilo.
atkvæðaskipti npl silabolimo.
atkvæði n voĉo, balotaĵo; (samstafa) silabo.
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atkvæður adj (málfr.) silaba.
atlaga -lögu, -lögur f atako, ofensivo.
Atlantshafsbandalag n NATO, Nord-Atlantika Traktat-Organizaĵo.
atlask -s n (silki) atlaso.
atlot npl (atlæti) traktado; (blíðu-) kareso, amindumo.
atorka f energio, agpovo, kapableco, agforto.
atóm -s, - n atomo.
atóm- sjá einnig kjarnorku-.
atómeðlisfræði f atomfiziko.
atómkjarni m protono, kerno de atomo.
atómknúinn adj atomenergia.
atómkveðskapur m „atoma poezio“, abstrakta poezio.
atómorka f atoma energio.
atrenna f (tilhlaup) alkuro; (tilraun) provo, eksperimento; (árás) atako; (í einni atrennu)
seninterrompe, senripoze, senhalte.
atriði -is, - n (einstakt) punkto, detalo; (í sjónleik) sceno.
atvikast -aðist v okazi, fariĝi.
atviksorð n adverbo.
atvinna f laboro, vivten(ad)o; (iðn) profesio.
atvinnubílstjóri m profesia ŝoforo.
atvinnuleyfi n licenco (por eksterlandanoj) por profesia laboro.
atvinnuleysi -is n senlaboreco.
atvinnuleysingi -ja, -jar m senlaborulo.
atvinnumöguleikar mpl laborrimedoj.
atvinnurekstur m negoco, entreprenitaĵo.
atvinnuskilyrði npl laborkondiĉoj.
atyrða v riproĉi; insulti.
auðfræði f (hagfræði) (naci)ekonomio.
auðhringur m trusto.
auðkenni -is, - n kriterio, distingilo.
auðlegð -ar f riĉeco.
auðlind f naturriĉaĵo, enspeza fonto.
auðlærður adj facile lernebla.
auðmaður m riĉulo, kapitalisto.
auðmagn n kapitalo.
auðmannaveldi n plutokratio.
auðmjúkur adj humila.
auðn -ar, -ir f dezerto, senkreskaĵa -, forlasita loko.
auðna -u f feliĉo, sukceso; prospero.
auðnast -aðist v sukcesi, prosperi.
auðnutittlingur m kanabeno.
auðshyggja f monavid(ec)o, orsoifo.
auðsjáanlega adv evidente.
auðstétt f kapitalista klaso.
auðsveipur adj obeema, submetiĝema; komplezema; humila.
auðsýnilegur adj evidenta, klara.
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auðtrúa adj kredema.
auðugur adj riĉa.
auður adj (tómur) vak(ant)a, libera; (snjólaus) senneĝa.
auður -s m (auðæfi) riĉaĵo, kapitalo; (auðlegð) riĉeco.
auðvald n plutokratio, kapitalismo.
auðveldur adj facila.
auðvirðilegur adj malestiminda; (lítilfjörlegur) malgrava, bagatela, sensignifa.
auðvitað adv kompreneble, evidente; certe, nature.
auðæfi npl riĉaĵo, kapitalo.
aufúsugestur m bon(venant)a gasto.
auga -, -u n okulo; (á nál) (faden)truo; (koma - á) ekvidi.
augabragð n (depl) palpebrumo; (óeiginl.) momento.
augabrún f brovo.
augasteinn m pupilo; okullenso; (eftirlætisgoð) favorato.
auglit -s n vizaĝo, rigardo; (augliti til auglitis) vidalvide.
augljós adj evidenta, klara.
auglýsing f (venjuleg) anonco; (skrum-) reklamo; (vegg-) afiŝo; (tilkynning) avizo.
augnablik n palpebrumo; momento.
augnahár n okulharoj.
augnahlíf f okulŝirmilo.
augnakarl m koksa artiko, koksa pelvo.
augnalok n palpebro.
augnamið n intenco, celo.
augnaráð n rigardo.
augnatóft f okultruo, orbito.
augnbólga f inflamo de la okulo, oftalmito.
augnfró f (jurt) eŭfrazio.
augnhvíta f sklero.
augnlæknir m okulisto, okulkuracisto.
augsýn f vido; (koma í -) aperi.
auk prep + gen krom; (auk þess) krom tio, cetere, plie.
auka jók, jukum, aukið v pliigi; (bæta við) aldoni; (flýta) akceli.
aukablað n akcesora -, aldona gazeto; speciala eldono.
aukaborgun f alpago, plipago.
aukalegur adj akcesora, ekstra.
aukaskrá f aldona -, akcesora listo.
aukaþóknun f gratif(ik)o, gratifikacio, krompago.
auknefni -is, - n alnomo, kromnomo; (uppnefni) moknomo.
aukreitis adv akcesore, ekstre, krome.
aulabárður -ar, -ar m malsaĝulo, mallertulo, stultulo.
auli -a, -ar m idioto, malsaĝulo, mizerulo.
aumingi -ja, -jar m kompatindulo, mizerulo, malfeliĉulo.
aumk(v)a -aði v kompati.
aumur adj (sár) dolora; (vesæll) mizera.
aur -s, -ar m (skítur) koto.
aurar mpl oeroj; mono.
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aurhlíf f (á vögnum) kotŝirmilo.
ausa jós, jusum, ausið v ĉerpi.
ausa -u, -ur f ĉerpilo.
Austfirðingur -s, -ar m orientfjordano, orientislandano.
austrænn adj orienta.
austur -urs n oriento.
austur -urs, -rar m (í skipi) bilĝakvo, ĉerpakvo, pumpakvo.
Austurlandabúi m orientulo.
Austurríkismaður m aŭstro.
austurvegur m La Baltikaj landoj kaj Rus-ujo, -lando; (herja í austurveg) militiri al la landoj ĉe la
orienta bordo de la Baltiko.
ax ax, öx n (korn-) spiko.
axla -aði v surŝultrigi.
axlabönd npl ŝelko.
axlareim f ŝultrozono, balteo.
axlaskúfur m epoleto.
axlayppting f ŝultrolevo.
Á
á prep sur (en, je, de, dum, po, stundum innifalið í sögn eða ao), (á borðinu) sur la tablo, (á
morgnana, daginn, kvöldin) en la mateno (tago, vespero), (á laugardag) en sabato, sabate, (á
sumrin) en (dum) la somero; (á Íslandi) en Islando; (á með an) dum, (á dansleik) en balo, (á
réttum stað) en ĝusta loko, (á þeim tíma) en (je) tiu tempo, (á fám árum) dum malmultaj jaroj,
(vera á beit) paŝti, (á lífi) envive, vivanta, (á laun) sek rete, (á íslensku) en islanda lingvo, (á 3ja
ári) en la tria jaro, (haltur á öðrum fæti) lama (lami) sur la unu piedo, (ljúka verki á tveim
dögum) fini labor on dum (en) du tagoj, (gat á sokk) truo sur ŝtrumpo, (laufið á trjánum) la
foliaro de (sur) la arboj, (hönd á manni) mano de homo, (giska á) konjekti, (hafa peninga á sér)
havi monon ĉemane (apud si, enpoŝe), (bragða á) gustumi, (jafnast á við) egali, (vinna á við tvo)
labori egale al du (kvazaŭ du), (verð á metra) prezo pometre, (po metro), (á dag) potage, po tago,
(á mann) popersone, po persono, (á 2 krónur metrann) po 2 kronoj por metro.
á -r, -r f rivero.
ábati -a, -ar m profito, gajno.
ábekingur -s, -ar m ĝiranto, surdorsanto.
ábendingarfornafn n montra pronomo, demonstrativo.
áberandi adj okulfrapa, elstaranta, atentiga, eminenta.
ábjáta -aði v okazi, alveni, malhelpi, kontraŭstari.
áblástur m lipa pustulo, lipa veziketo.
ábótavant adj neperfekta, mankoplena.
ábóti -a, -ar m abato.
ábreiða -u, -ur f kovrilo, sternaĵo; (gólf-) tapiŝo.
ábrystir fpl kolostraĵo, kolostropudingo.
áburðarhestur m pakaĵĉevalo, ŝarĝĉevalo.
áburður m (mykja) sterko; (smyrsl) balzamo, ŝmiraĵo; (baggi) pakaĵo, ŝarĝo; (ásökun) akuzo,
kulpigo.
ábúandi m farmisto, farmanto.
ábúðarjörð f farmbieno, farmejo.
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ábyggilegur adj fidinda, solida.
ábyrgð -ar, -ir f respondeco, garantio; delkredero; (ganga í -) kaŭcii, ĝiri; (bera - á) prirespondi.
ábyrgðarbréf n rekomendita -, registrita letero.
ábyrgðarmaður m kaŭcianto, garantiulo, garantianto; (á víxli) ĝiranto, surdorsanto.
ábyrgðarskírteini n poliso.
ábyrgðartilfinning f respondeca sento.
ábyrgjast -ðist v garantii, prirespondi; (með veði) kaŭcii, delkrederi; (víxil) ĝiri.
ábyrgur adj priresponda, respondema.
ábætir -is, -ar m aldono; (aukaréttur) deserto.
ádeila f riproĉo, kritiko.
ádeilukvæði n satiro.
áðan adv antaŭ momento, antaŭ mallonga tempo; (rétt -) ĵus.
áður adv antaŭe; (- en) antaŭ ol; (samt sem -) malgraŭ tio, tamen.
áfall n (dögg) roso; (skaði) malutilo, domaĝo; (brotsjór) ondofrapado, ŝaŭmondo.
áfangastaður m destinloko; (brautarstöð) stacio; (hvíldarstaður fótgönguliðs) stadio, etapo;
(áningarstaður) haltloko, restloko.
áfangi m stadio, etapo.
áfellast -dist v kulpigi, kondamni.
áfengi -is n alkoholo, ebriiga trinkaĵo.
áfengisbann n malpermeso pri uzado de alkoholaĵoj.
áfengisbannlög npl alkoholaĵmalpermesa leĝaro.
áfengissjúklingur m alkokolisto.
áfengur adj ebriiga.
áfergja -u f (ákafi) impeto, pasio; (það að vera of nærgöngull) (al)trud(iĝ)emo.
áfir fpl buterlakto, buterekstraktita lakto.
áfjáður adj fervora, entuziasma.
áflog npl interbatado, lukt(ad)o, tumulto.
áform -s, - n (ásetningur) intenco; (ráðagerð) plano, projekto.
áfram adv antaŭen; (halda -) kontinui, daŭr(ig)i.
áfrýja v (dómi) apelacii.
ágalli m difekto, manko.
ágengur adj arog(em)a, -anta, uzurpema; (nærgöngull) trudema.
ágerast v pliiĝi, pligrandiĝi.
ágirnast vrefl avari.
ágirnd f avareco.
ágiskun -unar, -anir f konjekto, supozo; (vísindal. tilgáta) hipotezo.
ágjöf f akvosurŝprucado, ondosurŝaŭmado.
ágóðahlutur m tantiemo, profitokvoto, profitparto.
ágóði -a m profito, gajno.
ágreiningsatriði n pridebatata temo, - punkto, diferencpunkto.
ágreiningur -s m debato, opinia diferenco.
ágrip -s, - n skizo, resumo; (af kennslubók) epitomo; (fræðikenningar) kompendio; (út-dráttur)
ekstrakto.
ágúst(mánuður) m aŭgusto.
ágætur adj bonega; (um mann) brava.
áhald n ilo, aparato, instrumento.
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áhangandi m (stefnu) ano, adepto.
áheit n voto, sanktpromeso; (ákall) alvoko.
áhersla f (í málfræði) akcento; (í mæltu máli) emfazo; (leggja áherslu á, halda fast fram) insisti pri.
áheyrendur mpl aŭskultantoj, publiko.
áheyrn f aŭdienco; (í allra -) publike; (veita -) doni aŭdiencon.
áheyrnarfulltrúi m observulo, observanto.
áhlaup n atako; (ofsafengið -) impeta atako.
áhorfendur mpl rigardantoj, observantoj, publiko.
áhrif npl (sem móta mynd í huga manns) impreso; efekto; (sem maður verður fyrir eða beinir að
öðrum) influo; (með tilætluðum árangri) efiko; (sterk, athyglisvekjandi) sensacio.
áhrifalaus adj (um mann) seninflua, senpotenca.
áhrifamikill adj (árangursríkur) drasta, efik(ant)a; efekta; sensacia.
áhrifavald n aŭtoritato.
áhrifsbreyting f (málfr.) analogio.
áhrifslaus adj (sögn) netransitiva, netransira.
áhrifsmynd f aktivo, aktiva konjugacio.
áhrifssögn f transira -, transitiva verbo.
áhræra v koncerni, rilati.
áhugaefni n interesiga temo, - problemo.
áhugamaður m (duglegur) energiulo, fervorulo, enuziasmulo; (ólærður) amatoro.
áhugi m fervoro, intereso, entuziasmo.
áhyggja -u, -ur f maltrankvilo, korpremo.
áhætta f risko.
áhöfn f (skipsmenn) ŝipanaro, ŝipanoj; (farþegar) pasaĝeroj; (skipið fórst með allri -) la ŝipo pereis
kun tuta enhavo; (farmur) ŝarĝo, frajtaĵo, kargo; (farangur) pakaĵo; (bújarðar) bestoj kaj domoj.
ái -a, -ar m prapatro.
ákafamaður m entuziasmulo, impetulo, energiulo.
ákaflega adv ege, treege, impete.
ákaflyndi -is n pasia temperamento; (ofsi, innileiki) impeto.
ákafur adj (ör) fervor(eg)a, impeta; (um veiki) akuta; (um eiginleika) intensa.
ákalla v alvoki, petegi.
ákavíti n (aqua vitae) brando, „akvo de la vivo“.
ákjósanlega adv dezir(ind)e.
áklæði n kovraĵo; (ábreiða) tapiŝo; (veggfóður) tapeto.
ákúrur fpl insulto(j), riproĉo(j).
ákvarða -aði v (ákveða) decidi, determini; (ásetja sér) intenci.
ákveða v (fast-) determini, fiksi, difini; (afráða) decidi; (skilgreina) difini; (ákveða e-ð handa e-m)
destini al.
ákvæðaskáld n magia poeto.
ákvæðisverð n fiksita -, kategoria prezo.
ákvæðisvinna f laboro por laŭkvanta salajro.
ákæra v akuzi.
ákærandi m akuzanto; (opinber) prokuroro.
álag n plialtigo (de prezo), gajno.
álagning f (um verð) prezaldono; (skatta) impostado.
álamóðir f zoarko.
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álasa -aði v riproĉi.
álegg -s n buterpana garnaĵo, surmetaĵo.
áleiðis adv survojen, antaŭen.
áleitinn adj trudema.
álengdar adv mallongdistance, en mallonga distanco.
álfa -u, -ur f mondparto; (meginland) kontinento.
álft -ar, -ir f cigno.
álfur -s, -ar m elfo; (berg-) koboldo.
áliðinn adj malfrua; (að áliðnum degi) malfrue en la tago, posttagmeze.
álit -s n (skoðun) opinio; (útlit) aspekto; (athugun) konsider(ad)o, pritrakt(ad)o; (orðstír) reputacio,
renomo, bonfamo; (vera í miklu áliti) havi bonan reputacion, esti alte taksata, estimata,
respektata.
álitamál n konsiderinda -, pripensinda afero; (vafamál) duba afero, - problemo.
álitlegur adj (vænlegur) bonaspekta, bela; (umhugsunarverður) konsiderinda, rigardinda.
álitsskjal n raport(dokument)o.
álíka adv simile, proksimume.
álíta v (hyggja) opinii, konsideri, kredi.
álka -u, -ur f (fugl) alciono; (teygja álkuna) streĉi la kolon.
áll ála, álar m (fiskur) angilo; (í sjó, dýpi) ŝanelo.
álma -u, -ur f (á húsi) alo; (á tré) branĉo.
álmur -s, -ar m (tré) ulmo.
álnavara f teksaĵ(var)o.
álún -s n aluno.
álúnsteinn m alunito, alunŝtono.
álútur adj (antaŭen)klinita.
ályktun -unar, -anir f (hugsun) rezon(ad)o; (niðurstaða) konkludo; (ákvörðun) decido; (- fundar,
þings) rezolucio; (úrskurður) verdikto, juĝo; (afályktun) dedukto, silogismo; (tilályktun)
indukto; (röng -) paralogismo.
álög npl ensorĉo; (í álögum) ensorĉ(it)a.
áma -u, -ur f barelego.
ámátlegur adj (ógurlegur) terura; (undarlegur) strang(eg)a, kurioza; (vesællegur) mizera,
kompatinda; (afkáralegur) mallerta, burleska.
áminna v admoni, memorigi; (ávíta) riproĉi.
ámæli -is n (last) mallaŭdo; (ofanígjöf) riproĉo.
án prep + gen sen; (vera án) esti sen, forhavi.
ánafna -aði v (arfleiða) heredigi, (for)testamenti al; (ætla e-m) destini al, decidi.
ánamaðkur m lumbriko.
ánauð -ar f servuto, sklaveco.
ánauðugur adj servuta, sklav(ec)a; (maður, bóndi) servutulo.
áning -ar, -ar f ripozo, ripozhalto, bivako.
ánægður adj kontenta.
ánægja -u f kontent(ec)o.
áorka v influi, igi, efiki.
ár adv (árla) frue; (ár skal rísa sá es aura vill leggja) frue tiu leviĝu (ellitiĝu) kiu monon volas
kolekti.
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ár -ar, -ar f (á bát) remilo; (á kajak) pagajo; (taka djúpt í árinni) trempi profunden la remilon;
(óeiginl.) sin forte esprimi, uzi fortajn vortojn; (leggja árar í bát) (óeiginl.) ĉesi, kapitulaci, cedi.
ár -s, - n jaro; (árið sem leið) pasinta jaro; (á árinu sem leið) pasintan jaron, en la pasinta jaro; (að
ári komanda) venontan jaron, en la venonta jaro; (að ári liðnu) post unu jaro; (ár frá ári) jaron
post jaro, de jaro al jaro; (einu sinni á ári) unufoje jare; (árum saman) dum jaroj.
ára -aði v (það árar vel) la jaro estas fruktodona, la financa situacio estas bona.
áralag n remad(o)maniero, remad(o)taktiko.
áramót npl jarŝanĝo.
árangur -urs, -rar m rezultato.
árangurslaus adj vana, senrezult(at)a.
áratog n (unu) antaŭenpuŝo per remilo, remilpuŝo.
áraun f ŝarĝo, fortostreĉo.
árás -ar, -ir f atako.
árbítur m matenmanĝo.
árbók f jarlibro.
árdagsroði m matenruĝo, tagiĝruĝo, aŭroro.
árdegi -is n frutago, antaŭtagmezo.
áreiðanlega adv certe, nepre.
áreiðanlegur adj fidinda, solida; (um rit) aŭtentika.
áreita -ti v ĉikani.
áreiti -is n (sálarfr.) stimulo.
árekstur m kolizio; (deila) konflikto.
áreynsla -u f peno, klopodo, fortostreĉo.
árgangur m (blaðs) jarkolekto; (af bílum) jarmodelo.
árgjald n jarkotizo.
árhólmi m riverinsuleto; (við ós) delto.
ári -a, -ar m demono.
árita v (skjal, vegabréf) vizi.
áríðandi adj (sem liggur á) urĝa; (mikilsvarðandi) grava.
árla adv frue.
árnaðarósk f gratulo.
Árnasafn n La Arnamagneana Kolekto (Libraro), kolekto da islandaj manuskriptoj.
áróður m (gegn straumi) kontraŭremado; (ásókn í) streb(ad)o; (undirróður) agitado;
(útbreiðslustarf) propagando.
áróðursmaður m propagandisto.
áróðursrit n propagandilo, propaganda skribaĵo.
áróðursvél f propaganda(j) aparato(j).
árós m rivera elfluejo, estuaro.
árrisull adj fruvekiĝa.
ársfjórðungur m jarkvarono, kvaronjaro.
árshátíð f ĉiujara festeno.
árstillag n jarkotizo.
árstíð f sezono.
ársuppgjör n saldo de kontoj pri unujara spezaro, jarsaldo.
ártíð f, ártíðardagur m datreveno (de ies morto).
árvakur adj (árrisull) fruvekiĝa, kiu frue leviĝas; (aðgætinn) atent(em)a, singard(em)a.
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árviss adj (í ræktun) certa por doni frukton ĉiujare.
árþúsund f aŭ n jarmilo, miljaro.
áræðinn adj (hugrakkur) kuraĝa; (djarfur) aŭdac(oplen)a, riskemega, maltima.
ás -s, -ar m (möndull) akso; (í vél) ŝafto; (strýtumyndaður) spindelo; (í spilum) aso; (hæð) altaĵo;
(bjálki) trabo.
Ás -s, Æsir m (goð) aso, idolo.
ásaka v akuzi, kulpigi.
ásamt prep + dat kun; (- með) kune kun.
Ásatrú f antikva nordeŭropa religio.
ásáttur adj (ánægður) kontenta; (verða ásáttir um e-ð) interkonsenti.
ásetja v (- sér) intenci, celi al; (ákveða) decidi.
ásetningur -s m intenco; (markmið) celo.
ásigkomulag n stato, situacio.
ásigling f kolizio (de ŝipoj).
ásjálegur adj bonaspekta, bela.
ásjóna -u, -ur f vizaĝo.
áskilja v (- sér) kondiĉi, meti siajn kondiĉojn al; (öll réttindi áskilin) ĉiuj rajtoj rezervitaj.
áskorun -unar, -anir f (hvatning) instigo, admono; (eggjun) provoko, defio.
áskrifandi m (tímarits) abonanto.
áskynja adj (verða -) rimarki, percepti, eksenti, ekscii.
ásókn f (ástríða) impeta -, pasia deziro, manio; (eftirsókn) streb(ad)o.
ást -ar, -ir f amo.
ástand -s n stato, situacio; (ástandið) kontaktoj inter (enlandaj) virinoj kaj fremdaj okupadaj
soldatoj.
ástandsbarn n infano de enlanda virino kaj fremda soldato.
ástandsmær f soldata publikulino, amatino de soldatoj.
ástarþakkir fpl koran dankon, mi kore dankas.
ástleitinn adj koketa, flirtema, aminduma, amora, kolomba, erotika.
Ástralíubúi m aŭstraliano.
ástríða -u, -ur f (heit tilfinning) pasio; (ávani) manio.
ástundun -unar, -anir f diligenteco, laboremo.
ástúð -ar f amik-aĵo, -eco, koreco, afableco, sindon(em)o, komplez(em)o, aldoniteco.
ástvinur m amat(ul)o, intima amiko.
ástæða -u, -ur f kaŭzo; motivo.
ásýn f vido, aspekto.
ásýnd -ar, -ir f aspekto; vizaĝo.
ásækja v persekuti, turmenti, postkuri.
ásælinn adj avida.
átakanlegur adj kortuŝa.
átján num dekok.
átrúnaðargoð n idolo, fetiĉo; adorato, favorato.
átrúnaður m religio, kredo.
átt -ar, -ir f direkto; (á báðum áttum) dubema, skrupula.
átta -aði v (- sig) sin orienti, lokalizi.
átta num ok.
áttablaðabrot n oktavo.
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áttatíu num okdek.
áttaviti m kompaso.
áttfalda -aði v okobligi.
átthagar mpl hejmo, hejma distrikto, - lando, - urbo, - vilaĝo.
áttungur -s, -ar m okono, okona parto; (hrings) oktanto, okono de cirklo.
áttæringur -s, -ar m okremila boato.
átumein n rodanta (mordeta) ulcero; haŭtkancero.
átylla -u, -ur f preteksto.
áunninn adj akirita.
ávallt adv ĉiam, ĉiutempe; senfine.
ávalur adj (kúptur) konveksa; (egglaga) ovala.
ávani m kutimo; (kækur) manio.
ávarp n alparolo, alvoko; (skriflegt -) manifesto.
ávarpsfall n vokativo.
ávaxta -aði v rentumi.
ávaxtaís m glaciaĵo kun frukto.
áveita f akvosurfluigo, irigac(i)o.
áverki -a, -ar m (sár) vundo; (lemstrun) kontuzo.
ávinningur -s, -ar m profito, gajno.
ávísa v asigni.
ávísun -unar, -anir f asignilo, mandato; (tékki) ĉeko.
ávíta v riproĉi.
ávöxtur -vaxtar, -vextir m frukto.
áþekkur adj simila (al); (þú ert - mér) vi similas al mi.
áþján -ar f servuto, sklaveco, subpremo.
áþreifanlegur adj palpebla; (raunverulegur) reala; (hlutstæður) konkreta.
áætlun -unar, -anir f plano; (mat) antaŭtaks(ad)o, prikalkulo; (ferða-) veturplano, vojaĝplano;
(fjárhags-) budĝeto.
áætlunarbíll m omnibuso, aŭtobuso.
áætlunarferð f planita veturo.
B
babla -aði v babil(aĉ)i; (tala hrognamál) ĵargoni.
bað -s, böð n bano.
baða -aði v bani.
baðherbergi n banĉambr(et)o, lavejo, tualetejo, banejo.
baðker n bankuvo.
baðmull f kotono.
baðmullarefni n kotona teksaĵo, katuno (indieno, kalikoto, kretono, nankeno, perkalo = katunoj).
baðstofa f sid(o)ĉambro (samtempe labor- kaj dormoĉambro en malnovaj islandaj biendomoj).
baðströnd f strando, plaĝo.
baga -aði v (vera til ama) ĝeni, malhelpi.
baga, bögu, bögur f (vísa) strofo, versaĵo.
bagall -ala, -lar m episkopa sceptro.
baggi -a, -ar m ŝarĝ(aĵ)o; (hey-) fasko, garbo da fojno, duona ĉevalŝarĝ(aĵ)o da fojno.
bagi -a m malavantaĝo.
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bak, -s, bök n dorso.
baka -aði v (brauð) baki; (valda) kaŭzi (al).
bakari -a, -ar m bakisto.
bakborði m babordo.
bakgrunnur m (baksvið) fono.
bakhjarl m dorsoŝirmilo, helpanto.
bakka -aði v retroveturi, retroigi.
bakkabróðir m idioto, malsaĝulo.
bakki -a, -ar m (fljóts-) bordo; (bolla-) pleto; (hæð) altaĵeto.
bakpoki m tornistro, dorsa sako.
bakskaut n (raffr.) katodo.
bakstur -urs, -rar m (til lækninga) kataplasmo, fomentaĵo; (setja - á) fomenti.
baksýn f fono.
baktería -u, -ur f bakterio, bacilo, mikrobo.
bakvörður m (liðsveit) ariergardo, postgvardio.
baldinn adj obstina, malobeema, malcedema.
baldursbrá f kamoilo.
baldýra -aði v orbrodi.
bali -a, -ar m (áhald) kuv(et)o; (grasflöt) (ebena) herbejeto.
Balkanbúi m balkan(land)ano.
ball [elp. bal:] -s, böll n balo, dancado.
ballett [elp. bal:eht] -s, -ar m baleto.
bambus -s aŭ -ar, pl -ar m bambuo.
banakringla f epistrofo.
banamaður m mortiganto.
bananatré n pizango, bananarbo.
banani -a, -ar m banano.
band -s, bönd n ŝnuro; (á bók) bindaĵo; (kross-) banderolo; (segul-) bendo; (borði) rubando.
bandalag n (inter)ligo, alianco; (samband) (kon)federacio, unuiĝo, unio.
bandaríki npl unuigitaj ŝtatoj: Bandaríkin (U.S.A.) Unuigitaj Ŝtatoj Nord-Amerikaj = Usono;
(U.S.S.R.) Unuigitaj Ŝtatoj Sovet-Ruslandaj = Sovetunio.
Bandaríkjamaður m usonano.
bandarískur adj usona.
bandingi -ja, -jar m malliberulo, arestito.
bandormur m tenio.
bandóður adj freneza.
bandvefur m (í líkama) histo.
bani -a, -ar m morto; mortiganto.
banka -aði v (á dyr) frapi (la pordon).
bankabygg n skota (aŭ franca) hordeo.
bankaeigandi m bankiero.
bankaseðill m bankbileto, monbileto.
banki -a, -ar m banko; (fiskimið) fiŝkaptejo.
bann -s, bönn n malpermeso; (kirkju-) anatemo; interdikto.
banna -aði v malpermesi.
bannfæra v anatemi, interdikti.
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bannhelgi f tabueco.
bannhelgur adj tabua.
banvænn adj mortiga.
bar -s, -ar m bufedo, startrinkejo.
bara adv nur.
barátta -u f batalo; peno, klopodo.
bardagi -a, -ar m batalo.
barð -s, börð n (moldar-) teralta-ĵeta rando; (hatt-) ĉapelrando; (verða fyrir -inu á) esti atakata de.
barefli -is, - n batilo, frapilo; (svipa) vipo; (hnútasvipa) skurĝo.
barka(kýlis)bólga f laringito.
barkakýli n laringo.
barki -a, -ar m traĥeo, trakeo.
barkur -s, -ar m (opið skip) barko.
barlómur m plend(ad)o; (kveinstafir) lamentado; (örbirgð) malriĉeco.
barma -aði v (- sér) plendi, lamenti.
barmur -s, -ar m (rönd) rando; (brjóst) brusto, sino.
barn -s, börn n infano; (smá-) bebo.
barnabarnabörn npl pragenepoj.
barnablað n (por)infana gazeto.
barnabörn npl genepoj.
barnagull n ludilo.
barnaheimili n infanedukejo.
barnakennari m popollerneja instruisto.
barnalegur adj naiva, infaneca.
barnalærdómur m (kristinfr.) katekismo, kateĥismo.
barnaskapur -ar m infanaĵo.
barnaveiki f krupo, difterito.
barnfóstra f vartistino; guvernistino.
barngetnaður -ar m generado, naskigo, ekgravedigo.
barnsaldur m infanaĝo.
barnsfarasótt f akuŝa febro; koksalgio.
barnsfarir fpl akuŝo.
barnsfylgja f placento.
barnshafandi adj graveda.
barnsnauð f akuŝo, malfacila nasko.
barnæska f infaneco.
barokkstíll m baroko.
barón -s, -ar m barono.
barr -s n (nál) pinglo.
barrtré n konifero, pinglarbo.
barsmíð f martelado, batado, frapado.
basalt -s n bazalto.
basar -s, -ar m bazaro.
basl -s, bösl n (vandræði) embaraso, malfacila situacio; (örbirgð) mizero.
bassi -a, -ar m baso.
bast -s, böst n basto; (beinhimna) periosto.
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bastarður -s, -ar m bastardo.
bati -a, -ar m (í sjúkdómi) (re)saniĝo; (í árferði) pliboniĝo.
baugur -s, -ar m (hringur) ringo; (hringflötur) cirklo; (rosa-) haloo ; (braut himintungla) orbito.
bauja -u, -ur f buo, naĝbarilo.
baukur -s, -ar m skatolo.
baula -aði v (um dýr yfirleitt) bleki; (um nautgripi) muĝi.
baun -ar, -ir f fabo, pizo.
baunagrös npl (ættin) fabacoj, papiliacoj, legumenacoj.
bautasteinn m ŝtona monumento, menhiro; monolito; (fornt grafhýsi) megalito.
bábilja -u, -ur f superstiĉo; sensencaĵo.
báðir pron pers ambaŭ.
báðum megin adv ambaŭflanke.
bágborinn adj mizera, malfacila, malbela, malbona.
bágindi npl mizero.
bágur adj mizera, malbona.
bákn -s, - n koloso.
bál -s, - n fajro.
bálför f kremacio.
bálkur -s, -ar m sekcio, parto, apartaĵo.
bálköstur m brulŝtiparo.
bálstofa f kremaciejo.
bára -u, -ur f ond(et)o.
bárujárn n onda lado.
bás -s, -ar m (í fjósi) stala apartejo; (kví í höfn) baseno; (hellisskúti) kaverneto, korbelaĵo.
básúna -u, -ur f trombono, trumpeto, fagoto.
bátur -s, -ar m boato; (stór, opinn) barko; (skemmti-) kanoto; (eintrjáningur) pirogo.
beð -s, - n bedo.
beggja pron pers genitivo de báðir.
beiðni -, -ir f peto.
bein -s, - n osto.
beina -di v direkti, celi; (- huga e-s að) sugesti.
beinagrind f skeleto, ostaro.
beinbrot n ostorompiĝo.
beingaddaður adj rigidfrostiĝinta.
beinhimna f periosto, osta membrano.
beinhimnubólga f periostito.
beini -a m regalo, gastama traktado; (ganga um beina) servi al gastoj.
beiningamaður m almozpetulo.
beinkröm f rakito.
beinlínis adv rekte; senpere.
beinn adj rekta; (milliliðalaus) senpera.
beiskur adv amara.
beisla -aði v bridi, surmeti bridon; (óeiginl.) bridi, jungi, kateni.
beisli -is, - n brido.
beit -ar, -ir f paŝt(ad)o.

23

beita beitti v (fé) paŝti; (brögðum) intrigi; (öngul) surhoki (al)-logaĵon; (verkfæri) manipuli,
manuzi, manovri; (fyrir vagn) jungi; (upp í vind) boardi; (sér fyrir e-u) iniciati.
beitarland n paŝtejo.
beitilyng n stepa (monta) eriko.
beitiskip n kroz-anto, -isto, -ŝipo.
beitivindur m boardvento; (sigla beitivind) board(vel)i.
beittur adj akra.
bekkur -s aŭ -jar, -ir m (sæti) benko; (í skóla) klaso; (á voð) kolorstrio.
belghelmingur m (belgjurta) valvo.
Belgi -a, -ar aŭ -ir m belgo.
belgingur -s m ŝvelparolo, bombasto; tromemfido, aplombo, aroganteco.
Belgíumaður m belgo.
belgjurtir fpl legumenacoj (papiliacoj, fabacoj).
belgur -s aŭ -jar, -ir m balono; (skinn-) felsako; (físi-, smiðju-, harmóniku-) balgo, blovilo; (fræ-)
legumeno; (dufl) naĝbarelo; (kviður) ventro; (ístru-) dikventrulo.
belgvettlingur m muf(o)ganto, pugnoganto.
belja -u, -ur f bovino.
beljaki -a, -ar m koloso.
beltabifreið f aŭtomobilo kun (zonaj) radoj kvazaŭ tanko.
belti -is, - n (gjörð) zono; (jarðar) zono.
beltisdýr n armadilo.
benda -ti v (vísa á) montri, indiki; (vekja athygli á) rimarkigi, atentigi; (þenja) streĉi.
benda -u, -ur. f (þvaga) kaoso; (hávaðasöm) tumulto; (flækja) komplikaĵo, senordaĵo, konfuzaĵo.
bending -ar, -ar f indiko; (vottur um e-ð) indico; (merki) signo; signalo.
bendingaleikur m pantomino, gest(o)ludo.
bensín -s n benzino.
ber adj (nakinn) nuda; (segja berum orðum) esprimi sin rekte, esprimi sin senskrupule, esprimi sin
per klaraj vortoj, paroli cinike.
ber -s, - n (ávöxtur) bero; (tína ber) kolekti berojn.
bera bar, bárum, borið v porti; (umbera) toleri; (afbera) elporti; (fæða, um dýr) naski, ŝafidi, bovidi,
o. s. frv.; (hærri hlut) venki; (- gæfu til) sukcesi, prosperi; (- e-ð saman) kompari; (- við
samtímis) koincidi; (- á brýn) akuzi; (- fé á e-n) subaĉeti, korupti; (- af) superi; (- vitni) atesti; (uppi) subporti; (- ráð sín saman) interkonsiliĝi; (- e-ð undir e-n) konsulti, peti konsilon de; (- sig
upp undan) plendi pri; (- að, við, til, að hendi) okazi; (e-n ber að) iu alvenas; (mér ber að gera
það) mi devas fari ĝin; (mér ber það með réttu) ĝi plenrajte apartenas al mi; (- á borð) servici,
servi la manĝotablon; (- frá landi) drivi for de la bordo; (- á, smyrja) olei, lubriki; ŝmiri; balzami.
berg -s, - n roko.
bergálfur m koboldo.
bergja -ði v (á e-u) gustumi.
bergmál n eĥo, resono.
berja barði v bati, frapi; (- á dyr) frapi la pordon.
berjaferð f ekskurso por kolekti berojn, berkolekto.
berjast barðist v (inter)batali; militi; (í einvígi) dueli.
berjatína f berkolektilo, berrikoltilo.
berklar mpl tuberkulo.
berklaveiki f tuberkulozo.
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berklaveikur adj tuberkuloza.
bernska -u f infaneco.
berorður adj malkaŝparola, cinika; esprimanta sin malkaŝe, rekte, senskrupule; liberparola.
berserksgangur m furiozeco, sovaĝeco de berserko.
berserkur m berserko.
bersýnilega adv evidente, videble.
bessaleyfi n (senrajta) permeso kiun oni faras al si mem, nepermeso.
betla -aði v peti almozon.
betlari -a, -ar m almozpetulo.
betrunarhús n malliberejo, plibonigejo.
beygingardæmi n (í málfr. o. fl.) paradigmo.
beygingarending f (í málfr.) deklinacia -, konjugacia finaĵo.
beygja -ði v fleksi, kurbigi, arkigi; (- kné sín) genufleksi; (- höfuðið) klini la kapon; (- orð yfirleitt)
fleksii; (fall- orð) deklinacii; (tíð- sagnir) konjugacii.
beygja -u, -ur f fleksaĵo, kurbiĝo.
beygla -aði v kavet-umi, -igi, ĉifi, krispeti, anfraktigi.
beygur -s m tim(et)o.
beyki(tré) n fago.
beykir -is, -jar m barelisto.
biblía -u, -ur f biblio, La sankta Biblio.
biblíuskýringar fpl ekzegezo de la Biblio.
bið -ar, -ir f atendo.
biðbréf n poŝtrestanta letero.
biðill -ils, -lar m svatanto.
biðja bað, báðum, beðið v peti; (- til guðs) preĝi; (- sér konu) svati.
biðlaun npl provizora salajro.
biðlisti m atenda listo.
biðlund f pacienco, toleremo.
biðröð f atenda(nta) vico.
biðskák f nefinita ŝakludo.
bifa -aði v moveti.
bifhjól n motorbiciklo.
bifreið f aŭt(omobil)o.
bifreiðarstjóri m ŝoforo.
bifreiðastöð f aŭtostacio.
bifur -urs, -rar m (bjór) kastoro; (illur -) malfido, timo, antipatio, malinklino.
bifvél f motoro.
bifvélavirki m motoristo.
bik -s n peĉo; (jarð-) terpeĉo, bitumo, asfalto; (koltjara) gudro.
bikar -ars, -ar m pokalo; (- á blómi) kaliko.
bikarblað n sepalo.
bikkja -u, -ur f ĉevalaĉo.
biksteinn m (jarðfr.) „peĉa ŝtono“, speciala erupcia ŝtonspeco parenca al obsidiano.
bil -s, - n (inter)spaco.
bila -aði v difektiĝi.
biljón -ar, -ir f biliono.
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binda batt, bundum, bundið v ligi; (- bók) bindi; (- endi á) fin(ig)i; (- um sár) bandaĝi.
bindi -is, - n (bók) volumo; (sára-) bandaĝo; (háls-) kravato.
bindindi -is n abstinenco, abstin(ad)o; (vera í -) abstini.
bingur -s, -ir m amaso.
birgðir fpl proviz(aĵ)o; (vöru-) stoko; (matvæla-) provianto.
birgja -ði v (- upp) provizi, provianti.
birgur adj provizita.
birki(tré) n betul(arb)o.
birna -u, -ur f ursino.
birta -i v (lýsa af degi) heliĝi, tagiĝi; (- opinberl.) publici, publikigi; (láta í ljós) manifesti; (láta
birtast) aperigi, vidigi.
birta -u f lumo.
birtast -ist v aperi, vidiĝi.
biskup -s, -ar m episkopo; (í tafli) kuriero.
biskupsdæmi n (embætti) episkopa ofico; (umdæmi) episkop-ujo, -lando, -distrikto.
bit -s, - n mordo; (í hníf) akreco.
biti -a, -ar m peco; (þvertré) trabo.
bitlingur -s, -ar m monodona (enspeziga) oficeto.
bitur adj (beittur) akra; (beiskur) amara.
bíða beið, biðum, beðið v atendi; (- við) halti; (- tjón) suferi malprofiton, - malgajnon, - perdon; (bætur) regajni; (- ósigur) malvenki; (- bana) morti.
bílfarmur m aŭtoŝarĝ(aĵ)o.
bílfær adj veturebla (pri vojo).
bíll -s, -ar m aŭt(omobil)o; (almennings-) (aŭto)buso, omnibuso.
bílpróf n ŝofora ekzameno.
bílskúr m remizo.
bílstjóri m ŝoforo, aŭt(omobil)estro.
bílvegur m aŭtovojo.
bíó -s, - n (hús) kinejo, kinoteatro, kinematografejo, filmteatro.
bíræfinn adj aŭdaca, sentima, riskema.
bíta beit, bitum, bitið v mordi; (um hníf) esti akra, tranĉranda; (vera á beit) paŝti; (- á, hafa áhrif á)
impresi; tuŝi; emocii.
bjagaður adj nekorekta, kripl(igit)a; (-að mál) ĵargono.
bjalla bjöllu, bjöllur f sonorilo; (skordýr, ættin) koleopteroj.
bjarg -s, björg n roko, ŝtonego; (sjávarhamrar) klifo.
bjarga -aði v savi, helpi.
bjargálna adj riĉeta, vivrimede memstara.
bjargbátur m vivboato, savboato.
bjargbelti n vivzono, sava vestaĵo.
bjargsig n malhisado en rokoj (por kolekti ovojn ktp).
bjargvænlegur adj esperiga, multpromesa (por helpo, savo, vivteno).
bjargvættur f helpanto, savanto, subtenanto, patrono.
bjarmi -a, -ar m bril(et)o, rebrilo, lumeto.
bjarndýr n urso.
bjarthærður adj blonda.
bjartsýni f optimismo.
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bjartur adj hela; (heiður, hreinn) serena.
bjálki -a, -ar m trabo.
bjáni -a, -ar m malsaĝulo, stultulo, idioto.
bjóð -s, - n trogo.
bjóða bauð, buðum, boðið v proponi, prezenti; (- heim) inviti; (- við e-u) abomeni, senti naŭzon al,
- pri io; (- út, egna) provoki; (- upp) aŭkcii, vendi per aŭkcio; (skipa) ordoni; (- til kaups) oferti.
bjór -s, -ar m (öl) biero; (dökkur) portero; (skinn) felo; (hörund) haŭto; (bifur, dýr) kastoro.
bjúga -a, -u n kolbaso.
bjúggler n lenso.
bjúgur -s m (í holdi) edemo.
bjúgþarmur m ileo.
bjöllukólfur m sonoril-frapilo, -martelo.
björg bjargar, bjargir f provizo, manĝaĵoj.
björgunarbátur m vivboato, savboato.
björgunarhringur m savringo, savbuo.
björgunarsund n sava naĝo.
björk bjarkar, bjarkir f betulo, betularbo.
björn bjarnar, birnir m urso.
blað -s, blöð n (í bók, á plöntu) folio; (dag-, viku-) ĵurnalo, gazeto; (pappírs-) peco da papero,
paperfolio; (- á eggvopni, ári) klingo; (þynna) folio.
blaða -aði v (í bók) foli(um)i.
blaðadeila f polemiko.
blaðafulltrúi m reprezantanto por gazetara servo.
blaðamaður m ĵurnalisto, gazetisto.
blaðaviðtal n intervjuo.
blaðgræna f klorofilo.
blaðka blöðku, blöðkur f lobo; (jurt) poligono.
blaðlús f afiso.
blaðra -aði v babil(aĉ)i.
blaðra blöðru, blöðrur f veziko; (þvag-) urinveziko; (gúm-) balon(et)o.
blaðsíða f paĝo.
blaðstilkur m petiolo.
blaðsöluklefi m kiosko.
blaður -urs n babil(aĉ)o.
blaka -aði v moveti (sin).
blaka blöku, blökur f (flugvél) ornikoptero.
blakkur adj malhela, nigreca.
blakta -i aŭ -aði v flagr(et)i, flirt(et)i.
blanda -aði v miksi; (blandast hugur) dubi (pri).
blasa -ti v (- við) esti klare videbla.
blauður adj malkuraĝa; in(seks)a.
blautur adj malseka.
bláber n blubero, mirtelo.
blágirni n maldika intesto.
blágrár adj grizblua.
blágresi -is n geranio.
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blágrýti -is n basalto.
bláklukka f blukampanulo.
blámaður m negro, nigrulo.
blár adj blua; (himin-) ĉielblua, lazura; (ljós-) helblua; (út í bláinn) sencele, en la venton.
blása blés, blésum, blásið v blovi; (- af mæði) anheli, spiregi; (- í brjóst) sugesti, inspiri; (herblástur) alarmi.
blásteinn m kuprovitriolo; lazur(ŝton)o; indigo.
blástur -urs, -rar m blovo.
blásýra f cianida acido.
bláæð f arteri(et)o.
bleðill -ils, -lar m papereto, paper- peco; (paper)folieto; paperaĉo.
bleikja -ti v (tau) paligi, blankigi.
bleikja -u, -ur f (fölvi) paleco; (silungur) monta (flava) truto.
bleiksótt f klorozo.
bleikur adj helruĝa; (fölur) pala.
blek -s n inko.
blekaður adj ebri(et)a.
blekbytta f inkujo.
blekfiskur m sepio.
blekkja -ti v (með skrumi) blufi; (með svikum) trompi; (með orðum, gabba) blagi; (með brögðum)
mistif(ik)i.
blendingur -s, -ar m miksaĵo; hibrido.
blesa -u, -ur f vertikala (hela) strio en la frunto.
bless! interj ĝis! adiaŭ!.
blessa -aði v beni.
blessaður adj (um dýrlinga) beata.
blesönd f fuliko.
blettur -s, -ir m (flekkur) makulo; (jarðar-) terpeco.
bleyða -u, -ur f (hugleysingi) malkuraĝulo; (köttur) katino.
bleyta -ti v malsekigi.
bleyta -u, -ur f malseko, malsekejo, pluvo, malsekaĵo.
blika -aði v trembrili, flagrete brili, flagr(et)i, flirt(et)i.
blika -u, -ur f (ský) nubo; (skýjabakki) kumuluso; (skýjaþykkni) nimbuso.
bliki -a, -ar m vir(mol)anaso.
blikk -s n lado.
blikna -aði v (fölna) paliĝi; (um blóm) velki.
blindfarþegi m sinkaŝinto.
blindingsleikur m blindludo.
blindsker n kaŝroko, rifo.
blindur adj blinda; (útúrdrukkinn) ebriega.
blíða -u, -ur f afableco; mildeco, dolĉeco, malsevereco; amo, amfavoro, korfavoro.
blíður adj milda, dolĉa, malsevera.
blína -di v fiksrigardi; (góna, glápa) gapi.
blístra -aði v fajfi.
blísturshljóð n sibla sono.
bljúgur adj (hógvær) modesta; (auðmjúkur) humila; (feiminn) timema, hontema, ĝenateca.
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blokk -ar, -ir f (pappírs-) notbloko, (húsa-) domaro; multloĝeja domo.
blossi -a, -ar m (ek)flamo, flagro de fajro.
blóð -s n sango.
blóðbað n masakro, buĉado.
blóðbanki m sangbanko, konservejo por serumo.
blóðberg n timiano.
blóðeitrun f sangveneniĝo.
blóðga -aði v (gera blóðugan) sangumi, sangmakuli; (særa) vundi; (- fisk) koltranĉi.
blóðhefnd f (sang)venĝo.
blóðheitur adj (blóðríkur) sangvina, sangoriĉa.
blóðkollur m sangvisorbo.
blóðkoppur m kupo, sangokloŝeto.
blóðkorn n sangoglobeto, sangero; (rauð) hemoglobino; (hvít) leŭkocito.
blóðkreppusótt f disenterio.
blóðkýli n karbunklo, furunko, sangabsceso.
blóðlát npl sangado, sangelfluo, hemoragio, sangoperdo.
blóðleysi n anemio, manko de sango.
blóðmiga f hematurio, sangurinado.
blóðmör m sangokolbaso.
blóðnasir fpl naza sangelfluo, naza sangado.
blóðrás f sangocirkulado; (hann mæddi -) li suferis pro sangado.
blóðrefill m glavpinto.
blóðsifjar fpl samsangeco, parenceco, samfamilianeco; (hjónaband skyldmenna) interparenca
geedziĝo.
blóðskömm f sangadulto.
blóðsókn f (að e-m stað líkamans) sangalfluo, kongesto.
blóðspýja f sangovomado, hematemeso.
blóðspýtingur m sangosputado, hemoptiso.
blóðsuga f sangsuĉulo, sangabsorbilo; (leðurblökuteg.) vampiro; (ormur, lækninga-) hirudo.
blóðsúthelling f sangelverŝ(ad)o, masakro.
blóðtaka f sangeltiro, sangellaso; malprofito.
blóðtala f sangoglobeto, sangero.
blóðtappi m embolo.
blóðvatn n sero; (bóluefni) serumo.
blóðæð f vejno.
blók -ar, blækur f sentaŭga persono, malgravulo.
blóm -s, - n floro; (jurt) vegetaĵo.
blómareitur m florbedo.
blómaskeið n (blómanna) florado, flora tempo; (öld) floranta periodo, - aĝo, - tempo, - epoko.
blómgast -aðist v flori.
blómhnappur m burĝono.
blómkál n florbrasiko.
blómkróna f korolo, florkrono.
blómlaukur m bulbo, cepo (allium cepa).
blómstra -aði v flori.
blómsveigur m (hringfesti) girlando; (hálfhringur) festono.
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blómvöndur m (flor)bukedo; bukedo da floroj.
blóta -aði v (dýrka) idolkulti oferante, - per ofero; (fórna) ofer(ad)i; (bölva) malbeni, sakri,
blasfemi; (um naut) murmuri.
blótbolli m ofersangpelvo.
blótgoði m oferpastro, idolkulta pastro.
blóthof n idolkulta templo.
blóthörgur m idolkulta oferejo.
blótneyti n (tilbeðið naut) (al)kultata bovo; (til fórnar) ofer(at)a bovo; (mannýgt) sovaĝa -,
murmuranta bovo.
blótstallur m oferaltaro, porofera altaro.
blótsyrði n sakrado, malbeno, blasfemo.
blótveisla f oferado, oferfesteno.
blunda -aði v dormeti, dormi dum momento.
blúnda -u, -ur f ĵaboto.
blygðun -ar f (skömm) honto; (feimni) pudoro.
blygðunarlaus adj senhonta; (óskammfeilinn) impertinenta; (ósvífinn í orðum) cinika.
blys -s, - n torĉo.
blý -s n plumbo.
blýantur -s, -ar m krajono.
blýfastur adj nemovebla, tute fiksa, tute firma.
blýhvíta f ceruzo.
blýlóð n (sakka) pezigplumbo; (til dýptarmælingar) sondoplumbo.
blæbrigði npl nuanco.
blæða -ddi v sangi.
blæðing -ar, -ar f sangado, sangelfluo, hemoragio.
blæja -u, -ur f vualo.
blær -s aŭ -jar, -ir m (litbrigði) nuanco; (vind-) bloveto, zefiro, delikata -, milda vent(et)o.
blæst -ar, -ir f naza alo, nazalo.
blævængur m ventumilo.
blöðkujurt f poligono.
blöðrubotnskirtill m prostato.
blöðrubólga f inflamo de la urinveziko.
blöðrukál n sabeliko.
blökk blakkar, blakkir f (í talíu) rullevilo, rulbloko; (hella) bloko; (drumbur) ŝtipo; (ríkjasamband)
bloko.
blökkumaður m negro, nigrulo.
blöndungur -s, -ar m karboratoro, miksilo en motoro.
blöskra -aði v konstern-i, -iĝi.
bobbi -a, -ar m (kuðungur) konko; (vandræði) embaraso, dilemo.
boð -s, - n propono; (til- í viðskiptum) oferto; (fórnar- vinar) ofero; (heim-) invito; (skipun) ordono;
(í her) komando; (skila-) sciigo, informo, mesaĝo; (veisla) festeno.
boða -aði v (vita á) aŭguri, antaŭsigni; ( -trú) prediki; (kunngera) anonci, publici; proklami.
boðangur -s, -ar m antaŭ-aĵo, -peco de jako.
boðberi m sendito; kuriero.
boðflenna f entrudulo, neinvitito.
boðháttur m ordona modo, imperativo.
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boðhlaup n stafeto.
boðorð n ordono.
boðsfólk n invitit-oj, -aro, gastoj.
boðskapur m informo, sciigo, anonco, mesaĝo.
boðunardagur m (Maríu) anunciacio.
bogagöng npl arkadaro, arkaĵaro.
bogi -a, -ar m arko; (fiðlu-) arĉo; (blóma-) festono; (vopn) pafarko.
boginn adj kurba, arkoforma, fleksa; (lotinn) (antaŭen)klinita, kliniĝanta.
bogra -aði v kliniĝi, kaŭri.
bolabítur m buldogo.
boli -a, -ar m bovo.
bolla [elp. bol:a] -u, -ur f (brauð) bulpano; (kjöt) viandbuleto.
bollalegging f projekto.
bolli -a, -ar m taso; (dæld) kav(aĵ)o.
bolsévíki -a, -ar m bolŝevisto.
bolsi -a, -ar m (bolsévíki) bolŝevisto; (gæluorð um naut) bovo, boĉjo.
bolti -a, -ar m (leikfang) pilko; (járn-) bolto.
bolur -s, -ir m (á manni) torso; (á tré, manni o. fl.) trunko; (skyrta) ĉemizo; kamizolo.
bomsa -u, -ur f (ĝismaleola) galoŝo.
bor -s, -ar m borilo.
bora -aði v bori.
borð -s, - n tablo.
borða -aði v manĝi.
borðbúnaður m manĝilaro, servico.
borðflaska f karafo.
borði -a, -ar m (ræma) rubando, bendo, strio; (skraut-) galono, ornama rubando; (fléttaður -)
kordono, pasamento; (ská-, fetill) kordono, skarpo.
borðstokkur m pavezo, boatrando.
borðviður m tabulo, tabula ligno.
borg -ar, -ir f urbo; (frí-) civito.
borga -aði v pagi, honorarii; (- í fríðu) pagi per naturaĵo; (- undir bréf) afranki; (endurgjalda)
rekompenci; (bæta) kompensi.
borgarabréf n civitana atestilo, - legitimilo.
borgaralegur adj (millistéttar) burĝa; (móts. her og klerkastétt) civila; (borgaral. hjónaband) civila
geedziĝo.
borgararéttindi npl civitana rajto, regnanaj rajtoj; (einkaréttur) burĝaj -; civilaj rajtoj.
borgararéttur m (lög) civila juro; (dómstóll) civila tribunalo, civila juĝistaro.
borgarastétt f burĝaro, burĝa klaso.
borgarastyrjöld f burĝa -, intercivitana milito.
borgarbúi m urbano.
borgardómari m urbjuĝisto.
borgarfógeti m urba -, publika notario.
borgarhluti m kvartalo.
borgari -a, -ar m burĝo, civitano; (betri -) altburĝo(j), mondumo; (smá-) etburĝo, filistro.
borgarritari m urba sekretario.
borgarstjóri m urbestro.
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borgarstjórn f magistrato.
borginmannlegur adj memfida, monduma.
borhola f (fyrir vatni) arteza truo.
botn -s, -ar m fundo; finaĵo, fermaĵo; (dalverpi) valeto; valfinaĵo, -fermaĵo.
botnfall n sedimento, precipitaĵo.
botnfella v precipiti.
botnlangabólga f inflamo de la apendico, apendicito, cekumito.
botnlangatota f apendico.
botnlangi m cekumo.
botnvarpa f (fund)skrapreto.
botnvörpungur -s, -ar m (fund)skrapretŝipo, traŭlŝipo, traŭlero.
box -, - n kest(et)o.
boxari -a, -ar m = hnefaleikari.
bófi -a, -ar m krimulo, fripono.
bógur -s, -ar m (á dýri) ŝultro; (á skipi) antaŭflanko; (á báða bóga) ambaŭflanke(n); (á hinn bóginn)
aliflanke.
bók -ar, bækur f libro.
bóka -aði v enskribi, enprotokoli, registri.
bókabúð f librovendejo.
bókafélag n eldona klubo.
bókagerð f librofarado, libroindustrio.
bókahnútur m vinjeto.
bókamaður m bibliofilo, librokolektisto.
bókaormur m bibliofilo, libroamanto, legemulo.
bókari -a, ar m librotenisto; (skrásetjari) registristo; (fundar) protokolisto; (ritari) sekretario.
bókasafn n biblioteko, libraro.
bókaskrá f libro-katalogo, -listo.
bókavörður m bibliotekisto, libraristo.
bókband n (verkið) bind(ad)o; (iðnin) bindoprofesio; (bandið) bindaĵo.
bókbindari m bindisto.
bókfell n pergameno; (skinn-) veleno.
bókfinka f (fugl) fringo.
bókfræði f bibliografio.
bókfærsla f, bókhald n librotenado.
bókhneigður adj leg-ema, -ama, -avida.
bókhveiti f aŭ n fagopiro (poligono).
bókmenntafélag n literatura asocio, - societo.
bókmenntastefna f literatura skolo.
bókmenntir fpl literaturo.
bóksaga f romano.
bóksali m librovendisto.
bókstafareikningur m algebro.
bókstaflegur adj laŭlitera.
bókstafur m litero.
ból -s, - n kuŝejo; lito; (dufl) naĝbarelo, buo.
bóla -u, -ur f (á hörundi) akno; (vatns-) veziko; (graftar-) furunko; (kúa-) variolo.
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bólfesta f loĝejo, loksidejo.
bólga -u, -ur f inflamo, brulumo; ŝvelaĵo.
bólgna -aði v inflami, ŝveli.
Bólivíubúi m boliviano.
bólstra -aði v (húsgögn) tapeti (meblojn), tegi.
bólstur -urs, -rar m (heygalti) stako; (skýja-) kumuluso, kunbuliĝintaj nuboj; (svell-) konveksa
glacimaso, kunbuliĝinta glacimaso.
bóluefni n serumo, vakcinaĵo.
bólugrafinn adj cikatrita.
bólusetja v vakcini, inokuli.
bólusótt f variolo.
bóma -u, -ur f bumo.
bómolía f olivoleo.
bómull = baðmull.
bón -ar, bænir f peto.
bón -s n frotvakso, pargetvakso.
bóna -aði v froti per vakso, vaksumi.
bónbjargir fpl almozpetado.
bóndarós f peonio.
bóndi -a, bændur m (óðals-) bienisto; (á leigujörð) farm-isto, -anto, -ulo; (hús-) dom-estro, -mastro;
(eiginmaður) edzo.
bót -ar, bætur f (bati) pli-, reboniĝo, resaniĝo; (afsökun) senkulpigo, e(k)skuzo; (bætur) kompenso;
(á fati) flikaĵo; (á sjó) golfeto.
bragarháttur m metro.
bragð -s, brögð n (smekkur) gusto; (hrekkur) intrigo, artifiko, ruzaĵo.
bragða -aði v gustumi.
bragðarefur m ruzulo, intrigisto.
brageyra n bona sento pri ĝusta metriko, metrika sento.
bragfræði f metriko.
braggi -a, -ar m barako.
bragliðafræði f prozodio.
bragliður m metrika piedo.
bragur -s, -ir m (háttur) fasono, tono, kondut(manier)o, sinten(ad)o; (venja) kutimo, moro,
vivmaniero; (kvæði) poemo, versaĵo; (kvæðalag) melodio.
braka -aði v kraki.
brakki -a, -ar m barako.
brandur -s, -ar m (á sverði) (glav)klingo; (eldi-) brulŝtipo, brulligno.
Brasilíumaður m brazilano.
braska -aði v spekul(ac)i, aĝioti.
braskari -a, -ar m spekulanto, aĝiotisto.
brattur adj krut(dekliv)a, krute oblikva.
brauð -s, - n pano; (prestakall) pastra ofico, past(o)reco; (matur) vivpano; (smurt -) ŝmirpano,
surpanaĵo.
brauðmoli m panero.
brauðskorpa f pankrusto.
brauðsneið f peco da pano.
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brauðstrit n laboro por ĉiutaga pano.
braut -ar, -ir f vojo; (- plánetu) orbito; (athafna-) kariero; (- lista og vísinda) la kariero de la artoj kaj
sciencoj.
brautargengi n (aðstoð) asisto, helpo; (lán) feliĉo, prospero, sukceso.
brautarstöð f stacio, stacidomo.
brautarteinn m relo.
brautryðjandi m pioniro.
brá -r, -r f (auga-) okulharoj; (augnalok) palpebro; (auga) okulo; (feiti-) fluidiĝinta graso,
grasfluidaĵo.
bráð -ar, -ir f (veiði) ĉasaĵo, kaptaĵo; (æti) nutraĵo, manĝaĵo; (herfang) (milit)kaptaĵo, akiraĵo,
rabaĵo.
bráðabirgða- prefikso provizora; (- úrbót) provizora rebonigilo, - riparo, paliativo.
bráðinn adj fandiĝinta; (þiðnaður) degeliĝinta; (uppleystur) solviĝinta; (orðinn fljótandi)
flueciĝinta, fluidiĝinta.
bráðkvaddur adj subite morti(nta).
bráðlátur adj malpacienca, rapidvola.
bráðum adv baldaŭ.
bráður adj ekkolerema, ekscitiĝema.
brátt adv (bráðlega) baldaŭ; (fljótt) rapide; (sem bráðast) kiel eble plej rapide, kiel eble plej baldaŭ;
(vonum bráðar) pli frue ol oni atendis, neatendite.
bregða brá, brugðum, brugðið v (hreyfa fljótt) svingi; (- sverði) elingi -, nudigi -, eltiri glavon; (hendi til) ekkapti, ekagi, ek-; (- skildi fyrir) sin ŝirmi per la ŝildo; (- á loft) eklevi; (breyta) ŝanĝi;
(- lit) ŝanĝi koloron, ekruĝiĝi, ekpaliĝi; (hætta) ĉesi, ĉesigi, forlasi; (- heiti) rompi sian vorton,
promeson;ä(flétta) plekti; (í prjóni) krispigi; (brigsla) (mok)riproĉi; (honum brá) li ektimis;
(bregðast) neplenumi promeson; perfidi, trompi.
breidd -ar, -ir f larĝ(ec)o; (hnatt-) latitudo.
breiddarbaugur m cirklo de latitudo.
breiddargráða f grado de latitudo.
breiða breiddi v (- úr) sterni, malvolvi, elvolvi; (- út) etendi; disvastigi; disĵeti; (- hey, fisk) sterni
fojnon, fiŝon; (- út faðminn) eletendi la brakojn; (- út trú) disvastigi -, diskonigi religion.
breiðfylking f falango.
breiðstræti n bulvardo.
breiður adj larĝa.
breikka -aði v plilarĝigi; plilarĝiĝi.
brek npl (kenjar) kaprico; (smábrellur) petol-aĵo, -ado.
brekán -s, - n litkovr-ilo, -aĵo.
brekka -u, -ur f deklivo.
brekkusnigill m limako; (með kuðung) heliko.
brellinn adj artifik(em)a, petol(em)a.
bremsa -u, -ur f bremso.
brenna brann, brunnum brunnið v bruli, flami; (eyðast af eldi) forbruli, konsumiĝi de fajro; (- af
löngun) ardi pro deziro; (- eldur úr augum) la okuloj ardas, la okuloj flamas; (- um sýrur) esti
kaŭstika.
brenna -di v bruligi; (- sig á eldi) brulvundi; (- sig á heitu vatni) brogi; (- til lækninga) kaŭterizi.
brennidepill m fokuso.
brennimark n brulmarko, brulstampaĵo.
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brennimerkja v brulstampi, brulmarki.
brenninetla f urtiko.
brennipunktur m fokuso.
brennisteinn m sulfuro.
brennisteinskís m pirito.
brennisteinssýra f sulfuracido.
brennivín n brando.
brennsluolía f brulaĵa oleo.
brennuvargur m (murd)bruliginto, piromano.
bresta brast, brustum, brostið v (brotna) rompiĝi; fendiĝi; krevi; (braka) kraki; (vanta) manki,
malhavi.
brestur -s, -ir m (brot) krevo, fend(et)o; (skortur) manko.
Bretadálæti n anglomanio.
Breti -a, -ar m brito, britlandano.
bretta -i v (brjóta upp) suprentiri, -volvi; (- brýnnar) sulkigi -, buletigi la brovojn; (gretta) grimaci;
(fetta sig og -) grimaci kaj gestadi.
breyskur adj malforta, malstabila; troinklina.
breyta -ti v ŝanĝi, aliformigi, variigi; (hegða sér) konduti, agi; (laga, tempra) modifi; (- eftir boðum
e-s) obei al la ordono(j); (- lögum, tillögu) fari amend (ament)on (al leĝo, projekto).
breytilegur adj vari(em)a, ŝanĝ(iĝem)a; (sem skiptist á) alterna.
breytingartillaga f propono pri amend(ament)o.
breytni fsenfl konduto, ago.
bréf -s, - n (sendi-) letero; (blað) papero; (skjal) dokumento.
bréfanámskeið n koresponda kurso.
bréfaskóli m koresponda lernejo, - kursaro.
bréfaviðskipti npl korespond(ad)o.
bréfberi -a, -ar m leterportisto.
bréfritari m korespondisto.
bréfspjald n (poŝt)karto.
brigðull adj defalema; malfideliĝema; trompema; perfidema; nefidinda, ŝanĝema, malkonstanta,
nestabila.
brigg(skip) n brigo.
brigsla -aði v (mok)riproĉi.
brim -s n ondo-frapado, -ŝaŭmado, -ŝprucado, -plaŭdego.
bringa -u, -ur f brusto.
bringubein n sternumo.
bris -s, - n (hnúður) tubero; buleto; (ör) cikatro; (magakirtill) pankreaso.
brislingur -s, -ar m klupeo.
brissafi m sekrecio de la pankreaso.
brík -ar, -ur f rando, litrando; (útstandandi rönd, nöf) kornico; cimatio; (til skrauts) modluro; listelo;
toro.
brjálaður adj freneza.
brjósk -s, - n kartilago.
brjóst -s, - n brusto; (konu-) mamo; (gefa -) mamnutri; (sjúga -) mamsuĉi; (venja af brjósti)
demamigi.
brjóstgreind f sana prudento.
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brjóstgæði npl kompatemo, bonemo.
brjósthimna f pleŭro.
brjósthimnubólga f pleŭrito.
brjósthlíf f brustŝirmilo; (verja) parapeto.
brjósthol n torako.
brjóstmylkingur -s, -ar m mamsuĉulo, suĉinfano.
brjóstnál f broĉo.
brjóstsviði m pirozo.
brjóstsykur m bombono, franda sukeraĵo.
brjóstumkennanlegur adj kompatinda.
brjóstvörn f (virki) parapeto.
brjóstþyngsli npl astmo.
brjóta braut, brutum, brotið v rompi; (- saman) faldi; (- heilann) cerbumi, rompi al si la cerbon,
mediti, pripensi; (- óeðlilega, hrukka) kuspi; (- sundur) disrompi; (- lög og venjur) rompi kun la
leĝoj kaj tradicioj, - kutimoj.
broddborgari m altburĝo, filistro; snobo, dando.
broddgöltur m erinaco; (holu-) histriko.
broddmús f soriko.
broddstafur m pikbastono, montbastono.
broddur -s, -ar m pikilo; (oddur) pinto; (mjólkur-) kolostro.
brok -s n (fífa) erioforo; eriofor(ec)a fojno, marĉa fojno; (ský á fjöllum) ventnebulo; (norðanvindur) malvarma norda vento.
brokka -aði v troti.
brons n bronzo.
brosa -ti v rideti; (- háðslega) mokrideti, rikani.
brot -s, - n (það að brjóta eða brotna) rompo, rompiĝo; (afbrotinn hlutur) rompopeco,
(dis)rompitaĵo, fragmento; (hrukka í fötum) kuspo; (boði á broti) ondorompiĝo; (í stærðfræði)
frakcio, partumo; (á bók) formato, (kvaron-, okonfolia formato); (felling) faldo; (afbrot) delikto,
krimeto, peko.
brotajárn n ferrubo.
brotareikningur m frakcia -, partuma kalkul(ad)o, kalkul(ad)o per frakcioj.
brotastrik n partuma -, frakcia streko.
brotatölur fpl frakciaj -, partumaj numeraloj, - nombroj.
brothættur adj romp-ebla, -iĝema.
brotsjór m ondorompiĝo, ŝaŭmond(eg)o.
brott adv for.
brottfararleyfi n forpermeso.
bródéra -aði v brodi.
bróðerni -is n frateco.
bróðir -ur, bræður m frato.
bróður-sonur m, -dóttir f nev-o, -ino.
bróðurþel n frat(ec)a sento.
brók -ar, brækur f (sub)pantalono.
brómberjaviður m rubuso.
bruðla -aði v elspezi, malŝpari, elĵeti.
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brugga -aði v (öl) bierfari; (- vélræði) intrigi; (- banaráð) intrige atenci kontraŭ iu; (blanda) miksi;
(hugsa upp) elpensi, eltrovi.
brumknappur m burĝono, folibutono.
brun -s n glit(ad)o, glitkuro.
brunaboði m brulalarmilo.
brunafrost n akra -, akuta -, severa frosto.
brunahraun n lafo.
brunalið n brul-, fajr-estingistaro, fajrobrigado.
brunaliðsstjóri m fajrobrigada ĉefo, estro de la fajrobrigadanoj.
brunasár n (af eldi) brulvundo; (af vökva) brogvundo.
brunatrygging f brulasekuro.
bruni -a, -ar m brulo; brogo.
brunnklukka f akvoskarabo.
brunnur -s, -ar m puto.
brú -ar, brýr f ponto; (flot-) flot-, flos-ponto.
brúarstöpull m abutmento.
brúarvængur m pontalo.
brúða -u, -ur f pupo; (í brúðuleikhúsi) marioneto.
brúðgumi m fianĉo.
brúðhjón npl geedzoj.
brúðkaup n (ge)edziĝo; edziĝfesto.
brúðuleikhús n marionetejo, marioneta teatro.
brúður -ar, -ir f fianĉino.
brúklegur adj uzebla.
brún -ar, -ir f (rönd) rando; (ysta nöf) ekstremo, kornico; (auga-) brovo.
brúna -aði v (steikja) rosteti, brunrosti.
brúnkol npl brunkarbo, lignito.
brúnn adj bruna.
brúnspónn m ruĝa brazila ligno, fernambuko.
brúsi -a, -ar m poto, kruĉo, cilindroforma ujo.
brúskur -s, -ar m tufo; (gróður) vepro, arbustotufo.
brúttó adj kuntara, entuta.
brydda -i v borderi; (gull-) orborderi, galoni, pasamenti, kordoni, garni per galono; (- á) aperi,
vidiĝi, montriĝi.
bryðja bruddi v dent-, maĉ-frakasi, krakmaĉi.
bryggja -u, -ur f (hafnarbakki) kajo, albordiĝejo; (stólpa-) varfo; (hafnargarður) ĝeto, moleo;
(útstandandi rönd) kornico; cimatio; (til skrauts) modluro; listelo; toro.
bryndreki m kirasŝipo; (á landi) tanko.
brynja -u, -ur f kiraso; (hörð skel) karapaco; krusto.
brynjuspöng f kirasplato.
brynna -ti v akvi, trinkigi, doni akvon al.
bryn-tröll n, -þvari m (speco de) halebardo.
brynvarinn adj kirasita.
bryti -a, -ar m proviantisto, provizumisto.
brytja -aði v pecigi, partigi; (- niður menn) masakri, buĉi.
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brýna -di v akrigi; (hvetja) instigi, admoni; (mana) provoki; (- báti) duone surbordigi (suprentiri)
boaton; (- raustina) laŭtigi la voĉon.
brýna -u, -ur f (deila) disputo.
brýni -is, - n akrigilo.
brýnn adj urĝa, grava.
bræða bræddi v fandi; (þýða) degeligi; (- e-ð með sér) interkonsiliĝi, interkonsideri.
bræði fsenfl koler(eg)o.
bræðingur -s m miksaĵo el fiŝoleo kaj sebo.
bræðrabörn npl gekuzoj.
bræðrafélag n (trúarlegs eðlis) kongregacio.
bræðralag n frateco; interfratiĝo.
bræðraþel n frat(ec)a sento.
bræðrungur -s, -ar m kuzo.
bræðsla -u f fandado.
bræðslumaður m hepatofandisto (surŝipe).
bræðslumark n fandiĝa punkto, fandotemperaturo.
bræðsluofn m fand(o)forno, fornego, altforno.
brækur fpl pantalono; (nær-) subpantalono.
bræla -u f brulodoro, rost-, fritodoro; fumo; (um vind) pluvnebula vento.
brögðóttur adj ruza, artifika, intriga.
brölta -i v barakti.
bröndóttur adj (kolor)stria.
brönugras n orkideo makulata.
brösur fpl malpaco, interdisputo; (vandræði, klípa) embaraso, dilemo.
budda -u, -ur f monujo.
buðlungur -s, -ar m reĝo.
buff -s n bifsteko.
buffall -ala, -lar m bubalo.
buga -aði v cedigi, venki, subigi.
bugast -aðist v cedi (al), subigi sin, subiĝi (al la cirkonstancoj), perdi sian forton, kuraĝon,
rezistpovon.
bugða -u, -ur f kurbiĝo, fleksaĵo.
bugðóttur adj kurba, fleksa, zigzaga, serpentuma.
bugspjót f busprito, antaŭkilstango, ĵibmasto.
bull -s n (þvættingur) galimatio, babilaĉo, sensencaĵo.
bulla -aði v (þvaðra) babil(aĉ)i, galimatii; (sjóða) bol(eg)i, bolbrui, bolplaŭdi.
bulla -u, -ur f (þorpari) fripono, kanajlo; (- í strokk) piŝto.
bullsjóða v kuiriĝegi; bolegi.
bullustöng f piŝtostango.
bumba -u, -ur f (hljóðfæri) tamburo; (á manni) ventro.
buna -aði v (renna) flu(et)i; (hella) verŝi.
buna -u, -ur f (maldika) ŝprucaĵo.
bundin -s, - n (korn-) garbo; fasko.
bundinn adj ligita, mallibera; (um bók) bindita; (bundið mál) poezio; (- varmi) latenta.
bunga -u, -ur f konveksaĵo, altaĵeto.
bunki -a, -ar m staplo, amaso.
38

bur -s, -ir m filo; (eiga börn og buru) havi multajn idojn.
bura -u, -ur f kitel(aĉ)o, mantel(aĉ)o.
burðargjald n afranko.
burðarstóll m palankeno, portseĝo.
burður -ar, -ir m (byrði) ŝarĝo, portaĵo; (það að bera) portado; (það að fæða) nasko, akuŝo; (það að
fæðast) naskiĝo; (með veikum burðum) malforte.
burgeis -s, -ar m kapitalisto, alt-, grand-burĝo.
burís m borakso.
burkni -a. -ar m filiko.
burnirót f rodiolo (roza).
burst -ar, -ir f (á húsi) firsto, eĝo de tegmento; (á dýri) harego.
bursta -aði v brosi.
bursti -a, -ar m broso.
burt adv for; (fara -) foriri.
burtfararleyfi n for(ir)permeso.
burtreið f (riddara) turniro.
burtstöng f (turnir)lanco.
busla -aði v plaŭdi; padeli.
buxur fpl pantalono.
bú -s, - n (heimili) domo, loĝejo, hejmo; (sveita-) bieno, farmejo, -odomo, -bieno; (eignir) havaĵo,
posedaĵo.
búa bjó, bjuggum, búið v (eiga heima) loĝi; (kun)vivi; (reka bú) ekspluati (farm)bienon,
farm(bien)i; (- að e-u, njóta) ĝui; (- að e-u, gjalda) rikolti malbonan sekvon; (- yfir e-u) intenci,
pensi pri; (- e-ð til) fari; produkti, fabriki, verki, komponi, krei; (- út, útbúa) ekipi, provizi,
pretigi; (- undir, undirbúa) prepari, pretigi; (e-ð býr undir) io estas la kaŭzo, - motivo; (- um e-ð)
pretigi; enpaki; (- sig, klæða) vesti; kostumi; ornami.
búast vrefl (klæðast) vestiĝi; sin kostumi; - ornami; (- til e-s) prepariĝi, sin prepari, ekipiĝi,
sinpretigi; (- við, eiga von á) atendi; (- við, gruna) supozi; (- við, giska á) konjekti.
búð -ar, -ir f (sölu-) vendejo; butiko; magazeno; (sjóbúð o. fl.) budo; barako; kabano; (tjald- á
víðavangi) tend(ar)o, kamp(ad)ejo.
búðarmaður m butikisto, ekspedisto.
búðarvara f varoj el butiko, eksterhejma produktaĵo.
búðingur -s, -ar m pudingo.
búfé n brut(ar)o.
búfjárhagi m paŝtejo.
búfjárrækt f brutar-bredado, -kulturado.
búfræði f agronomio, scienco pri agrokulturo, - terkulturo.
búfræðingur -s, -ar m agronom(iist)o.
búgarður m bieno, farmodomo, farmejo.
búhyggja f ekonomio.
bújörð f farmejo.
búkki -a, -ar m (subtabula) stablo.
búktalari -a, -ar m ventroparolisto.
búkur -s, -ar m torso, trunko.
búlduleitur adj pufvanga, plenvanga, dikvanga.
Búlgari -a, -ar m bulgaro.
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búlka -aði v (stúfa í lest) stivi.
búmaður m doma -, hejma -, agrikultura ekonom(iist)o.
búnaðarfélag n agrokultura (terkultura) asocio, - societo.
búnaðarsamband n federacio de agrikulturasocioj.
búnaðarþing n agrikulturokongreso.
búnaður -ar m (bú) farmado; (út-) ekipaĵo, provizaĵo; (til brottfarar) pretigo, prepariĝo.
búningsherbergi n vestejo, tualetejo; (dyngja kvenna) buduaro.
búningur -s, -ar m vestaĵo, kostumo.
búnt -s, - n fasko.
búpeningur m brutaro.
búr -s, - n (fugla o. fl.) kaĝo; (matvæla-) manĝaĵ(ten)ejo, proviantejo; (skemma) provizejo, tenejo
de (diversaĵoj).
búralegur adj kruda, mallerta, malgracia.
búrekstur m farmado, ekspluato de bieno.
búrhveli -is, - n kaĉaloto, makrocefalo.
búsafurðir fpl produktaĵoj, farmproduktaĵoj.
búsforráð npl mastrumado.
búsifjar fpl najbareco; (veita þungar -) kaŭzi domaĝon, - perdon al.
búskapur -ar m vivtenado; farmado; terkulturado; agrokulturado; brutarbredado.
búslóð f havaĵo, posedaĵo; inventaro, domuzaĵoj.
búsmali m brutaro.
bústaður m loĝejo, restadejo.
bústinn adj pufa, dika.
bústjóri m ekonomo, administranto de bieno.
bústjórn f mastrumado; administrado, estrado.
bústýra -u, -ur f dom-mastrino, -estrino.
búsæld f prospera farmado, fruktodona -, floranta -, fruktoporta farmado.
bútungur -s, -ar m malgranda fiŝo.
bútur -s, -ar m stumpo, peco, parto; (trjá-) ŝtipo.
búverka v labori en la domo, okupiĝi pri endomaj (kulinaraj) aferoj.
búvörur fpl agrikulturaj produktaĵoj, bien-farmproduktaĵoj.
bygg -s n hordeo.
byggð -ar, -ir f (sveit, hérað) (pri)loĝata distrikto; (lands-) kamparo, provinco; (bústaður) loĝejo,
loĝloko, domo; (reisa - sína) enloĝiĝi, loksidiĝi, konstrui al si domon; (flytja byggðum)
transloĝiĝi, ekokupi alian loĝlokon.
byggðahverfi n bienaro, kampara vilaĝo.
byggðarlag n distrikto.
byggðasafn n distrikta muzeo.
byggilegur adj (vel fallinn til ábúðar) loĝebla; (leigufær) farmigebla.
bygging -ar, -ar f (hús o. fl.) konstru(it)aĵo; (fyrirkomulag) strukturo (sbr. - mannslíkamans);
(lögun) formo; (leiga á jörð) farmigo, farmdono.
byggingameistari m konstruestro; arkitekto.
byggingarbréf n lukontrakto; farmigatesto.
byggingarfulltrúi m konstrukontrolisto.
byggingarlist f arkitekturo, konstruarto, belarto de konstruado.
byggingarlóð f konstrugrundo.
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byggingarnefnd f konstrukontrola komitato.
byggingasjóður m konstrufondaĵo.
byggja -ði v (nema land) ek-, en-loĝiĝi, sidlokiĝi; preni en posedon -, okupi (landon); koloni(ig)i; (eina sæng) samliti, kunliti kun; (- e-m jörð) farmigi, farme doni; (- hús o. fl.) konstrui; (leigja
burt) luigi, ludoni; (- e-m part úr jörð) farmigi parcelon, parceli; (búa í) (en)loĝi, vivi en.
bylgja -u, -ur f (alda) ondo; (- í hári) krispo, ondumaĵo, frizaĵo; (snúinn lokkur) buklo.
bylgjuhreyfing f ondomovado, ondiĝo.
bylgjukast n ondoĵetado.
bylgjupappi m onda kartono.
bylja buldi v bruegi; muĝi; resoni.
bylta -i v (fella) faligi, renversi; (snúa) turni; ruli.
bylting -ar, -ar f revolucio; (á jarðvegi af náttúruvöldum) kataklismo.
bylur -s aŭ -jar, -jir m neĝo-blovo, -vento, -ŝtormo; ŝtormatako.
byr -jar m favora vento, - blovo.
byrði -ar, -ir f ŝarĝo, portaĵo.
byrgi -is, - n ŝirmejo, ŝafejo, kabano, budo.
byrgja -ði v (en)fermi; kaŝi; kovri; (- fé) enstaligi, enfermi, endomigi.
byrja -aði v komenci; (- keppni) starti.
byrjandi -a, -ar m komencanto, novulo; (um munksefni) novico; (frá grænu prófborði) verdulo.
byrjendabók f elementa libro.
byrjun -ar, -anir f (upphaf) komenco, komenciĝo.
byrla -aði v (hella í bikar (og rétta)) enverŝi; (blanda eitri í) (en)miksi venenon en ies trinkaĵon.
byrstur adj sever(voĉ)a.
byssa -u, -ur f pafilo; (létt -) fusilo; (riddara-) karabeno; (skamm-) pistolo, (margskota) revolvero;
(fall-) kanono; (veiði-) ĉas-pafilo, -fusilo.
byssukúla f kuglo.
byssuskefti n kolbo, pafilkapo.
byssustingur m bajoneto.
bytta -u, -ur f (byða) bareleto, kuveto; ujo; (bátkríli) boateto; (fylli-) drinkemulo; (blek-) inkujo.
býfluga f abelo.
býflugnabú n abel-ujo, -korbo.
býflugnarækt f abelkulturado.
býtibúr n proviantejo.
bæði pron k konj ambaŭ; (bæði ... og) kaj ... kaj.
bægja -ði v (til hliðar) flankenpuŝi, -peli, -direkti; (- burt) for-igi, -peli, -puŝi; (aftra) malhelpi.
bægsli -is, - n naĝilego.
bæjarfógeti m urbjuĝisto.
bæjarfulltrúi m magistratano.
bæjargjaldkeri m urbkasisto.
bæjarland n urba teritorio.
bæjarleið f la vojo inter du farmoj (bienoj).
bæjarráð n magistrata konsilantaro.
bæjarstjóri m urbestro.
bæjarstjórn f magistrato, urbestraro.
bæjartogari m komunume posedata traŭlŝipo.
bæjarþinghús n urbodomo.
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bæklaður adj kripla.
bæklingur -s, -ar m libreto; (óbundinn) broŝuro; (félagsrit) bulteno.
bæla -di v (- niður) (sub)premi-; (- sig niður) kuŝiĝi, enlitiĝi, tiri la kovraĵon super la kapon; (- féð)
igi la ŝafojn kuŝi.
bæli -is, - n kuŝejo; litaĉo; fiŝejo (en boato).
bæn -ar, -ir f (bón) peto; (- til guðs) preĝo.
bænadagur m preĝtago; pl bænadagar (lægri helgarnar) la sanktaj ĵaŭdo kaj vendredo.
bænahús n preĝejo, kapelo; (Múhameðstrúarmanna) moskeo.
bænaskrá f petskribo.
bænasöngur m litanio.
bændalýður m kamparan-oj, -aro, farm-istaro, -antaro, -ularo.
bær bæjar, bæir m bieno; (farmo)domo; urb(et)o.
bærast -ðist v moviĝeti; flagri.
bærilegur adj (þolanlegur) tolerebla; (ágætur) tre bona; (allt gekk bærilega) ĉio glitis bone.
bæta -ti v plibonigi; (siðferðilega) edifi; (gera við) ripari; fliki; (- við) aldoni; (- e-m e-ð upp)
kompensi.
bætiefni n vitamino.
bæverskur adj bavaria.
bæxli -is, - n naĝilego.
böðull -uls, -lar m ekzekutisto.
böggla -aði v (kuðla) krispigi, ĉifi.
böggull -uls, -lar m pak(et)o; (sá - fylgir skammrifi) tiu malbonaĵo (domaĝo, difekto) sekvas.
bögumæli -is, - n malkorekta vortesprimo, -formado; ĵargano.
bökun -ar f bakado.
böl -s, - n malfeliĉo, domaĝo; plago.
bölbæn f malbeno.
bölsýni f pesimismo.
bölva -aði v malbeni; (blóta) sakri, blasfemi; (um naut) murmuri.
börkur barkar, berkir m ŝelo.
börur fpl portilo; (hjól-) puŝveturilo, radportilo; (lík-) kadavroportilo.
D
daðla döðlu, döðlur f daktilo.
daðra -aði v flirti, koketi, amindumi; amori.
dafna -aði v kreski, maturiĝi; flori, prosperi.
daga -aði v tagiĝi; (- uppi) malfru(iĝ)i, esti surprize (neatendite) atakata de la (tag)lumo.
dagatal n kalendaro.
dagblað n ĵurnalo, taga gazeto.
dagbók f taglibro, agendo; (verslunar-) komerca taglibro, ĵurnalo; (- blaða) kroniko.
dagdraumur m revo.
dagfarsgóður adj afabla, bonhumora.
daggardropi m rosguteto.
dagheimili n vartejo.
daglaun npl tagsalajro.
daglaunamaður m (tag)laboristo, tagdungito.
daglega adv ĉiutage; frekvente.
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dagmál npl je la 9-a matene.
dagrenning -ar, -ar f tagiĝo.
dagsetja v dati.
dagsetur n tagfino, sunsubiro.
dagskipun f tagordo, ĉiutaga ordono.
dagskrá f tagordo, programo.
dagslátta f (vallar-) 3409 kvadrataj metroj; (engja-) ĉ. 6000 kvadrataj metroj.
dagstofa f salono.
dagur -s, -ar m tago; (dag frá degi) de tago al tago, tagon post tago; (dögum saman) dum tagoj; (í
dag) hodiaŭ.
dagverður m tagmanĝo.
dala -aði v malleviĝi; (dælda) kav(et)igi; (um fyrirtæki) malprogresi, regresi.
dalbotn m valfundo; valfino.
dallur -s, -ar m kuveto, bareleto.
dalmynni n val-aperturo, -malfermaĵo.
dalur -s, -ir m valo; (umgirtur hömrum) kanjono; (þýsk mynt) talero; (amerísk mynt) dolaro.
dalverpi -is, - n valeto.
damla -aði v (með árum) remeti, plaŭdi per la remiloj.
dammtafl n damludo.
dammur -s, -ar m (tjörn) lageto; (vatnsþró) cisterno; (í tafli) damo.
dangla -aði v frapeti.
Dani -a, -ir m dano, danlandano.
dansa -aði v danci.
danska dönsku f dana lingvo.
dansleikur m balo.
dapur adj (hnugginn) malgaja; (daufur, óljós) senbrila, obtuza.
dasaður adj lacega, senforta.
dauðadá n letargio; (af köfnun) asfiksio.
dauðarefsing f mortpuno.
dauðaslys n mortakcidento.
dauðastríð n agonio.
dauði -a m morto.
dauðlegur adj mortema.
dauður adj mort(int)a, senviva; senhelpe ebria.
daufdumbur adj surdamuta.
daufur adj (fjörlaus) malvigla; malverva; (hnugginn) malgaja; (bragðlaus) sengusta; sensala,
salmanka; (um ljós) senbrila; (óskýr) malklara, obtuza; (um vín) malforta; (heyrnarlaus) surda.
daunillur adj malbonodora, haladza.
daunn -s m malbonodoro; (svækjufýla) haladzo; (stybba) fetoro; (ýlda) miasmo.
dá -ði v (dást að) admiri; (dýrka) adori.
dá -s n (yfirlið) sveno, sinkopo, senkonscienco; (doði, mók) letargio; kolapso.
dádýr n dama(cerv)o.
dáð -ar, -ir f (afreksverk) heroaĵo, heroa ago, - faro; (eiginleiki) heroeco; kuraĝo; nobleco.
dáðrakkur adj heroa, kuraĝa, energia; (hraustur) brava.
dáinn adj mort(int)a.
dáleiða v hipnotigi.
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dálítill adj ioma; (dálítið) iom.
dálkur -s, -ar m (í blaði) kolono; (í fiski) vertebraro; (í höfuðbók) konto; (daufur í -inn) malgaja.
dálæti -is, - n favoro; pliamo; prefero, korfavoro; (ofurást) adoro; (dekur) dorlot(ad)o, manio;
(Breta-) Anglomanio.
dáma -aði v gusti, plaĉi; (draga dám af) simili iun, je, al iu, gusti kiel, odori kiel.
dánarbú n postlasitaĵo de mortinto, postlasita posedaĵo (havaĵo) de mortinto.
dánargjöf f heredaĵa fondo.
dánarminning f (eftirmæli) nekrologo.
dánarvottorð n mortatesto.
dándismaður m honestulo, ĝentilhomo.
dánumaður m bravulo, ĝentilhomo, honestulo.
dára -aði v (hæða) moki; (glepja) delogi; ĉarmi; ensorĉi.
dári -a, -ar m stultulo, frenezulo.
dásama -aði v admiri; laŭdegi.
dásamlegur adj admirinda.
dástjarfi m katalepsio.
dátahúfa f kepo.
dáti -a, -ar m soldato.
dávaldur -s, -ar m hipnotig-anto, -isto.
deig -s, - n pasto.
deigla -u, -ur f (digull) fand-ujo, -vazo, krisolo; (væta) malsek(aĵ)o.
deigur adj (rakur) malseketa; (linur) mola; (varkár) skrupula; timema.
deila -di v (skipta) dividi, partigi; (rökræða) diskuti, argumenti; (rífast) disputi, kvereli.
deila -u, ur f (ósamkomulag) konflikto; (orða-) disputo, kverelo; (blaða-) polemiko.
deild -ar, -ir f sekcio; klaso; fako; branĉo; (kvóti í deilingu) kvociento; (efri -) supera ĉambro;
senato; (her-) divizio; (háskóla-) fakultato; (í músik) takto; (stjórnar-) departemento.
deilir -is, -ar m dividanto, divizoro.
deilistofn m dividato.
dekk -s, - n (hjólbarði) tegringo, pneŭmatika mantelo; (þilfar) ferdeko.
dekkvinda f ferdeka kapstano.
dekra -aði v (við) dorloti.
dekstra -aði v flatpeti.
della -u f (þvaður) galimatio; deliraĵo; (óráð) deliro.
demantur -s, -ar m diamanto; (slípaður) brilianto.
dengja -di v martelakrigi.
depill -ils, deplar m punkto; makuleto.
depla -aði v (augum) palpebrumi.
der -s, - n viziero.
derhúfa f vizier(hav)a ĉapo, kaskedo.
derrinn adj fier(aĉ)a.
desember -s m decembro.
desímetri m decimetro.
detta datt, duttum, dottið v fali; (- í hug) ekpensi.
deyða deyddi v mortigi.
deyfa -ði v (með lyfi) narkoti, anestezi; (sljóvga vopn) malakrigi; (- hljóð) mal(pli)laŭtigi, obtuzigi.
deyfð -ar f (sinnuleysi) apatio, indiferenteco; (fjörleysi) malvigleco, atonio; (slen) spleno.
44

deyfilyf n narkot-aĵo, -iko; anestezilo.
deyja dó, dóum, dáið v morti; (slokkna) estingiĝi; (um blóm) velki; (verða dauðadrukkinn)
duonmorti pro ebrieco.
difrun -ar f diferencialo.
digur adj dika, korpulenta, korpampleksa, vastkorpa, dikventra.
digurmæli n bombasto, ŝvelparolo, fanfarono.
dika -aði v rapidiri.
dilkur -s, ar m (suĉ)ŝafido; (í rétt) apartejo; (draga illan dilk á eftir sér) havi malbonajn sekvojn.
dilla -aði v (veifa) svingi; (skemmta) amuzi, gajigi; (um hljóma) trili, agrable -, bele soni; (- barni)
luli.
dimmur adj (um lit) malhela; (um ljós) malluma, krepuska; (um hljóð) profunda, basa.
dindill -s, -ar m ŝafa vosto, stumpa vosto.
dingla aði v (hanga) pendi; (sveifla(st)) sving(iĝ)i, balanc(iĝ)i, flirti, flirte moviĝi; (- við e-n) flirti,
koketi, amindumi.
dirfast -ðist v (þora) kuraĝi; (voga sér) aŭidaci.
diskur -s, -ar m telero.
díki -is, - n (fen) marĉo, ŝlim-ejo, -akvo; (virkis-) (akvoplena) fosaĵo.
díll -s, -ar m makuleto.
dís -ar, -ir f (vatna-, skóga- fjalla-) nimfo; (linda-, fljóta-) najado; (töfra-, huldu-) feino; (verndar-)
patrono.
dísilmótor m Diesel-motoro.
dívan -s, -ar m divano.
djarfur adj (hugaður) kuraĝa, brava, sentima; (vogaður) aŭdaca.
djass m ĝaso.
djassflokkur m ĝasbando.
djákni -a, -ar m diakono.
djásn -s, - n (skrautgr.) ornam(aĵ)o, juvelo; (höfuð-) diademo.
djúp -s, - n abismo, profund-o, -ego, -egaĵo.
djúpfiskur m profundmarfiŝo.
djúphygð f profundpens-eco, -ado, saĝeco.
djúphyggni f sagaco, profunda prudento, profunda inteligenteco.
djúpsprengja f submara -, profundira bombo.
djúpur adj profunda.
djúpvitur adj saĝa, profundracia, inteligenta; (skarpskyggn) sagaca.
djöfull -uls, -ar m diablo; (Satan) Satano, la Diablo; (illur andi) demono.
djöfulóður adj okupita de la Diablo, freneza.
djörfung -ar f (hugrekki) kuraĝo, braveco; (dirfska) aŭdaco, maltimo.
doðadrungi m apatio.
doðasótt f brutara nask-febro, - nask-paralizo.
doðasvefn m letargio.
dofinn adj sensenta.
doka -aði v (- við) halteti, atendi.
doktor -s, -ar m doktoro.
doktorsritgerð f disertaĵo, disertacio.
doktorsvörn f doktordisputacio, diserta ceremonio.
dollari -a, -ar m dolaro.
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dordingull -uls, -lar m domaraneo.
dorga -aði v fiŝhoki.
dotta -aði v (ek)dormeti.
dólgur -s, -ar m (stór maður) koloso; (hóruhaldari) prostituisto.
dómarakápa f talaro.
dómari -a, -ar m juĝisto; (aðstoðar-) asesoro.
dómbær f kompetenta.
dómfella v (pri)juĝi; (- um sekt) kondamni.
dómgerð f juĝakto, leĝa dokumento.
dómgreind f juĝkapabl(ec)o, racio; intelekto; prudento.
dómgrindur fpl tribunala barilo.
dómkirkja f katedralo.
dómkvaddur adj elektita de la tribunalo, - juĝistaro.
dómnefnd f juĝkomitato, juĝantaro.
dómsdagur m juĝotago, la tago de la lasta juĝo.
dómsköp n proces-formo, -maniero, procedura regularo.
dómsmálaráðherra m juĝa ministro, ministro pri juĝaj aferoj.
dómstig n instanco.
dómstjóri m tribunala -, juĝistara estro.
dómstóll m tribunalo, juĝistaro; (yfir-) kortumo, supera ĵuĝistaro.
dómsúrskurður m verdikto.
dómsþinghá f juĝdistrikto.
dómur -s, -ar m juĝo; verdikto; (valdið) instanco; (skoðun) opinio; (krítík) kritiko, recenzo; (helgur
-) relikvo; (helgi-) sanktejo; sanktaĵo; (konung-) reĝeco.
dómþjónn m pedelo.
dónalegur adj malĝentila, kruda, barbara.
dós -ar, -ir f skatol(et)o, ujo.
dósamatur m konfitaĵo, konservaĵo.
dósent -s, -ar m docento.
dót -s n artikloj, aĵoj; (farangur) pakaĵo; (hafurtask) havaĵo, posedaĵo.
dóttir dóttur, dætur f filino.
dótturfélag n subfirmo, filio.
dóttur-sonur m, -dóttir f nep-o, -ino.
drabbari -a, -ar m diboĉulo.
drafli -a m kazeera lakto.
draga dró, drógum, dregið v (toga) tiri; (- á eftir sér) treni; (- frá) subtrahi, depreni; (- úr, minnka)
redukti; (- upp, teikna) desegni, streki; (- upp, t. d. flagg) hisi, suprentiri; (- upp boga, fjöður)
streĉi; (- saman, safna) kolekti; (- saman á einn stað) koncentrigi; (- af, leiða af, um orð) derivi;
(- sig í hlé) sin retiri, forlasi, rezigni; (- fé) apartigi la ŝafojn; (fresta) prokrasti; (ná, komast)
atingi; (- fisk) fiŝkapti.
dragast dróst, drógumst, dregist v (- áfram) treniĝi, sin tiri (antaŭen); (frestast) prokrastiĝi; (- nær)
alproksimiĝi; (- upp) marasmi, malgrasiĝi.
dragkista f komodo.
dragnót f skrapreto, trenata reto.
dragpípa f sifono.
dragsúgur m trablovo.
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dragt -ar, -ir f jako kaj jupo (virina kostumo).
drama -, drömu n dramo.
dramb-látur, -samur adj aroganta, fiera.
drangi -a, -ar m aparta -, izola -, sole staranta roko.
drasl -s n (rusl) senutilaj objektoj, senutilaĵo, rubo; (slark) diboĉo.
draugagangur m fantomirado.
draugur -s, -ar m fantomo, spektro, reiranto, aperaĵo.
draumaráðning f sonĝdiven(ad)o.
draumlyndur adj revema.
draumóramaður m revulo, fantaziulo, utopiisto.
draumórar mpl maltrankvila sonĝado; (í vöku) fantaziaĵo, utopio, revo, iluzio.
draumsjón f vizio, sonĝbildo.
draumsóley f papavo.
draumspá f sonĝaŭguro.
draumur -s, -ar m sonĝo; (vöku-) revo.
drápa -u, -ur f heroa poemo, epopeo.
dráttarbátur m tren-boato, -ŝipo.
dráttarvél f trenmaŝino, traktoro.
dráttlist f desegnarto.
dráttur -ar, drættir m tir(ad)o; tren(ad)o; (- í andliti) trajto; (kippur) spasmo; (- í happdrætti)
lot(ad)o; (hlutur á hlutaveltu) lotaĵo; (töf) prokrasto, hezito; (reykur) fumo.
dreggjar fpl feĉo, restaĵo; (í bruggi) diastazo, fermento.
dreifa -ði v dis-igi, -ĵeti, -semi, -peli, -sendi, -vastigi, -ŝprucigi; (- vatni, úða) aspergi, disŝpruc-igi;
(- huganum) distri.
dreifari -a, -ar m (vatnsúðari) aspergilo.
dreifður adj (á stangli) sporada.
dreifibréf n cirkulero.
dreki -a, -ar m (dýr) drako; (leikfang) drako, kajto; (herskip) granda militŝipo, kirasŝipo, (fornt)
drakkapa militŝipo, drakkapulo; (kraki) graplo.
drekka drakk, drukkum, drukkið v trinki; (vera drykkjumaður) drinki.
drekkja -ti v dronigi.
drengilegur adj nobl(anim)a.
drengjaskátar mpl skolt(knab)oj.
drengskapur -ar m noblanimeco.
drengur -s, -ir m knabo; (- góður) nobl(anim)ulo, grandanimulo.
drep -s n (í holdi) gangreno; antrakso.
drepa drap, drápum, drepið v mortigi; (í tafli og spilum) preni; (- tímann) sin distri, pasigi la
tempon; (- tittlinga) palpebrumi; (- á e-ð) mencii; (- mann án dóms og laga) linĉi; (- í gegn)
trapenetri; (- e-u ofan í e-ð) trempi; (- að dyrum) frapi (la pordon).
drepsótt f pesto.
dreyma -di v sonĝi; (- vökudrauma) revi.
dreypa -ti v gutumi; (gegnbleyta) (en)sorbigi.
dreyri -a m sango.
drif -s n (fjúk) neĝovento; ŝtormo; (löður) ondoŝaumo, surŝprucado; (það að reka) driv(ad)o; (á bíl)
(diferenciala) transmisio.
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drífa dreif, drifum, drifið v (snjóa) neĝi; (reka, hrekjast) drivi; (- á daga) okazi; (- að, yfir) al-,
super-ŝutiĝi, alflui; (- sig til e-s) peni, klopodi; (- e-n til e-s) peli, instigi, stimuli.
drífa -u f neĝofalado.
drífandi adj agema, entreprenema, energia.
drjúgur adj granda, multa, longa; (endingar-) longedaŭra; (montinn) bombasta, fiera, fanfarona.
drjúpa draup, drupum, dropið v guti.
dropasteinn m (standandi) stalagmito; (hangandi) stalaktito.
dropi -a, -ar m guto, akvero.
drossía -u, -ur f (malgranda) persona aŭtomobilo; taksio.
drottinhollur adj lojala; fidela.
drottinn -ins, -nar m (guð) Dio, la Sinjoro; (húsbóndi) mastro; (drottnari) reganto, suvereno; (lánar-)
kreditoro.
drottna -aði v (super)regi, suvereni.
drottnari -a, -ar m reg-anto, -isto, suvereno.
drottning -ar, -ar f reĝino; (í spilum og tafli) damo.
dróg -ar, -ir f ĉevalaĉo.
drós -ar, -ir f (kona) virino; (flenna) amaĵistino, amorantino, malĉastulino.
dróttkvæði n heroa -, barda poemo.
dróttkvæður adj sespieda, trokea.
drukkinn adj ebria, malsobra.
drukkna -aði v droni.
drumbslegur adj malbonhumora, malafabla.
drumbur -s, -ar m ŝtipo.
druna -u, -ur f muĝo, krak(brueg)o; tondro.
drungalegur adj malhela, nebula, nuba, minacanta.
drusla -u, -ur f (tuska) ĉifono, ĉifaĵo; (dugleysingi) sentaŭgul(in)o.
drúpa draup, drupum, dropið v klini.
drykkfelldur adj drinkema.
drykkjubróðir m kundrinkulo.
drykkjumaður m drinkemulo.
drykkjupeningar mpl trinkmono, gratif(ik)o.
drykkjusvall n diboĉ(ad)o.
drykkjuveisla f orgio.
drykkur -jar, -ir m trinkaĵo.
drynja drundi v muĝi, krak(brueg)i; tondri.
drýgja -ði v (fremja) fari; (- e-ð með e-u) fari plilongedaŭra (plimulta) per enmikso de io.
drýldinn adj tromemfida, bombasta, ŝvelparola.
drýli -is, - n staketo, stapleto.
drýsildjöfull m demono.
dræmur adj nerapida, hezita.
dræsa -u, -ur f trenaĵo.
dröfnóttur adj makulita.
drög npl (að e-u) skizo.
dufl -s, - n (bauja) buo, naĝbarelo; (tundur-) mino.
dufla -aði v flirti, koketi, amori, kolombi.
duft -s n pulvoro; (ryk) polvo; (andlits-) pudro; (frjó-) poleno.
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duftberi m stameno.
duftvegur m pistilo.
duftþráður m filamento (la malsupra parto de la stameno).
duga -ði v (nægja) sufiĉi; (- til) taŭgi; (hjálpa) helpi, asisti.
dugandi adj kapabla.
dugga -u, -ur f velŝipo; (skemmti-) jaĥto.
duglegur adj kapabla, entreprenema, energia, lerta.
dul -ar f (launung) sekreto; diskreto; (of mikið sjálfsálit) aroganteco, tromemfido; (ætla sér ekki þá
-) ne arogi al si; (draga - á e-ð) esti diskreta, prisilenti, kaŝi.
dularfullur adj (leyndardómsf.) mistera; (óskiljanlegur) mistika; (ósýnilegur) okulta; (dularfull
fyrirbrigði) misteraj -, okultaj fenomenoj.
dulbúinn adj maskita; kaŝvestita.
dulinn adj kaŝita, nevidebla; latenta; (vera -, leynast, um hneigð, afl, veiki o. fl., ekki notað um
áþreifanl. hluti) latenti.
dulnefni -is, - n kaŝnomo, pseŭdonomo, -nimo; (ferðast undir -) vojaĝi inkognite.
dulrúnir fpl mistikaj runoj.
dulrænn adj mistika, okulta, supernatura.
dulskrift f ĉifro.
dulspeki f mistik(ism)o, okultismo.
dulur adj kaŝema, diskreta.
duna -aði v muĝi, (krak)bruegi; susuri; tondri.
dunda -aði v (sýsla) okupiĝi (pri); (slóra) malrapidi, maldiligente labori.
duttlungar mpl kaprico.
dúa -ði v ondomoviĝi, balanci.
dúða -aði v envolvi, enpaki, sin tre bone vesti kontraŭ malvarmo.
dúfa -u, -ur f kolombo; (turtil-) turto.
dúkka -u, -ur f pupo.
dúkleggja v linoleumi plankon.
dúkur -s, -ar m tuko; (vefnaður) teksaĵo, ŝtofo.
dúnkraftur m kriko.
dúnn -s m lanugo.
dúr -s, -ar m (blundur) mallonga dormo, dormeto; (í músik) maĵoro.
dúskur -s, -ar m kvasto.
dvalarheimili n restadejo.
dvalarstaður m restad-ejo, -loko, loĝejo.
dvali -a m dormado; letargio; senkonscienco.
dvelja dvaldi v resti.
dvergspeni m rudimenta mampinto.
dvergur -s, -ar m (lítill maður) nano, pigmeo; (jarðálfur) gnomo; (bergálfur) koboldo.
dvína -aði v (iom post iom) foriĝi, malaperi, paliĝi, estingiĝi, velki, malgrandiĝi, malfortiĝi.
dvöl dvalar f rest(ad)o; (töf) malfruiĝo; (hljóðlengd) (son)daŭro.
dyggð -ar, -ir f virto; (trúmennska) fideleco.
dyggur adj fidela.
dylgjur fpl malicaj aludoj.
dylja duldi v kaŝi.
dymbilvika f la Paska semajno.
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dyngja -u, -ur f (hrúga) amaso; (vistarverur kvenna til forna) gineceo; (búningsherb. kvenna)
buduaro.
dynja dundi v muĝi, krakbruegi, tondri; (um regn) torenti, verŝiĝi.
dynkur -s, -ir m falbruego, krako.
dyr fpl pordo.
dyra-ás m, -tré n, -kambur m lintelo.
dyragrind f pordoframo.
dyrapallur m perono.
dyrasími m pordtelefono.
dyrastafur m pordofosto.
dyraumbúnaður m pordokadro.
dyravörður m pordisto.
dys -jar, jar f tomba (ŝton)altaĵeto.
dytta -aði v (að e-u) ripari, fliki.
dý -s, - n marĉo.
dýfa -ði v (- sér) subakviĝi; (- e-u í vökva) trempi; (taka dýfur, um skip) tang(ad)i.
dýflissa -u, -ur f malliberejo, karcero.
dýna -u, -ur f matraco.
dýnamit -s n dinamito.
dýpi -is, - n profund(aj)o.
dýpka -aði v pliprofundigi.
dýptarmælir m logo.
dýr adj (um verð) multekosta, altpreza; kara; (um bragarhátt) artoplena, artmetra; (heilagur) sankta;
(sverja dýran eið) solene ĵuri.
dýr -s, - n besto; (skepna) animalo; (tófa) vulpo.
dýrabúr n (dýrasafn) menaĝerio.
dýraflokkur m besta-, animala klaso.
dýrafræði f zoologio.
dýrafræðingur -s, -ar m zoolog(iist)o.
dýragarður m zoologia ĝardeno, menaĝerio.
dýrahringur m zodiako.
dýrakyn n besta -, animala genro, - gento, - grupo, - specaro.
dýralíf n bestara vivo, animala vivo; faŭno.
dýralækningafræði f veterinara scienco.
dýralæknir m veterinaro, bestkuracisto.
dýraríki n bestara -, animala regno.
dýrasýning f besta -, brutara ekspozicio.
dýraverndun f bestprotektado.
dýrð -ar, -ir f gloro; (íburður) pompo; lukso.
dýrgripur m trezoro.
dýrka -aði v (tilbiðja) kulti; (dá) adori; (þrábiðja) petegi, insiste peti.
dýrkveðinn adj arta, artoplena, artmetra.
dýrlingur -s, -ar m sanktulo.
dýrmætur adj kara, trezora, altvalora.
dýrtíð f tempo de altaj prezoj.
dýrtíðaruppbót f suplementa pago pro altaj prezoj.
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dægradvöl f tempopasigilo, tempopasiga ludilo.
dægur -urs, - n duono de tagnokto, 12 horoj.
dægurfluga f efemero.
dægurlag n furora melodio.
dægurmál n politika afero, aktuala problemo.
dæla -di v pumpi; (vökva inn í e-ð) injekti, enŝprucigi.
dæla -u, -ur f pumpilo; (þrýsti, sprauta) injektopumpilo, injektilo; (láta -una ganga) babiladi, irigi la
vortopumpilon.
dæld -ar, -ir f kav(et)o, valeto, baseno; (beygla) anfrakto, kaveto.
dælubulla f piŝto de pumpilo.
dæluskaft n piŝtotenilo.
dælustokkur m pumpila cilindro.
dæma -di v juĝi, prijuĝi; (- sekan, for-) kondamni; (- rit, list) recenzi, kritiki; (úrskurða með dómi)
verdikti.
dæmalaus adj senekzempla, senkompara, senegala.
dæmi -is, - n ekzemplo; (til -is) ekzemple; (eins-) unikaĵo, unika -, ununura ekzemplo; (fara að - es) sekvi ies ekzemplon; (reiknings-) kalkultasko.
dæmigerður adj tipa.
dæmisaga f fablo, apologo; (- í líkingum) parabolo, t. d. Fabloj de Ezopo, La Paraboloj de la Nova
Testamento.
dæsa -ti v (mása) anheli; (stynja lágt) ekĝemi, mallaŭte ĝemi.
döðlupálmi m daktilarbo.
döf dafar, dafir f (vera á -inni) esti aktuala; - en preparo, - atendata, - survoje.
dögg daggar, daggir f roso.
döggblaðka f alĉemilo.
döggva -aði v rosumi.
dögun -ar f tagiĝo, mateniĝo.
dögurður -ar m matenmanĝo.
dökkna -aði v malheliĝi, nigriĝi.
dökkur adj malhela.
dömubindi n virina higienaĵo.
dömuklæðskeri m porsinjorina tajloro.
E
edik -s n vinagro, aceto.
edikssýra f vinagroacido.
edikssýrusalt n acetato.
eða konj aŭ; (annaðhvort .. eða) aŭ .. aŭ; (hvort heldur .. eða) ĉu .. ĉu.
eðalborinn adj nobela, nobeldevena.
eðallyndur adj nobla, grandanima.
eðja -u, -ur f ŝlimo, koto.
eðla -aði v (- sig) sin parigi (kun), amori, amaĵi, sekse kuniĝi.
eðla -u, -ur f (dýr) lacerto.
eðli -is n naturo; (eiginleiki) eco, propreco; kvalito; (eðlisfar) temperamento, karaktero; (kjarni)
esenco; (innsta -, mergur máls) kvintesenco.
eðlilegur adj laŭnatura, normala, senafekta, senceremonia, naiva, propreca.
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eðlisávísun f instinkto.
eðlisbreyting f esenca ŝanĝo; ŝanĝo de speco.
eðliseigð f natura inklino.
eðlisfar -s n naturo, karaktero, temperamento.
eðlisfræði f fiziko.
eðlishvöt f instinkto.
eðlismunur m esenca diferenco; interspeca diferenco.
eðlisþyngd f specifa pezo.
ef konj se; (ef til vill) eble.
ef til vill adv eble.
efagjarn adj dubema, skeptika.
efalaust adv sendube, certe.
efi -a m dubo; (vantrú) skeptikismo.
efla -di v pli- -igi (t. d. plifortigi).
efna -di v (uppfylla) plenumi; (- til e-s) havigi (kolekti) materialon por (iu celo).
efnaður adj riĉa, bonhava.
efnafræði f ĥemio, kemio.
efnafræðingur -s, -ar m ĥemiisto.
efnagerð f kemiaĵofabriko.
efnagreining f kemia analizo.
efnahagsreikningur m bilanco.
efnahagur m ekonomio, ekonomia cirkonstanco, - rilato, - bonstato, riĉaĵa situacio, - stato,
bonhavaĵo, materialaj rimedoj.
efnaverkfræðingur m kemiaĵa inĝeniero.
efni -is, - n (gagnstætt andi) materio; (aðal-, frum-, kjarni) substanoo, ŝtofo; (-viður, hrá-)
materialo; (umtals-, yrkis-) subjekto, temo; (mál-) afero, objekto; (innihald) enhavo, bazo; (tillit)
rilato; (ástand) situacio, stato, cirkonstanco; (tau, vefnaður) ŝtofo; (fjáreign) bonhav(aĵ)o,
monhav(aĵ)o, riĉ-eco, -aĵo, materialaj rimedoj; (einstakt - í efnablöndu) ingredien co.
efnilegur adj promesa, esper-iga, -dona, bonaŭgura.
efnisheimur m la materio.
efnishyggja f materi(al)ismo.
efniskenndur adj materia; reala; objektiva.
efnislegur adj materi(al)a, fizika, korpa; (efnisleg breyting) enhavoŝanĝo.
efnismagn n maso, materia kvanto.
efnismikill adj substancoriĉa, ŝtofriĉa; (sterkur) solida; (samanþjappaður) kompakta; (óholur)
masiva; (um rit) enhavoriĉa, -plena.
efnisþráður m enhavokontinuo.
efnivara f (krud)materialo, ŝtofo.
efniviður m lignomaterialo, materialo; objekto.
efri adj (ofar) supra; (æðri) supera; (- svalir) supra balkono; (- bekkir í skóla) superaj klasoj.
eftir prep kaj adv (um röð) post; (samkvæmt) laŭ, (daginn -) sekvantan tagon; (- því að dæma) laŭ
tio, sekve de tio; (- geðþótta) arbitre; (- skipun) laŭ ordono; (taka -) rimarki, noti, observi; (sjá -)
bedaŭri, penti; (niður -) malsupren; (skilja -) postlasi; (bók - e-n) verko de ...; (sitja -) postresti.
eftirbreytni f imit(ad)o.
eftirbreytnisverður adj imitinda, bona modelo, bona ekzemplo.
eftirdæmi n ekzemplo.
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eftirfarandi adj sekva, jena, jene.
eftirför f (post)sekvado, postveno.
eftirgangsmunir mpl penoj.
eftirgjald n lupago, rento.
eftirhermur fpl simiado, simia imitado.
eftirkomandi -a, -endur m (eftirmaður) posteulo, sekvulo; (afkomandi) devenanto, ido.
eftirkomandi adj sekvanta, (post)venonta.
eftirköst npl sekvoj, postefekto, postsigno.
eftirlaun npl pensio, emerita salajro.
eftirláta v lasi; postlasi.
eftirlátsamur adj cedema, konsentema.
eftirleiðis adv estonte, en la estonteco, poste.
eftirlifandi -anda, -endur m postvivanto.
eftirlit -s n kontrolo, inspekto.
eftirlíking f imitaĵo; similaĵo; (nákvæm -) faksimilo, kopio.
eftirlæti -is, - n (hylli) favor(ec)o; (dálæti) dorlotiĝado; (eftirlætisgoð) favorato, amato.
eftirmatur m postmanĝaĵo; (ábætir) deserto.
eftirmáli m epilogo, postparolo.
eftirmynd f figuro, similaĵo, bildo, kopio; (eftirlíking) imitaĵo; (eftirgerð, nákvæm stæling)
faksimilo; kopio.
eftirmæli -is, - n nekrologo.
eftirprentun f represo, preskopio.
eftirrit n kopio.
eftirsjá -ar f perdo, manko; postsopiro.
eftirsóknarverður adj aspirinda, dezirinda, celinda.
eftirspurn f pridemando.
eftirstöðvar fpl restaĵo.
eftirtekja f rikolto, gajno, profito.
eftirtekt -ar f atento; (veita e-u -) atenti, observi; (sem vekur mikla -) sensacia.
eftirtektarverður adj atentinda, notinda, observinda.
eftirvinna f ekstra laboro, kromlaboro.
eftirvænting -ar f ekscita atendo, - espero.
egg -jar, -jar f (- á hnífi) tranĉrando; (fjalls-) eĝo, kresto, dorso (de monto); (með oddi og -) per
lanco kaj glavo, per ĉiuj rimedoj.
egg -s, - n ovo; (frævísis) ovulo.
egghvass adj akra, tranĉranda.
eggja -aði v instigi, (en)kuraĝigi, admoni; (æsa) inciti, eksciti; (mana) provoki.
eggjabikar m ovingo.
eggjahvíta f ovblanko; albumino.
eggjahvítuefni n albumino.
eggjakaka f omleto, ovkuko.
eggjakerfi n ovario, ovglando.
eggjarauða f ovruĝo.
eggjastokkur m ovujo, ovario.
eggjárn n tranĉilo, tranĉinstrumento.
egglaga adj ovala, ovoforma.
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eggskurn n ovŝelo.
egna -di v (með agni) sur-meti, -hoki (al)logaĵon; (espa) inciti, eksciti; provoki.
Egypti -a, -ar m egipto.
eiði -is, - n terkelo, istmo.
eiðrofi m ĵurrompinto.
eiðstafir m ĵurformularo.
eiðsvarinn adj ĵurinta.
eiður -s, -ar m ĵuro.
eiga á, átti, átt v posedi, havi; (verða, mega til) devi; (- skilið) meriti; (- heima) loĝi; (- á hættu)
riski; (- að sér) kutimi; (- yfir höfði sér) atendi, esti minacata de; (- saman) pari, konformi,
akordi, respondi al; (- við) konveni, deci; (- við, um meðal) helpi; (giftast) edz(in)igi; (- bágt)
esti malfeliĉa, - mizera.
eigi adv ne.
eigind -ar, -ir f eco, propreco; karaktero; kvalito.
eigingjarn adj egoista, egoisma.
eiginhönd f propra mano; (rithönd) aŭtografo.
eiginkona f edzino.
eiginlega adv vere, en si mem.
eiginleiki -a, -ar m eco, propreco; kvalito; karaktero; sjá eðli.
eiginmaður m edzo.
eiginn adj propra.
eign -ar, -ir f posedaĵo, havaĵo, propr(um)aĵo; (- í efnahagsr.) aktivo.
eignakönnun f kapitalinventarado.
eignamaður m riĉulo, kapitalisto.
eignarfall n genitivo.
eignarfornafn n poseda pronomo, posesivo.
eignarnám n konfisko; (taka eignarnámi) konfiski.
eignarréttur m proprumeco, propraĵa rajto.
eignaskattur m propraĵimposto.
eik -ar, -ur f kverko.
eilífð -ar, -ir f eterneco; (að eilífu) por eterne, senfine.
eilífðarblóm n leontopodo.
eilífðarnón n (til -s) (por) eterne.
eilífur adj eterna; (sífelldur) senĉesa, senfina.
eima -aði v distili; forvaporigi.
eimlest f (vapor)trajno.
eimreið f lokomotivo.
eimsetumaður m ermito.
eimskip n vaporŝipo.
eimur -s m (gufa) vaporo; (menjar) postsigno.
eimvagn m lokomotivo.
eimvél f vapormaŝino.
eimyrja -u, -ur f (karb)ardaĵo, brulkarbaĵo.
einangra -aði v (króa) apartigi, enfermi; (gera einan) izoli; (- í huga sér) abstrakti; (- til sóttvarnar)
kvaranteni; (aðskilja frá) elimini.
einangrari -a, -ar m izolilo, izolatoro.
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einangrun -unar, -anir f izolado.
einarður adj (djarflyndur) senhezit(em)a, sentima, kuraĝ(parol)a, nekaŝema, senĝena; (hreinskilinn)
sincera (karaktero).
einasti adj ununura, sola.
einatt adv ĉiam; ofte; multfoje; (án afláts) senĉese.
einbeittur adj firmvola, firmkaraktera, decidema.
einbirni -is, - n ununura -, sola infano.
einbúi -a, -ar m ermito.
eind -ar, -ir f (frumögn) atomo; (stærðfr.) unuo.
eindagi -a, -ar m destinita -, difinita -, fiksita tago, - dato, - limtempo, - templimo.
eindreginn adj firma; forta; certa; senduba; impeta, kategoria.
eindæmi n (sjálfdæmi) memjuĝa -, propradecida rajto; (einræði) libervolo, laŭkaprico, arbitro
(ábyrgð) (pri)respondeco.
eineggjaður adj unutranĉa.
einfaldur adj unuobla; nefaldita; (óbrotinn) simpla; nekomplikita; primitiva; (barnalegur, heimskur)
naiv(eg)a, simplanima; malsprita, malsaĝa, stulta.
einfrumungur -s, -ar m unuĉelulo; protozoo.
einglirni -is, - n monoklo.
eingyðistrú f monoteismo.
eingöngu adv sole, nur; ekskluzive.
einhleypa -u, -ur f unutuba pafilo.
einhleypur adj fraŭla.
einhliða adj unuflanka, unuforma; unutona, monotona, senvaria.
einhlítur adj plensufiĉa, sufiĉa per si mem, sekura.
einhljóð n monoftongo.
einhuga adj unuanima, unuvoĉa.
einhver pronnedif iu; (einhverjir) iuj, kelkiuj; (einhverju sinni) foje, iufoje, iun fojon; (- hinn
markverðasti) unu el la plej rimarkindaj.
einhvern tíma adv iam, iafoje.
einhvern veginn adv iel, iamaniere.
einhvers konar adj ia.
einhvers pronnedif ies.
einhvers staðar adv ie, en iu loko.
einhvers vegna adv ial, pro iu kaŭzo.
einhæfur adj unukapabla, unuiva, unuflanka, singulara.
einiber n junipera bero.
einiberjabrennivín n junipera brando, ĝino.
einiberjarunnur m juniperarbedo.
eining -ar, -ar f (stærðfr.) unuo; (sam-) unuiĝo; unueco; (samræmi, samlyndi) konkordo, harmonio.
einir -is m junipero.
einka adj privata, speciala, propra.
einkaeign f propr(um)aĵo.
einkaleyfi n (á uppfinningu, aðferð) patento; (til verslunar o. fl.) privilegio, monopolo; (sérleyfi)
koncesio.
einkamál n privata -, persona afero; sekreto.
einkanlega adv precipe.
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einkar adv tre.
einkaréttindi npl (ekskluziva) privilegio; monopolo.
einkaréttur m privata -, propra rajto, ekskluziva rajto; (sérréttindi) privilegio; monopolo;
(einkamálaréttur) privata juro; privata juĝistaro, - tribunalo.
einkasala f monopolo.
einkaumboð n ĝenerala agentejo.
einkenna v karakterizi; distingi.
einkenni -is, - n (merki) marko, signo; (tákn) atributo; emblemo, insigno; (eðli) karaktero, eco;
(fyrirboði) simptomo; (skilmerki) kriterio; (ættar-) tipo.
einkennilegur adj (undarlegur) stranga, kurioza; (sérkennilegur) karakteriza.
einkennisbúningur m uniformo; (- þjóna) livreo.
einkennismiði n etiketo.
einkum adv precipe.
einkunn -ar, -ir f (í skóla) ekzamena karaktero; (málfr.) epiteto.
einkunnarorð n devizo; moto.
einkvæni -s n monogamio.
einkynja adj unuseksa.
einleikari m solisto.
einlyftur adj unuetaĝa.
einlægur adj sindona, sincera; (sífelldur) ĉiama, senĉesa, konstanta.
einmana adj soleca; izol(it)a.
einmitt adv ĝuste; (- það?) ĉu (vere) ?; (- núna, í þessu) ĵus, ĝuste antaŭ momento.
einmuna adj unika, malofta, malofte okazanta.
einn num (1) unu; (nokkur) iu; (sami) sama; (einsamall) sola, unusola; (aðeins -) nur unu, unusola;
(- og -) unuop-a, -e; (einu gildir) estas egale; malgraŭ, spite al; (einir átta) eble -, preskaŭ -;
proksimume -, ĉirkaŭ ok; (aðeins) nur; (það veit sá eini) nur Dio scias; (allt í einu) subite; (allt
að einu) malgraŭ, spite al; (einu sinni) unufoje; iufoje.
einna adv (- bestur) eble la -, unu el la (plej bona(j)).
einnig adv ankaŭ.
einokun f monopolo.
einráðinn adj decidita.
einráður adj memvola, propradecida; arbitra; (einvaldur) aŭtokrata; despota; (þver) obstina,
laŭkaprica.
einróma adj unuanima, unuvoĉa.
einrúm n (í einrúmi) private, aparte, sole.
einræði -is n aŭtokrati(sm)o, absolutismo, diktatora reĝimo; (harðstjórn) despotismo; (gerræði)
arbitro.
einræðisherra m aŭtokrato, diktatoro.
einrænn adj stranga; kaprica.
eins adv (sams konar) identa (kun), tute simila, samspeca, (jafn) egala; (- og) kiel; kvazaŭ; (- mikið
... og) tiom ... kiom; (- ... og) tiel ... kiel.
eins konar adj iuspeca.
einsamall adj sola.
einsdæmi n unikaĵo; sola en sia speco, sensimila, senkompara -, senekzempla afero.
einsellungur -s, -ar m (frumdýr) unuĉelulo, protozoo.
einskis konar pronnedif nenia.
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einskis pron nedif (til -) vane; (- manns) nenies.
einskis vegna adv nenial.
einskorða v limigi; fiksi.
einskær adj nura.
einslega adv private, sekrete.
einstaka adj (- sinnum) de tempo al tempo, kelkfoje; (- maður) kelkaj unopuloj, - individuoj.
einstaklingseðli n individueco.
einstaklingshyggja f individu(al)ismo.
einstaklingur -s, -ar m individuo.
einstakur adj (einn sér) aparta, sola, unuopa; (- í sinni röð) unika, senekzempla, senkompara, sola
en sia speco.
einstigi -is, - n (montflanka) kornico.
einstrengingslegur adj rigora, obstina.
einstæðingsskapur -ar m soleco, izoleco, forlasiteco.
einstæðingur -s, -ar m soleca, sole staranta, senamika, forlasitulo, izolulo; (munaðarlaus) orfo.
einstæður adj aparte -, sole staranta, unuopa, izola; (- í sinni röð) unika, ununura.
einsær adj evidenta, klara, senduba.
einsöngvari m sol(kant)isto.
eintak n ekzemplero.
eintal n (samtal í einrúmi) sekreta -, privata interparolo; (- við sjálfan sig) parolo kun si mem; (- á
leiksviði o. fl.) monologo.
eintala f ununombro, singularo.
eintómur adj nura.
eintrjáningur -s, -ar m masiva lign(aĵ)o; (bátur) pirogo.
einu sinni num (móts. tvisvar) unufoje, unu fojon; (einhverju sinni) foje, iufoje; iam; (margfaldað
með einum) unuoble.
einungis adv sole, nur.
einurð -ar f sentimeco, senheziteco, kuraĝ(parol)o, senĝeneco.
einvalalið n elita -, (el)elektita -, selektita trupo, - armeo.
einvaldsberra m aŭtokrato, diktatoro, absoluta reganto.
einvaldskonungur m monarko, absoluta reĝo.
einvaldsríki n (einveldi) aŭtokrati(sm)o, absolutismo, diktatora reĝimo; (konungs, keisara)
monarkio.
einvaldur -s, -ar m diktatoro, absoluta reganto.
einvera -u f soleco, izol(it)eco, ermiteco.
einvígi n duelo; (bjóða til -s) inviti al duelo; (heyja -) dueli, batali duele.
einvörðungu adv sole, nur.
einþykkur adj obstina, rigora.
eir -s m kupro; (blandaður tini) bronzo; (blandaður zinki) latuno.
eira -ði v (láta í friði, hlífa) lasi en paco, indulgi; (þola) toleri; (vera rólegur) pacienci, trovi -, ĝui
(animan) trankvilecon.
eirð -ar f (vægð) indulgo; (ró) trankvil(ec)o; pacienco.
eirgræna -u f (eirryð) verdigro.
eiröld f bronzepoko.
eista -a, -u n testiklo.
eitill -ils, -lar m (kirtill) glando; (harður hnúður) tubero.
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eitthvað pronnedif io; (- af e-u) iom (da).
eitur -urs n veneno.
eiturgas n venena gaso.
eiturormur m vipuro.
ekill -ils, -lar m veturigisto; ŝoforo; aŭtisto; koĉero; kondukisto; konduktoro.
ekkert pron nedif nenio; (- af e-u) neniom (da).
ekki -a m plorsingulto, plorĝemo.
ekki adv ne; (- lengur) ne plu; jam ne; (- ennþá) ankoraŭ ne.
ekkja -u, -ur f vidvino.
ekkjumaður m, ekkill -ils, -lar m vidvo.
ekla -u f manko.
ekra -u, -ur f (akur) (gren-, herb-)kampo, plantejo; (flatarmál) akreo.
ektamaki m edz(in)o.
elda -aði v (- mat) kuiri.
elda -i aŭ elti v (- málm) varmigi; ardigi; fandi; (- af degi) tagiĝi; (- grátt silfur saman) vivi en
malpaco, fari domaĝon unu al la alia; (- eftir af e-u) subbruli, postresti.
eldabuska -u, -ur f kuiristino.
eldamennska -u f kuirado, manĝ(aj)farado.
eldavél f kuir-ilo, -maŝino.
eldborg f (speco de) vulkano.
elddýrkandi m fajrokultanto.
eldfastur adj nebrulebla.
eldfimur adj ekbrulema, ekflamiĝema.
eldfjall n vulkano.
eldfjallafræði f vulkanologio.
eldflaug f raketo.
eldfluga f fluganta -, svebanta fajrero; (raketta) raketo.
eldfæri n fajrilo, alumeto, fajroŝtono, -ŝtalo; (til hitunar) hejtilo (forno, kameno, kuirmaŝino).
eldgígur m kratero.
eldglæringar fpl fajreroj.
eldgos n erupcio.
eldhaf n flamoj.
eldhol n fajrujo.
eldhraun n lafo.
eldhús n kuirejo.
eldibrandur m brulŝtipo, brulligno.
elding -ar, -ar f fulmo.
eldingavari m fulmo-kondukilo, -ŝirmilo, -forigilo.
eldiviður m brul-ligno, -materialo.
eldmóður -s m entuziasmo, arda -, flama fervoro.
eldraun f fajroprovo.
eldskörungur m fajrostango.
eldsneyti -is n brulmaterialo.
eldspýta f alumeto.
eldspýtustokkur m alumetujo.
eldstó f fajrujo; kameno.
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eldstæði n fajrejo; forno; kameno.
eldsumbrot npl vulkana ekscitiĝo, - tumulto.
eldsvoði m brulego, incendio.
eldtöng f fajroprenilo.
eldur -s, -ar m fajro.
elfa -u, -ur f rivero.
elgsdýr n alko.
elgur -s m (bleytukrap) degelanta neĝo, neĝodegelaĵo, fluidiĝanta neĝo, neĝofluidaĵo; (straumur)
torento; (vaða elginn) torente paroli, paroli senĉese; (dýr) alko.
elja -u f (þol) energio, persistemo, eltenemo.
elja -u, -ur f (frilla) konkubino, kromvirino; (keppinautur um ást karlmanns) rivalino pri amo.
ellefu num dekunu.
elli -i fsenfl maljuneco.
elliheimili n azilo por maljunuloj, - kadukuloj, maljunulejo, kadukulejo.
ellihrumur adj kaduka.
ellilegur adj maljunaspekta.
ellilífeyrir m proaĝa pensio.
elna -aði v pli-iĝi, -grandiĝi, -multiĝi, kreski.
elriviður m alno.
elska -aði v ami.
elskhugi -a, -ar m amanto.
elta -ti v postkuri, postsekvi; (- uppi, ásækja) persekuti; (reka, hrekja) peli; (- deig) knedi; (- skinn)
tani.
eltiskinn n tanita felo, - haŭto.
embætta -aði v fari diservon.
embætti -is, - n ofico.
embættismaður m oficisto.
en konj sed; (heldur -) ol; (upphr. en hvað! en sá!) kiu, kio, kia, kiel; (upphr. auðvitað)
(mem)kompreneble; (ekkert annað -) nenio krom, nur; (áður -) antaŭ ol; (fyrr -) pli frue ol;
(fremur - ) prefere ol, preferante; (meir -) pli ol.
enda -aði v (hætta e-u) fini, ĉesi; (ljúka e-u) fini, tutfari; plenumi; (- á, ljúka með) finiĝi; (líða undir
lok) forpasi.
enda konj (svo framarlega sem) kondiĉe ke; (að öðrum kosti) alie, kontraŭe; (líka) cetere, ankaŭ;
(jafnvel) eĉ; (- þótt) kvankam.
enda þótt konj kvankam.
endalaus adj senfina.
endalok npl fin(iĝ)o, forpaso.
endalykt -ar, -ir f fino; finiĝo; konkludo.
endanlegur adj finofara, definitiva, lasta.
endasleppur adj abrupta, abrupte finiĝanta.
endast entist v konserviĝi, daŭri, teniĝi; persisti.
endaþarmur m (saurop) anuso; (saurgangur) rektumo.
endemi -is - n io neaŭdita, - senekzempla; (heyr á endemi) kia neaŭditaĵo.
endi -a, -ar m fin(iĝ)o; ekstremo; (þráðarspotti) peco da -, mallonga fadeno, - ŝnuro.
endilega adv nepre.
ending -ar, -ar f (málfr.) finaĵo; (afleiðslu-) sufikso; (hald) daŭreco, solideco.
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endir -is, -ar m fin(iĝ)o.
endrum og eins adv de tempo al tempo, iam kaj iam, intermite.
endur adv (- fyrir löngu) antaŭ longa tempo, en antikva tempo, pratempe; (forsk. = aftur) re-; fari
denove, ripeti.
endurbót f (viðgerð) riparo; (umbót) reformo, rebonigo; (- Lúters) reformacio.
endurfæðing f renaskiĝo.
endurfæðingarstefna f renesanco.
endurgjalda v (launa) rekompenci, gratifik(aci)i; (bæta) kompensi, rebonigi; (endurgreiða) repagi.
endurhljóma v resoni; eĥi, eĥe resoni.
endurholdgun f reenkarniĝo.
endurkalla v revoki.
endurlausn n savo, reliberigo.
endurlausnari m La Savinto.
endurminning f rememor(aĵ)o.
endurnýja -aði v renovigi, refreŝigi.
endurnæra v refreŝigi.
endurprenta v represi.
endurreisa v restarigi; reestabli, refondi; (í stúku) reakcepti.
endurreisnarstefna f renesanco.
endurrita v reskribi, kopii; netskribi.
endursegja v rediri; rerakonti.
endurskin n rebrilo; reflekto.
endurskoða v revizii; kontroli.
endurskoðandi -a, -endur m reviziisto, revizoro.
endurspegla v reflekti.
endurtaka v ripeti, rediri.
endurvakning f revekiĝo; revivigo.
endurvarpa v reĵeti; (geislum) reflekti; (útvarpa) reradii.
engan veginn adv neniel, neni(a)maniere.
engi -is, - n (sovaĝ)herb-ejo, -kampo.
engifer -s n zingibro.
engill -ils, -lar m anĝelo.
Engilsaxar mpl anglosaksoj.
enginn pronnedif neniu; (hafa að engu) ne respekti, ne obei; (engu að síður) tamen; (verða að engu)
neniiĝi, nuliĝi.
engispretta -u, -ur f akrido, lokusto.
engjadagslátta f areo de ĉ. 0,6 hektaro.
engjar fpl sovaĝherbejo, sovaĝ herbkampo.
Englendingur -s, -ar m anglo.
enn adv (- þá) ankoraŭ; (- fremur, líka) cetere, plie, plue; (- fremur, heldur) prefere, plivole.
enn þá adv ankoraŭ (sjá enn).
enni -is, - n frunto.
ennisbrúskur m fruntotufo, fruntharoj.
ennishlað n diademo.
enska -u f angla lingvo.
eplavín n cidro.
60

epli -is, - n pomo.
erfa -ði v heredi; (- e-ð við e-n) senti daŭran venĝemon.
erfðafræði fsenfl heredologio, heredobiologio.
erfðakenning f teorio pri heredeco, - sangdeveno; tradicio.
erfðaskrá f testamento; (breytingarskjal við -) kodicilo.
erfðasynd f prapeko.
erfðavenja f tradicio.
erfi -is, - n enteriga festeno.
erfidrápa f memoriga poemo.
erfiði -is n peniga laboro.
erfiðismaður m laboristo.
erfiðisvinna f korpa laboro; peniga laboro.
erfiðleiki m malfacil-eco, -aĵo.
erfiður adj malfacila, peniga.
ergi -is n ĉagren(iĝ)o; malbonhumoro; (í gríð og -) per ĉiuj fortoj, fervore.
erill -ils m vagado; senĉesa alveno kaj foriro de gastoj.
erilsamur adj laciga.
erindi -is, - n afero; komisio; (ræða) parolado; (fyrirlestur) prelego; (vísa) strofo; (andardráttur)
spir(ad)o.
erindisbréf n instrukcio.
erindreki m sendito; komisiito, komisiulo; komisaro; agento; (sendifulltrúi) delegito; (trúboðs)
misiisto.
erja -aði v plugi.
erjur fpl malpaco, konflikto.
erkibiskup m ĉefepiskopo.
erkiflón n grandidioto.
erkihertogi m arkiduko.
erlendur adj fremdlanda, alilanda, eksterlanda.
ermi -, -ar f maniko.
ern adj (spirite) vigla kaj (korpe) facilmova.
erta -i v piki, inciti; eksciti; ĉikani.
erta -u, -ur f pizo.
Eskimói -a, -ar m eskimo, inuko.
eskitré n frakseno.
espa -aði v inciti, eksciti.
esperantisti -a, -ar m esperantisto.
espitré n poplo, tremolo, (populus tremula).
eter -s m etero.
etja atti v eksciti; (- kappi við) kontraŭbatali, konkuri; (eiga við ofurefli að -) batali kontraŭ
superforto.
Evrópumaður m eŭropano.
exem -s n ekzemo.
ey -jar, -jar f insulo.
eyða eyddi v (útrýma) forigi, neniigi, detrui; (nota upp) konsumi, foruzi; (sóa) elspezi, malŝpari; (tímanum) pasigi la tempon; (ryð eyðir járni) rusto konsumas (mordas) feron.
eyða -u, -ur f (bil) interspaco, malplenaĵo; (- á blaði) (senskriba) blankaĵo.
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eyði f aŭ n (vera í -) senhoma, neloĝata, dezerta.
eyðibyggð f senhoma distrikto.
eyðibýli n senhoma (forlasita) farmodomo.
eyðibær m forlasita farmo.
eyðidalur m dezerta -, neloĝata -, senhomigita valo.
eyðileggja v detrui, neniigi, pereigi, ruinigi; (vinna skemmdarverk) saboti.
eyðilegur adj (ŝajne) forlasita, senkomunikaĵa.
eyðimörk f dezerto.
eyðistaður m forlasita -, dezerta loko.
eyðublað n senskriba papero; blanketo.
eygja -ði v ekvidi.
eyja -u, -ur f insulo.
eyjarskeggi m insulano.
eykt -ar, -ir f okono de tagnokto, 3 horoj.
eymd -ar, -ir f mizero.
eymsli -is, - n doloro.
eyra -, -u n orelo; (á bolla o. fl.) tenilo.
eyrarrós f (larĝfolia) epilobio.
eyrarvinna f laboro ĉe la haveno.
eyri -ar, -ar f (tangi) terlango; (vegna árframburðar) aluviaĵo, sablaĵo.
eyrir -is, aurar m (1/100 úr krónu) oero; (aurar, peningar) mono; pagilo; (2 lóð = 1/8 úr mörk) unco;
(lausir aurar) moveblaĵo.
eyrnabólga f orel-inflamo, -ito.
eyrnahol n orelkavo.
eyrnalokkar mpl orelringoj, orelornamaĵo.
eyrnalæknir m orel-isto, -kuracisto, -specialisto.
eyrnamark n orelmarko.
eyrnamergur m cerumeno.
eyrnasnepill m lobo de la orelo, orellobo.
eyrugla f orelstrigo.
É
ég pronpers mi.
él -s, - n hajlo.
éta (aŭ eta) át, átum, étið (etið) v manĝi; (- upp; eyða) formanĝi; konsumi; (- um sig, - sig inn í)
mordi, korodi; (- upp eftir e-m) simie ripeti (rediri); (- ofan í sig) regluti, konfesi sian eraron.
étandi adj (um sýrur o. fl.) kaŭstika, mordanta.
F
faðerni -is n patreco.
faðir föður, feður m patro.
Faðirvor -s n Patro Nia.
faðma -aði v (mæla í föðmum) klaft(um)i; (umfaðma) brakumi, ĉirkaŭbraki, premi al sia koro, brusto.
faðmlög npl ĉirkaŭbrako; (í faðmlögum) koro ĉe koro, brusto ĉe brusto.
faðmur -s, -ar m (lengdarmál) klafto; (armar) brakoj; koro, brusto; (skaut) sino.
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fag -s, fög n (grein) fako, branĉo; (grein) metio; profesio; okupo.
fagfélag n sindikato.
faglegur adj faka, profesia; sindikata.
fagmaður m profesiulo; specialisto; kompetentulo.
fagna -aði v (gleðjast) ĝoji; (taka á móti) bonvenigi, ĝoje akcepti; (- með hrópum, hylla) aklami,
ovacii; (klappa lof í lófa) aplaŭdi; (eiga láni að -) esti feliĉa; (- hátíðlega) soleni, celebri, solene
festi.
fagnaðarerindi n ĝojiga sciigo; - novaĵo; - informo; (- Krists) Evangelio.
fagnaðaróp n ĝojkrioj; aplaŭdo.
fagur adj bela; (háleitur) sublima.
fagurblár adj lazura, ĉielblua.
fagurbúinn adj bele vestita; ornamita.
fagurfræði f estetiko.
fagurgali -a m flatado.
fagurhvítur adj brilblanka, neĝoblanka.
fagurkeri -a, -ar m estetikisto.
fagurmáll adj (kurteis) ĝentila; glatparola; (smjaðrandi) flatparola; (mælskur) elokventa.
fagurrauður adj punca.
fagurtær adj kristalklara.
faktúra -u, -ur f fakturo.
fala -aði v pridemandi; peti; aspiri.
falda -aði v (brydda) borderi; orli; (með höfuðfaldi) surmeti la ornaman kaptukon (kapruŝon).
faldur -s, -ar m (brydding) borderaĵo;ĉ(brún, kantur) rando; (- á klút eða klæði) orlo, refaldaĵo;
(höfuð-) ornama kapvualo, kapruŝo.
fall -s, föll n falo; (sauðar-) ŝafkorpo (sen intestoj); (missir) perdo, sbr. blóðfall; (barnsburður)
akuŝ(iĝ)o; (stefna fljóts) direkto; (sjávar-) tajdo; (rennsl, straumur) fluo, torento; (boða-)
ondomoviĝo, ondofrapado; (felling) faldo; (í málfr.) kazo; (tilfelli) kazo, okazo.
falla féll, féllum, fallið v fali; (við kosningar, próf) trafali, malsukcesi; (um ár) flui; torenti; (lækka)
malaltiĝi, malleviĝi; (- frá e-u) defali, rezigni, forlasi; deturniĝi de; (- frá, deyja) morti; (- saman,
um stefnur) konverĝi; (- saman, um línur og fleti) kongrui; (- saman, bera við samtímis)
koincidi; (um hurð o. fl.) enfoldiĝi, adaptiĝi; (geðjast að) plaĉi; ŝati; (- að, - út) tajde alflui, malflui, - altiĝi, - malaltiĝi; (um föt) strikti, konveni; (- e-ð þungt) bedaŭri; malĝoji, funebri;
penti; (fallast á) konsenti, aprobi; (vel fallinn til) konvena, deca, trafa, taŭga; (á fallanda fæti)
kaduk(iĝint)a; regresanta, retroiranta, malprogresanta.
fallbeyging f deklinacio.
fallbyssa f kanono.
fallegur adj bela.
fallending f kaza finaĵo.
fallhlíf f paraŝuto.
fallhraði m (hluta) falrapideco; (í söng) tempo.
fallhæð f falalteco.
falllína f (fallbein lína) vertikala linio; (flatarmálsfr.) projekcio.
fallorð n deklinacia vorto.
fallvaltur adj nefirma, nekonstanta; nefidinda, pereema, falema.
fallöxi f gilotino.
fals -, föls n (svik) fals(ig)o; (tækni) (hurðar-) foldo; (geir- nagla-) mortezo.
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falskur adj (falsaður) fals(it)a; (óhreinskilinn) falsema, malsincera, hipokrita, mensogema; (svikull)
tromp(em)a, perfid(em)a; (óekta) pseŭda.
falslaus adj senfalsa.
falsrök npl falsaj argumentoj; sofismo; paralogismo.
falstrú f herezo.
falur adj vendota, aĉetebla.
falur -s, -ir m (t. d. spjót-) fustingo.
fang -s, föng n (fengur) ĉas(it)aĵo, kaptaĵo, akiraĵo; (vistir) provianto, provizaĵo; (kostur, tækifæri)
rimedo, ŝanco, ebleco; (faðmur) brakoj; brusto; sino; (glíma) lukt(ad)o; (tak) ekpreno, ekkapto;
(faðmfylli) plenbrakoj; (færast e-ð í -) komenci (preni sur sin) malfacilan (penigan) laboron.
fanga -aði v (höndla) kapti; (fangelsa) aresti, malliberigi; enkarcerigi.
fangabúðir fpl koncentrejo, koncentriga kampo.
fangahús n malliberejo.
fangamark n monogramo; (sérmerki við, eða skammstöfuð undirskrift) parafo.
fangavörður m provoso, gardisto de malliberejo; malliberejestro.
fangelsi -is, - n malliberejo; aresto.
fangi -a, -ar m malliberulo, arestito; kaptito.
fannbarinn adj neĝokovrita.
fannfergi n neĝomaso.
fannkoma f neĝofalego.
fantur -s, -ar m (bófi) kanajlo, brut(ul)o; (krukka) kruĉo, ujo.
far -s, för n (bátur, skip) boato, ŝipo; (hreyfing) mov(iĝ)o; (taka sér -i) vojaĝi per ...; (spor)
premsigno; postsigno; piedsigno; rad-kavo, -sulko; marko, signo; (eðli) karaktero; (hegðun)
sinteno, konduto; (viðleitni) klopodo, peno.
fara fór, fórum, farið v iri; (- burt) foriri; rezigni, forlasi; (- af stað) ekiri; (- svo eða svo) finiĝi; (fram, ske) okazi; (- fram, eflast) progresi, maturiĝi; (- vel, um föt) konveni, havi ĝustan
mezuron; (- með, meðhöndla) trakti; prizorgi; (- með, beita) uzi, manuzi, manipuli; (- á fætur)
leviĝi, ellitiĝi; (- yfir) transiri.
faraldur -urs m (sjúkdómur) epidemio; (tísku-) furoro.
farandkennari m migranta instruisto.
farandmaður m almozpet-anto, -ulo.
farandsali -a, -ar m kolportisto, komerca vojaĝisto.
farangur -urs m pakaĵo.
fararleyfi n for(ir)permeso; paspermeso.
fararstjóri m vojaĝgvidanto.
farartæki n trafikilo, veturilo.
farast vrefl perei, droni, akcidente morti.
fardagar mpl transloĝiĝaj tagoj.
farði -a m ŝmiraĵo; krusto; (andlits-) ŝminko.
fareind f jono.
farfi -a, -ar m kolorilo, farbo.
farflótta adj fuĝmigranta, ekzilita.
farfugl m migranta birdo.
farfuglahreyfing f Junulara Gastiga Movado.
farg -s, förg n ŝarĝo, premilo.
farkennari m migranta instruisto.
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farkostur m ŝipo.
farlama adj kaduka; invalida.
farmaður m maristo, navigisto.
farmbréf n ŝarĝatesto, ŝarĝbilo, ekspedbilo.
farmennska -u f navig-ado, -acio.
farmgjald n frajto.
farmiði m vojaĝbileto.
farmreikningur m fakturo.
farmskrá f ŝarĝlisto, ŝarĝmanifesto.
farmur -s, -ar m ŝarĝaĵo, frajtaĵo, kargo.
farnast -aðist vrefl (- vel) prosperi, havi sukceson.
farrými n klaso.
farsótt f epidemio.
farsæll adj feliĉa; prospera; sukcesa.
farvegur m (ár-) river-fluejo, -kuŝejo.
farþegi -a, -ar m pasaĝero.
fas -s n sinteno, konduto.
fasismi -a m faŝismo.
fasmikill adj kolose kondutanta.
fast adv firme, fikse; (horfa -) fikse rigardi; (sitja -) firme sidi; (standa - á e-u) insisti pri; (sofa -)
profunde dormi.
fasta -aði v fasti.
fastafé n nemoveblaĵo; (- í fyrirtæki) konstanta kapitalo.
fastafulltrúi m konstanta delegito, - reprezentanto.
fastakaup n konstanta salajro.
fastaland n kontinento.
fastaletur n stereotipo.
fastalið n konstanta armeo, - trupo.
fastanefnd f konstanta komitato.
fastastjarna f fiksa stelo.
fasteign f nemovebl(a posed)aĵo.
fasteignaskattur m imposto de nemoveblaĵo, nemoveblaĵa depago.
fasteignaveð n hipoteko.
fastheldinn adj tradici(em)a; konservativa; (- á fé) troŝparema, avara.
fastholda adj firmkarna.
fastlega adv certe, nepre.
fastmæli npl fiksita interkonsento, decido; (binda fastmælum) antaŭdifini.
fastna -aði v (- sér konu) fianĉinigi al si.
fastráða v decidi; fiksi.
fastur adj fiksa; (stöðugur, óhagganl.) firma; solida, stabila.
fat -s, föt n (fisk- eða kjöt-) plado; (tunna) barelo; (flík) vesto.
fata fötu, fötur f sitelo.
fatabursti m vestbroso.
fataefni n (vesto)ŝtofo.
fatagarmar mpl eluzitaj vestoj, ĉifonoj.
fatageymsla f vestejo.
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fatahreinsun f (verk) purigado de vestoj; (stofnun) purigejo de vestoj.
fatast -aðist v (misheppnast) missukcesi.
fatlaður adj kripla; invalida.
fatli -a, -ar m balteo, skarpo.
fatnaður -ar m vesto(j); kostumo.
fattur adj malantaŭen-streĉita, -fleksita, kavdorsa.
fauti -a, -ar m kolerema -, ekscitiĝema homo.
fax -, föx n kolharoj.
fá fékk, fengum, fengið v (taka á móti, meðtaka) ricevi, ekhavi; (öðlast, bera úr býtum) akiri, gajni,
rikolti, atingi; (afla, útvega) akiri, havigi; (- e-m e-ð í hendur) (trans)doni, liveri, deponi, aldoni
ion al iu; (geta) povi; (- burðar, verða þunguð) koncipi; (- á, hræra) forte impresi, forte tuŝi, forte
movi; kortuŝi; emocii; afekticii; (- konu) akiri la manon de, edziĝi al.
fáanlegur adj (sem fæst) akirebla, havebla, atingebla; (vera tilleiðanlegur) volonti, bonvoli,
konsenti.
fábjáni m idioto; kretono.
fábreyttur adj unuforma, unutona, monotona, senvaria.
fábrotinn adj simpla; primitiva, vulgara.
fádæma adv eksterordinara; senekzempla, neaŭdita; (- mikið) treege.
fádæmi npl senekzempleco, senparaleleco.
fáeinir pronnedif kelkiuj, nur malmultaj, kelkaj.
fáfarinn adj malmulte trafikata (vojo).
fáfengilegur adj vanta, sensignifa.
fáfróður adj nescianta, malklera, neinstruita.
fága -aði v poluri; glatigi; purigi; (- skó) brosi, ciri; (- demanta) faceti diamantojn.
fágætur adj malofta, neordinara; unika, rara.
fáheyrður adj malofta; eksterordinara; unika.
fákunnandi adj nescianta, malklera, neinstruita.
fákur -s, -ar m ĉevalo.
fálátur adj silentema; deteniĝema; sindetenema.
fálki -a, -ar m falko.
fálma -aði v palpi.
fálmari -a, -ar m (á dýri) palpilo, anteno.
fámáll adj neparolema, lakona.
fámenni -is n malmultaj personoj.
fámennisstjórn f oligarĥio.
fámennur adj (fáliðaður) kun malgranda eskorto, kun malmult- nombra sekvantaro; (fámenn þjóð)
malgranda -, malmultnombra popolo.
fánastöng f (flag)masto.
fáni -a, -ar m flago; standardo.
fánýti -is n senutilaĵo, vantaĵo.
fánýtur adj senutila, sensignifa, vanta.
fáorður adj malmultedira; neparolema; (kjarnyrtur) lakona, konciza.
fár -s, - n (sjúkdómur) pesto.
fáráðlingur -s, -ar m stultulo, malsaĝulo.
fáránlegur adj stranga; kurioza; fantazia.
fárviðri -is, - n ŝtormo, tempesto; uragano.
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fáskrúðugur adj senornama; senkreskaĵa; mizera.
fást fékkst, fengumst, fengist v esti havebla; (- við) sin okupi pri.
fát -s n konsterniĝo, konfuziĝo.
fátíður adj malofta, malofte okazanta.
fátækraframfæri n malriĉulprizorgo.
fátækrahverfi n slumo, mizerula kvartalo.
fátækranefnd f komisiono pri malriĉulprizorgo.
fátækt -ar f malriĉeco.
fátækur adj malriĉa.
fáviti -a, -ar m kreteno, idioto.
fávís adj (fáfróður) malklera, neinstruita; (einfaldur) stulta, malsaĝa, naivega.
febrúar -s m februaro.
feðgar mpl patro kaj filo.
feðgin npl patro kaj filino.
feðra -aði v difini (anonci) patron de infano, - naskiginton de ido.
feginn adj ĝoja; (gjarna) adv volonte.
fegra -aði v plibeligi.
fegrun -ar f plibeligo; perfektigo; idealigo; (líkams-) kosmetiko.
fegurð -ar f (eiginleikinn) beleco; (prýði) belaĵo.
fegurðardrottning f belecreĝino.
fegurðargyðja f Diino de la beleco, Gracio.
fegurðarsamkeppni f beleckonkurso.
feigð -ar f mortaŭguro, antaŭsigno de morto; (- kallar að) morto atendas, - embuskas, la morto estas
proksima.
feigur adj destinita por (al) baldaŭa (tuja) morto (de la sorto), destinita por perdi la vivon, tuj
mortonta.
feikn -ar f (aŭ npl) io grandega, koloso, gigantaĵo; teruraĵo.
feiknarlegur adj supermezura, eksterordinara, treege granda; terura; amaso da, senmezura.
feiminn adj ĝenema, deteniĝema, sindeten(em)a.
feimni fsenfl ĝen(at)eco; timemo; hontemo; (blygðun) pudoro.
feiti fsenfl graso; (oleo, sebo, lardo, butero, margarino, vegetalino, vazelino).
feitur adj grasa; (gildvaxinn) korpulenta, korpampleksa, vastkorpa, dikventra.
fela fól aŭ faldi, fólum aŭ földum, falið v kaŝi; kovri; (- í sér) enteni; (- í hendur til geymslu)
deponi; (- á hendur starf) komisii.
feldskeri -a, -ar m peltisto.
feldur -s, -ir m (hráskinn) felo; (unnið loðskinn) pelto.
felga -u, -ur f radringo.
fell -s, - n monteto.
fella -di v (- um koll) faligi, renversi; (- í gróp) enfoldigi, enmortezi; (- saman, - inn í) adapti; (- t. d.
pils) faldumi; (- út efni úr vökva) precipiti; (- net) ŝnurborderi reton; (- sig við) plaĉi; ŝati; (ekki
er allt með felldu) la afero estas dubinda.
fellibylur m uragano.
felling -ar, -ar f faldo; faldumo; (heila-, garnhimnu-) krispo.
fellingalín n (á skyrtu) ĵaboto; (á prestakraga) krispo.
fellir -is, -ar m malsatmorto, morto pro malsato.
felmtur -urs n konstern(iĝ)o, ektimego, paniko.
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feluleikur m kaŝludo.
felulitur m kamufla koloro.
fen -s, - n (mýri) marĉo; (for) koto, ŝlimo.
fengsæll adj bonŝanca, kaptanta, sukcese ĉasanta.
fengur -s aŭ -jar, -ir m akir(aĵ)o, ĉasakiro, militakiraĵo.
fenna -ti v (snjóa) neĝi; (þekjast snjó) neĝkovriĝi, subneĝiĝi; neĝopleniĝi.
ferð -ar, -ir f (ferðalag) vojaĝo; (- á farartæki) veturo; (stutt skemmti-) ekskurso; (hraði) rapideco.
ferðaáætlun f (áætlun um ferð) vojaĝplano; (- skipa og pósta) hor-aro, -libro.
ferðafélag n turisma klubo.
ferðafær adj taŭga aŭ kapabla vojaĝi.
ferðakista f kofro.
ferðalag n vojaĝo; (stutt skemmtiferð) ekskurso.
ferðalangur -s, -ar m turisto, vojaĝisto.
ferðamaður m vojaĝanto; (skemmti-) turisto.
ferðamannaland n turista lando.
ferðamannalest f karavano.
ferðapoki m valizo, vojaĝosako.
ferðaritvél f portebla skribmaŝino.
ferðasaga f vojaĝrakonto.
ferðaskrifstofa f turisma oficejo.
ferðast -aðist v (fara í ferð) vojaĝi; (á ákveðinn hátt) veturi; marveturi, aerveturi, ŝipveturi,
velveturi; (- um óákveðið) migri.
ferðataska f kofro; valizo.
ferðatrygging f vojaĝasekuro.
ferðbúinn adj (vojaĝ)preta.
fereining f kvadratunuo.
ferfaldur adj kvarobla.
ferfætla -u, -ur f (sandeðla) lacerto.
fergja -ði v premi.
ferhenda -u, -ur f kvarversa strofo.
ferhyrndur adj (um flöt) kvarangula, kvarlatera; (um dýr) kvarkorna.
ferhyrningur -s, -ar m kvarangulo, kvarlatero.
ferill -ils, -lar n (spor) piedsignoj; vojeto; (- hrings) periferio.
ferja -aði v (flytja) transpasigi.
ferja -u, -ur f transpasiga boato, pramo; (brúarbátur) pontono.
ferjumaður m pramisto, (trans)pasigisto.
ferli -is, - n proceso.
ferlíki -is, - n monstro.
ferma -di v (- skip) ŝarĝi, frajti; (- barn) konfirmi.
ferningur -s, -ar m kvadrato, ortangula paralelogramo.
fernisolía f (kuirita) linoleo.
ferskeytla -u, -ur f kvarversa (trokea) strofo.
ferskja -u, -ur f persiko.
ferskur adj freŝa.
ferstrendur adj kvaredra, kvarlatera, kvarflanka.
ferund -ar, -ir f (tónlist) kvarto.
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festa -i v fiksi, firmigi; (- ráð sitt) edz(in)iĝi; (- kaup á) aĉeti; (- byggð) enloĝiĝi; (- upp, hengja)
pendigi; (binda) ligi; (fastna) fianĉigi; (- rætur) enradikiĝi.
festa -u f (staðfesta) firmeco, solideco; (þrautseigja) persisto, energio.
festarauga n (á skipi) kluso; (kós á kaðli) koŝo.
festarmey f finanĉino.
festarstaur m (á bryggju) bolardo; (á skipi) bito.
festi -ar, -ar f (kaðall) ŝnurego, kablo; (hlekkja-, keðja) ĉeno; (fjötur, festar) kateno(j).
festing -ar, -ar f (það að festa) (al)fiks(ad)o, firmigo; (það að festast) fiksiĝo; (- himins)
firmamento.
fet -s, - n (skref) paŝo; (mál, 1/2 alin) futo; (fet fyrir fet) paŝon post paŝo; (fullum fetum) tute, plene,
malkaŝe.
fetill -ils, -lar m (skraut-, handleggs-) skarpo; (sverð- o. fl.) balteo; ŝultrorimeno.
fetta -i v (- sig) streĉi sin, sin malantaŭen fleksi; (- fingur út í) kritiki, mallaŭdi; (- sig og bretta)
gestadi kaj grimaci.
fé fjár n (kindur) ŝaf-oj, -aro; (peningar) mono, kapitalo; trezoro; (búfé) brutaro; (borga í reiðu -)
pagi kontante.
féfletta v ruinigi, senmonigi, senriĉigi.
fégjarn adj monavida, avara.
féhirðir m (gjaldkeri) kasisto; kvestoro; (- konunga) trezoristo, -mastro.
féhirsla f (sjóður) kaso; (- konungs) trezorejo; (- ríkis) ŝtata trezorejo, regna kaso, fisko.
félag -s, félög n (alm. félagsskapur) societo; klubo; (sam-, þjóð-) socio; (stéttar-) korporacio;
(hagsmunafélag stéttar) sindikato; (verslunar-) kompanio; (samband, allsherjar-) asocio;
(sameining) unio, unuiĝo, kuniĝo.
félagi -a, -ar m (félagsmaður) ano, membro; societano; (verslunar-) kompaniano; (lagsmaður)
kamarado, kunulo; kompaniulo.
félagsbú n komuna posedaĵo; - entrepreno.
félagsdómur m laborkonflikta tribunalo.
félagsfræði f sociologio.
félagsgjald n kotizo.
félagsheimili n societa ejo, - domo.
félagslegur adj soci(al)a; societa.
félagslíf n soci(al)a -, societa vivo.
félagslyndur adj soci(al)ema, sociinklina.
félagsmaður m membro, ano.
félagsmál npl (á fundi félags) societaj aferoj; (þáttur stjórnmála) sociaj aferoj, socia politiko.
félagsskipun f socia ordo.
fémætur adj valora.
fénaður -ar m ŝafaro; brutaro.
fénast -aðist v ricevi monon.
fépúki m (maður) avarulo; (draugur) monoamanta fantomo.
fésekt f monpuno.
fésýsla f (brask) spekulado; (verslun) komercado.
fésýslumaður m financisto, kapitalisto.
féþúfa f monfonto.
fiðla -u, -ur f violono.
fiðlubogi m arĉo.
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fiðluleikari m violonisto.
fiðrildi -is, - n papilio; (ættin) lepidopteroj.
fiðringur -s m juktiklado.
fiður -urs n plumaro.
fikta -aði v fingrumi.
fimlegur adj facilmova, elasta.
fimleikamaður m ĝimnastikisto; akrobato.
fimleikar mpl gimnastik(aĵ)o, akrobataĵo.
fimm num kvin.
fimmhyrningur -s, -ar m kvinangulo, pentagono.
fimmliða adj (- bragarháttur) pentametro.
fimmtardómur m la plej supera tribunalo en la malnova islanda respubliko.
fimmtarþraut f kvinbranĉa konkurso.
fimmtán num dekkvin.
fimmtíu num kvindek.
fimmtudagur m ĵaŭdo.
fimmtungur -s, -ar m kvinono.
fimmund -ar, -ir f (tónlist) kvinto.
fimur adj lerta.
fingrafar n premsigno de fingro.
fingrafimur adj manlerta.
fingramál n fingra lingvo, - parolo.
fingrarím n fingra kalendaro.
fingur -urs, - m fingro.
fingurbjörg f fingringo, kudroringo.
fingurgómur m fingropinto.
fingurgull n orringo.
finna fann, fundum, fundið v (- hlut) trovi; (uppgötva) eltrovi, malkaŝi; (- upp) elpensi, inventi;
(merkja skynja) senti; percepti; (hitta) trafi, renkonti; (heimsækja) viziti; (- að e-u) kritiki; (- að
við e-n) riproĉi; (- til) senti doloron; (það fann á) oni perceptis; oni sentis; (mér finnst) ŝajnas al
mi; (finnast til um) ŝati.
finnandi -a, -endur m trovinto, trovonto.
finngálkn -s, - n sfinkso.
Finni -a, -ar m finlandano.
finnskur adj finna.
fipa -aði v ĝeni, konfuzi, distri.
firð -ar f malproksimeco.
firðritun f (senfadena) telegrafio.
firðsjá f teleskopo.
firma -, -u n firmo.
firn npl (undur) mirindaĵo; miraklo.
firna- prefikso ege, multe.
firra -ti v (- e-n e-u) savi iun de io.
firra -u, -ur f absurd-eco, -aĵo, sensencaĵo; (heilaspuni) utopio; (þversögn, sérviska) paradokso.
fiska -aði v fiŝi, fiŝkapti, fiŝĉasi.
fiskaklak n fiŝkulturado.
70

fiskbúð f fiŝbutiko.
fiskeðla f (forndýr) iĥtiosaŭro.
fiski f (róa til fiskjar) fiŝkapti, iri por fiŝĉasi.
fiskibátur m fiŝkapta boato.
fiskiðnaður m fiŝindustrio.
fiskifræði f iĥtiologio.
fiskifræðingur m iĥtiologo.
fiskiganga f fiŝara almigrado.
fiskilím n iĥtiokolo, fiŝgluo.
fiskimaður m fiŝkaptisto.
fiskimat n fiŝtaksado.
fiskimatsmaður m fiŝtaksisto.
fiskimið npl fiŝfonto, fiŝbanko.
fiskinn adj sukcesa -, prospera je la fiŝkaptado.
fiskisaga f fiŝnovaĵo; (óvænt tíðindi) neatendita novaĵo.
fiskiskip n fiŝkapta ŝipo.
fiskisæld f abundo da fiŝo, fiŝamaso, super-abundo, -fluo da fiŝo.
fiskisæll adj fiŝoriĉa.
fiskiönd f mergo.
fiskiörn m pandiono.
fisksali m fiŝvendisto.
fisksjá f fiŝtrovilo, Asdic-aparato.
fiskur -s, -ar m fiŝo; (liggur - undir steini) latentas io malbona, io subkaŝiĝas; (vaxa - um hrygg)
maturiĝi, plifortiĝi; (hold af fiski) karno de fiŝo.
fiskveiðasjóður m fiŝkaptadfondaĵo.
fiskveiði f fiŝkaptado.
fiskveiðilandhelgi f fiŝkaptoteritorio.
fiskveiðitakmörk npl limoj por fiŝkaptado.
fiskverkun f purigado kaj pretigado (preparado) de fiŝo.
fiskvinnsla f fabrikado de fiŝaĵo.
fit -jar, -jar f (sund-) naĝmembrano; (mýrlendur bakki) marĉa river-, mar-, lagobordo; (á sokk)
randa borderaĵo.
fita -u f graso.
fitja -aði v (- upp sokk) komenci triki; (ríða) plekti; (- upp á trýnið) montri la dentojn, murmuri,
sulkigi la nason.
fitla -aði v (- við) tuŝ(et)i per la fingroj; palpi.
fitukirtill m grasglando, sebeca glando.
fitumagn n grasenhavo, grasokvanto.
fituvefur m grashisto, grasfibraro.
fífa -u, -ur f erioforo.
fífill -ils -lar m leontodo.
fífl -s, - n (heimskingi) malsaĝulo, stultulo; (hirð-, trúður, loddari) burleskulo, klaŭno, pajaco,
arlekeno, histriono.
fífla -aði v (gabba) mistifiki; moki; (glepja) delogi.
fífldjarfur adj aŭdaca, maltima.
fíkinn adj avida.
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fíkja -u, -ur f figo.
fílabein n eburo.
fílefldur adj gigante forta.
fíll -s, -ar m elefanto.
fíngerður adj (smágerður) subtila; (viðkvæmur) delikata.
fínhúða v stuki.
fínlegur adj delikata.
fínn adj (smáger) subtila; (viðkvæmur) delikata; (velbúinn) elegante -, orname -, belege vestita;
(göfugur) nobla, grandanima; (ágætur) bel(eg)a, bon(eg)a, ĉarm(eg)a.
físibelgur m balgo, blovilo.
fítonsandi m furioz(ec)o.
fjaðra -aði v risortiĝi.
fjaðradýna f risorta matraco.
fjaðrapenni m plumo.
fjaðurlaga adj plumforma.
fjaðurmagn n elasteco; risorteco; streĉokapablo.
fjaðurskúfur m plumtufo; (á höfði fugla) egreto.
fjaðurský n ciruso.
fjalagólf n tabula planko.
fjalaköttur m muskaptilo.
fjall -s, fjöll n monto; (afréttur) somerpaŝtejo.
fjalla -aði v (- um) (pri)trakti, trakti pri; enhavi.
fjallabúi m montano.
fjalladís f nimfo.
fjallagrös npl cetrario (speciala islanda montmusko).
fjallaland n mont(plen)a lando.
fjallalýsing f (landfræðileg) orografio.
fjallaskarð n intermonto, montpasejo.
fjalldrapi -a m nana betulo.
fjallgarður m montar(ĉen)o, ekz. Pirenea montaro.
fjallgöngumaður m alpinisto, montgrimpisto.
fjallgöngur fpl montsupreniro, montgrimpado, alpinismo; (smölun) ŝafkolektado sur la montoj.
fjallgöngustafur m montbastono.
fjallkona f la reĝino de la montoj, Islando.
fjallkóngur m „la mont-reĝo, -mastro“, estro de la ŝafkolek- tistoj.
fjalllendi -is n monta regiono.
fjallsegg f eĝo, kresto, dorso (de monto).
fjallshlíð f montodeklivo.
fjallshnúkur m montotubero.
fjallskambur m montkresto.
fjallsmúli m mont(o)alo.
fjallsrætur fpl piedo -, radiko de monto.
fjallstindur m montpinto.
fjallstæður adj (um vind) venanta de la montoj.
fjallvegur m surmonta vojo, transmonta vojo.
fjallvættur f monta spirito; nimfo.
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fjandi -a, fjendur m (óvinur) malamiko; (djöfull) diablo; (hver fjandinn!) pro diablo!.
fjandmaður m malamiko, kontraŭulo.
fjandsamlegur adj malamik(aĵ)a.
fjandskapast -aðist vrefl (við e-n) sin montri malamika kontraŭ, fari malamikaĵon al, agi malamike
kontraŭ.
fjandskapur -ar m malamikeco.
fjara -aði v (- út) malaperi, malpliiĝi; (um sjávarföll) malflusi.
fjara fjöru f malfluso, tajda forfluo.
fjara fjöru, fjörur f malflusa (sabla) marbordo.
fjarðarmynni n fjorda aperturo, - malfermaĵo.
fjarhrif npl telepatio; metapsikia fenomeno.
fjarlægð -ar, -ir f malproksimeco; distanco; foraĵo.
fjarlægja v forigi, malproksimigi.
fjarlægur adj malproksima, fora.
fjarri adv malproksime (de), fore (de), en longa distanco (de); (taka e-u -) malaprobi, malkonsenti,
rifuzi; (það er mér - skapi) tute ne plaĉas al mi.
fjarritvél f teleskribilo.
fjarsjá f teleskopo.
fjarskalega adv ege, treege, eksterordinare.
fjarski -a m malproksimeco.
fjarskipti npl telekomunikado.
fjarskyggni f televido.
fjarskynjun f telepatio.
fjarstýrður adj telegvidata, el malproksimeco gvidata.
fjarstæða -u, -ur f absurd(aĵ)o, sensencaĵo; paradokso.
fjarstæður adj (fjarlægur) malproksima, fora; (ósennilegur) absurda, kontraŭracia; paradoksa;
utopia.
fjarsýni fsenfl perspektivo; longvideco; (móts. nærsýni) malmiopeco.
fjarsýnn adj malmiopa.
fjarsæismynd f teleskopa bildo.
fjarvera -u f foresto; (sönnun á -u) alibio.
fjarvídd f perspektivo; profundo.
fjáður adj bonhav-a, riĉ(et)a.
fjálgleikur m patoso.
fjárdráttur m (svindl) montrompado; (sjóðþurrð) deficito; (í réttum) apartigo de ŝafoj, distirado de
ŝafoj.
fjárfesting f investo.
fjárflótti m forfluo de mono.
fjárforræði n (eigin fjár) dispono pri sia havaĵo, - mono; esti plenaĝa; (fjárhald) kuratoreco.
fjárframlag n mona kontingento; (- til styrktar) mona kontribuaĵo.
fjárglæfrar mpl montrompado, spekulado.
fjárhagi m ŝafpaŝtejo.
fjárhagsástand n financa -, ekonomia stato, -situacio.
fjárhagsáætlun f budĝeto, financa antaŭkalkulo.
fjárhagsfræði f (fjármálafr.) financoscienco; (hagfr.) ekonomi(k)o; statistiko.
fjárhagsnefnd f budĝetkomisiono.
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fjárhagsráð n financa administracio, -antaro, -ejo.
fjárhagsvandræði npl financa -, monafera -, ekonomia malfacilaĵo.
fjárhagur m financo; ekonomio; havaĵo.
fjárhaldsmaður m kuratoro.
fjárhirðir m paŝtisto, ŝafgardisto.
fjárhirsla f sjá féhirsla.
fjárhópur m ŝaf-aro, -amaso.
fjárhús n ŝafostalo, ŝafejo.
fjárhæð f monsumo.
fjárkláði m ŝafskabio.
fjárlagafrumvarp n projekto pri fiska leĝo, financleĝa projekto.
fjárlaganefnd f financ-, fisk-leĝa komisiono.
fjárlög npl financa -, fiska leĝo.
fjármaður m ŝaf-isto, -gardisto, -paŝtisto.
fjármagn n kapitalo; monhavaĵo; (leggja - í fyrirtæki) investi, financi.
fjármark n (ŝafa) orelmarko.
fjármál npl financo, financaj aferoj.
fjármálamaður m financisto, specialisto pri financaj aferoj.
fjármálaráðherra m financministro, ministro pri financaj aferoj.
fjármálaráðuneyti n financ(ad)ministraro; (staðurinn) financ(ad)ministrejo, financkabineto.
fjárnám n konfisko; (taka fjárnámi) konfiski.
fjárplógsmaður m ekspluatisto, spekulisto.
fjárplógsstarfsemi f ekspluat(ad)o, spekulaciado.
fjárráð npl dispono pri propra havaĵo.
fjárreiður fpl monaferoj, (mon)havaĵo.
fjársekt f monpuno.
fjársjóður m trezoro.
fjárskipti npl ŝanĝo de ŝafogento (por elimini ŝafan epidemion).
fjárstyrkur m monhelpo; (opinber -) subvencio.
fjársvik npl trompo pri mono.
fjárveiting f mona tribuo.
fjárveitinganefnd f komisiitaro -, komitato -, komisiono por monatribuo.
fjárþröng f mon(afer)a -, ekonomia -, financa malfacilaĵo.
fjóla -u, -ur f violo.
fjólublár adj violblua.
fjórðungur -s, -ar m (1/4 hluti) (unu) kvarono, kvaronparto; (10 mælieiningar) dek funtoj, dek litroj.
fjórfaldur adj kvarobla; (fjórbrotinn) kvaroble faldita.
fjórir num kvar.
fjórtán num dekkvar.
fjórveldi npl kvar (grandaj) potencoj.
fjórvíður adj kvardimensia.
fjós -s, - n bov(o)stalo.
fjósakarlar(nir) mpl (stjörnumerki) glavo de Oriono.
fjósakona f melkistino.
fjósakonur(nar) fpl (stjörnumerki) zono de Oriono.
fjósamaður m bovstalisto.
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fjósaverk npl laboro en la bovstalo; melkado.
fjóshaugur m sterkejo.
fjúk -s n neĝoblovo.
fjúka fauk, fukum, fokið v (for)bloviĝi.
fjær adv pli malproksime.
fjöður fjaðrar, fjaðrir f (fugls-) plumo; (málm-) risorto; (spjótsblað) lanca klingo, lanca ferpinto.
fjöðurstafur m plumkano.
fjögrablaðabrot n kvaronfolia formato.
fjögralaufasmári m pariso.
fjöl fjalar, fjalir f (ligno)tabulo; (ekki við eina fjölina felldur) okupiĝi pri multaj aferoj; havi multajn
ferojn en la fajro; nefidinda; (liggja á fjölunum) kuŝi sur la kadavrotabulaĵo.
fjölbreyttur adj multspeca; varia.
fjöldaframleiðsla f amasproduktado.
fjöldahreyfing f amasmovado.
fjöldamargur adj nombro da, tre multaj.
fjöldastjórn f demokratio.
fjöldi -a m nombro.
fjölfarinn adj trafika, frekventita.
fjölfræðibók f enciklopedio.
fjölfætla -u, -ur f (liðdýr) miriopodo; (kolkrabbateg.) polipo.
fjölga -aði v plinombrigi, plimultigi, -iĝi; (það fjölgaði hjá henni) ŝi naskis infanon.
fjölgyðistrú f politeismo; (- Rómv. og Grikkja) paganismo.
fjölhæfur adj varilerta, multepova.
fjölkunnugur adj sorĉa, magipova.
fjölkvæni -is n poligamio.
fjölkynngi f sorĉeco, magio, magia povo, nigra magio.
fjölleikahús n varieteo, varietea teatro.
fjöllistafræði f politekniko.
fjöllyndur adj ŝanĝanima, malfirmkaraktera, nefidinda.
fjölmenni -is n homamaso, granda nombro da homoj; (fara með -) iri kun grandnombra sekvantaro,
- eskorto.
fjölrita v hektografi, multobligi.
fjölriti -a, -ar m hektograf(il)o.
fjölskrúðugur adj riĉornama, multspeca.
fjölskylda -u, -ur f familio.
fjölsóttur adj multe vizitata, frekventata.
fjölveri -is n pluredzeco, poliandrio.
fjölyrði npl multaj vortoj; taŭtologio.
fjölþættur adj plurfaktora, plurtona.
fjölær adj plurjara.
fjör -s n (líf) vivo; (lífsafl, þróttur) vigleco, viveco, forto; (áhugi, kæti, andans -) vervo.
fjörbrot npl agonio, mortospasmo.
fjörður fjarðar, firðir m fjordo.
fjörefni n vitamino.
fjörfiskur m tiko, nerva spasmo.
fjörkippur m rapida antaŭpaŝo, - progreso.
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fjöruborð n marbordo.
fjörugur adj vigla, viveca; (í ræðu eða riti) verva.
fjörulalli -a, -ar m (elmara) tajdeja monstro.
fjötra -aði v kateni, enkatenigi.
fjötur -urs, -rar m kateno(j).
flaðra -aði v (al)salteti kaj vostsvingi; (smjaðra) flati, ĉirkaŭ flatadi, -flirti.
flag -s, flög n senherba terkavaĵo.
flaga flögu, flögur f plato.
flagari -a, -ar m delogisto -, forlogisto de virinoj, flirtemulo.
flagð -s, flögð f gigantino; sorĉistino; virinaĉo.
flagg -s, flögg n flago; standardo.
flagna -aði v fortavoliĝi, forŝeliĝi.
flak -s, flök n ŝiprompitaĵo, ŝiprestaĵo, rompitaĵo de ŝipo; (fisk-) senostigita fiŝtranĉaĵo.
flaka -aði v (- fisk) senostigi fiŝon; (gapa) oscedi, malfermiĝi; (um föt) libere flirti, malbutonumita.
flakka -aði v vagi.
flakkari -a, -ar m vagisto.
flana -aði v trorapid(ir)i senpripense.
flans m flanĝo.
flasa flösu f (í hári) haŭtero.
flasfenginn adj trorapidema.
flaska -aði v (á) erari, fari eraron.
flaska flösku, flöskur f botelo.
flaski -a, -ar m (flís) splito; (rifa) breĉeto, elsplitiĝo, elŝiriĝo; (æð í tré) vejno.
flatarmál n areo, supraĵ-, surfacamplekso.
flatarmálsfræði f planimetrio, geometrio.
flatarmynd f planfiguro, geometria figuro, planimetria figuro.
flatbaun f lento.
flatbotna adj platfunda.
flatkaka f plat-pano, -kuko.
flatneskja -u, -ur f ebenaĵo, plataĵo de tero.
flatsæng f provizora kuŝloko (sur la planko).
flatur adj plata; (falla -) fali sterniĝante; (slá flötu) turni la flankon al la ondofrapado, transversiĝi;
(koma flatt upp á) surprizi, alveni (subite kaj) neatendite; (láréttur) ebena; (sviplaus) banala.
flatþýskur adj platgermana.
flauel -s n veluro.
flaumósa adj senspira, senspire balbutanta.
flaustra -aði v rapidfuŝi, rapidfaraĉi, supraĵe fari.
flauta -aði v fajfi.
flauta -u, -ur f fajfilo.
flautaþyrill m (verkfæri) kirlilo; (maður) fuŝulo, flirtemulo.
flautir fpl kirlita lakto.
flá fló aŭ fláði, flógum, flegið v (- sauð) senhaŭtigi; (halla) oblikv(iĝ)i; (um kjól) dekolti.
flá -r, -r f (á neti) floskorko; (mýrarsund) marĉa terstrio.
flámæli n (málfr.) tro malferma elparolo de la vokaloj i kaj u, mikso de i-e kaj u-ö.
fláráður adj fals(em)a, trompema, perfidema.
fláttskapur -ar m fals(em)eco, trompemeco, perfid(em)eco.
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fleðulegur adj flat-ema, -parola, hipokrita, ĉirkaŭflatanta.
fleginn adj (um kjól) dekolt(it)a.
fleiðra -aði v skrapi la haŭton.
fleiðra -u, -ur f (brjósthimna) pleŭro.
fleiður -urs, - n haŭtskrapaĵo, frotvundo.
fleipur -urs n klaĉo, babilaĉo.
fleirgyðistrú f politeismo, multdiismo.
fleiri adj pli multaj, multnombraj.
fleirkynja adj heterogena.
fleirtala f mult(e)nombro, plurnombro, pluralo.
fleka -aði v delogi, forlogi.
fleki -a, -ar m floso.
flekka -aði v (saurga) profani.
flekklaus adj senmakula.
flekkóttur adj (um lit) makul(kolor)a.
flekkur -s, -ir m (blettur) makulo; (rauður - á hörundi) ekzantemo; (hey-) fojn(o)sternaĵo, tavolo da
fojno.
flenging -ar, -ar f puno, bato sur la sidvangon.
flengja -di v vergi, bati sur la sidvangojn.
flenna -ti v elstreĉi, etendi.
flens - n flirtado, koketado, amindumo.
flesja -u, -ur f ebenaĵo, plataĵo.
flesk -s n lardo.
flet -s, - n litaĉo.
fletja flatti v platigi, platformi; (- fisk) senostigi, senspinigi fiŝon.
fletta -i v (- bók) foliumi, transturni la paĝojn; (- klæðum) senvestigi, malvesti; (- ofan af e-u)
malkovri, malkaŝi; (- upp um sig) suprentiri la jupon; (það er engum blöðum að -) ekzistas nenia
dubo; (kljúfa) fendi laŭlonge, klivi.
flettisög f klivsegilo.
fleyga -aði v kojnfendi, klivi; skisti.
fleygbogi m parabolo.
fleygja -ði v ĵeti; forĵeti; (e-u fleygir áfram) ege progresas, iras glate, glate antaŭeniras; (heyra e-u
fleygt) laŭ onidiro, kuras la famo.
fleygmyndaður adj kojnoforma.
fleygrúnir fpl kojnoforma skribo.
fleygur adj (um fugl) flug-ebla, -pova, -kapabla, -kreska.
fleygur -s, -ar m (til að kljúfa með) kojno; (til að festa með) kejlo.
fleyta -ti v flosigi.
fleyta -u, -ur f boato, floso.
flétta -aði v plekti.
flétta -u, -ur f plektaĵo.
flibbi -a, -ar m kolumo.
flikki -is, - n senformaĵo, senforma figuro.
flimta -aði v moke paroli; klaĉi.
flipi -a, -ar m lobo; (á hesti) buŝlobo de ĉevalo; (flís) splito.
flissa -aði v petole ridi; subridaĉi.
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flík -ar, -ur f (fat) vesto; (rekkjuvoð) litaĵo.
flís -ar, -ar f (tré-) splito; (hella, plata, úr öðru en tré) kahelo; (þak- úr leir) tegolo; (tré- til að þekja
veggi) ŝindo.
flísa -aði v spliti.
flísatöng f pinĉtenajlo (eltirilo) por enhaŭtaj splitoj.
fljóð -s, - n virino; fraŭlino.
fljót -s, - n riverego.
fljóta flaut, flutum, flotið v (- ofan á) floti, flosi; naĝi; (renna) flui; (- yfir, flæða) superflui, inundi;
(- í tárum) naĝi en larmoj.
fljótandi adj (um efni) fluida, flueca, likva; (gera -) fluidigi, likvigi.
fljótfær adj trorapidema, trofruema, senpripensema, senkonsiderema.
fljótmæltur adj rapidparola.
fljótsbakki m riverbordo.
fljótur adj rapida.
fljúga flaug, flugum, flogið v flugi.
flog -s, - n (kast, í reiði o. fl.) paroksismo; (í flogaveiki) epilepsia atako.
flogaveiki f epilepsio.
flokka -aði v klasifiki, enklasigi.
flokkadráttur m (deilur) interpartia malkonsento, - disputo; (skipting í flokka) partidividiĝo,
dispartiiĝo.
flokksbrot n partifrakcio.
flokksfélagi m sampartiano.
flokksforingi m (í her) leŭtenanto; (í stjórnmálum) parti-estro, - gvidanto.
flokkslegur adj partia.
flokksmaður m partiano, sekvanto.
flokksþing n partikongreso.
flokkur -s, -ar m (hópur) aro, bando, grupo; trupo; taĉmento; stabo; (deild) klaso; sekcio;
(stjórnmála-) (politika) partio; (hugmynda-) kategorio; (- hirðingja) hordo; (- ríðandi manna)
kavalkado; (fyrsta flokks) un uaranga, unuaklasa.
flosdúkur m pluŝo.
flotadeild f eskadro.
flotaforingi m admiralo.
flotamálaráðherra m ministro de floteaj aferoj, - marmilitaj aferoj.
flotholt -s, - n floso, flotigilo.
floti -a, -ar m (skipastóll) floteo, ŝiparo; (herskipa-) eskadro, militŝiparo; (timbur-) floso.
flotlína f floslinio.
fló -ar, flær f pulo.
flóa -aði v (hita) bolvarmigi.
flóa -ði v (streyma) flui, torenti; (- í tárum) naĝi en larmoj.
flóð -s, - n (aðfall) fluso, tajda alfluo, alfluo de la maro; (yfir- flæði) sur-, super-fluo, inundo;
diluvo; (Nóa-) la Biblia diluvo.
flóðbylgja f inund(ond)o.
flóðgarður m digo.
flóðgátt f kluzo.
flóðöld f diluva periodo, - epoko.
flói -a, -ar m (stór fjörður) golfo; (mýrar-) marĉa tereno.
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flókahattur m felta ĉapelo.
flókaský n nimbuso.
flóki -a, -ar m (efni) felto; (flækja) implik-iĝo, -eco.
flókinn adj (um band o. fl.) implikita, interplektita, ĉirkaŭordita, ĉirkaŭvolvita; (um mál)
komplikita, malsimpla; (margbrotinn) kompleksa.
flókna -aði v implikiĝi; komplikiĝi.
flón -s, - n malsaĝulo, malspritulo, azeno.
flór -s, -ar m bovstala planko.
flórsykur m plej delikata sukero.
flóttamaður m fuĝinto, forkuranto.
flóttamannabúðir fpl koncentrejo por fuĝintoj.
flótti -a m forkuro, fuĝo.
fluga -u, -ur f muŝo; (- í höfði manns) fiksa ideo; ĥimero.
flugbelgur m (aer)balono, aerostato.
flugbjörgunarsveit f aviada vivsava grupo.
flugdreki m kajto, drako.
flugeldalist f (tækni) pirotekniko.
flugeldar mpl flugfajraĵoj, raketoj.
flugfélag n aerkompanio.
flugfiskur m flugfiŝo.
flugfjöður f flugplumo.
flugfreyja -u, -ur f aerkelnerino, flugservistino.
flugfræði f aeronaŭtiko.
flughöfn f flughaveno.
flugleið f regula flugvojo.
fluglist f flugarto.
flugmaður m aeronaŭto, aviadisto.
flugnahöfðingi m diablestro.
flugnanet n muŝreto.
flugpóstur m aerpoŝto.
flugrit n flugfolio; pamfleto.
flugslys n aerakcidento.
flugufregn f rapidfluganta novaĵo, necerta novaĵo, pridubeblaĵo.
flugumaður m (morðingi) (insid)murdisto, embuskmortiganto; (njósnari) spiono, insidisto.
flugvél f flugmaŝino, aeroplano, aviadilo.
flugvöllur m aerhaveno, aerodromo.
flumbra -aði v (sig) (sin) skrapvundi, haŭtskrapi.
flutningabátur m barĝo.
flutningabifreið f ŝarĝaŭt(omobil)o, ŝarĝvagono.
flutningaskip n transportŝipo, ŝarĝoŝipo.
flutningatæki n transportilo.
flutningsgjald n transporta pago, frajto.
flutningsprent n ofseto.
flúð -ar, -ir f (í sjó) malalta rifo; (í ám) kaskado.
flúnel -s n flanelo.
flúra -aði v (út-) ornami; (- hörund) tatui.
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flúrljós n fluora lumo.
flyðra -u, -ur f hipogloso.
flygill -ils, -lar n (hljóðfæri) grandpiano.
flykkjast -tist v amasiĝi.
flyksa -u, -ur f (hnoðri) floko; (tætla) ĉifon(aĵ)o; (hey-) fasko da fojno; (snjó-) neĝofloko, neĝerego.
flysja -aði v senŝeligi, malŝeli.
flytja flutti v (varning) transloki, transporti; (- sig) transloĝiĝi, domŝanĝi; (- sig stað úr stað)
translokiĝi, migri; (- mál) konduki proceson, pledi; (- kvæði) deklami (poemon); (- ræðu)
paroladi, fari paroladon; (- ræðu í kirkju) prediki; (- inn vörur) enporti varojn, importi; (- út
vörur) elporti varojn, eksporti; (- inn (úr landi) um fólk) en-, el-migri; (ferja) transpasigi.
flýja flúði aŭ flýði v forkuri, fuĝi; (- til, leita hælis) rifuĝi, serĉi rifuĝon.
flýta -tti v plirapidigi, plifruigi; (- fyrir, auka) akceli.
flýtir -is m rapideco.
flýtni fsenfl akcelo.
flæða -ddi v subakviĝi.
flæðarmál n marbordo.
flæðiengi n irigaci(i)ta (sovaĝ)herbejo.
flæðiland n marĉejo.
flæðisker n alterne subakviĝanta rifo; (vera á flæðiskeri staddur) esti en granda embaraso, malfacila situacio.
flækingur -s, -ar m vagulo.
flækja -ti v (- mál) kompliki; (- e-ð, t. d. band) impliki.
flækja -u, -ur f implik(aĵ)o, komplik(aĵ)o.
flæma -di v (- burt) el-, for-peli.
flæmi -is, - n granda tereno, - areo, - terspaco.
flæmingi -ja, -jar m (fugl) flamingo, fenikoptero.
Flæmingi -ja, -jar m flamlandano, nederlandano.
flæmingur -s m (fara undan í flæmingi) eviti kontraŭstaron, - kontraŭbatalon celante lacigi la
kontraŭulon; eviti rektan (klaran) respondon.
flærð -ar f malsincereco, fals(em)eco, hipokriteco.
flæsa -u, -ur f sekiga blovo; (flæstar nasir) vaste streĉitaj naztruoj.
flögra -aði v flugeti, flirti; flagri.
flögusteinn m (skífa) ardezo; (flettigrjót, kleyfinn steinn) skisto.
flökkumaður m vagant(ul)o, almozpetanto.
flökun -ar f senostigo de fiŝo.
flökurleiki -a m naŭzo, vomemo.
flökurt adj (mér er flökurt) naŭz- as al mi, mi vomemas.
flöskuskeyti n (en)botela mesaĝo.
flöskustútur m botelkolo.
flöt flatar, flatir f (herb)eben(aĵ)o, -ejo, ebeneto.
flötur flatar, fletir m (stærðar-) areo; (yfirborð) surfaco; (slétt yfirborð hluta) faco, edro; (láréttur,
jafnhæðar-) nivelo; (- í mynd) plano; (- hrings) cirklo, rivolua surfaco; (grunnur) bazo.
fnæsa -ti v (hvæsa) sibli; nazblovi; (- eitri) sputi, kraĉi, elblovi.
fokka -u, -ur f ĵibo.
folald -s, -öld n ĉevalido.
fold -ar, -ir f tero; lando.
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foli -a, -ar m juna ĉevalo.
for -ar, -ir f koto; ŝlimo; (safngryfja) sterkejo; kloako; kotejo.
forað -s, -öð n (fen, torfæra) netranspaseblaĵo, marĉejo, ŝlimejo; (hætta) danĝero; (forynja)
monstro; furio.
forarpollur m ŝlimakvo.
forboð n malpermeso.
forboði m antaŭsigno, aŭguro.
forbænir fpl malbenoj.
fordild -ar f (hégómaskapur) vanteco, snobismo; (tilgerð) afekto, ŝajnigo, parado, fanfarono,
dandismo.
fordómur m antaŭjuĝo.
fordyri -is n antaŭĉambro; koridoro; vestiblo.
fordæða -u, -ur f sorĉistino; furio.
fordæma v kondamni.
fordæmi n ekzemplo; precedenco; edifo; (gefa gott -) edifi.
forða -aði v savi; (forðast) eviti.
forðabúr n provizejo; proviantejo, magazeno.
forði -a, -ar m proviz(aĵ)o; provianto.
forðum adv antaŭtempe, en antikva tempo.
foreldrar mpl gepatroj.
forfaðir m prapatro; patriarko.
forfall n malhelpo; (lögleg forföll) sufiĉa forestkaŭzo, sufiĉa motivo por foresto.
forfæra v translokigi.
forgangsréttur m antaŭrajto, prerogativo.
forgöngumaður m pioniro, iniciatanto, -oro.
forheimska v malsaĝigi, trompi.
forhengi n kurteno.
forhlað n kartoĉa ŝtopilo.
foringi -ja, -jar m ĉefo, gvidanto, estro; (í her) oficiro.
forkaupsréttur m antaŭrajto.
forkeppni f antaŭkonkurso.
forkostulegur adj belega, ĉarmega, bonega, eksterordinara.
forkunnar adv eksterordinare, ege.
forkur -s, -ar m forko.
forlag n (ráð) konsilo; (bóka-) eldonejo.
forlagatrú f fatalismo, antaŭdestinismo.
forlagsréttur m kopirajto.
forleikur m (- hljómverks) preludo; (- leikrits) prologo.
forlög npl sorto, destino, fat(al)o.
form -s, - n (lögun) formo; (snið) ŝablono, modelo.
formaður m estro; mastro; ĉefo; prezidanto.
formálabók f leĝa formularo, kodo.
formáli -a, -ar m antaŭparolo; (regla) formulo.
formerkja v rimarki.
formfastur adj formala.
formlegur adj formala, laŭforma; laŭkutima, laŭleĝa, laŭregula.
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formóðir f prapatrino.
formsatriði n formalaĵo.
formúla -u, -ur f formulo.
formyrkva v eklipsi, mallumigi.
formæla v malbeni.
formælandi -a, -endur m proparolanto; defendanto; pledanto.
forn adj malnova, antikva; klasika; idolana; (úreltur) arkaika, eksmoda.
fornafn n (í málfr.) pronomo; (skírnarnafn) antaŭnomo, baptonomo.
fornaldarfræði f scienco pri la pratempo, prahistorio, antaŭhistorio, arkeologio.
forneskja -u f antikveco; antikva tempo, pratempo; (í skapi) sorĉa -, magia povo.
fornfræði f arkeologio.
fornfrægur adj klasika.
forngripasafn n muzeo de antikvaĵoj.
forngripasali m antikvaĵisto.
forníslenska f malnovislanda lingvo.
fornleif f antikvaĵo.
fornleifafélag n arkeologia societo.
fornleifafræði f arkeologio.
fornleifafræðingur m arkeologo.
fornleturfræði f paleografio.
fornmenjavörður m direktoro de ŝtatantikvaĵoj.
fornnorrænn adj malnov-skandinava.
fornsali m brokantisto.
fornverslun f antikvejo, vendejo por uzitaĵoj.
fornyrði npl malnova -, antikva vorto, arkaismo.
fornöld f antikva epoko, pratempo.
forráð npl estrado, administrado.
forráðamaður m estro, mastro, administranto; (fjárhaldsmaður) kuratoro.
forréttindi npl antaŭrajto, prerogativo; privilego.
forsaga f antaŭhistorio.
forsenda -u. -ur f premiso.
forseti -a, -ar m prezidanto, respublikestro.
forsetning f prepozicio.
forsjáll adj antaŭzorg(em)a, antaŭvid(em)a.
forsjálni fsenfl antaŭzorg(em)o, antaŭvid(em)o.
forsjónin f la providenco.
forskaut n (rafmagnsfr.) anodo.
forskeyti n (málfr.) prefikso.
forsmá v malestimi, malŝati, ri- fuzi; preterlasi, neglekti.
forsóma v malzorgi, preterlasi, flankelasi, neglekti.
forspá f antaŭdiro, profetaĵo.
forspár adj antaŭdira, aŭgura.
forspil n preludo.
forspjall n antaŭparolo, enkonduko.
forspjallsvísindi npl enkonduko de filozofio, - de filozofiaj sciencoj, kompendio de filozofio.
forstjóri m direktoro, ĉefo.
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forstofa f antaŭĉambro, koridoro, vestiblo, enirejo.
forstöðumaður m estro, mastro; administranto; ekonomo.
forsvara v (verja) defendi; (réttlæta) motiv(ig)i, pravigi.
forsæla -u f ombro.
forsætisráðherra m ĉefministro.
forsöngvari m kantoro.
fortaka v firme nei, protesti.
fortíð f estinteco, pasinta tempo; (- sagna) perfekto, antaŭnuntempo.
fortjald n (antaŭ)kurteno.
forusta -u f gvidado, direktado, konduko, estrado, prezido; (í her) komando.
forustugrein f frontartikolo, ĉefartikolo.
forustumaður m gvidanto.
forustusauður m gvidŝafo, sonorilŝafo.
forveri -a, -ar m antaŭanto, antaŭulo.
forvextir mpl diskonto.
forviða adj tute mirigita, surprizita, mutigita de miro.
forvitinn adj scivol(em)a.
forvitni f scivol(em)o.
forvitur, forvitri adj intuicia, saĝa, antaŭvida.
forvígismaður m ĉefrolulo, protagonisto, probatalanto, defendanto.
forvörður m (í her) avangardo, antaŭgvardio.
forynja -u, -ur f monstro; fantomo; furio.
forysta = forusta.
foræði -is, - n kotejo, ŝlimejo, marĉ(ej)o; (kviksyndi) flosmarĉo.
fosfór -s m fosforo.
fosfórsýra f fosforacido.
foss -, -ar m akvofalo; (smáflúðir) kaskado.
fossa -aði v falflui, kaskadfali.
fóarn -s, fóörn n postkropo.
fóðra -aði v (veita næringu) nutri; bredi; furaĝi; (þekja, klæða) tegi; tapeti; (- gerðir sínar) motivi; (innan) tegi interne (per).
fóður -urs n nutraĵo; (skepnu-, hey, hálmur) furaĝo; (undirlag) sub(teg)aĵo.
fóðurbætir m (artefarita) aldono al furaĝo, artefarita furaĝo.
fóðurnæpa f brasikrapo.
fógeti -a, -ar m urbjuĝisto, urba -, publika notario.
fól -s, - n (fífl) stultulo; afektulo; malĝentilulo, krudulo; (fauti) koleremulo, ekscitiĝemulo, bruto,
sovaĝulo.
fólk -s n homoj; (heima-) familio; servistaro; parencaro.
fólksbifreið f pasaĝera aŭtomobilo.
fónn -s, -ar m gramofono.
fórn -ar, -ir f ofero; (í skák) gambito.
fórna -aði v oferi, oferdoni.
fórnardýr n viktimo; oferbesto, oferato.
fórnfýsi fsenfl oferemo, altruismo, sindonemo.
fórnfæra v oferdoni.
fóstbróðir m ĵurfrato, ĵurligita kamarado.
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fóstbræðralag n interfratiĝo; (sverjast í -) ĵure interfratiĝi.
fóstra -aði v (ala upp) zorgi (pri), guverni; nutri; varti.
fóstra -u, -ur f zorgantino, guvernistino; nutristino; vartistino.
fóstur -urs, - n (í móðurlífi, fyrst) embrio; (síðar) feto.
fósturbarn n zorgato; adoptinfano.
fósturbróðir m kunzorgato, nutrofrato; adoptfrato.
fóstureyðing f abortigo.
fósturforeldrar mpl zorgantoj; adoptogepatroj.
fósturjörð f patrujo, gepatra lando.
fósturlát n aborto.
fóta -aði v (- sig) neperdi la egalpezon, meti piedon por nefali.
fótaferðartími m tempo de ellitiĝo, ellitiĝa tempo.
fótafjöl f (á söðli) piedingo; (á rokki, orgeli) pedalo.
fótagafl m ĉepieda tabulo, - panelo, - parto.
fótatak n paŝo, paŝmaniero.
fótbolti m piedpilko, futbalo.
fótgöngulið n infanterio.
fótleggur m kruro; (beinin) fibulo, tibio.
fótskör f (skemill) piedapogilo, piedbenketo; (fótafjöl) piedingo; pedalo; (við - meistarans) ĉe la
piedoj de la majstro.
fótsnyrting f pedikuro, piedsanigo.
fótspor n piedsigno, spuro.
fótstallur m piedstalo, soklo; bazo.
fótumtroða v piedpremi, treti.
fótur -ar, fætur m piedo; kruro; gambo; (grundvöllur) bazo; (uppi - og fit) granda ekscitiĝo,
tumulto.
fragt -ar f frajto.
frakkalaf n basko.
frakki -a, -ar m (yfirhöfn) palto, surtuto; (lafa-, kjóll) frako; (diplómat-) ĵako, redingoto.
Frakki -a, -ar m franco.
frakkur adj fervora; kuraĝa.
fram adv (áfram) antaŭen; (út) el; (- hjá) preter; (fyrir -) anticipe; (fara -) okazi; (þroskast) progresi,
maturiĝi; (koma -, í ljós) vidiĝi, evidentiĝi; (taka -) diri, rimarki; (halda e-u -) insisti pri.
fram af prep de sur.
fram hjá prep preter; (ganga -) preterpaŝi; (halda -) preterami sian edz(in)on, havi kromvir(in)on.
fram undan adv antaŭ; (enginn veit hvað - er) neniu scias kio atendas; (út undan) el sub; el antaŭ.
framan adv (fyrir -) antaŭ, ĉe la fronto, - antaŭa flanko; (í -) en la vizaĝo; (koma - að e-m) veni
rekte kontraŭ, fronti; (- af) en la komenco.
framandi adj fremda.
framangreindur adj antaŭe -, supre menciita.
framanverður adj fronta, ĉe (sur) la antaŭa flanko.
framámaður m pioniro, ĉefo.
frambjóðandi -a, -endur m proponanto, prezentanto; (til þings) proponito, kandidato.
framboð n prezentado; propono; (á vörum) oferto; (til þings) kandidateco.
framburðarstafsetning f ortofonio, laŭfonetika skribo.
framburður m (orða) elparolo, prononco; (vitnis) eldiro, atesto; (- ár) aluvio, sabla sedimento.
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frambærilegur adj prezentebla; servebla.
framdráttur m vivteno; (verða til framdráttar) esti avantaĝo.
framfarir fpl progreso; (taka framförum) progresi.
framferði -is n konduto, agmaniero.
framfylgja v plenumi; laŭagi.
framfæri n vivteno; (vera á - e-s) akiri sian vivopanon de (ĉe), esti en (sub) prizorgo de.
framfærinn adj malĝena, neembarasita.
framfærslueyrir m vivtenaj kostoj; alimento.
framganga f sintenado, konduto; ago, agmaniero; prestiĝo, braveco, kuraĝeco.
framgjarn adj antaŭenstrebema, ambicia.
framhald n daŭrigo.
framhandleggur m antaŭbrako.
framherji -a, -ar m pioniro; avangardo.
framhjátökubarn n eksteredzeca infano, bastardo, nelegitima infano.
framhleypinn adj senpripensa.
framhlið f fronto, antaŭa flanko; (- húss) fasado.
frami -a m famo; reputacio.
framkalla v (mynd) riveli; eksponi.
framkallari m (efni) rivelilo.
framkoma f sinten(ad)o, kondut(manier)o.
framkrókar mpl strebo.
framkvæma -di v agadi, fari, plenumi, praktiki, efektivigi, realigi.
framkvæmdaráð n plenumkomitato.
framkvæmdasamur adj entreprenema, agema.
framkvæmdastjóri m direktoro; (- Sameinuðu þjóðanna) Ĝenerala Sekretario de la Unuigitaj
Nacioj.
framkvæmdastjórn f direkcio, estraro.
framkvæmdavald n plenumpovo, aŭtoritato, ordonpovo.
framlag n kontingento; kontribuo.
framleiða v produkti.
framleiðni f produktiveco.
framleigja v vicluigi, luigi luitaĵon.
framleistur m ŝtrumpopiedo.
framlengja v plilongigi; daŭrigi.
framliðinn adj mort(int)a.
frammistaða f prestiĝo; (í veislu) servado.
frammistöðumaður m (veitingastaða) kelnero; servisto.
framorðið adv malfrue; (hvað er - ?) kioma horo estas?.
framrás f antaŭen-irado, -kurado, -fluado; progreso, disvastiĝo; defluo, elfluo.
framreiða v servi ĉe tablo, alporti manĝaĵon.
framrennsli n (antaŭen)fluado.
framsaga f gvidparol(ad)o.
framsal -s, -söl n livero; depono.
framselja v liveri; deponi.
framsókn v antaŭen-iro, -kuro, progreso.
framsóknarflokkur m progres-iga, -iva partio.
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framstafn m (á skipi) antaŭa parto, pruo, steveno; (á húsi) frontono.
framsöguháttur m indikativo.
framsöguræða f gvidparolado.
framtakssamur adj agema, entreprenema, iniciat-ema, -iva, aktiva, energia.
framtennur fpl antaŭdentoj, tranĉodentoj; (allar -) incizivo.
framtíð f estont(ec)o, venonta tempo; (sagna) futuro.
framur adj (al)trudema, pretendema.
framúrskarandi adj elstaranta, eminenta, distingiĝa, bonega, eksterordinara.
framvegis adv estonte, plu; (o. s. frv.) kaj tiel plu = k.t.p.
framvinda f progreso, evolu(ci)o.
framvörður m avangardo, antaŭgvardio.
framþróun f evolu(ci)o, (laŭnatura) disvolviĝo, progreso.
franki -a, -ar m franko.
franska frönsku f franca lingvo.
Fransmaður m franco.
frauð -s n ŝaŭmo; mola glacio; skorio.
frá prep de; (út -) el; (um) pri; (segja -) rakonti; informi.
frábitinn adj malinklina; kontraŭ.
frábrugðinn adj diferenca, distingiĝa, malsama.
frádragari -a, -ar m subtrahanto.
frádráttarmerki n signo de subtraho, minus.
frádráttarstofn m subtrahato.
frádráttur m subtraho.
frágangur m pretigo; plenumo.
fráhvarf n defalo, deturniĝo.
fráhverfur adj deturniĝanta; (verða -) sin deturni, forturni; defali.
frákast n reĵeto; reflekto.
fráleitur adj malbona, absurda.
frámunalegur adj ega, eksterordinara.
frár adj rapid(kur)a.
frárennsli n forkondukilo, defluilo.
frásaga f (saga) rakonto, historio; (greinargerð) raporto, referato.
fráskilinn adj (greindur frá) disigita, apartigita; (um hjón) eksedziĝinta, separita; (sérstæður)
abstrakta; (undanskilinn) esceptita.
frásöguverður adj priparolinda, sensacia.
frávera f foresto.
frávik n (frá almennri reglu) anomalio, eksternormaĵo, deflankiĝo; (frá réttri stefnu) devio,
dekliniĝo, flankeniĝo, devojiĝo; diverĝo; (undantekning) escepto.
frávillingur m devojiĝinto; ŝafido perdinta sian patrinon; (í flokks- eða trúmálum) apostato,
renegato, defalinto, deturniĝinto.
frávita adj freneza.
freðfiskur m glaciigita (frostigita) fiŝo.
freðinn adj frostiĝinta, glaciiĝinta.
freðmýri f (túndra) tundro.
fregn -ar, -ir f sciigo, novaĵo, informo.
fregna -aði v (fá upplýsingar) informiĝi, ricevi informon; (spyrja) demandi, serĉi informojn.
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fregnmiði m flugfolio.
fregnritari m raportisto, novaĵisto.
freigáta -u, -ur f fregato.
freista -aði v tenti; (reyna) provi, klopodi, peni.
frekja -u, -ur f (al)trudemeco; arogantul(in)o.
frekna -u, -ur f lentugo.
frekur adj (al)trudema, impertinenta, aroganta.
frelsa -aði v savi; (leysa úr ánauð) emancipi; liberigi.
frelsari -a, -ar m savanto.
frelsi -is n liber(ec)o.
frelsingi -ja, -jar m liberigito, emancip-ito, -ulo.
fremd -ar f honoro; reputacio.
fremi adv (svo -) se, kondiĉe ke.
fremja framdi, framið v fari; praktiki.
fremri adj (framar) pli antaŭa; (æðri) supera.
fremur adv (heldur) prefere; (enn-) cetere; (því -) des pli.
freska -u, -ur f (málverk) fresko.
fress -, - n virkato.
fresta -aði v prokrasti.
frestur -s, -ir m limtempo, templimo.
freta -aði v furzi.
frétt -ar, -ir f sciigo, novaĵo; informo.
frétta -i v aŭdi, informiĝi, ricevi informon.
fréttabréf n raporto pri novaĵoj.
fréttamaður m, fréttaritari m raportisto, novaĵisto.
fréttastofa f novaĵa oficejo.
friða -aði v (róa) kvietigi, pacigi; (- varp, fugl o. fl.) protekti.
friðarhorfur fpl pacaspektoj.
friðarhreyfing f pacmovado.
friðarráðstefna f paciga -, pacifisma konferenco.
friðarsamningur m traktato pri paco, pactraktato, kontrakto pri paco.
friðarsinni -a, -ar m pac(if)isto.
friðarstefna f pac(if)ismo.
friðhelgur adj pacosanktigita, ĝuanta pacon kaj protekton, protektita kontraŭ malpaco; pac(oplen)a,
kvieta.
friðland n rifuĝejo, azilo, protekta lando.
friðlaus adj (útlægur) ekzilita, proskribita; (eirðarlaus) maltrankvila, malkvieta, senresta.
friðsamlegur adj kvieta, paca.
friðslit npl fino de paco, ekmilito.
friðun -ar f protekt(ad)o.
friður -ar m paco.
friðþægja v repaciĝi; akiri pardonon, - amnestion.
frilla -u, -ur f kromvirino, konkubino, amorantino.
frillusonur m bastardo, filo de konkubino.
frí -s, - n libertempo, ferio.
frídagur m libera tago.
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fríðindi npl avantaĝo; favoro.
fríður adj bela, belaspekta; (borga í fríðu) pagi per naturaĵoj.
fríhendis adv libermane.
fríhyggja f liberalismo; liberpensismo, libertinismo.
fríkirkja f libera eklezio; liberparoĥo.
fríkirkjusöfnuður m paroĥanaro de libera eklezio, liberparoĥanaro.
frímerki n poŝtmarko.
frímerkja v afranki, surmeti poŝtmarkon.
frímerkjabók f filatela libro, poŝtmarka libro.
frímerkjasöfnun f filiatel(i)o, kolektado de poŝtmarkoj.
frímínútur fpl (interleciona) paŭzo.
frímúrari m framasono.
fríríki n respubliko, libera ŝtato.
frískur adj sana; (röskur) vigla; rapida; (nýr) freŝa.
frítími m libertempo.
frjáls adj libera; (óháður) sendependa; (frjálsar íþróttir) atletismo.
frjálslyndi -is n liberalismo.
frjálslyndur adj liberala, liberpensa.
frjálsræði -is n libereco, sendependo.
frjó -s, - n ĝermo.
frjóangi m ĝermo, markoto.
frjóduft n poleno.
frjóknappur m (frjódufts) antero; (blaða og blóma) burĝono, butono, ĝermo.
frjór adj (frjósamur) fekunda, fruktodona, fruktoriĉa.
frjósa fraus, frusum, frosið v frostiĝi, glaciiĝi.
frjósemi fsenfl fekundeco, fruktodonemo.
frjóvga -aði v (gera frjósaman) fekundigi, fruktigi; (æxla) generadi; (frjóvgast) fekundiĝi; (verða
þunguð) gravediĝi, koncipi; (æxlast) generi.
frjóþráður m filamento.
froða -u f ŝaŭmo.
froðufella v buŝŝaŭmi.
froðusnakkur m retor(aĉ)o.
froskdýr npl batrakoj, senvostuloj.
froskpadda f (karta) bufo.
froskur -s, -ar m rano.
frost -s, - n frosto.
frostlögur m kontraŭfrosta likvaĵo.
fróa -aði v trankviligi, kvietigi, mildigi, malakrigi; kontentigi.
fróðlegur adj instrua; interesa; informodona.
fróðleiksfýsn f sciavido.
fróðleikur -s m scio, kono, instru(aĵ)o.
fróður adj instruita, klera, multescia.
frómur adj bonesta.
fróunarlyf n (bráðabirgða úrbót) paliativo, provizora rebonigilo.
frum- prefikso origina; primitiva; pra-; unua, fundamenta.
fruma -is, -ur f ĉelo.
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frumatriði n principo, elemento.
frumburðarréttur m rajto de unuanaskito, majorato.
frumburður m unuanaskito.
frumbyggi -ja, -jar m indiĝeno, praloĝanto.
frumdráttur m skizo, originaĵo.
frumdýr n protozoo.
frumefni n elemento, elementa substanco.
frumeind f atomo.
frumeining f monado.
frumgetinn adj unuanaskita, unuagenerita.
frumgögn npl originoj, originalaj informfontoj.
frumheimur m pramondo.
frumherji -a, -ar m pioniro, iniciatanto.
frumhlaup n (árás) (person)atako, atenco; (óhugsað verk) senkonsidera -, senpripensa ago.
frumjurt f prakreskaĵo.
frumkvæði n iniciato.
frumkvöðull -uls -lar m iniciatanto; pioniro.
frumlag n (í málfr.) subjekto.
frumlegur adj originala; primitiva.
frummaður m prahomo.
frummál n originala -, fundamenta lingvo, pralingvo.
frummynd f originalo, pratipo, prototipo.
frummælandi -a, -endur m unua parolanto, enkonduka -.
frumnorrænn adj praskandinava.
frumregla f fundamenta regulo, principo, maksimo.
frumrit n originalo.
frumsaga f prahistorio.
frumsannindi npl aksiomo, fundamenta veraĵo, vera bazo.
frumsemja v originale verki.
frumskógur m praarbaro.
frumspeki f metafiziko.
frumstig n unua ŝtupo, - stadio, - etapo, - fazo; (í málfr.) pozitivo.
frumstæður adj primitiva.
frumsýning f unua prezentado.
frumtala f primo; kardinala nombro, ĉefnombro.
frumvarp n leĝo-projekto, -plano, -skizo.
frumvaxta adj en sia kreskaĝo, tre juna.
frunsa -u, -ur f (kögur) franĝo; (sár) pustul(et)o.
frunti -a, -ar m krudulo.
frussa -aði v blovŝprucigi, blovsputi.
frú -ar, frúr f sinjorino.
frymi -is n protoplasmo.
frysta -ti v frostigi, glaciigi; (það frystir) frostas.
frystihús n glaciigejo, frostigejo.
frystitæki n glaciigilo, frostigilo.
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frýja -aði v inciti, eksciti, provoki; (- hugar) provoki, esprimi dub- on pri ies kuraĝo; (- vits) dubi
pri ies prudento.
frýsa -aði v blovterni.
fræ -s, - n semo.
fræbelgur m legumeno; kapsulo; (- bauna, einhólfa) guŝo; (- krossblóma, tvíhólfa) silikvo.
fræða -ddi v inici; instrui; lernigi; informi; (- til góðs) edifi; (- um kristindóm) katekizi, inici
(instrui) pri relegio (kristanismo).
fræðagyðja f muzo.
fræði npl aŭ fsenfl instru(aĵ)o; (í samsetningum) -logio, -tekniko; (forn-) folkloro, tradicio.
fræðigrein f scienco, (scienca) fako, - branĉo; instrufako.
fræðiheiti n termino.
fræðikenning f teorio.
fræðikerfi n (teoria, scienca) sistemo.
fræðilegur adj teoria.
fræðimaður m instruitulo, klerulo.
fræðiorð n (teknika) termino.
fræðirit n scienca -, instrua verko.
fræðisetning f (regla) teoremo, formulo; (fullyrðing) tezo.
fræðsla -u f instru(ad)o.
fræðslufulltrúi m (urba) lerneja ĉefinspektoro.
fræðslumál npl priinstruaj -, pedagogiaj aferoj.
fræðslumálastjóri m ĉefo (inspektoro) pri pedagogiaj (instruaj, edukaj) aferoj.
fræðsluráð n (urba) lerneja komitato.
fræfa -u, -ur f pistilo.
fræfill -ils, -lar m stameno.
frægð -ar f (bon)famo, renomo; gloro; reputacio.
frægðarverk n heroaĵo, heroa ago.
frægur adj fama, vaste konata.
fræhvíta f albumeno.
fræhýði n (allt, sem hylur kjarnann) perikarpo; (sem opnast sjálfkrafa) kapsulo.
frækinn adj brava; forta; kuraĝa.
frændbálkur m parencaro, parencbranĉo; gento; klano.
frændfylgi n nepotismo, parencfavoro.
frændi -a, -ur m parenco (onklo, nepo, nevo, kuzo).
frændrækni fsenfl parenca favorkoreco, - korfavoro.
frændsemi f parenceco.
frændsystkin npl geparencoj, gekuzoj.
fræni -is, n stigmo.
fræsa -aði v frezi.
fræstrengur m funiklo.
fræva sjá fræfa.
frömuður -ar, -ir m iniciatanto, pioniro.
fugga -u f ŝimo.
fugl -s, -ar m birdo.
fuglabúr n (birdo)kaĝo.
fuglafræði fsenfl ornitologio.
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fuglahræða f birdofortimigilo, ĉifonfiguro.
fuglaspámaður m aŭguristo.
fullburða adj (barn) naskmatura; (maður) plenkreska, plenforta.
fullgera v tutfari, tutfini, elfini; plenumi.
fullgilda v (opinberlega) aŭtentikigi, oficiale legitimi, - certigi; laŭrajtigi; (staðfesta milliríkjasamn.) ratifi (konvencion, - traktaton).
fullgildur adj (löglegur) legitima, laŭrajta; (í fullu gildi) plenvalida; (í fullu verði) plenvalora.
fullhugi -a, -ar m aŭdaculo, kuraĝulo.
fullkominn adj perfekta; kompleta; tuta, plena.
fullkomna -aði v (auka við) perfektigi, kompletigi; (ljúka við) fini, tutfini, elfini, plenumi.
fullnaðar- adj (endanlegur) definitiva; finofara; (fullnaðarpróf) finekzameno; ekzameno el elementa
lernejo.
fullnægja v (vera nógur) plensufiĉi; (gera nóg) plenumi; kontentigi.
fullorðinn adj plenaĝa, plenkreska; (roskinn) jam ne juna, pli ol mezaĝa.
fulltingi -is n asisto, helpo.
fulltrúanefnd f deleg-itaro, -acio, komisiitaro, komisiono.
fulltrúaráð n konsilanta komisiitaro, - komisiono.
fulltrúi -a, -ar m komisiito; komisaro; (staðgengill) reprezentanto; (sendur umboðsmaður) delegito;
(valinn til þings) deputito.
fullur adj plena; (drukkinn) ebria; (að fullu, til fulls) tute, plene; definitive.
fullvalda adj suverena, sendependa, memrega.
fullveðja adj plenaĝa.
fullveldi n suvereneco, sendependo.
fullvissa f certeco.
fullvissa v (- um) certigi.
fullyrða v aserti.
fullyrðing -ar, -ar f aserto; (fræðileg -) tezo.
fum -s n konfuziĝo.
fundafrelsi n libereco por kunvenoj.
fundarboðandi m anoncanto de kunveno.
fundargerð f kunsida protokolo.
fundarsamþykkt f rezolucio.
fundarsköp npl regulo -, statuto pri kunvenoj.
fundarstjóri m prezidanto (gvidanto) de kunveno.
fundur -ar, -ir m kunsido, kunveno.
funi -a m flamo; ardo; fajro.
fura -u, -ur f pino.
furða -u f miro; (vekja furðu) mirigi, surprizi.
furðulegur adj mirinda.
furðuverk n miraklo, mirindaĵo.
furstadæmi n princlando.
fursti -a, -ar m princo.
fuss interj fi!.
fúasár n gangreneca ulcero.
fúga -u, -ur f (tónlist) fugo.
fúinn adj putr-a, -anta, -inta.
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fúkalyf n antibiotiko.
fúkkaður adj mucida.
fúkyrði -is, - n insulto.
fúlga -u, -ur f sumo.
fúll adj putr(odor)a, mucida, malbonodora, fetora, miasma; (skapvondur) malbonhumora; (um
veður) abomena.
fúlmenni -is, - n kanajlo, bandito.
fúna -aði v putriĝi.
fús adj volonta; ema.
fúska -aði v fuŝi.
fúslega adj volonte.
fylgd -ar f akompano; (í - með) en akompanado de, en kompanio de.
fylgdarlið n eskorto, sekvantaro, akompan(ant)aro.
fylgdarmaður m akompananto; (félagi) kompaniulo; (leiðsögumaður) gvidisto, gvidanto.
fylgi -is n (stuðningur) subteno; helpo; (stuðningsmenn) sekvantaro, adeptaro, adherantoj,
subtenantoj; (kapp) fervoro, energio.
fylgiblað n aldona folio, - gazeto.
fylgibréf n akompanletero, adresletero.
fylgifiskur m adepto, partiano; satelito, trabanto.
fylgihnöttur m (tungl) satelito, trabanto.
fylgikona f (frilla) kromvirino, amorantino; (í fylgd með) akompan-antino; -ulino.
fylgiríki n satelita ŝtato.
fylgiskjal n klariga dokumento.
fylgitungl n satelito.
fylgja -di v (vera með) akompani; (veita leiðsögn) gvidi, konduki; (- eftir) sekvi; peli; (heyra til)
aparteni; (- settum reglum) observi principon, - (sekvi) ordonon; (styðja) subteni.
fylgja -u, -ur f (- barns) placento; (draugur) fantoma sekvanto, fantomo.
fylgsni -is, - n kaŝ-ejo, -loko; rifuĝejo.
fylki -is, - n (hérað) provinco, gubernio, distrikto; (í Sviss) kantono; (í Frakklandi) departemento;
(her-, stórt) korpuso; (rómverskt) legio; (her-, minna) regimento, bataliono.
fylking -ar, -ar f kolono; taĉmento; trupo; roto; kohorto; legio; falango; (heiðurs-) honora legio.
fylkingararmur m alo -, brako de armeo, - bataliono.
fylkingarbrjóst n fronto (de armeo, - bataliono).
fylkingarbroddur m avangardo; falanga pinto.
fylkingarskipun f batalordo.
fylkisstjóri m provincestro, prefekto.
fylkisþing n provinca parlamento.
fylkja -ti v batalordigi (batalaranĝi) armeon, falangigi.
fylla -ti v plenigi; okupi; (- tennur) plombi.
fyllibytta f ebriulo; drink(em)ulo.
fyllilega adv tute; plene; komplete.
fylling -ar, -ar f plenigo; kompletigo; komplemento; plombaĵo.
fylliraftur m drink(em)ulo.
fyndni fsenfl spritaĵo, humoraĵo.
fyrir fram adv anticipe.
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fyrir prep por; (vegna) pro, kaŭze de; (- framan) antaŭ; (- neðan) sube; (- handan) trans; (brjóstinu) en la brusto; (þakka - e-ð) danki pro io; (selja vörur - vörur) vendi varojn kontraŭ
varoj.
fyrirbára f preteksto.
fyrirbjóða v malpermesi.
fyrirboði m antaŭsigno, aŭguro.
fyrir-bón f, -bæn f propeto; pledo.
fyrirbrigði -is, - n fenomeno.
fyrirburður m aperaĵo; vizio; fenomeno.
fyrirfara v (eyðileggja, glata) detrui, perdi; (drepa) mortigi; (- sér) fari sinmortigon.
fyrirfarandi adj lastatempa, de kelka tempo.
fyrirferð f volumeno.
fyrirfólk n mondumo, altburĝ(ar)o.
fyrirgefa v pardoni.
fyrirgengilegur adj kadukiĝinta, tute perdinta sian junecon.
fyrirgera v neniigi, detrui.
fyrirheit -s, - n promeso; voto.
fyrirhitta v renkonti, trafi.
fyrirhuga v antaŭdecidi; destini.
fyrirhyggja f antaŭzorgo, antaŭpripenso, antaŭgardo; (- guðs) providenco.
fyrirhöfn f peno.
fyrirkoma v mortigi.
fyrirkomulag n aranĝo, (kun)ordigo; organizo.
fyrirlestur m prelego; (- í háskóla) lekcio.
fyrirliði -a, -ar m gvid-anto, -isto, ĉefo, estro, komandanto.
fyrirlíta v malŝati; malestimi; abomeni.
fyrirmynd f modelo; ekzemplo; idealo; (snið) ŝablono; (viðmiðuð regla) normo.
fyrirmæli npl instrukcio; ordono; (ráðlegging) konsilo; (skrifleg -) preskribo.
fyrirrennari -a, -ar m antaŭulo.
fyrirrúm n antaŭa rembenko; (sitja í fyrirrúmi) havi antaŭrajton.
fyrirsátur n embusko.
fyrirsjáanlegur adj antaŭvidebla.
fyrirskipun f instrukcio, ordono; preskribo; (í her) komando.
fyrirsláttur m preteksto.
fyrirspurn f pridemando; (rannsókn) enketo; (- í þingi til ráðherra) interpelacio.
fyrirstaða f malhelpo, baro; kontraŭstaro.
fyrirsögn f (titill) titolo; (- kafla í bók eða blaði) rubriko.
fyrirtak adj bonega, preferinda.
fyrirtekt -ar, -ir f (duttlungar) kaprico.
fyrirtæki n entrepreno.
fyrirvaf n vefto.
fyrirvaralaust adv neatendite, sen antaŭsigno; surprize; senrezerve, senkondiĉe.
fyrirvari m rezervo; (limigaj) kondiĉoj; antaŭsigno; prokrasto.
fyrirverða v (sig) honti.
fyrirvinna f prizorganto, porlaboranto.
fyrirætlun f intenco, plano; decido.
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fyrna -di aŭ -ti v posedi furaĝon post la vintro; (fyrnast) (um skuld) preskriptiĝi.
fyrnd -ar f pratempo.
fyrning -ar v (skulda) preskripto; (heyja) fojnorestaĵo, resta provizo da fojno.
fyrr adv pli antaŭe; pli frue; (- en) antaŭ ol; (því -, því betra) ju pli frue, des pli bone; (sem fyrst)
kiel eble plej baldaŭ.
fyrra adj (í -) lastan jaron, en (dum) lasta jaro, pasintan -, antaŭan jaron.
fyrradagur m antaŭhieraŭ.
fyrrnefndur adj antaŭe -, supre menciita, - nomita.
fyrrum adv antaŭtempe, en antaŭa (malnova) tempo.
fyrrverandi adj estinta, eks-; (- prestur) ekspastro; (- ráðh.) eksministro.
fyrst adv unue; (sem -) kiel eble plej baldaŭ; (- og fremst) unue; (í fyrstu) unue, komence, en la
komenco.
fyrstur adj unua, plej antaŭa.
fyrta -ti v ofendi.
fýla -u f fetoro, fiodoro; (ólund) fihumoro.
fýll -s, -ar m (fýlungi) fulmaro.
fýlusvipur m vinagra -, acida mieno.
fýsn -ar, -ir f dezir(eg)o, aspiro; forta inklino; (holdsins -) volupto, erotiko.
fæð -ar f (fáir) malmulto da, malgrandnombro; (kalt viðmót) esprimo de malvarmo, malamo;
(þögli) silent(em)o.
fæða -ddi v (ala barn) akuŝi, naski; (veita fæði) nutri, nutrozorgi.
fæða -u f (matur) nutr(aĵ)o, manĝ(aĵ)o.
fæði -is n manĝo; (- og húsnæði) manĝo kaj loĝejo.
fæðing -ar, -ar f (það að fæðast) naskiĝo; (það að fæða) akuŝo, nasko.
fæðingarblettur m denaska haŭtmakulo.
fæðingardagur m naskiĝtago.
fæðingardeild f akuŝejo.
fæðingarhríðir fpl akuŝaj konvulsioj, naskaj -.
fæðingarstaður m naskloko.
fæðingarstofnun f akuŝ-hospitalo, -kliniko.
fæðingarvottorð n naskiĝatesto.
fægiduft n polurpulvoro.
fægiflötur m (gimsteina) faceto.
fægja -ði v poluri; (- gimsteina) faceti.
fækka -aði v malpli-nombrigi, -multigi, redukti.
fælinn adj timema.
fær adj kapabla, lerta; scipovanta, povoscianta; kompetenta; (vera - í Esperanto) bone scipovi -,
lerte paroli Esperanton; (vel að manni) forta; (um vegi, ár) irebla, (tra)pasebla, transpasebla; (allt
sýnist feigum fært) tiu, kiun morto embuskas, ne vidas la minacantan danĝeron.
færa -ði v (flytja úr stað) transloki, delokigi, transporti; (- e-m e-ð) alporti; (- úr lagi) disordigi; (- til
betri vegar) plibonigi, rebonigi; (- fórn) ofer(don)i; (- í föt) vesti; (koma færandi hendi) veni
kunportante donacon; (- frá) disigi la ŝafidojn de siaj patrinoj (de kutimante ilin de la suĉado); (í, gogga) hoki; (- bækur) libroten(ad)i.
færafiski n ŝnurfiŝado.
færð -ar f vojo, (tra)pasebleco (kondiĉo) de vojo, irkondiĉo, vojkondiĉo.
Færeyingur -s, -ar m fero(insulan)o.
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færeyskur adj feroa.
færi -is, - n ŝanco, okazo; (fiski-) fiŝŝnuro, hokŝnuro; (á löngu -) je longa distanco; (færð) irkondiĉo, (tra)pasebleco (kondiĉo) de vojo, vojkondiĉo.
færiband n transig-, transportrimeno.
föðurbróðir m onklo.
föðurland n patrolando, patr-ujo, -io, gepatra lando.
föðurlandsást f patrujamo, patriotismo.
föðurlandsvinur m patrioto.
föðursystir f onklino.
föggur fpl havaĵo, pakaĵo.
fögnuður fagnaðar m (gleði) ĝojo; (fagnaðarlæti) aplaŭdo; (móttökur) regalo.
föl -s n maldika neĝokovraĵo.
fölna -aði v paliĝi; (um blóm) velki.
fölskvalaus adj sincera; honesta; pura; senmakula.
fölur adj pala.
föndra -aði v diletanti.
föndur -urs n diletantlaboro.
föngulegur adj bon-, bel-statura, majesta.
fönn fannar, fannir f neĝamaso.
för farar f (ferð) vojaĝo, veturo; migrado; vagado; (vera í - með) akompani, iri en kompanio de;
(hafa í - með sér) kunporti, esti akompanata de; (orsaka) kaŭzi; (vera í förum) navig(aci)i; (vel til
fara) bone vestita.
förumaður m almozpet-anto, -ulo.
förunautur -s, -ar m kunvojaĝanto, vojaĝ-kunulo, -kamarado.
föruneyti -is n sekvantaro, eskorto.
föstudagur m vendredo; (-inn langi) sankta vendredo.
föstuinngangur m komenco de la fasto.
föt npl vesto(j); (búðar-, ekki eftir máli) konfekcio.
G
gabba -aði v (leika á) mistifiki, blagi; trompi; (hæða) moki, ironii; (stríða) ĉikani, inciti.
gaddavír m pikildrato.
gaddur -s, -ar m (oddur) pikilo, akra pinto; (frost) frosto.
gaffall -als, -lar m forko; (í segli, seglás) gafo.
gafl -s, -ar m gablo, domfino; (þríhyrningur undir þaki) frontono; timpano (de frontono).
gaflhlað n frontono.
gaflok -s, - n ĵetsago.
gagn -s n (not) utilo; (hagnaður) profito; (hafa - af) utiligi.
gagnauðugur adj tre riĉa, riĉega.
gagnauga n tempio.
gagnáhlaup n kontraŭatako.
gagnbylting f kontraŭrevolucio.
gagndrepa adj tramalseka, ĝis- haŭte malseka.
gagndreypa v trapenetrigi, tramalsekigi.
gagneitur n kontraŭveneno, antidoto.
gagnfræðaskóli m mezgrada lernejo, kolegio, reallernejo.
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gagnger adj absoluta; definitiva; finofara; (fullkominn) tuta, plena.
gagngert adv (alveg) tute, plene, definitive; (þegar í stað) tuj, senprokraste; (beinlínis) rekte.
gagnkvæmur adj reciproka.
gagnlegur adj utila.
gagnorður adj konciza; lakona.
gagnrýna v kritiki, recenzi.
gagnslaus adj senutila; sensignifa.
gagnstæða -u, -ur f kontraŭaĵo; antitezo; kontrasto.
gagnsýra v trapenetri, impregni (per acido).
gagnsær adj travidebla; diafana.
gagntaka v absorbi; forte impresi; ravi; (en)sorĉi; obsedi.
gagnvart adv (andspsænis) kontraŭ; (áhrærandi) koncerne, rilate, en rilato al, laŭ vidpunkto de.
gala gól, gólum, galið, aŭ -aði v (um hana) kokeriki, kikeriki; (hrópa, öskra) krii, bleki.
galdra -aði v sorĉi, fari (nigran) magion.
galdrabrenna f bruligo de sorĉist(in)o.
galdramaður m sorĉisto.
galdur -urs, -rar m sorĉo, (nigra) magio; (breyta með galdri) transsorĉi.
galeiða -u, -ur f galero.
galgopi -a, -ar m ŝercemulo, petolulo.
gall -s n galo.
gallaður adj difektita, mankoplena.
gallalaus adj sendifekta, nedifektita.
gallharður adj malmolega; malmolnuka; nefleksebla.
gallhraustur adj tute sana, bonsana.
galli -a, -ar m (yfirhöfn) surtuto; supervesto; laborvesto.
galli -a, -ar m difekto, manko.
gallsprunginn adj galmakulita, trapenetrita de galo.
gallsteinskveisa f gala koliko.
gallstokkur m koledoko, gala kanalo.
galopinn adj vaste malfermita.
galsi -a m gajeco.
galti -a, -ar m stako da fojno.
galtómur adj tute malplena.
galvanhúða -aði v galvanizi.
galverskur adj galilea.
gamaldags adj malmoderna; (forn) antikva.
gamall adj (ekki ungur) maljuna, (ekki nýr) malnova; (ekki ferskur) malfreŝa.
gamalmennahæli n maljunulejo, kadukulejo.
gamalsaldur m maljuneco, maljuna aĝo.
gaman -s n (ánægja) plezuro; (skemmtun) amuzo; (spaug) ŝerco; (hafa - af e-u) havi, trovi, senti,
ricevi plezuron en io, per io, el io, ĉe io; (vera til gamans) amuzi; (gera að gamni sínu) ŝerci.
gamanleikari m ŝercludisto, gajigisto, komedia aktoro; farsa aktoro.
gamanleikur m komedio; ŝercludo; (skopleikur) farso; revuo.
gamansamur adj ŝercema; gajema; humorplena.
gamanyrði -is, - n humoraĵo, humora parolo, - vorto, ŝerco.
gamburmosi m lana grimio.
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gamlárskvöld n (antaŭ)novjara vespero.
gammur -s, -ar m vulturo; (kondór) kondoro.
gamna -aði v amuzi, plezurigi.
gana -aði v senpripense trorapidiri.
gandreið f sorĉrajdo, rajdo sur sorĉa -, magia bastono.
gandur -s, -ar m (stafur) bastono; (hestur) ĉevalo.
ganga gekk, gengum, gengið v paŝi, marŝi; (um klukkur, vélar) iri, funkcii; (- upp, um vörur)
elĉerpiĝi; (- frá, ljúka) likvidi; (- fram hjá) preter-iri, -paŝi; (- vel) bone iri, prosperi; (- aftur)
reaperi, fantomi; (fara fótgangandi) piediri; (um peninga) validi, esti kuranta mono; (vara) daŭri;
(um fé) paŝti; (- frá farangri) paki; (- í sundur, brotna) rompiĝi; fendiĝi.
ganga göngu, göngur f paŝado, marŝado, irado; (fjárleit, göngur) aŭtuna ŝafkolekto.
gangbraut f irejo, trotuaro.
gangfær adj (um veg) (laŭ)irebla, (tra)pasebla; (um sjúkling) paŝkapabla, kapabla paŝi.
ganggóður adj rapidiranta.
gangnadagur m tago de la ŝafkolektado, -serĉado.
gangnamaður m ŝafserĉanto, ŝafkolektanto.
gangráður -s, -ar m regulatoro, regulilo.
gangskör f paŝbreto; (gera - að e-u) fari aranĝon.
gangstétt f trotuaro.
gangstígur m vojeto por piedirantoj.
gangsvalir fpl galerio; balkono.
gangur -s, -ar m piedir(ad)o, paŝ(ad)o, marŝ(ad)o; (göng) trairejo, enirejo, koridoro; (ganglag)
irmaniero, paŝmaniero; (hreyfing) moviĝo; (hraði) rapideco; (umferð, t. d. peninga) cirkulado;
(virði peninga) kurzo, valoro; (- máls) proceduro, irado de proceso; (- himintungla) migrado de
planedoj; (læti, hávaði) tumulto, bruo.
gangverð n kuranta prezo, vendprezo; kurzo.
gantast -aðist v (inter)ŝerceti, flirteti; inciteti.
gap -s, göp n truego, aperturo, apertaĵo, vasta fendo.
gapa -ti v vaste aperti, - malfermi la buŝon, oscedi.
gapastokkur m pilorio, malhonora kolono.
gapi -a, -ar m (fljótfær) senpripensulo; (fífldjarfur) aŭdaculo, sentimulo.
gardína -u, -ur f kurteno.
garði -a, -ar m (ŝaf)stalmanĝujo.
garðrækt f ĝardenkulturo.
garður -s, -ar m ĝardeno; (girðing) barilo, muro; (vel úr -i gerður) bone ekipita, - provizita; (um
garð gengið) tute finita; (um veður) malvarma norda vento.
garðyrkjumaður m ĝardenisto.
garfa -aði v (súta) tani; (fást við, gera) okupiĝi pri, fari, labori.
garga -aði v (um fugla) krii, bleki; (um menn, söng, hljóðf.) bleki, kri-egi, -aĉi, kantaĉi, ludaĉi.
gargan -s n instrumentaĉo, malakorda muzikinstrumento.
garmur -s -ar m eluzita, neuzebla (objekto); (um fatnað) ĉifono; (um mann) mizerulo; sentaŭgulo.
garn -s n fadeno (el lano, kotono, lino, silko).
garnaflækja f kunplektaĵo de la ileo.
garnagaul n intesta murmuro.
garnakvef n kataro de la intesto; diareo, lakso.
garnhimna f intesta krisp(membran)o, mesenterio, peritonea krispo.
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garpur -s, -ar m bravulo, fortulo; heroo.
garralegur adj krude malvarma kaj venta.
gas -s n gaso.
gasalegur adj treega, terura; malbelega; sub ĉiu kritiko.
gasbrennari m gasbeko.
gasella -u, -ur f gazelo.
gasgeymir m gasocisterno, gasrezervujo; gasujo, gasometro.
gasgríma f gasmasko.
gasljós n gaslumo.
gaslogi m gasflamo.
gasmælir m gasmezurilo, gasmetro.
gassi -a, -ar m (gæsarsteggi) viransero; (ákafi) intenseco; furioz(ec)o, impetego.
gasstöð f gasocentrejo, gasejo.
gassuðuvél f (tæki) gasaparato.
gat -s, göt n truo; (op) aperturo, apertaĵo.
gata -aði v (gera göt á) trui; (standa á gati) nuli, fari nulan prestiĝon en ekzameno.
gata götu, götur f vojo; strato; (allar götur) tute; ĉiam; la tutan vojon; (og þar fram eftir götunum)
kaj tiel plu.
gatnamót npl voj-, strat-kruciĝo, stratangulo.
gaufa -aði v (fara hægt) malrapide agi, - labori, - iri; (fálma) palpi.
gauksúra f oksalido.
gaukur -s, -ar m kukolo.
gaul -s, - n maldelikata sono, sonaĉo; kantaĉo; ludaĉo, bleko.
gaumgæfinn adj atentema; observema; zorgema; singard(em)a.
gaupa -u, -ur f linko.
gaur -s, -ar m kruda stango; (um mann) malĝentilulo, maldelikatulo, krudulo.
gauragangur m tumulto, bruo.
gá -ði v (horfa) rigardi; (gæta að) atenti, observi; (gáðu að!) atentu! gardu vin!; (leita) serĉi; (- sín)
sin gardi.
gá -r f (gelt) boj(ad)o.
gáfa -u, -ur f (náttúru-, list-) talento; naturdoto; (afburða-) genio; (greind) ineligent(ec)o;
(skilningur, vitsmunir) intelekto; (skynsemi) racio; (vit) saĝo.
gáfaður adj inteligenta.
gáfnafar n spirita -, intelekta kapablo, inteligenteco.
gáfnaljós n inteligentulo.
gáfnapróf n testo, inteligentprovo.
gálaus adj nesingarda, senpripensa, senzorga.
gálgi -a, -ar m pend-igilo, -umilo; (á skipi, davíða) davito.
gáll -s m humoro.
gára -u, -ur f ondeto; krispo; sulketo.
gári -a, -ar m (rák) strio; (í tré o. fl.) vejno; (upphækkuð rönd) reliefstrio, modluro; (hrukka) krispo;
sulko.
gárungi -a, -ar m petolulo, ŝercemulo; (spjátrungur) dando.
gáskafullur adj petola, gaja.
gát f atento, observo; singardo.
gáta -u, -ur f enigmo; problemo; (samstöfu-) ŝarado.
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gátt -ar, -ir f malfermaĵo, aperturo, apertaĵo.
gáttarstífla f (flóðgátt) kluzo.
gedda -u, -ur f ezoko.
geð -s, - n animo; karaktero; temperamento; humoro; spirito; menso; psiko.
geðblær m sento, sentonuanco, humoro.
geðbráður adj kolerema, ekscitiĝema.
geðbrestur m anima -, karaktera -, psika difekto.
geðbrigði -is, - n movoj de la animo, ŝanĝiĝo en la sentoj; emocio; sentoskuo.
geðfelldur adj agrabla, plaĉa.
geðflækja f komplekso.
geðillur adj malbonhumora.
geðjast -aðist v (falla vel) plaĉi; (meta mikils) ŝati.
geð-klofi m, -rof n skizofrenezeco.
geðró f anima trankvileco, - kvieteco, - sereneco.
geðshræring f emocio, afekcio, sentoskuo.
geðsjúkdómafræði f psikiatrio.
geðslegur adj plaĉa, beleta.
geðsmunir mpl sjá geð; (veikur á -um) mense -, spirite malsana; psike malsana.
geðveikrahæli n hospitalo por mensaj malsanuloj; frenezulejo.
geðveikralæknir m psikiatro.
geðveikur adj psike -, mense malsana; (brjálaður) freneza.
geðþekkur adj plaĉa, alloga, ĉarma.
geðþótti m arbitro, libervolo, bontrovo.
gefa gaf, gáfum, gefið v doni; (- vinargjöf) donaci; (í spilum) disdoni, disdividi; (- gaum) atenti,
observi, konsideri; (- burtfararleyfi) (for)permesi; (- fræðslu um) informi, instrui; (- skýrslu)
raporti, referi; (fóðra) doni furaĝon, furaĝi; (gifta) edzigi; (- veitingar) regali; (- fyrir, gjalda)
pagi; (- byr) ricevi (ekhavi) favoran venton; (- á) surŝpruci, ondofrapi.
gefast gafst, gáfumst, gefist v sin montri ((mal)bona, (ne)taŭga); (koma fyrir) okazi; (- upp í ófriði)
kapitulaci.
gefinn adj (vel -) inteligenta; (- fyrir e-ð) ema, inklina.
gefins adv senpage, donace, senkompense.
geggjaður adj mense malsana, freneza.
geggjun -ar f mensa perturbo.
gegn adv kaj prep kontraŭ; tra.
gegna -di v (svara) respondi; (hlýða) obei; (rækja) fari, prizorgi, plenumi; funkcii; (henta) konveni;
deci; (þýða) signifi.
gegnt adv kaj prep kontraŭ, vidalvide, kontraŭrigarde al.
gegnum adv kaj prep tra; (læsast - merg og bein) penetri ĝis la medolo, penetri tra osto kaj medolo.
geifla -aði v (- munninn) tordi la buŝon, grimaci.
geiga -aði v maltrafi, preterpasi, preteriri; erarpafi.
geigur -s m (ótti) timo; (hætta) danĝero.
geigvænlegur adj (hættulegur) danĝera; (hræðilegur) terura, timiga; (ógnandi) minacanta.
geimfar n kosma -, interstela ŝipo.
geimfari m interstela vojaĝanto; kosmonaŭto.
geimgeisli m kosma radio.
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geimur -s, -ar m vasta spaco, - ĉambro; (tala um heima og geima) vaste paroli; (himingeimur)
universo, kosmo.
geipilegur adj grandega, supermezura, eksterordinara.
geir -s, -ar m lanco; halebardo.
geiri -a, -ar m (í stærðfr.) sektoro; (þríhyrna) triangulaĵo, kojnoformaĵo.
geirnagli m tenono; (gróp fyrir -a) mortezo.
geirvarta f mampinto, mameto.
geisa -aði v furiozi.
geisla -aði v radii; brili.
geislabaugur m aŭreolo, nimbo, glorkrono.
geislabein n radiuso.
geislabrot n refrakto.
geislabrotsfræði f dioptriko, scienco pri refrakt(ad)o.
geislahitun f radihejtado.
geislalækning -ar, -ar f kuracado per radioj, kuracado per radioterapio.
geislamagnaður adj radioaktiva.
geislastafur m radioj, fasko da radioj.
geislasteinn m zeolito.
geislavirkni fsenfl radioaktiveco.
geislavirkur adj radioaktiva.
geisli -a, -ar m radio.
geislun -ar, -anir f radiado, radioaktiveco.
geispa -aði v oscedi.
geistlegur adj (klerklegur) klerika.
geit -ar, -ur f kapro; (geitur í höfði) favo.
geitungur -s, -ar m vespo; (stóri -) krabro.
gelda gelti v kastri.
geldast geltist v ĉesi lakti.
geldfé n senida -, senfrukta ŝafaro, - brutaro; senlakta -, nelaktanta brutaro.
geldhani m kapono, kastrita koko.
geldingur -s, -ar m kastrito; (kvennabúrsvörður soldáns) eŭnuko.
geldur adj (sem mjólkar ekki) senlakta, nelaktanta; (lamblaus, kálflaus) senida, neidohava; (geltur)
kastrita.
gelta -ti v boji.
gemlingur -s, -ar m unujara ŝafo.
gemsa -u, -ur f ĉamo.
gengi -is, - n sukceso; prospero; feliĉo; bonfarto; (orðstír) famo; renomo; populareco; (- peninga,
verðbréfa) kurzo; (gangverð) kurso.
gengisbrask n arbitraĝo, aĝioto.
gengismunur m kurzdiferenco, aĝio.
ger -s n (brauð-) ferment(il)o; (öl-) gisto.
gera -ði v fari; konstrui; praktiki; prilabori; (- áhlaup) ataki; (- gys, háð, spott) moki; (- ráð fyrir)
supozi; (- við) ripari; (- upptækt) konfiski; (- sér upp) afekti, ŝajnigi; (- að engu) neniigi, nuligi;
(- grein fyrir) klarigi; (- sér far um) klopodi; peni; (- upp (reikning)) likvidi; (- út, um kýli)
malfermiĝi, elpusi; (- út skip) ekipi, provizi ŝipon por fiŝkaptado; (- út af við) detrui; pereigi;
ruinigi; neniigi; mortigi; (- að sárum) bandaĝi.
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gerandi -a, -endur m (í málfr.) subjekto; (í stærðfr.) faktoro.
gerast -ðist vrefl (verða) fariĝi; (bera við) okazi.
gerð -ar, -ir f faro, ago; laboro; fabrikado; produktado; konstruado; (bygging) strukturo; (lögun,
snið) formo, fasono; (tegund, árgerð, t. d. bíla) modelo; (eðli) eco, naturo; (gerjun) fermentado;
(dómur) arbitracio; (segja upp -) eldiri -, anonci verdikton.
gerðabók f protokolo.
gerðardómur m (dómsorð) arbitracio; (dómsmenn) arbitraciantoj, -antaro, -uloj, -ularo.
gerðarlegur adj belstatura, belstruktura; (um andlit) esprim-,karakter-plena.
gerði -is, - n plektobarilo; (lim-) heĝo; (umgirt svæði) ĉirkaŭbaritaĵo; ĉirkaŭbarita paŝtejo.
gerill -ils, -lar m bakterio, mikrobo.
gerilsneyða v senmikrobigi, pasteŭrizi; antisepsi, asepsi.
gerjast -aðist v fermenti.
gerjun -ar f fermentado.
gerla adv (gjörla) (skýrt) klare; (fullkomlega, alveg) tute, plene; (nákvæmlega) precize, ekzakte,
akurate.
gerlafræði f bakteriologio, mikrobiologio.
gerlarannsóknarstofa f bakteriologia laboratorio.
gerlavörn f asepso, antisepso.
gerlegur adj farebla, efektivigebla.
Germani -a, -ir m ĝermano.
germanskur adj ĝermana.
germynd f aktivo, aktiva konjugacio.
gerningar mpl sorĉ(ad)o; sorĉaĵo, magiaĵo.
gerræði -is n arbitr(ec)o.
gersamlega adv tute, plene.
gersemi -is, -ar, n en sg, f en pl trezoro.
gerskur adj (rússneskur) rusa, soveta.
gervallur adj tuta, plena.
gervi -is, - n (búningur) kostumo; (útlit) aspekto; figuro; formo.
gervi- prefikso falsa, pseŭda, artefarita.
gervihár n peruko.
gervileiki -a m talento; belstatur(ec)o, bela aspekto.
gervimaður m pseŭdohomo, kvazaŭhomo.
gervinafn n kaŝnomo, pseŭdonomo, pseŭdonimo.
gervitennur fpl artefaritaj dentoj, falsaj dentoj.
gestaboð n festeno.
gestabók f gastlibro.
gestafluga f tineo.
gestagangur m alvenado -, torento -, svarmo da gastoj.
gestastofa f salono.
gestaþraut f tempopasigilo (por gastoj).
gestgjafi -a, -ar m gastiganto; gastejmastro.
gestrisni fsenfl gastamo, gast(ig)emo.
gestur -s, -ir m gasto; vizitanto; fremdulo.
geta gat, gátum, getað v (vera fær um) povi, kapabli; (ná, öðlast) akiri, atingi.
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geta gat, gátum, getið v (- börn) generi, naskigi; (- upp á, - gátu) diveni; solvi; (- sér til) konjekti;
supozi; (- um) mencii, priparoli; citi; (eins og nærri má -) (mem)kompreneble, kiel oni povas
pensi (imagi).
getgáta f konjekto; supozo; hipotezo.
getnaðarfæri -is, - n generaj organoj; (- karls) peniso; (- konu) vulvo.
getnaður -ar, -ir m (- barns) generado; (- í móðurkviði) koncipo, gravediĝo; (fæðing) akuŝo, nasko;
(fóstur) embrio; feto.
geyma -di v konservi; gardi; prizorgi; (leggja til hliðar) rezervi; (- til næsta dags, fresta) prokrasti.
geymd -ar, -ir f (handrits) tradicio.
geymir -is, -ar m rezervujo.
geymsla -u, -ur f konservejo; (smáhirsla) konservujo; (fela í hendur til -u) deponi al.
geymsluhús n magazeno, konservejo.
geysa -ti v forte (furioze) sin antaŭenĵeti, impet(eg)i; (fara, ríða geyst) impete kuri, - rajdi.
geysilegur adj (stór) eksterordinara, grandega; (ofsalegur) impet(eg)a.
gifta -ti v edz(in)igi; geedzigi; doni kiel edzinon.
gifta -u f (gæfa) feliĉo; prospero; sukceso.
giftast -ist v edz(in)iĝi; geedziĝi; interedziĝi, kunedziĝi.
gifting -ar, -ar f edziĝo; (- niður fyrir sig) mezalianco, misedziĝo, malsamranga edziĝo, (um
þjóðhöfðingja) morganata edziĝo.
giftingarathöfn f edziga ceremonio.
giftingarveisla f edziĝofesteno, edziĝa festeno.
giftumunur m sukcesa diferenco.
giftusamlegur adj feliĉa, sukcesa; sukcesodona.
gigt -ar f reŭmatismo.
gikkur -s, -ir m (drembinn maður) arogantulo; dando; stultulo; (matvandur) frandemulo; (- á byssu)
ĉano.
gil -s, - n ravineto, riverkav-ego, -aĵo.
gilda -ti v (að lögmæti) validi; (að verðmæti) valori; (þýða) signifi; (mig -ir einu) tutegalas, estas
indiferenta por mi, ne interesas min.
gildi -is, - n valid(ec)o; valoro; kvalito; kurso; (iðnaðar-, verslunarfélag) gildo; (nema úr -) abolicii;
nuligi, forigi; senaŭtentigi.
gildra -u, -ur f kaptilo.
gildur adj (lögmætur) valida, laŭleĝa; kuranta, aŭtentika, oficiale certigita; (digur) dika, korpulenta;
(taka gildan) aprobi (kiel validan), preni kiel laŭleĝan.
gimbur -rar, -rar f ŝafidino.
gimsteinasali m gemisto; juvelisto.
gimsteinn m gemo; juvelo.
gin -s, - n faŭko; (- og klaufa- veiki) afta epizootio.
ginkeyptur adj fervora aĉeti.
ginna -ti v logi; (afvegaleiða) delogi; trompi.
ginningarfífl n delogita stultulo.
ginnungagap n ĥaoso, kaoso.
gips n gipso (kalciosulfato).
gipskalk n stuko.
gipsleggja v stuki.
gipsrós f (á lofti) (gips)rozeto.
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girða -ti v (ĉirkaŭ)bari; (- fyrir e-ð) malhelpi, bari.
girðing -ar, -ar f barilo, muro; (rimla-) palisaro; (grindverk) krado.
girnast -tist v deziri; aspiri; avidi.
girnd -ar, -ir f aspiro, dezirego; avid(ec)o; (holdleg -) volupto; (líta girndarauga) (avide) okul(ad)i, umi.
girni -is, - n (þarmar) intesto, ileo; (strengur úr þarmi) intesta -, ilea ŝnuro; (öngultaumar) fadeno
por fiŝhoko.
girnilegur adj aspirinda; dezirinda; alloga; apetit-a, -iga, -veka.
gisinn adj maldensa; malkompakta; (um vefnað o. fl.) aĵura; krada.
giska -aði v konjekti; supozi; (á að -) proksimume.
gista -ti v gasti; tranokti, noktorest(ad)i.
gistihús n gastejo, hotelo.
gígja -u, -ur f liuto; violono; harpo.
gígur -s, -ar m (eld-) kratero.
gína gein, ginum, ginið v oscedi, vaste malfermi la buŝon; (- við agni) gluti logaĵon.
gína -u, -ur f manekino.
gír -s, -ar m (í hreyfli) rapidumo.
gíraffi -a, -ar m ĝirafo.
gírugur adj (manĝ)avida, englutema.
gísl -s, -ar m garantiulo; kaŭciulo.
gítar -s, -ar m gitaro.
gjafatími m tempo por furaĝi (nutri) en la stalo.
gjafmildur adj donema.
gjaforð n edziĝopartio.
gjafvaxta adj edziĝmatura, pubera.
gjald -s, gjöld n (borgun) pago; honorario; (peningar) mono; (reglubundið -, árgj.) kotizo; (skattur
þegna) imposto, depago; (- skattríkis) tributo; (- stríðsskaðabóta) kontribucio; (bætur)
kompens(aĵ)o; (endurgjald) rekompenco; (gjöld) elspez-oj, -aro; (æ sér gjöf til gjalda) donaco
postulas rekompencon.
gjalddagi -a, -ar m pagdato.
gjaldeyrir m mono, valuto.
gjaldfær adj pagokapabla, pagopova, solventa.
gjaldgengur adj valida, kuranta.
gjaldkeri -a, -ar m kasisto.
gjaldkræfur adj pagota, pagpostulebla.
gjaldmælir m taksimetro.
gjaldskrá f tarifo, prezaro.
gjaldþegn m impostpaganto.
gjaldþrot n bankroto.
gjall -s n skorio.
gjalla gall, gullum, gollið v (ek)soni; (- við) resoni, eĥi; (um ránfugla) krii, bleki.
gjallarhorn n laŭtparolilo, megafono; korno de Hejmdal en la skandinava mitologio.
gjamma -aði v boj-eti, -aĉi.
gjarn adj ema, inklina.
gjarna(n) adv volonte.
gjá -ar, -r f (ter)fendego, interkrutejo.
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gjálfra -aði v (um öldur) plaŭd(et)i; (um hunda) bojadi.
gjálífi -is, n frivola -, malĉasta -, diboĉa vivo.
gjóla -u, f (malvarma) bloveto, - vento.
gjósa gaus, gusum, gosið v ŝpruci, elsputi, elĵeti; (um eldfjöll) erupcii; (um vind) blovi; (- upp, um
orðróm, veiki) ekkomenci, furiozi, subite disvastiĝi.
gjóstur -urs, -ar m malvarma blovo, - vento; (súgur) trablovo.
gjóta gaut, gutum, gotið v (um dýr) katidi, hundidi, ratidi o. s. frv., naski; (- hrognum) fraji; (augum) ŝtelrigardi, deflanke okuli, rigardi el la angulo de la okulo.
gjóta -u, -ur f (djúp hola) (profunda) kavo, groteto, kaverneto.
gjöf gjafar, gjafir f donaco; (fóðrun) nutrado, furaĝado; (taka fé á -) meti la ŝafaron en stalon por
doni al ĝi furaĝon.
gjögur -urs, - n klifo; kaverno.
gjökta -ti v (slást til) klaki, knari, kraki; (ríða hægt) trotrajdi.
gjör-, gjöra = ger-, gera.
gjörð gjarðar, gjarðir f zono; (- á tunnu) ringego.
glaðlegur adj gaja, ĝojmiena.
glaðna -aði v fariĝi gaja, - ĝojmiena; sereniĝi.
glaðning -ar, -ar f, glaðningur -s, -ar m (hressing) refreŝigaĵo; regalo; (gjöf) donaco (de frandaĵoj),
ĝojigaĵo; (skemmtun) amuzaĵo, plezuro.
glaður adj ĝoja; (kátur) gaja; (glaða sólskin) radianta sunlumo; (eldurinn logar glatt) la fajro brulas
gaje.
glaðværð f gajeco; vigleco; ĝojo; amuzaĵo; plezuro.
glampi -a, -ar m brilo, lumo; rebrilo, refrakto.
glamra -ði v tinti; klaki; kraki.
glansa -aði v brili, radii, glacei.
glappaskot n eraro.
glapsýn f iluzio..
glas -s, glös n glaso; (smáflaska) flakono; ampolo.
glata -aði v perdi; (tortíma) pereigi, detrui.
glaumur -s m bruo; (- og gleði) bruanta ĝojo, bruo kaj ĝojo.
glámskyggn adj erarvida, misvida.
glápa -ti v gapi, rigardadi.
gleða -u, -ur f (fugl) milvo.
gleði fsenfl ĝojo.
gleðiboðskapur m ĝojiga sciigo, - novaĵo; (- Krists) evangelio.
gleðibragð n ĝoja esprimo, esprimo de ĝojo.
gleðikona f amor-antino, -atino, amaĵistino, amdonantino.
gleðileikur m komedio.
gleðja gladdi v ĝojigi; (gleðjast) ĝoji.
gleiðgosi m fanfaronulo, aplombulo.
gleiður adj (opinn) (vaste) malfermita; disetendita; (um línur, geisla) diverĝa; (gleitt horn) obtuza
angulo; (gleitt letur) interspacigitaj literoj; (hreykinn) fanfarona; (glaðkampalegur) gaja, vigla.
glenna -ti v disstreĉi, disetendi; vaste malfermi; (- sig, um veður) sennubiĝi, klariĝi, sereniĝi; (- sig
i framan) grimaci.
glens n ŝerco; gajeco.
glepja glapti v ĝeni; konfuzi; malhelpi; (tæla) delogi, forlogi; (- sýn) iluzii, fari iluzion al; trompi.
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glepsa -aði v ekmordi.
gler -s, - n vitro.
glera -aði v glazuri, emajli.
gleraugnahús n okulvitrujo.
gleraugu npl okulvitroj.
glerháll adj glacoglata, glace glitiga.
glerskápur m (til sýningar) elmontra vitroŝranko, vitrino.
glerungsmynd f vitralo; mozaiko.
glerungur -s, -ar m glazuro, emajlo; (ís) glaceglata glacio.
glervökvi m (í auga) vitreca korpo (fluidaĵo) de la okulo.
glettinn adj petol(em)a; ĉikanema.
gleyma -di v forgesi; (- sér) sinforgesi.
gleymmérei -s, - n miozoto, ne-forgesu-min.
gleypa -ti v gluti, engluti; (- í sig svo ekkert verði eftir) forgluti.
gleypur adj poroza.
gliðna -aði v fendiĝi; maldensiĝi, malkompaktiĝi, krevi.
glimmer -s n glimo.
glingra -aði v tuŝeti, fingrumi; (daðra) amindumi, flirti.
glingur -urs n (glysvarningur) luks-aĵoj, -artikloj; galanterio; (vanta) brilaĵo, vantaĵoj; ludiloj.
glit -s n brilo; orbrodaĵo, brokato.
glitofinn adj orbrodita, brokita.
glitra -aði v trembrili, treme rebrili, glim(bril)i.
glitsauma v orbrodi.
glitvefa v broki, brodteksi.
glitvefnaður m brokato, orŝtofo.
glíma -di v lukti.
glíma -u, -ur f lukto, luktado.
glímni fsenfl luktolerteco.
glímubelti n luktada zono.
glímubragð n luktartifik(aĵ)o.
glímukappi m luktoĉampiono, eminenta luktisto.
glímukóngur m luktada majstro.
glímumaður m luktisto.
gljá -ði v (glansa) brili, glacei; (gera -andi) briligi, glaceigi; (slikja, steina tau) apreturi; (um skó)
ciri.
gljábrenna v glazuri; emajli.
gljáfægja v poluri.
gljái -a m glaceo; brilo.
gljákembdur adj kun glatigitaj haroj, glate kombita.
gljákol n antracito.
gljákvoða f lako.
gljáleður n glacea ledo.
gljápappír m glacea papero.
gljásilki n atlaso, vakstafto.
gljásterkja f (glaceiga) amelo.
gljásvartur adj brilnigra, glace-nigra.
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gljásverta f (á skó) ciro.
gljúfraskarð n interkrutejo, roka breĉo.
gljúfur -urs, - n roka ravino; kanjono.
gljúpur adj mola, por(oz)a; (viknandi) kortuŝita, emociita, movita.
glompa -u, -ur f fend(et)o; truo; krevaĵo; manko; eraro; (eyða í riti) lakuno.
glopra -aði v perdi.
glotta -ti v rikani, duonridi, mokrideti.
glóa -ði v (skína) brili; glimi; (- af hita eða eldmóði) ardi; inkandeski; bruli.
glóaldin n oranĝo.
glóandi adj inkandeska, ard(ant)a; brule varma.
glóbjartur adj (um hár) orblonda; (um veður) brilhela, serena.
glóð -ar, -ir f ardaĵo, inkandeskaĵo, karbardaĵo.
glóðarauga n blua okulo.
glóðarker n inkandeskujo.
glóðarlampi m inkandeska lampo, ampolo.
glóðarrist f kradrostilo.
glóðvolgur adj varmeta, agrable varma.
glófextur adj (um hest) helkolhara.
glófi -a, -ar m ganto.
glóhærður adj (or)blonda.
glópur -s, -ar m gapulo, stultulo, malspritulo, idioto.
glóra -u, -ur f lumeto, brileto; (sjá glóru) vidi malklare, - obtuze.
glórulaus adj blindiga, malluma.
glósur fpl glosaro, notaro, komentario; (dylgjur) malicaj aludoj.
glufa -u, -ur f fendeto, krevaĵo, apertureto.
gluggagrind f fenestroframo.
gluggakarmur m fenestro(en)kadr(aĵ)o.
gluggakista f fenestrokornico.
gluggapóstur m fenestro-fosteto, - kruceto.
gluggatjald n (gardína) (fenestro)kurteno; (hlíf) ĵaluzio.
gluggi -a, -ar m fenestro.
glundroði -a m konfuzo, malordo; tumulto.
glúrinn adj lerta; praktika; sagaca.
glymja glumdi v (drynja) muĝi, tondri, krak(brueg)i; (hljóma) (re)soni, eĥi.
glyrna -u, -ur f okul(aĉ)o; (- af e-u) gut(et)o.
glys -s n glimbrilaĵoj; pompo.
glysvarningur m galanterio; luksaĵoj; glimaĵoj.
glýja -u, -ur f vualo, nebulo, nubo (antaŭ la okuloj), blindetigo.
glæða -ddi v (re-, ek-)flamigi; vivigi; bruligi, ardigi; veki; plifortigi; pligrandigi.
glæður fpl sjá glóð.
glæfralegur adj danĝera; aŭdaca, riska.
glæframaður m aŭdaculo; aventuristo, fripono.
glænýr adj tute freŝa.
glæpaferill m krima kariero, - vojo.
glæpamaður m krimulo.
glæpamál n kriminala afero, - proceso.
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glæpsamlegur adj krima; krimofara.
glæpur -s, -ir m krimo.
glær adj diafana; klara.
glæsibragur m eleganteco, pompo.
glæsilegur adj eleganta, pompa; pitoreska.
glæta -u, -ur f lumeto; (- af brennivíni) gut(et)o da brando.
glöggskyggn adj klarvida, akrevida; sagaca; distingiva.
glöggur adj (glöggskyggn) akrevida; subtila; sagaca; (greinilegur) klara, disting(ig)a, subtila.
glöggva -aði v (- sig á e-u) refreŝigi, certigi (klarigi) (al si), sin orienti.
glötun -ar f pereiĝo, detruiĝo, ruiniĝo.
gnauða -aði v murmuradi, muĝetadi, sibladi.
gneisti -a, -ar m fajrero.
gnesta gnast, gnustum, gnostið v kraki; tinti.
gnípa -u, -ur f montpinto, montosupro.
gnísta -ti v (- tönnum) grinci (per la dentoj).
gnoð -ar, -ir f ŝipo.
gnótt -ar, -ir f abundeco, sufiĉegeco; multo, granda kvanto.
gnýr -s m tondra sono, - bru(eg)o, - krako; (öldu-) (ondo)muĝado.
gnæfa -ði v elstari; (- yfir, slúta) superpendi, korbeli.
gnægð -ar, -ir f abundeco (sjá gnótt).
goð -s, - n (guð heiðingja) pagana -, idolana dio; (skurðgoð) idolo, fetiĉo.
goðablót n ofero al la idoloj.
goðadrykkur m nektaro.
goðafræði f mitologio.
goðafæða f ambrozio.
goðatal n (ætt guðanna) teogonio.
goðgá -ar f ofendo al la dioj; peko.
goðheimur m mita mondo; dia mondo.
goði -a, -ar m idolana pastro, - paroĥestro, - templestro kaj komunuma ĉefo.
goðmagn n dia forto.
goð-spá f, -svar n orakolo.
goðsögn f mito.
goggur -s, -ar m hoko; hokstango; (nef á fugli) beko.
gola -u, -ur f bloveto, venteto, brizo.
golf -s n golfio.
golfranska f ĵargono, lingvaĉo.
Golfstraumur m la Golfa fluo.
Golgata f Kalvario.
gollurshús n (hjartapoki) korsako, perikardo.
golþorskur m grandega moruo.
gondól(l) -s, -ar m gondolo.
gorgeir -s m ŝvelparolo, aroganta parolo, bombasto, fanfaronaĵo, malhumileco.
gorkúla f agariko; fungo.
gormlaga adj spirala, spiralforma.
gormur -s, -ar m spiralrisorto, spiralo.
gormæltur adj (vera -) kartavi.
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gorta -aði v bombasti, fanfaroni.
gos -s, - n elsputo, (el)ŝprucig(ad)o; (eld-) erupcio.
gosberg n erupcia roko.
gosbrunnur m fontano.
gosdrykkur m ŝaŭmtrinkaĵo; limonado.
gosi -a, -ar m (í spilum) paĝio.
gota -u, -ur f (hrogn) fraj(aĵ)o.
gotneskur adj gotika.
gotrauf f frajdemeta truo, frajtruo; anuso.
góðbóndi m riĉa bienulo.
góðfús adj afabla, bonvola.
góðgengur adj (um hesta) kun agrabla paŝmaniero, ambl(eir)a.
góðgerð f bonfaro, bona ago, - traktado; (-ir, veitingar) regalo; gastam(ec)o.
góðgerðaheimili n gast-ama, -igema hejmo.
góðgerðastofnun f bonfara institucio.
góðgreni n (eðalgreni) piceo.
góðgæti -is, - n bongustaĵo, frandaĵo.
góðkunningi m tre bona -, intima amiko.
góðkunnur adj bonfama, bone konata.
góðlátur adj bonanima, bonkora.
góðmálmur m valormetalo.
góðmennska -u f bon-koreco, -fareco, -animeco; afableco, braveco; nobleco.
góðsviti -a m bona antaŭsigno, - aŭguro.
góður adj bona; (drenglundaður) nobl(anim)a, brava; bonkora; (þægur) bonkonduta, ĝentila;
(frískur) sana; (kær) kara; (arðsamur) profit-iga, -odona, (dugandi, hæfur) lerta, kapabla; sperta;
(vingjarnlegur) afabla; (talsverður) ioma.
góðverk n bonfaro, bona ago.
góðvild -ar f bonvol(ec)o, bon(kor)eco.
góla -aði v krii; ululi, hurli.
gólf -s, - n planko; (á fyrsta -i) en unua etaĝo.
gólfábreiða f tapiŝo.
gólfdúkur m vakstapiŝo, linoleumo.
góma -aði v tuŝi per la fingropinto, (ek)kapti.
gómhljóð n palat(al)a sono.
gómstafur m palatalo.
gómsætur adj bongusta; delikata.
gómur -s -ar m (í munni) palato; (á fingri) fingropinto.
góna -di v gapi, rigardaĉi.
grafa gróf, grófum, grafið v fosi; (- í málm) gravuri; (- undan, til falls) subfosi, sapei; (- e-ð upp)
elfosi; (- e-ð niður) enfosi; (jarða) enterigi, entombigi; (- í ígerð) pusi, abscesi.
grafari -a, -ar m tombisto, (tomb)fosisto.
grafhvelfing f subtera -, tunela -, tomba arkaĵo; (forn -) nekropolo, katakombo; (- undir kirkju)
kripto.
grafkyrr adj senmova; morte kvieta; inerta.
grafreitur m tombejo; (forn, gjarnan með grafhýsum) nekropolo.
grafskrift f epitafo.
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graftól n fosilo.
graftrarbóla f pustulo, pusa akno.
graftrarígerð f absceso; ulcero.
graftrarkýli n furunko, (pusa) absceso, flegmono.
graftrarnabbi m (holnabbi) fistulo; (graftrarnagli) furunko.
grallari -a, -ar m (antikva) psalmaro, -libro, Gradualo.
gramm -s, grömm n gramo.
grammófónn -s, -ar m gramofono, fonografo.
gramsa -aði v traserĉi, serĉe disordigi.
gramur adj indigna, kolereta.
granahár n buŝharego.
granatepli n granato.
granda -aði v (eyðileggja) detrui, pereigi; mortigi.
grandgæfni fsenfl akurateco, zorgemeco, honesteco, skrupuleco.
grandi -a, -ar m istmo, (mallarĝa) terkolo.
grandvar adj (samviskusamur) honesta; skrupula; (nákvæmur) akurata; zorgema.
granít -s n granito.
grannhorn n najbara angulo.
granni -a, -ar m najbaro.
grannskoða v detale esplori, zorgeme rigardi, atente observi.
grannur adj (grannvaxinn) svelta, gracila; (mjór) maldika; (magur) malgrasa.
gras -s, grös n herbo; (grös, jurtir) vegetaĵo(j), plant(aĵ)o(j), kreskaĵo(j); (fara til grasa) iri por
kolekti cetrarion (islanda(n) montmusko(n)).
grasafræði f botaniko.
grasafræðingur m botanikisto.
grasaseyði n citraria dekoktaĵo.
grasbreiða f herb(o)tapiŝo.
grasfláki m herbvast-aĵo, -ejo.
grasflöt f herbebenaĵo, herboplataĵo; herbobedo, razeno.
grasgefinn adj herbara, herboriĉa.
grasjurtir fpl herboj; (ættin) gramenacoj.
grasker n (jurt) kukurbo.
graslaukur -s, -ar m ŝenoprazo.
graslendi -is, - n herbejo, herbokampo, herbaro, herboriĉa tero.
grasnyt f herbutiligo, herbokulturo.
grassnigill m limako.
grassvörður m herbradikaĵo.
grastó f herbo, herbokovrita breto.
grautur -ar, -ar m kaĉo; (ruglingur) konfuz(aĵ)o; ĥaoso; miksaĵo.
gráblár adj grizblua.
gráð -s n ondo-, akvo-krispetiga vento, - blovo, bloveto, venteto, akvokrispiĝo; (föl) delikata
neĝotavolo.
gráða -u, -ur f grado.
gráðasmjör n ranca butero.
gráðugur adj (fíkinn) avida; (- í mat) englutema, manĝegema.
gráfíkja f figo.
109

grágrýti -is n dolerito.
grágæs f sovaĝansero.
gráhærður adj grizhara.
gráíróttur adj grizmakula, grizestria.
grálegur adj malica; kruda; kruela.
grálúsugur adj griza -, svarmanta je pedikoj.
grályndur adj (rætinn) malic(em)a; (undirförull) intrigema, ruza, falsema.
grámata -aði v (í) malklare vidiĝi, - aperi.
grár adj griza; (- hestur) blanka ĉevalo.
grásteindur adj ŝtalgriza.
gráta grét, grétum, grátið v plori; (- e-ð, harma) priplori; (fella tár) larmi, ellasi -, verŝi larmojn.
grátbæna -di v plorpeti, insiste peti.
grátekki m plorsingulto, plorĝemo.
grátittlingur m antuso.
grátklökkur adj larme emociita, - afekciita; melankolia.
grátstafur m plor(trem)o; (með -inn í kverkunum) per plortremanta voĉo.
grátur fpl (- í kirkju) altar-barilo, -podio.
grátur -s m ploro.
grávara f (griza) peltvaro, felvaro.
grávíðir m (griza) saliko.
greftra -aði v enterigi, entombigi.
greiða greiddi v (- hár) kombi; (- skuld) pagi; (- flækju) mal-, displekti, disligi; malimpliki; (- tillag)
kotizi; konribui; kontingenti; (- atlögu) ataki; (- högg) bati; (- götu) helpi, subteni, antaŭenhelpi.
greiðandi -anda, -endur m paganto; (- víxils) paganto de kambio, - trato, tratato.
greiðasala f vendado de loĝejo kaj manĝo, enloĝigejo.
greiðfara adj rapide iri, - veturi, - vojaĝi; (verða -) ricevi rapidan vojaĝon.
greiðfær adj facile trapasebla, facila, bona (vojo).
greiði -a, -ar m komplezo; servo; (veitingar) regalo; refreŝigo; (nætur-) (tranokta) loĝigo.
greiðka -aði v (pli)rapidigi.
greiðsla -u, -ur f kombado; pago.
greiður adj (ekki flæktur) neimplikita, neinterplektita, neĉirkaŭtordita; (ekki flókinn) nekomplikita,
klara; (auðveldur) facila; simpla; (fljótur) rapida, (um veg) facile (tra)pasebla, senbara.
greiðvikinn adj komplezema, servema, helpema.
greifadómur m grafeco, grafa rango.
greifadæmi n graflando.
greifi -a, -ar m grafo.
greifingi -ja, -jar m (rándýr) melo.
greifingjahundur m melhundo, vertago.
greikka -aði v plirapidigi; plifaciligi.
grein -ar, -ar f (á tré o. fl.) branĉo; (álma) alo; branĉo; brako; (vísinda-, náms-, iðn-) fako, branĉo,
objekto; (blaða-) artikolo; (laga-) paragrafo; (máls-) frazo; propozicio; alineo; (atriði) afero;
punkto; objekto; rilato; (gera - fyrir) klarigi, ekspliki; (taka til -a) konsideri, pripensi.
greina -di v (aðskilja) disigi, apartigi, dividi; (að-, auðkenna) distingigi, diferencigi; (að-, þekkja)
distingi, diferencigi; (skynja) percepti; aŭdi; vidi; senti; (- frá, skýra frá) raporti; referi; (benda á)
indiki; (í efnafr., rökfr., málfr.) analizi; (- á um) malkonsenti, malsamopinii; (sem fyrr greinir)
kiel antaŭe menciite; (- sjúkdóma) diagnozi.
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greinagóður adj kompren-ema, -pova, inteligenta.
greinargerð f raporto, referato; klarigo; rimarko; (formáli) enkonduko, antaŭparolo.
greinarmerki n interpunkcia signo.
greinarmunur m diferenco, distingiĝo; (gera greinarmun) distingi, diferencigi.
greinaskil n alineo; nova linio; - paragrafo.
greinast -dist v (hríslast) disbranĉiĝi, disdividiĝi.
greind -ar f inteligenteco; intelekto; prudento.
greindarpróf = gáfnapróf.
greindur adj inteligenta.
greinilegur adj (skýr) klara; (nákvæmur) detala.
greining -ar, -ar f analizo.
greinir -is, -ar m (í málfr.) artikolo.
greinóttur adj branĉoriĉa.
greip -ar, -ar f mankavo, manplato; fingra interspaco; (ganga úr -um) eskapi; (ganga í -ar) fali en la
manojn de, lasi sin kapti de, esti kaptata de; (láta -ar sópa) tute prirabi; (spenna -ar) manplekti,
plekti la manojn.
gremja -u f (þykkja) indigno; kolero; (angur) ĉagreno.
gren(i) -is, - n (vulpa) kuŝejo; (hreysi) domaĉo; kabano.
grenitré n abio; (hvít-) piceo.
grenja -aði v plor-egi, -aĉi, kriaĉi; muĝi.
grenjaskytta f vulpo-ĉasisto, -kaptisto.
grennast -tist v maldikiĝi; sveltiĝi.
grennd -ar f najbaraĵo, ĉirkaŭaĵo, proksimaĵo.
grennslast -aðist v informiĝi (pri); esplori.
greppitrýni n vizaĝaĉo; malbelulo.
gresja -u, -ur f stepo.
gretta -i v (sig) grimaci, fari grimacojn, sulk(ig)i la vizaĝon.
grey -s, - f (tík) hundino; (garmur) mizerulo, kompatindulo.
greypa -ti v (- fals) foldi; (- skrautrákir) kaneli; (- í tré eða málm, innleggja) inkrusti; (- gulli eða
silfri) damaskeni; (- fyrir geirnagla) mortezi; (- í umgjörð) enkadrigi; (skera, rista í) entranĉi,
skulpti.
grið npl paco; pardono; indulgo; absolvo.
griðastaður m rifuĝejo; azilo.
griðkona f servistino.
griðland n = griðastaður.
griðungur -s, -ar m virbovo.
griffill -ils, -lar m grifelo.
Grikki -ja, -ir m greko.
grikkur -s, -ir m ŝercruzeto, artifiko; domaĝo.
grilla -ti v (sjá óglöggt) malklare -, obtuze vidi; (- í bók, skrift) peni vidi, streĉi siajn okulojn por
vidi.
grilla -u, -ur f (ímyndun) imag(aĵ)o, fantazio; iluzio, deliro; ĥimero; (duttlungar) kaprico.
grimmur adj kruela; (um hund) mordema, atakema, sovaĝa; (nístandi) akra, pika, trapenetra.
grind -ar, -ur f krado; (hús-) trabaĵo, framo; (- til að þurrka á grænmeti o. fl.) hurdo; (burðar-, vatns) vekto.
grindverk n kradbarilo, balustrado.
111

gripahirðir m brut(ar)gardisto.
gripahús n stalo.
gripdeild f (pri)ŝtelado, (pri)rabado.
gripla -u, -ur f duonganto.
griptengur fpl prenilo, tenajlo.
gripur -s, -ir, m (hlutur) aĵo, objekto; (dýr-) trezoro, multvaloraĵo; (húsdýr) bruto; besto.
grisja -aði v (- skóg) maldensigi; (- í gegnum e-ð) esti travidebla, - aĵura.
grisja -u, -ur f (gisofið efni, traf) batisto; gazo; stamino; tulo.
grislingur -s, -ar m (pork)ido; etulo, malgrandulo.
gríðarlegur adj kolosa, giganta; terura.
gríma -u, -ur f masko.
grímudansleikur m maskobalo.
grímuklæddur adj maskita.
grín -s n ŝerco; amuzo.
grínleikari m farsa (revua) aktoro, histriono; gajigisto, komedia aktoro; ŝercludisto.
grínleikur m farso, revuo; (gamanleikur) komedio; ŝercludo.
grípa greip, gripum, gripið v kapti, ekpreni; (hnupla) prirabi, priŝteli; (skilja) kompreni, koncepti; (á kýlinu) tuŝi la dolor(ig)an absceson; (- fram í) interrompi; interpelacii.
grís -s, -ir m porkido.
grískkaþólskur adj grekkatolika, ortodoksa.
grískur adj greka.
grjón -s, - n grio.
grjót -s n ŝton(ar)o.
grjótgarður m ŝtona baril(mur)o.
grjóthrúga f ŝtonamaso.
grjótmulningur m (möl) dispecigitaj ŝtonetoj, gruzo.
grjótnáma f ŝton-ejo, -minejo, -rompejo.
grjúpán -s, - n kolbaso.
grobba -aði v bombasti, fanfaroni, ŝvelparoli.
grogg -s n grogo.
groms - n feĉo, sedimento.
grotna -aði v (rotna) putriĝi; (bráðna) fandiĝi; (eyðileggjast) detruiĝi.
gró -s, - n sporo.
gróa greri, gróið v (spretta) vegeti; kreski; ĝermi; burĝoni; (um sár) saniĝi, cikatriĝi; (um heilt)
reboniĝi, repaciĝi.
gróðabrall n spekulacio.
gróðafélag n spekulacia kompanio.
gróði -a m profito; plusvaloro; gajno.
gróðrarmold f fekunda tero, humo.
gróðrarstöð f plantejo, vegetejo.
gróðrartími m kreska -, vegeta periodo.
gróður -urs m vegetaĵoj, kreskaĵoj, plantaĵoj.
gróðurdýr n zoofito.
gróðurhús n (plant)varmejo, oranĝerio.
gróðursetja -ti v planti.
gróðursæll adj kreskaĵoriĉa, fekunda tero.
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gróf -ar, -ir f kavo; fosaĵo.
grófur adj maldelikata; (ósléttur) malglata, malebena; (ruddalegur, óheflaður) triviala, vulgara,
kruda.
gróhirsla f sporujo.
grómtaka v (tra)penetri.
grómtekinu adj penetrita de malpuraĵo (koto aŭ graso).
grópa -aði v foldi; (sjá greypa).
gróusaga f malica malveraĵo, mensograkonto, kalumnio, klaĉo.
gróæxlun f spora generado.
grufla -aði v palpi; (hugsa um) mediti, pripensi.
grugg -s n feĉo, sedimento; malklarigita fluaĵo.
gruggglas n sedimentujo, filtrilo.
gruggugur adj malklarigita (de ŝlimo, koto; feĉo, sedimento; precipitaĵo).
gruna -aði v suspekti; (ætla, hyggja) supozi; (- um græsku) malkonfidi.
grund -ar, -ir f (jarðvegur) grundo, tero; (grasvöllur) herbejo, herbokampo.
grunda -aði v pripensi, konsideri.
grundvalla -aði v (byggja á) bazi, fundamenti; (stofna) fondi, establi.
grundvallaratriði n elemento; bazo, fundamento.
grundvallarlög npl fundamenta leĝo.
grundvallarregla f fundamenta regulo; principo; aksiomo.
grundvöllur m (jarðvegur) grundo, ter(pec)o; (undirstaða) bazo, fundamento; elemento; (frumatriði)
principo; elemento.
grunn -s, - n malprofundaĵo, rifo; grundo, fundo; (standa -) sur- fundiĝi, surgrundiĝi.
grunnflötur m areo, plano; (baksvið) fono.
grunnfær adj supraĵa.
grunnhygginn adj stulta, nepripensema.
grunn-kaup n, -laun npl baza salajro.
grunnmynd f plano.
grunnsakka f sondilo.
grunnsævi -is n malprofunda akvo.
grunnur adj malprofunda.
grunnur -s, -ar m (botn, undirstaða) fundo; fundamento; bazo; (flötur í mynd) plano; (baksvið)
fono.
grunsamlegur adj suspekt(ind)a, malkonfidinda, nefidinda.
grunur -s m suspekto.
grúfa -ði v antaŭenkliniĝi; kuŝi survizaĝe; (- yfir) superpendi, minaci.
grúi -a m aro, svarmo, amaso.
grúska -aði v esplori, studi.
grútur -s m fiŝolea sedimento, - feĉo.
grybba -u, -ur f koleremulino, furiozema virino.
gryfja -u, -ur f fosaĵo, kavaĵo; (safn-) kloako, sterkejo; (súr- heys-, korn-, matjurta-) silo.
grynna -ti v malprofundigi.
grynning -ar, -ar f malprofundaĵo, rifo.
grýla -u, -ur f gigantinaĉo.
grýlukerti n pendglaciero.
grýta -ti v (lemja grjóti) ŝtonumi, ŝtonmortigi; (- e-u, kasta) ĵetegi.
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grýttur adj ŝtonoza, ŝton(o)plena.
græða græddi v (- fé) gajni, profiti; (- sár) kuraci, sanigi; (- teinung á tré, líffæri á annað) grefti,
inokuli; (- upp, rækta) kulturi.
græðgi fsenfl avideco; (ofsi) impeto; (mat-) englutemo, manĝegemo.
græðifingur m ringfingro.
græðisúra -u, -ur f plantago.
græðlingur -s, -ar m markoto; greftaĵo.
grænjaxl m nematura bero.
grænkál n (verd)brasiko.
Grænlendingur -s, -ar m grenlandano, inuko.
grænmeti -is n legomo.
grænn adj verda; (barnalegur) naiva; stulta.
grænsápa f mola sapo.
græska -u f malico.
gröf grafar, grafir f fosaĵo; (- í kirkjugarði) tombo.
gröftur graftar m (í kýli) puso; (verkn. að grafa) fosado.
grön granar, granir f lipharoj; lipo.
gubba -aði v vomi.
guð -s, -ir m Dio; (guði sé lof!) dank' al Dio!; (guð gefi!) Dio volu!; (ef guð lofar) se Dio volas; (í
guðs nafni!) pro Dio! en la nomo de Dio; (guðs mildi) graco de Dio; (það var guðs mildi að ..)
estis miraklo ke.
guða -aði v saluti per „Dia paco (graco) kun vi“, paci.
guðafæða f ambrozio.
guðaveigar fpl nektaro.
guðdómlegur adj dia.
guðfræði f teologio; religio.
guðfræðideild f la fakultato teologia.
guðhræddur adj pia, religiema.
guðlast -s n blasfemo.
guðlaus adj malpia; ateisma.
guðleysingi m malpiulo; ateisto.
guðníðingur m apostato, renegato; defalinto (de religio).
guðrækinn adj pia, religiema.
guðsafneitari m (sem neitar tilveru guðs) ateisto, nekredulo je Dio; (sem gengur af trú) apostato,
renegato, defalinto (de diismo).
guðsdýrkun f (di)kulto; diservo.
guðsfeginn adj ĝojega.
guðskista f almozkesto.
guðsmóðir f La Dipatrino, Madono.
guðsopinberun f revelacio; teofanio.
guðsorð n vorto de Dio, evangelia teksto.
guðspeki f teozofio.
guðspjall n evangelio.
guðstrú f kredo je Dio, diismo, deismo, teismo.
guðsþjónusta f Diservo, kulto, meso.
guðvefur m delikata silkteksaĵo, atlaso.
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gufa -aði v (verða að gufu) vaporiĝi; (- upp) forvaporiĝi, elvaporiĝi.
gufa -u, -ur f vaporo.
gufuhvolf n atmosfero.
gufukenndur adj vapora.
gufuketill m kaldronego.
gufusjóða v stufi, vaporkuiri.
gufuskip n vaporŝipo.
gufustrokkur m vaporcilindro.
gufustrókur m vaporkolono.
gugginn adj malsanaspekta, pala.
guggna -aði v cedi, ne plu rezisti, - kontraŭstari.
gula -u f (gulusótt) flava malsano, iktero.
gulbrystingur -s, -ar m rubekolo.
gull -s, - n oro; (barna-) ludiloj; (fjársjóður) trezoro.
gullaldar- prefikso klasika.
gullborðalagður adj or-galonita, -pasamentita.
gullbrúðkaup n ora edziĝo, ora jubileo de edziĝo.
gullbúinn adj ornamita -, garnita per oro.
gullfífill m (morgunfrú) kalendulo.
gullgerðarlist f alĥemio.
gullhamrar mpl komplimento, flataj vortoj.
gullhamstur m mezokriketo.
gullinn adj (úr gulli) ora; (gylltur) or-ita, -igita, -umita.
gullmura f printempa potentilo.
gullofinn adj or-brokita, -brodteksita.
gullregn n (tré) citizo.
gullrekinn adj ornamita -, garnita per oro.
gullrenndur adj ore inkrustita, damaskenita.
gullsauma v orbrodi; galoni, orpasamenti.
gullsmiður m or(aĵ)isto, juvelisto; (bjölluteg.) libelo.
gullstafur m (bókstafur) ora litero; (sproti) ora vergo, - bastono, - sceptro; (rák) ora strio.
gullþröstur m oriolo.
gulrófa f brasikrapo.
gulrót f karoto.
gulur adj flava.
gulusótt f flava malsano, iktero.
guma -aði v bombasti, fanfaroni.
gums - n miksaĵ(aĉ)o.
gunga -u, -ur f malkuraĝulo, timulo.
gunnfáni m standardo.
gusa(st) -aði(st) v (el)ŝpruc(ig)i; elverŝ(iĝ)i.
gustukamaður m homo bezonanta kompaton, - asiston, malriĉulo, almozulo, kompatindulo.
gustukaverk n bonfaro.
gustur -s, -ir m (tra)blovo; vento.
gutla -aði v plaŭdi; (um hljóðið) kluk(kluk)i.
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gúll -s, -ar m (bunga) ŝvelaĵo, bulo, elkreskaĵo; (munnur) buŝkavo; (útþaninn munnur) pufaj vangoj,
ŝvelbuŝo.
gúlsopi m plenbuŝo.
gúmmí -s n gumo.
gúrka -u, -ur f kukumo.
gyðingahatur n antisemitismo.
gyðingaprestur m (rabbí) rabeno.
Gyðingur -s, -ar m judo, hebreo, israelido; (Gyðingurinn gangandi) La vaganta judo.
gyðja -u, -ur f diino.
gylla -ti v or-i, -igi, -umi, -izi.
gylling -ar, -ar f or-umo, -igo, -izo; (glæstar vonir) iluzio.
gyllini -is, - n guldeno.
gyllinital n ora nombro.
gyllinæð f hemoroidoj.
gyrða -ti v (með gjörð, belti) zoni; buki.
gys n moko.
gýgur -jar, -ir f gigantino.
gæða gæddi v (- e-n e-u) (natur)doti (per); (- sér á) frandi, sin regali; (- e-m á) regali.
gæðablóð n bonanimulo.
gæðamaður m bona homo, bonanimulo, bravulo.
gæðaskáld n elstaranta -, eminenta poeto.
gæði npl (veraldar-) bonaĵo; komfortaĵo; (góðvild) bon-eco, -koreco, -animeco; (efnis-) kvalito,
boneco.
gæðingur -s, -ar m (stórættaður eða voldugur maður) nobelo; magnato; eminentulo; (vildar- vinur)
favorato; (góður hestur) bonĉevalo, amblulo.
gæfa -u f feliĉo; fortuno; sukceso.
gæftir fpl favora vetero por fiŝkaptado.
gæfudís f fortuno.
gæfur adj (um hesta) malsovaĝa, facile kaptebla; (rólyndur) dolĉ- anima, pacema, kvieta.
gægjast -ðist v ŝtelrigardi, spioni.
gæla -di v karesi.
gælunafn n karesnomo.
gær adv (í -) hieraŭ.
gæra -u, -ur f (ŝaf)felo.
gæs -ar, -ir f ansero.
gæsalappir fpl citilo(j).
gæsla -u f (umönnun) prizorg(ad)o, gard(ad)o; kontrolo; (varðhald) aresto.
gæslufangi m arestito.
gæslumaður m prizorganto; gardisto, -anto; inspektoro; flegisto; kontrolisto.
gæslustjóri m kontrola direktoro.
gæsluvarðhald n provizora aresto.
gæta -ti v (annast) prizorgi; gardi; (- að, veita athygli) atenti; observi; rimarki; noti; (hafa eftirlit
með) kontroli, inspekti; (varðveita, vernda) konservi, protekti; patroni; (- sín) sin gardi; (- barna)
varti; (- sjúklinga) flegi; (þess gætir ekki) ne estas rimarkebla, tion oni ne rimarkas.
gætinn adj (varkár) singarda; (athugull) atent(em)a, observema.
gætt -ar, -ir f (dyra-) (pord)apert-aĵo, -uro.
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gætur fpl observ(ad)o, atent(ad)o; (gefa -) observi, atenti (pri).
göfga -aði v nobligi.
göfugur adj (göfuglyndur) nobla, grandanima; (af aðalsætt) nobela; (háleitur) sublima.
gögn npl (skilríki) dokumentoj, legitim-ilo(j), -aĵoj; (bús-) iloj, ilaro.
göldróttur adj sorĉopova, magipova, posedanta sorĉan (magian) povon.
göltra -aði v vagi.
göng npl trairejo, trapasejo, koridoro; (námu-) ŝakto; (neðanjarðar-) tunelo; kanalo.
göngulag n paŝ-, ir-maniero; (gönguferð) piedirado, paŝado; (mars, músík) mars(ari)o.
gönuskeið n kaprompa kuro, - rajdo, - galopo; devojiĝo; ekstravaganco.
görn garnar, garnir f intesto.
gösla -aði v pene labori; sengarde vadi.
götulýsing f stratlumigado.
götumál n slango.
göturæningi m apaĉo.
göturæsi n kloako, stratkanal(et)o.
götustrákur m stratvagulo, bubaĉo.
H
haf -s höf n maro; oceano; (millibil) interspaco; streĉamplekso.
hafa -ði v havi; (ráða yfir) disponi (pri); (eiga) posedi; (- að engu) ignori, preteratenti; (- það gott)
bone farti, - vivi; (- á e-u, - á e-m) fari iun respondeca pri; riproĉi, malaprobi, kritiki; (- betur)
venki; (- á sér, bera) porti; (- á hendi starf) esti komisiita al; (- til að bera) esti naturdotita per; (mikið fyrir e-u) multe peni, klopodi; (- hátt) brui.
hafgúa -u, -ur f (hafgýgur) sireno.
hafís m mara -, polusa -, arkta glaci(blok)o, mara drivglacio.
hafmey f sireno, virino de la maro, nikso.
hafna -aði v rifuzi; malakcepti; (- tilboði) rifuzi akcepti (malakcepti) (la) proponon; (- trú sinni)
defali -, deturniĝi de sia kredo (religio), forlasi sian kredon, apostatiĝi.
hafnarbakki m kajo, albordiĝejo.
hafnargarður m moleo; ĝeto.
hafnargjald n (- skipa) havendepago, -imposto; (- vara, tollur) havendogano.
hafnarkví f doko, havenbaseno.
hafnarsjóður m havenkaso.
hafnarvörður m haven-vokto, -kontrolisto, -intendanto.
hafnbann n blokado (de haveno).
hafnsaga f ŝipgvidado, pilotado.
hafnsögumaður m piloto, ŝipgvidisto.
hafra(mjöls)grautur m aven(faruna )kaĉo.
hafragrjón npl avengrio.
haframjöl n avenfaruno.
hafrar mpl aveno.
hafraseyði n avendekokto.
hafrót n ondo-ĵetado, -frapado, mara furiozo.
hafsbrún f mara horizonto, - vidrando.
hafsíld f haringo.
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haft -s, höft n (fjötur) ligilo, kateno; (hindrun) malhelpo; baro; obstaklo; obstrukco; (þrep) ŝtupo; (á líffærum, tungu-) ligamento (de la lango); (spöng yfir e-ð) (natura) ponteto, interligaĵo; (- á
hesti) piedligilo, kurobstaklo.
haftyrðill -ils, -lar m mergolo.
hafur -urs, -rar m virkapro.
hafurtask -s n pakaĵo, havaĵo, posedaĵo.
hag(virk)ur adj manlerta; praktika.
haga -aði v (koma fyrir) aranĝi; ordigi; (- sér) konduti, sinteni; (- verki, fara að) manovri; (eins og
til hagar) laŭ la cirkonstancoj, - - situacio.
hagaganga f paŝtado.
haganlegur adj oportuna, praktika; (þægilegur) komforta.
hagfelldur adj oportuna, favora; praktika; profitdona; utila, laŭcela.
hagfræði f (þjóðmegunarfræði) (nacia) ekonomio; (landshagsfræði) statistiko.
hagfræðingur -s, -ar m ekonomiisto, statistikisto.
hagga -aði v movi; ŝanĝi; senordigi.
hagi -a, -ar m paŝtejo, herbejo.
hagkvæmur adj sjá hagfelldur.
hagl -s, högl n (- úr lofti) hajl(er)o; (- í byssu) plumbero.
haglabyssa f plumbera pafilo.
hagldabrauð n krakeno.
hagleiksmaður m art-ulo, -isto, teknik-ulo, -isto, manlertulo.
hagleikur m arteco, tekniko, manlerteco.
hagl-él n, -hríð f hajl(neĝ)o.
hagmæltur adj posedi (havi) talenton al versfarado (al rimado).
hagnaður -ar m (gróði) profito, gajno, plusvaloro; (gagn) utilo.
hagnýta v apliki; utiligi; ekspluati; profiti; uzi; praktiki.
hagnýtur adj praktika; (hagnýt sálarfræði) aplikita psikologio.
hagræða v aranĝi; ordigi; komfortigi; (breyta, laga til) modifi.
hagræði -is n (þægindi) komforto; (gagn, nytsemd) utilo; (hagnaður) profito.
hagsbót f profito, plibonigo de la cirkonstancoj.
hagskýrsla f statistiko.
hagsmunir mpl intereso; profito.
hagstofa f statistik(a ofic)ejo, departemento pri statistiko.
hagstæður adj favora, oportuna; profita.
hagsveifla f konjunkturo.
hagsýnn adj ekonomia, praktika; prudenta; antaŭvid(em)a.
hagsæld -ar, -ir f bonstato; prospero; florado.
hagtíðindi npl statistika bulteno.
hagur -s, -ir m (ástæður, kringumstæður) situacio, cirkonstanco, stato; (- verslunar, banka) financa
stato; (hagsmunir) intereso; profito; (sjá sér hag í) (antaŭ)vidi avantaĝon.
hagyrðingur -s, -ar m rimisto.
hagþorn -s, -ar m kratago.
hak -s, hök n (kontraŭ)hoketo.
haka höku, hökur f mentono.
hakakross m hokkruco, hakila kruco, svastiko.
haki -a, -ar m (jarðhögg) pioĉo; (krókstjaki) hok(stang)o.
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hala -aði v (toga að sér) tiri; (- upp t. d. flagg) hisi, suprentiri.
halaklipptur adj stumpvosta.
halarófa f sinsekvo, intersekvo (da), unuopa vico.
halastjarna f kometo.
hald -s, höld n (tak) preno; (leggja - á) konfiski; (koma að haldi) utili; (varðhald) aresto; (þol)
solideco, fidindeco; (handarhald) tenilo, anso; (pils- eða brókarhald) taliumo de jupo, pantalono.
halda hélt, héldum, haldið v (- á, - föstu) teni; (um ís) esti solida, fidinda; (- áfram) kontinui; (- á,
bera) porti; (- niðri í sér andanum) reteni la spiradon; (- fram hjá) kokri; (- fund) okazigi (fari)
kunvenon; (- fram) aserti; (- fast fram) insisti (pri); (- fast við, þrauka) persisti; (- uppi, styðja)
subteni, subporti; (ætla, hyggja) opinii, pensi; supozi; (- embætti) okupi (plenumi) oficon; (hátíðlegt) festi, soleni, celebri (feston); (- veislu) festeni.
haldgóður adj solida; fortika; firma; daŭra.
haldinn adj ekokupita de, ekposedita de, obsedita.
hali -a, -ar m vosto; (- veraldar) ekstremo de la mondo.
halla -aði v klini, oblikvigi; (- sér út af) kuŝiĝi; (- réttu máli) eldiri partian verdikton, esti partia;
(ekki mátti orðinu -) oni devis sin tre singarde esprimi.
hallamæla v niveli.
hallamælir m nivel(mezur)ilo.
hallandi adj oblikva, kliniĝanta.
hallargarður m (palac)korto.
halli -a m (hallandi) oblikvaĵo, (de)kliniĝo; (brekka) deklivo; (tap, tjón) perdo; malprofito; (tekju-)
deficito, manko.
hallmæla f mallaŭdi; riproĉi; (rægja) kalumnii, mallaŭde priparoli.
halloka adv (fara -) (iom post iom) suferi malvenkon.
halló! interj he!.
hallæri -is, - n malsatmizero; malbonrikolto; miskresko.
haltra -aði v lami.
haltur adj lama.
hama -aði v (sig) stari en ŝirmo, serĉi ŝirmon.
hamar -s, -rar m (verkfæri) martelo; (klettur) roko, ŝtonego.
hamarskalli m martelkapo.
hamarskúti -a, -ar m roka groto, - kaverneto, - korbelaĵo.
hamast -aðist v furiozi.
hamfarir fpl (hamskipti) ŝanĝo de figura formo (aspekto), metamorfozo; (æði) furioz(ec)o.
hamhleypa -u, -ur f monstro, metamorfozulo; (duglegur maður) eksterordinare kapabla, - fervora
kaj lerta, berserkosimila.
hamingja -u, -ur f feliĉo; (til allrar -u) feliĉe; (óska til hamingju) gratulon; (það veit hamingjan)
ĉielo (Dio) scias; (hamingjan hjálpi mér) Dio gardu min; (hamingja gefi) Dio (la fortuno)
permesu, (volu); (í hamingjunnar bænum) pro Dio; (hamingjunni sé lof) dank’ al Dio.
hamingjudis f fortuno.
hamingjudrjúgur adj feliĉa; favorata de la sorto, bonŝanca, sukces(ant)a, prosper(ant)a.
hamingjuósk f gratulo, bondeziro.
hamingjusamur adj feliĉa.
hamla -aði v bremsi; bari; kontraŭstari, malhelpi.
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hamla hömlu, hömlur f baro; (hemill) bremso; (andstaða) kontraŭstaro, malhelpo; (árband)
remilingo, remilligilo.
hampa -aði v (hossa) balanci; svingi; luli; (- e-u framan í e-n) loge montri (prezenti).
hampalítill adj senpena.
hampur -s m kanabo.
hamra -aði v marteli.
hamrabelti n roka zono, - strio.
hamraborg f roka kastelo.
hamragil n roka ravino, kanjon(et)o.
hamram(m)ur adj magia, sorĉa, posedanta magian povon ŝanĝi sian aspekton (formon),
metamorfoza; (afarsterkur) supernature (gigante, berserke) forta.
hamrasylla f roka breto, - kornico.
hamskipti npl figura transformo, metamorfozo.
hamslaus adj (hamstola) furioza, senbrida; freneza; sovaĝa.
hamstra -aði v (safna í bú) hamstri; akapari.
hamstur -urs, -rar m (dýr) hamstro; (gullhamstur) mezokriketo.
hamur -s, -ir m (skinn) haŭto, felo; (skap) humoro; (lögun, útlit) formo, figuro.
hanaat n kokbatalo.
hanabjálkaloft n subtegmento; mansardo.
hanagal n kokeriko.
hanakambur m kresto.
handa prep al, por; (það er mátulegt - þér) vi meritas tion (ĝin).
handaband n manpremo.
handafl n manforto.
handafli m manlaboro.
handahóf n hazardo; arbitro.
handalögmál npl pugnobatalo.
handan adv (fyrir -) trans, sur la alia flanko (bordo).
handapat n mangestado.
handarbak n man-dorso, -supro.
handarhald n tenilo, anso.
handarjaðar m manrando; (vera undir -ri e-s) esti sub la protekt(ad)o (protektorato) de iu.
handarkriki m akselo, subbrako.
handarmein n absceso sur la mano.
handarvana adj senmana.
handarvik n movo de la mano.
handaskil n (sjá -) distingi -, diferencigi la manojn.
handaskömm f hontiga laboro, skandalo.
handatiltekt f manuzo, labormaniero, manlerteco.
handavinna f manlaboro; (í skóla) slojdo.
handbók f (-, t. d. presta) manlibro; (minnisbók) agendo; memorlibro, notlibro; (útdráttur
vísindarits) kompendio.
handbragð n prilaboriteco; manuzo; manipulo.
handbær adj (við höndina) ĉemane, preta; (um fé) kontanta.
handfang n tenilo, anso; (meðalkafli) fusto.
handfesta f firmpreno.
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handfimur adj manlerta, fingrolerta.
handfjatla -aði v (þukla á) fingrumi, tuŝi; (meðhöndla) manuzi; manipuli; manovri; trakti.
handfylli f plenmano.
handfæri n (fiŝ)hokŝnuro.
handgenginn adj familiara, intima.
handhafaskuldabréf n obligacio de deponanto (prezentanto).
handhafi -a, -ar m deponanto.
handiðn f metio, (manlabora) profesio.
handíð -ar, -ar f arta metio.
handjárn n mankateno(j).
handklæði n man(viŝ)tuko, tualettuko.
handlagni f manlerteco.
handlangari -a, -ar m man-al-manservisto, helpanto.
handlaug f (handþvottur) manlav(ad)o; (þvottafat) (man)lavopelvo.
handleggsbrotna v rompi (al si) la brakon.
handleggur m (einnig upphandl.) brako; (framhandl.) antaŭbrako.
handleiðsla f (leiðbeining) gvidado; (vernd) protekt(ad)o; patronado.
handleika v fingrumi, tuŝi, manipuli, manovri.
handlækningafræði f kirurgio.
handlæknir m kirurgo, ĥirurgo.
handóður adj tuŝema; (um fisk) glutemega.
handrið n balustrado.
handrit n manuskripto.
handsama -aði v kapti; aresti.
handsax n (mallonga) sabro.
handselja v deponi, liveri (al iu) en la manojn.
handsetja v mane komposti.
handskjól n mufo.
handsmella f (í dansi) kastanjeto.
handstúka f manumo.
handtaka v aresti, kapti.
handtaska f mansako, valizo.
handvagn m trenveturilo.
handveð n deponita (enmanigita) kaŭcio (garantiaĵo).
handvegur m maniktruo; akselo.
handverk n manlaboro; metio.
handvömm f (vanræksla) malzorgemo; (lélegt smíði) malbona (hontiga) labor(it)aĵo, fuŝaĵo.
hanga hékk, héngum, hangið v pendi; (- úr e-u) elpendi.
hangikjöt n fumaĵita viando.
hangs - n maldiligenteco.
hani -a, -ar m (fugl) koko; (krani) krano; (speldi) klapo; (gikkur á byssu) ĉano.
hanki -a, -ar m (handarhald) tenilo, anso; (lykkja) banto.
hann pron pers li; (- rignir, - frýs, - er kaldur) pluvas, frostas, malvarmas.
hannyrðakona f lerta kudristino, - brodistino.
hannyrðaverslun f mercero.
hannyrðavörur fpl merceraĵoj.
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hannyrðir fpl kudrolaboro, virina manlaboro, brodado; brodaĵo.
hanski -a, -ar m ganto.
happ -s, höpp n bonŝanco, prospera (feliĉa) hazardo, sukceso; (hrósa happi) danki al la fortuno, bonŝanco; (með höppum og glöppum) iam kaj iam, de tempo al tempo, hazarde iam kaj iam.
happadráttur m bonŝanca kaptaĵo, - lotado.
happasæll adj prospera; sukcesa, bonŝanca.
happdrætti -is, - n loterio.
harðbakki m (fyrr en í -a slær) antaŭ ol la afero atingas la ekstremon; (sló í -a með þeim) ili
interdisputis, konfliktis, kverelis, malakordis.
harðbali m seka, preskaŭ senherba grundo.
harðbrjósta adj malmolkora, severa.
harðdrægur adj severa, rigora, senindulga.
harðfenni -is n malmola neĝamaso.
harðfiskur m sekigita fiŝo, sekfiŝo.
harðfylginn adj persista, tre energia.
harð-ger, -gerður adj hardita, energia; persista; rigora, malmolkora, severa.
harðhljóð n (málfr.) malmola plosivo (p, t, k kompare kun b, d, g).
harðindi npl (daŭra) severa vetero; malbonegaj tempoj mizeraj vivkondiĉoj.
harðlega adv rigore, strikte, forte.
harðleikinn adj senindulga, sovaĝa, malmildtrakta.
harðleitur adj krud(aspekt)a, malafabla.
harðlífi -is n mallakso, konstipeco.
harðlyndur adj malmilda, malmolkora, severa.
harðmæli -is n elparolo de p, t, k intervokale (en la islanda).
harðna -aði v hardiĝi, malmoliĝi.
harðneskja -u f rigoreco, tiraneco.
harðrétti -is n severa (rigora, suferiga) traktado; mizero, malsat(ec)o, malsatiĝo, manko de sufiĉa
nutrado.
harðræði -is n (harðstjórn) tiraneco, despoteco; (strangleiki) rigoreco; severeco; (kjarkur, harka)
hard(it)eco, kuraĝo.
harðskiptinn adj senindulga.
harðsoðinn adj malmole kuirita.
harðsóttur adj malfacila, malfacile venkebla (atingebla).
harðsperra f muskola rigideco, dolora rigideco de la muskoloj (membroj).
harðspori m hardtretita neĝo.
harðstjóri m tirano, despoto.
harðsvíraður adj malmolnuka, senkompata, malmolkora.
harður adj (- viðkomu) malmola; (strangur) severa, rigora, senindulga; (harðger) hardita; energia;
persista; (harðir kostir) malfavoraj (severaj, senindulgaj) kondiĉoj; (ákafur) intensa, impeta,
forta; (hart í ári) malfacilaj tempoj; (hraður) rapida.
harðvelli -is n malmola grundo.
harðvítugur adj malmolnuka, obstina, necedema, nefleksebla (karaktero), hardita.
harðýðgi fsenfl rigoreco, severeco, despoteco, tiraneco.
harðæri -is n mizera (malfacila) tempo.
harðæti n sek(igit)a (malmola) nutraĵo.
hark -s n tumulto, bruo.
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harka hörku f hard(it)eco, malmoleco; severeco; rigoreco; forteco.
harla adv tre.
harma -aði v (þykja leitt) bedaŭri; (syrgja) funebri; priplori.
harmafregn f malĝojiga sciigo, - novaĵo, - inform(iĝ)o.
harmakvein n lamentado, vekriado, ĝemoj kaj veoj.
harmdauði adj funebrata; priplorata.
harmkvæði n funebra kanto.
harmkvæli npl suferado; turmentado; mizero.
harmleikur m tragedio.
harmónika -u, -ur f harmoniko, akordiono.
harmónikubelgur m balgo (de akordiono).
harmur -s m (hryggð) malĝojo; doloro; (eftir dauðsfall) funebro.
harmþrunginn adj premegata de malĝojo; - funebro.
harpa hörpu, hörpur f harpo; (leika á hörpu) harpi, ludi (pinĉi) harpon.
harpeis -s m rezino.
hartnær adv preskaŭ.
haska -aði v plirapidigi; akceli.
hasla -aði v (- völl) ĉirkaŭmarkumi, ĉirkaŭbari, elekti batalkampon.
hastur adj (í orðum) mal-afabla, -milda; (um hest) trotpaŝa.
hata -aði v malami.
hattbarð n ĉapelrando.
hattur -s, -ar m ĉapelo.
hauður -urs, - n lando; tero; grundo.
haughús n sterkejo.
haugur -s, -ar m (hrúga) amaso; (fjós-) sterkejo; (áburður) sterko; (graf-) tombaltaĵ(et)o.
haukfránn adj akrevida (kvazaŭ falko).
haukur -s, -ar m akcipitro; nizo; falko.
haus -s, -ar m kapo.
hauskúpa f kranio.
haust -s, - n aŭtuno.
há -ði v (hindra) ĝeni, malhelpi, malfaciligi, maloportuni; malfortigi; (heyja) fari (militon).
há -r, -ar f (gras, hey) postherbo, postfojno; (hrosshúð) (ĉeval)- haŭto; (þing-) distrikto.
háaloft n subtegmento.
háaltari n ĉefaltaro.
háborð n ĉeftablo, honora loko ĉe la tablo; (eiga ekki upp á -ið) ne esti favorata.
háborg f citadelo.
hádegi -is n tagmezo.
hádegisbaugur m meridiano.
hádegisverður m (litli skattur) lunĉo.
háð -s n moko.
háðfugl m mokemulo.
háðglósur fpl mokaĵo, mokaludoj.
háðhvörf npl (málfr.) ironia metamorfozo.
háðrit n satiro, paskvilo.
háðung -ar f malhonoro, honto.
háður adj dependa.
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háfiskur m skvalo.
háfleygur adj altefluga; altespirita; idealema; nobla; sublima.
háflóð n altmaro.
háfur -s, -ar m naso, sakreto; (háfiskur) skvalo.
hágráta v laŭtplori, ploregi.
hágöfgi fsenfl ekscelenco; moŝto.
hákarl m ŝarko; (- sem matur) ŝarkaĵo.
hákarlalýsi n ŝarkoleo.
hákarlsskrápur m ŝarka (pikil)haŭto.
háleistur m ŝtrumpeto, duonŝtrumpo.
háleitur adj (göfugur) sublima; nobla; alta.
hálendi -is n montaro.
hálfa -u, -ur f (álfa) mondparto; (hlið) flanko.
hálfdrættingur m duonkvotulo je fiŝkaptado.
hálfgerður adj (hálfunninn) duone farita, - finita; (dálítið) iom(ete), parte; (reyndar) efektive, vere,
fakte.
hálfkæringur -s m indiferenteco; (með -i) duonŝerce, duonserioze.
hálfmálmur m metaloido.
hálfmáni m lunarko, lunkrescendo.
hálfpartur m duono, duona parto; (ég var -inn að hugsa um) mi iomete pripensis (konsideris), mi
duonintencis.
hálfrím n asonanco, duonrimo.
hálfur adj duona; (hálft í hvoru) parte, iom(et)e; (hálfu meira, verra) duoble (multe) plimulta, plimalbona; (til hálfs) duone, neperfekte; (í hálfum hljóðum) flustr(ant)e, per flustra voĉo.
hálfviti -a, -ar m idioto.
háll adj glit(ig)a, glata.
hálmstrá n pajlero.
hálmur -s m pajlo.
háls -, -ar m kolo; (kverkar) gorĝo; (faringo; laringo); (hæðardrag) altaĵkolo, montkolo; (- á skipi)
prua loko; (- á segli) ŝkoto; (liggja e-m á -i) pririproĉi.
hálsband n ĉirkaŭkolo, kolĉeno.
hálsbindi n kravato.
hálsbólga f gorĝinflamo, angino; laringito.
hálsgjörð f kol-zono, -ringo, -ĉeno.
hálshöggva v (hake) senkapigi.
hálskirtill m tonsilo, faringa glando.
hálsklútur m koltuko.
hálsmál n (höfuðsmátt) aperturo por la kapo; (kragi, líning) kolumo.
háma -aði v avide engluti, manĝegi.
hámark n maksimumo, plej alta grado; kulmino.
hámæli n komuna (publika) diro, onidiro, famo, disdiro.
hánorðan adv rekte el nordo.
hánorður n la vera nordo.
hápallur m podio.
hápunktur m (hámark) kulmino; plej alta grado.
hár adj (- í lofti) alta; (-, um hljóð) laŭta, forta; (hafa hátt) brui, laŭte paroli, - krii.
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hár -s, - n (eitt -) haro; (- á höfði) haroj, hararo; (lenda í - saman) malpaciĝi.
háraddaður adj laŭtvoĉa.
háreistur adj alt(e)konstruita.
háreysti fsenfl bruo, tumulto, laŭtaj voĉoj.
hárfagur adj belhara.
hárfínn adj maldika kiel haro; subtila; delikata.
hárgreiða f (har)kombilo.
hárkolla -u, -ur f peruko.
hárliðun -ar f krispig(ad)o de la haroj, frizado.
hárlokkur m (har)buklo.
hárnál f harpinglo.
hárpípa f hartubo, kapilaro.
hárpípuaðdráttur m kapilareco, hartuba altirforto.
hárprúður adj longhara.
hárréttur adj korekta, tute ĝusta.
hársár adj kun doloremaj haroj.
hárskeri m barbiro; razisto.
hársmyrsl n (har)pomado.
hárspenna f harbroĉo.
hársvörður m harfundo, harradikoj; skalpo.
hártogun -ar, -anir f disfendo -, dissplitigo de haroj; subtilaĉemo, sofismo.
hártoppur m hartufo.
háræð f kapilaro, harforma angio.
hás adj raŭka.
hásetaklefi m ŝipana kajuto.
háseti -a, -ar m ŝipano.
hásin f piedartika (Akilesa) tendeno.
háski -a m danĝero.
háskólaborgari m akademiano, akademia burĝo.
háskóladeild f fakultato.
háskólakennari m profesoro; docento.
háskólamaður m universitatulo, homo edukita en universitato.
háskólamenntun f universitata edukado.
háskólaráð n la akademia (eða universitata) konsistorio.
háskóli m universitato; akademio; kolegio.
háslétta f alt-ebenaĵo, -plataĵo, -nivelo.
háspeki f metafiziko.
háspenna f alttensio.
háspil n (tromf) atuto.
hástafir mpl majuskloj.
hástig n (í málfr.) superlativo; (hámark) maksimumo; kulmino.
hástöfum adv laŭt(voĉ)e.
hástökk n altsalto.
hásumar n somermezo.
hásæti n trono.
hátalari -a, -ar m laŭtparolilo, megafono.
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hátign f majesto, moŝto.
hátíð f festo; (afmælis-) jubileo; (halda -) festi, celebri feston.
hátíðabragur m festa tono, - karaktero, soleneco.
hátíðaljóð n kantato, celebra kanto.
hátíðasalur m solenejo, festo-salono, -ĉambrego; (í háskóla) aŭlo.
hátíðisdagur m festotago.
hátíðlegur adj solena, per festa tono; (sbr. impona, grandioza, majesta, brila, ceremonia, etiketa,
parada, emfaza); (halda hátíðlegan) festi, celebri, soleni.
hátta -aði v (sin) malvesti, - senvestigi; enlitiĝi.
hátta -aði v (haga til) aranĝi; (málinu er svo háttað) la afero staras tiel, la fakto estas.
háttalag n konduto, sinten(ad)o; maniero, metodo.
háttatími m enlitiĝa tempo.
háttprúður adj ĝentil(kondut)a, taktoplena.
háttur -ar, hættir m (siður) moro; (venja) kutimo; (fram-ferði, -koma) konduto, sinten(ad)o; (aðferð)
(ag)maniero, metodo; (í málfr.) modo; (bragar-) metriko; (mikils háttar) grava; eminenta;
altranga; (alls háttar) ĉiaspeca; (á hvern hátt?) kiel, kiamaniere; (á allan hátt) ĉiel, ĉiamaniere;
(ná háttum) alveni antaŭ enlitiĝo.
háttvirtur adj (alt)estimata.
hávaði -a, -ar m (háreysti) laŭteco, bruo; tumulto; (hávaðar á landi) amasiĝinta tero (sablo, glacio),
altaĵetoj, dunetoj; (flúðir í ám) kaskad(et)oj; (meginhluti) plej granda (eða ĉefa) parto.
háæruverðugur adj alt-honorinda, -respektinda, -estiminda.
hebreska -u f hebrea lingvo.
hefð -ar f uzukapo; (eignast vegna -ar) uzukapi; (upp-, heiður) honoro; gloro.
hefðarfrú f altrangulino, grandmonda (eða monduma; altranga) sinjorino.
hefilbekkur m rabotstablo.
hefill -s, heflar m rabotilo.
hefilspónn m rabotaĵo.
hefja hóf, hófum, hafið v (byrja) komenci, ek-, (- verk) eklabori; (lyfta) levi.
hefla -aði v (- við) raboti; (- segl) refi; aljardi; (heflaður maður) rafinita, ĝentil(hom)a; (óheflaður í
framkomu) malĝentila, cinika, kruda.
hefna -di v venĝi.
hefnd -ar, -ir f venĝo.
hefndargjöf f venĝa -, fatala donaco.
hefndarnorn f furio.
hefnigjarn adj venĝema.
hefta -ti v (fjötra) ligi, kateni; (- hest) piedligi, kurobstakli; (- bók) broŝuri; (hindra) bari; malhelpi;
obstakli; obstrukci; reteni.
hefti -is, - n (lítil bók) kajero; (óbundin bók) broŝuro; (hluti af verki; bindi) parto, volumo, (skefti)
fusto; tenilo.
heftiplástur m aglutina plastro, gluplastro.
hegða -aði v (- sér) konduti; sinteni.
hegðun -ar f konduto; sinten(ad)o.
heggur -s, -ar m (trjáteg.) paduso.
hegna -di v puni.
hegningarlög(gjöf) npl (f) kriminalaj leĝoj, kriminalleĝaro.
hegningarréttur m kriminala juro; kriminala tribunalo.
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hegri -a, -ar m ardeo.
heiðarlegur adj honesta.
heiðblámi m lazuro.
heiðblár adj lazura, ĉielblua; ultramara.
heiði -ar, -ar f (monta) stepo; montebenaĵo.
heiðindómur m idolismo, paganismo.
heiðingi -ja, -jar m idolano, pagano.
heiðinn adj nekristana, idola.
heiðló -ar, -ur f pluvi(al)o.
heiðmörk f stepo, montregiono.
heiðnaberg n nekonsekrita klifo.
heiðra -aði v honori; altrespekti; (- með e-u) omaĝi.
heiðríkur adj sennuba, klara, serena.
heiður -urs m honoro; gloro; altrespekto.
heiðursborði m (fetill) kordono.
heiðursgestur m honorgasto.
heiðursmerki n signo de honoro; (orða) ordeno; (peningur) medalo; (borði) kordono; skarpo.
heiðvirður adj honesta.
heift -ar f morta malamo; kolerego; furiozo; venĝemo; (ofsi) impetego; intenseco.
heiftrækinn adj venĝema.
heiftugur adj (ákafur, ofsafenginn) intensa, impetega; (afar- reiður) kolerega, furioza; (hatursfullur)
impetege (morte) malama, - venĝema.
heigull -uls, -lar m malkuraĝulo, timulo; sentaŭgulo; fiulo.
heilablóðfall n apopleksio.
heilabólga f cerbinflamo, encefalito.
heilabrot npl cerbum(ad)o, medit(ad)o.
heilabú n cerbkavo; encefalo, krania kavo, cerbujo.
heilafellingar fpl cerbaj krispoj, krispoj de la cerbo.
heilagfiski -is, - n hipogloso.
heilaglufa f cerba sulko.
heilagur adj sankta.
heilahimna f meningo, membrano de la cerbo.
heilahimnubólga f inflamo de la meningo; meningito.
heilahristingur m cerbskuiĝo.
heilasótt f epidemia meningito, - cerbomalsano.
heilaspuni m ĥimero; utopio.
heilbrigði fsenfl san(ec)o; bonfarto.
heilbrigðis- adj (sem lýtur að heilsufræði, hollustu) higiena; saniga; (sem lýtur að almennu
heilsufari, heilbrigðisástandi) sanitara.
heilbrigðisfræði f higieno, sanitara scienco.
heilbrigðisfulltrúi m sanitaristo, sanitara inspekt-oro, -isto.
heilbrigðislögregla f sanitara polico.
heilbrigðismál npl sanitaraj (eða higienaj) aferoj.
heilbrigðisvottorð n sanatesto.
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heild -ar, -ir f kompletaĵo; tut(aĵ)o; tuteco; kompleteco; integreco; kolektivo; (skipin í -, öll) la
tutaĵo de la ŝipoj; (málið í -, heildareðli) la afero en ĝia tuteco, - kompleteco; (óskert -) integreco
(de lando, sumo, kvanto); (heildarsafn, t. d. ritverka) kolektivo da verkoj.
heildarkerfi n sistemo.
heildarnafn n (samnafn) kolektiva nomo, - vorto.
heildsala f (það að selja) pograndvendado, vendado pogrande; (fyrirtækið) pograndvendejo; (selja í
heildsölu) vendi pogrande.
heildsali m pogrand(vend)isto.
heildstæður adj (málfr.) kolektiva.
heilhuga adj sincera, tutkora.
heili -a, -ar m cerbo; (brjóta -ann) cerbumi, rompi al si la cerbon.
heilindi npl sincereco.
heill adj (allur) tuta; kompleta; plena; (óskertur) integra; (heil tala) entjero; (óskaddaður)
sendifekta; nevundita; (- heilsu) sana.
heill -ar, -ir f (hamingja) feliĉo, fortuno, prospero; (góðu heilli) feliĉe; (illu heilli) malfeliĉe,
bedaŭrinde; (heillin mín) mia kara.
heilla -aði v (hrífa) ravi, ĉarmi; (töfra) (en)sorĉi.
heillaósk f gratulo.
heillaráð n bon(eg)a konsilo.
heillavænlegur adj bonaŭgur(ant)a, promesplena, esperiga, promesanta prosperon (feliĉon,
sukceson), feliĉiga, prosperiga.
heillegur adj ŝajnanta nerompita, - tuta.
heilnæmur adj saniga, higiena.
heilræði -is, - n bona konsilo; edifa konsilo.
heilsa -aði v (e-m) saluti.
heilsa -u f sano.
heilsast -aðist v farti, sani.
heilsubót f resanigo.
heilsufar n sano; (alm. -) sanitara stato.
heilsufræði f higieno, sanitara scienco.
heilsusamlegur adj saniga, higiena.
heilsutæpur adj malsanema, malfortsana.
heilvita adj mense sana, plenracia.
heim adv hejmen; (bjóða e-m -) inviti; (sækja e-n -) viziti; (ná -) atingi sian hejmon, - domon, loĝejon; (koma - við e-ð) konformi (al), respondi (al), akordiĝi (kun); (sækja - með vopnum)
ataki ies hejmon.
heima adv hejme, (en)dome; (eiga -) loĝi, vivi, restadi.
heimafólk npl (sam)hejmanoj, (sam)domanoj.
heimagangur m (húsvinur) familiarulo, intimulo de la domo; (heimalningur) hejme nutrita ŝafido,
hejma nutrito.
heimakoma f erizipelo.
heimakominn adj senĝena, libera, familiara; (gerðu þig -) ne ĝenu vin, sentu vin kiel hejme, estu
senĝena.
heimamaður m hejmano, domano; (vinnumaður) servisto; (móts. útlendur) enlandano,
hejmlandano.
heiman adv de hejme, de la hejmo; el la hejmo; (reka að -) (for)peli el la hejmo, elhejmigi.
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heimanmundur -ar m doto.
heimasæta -u, -ur f hejmosidantino, fraŭlino.
heimasætinn adj hejmosida, hejmama.
heimatrúboð n enlanda misio.
heimavarnarlið n civila defendo.
heimavist f internulejo.
heimavistarskóli m intern(ul)a lernejo.
heimboð n invito.
heimfæra v kompari, analogigi, rilatigi.
heimila -aði v permesi, rajtigi.
heimild -ar, -ir f rajto, permeso; aŭtoritato; fonto.
heimildarkvikmynd f dokumenta filmo.
heimildarrit n aŭtoritata -, dokumenta teksto; - fonto.
heimili -is, - n hejmo; familio.
heimilisbragur m la tono en la hejmo, hejmeca tono.
heimilisfaðir m dommastro, familiestro.
heimilisfang n loĝejo, restadejo, hejmo; (utanáskrift) adreso.
heimilisfastur adj fiksa -, hejma loĝanto, (fiks)loĝanto.
heimilislíf n familia vivo.
heimilisprestur m dompastro, kapelano.
heimilistæki n dommastruma -, kuireja aparato.
heimkoma f reveno (hejmen).
heimsádeila f satiro.
heimsálfa f mondparto; kontinento.
heimsborgari m mondcivitano, kosmopolito, homarano.
heimsendir m mondfino, mondpereo.
heimsfriðarhreyfing f tutmonda pacmovado, mondpaca movado.
heimsfriðarráð n mondpaca konsilantaro.
heimsfriðarþing n mondpaca kongreso.
heimsfrægur adj mondfama.
heimshyggjustefna f materialismo.
heimska -u, f (vitsmunaskortur) stulteco; malsaĝeco; (fjarstæða) absurdeco; utopio.
heimskaut n (mond)poluso, (suda, norda) poluso de la tero.
heimskauts- adj polusa; (norður-) nordpolusa, arkta; (suður-) sudpolusa, antarkta.
heimskautsbaugur m polusa cirklo.
heimskringla f terglobo; tercirklo, terrondo.
heimskupör npl stultaĵoj; petolaĉoj.
heimskur adj malsaĝa, malsprita, stulta.
heimslýsing f kosmografio.
heimsmagnafræði f kosmologio.
heimsmál n mondlingvo.
heimsmenning f civiliz-eco, -acio.
heimsmót n mondkongreso.
heimsmyndunarfræði f kosmogonio, teorio (doktrino) pri la origino de la universo.
heimspeki f filozofio.
heimspekingur m filozofo.
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heimsskipun f mondsistemo, sistemo de la universo, kosmografio.
heimssköpunarfræði f teorio (doktrino) pri la kreado de la universo, kosmologio.
heimsstyrjöld f mondmilito.
heimsvaldasinni m imperialisto.
heimsveldi n mond-regno, -potenco, imperio.
heimsveldisstefna f imperi(al)ismo, mondregemo.
heimsækja v viziti.
heimta -aði (-ti) v (láta sækja) revenigi, rehavigi; (fá aftur) reakiri, rehavi, retrovi; (krefjast) postuli;
pretendi; (- skatta) kolekti (enkasigi) impostojn.
heimtufrekja f postulemo; pretendemo.
heimur -s, -ar m mondo; (alheimur) universo, tutmondo, kosmo.
heimþrá f hejmsopiro, hejmveo, nostalgio.
heit -s, - n voto; solena -, sankt(a )promeso.
heita hét, hétum, heitið v (gefa nafn) nomi, doni nomon al; (nefnast) nomiĝi, havi la nomon;
laŭnome; (lofa e-u) solene promesi; (- á) voti, sanktpromesi; alvoki ies helpon per voto; (vera
heitin(n) manni (konu)) fianĉ(in)iĝi; (heitinn; um látinn) forpasinta, mortinta; (ekkert sem heitir)
nenio konsiderinda, - nominda; (hvert er ferðinni heitið) kien vi intencas vojaĝi, - iri; (ferðinni er
heitið til) la destinloko de la vojaĝo estas.
heitast -aðist v (- við e-n) minaci (iun, al iu).
heitbinda v (sin) promesligi (al), fianĉ(in)igi.
heitkona f fianĉino.
heitorð n (loforð) sanktpromeso, voto; (hjúskaparloforð) edz(in)iĝpromeso, promeso pri fideleco,
edz(in)iga promeso, fianĉeco.
heitrofi m vototrompisto.
heittrúarstefna f pietismo.
heitur adj varma; (ákafur, ofsafenginn) impeta; ard(ant)a.
hekla -aði v kroĉtriki.
heklunál f kroĉtrikilo.
hektari -a, -ar m hektaro.
hektógramm n hektogramo.
hel -jar f (ríki dauðra) regno de Hel, - de mortintoj; infero; (dauði) morto.
helblár adj nigre blua, bluaĵa.
heldri adj pli altranga, monduma; (heldra fólk) (pli)altranguloj, altburĝaro, mondumo.
heldur adv (fremur) prefere, plivol(ont)e; (- en) ol; (vilja -) preferi, plivoli; (hvort - er) tamen;
ĉiuokaze; (hvort - ... eða) ĉu ... ĉu; (fremur, nokkuð) iom; sufiĉe; (ekki -) ankaŭ ne; (grátum
ekki, heldur munum) ne ploru, sed memoru; (né -) nek; (auk - meir) nek pli.
helga -aði v sanktigi; (vígja) konsekri; (- sig e-u) sin dediĉi al io; (- e-m e-ð) dediĉi ion al iu; (- sér
e-ð) propr(um)igi al si; (réttlæta) pravigi; (tilgangurinn helgar (ekki) meðalið) la celo (ne)
pravigas la rimedon.
helgi -ar, -ar f (heilagleiki) sankteco; (helgidagur) festo(tago), dimanĉo, ripoztago, libertago.
helgiathöfn f religia ago, - ceremonio; kulto, diservado.
helgidagsbrot n malsanktigo de la festotago, - ripoztago.
helgidómur m (helgur hlutur) sanktaĵo; (helgur staður) sanktejo, templo; (helgur dómur) relikvo;
sanktaĵo.
helgihald n sanktigado de festotagoj, festado.
helgirúnir fpl hieroglifoj.
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helgisaga f legendo.
helgisiðir mpl rito, religiaj moroj; (tíðagerð) liturgio; kulto; diservado.
helgispjöll npl sakrilegio; profanado.
helgivald n hierarkio.
helgur adj sankt(igit)a.
heljarkuldi m intensa malvarmo.
heljarmenni -is, - n gigante forta, fortega homo.
heljarstökk n kaprompa salto, transkapa salto.
heljarþröm f (á -) ĉe la rando de ruiniĝo (bankroto; abismo).
helkaldur adj morte malvarma.
hella -ti v (- fljótandi efnum) verŝi; (- föstum efnum, strá, dreifa) ŝuti; (- út tárum, blóði) (el)verŝi
larmojn, (ies) sangon; (- sandi á ísinn) ŝuti sablon sur la glacion; (- gjöfum yfir e-n) superŝuti iun
per donacoj; (- sjóðandi vatni á efni, svo vatnið fái bragð efnisins, t. d. kaffi, te) infuzi.
hella -u, -ur f plata ŝton(blok)o, ŝtona plato, - tabulo, skisto; (flögusteinn) skisto, ardezo; (vegg- eða
gólfflís) kahelo; (þakskífa) ardezo; (þak- úr leir) tegolo; (gangstéttar-) (ŝtona) pavim(er)o.
hellenskur adj helena.
hellir -is, -ar m kaverno; groto.
hellirigning f torenta -, verŝa pluvo.
hellisskúti m groto, roka kavo.
helluberg n skista -, skistoforma roko; skisto.
helluleggja v tegi per kaheloj, tegoloj, pavimo; kaheli, pavimi, o. s. frv.; sjá hella.
helmingur -s, -ar m duono; (skipta til helminga) duonigi, dividi en du partoj.
helregn n radioaktiva pluv(aĵ)o.
helryk n radioaktiva polvo.
helsprengja f atombombo, hidrogena bombo.
helst adv prefere, plej volonte; (aðallega) precipe.
helstefna f mortiga politiko.
helstríð n agonio.
helvíti -is, - n infero.
hemilborði m bremsorimeno.
hemill -ils, -lar m (bremsa) bremso, haltigilo; (takmarkari) limigilo, (kontrolilo).
hemilskór m (á sléttu hjóli) bremsoŝuo, haltigŝuo; (á tannhjóli) kliko.
hemja hamdi v reteni, bridi, haltigi, moderigi, kvietigi, obeigi.
hemla -aði v bremsi.
hempa -u, -ur f (- presta) sutano; (- dómara og prófessora) talaro; (kvenkápa) mantelo.
henda -ti v (kasta) ĵeti; (grípa) kapti, ekpreni; (koma fyrir) okazi; (- á lofti) kapti en la flugo; (gaman að) sin amuzi; (- reiður á) fidi al; (hendast af stað) ekkuri.
hendi f dat de hönd mano.
hending -ar, -ar f (tilviljun) okazaĵo, hazardo; (rím) rimo; (ljóðlína) verso.
hendingskast n rapidego.
hengibrú f pendponto.
hengidrangur m korbela roko, pendanta roko.
hengiflug n abismo; pendrokaĵo, korbelaj rokoj, apika roko.
hengilampi m lucerno.
hengilás m pendseruro.
hengill -ils, -lar m (pendúll) pendolo, svingilo.
131

hengilmæna f sentaŭgulo.
hengingaról f pendigŝnuro, pendingo.
hengirúm n pendlito, hamako.
hengja hékk, héngum, hangið v pendigi; pendumi; (- á krók) kroĉi.
hengja -u, -ur f (snjó-) pendanta neĝamaso, neĝopendaĵo, korbela neĝamaso.
hennar pron pers ŝia.
hentistefna f oportunismo.
hentugur adj oportuna; favora; praktika.
heppilegur adj oportuna; favora.
heppinn adj bonŝanca, sukcesa.
heppnast -aðist v sukcesi, prosperi.
heppni fsenfl bonŝanco, sukceso, prospero.
her -s, -ir m armeo, militistaro; (stór hópur af e-u) armeo da, aro da.
herafli m militforto, militista forto, armea forto.
heragi m militista disciplino.
herbergi -is, - n ĉambro.
herbergisþerna f ĉambristino.
her-bifreið f, -bíll m milita aŭto.
herblástur m alarmo.
herbragð n strategia intrigo, - kombino, - artifiko, - ruzaĵo.
herbúa v armi, ekipi armeon, - al milito.
herbúðir fpl (fastar dvalar- og æfinga) kazerno; (bráðabirgða-) kamp(ad)ejo; kantonmento; (liggja í
-um) kamp(ad)i; kantonmenti.
herbúnaður m armea -, (por)milita ekipaĵo.
herbyssa f (handbyssa) militista pafilo, - fusilo; musketo; (riffill) karabeno.
herbækistöð f militbazo.
herdeild f armea dividaĵo, korpuso; divizio; brigado; regimento; (rómversk -) legio.
herða -ti v hardi, malmoligi; (eld-, gúmm, lýsi o. fl.) vulkanizi; (- fisk) sekigi fiŝon; (styrkja)
plifortigi; (flýta) (pli)rapid-i, -igi, akceli; (þegar á átti að -) kiam oni volis efektivigi, - realigi, plenumi (la aferon).
herðablað n skapolo.
herðafetill m skarpo.
herðakambur m ŝultro(kresto).
herðakistill m ĝibo.
herðaklútur m skarpo, ŝalo.
herðar fpl ŝultroj.
herfa -aði v erpi.
herfang n (milit-)akiraĵo, -kaptaĵo, -rabaĵo.
herfangi m militkaptito.
herfáni m standardo.
herferð f militiro, militado, militira ekspedicio.
herfilegur adj (afar ljótur) malbelega, monstra; (hroðalegur) terura.
herflokkur m trupo, taĉmento; roto; kohorto.
herflotadeild f eskadro.
herflotaráð n admiralitato.
herfloti m militŝiparo, floteo.
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herflutningur m translokigo de militaj trupoj, milita transporto.
herforingi m oficiro (marŝalo, admiralo, generalo, kolonelo, kapitano, leŭtenanto, kadeto, serĝento,
kaporalo).
herforingjaráð n (general)stabo, ĉefstabo.
herfylki n (fótgönguliðs) bataliono; (riddaraliðs) eskadrono.
herfylking f taĉmento; bataliono; eskadrono.
hergagnabúr n armilejo, arsenalo.
hergögn npl armiloj.
hergöngulag n marŝ(melodi)o.
herja -aði v militi (kontraŭ); militataki; detrui per milito.
herkastali m fortikaĵo, kastelo.
herkjubrögð npl granda peno.
herklæða v (- vopnum) armi; (- verjum) armaĵi, ŝirmarmi, kirasi.
herklæði npl armaĵo, ŝirmarmiloj; kiraso.
herkostnaður m militelspezo(j), kosto(j) de milito.
herkví f blokado, ĉirkaŭsieĝ(ad)o.
herkænska f strategio; taktiko.
herkönnun f revuo; parado.
herleiða v forkonduki en sklavecon.
herlið n armeo; trupoj.
herlúður m milittrumpeto.
herlög npl milita leĝo.
herma -di v (segja frá) diri; raporti; rakonti; (- e-ð upp á e-n) insisti, ke iu faris ion; (- eftir)
imit(aĉ)i, mokimiti, simii, simie imiti.
hermaður m soldato, militisto.
hermang n spekulacio en kontakto kun militbazoj.
hermannabúð f kazerno; barako.
hermannamál n militista -, militoteknika lingvo.
hermannaskáli m barako; soldata budo.
hermannaskóli m militista akademio.
hermannaspítali m militista -, invalida hospitalo, hospitalo por militistaj invalidoj, milithospitalo.
hermannlegur adj belstatura; virsimila; kuraĝula.
hermálaráðherra m ministro pri militaj aferoj.
hermálastjórn f ministerio -, ministrejo pri militaj aferoj.
hermdarverk n damaĝo; sabot(aĵ)o; intenca detruo; (vinna-) damaĝi; saboti; detrui.
hermikráka f imit(aĉ)ulo; mimikulo.
hermilín -s, - n ermena pelto.
hernaðarbandalag n milita alianco.
hernaðarsinni m militisto.
hernaður -ar m milito.
hernám n (milit)okupado.
hernema v militkapti; militokupi.
heróp n alarmo; (æpa -) krii alarmon.
herpa -ti v ŝrumpigi, kuntiri.
herpinót f ŝrumpreto.
herra -a, -ar m sinjoro; (húsbóndi) mastro.
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herradómur m (veldi) potenco, super-eco, -rego; (aðalstign) nobeleco.
herragarður m bien(dom)o (de nobelo).
herramaður m ĝentilhomo; altrangulo; nobelo.
herseta f (milit)okupado.
hershöfðingi m militestro; generalo.
hersing -ar, -ar f aro; procesio.
hersir -ir, -ar m (í Noregi) guberniestro, gubernatoro; feŭda bienulo; barono; (ofursti) kolonelo.
herskari -a, -ar m legio.
herskár adj militema, batalema.
herskip n militŝipo; kirasŝipo; korsaro.
herskipafloti m militŝiparo, floteo.
herskipafylgd f konvojo, (sub) gvidado de militŝipoj.
herskipalægi n rodo.
herskipun f aranĝo -, organiz(ad)o de armeo.
herskoðun f revuo.
herskóli m oficira lernejo, militista akademio, kadetlernejo.
herskráning f enregistrado de militistoj, - soldatoj.
herskylda f militdevo.
herslumunur m eta ekstra peno.
herstaða f pozicio de armeo, batalpozicio.
herstjórn f militestrado, komando.
herstjórnarlist f strategio, arto pri militestrado.
herstöð f militbazo.
hersveit f trupo, taĉmento; (sjá herdeild).
hersýning f parado, revuo.
hertaka v militkapti; militokupi; konkeri; militakiri, almiliti; (- skip) kaperi.
hertaska f tornistro.
hertogi -a, -ar m duko.
hertygi npl armaĵo.
herútboð n dekreto (ordono) pri mobilizado.
her-vald n, -veldi n milita potenco.
hervæða v mobilizi, arm(aĵ)i.
herþjónusta f milita servado, militservado.
herör f (skera upp -) ordoni mobilizadon, voki ĉiujn al armo.
heslihnot f avelo.
hesliviður m avel-ujo, -arbo.
hespa -u, -ur f (band-) (faden)volvaĵo; (- á hurð) riglilo.
hesputré n fadenvolvilo.
hestaat n ĉevalbatalo.
hestafl n ĉevalpovo.
hestakaup npl interŝanĝo de ĉevaloj; (hafa -) interŝanĝi ĉevalojn.
hestaskál f forirtosto.
hestasveinn m ĉeval-isto, -knabo.
hestbak n ĉevaldorso; (á -i) surĉevale, rajd(ant)e.
hestburður m ĉevalŝarĝo.
hesthús n ĉevalstalo.
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hestur -s, -ar m ĉevalo.
hetja -u, -ur f heroo.
hetjuljóð n epopeo.
hetta -u -ur f kapuĉo.
hettuklútur m kaptuko.
hettukufl m kapoto.
hettusótt f parotito (epidemia).
hey -s, - n fojno; (allt er - í harðindum) en tempo de mizero ĉio estas furaĝo.
heygríma f polvo-masko, -ŝirmilo.
heyhlaða f fojnejo.
heyja -aði v fojni, fojnrikolti.
heyja háði v (- orrustu, stríð) konduki (fari) batalon, - militon; (- þing) okazigi (fari) kongreson.
heykjast -tist v fleksiĝi, kurbiĝi; premiĝi, perdi la kuraĝon; cedi; rezigni.
heylaupur m fojntrogo, furaĝtrogo.
heyra -ði v aŭdi; (- á, hlusta) aŭskulti; (- út undan sér) kaŝe aŭdi; subaŭskulti; (að - þetta) kia
neaŭditaĵo; (- e-m til) aparteni (al); (í heyranda hljóði) aŭdige; publike; (mér heyrðist) ŝajnis al
mi; (heyrðu mig) aŭdu; aŭskultu; venu al mi.
heyrn -ar f aŭd(ad)o.
heyrnarfæri npl aŭdorgano(j), organo(j) de la aŭd(ad)o.
heyrnarlaus adj surda.
heyrnartæki n aŭdilo; mikrofono.
heyrnarvottur m aŭd-, orel-atestanto.
heyrumkunn(ug)ur adj ĝenerale -, publike -, de ĉiuj konata.
heysáta -u, -ur f fojnostaketo.
heyskapur -ar m fojnado, fojnrikolt(ad)o.
heystakkur m fojnostako.
heytugga f fasketo (buŝpleno) da fojno.
héðan adv de ĉi tie, de tie ĉi; (- af) de nun, estonte.
hégilja -u, -ur f superstiĉo; vant-emo, -eco.
hégómagjarn adj vant-ema, -ama.
hégómi -a m vantaĵo; sensencaĵo; sensignifaĵo, trivialaĵo, (polvo, glumo, araneaĵo).
hégómlegur adj vanta; sensignifa.
héla -u f prujno.
hér adv ĉitie, tie ĉi; (- sérðu) jen vi vidas; (- í landi) en ĉitiu (ĉitie en la) lando, ĉilande; (komdu -)
venu ĉitien (tien ĉi); (- af) de ĉitio; (- eftir) de nun, estonte, ĉiposte; (- með) ĉikune; (-; í þessu
tilfelli) ĉiokaze; (- og þar) ĉitie kaj tie; sporade.
hér um bil adv proksimume, ĉirkaŭ(e); (næstum) preskaŭ.
hérað -s, héruð n distrikto; (landsbyggð, sveit) provinco; kamparo; (sýsla) juĝdistrikto;
departemento; kantono; (í héraði, um dóm) antaŭ la subtribunalo; (landssvæði) regiono.
héraðsdómari m subtribunala juĝisto; (sýslumaður) distriktestro; prefekto.
héraðsdómslögmaður m subtribunala juristo (advokato).
héraðsdómur m subtribunalo.
héraðsfólk npl distriktanoj; (móts. borgarbúar) provincanoj, kamparanoj.
héraðshöfðingi m distrikta altrangulo, - eminentulo, - ĉefo.
héraðsskóli m distrikta lernejo.
héri -a, -ar m leporo.
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hérna interj sjá hér.
hérna megin adv ĉiflanke, en (sur) ĉitiu flanko.
hérvilla f (hjátrú) superstiĉo; (trúvilla) herezo, heterodokso; (sérviska) strangeco, ekstravaganco;
(heimska) stulteco, idioteco.
hik -s n hezito.
hika -aði v heziti; (dube) ŝanceliĝi; sin ĝeni.
hiklaust adv senhezite; senĝen(at)e.
hiksta -aði v singulti.
hiksti -a, -ar m singulto.
hildir fpl placento (de bovino).
hildur -ar, -ir f (bardagi) batalo.
hilla -ti v (- undir) leviĝi, altreliefi.
hilla -u, -ur f breto.
hilling -ar, -ar f miraĝo, fatamorgano; (glapsýn) iluzio.
himbrimi -a, -ar m glacikolimbo.
himinblámi m ĉielbluo, lazuro.
himinfesting f firmamento.
himingeimur m ĉielspaco.
himingnæfandi adj ĉielalta, etendiĝanta al la ĉielo.
himinhnöttur m globo -, sfero ĉiela, stelo.
himinhvelfing f la ĉiela arkaĵo, la ĉiela (duon-)sfero, la sfero ĉiela.
himinhvirfill m zenito.
himinlifandi adj ĝojega; radianta de ĝojo, kvazaŭ levita al la ĉielo, - vivanta en -.
himinn -ins, -nar m ĉielo; (taka himin höndum) atingi la plej grandan feliĉon, esti en la plej alta
ĉielo; (undir berum himni) sub libera ĉielo; (yfir rúmi, burðarstól) baldakeno.
himinskaut n (ĉiel)poluso.
himintungl n korpo ĉiela; stelo.
himna -u, -ur f membrano.
himnabrauð n (manna) manao.
himnaför f ĉieliro.
himnaríki n la regno de la ĉielo, - de Dio.
himneskur adj ĉiela.
hind -ar, -ir f cervino.
hindber n frambo.
hindra -aði v malhelpi, ĝeni; bari; obstakli; obstrukci.
hindurvitni npl superstiĉo.
hingað adv ĉitien; (- til) ĝis-nun, ĝisdate; (- og þangað) disen, ĉien kaj tien.
hinkra -aði v (iomete) halti, atendi.
hinn -s, -ir, art kaj pron (ákv. greinir) la; (ábendingarforn.) la alia; (hinir og þessir) diversaj, tiuj kaj
aliaj; (hitt og þetta) diversaĵoj; tio kaj alio.
hinseginn adv aliel, alimaniere, en alia maniero.
hinstur adj plej lasta.
hinsvegar adv ali(flank)e, sur la alia flanko; sed.
hinu(m)megin adv sur la alia flanko, trans(e de).
hirð -ar, -ir f kortego.
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hirða hirti, v (gæta) prizorgi; gardi; (taka upp) preni al sia prizorgo; (- hey) savi -, kolekti -,
endomigi la sek(igit)an fojnon; (kæra sig um) atenti; zorgi; (- ekki um) malzorgi, neglekti,
flankelasi.
hirðfífl n kortega burleskulo.
hirðgæðingaráð n kamarilo.
hirðingi -ja, -jar m nomado; paŝtisto.
hirðingjaljóð n pastoralo; idilio.
hirðir -is, -ar m paŝtisto; gardisto.
hirðmaður m kortegano.
hirðsiðir mpl kortegaj ceremonioj.
hirðstjóri m ŝtatestro; marŝalo de la kortego.
hirðulaus adj malzorg(em)a; neatent(em)a; neglekt(em)a, indiferenta.
hirðusamur adj prizorgema.
hirsi -is n, hirsikorn n milio.
hirsla -u, -ur f ujo.
hirta hirti v puni.
hismi -is n glumo; ŝelo; (hégómi) vantaĵo.
hispurslaus adj senafekta, senparada; sincera; simpla.
hispursmey -ar, -ar f dandino, (laŭ)modulino, koketulino.
hissa adj (vera -) miri; (gera -) mirigi; surprizi; (stein-) ŝtoniĝinta (mutigita) de miro.
hita -aði v varmigi, hejti.
hitabelti n tropiko, tropika zono.
hitaeining f varmunuo, kalorio.
hitaflaska f termoza -, varmizolita ujo por fluidaĵoj.
hitagæfur adj varmiga, nutra.
hitakast n febra atako.
hitamagn n varm-kvanto, -grado, temperaturo.
hitamál n pridisputata afero.
hitamælir m termometro.
hitarafmagn n termoelektro.
hitaskammtur m febropulvoro.
hitaskekkja f temperatura anomalio, - deflankiĝo.
hitasótt f febro.
hitastig n grado de varmo; - de febro.
hitaveita f hejtigada sistemo per subtera (gejzera) varma akvo.
hiti -a, -ar m varmo; (hitastig) temperaturo; (funi, ákafi) ardo, fajro, flamo; pasio; ekscitiĝo.
hitna -aði v varmiĝi.
hitta hitti v (hæfa) trafi; (mæta, finna) renkonti, trovi; (rekast á) trafi.
hitteðfyrra adv antaŭlasta jaro.
hittinn adj trafa.
hitun -ar, hitanir f hejtado.
hitunartæki n hejtilo(j).
híalín -s n tul(tolaĵ)o.
híbýli npl domo, hejmo, loĝejo.
híð -s n kuŝejo de urso.
híena -u, -ur f hieno.
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híma -di v senage -, malvigle stari-, inerti.
hjaðna -aði v malŝveli, malaperi.
hjaðningavíg n eterna batalo, - milito.
hjakka -aði v hakaĉi.
hjala -aði v babili.
hjalli -a, -ar m teraso, roka breto.
hjallur s, -ar m krada kabano.
hjalt -s, hjölt n glavtenilo, tenilo de glavo.
hjara -ði v vegeti.
hjarðhundur m paŝtista hundo, ŝafhundo.
hjarðpípa f paŝtista fluto, ŝalmo.
hjarðþjóð f paŝtista popolo; nomadoj.
hjarir fpl ĉarniro.
hjarn -s, hjörn n hardfrostita neĝo, neĝokrusto.
hjarna -aði v (- við) refortiĝi; reviviĝi; revigliĝi.
hjarta -, hjörtu n koro; (í spilum) kero; (hjartað mitt) mia kara.
hjartablað n (kímblað) kotiledono.
hjartabólga f endokardito, korinflarno.
hjartafóður n endokardo.
hjartagóður adj bonkora, bonanima.
hjartahólf n korkaveto(j), kamereto(j) de la koro; (aftur-) ventriklo(j) de la koro; (fram-) aŭriklo(j),
vestiblo(j) de la koro.
hjartakveisa f kora koliko.
hjartaloka -u, -ur f kora klapo, - valvo.
hjartanlegur adj kora, elkora.
hjartapoki m kora sako, perikardo.
hjartarit n koromezuro, diagramo de korbato.
hjartarætur fpl fundo de la koro.
hjartaslag n (hjartalömun) kora paralizo; (slög hjartans) korbatado, pulso.
hjartaþel n kor(sent)o, animo.
hjartfólginn adj kara; amata; intima.
hjartkær adj (- vinur) kara, amata, intima (amiko); (- kveðja) tutkora (saluto).
hjartnæmur adj kortuŝ(ant)a, emocia.
hjartsláttur m korbatado, pulso.
hjartveiki f kormalsano; (taugaveiklun) neŭrastenio, nerva malsano; (hræðsla, slappleiki)
malkuraĝo, timeco, nerva malforteco.
hjá prep ĉe; (við hliðina á) apud; (sofa - e-m) dormi kun (ĉe) iu; samliti (kunliti, dividi liton) kun iu;
(láta - líða) preterlasi; (fara -) (preter)pasi, -iri; (setja -) lasi flanke(n), flankelasi; (fara - sér) sin
ĝeni, montri ĝen(at)econ; (í samanburði við) en komparo (kompare) kun.
hjáguð m fetiĉo; idolo.
hjákátlegur adj burleska; komika; stranga; ridinda.
hjákona f kromvirino, konkubino; amaĵistino, amoratino.
hjáleiga -u, -ur f parcelo, parcelita farmo, apudfarmo.
hjálmbjörg f (kaska) viziero.
hjálmhvolf n kupolo.
hjálmur -s, -ar m (á höfði) kasko; (kúpull) kupolo; kloŝo; (ljósa-)lustro; kandelabro.
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hjálp -ar, -ir f helpo; asisto; savo.
hjálpa -aði v helpi; (aðstoða) asisti; (bjarga) savi; (styðja, styrkja) apogi, subteni; (leggja til hjálp)
kunhelpi, kontribui; kontingenti.
hjálparhella f sava roko; savanto.
hjálparmaður m helpanto; asistanto; savanto.
hjálparmál n helplingvo.
hjálparstofnun f helpfondaĵo, helpa institucio.
hjálparsögn f modala verbo.
hjálpræði -is n savo, helpo.
hjálpræðisher m La Sava Armeo.
hjáróma adj dis-sona, -harmonia; misharmonia; malakorda, disonanca.
hjárænn adj (ólíkur öðrum) diferenca de, malsimila al; (sérvitur) stranga;
ekstravaganca;(heimskulegur) stulteca, idioteca.
hjáseta f ŝafgardado, paŝtado.
hjátrú f superstiĉo.
hjávera -u, -ur f ĉeesto, apudesto.
hjáverk npl flanka laboro; kromlaboro, ekstralaboro; (hafa e-ð í -um) zorgi pri io flanke de la ĉefa
okupo; okupiĝi pri io en sia libertempo; flankezorgi pri io.
hjól -s, - n rado; (reið-) biciklo, velocipedo.
hjóla -aði v bicikli, velocipedi.
hjólás m akso (de rado).
hjólbarði m tegringo, pneŭmatika mantelo.
hjólbeinóttur adj kurb(o)pieda.
hjólbörur fpl puŝveturilo.
hjóldraga v radumi.
hjólfar n radokavo, vojsulko.
hjólgjörð f radringo; radrondo.
hjólhestur m biciklo, velocipedo; (þríhjóla) triciklo; (tveggja sæta) tandemo.
hjólnafar m radborilo.
hjólnöf f nabo, aksingo.
hjólslanga f pneŭmatiko, pneŭmatika gumtubo.
hjólspæll -s, -ar m radradio.
hjólspön f radringo, radrandfero.
hjóm -s n maldika kovraĵo, - tegaĵo; - krusto; baŭdruĉo; (sjá hégómi); (orða-) trivialaĵo, banalaĵo.
hjóma v tegiĝi per baŭdruĉo (maldika membrano) de glacio.
hjón npl geedzoj; (hjú) servist(ar)o.
hjónaband n geedzeco; geedziĝo.
hjónabandsbrot n adulto.
hjónadjöfull m edzeca demono.
hjónaefni npl gefianĉoj.
hjónaleysi npl gefianĉoj; gejunula paro.
hjónarót f orkid(e)o.
hjónaskilnaður m eksedziĝo, separo, geedza disiĝo.
hjónavígsla f edziĝa ceremonio.
hjú -s, - n servist(in)o, (ge)servistaro; dungito, (ge)servantoj.
hjúaskildagi m translokiĝtago de geservistoj (dungitoj).
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hjúfra -aði v sin komforte alpremi, - kroĉi; - envolvi.
hjúkra v flegi.
hjúpa -aði v vuali; envolvi; kovri; (fóðra veggi) drapiri.
hjúskapur -ar m edzeco, edzeca kunvivo.
hjörð hjarðar, hjarðir f (gripa-) grego; (flokkur hirðingjaþjóðar) hordo.
hlað -s, hlöð n perono, (antaŭdoma) trotuaro; (ennisdjásn) diademo; (fylgja gesti úr -i) akompani
gaston sur la vojon.
hlaða hlóð, hlóðum, hlaðið v (- byssu, rafgeymi o. fl.) ŝargi; (- skip, vagn; ferma) ŝarĝi; (- niður,
hlaðast upp, um snjó o. fl.) amasiĝi, -igi; (- vegg) (staple) konstrui muron el ŝtonoj; (- e-u upp,
stafla) stapli, fari staplon; (- undir) subkonstrui.
hlaða hlöðu, hlöður f fojnejo; grenejo; furaĝejo.
hlaði -a, -ar m (stakkur) stako; (stafli) staplo; (hrúga) amaso.
hlakka -aði v (- til) ĝoj(e)atendi, antaŭĝoji; (- yfir e-u) triumfaĉi; (- með tungunni) klaki per la
lango; (um ránfugla) krii.
hlamma -aði v peze ĵet(iĝ)i, - fali; (- undir í e-u) resoni, eĥoi.
hland -s n urino, pisaĵo.
hlandblaðra f urinveziko.
hlandfor -ar, -ir f kloako, sterkejo.
hlandkoppur m urinujo.
hlass -, hlöss n ŝarĝo; (á beini) ostokapo.
hlaup -s, - n kuro; (stökk) salto; (- í á) ŝvelado de rivero; (snjóflóð, skriða) lavango, terŝoviĝo;
(jarð-) ter(dis)ŝoviĝo; (mjólkur-) kazeo; (ávaxta-, fisk-) gelat(enaĵ)o de frukto, fiŝo o. s. frv.;
(storknun) koagul(iĝ)o; gelateno; kaze(iĝ)o; (blóð-) koaguliĝinta sango; bluaĵo; (horna-) la jara
kresk(ad)o (elŝoviĝo) de korno de besto; (byssu-) pafiltubo.
hlaupa hljóp, hlupum, hlaupið v kuri; (stökkva) salti; (um á) ŝvele fluegi; (verða að hlaupi; storkna;
ysta) gelatiĝi; koaguliĝi; kazeiĝi; (um tau) ŝrumpi; (- á snærið hjá) ŝancosukcesi, ekatingi
neatenditan sukceson; (- uppi) kuratingi; ĉaskuri, postkuri; (- saman) kuri unu kontraŭ la alia,
kurataki unu la alian, ekinterbatali; (um sár) cikatriĝi, fermiĝi; (- sundur) diskuri, disiĝi;
(springa, rifna) krevi; fendiĝi; splitiĝi; malfermiĝi; (- undir bagga) helpi, subteni; (- upp á nef
sér) flame ekscitiĝi, ekkoleri, eksplodi (de kolero, de furiozo); (- yfir) transsalti, salti super;
(sleppa) preterlasi; (- á sig) erar(kur)i, erarfari; (- upp) eksalti; (um kúlu) ŝveli.
hlaupabóla f varioleto.
hlaupabraut f kurejo, stadio.
hlaupadrengur m sendknabo; komisiisto.
hlaupagikkur m rapidkuranto.
hlaupareikningur -s, -ar m kuranta konto.
hlaupastelpa f (t. d. á rokk) krank(stang)o.
hlaupastingur -s m pikdoloro pro kuro, flankdoloro.
hlaupavinna f flanklaboro.
hlaupár n superjaro.
hlaupdýr n rizopodo.
hlaupkenndur adj gelat(en)ecoa.
hlaupmyndun f gelatiĝo, koaguliĝo.
hlaupostur m fromaĝo.
hlaupvídd f (á byssu) kalibro.
hlaut -s n sango de oferbesto.
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hláka -u, -ur f degela vetero.
hlákuvindur m degela vento, feno.
hlána -aði v degeli.
hlátur -urs, -rar m rido.
hláturmildur adj ridema.
hleðsla -u, -ur f (sjá hlaða) ŝarĝ(aĵ)o; amas(iĝ)o.
hleðslumerki n marko de la ŝarĝlinio.
hleðsluseðill m ŝarĝdokumento.
hleðsluskírteini n frajtletero, ĉarto.
hleðslustafur m ŝarg-ilo, -stango.
hleðslusteinn m konstruŝtono.
hleifur -s, -ar m bulko (da pano); pan(et)o.
hlekkja -aði v kateni, enkatenigi; enĉenigi.
hlekkjafesti f ĉeno.
hlekkur -s, -ir m ĉenero; (fjötur, hlekkir) kateno.
hlemmiskeið n (braut) glatnivela vojo, - kurejo; (ríða -) rapide rajdi amblekure; lasi amble
rapidkuri; galopi.
hlemmur -s, -ar m kovrilo; (á stigaopi) falpordo.
hlera -aði v subaŭskulti, ŝtelaŭskulti, kaŝe aŭskulti.
hleri -a, -ar m kovrilo; falpordo; tabulaĵo.
hleypa -ti v (- hesti) kurigi, galopigi, doni liberan bridon al ĉevalo, lasi libere kuri; (- skipi upp í
vind) lofi; (- akkerum) lasi fali la ankron; (- brúnum) kuntiri, kunŝovi, sulkigi la brovojn; (- loku
fyrir hurð) rigli pordon; (- út; - inn) ellasi; enlasi; allasi; (- vatni á engjar) irigac(i)i; (- af byssu)
ekpafi; (- til ánna) parigi la geŝafojn; (- mjólk) kazeigi (- vökva, láta storkna) koaguli,
gelat(en)igi; (- á úr farvegi sínum) konduki riveron el sia kuŝejo.
hleypibrú f levponto.
hleypidómur m antaŭjuĝo.
hleypihurð f ŝovpordo, glitpordo.
hleypilok n ŝov-, glit-kovrilo.
hleypiloka f riglilo.
hleypilykkja f glitmaŝo.
hleypir -is n (osta-) kazeigaĵo.
hlé -s, - n (skjól) ŝirmo (pro vento); (bil (milli þátta)) intertempo; interakto; paŭzo; (draga sig í -)
sin retiri, retiriĝi.
hlébarði -a, -ar m leopardo.
hléborði -a m malventa flanko.
hlédrægur adj retir(iĝ)ema.
hlið -ar, -ar f flanko; (í flatarmálsfr.) latero; (fram-, götu- á húsi) fasado, antaŭflanko; (til -ar) flanke
de; (fram-, bak-, innri -, ytri -) antaŭa, dorsa, interna, ekstera flanko.
hlið -s, - n pordego; (bil) interspaco; apert-aĵo, -uro.
hliðarálma f flankaĵo; alo; flanka parto, - vojo; brako.
hliðarhalli m (á vegi) flanka kliniĝo -, oblikv(iĝ)o (de vojo).
hliðarhljóð n (í málfr.) lateralo.
hliðarlína -u, -ur f (í stærðfr.) latero; flanka linio.
hliðarmynd f profilo; (skyggð) silueto.
hliðarráðstöfun f flanka -, akcesora aranĝo.
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hliðhallamælir m klinometro; nivelilo.
hliðhallur adj (flanken) kliniĝanta, oblikva.
hliðhollur adj favora.
hliðkross -, -ar m pordega turnkruco.
hliðra -aði v (- sér hjá) peni eviti, - preterlasi, (allasi); (- sér til) flankenpaŝi, doni lokon al; (- til við)
cedi, rezigni, sin retiri.
hliðsjón f flanka rigardo; observado; (tillit) konsidero; (umsjón) kontrolo; (semja bók með - margra
rita) verki libron helpe de (per utiligo, observado de) multaj skribaĵoj.
hliðstæður adj flankestaranta; analoga; paralela.
hlíð -ar, -ar f deklivo (de monto), monta flanko.
hlíðarfótur m piedo -, radiko de deklivo, - monto.
hlífa -ði v (skýla) ŝirmi; (vernda) protekti; (þyrma) indulgi; (hlífast) sin ŝirmi (per ŝildo); (hlífast
við e-u) eviti, peni ne fari; ŝpari.
hlífiskjöldur m protekta ŝildo (mano); (halda -skildi yfir e-u) teni sub sia protekto (protekta mano),
ŝirmi.
hlít -ar f (til -ar) ĝisfunde, plen(sufiĉ)e, komplete, tute, perfekte.
hlíta -ti v (treysta) konfidi (al); (- ráðum e-s) sekvi la konsilon de iu; (- forsjá e-s) sin konfidi al
gvidado (prizorgado) de iu; (láta sér nægja) sin kontentigi pri; (stoða, duga) utili, helpi.
hljóð -s, - n sono; (hávaði) bruo; (óp) krio; (rödd) voĉo; (í hálfum -um) duonvoĉe; flustr(ant)e;
(þögn) silento, kviet(ec)o; (í heyranda -i) plenaŭdeble por ĉiuj ĉeestantoj; publike, laŭtvoĉe; (í
einu -i) unuvoĉe, unuanime; (biðja (kveðja) sér -s) peti la vorton, - aŭskulton, - silenton; (upp úr
eins manns -i) ekrompante la silenton (post longa paŭzo).
hljóða -aði v soni; (æpa) krii; laŭte plori; (bréfið -ar svo) la letero tekstas (legiĝas, vortiĝas) jene
(kiel sekvas).
hljóðan f (eftir orðanna -) laŭvorte, laŭ (konforme al) la teksto, laŭtekste, laŭ la sono de la vortoj.
hljóðandi -a, -endur m (málfr.) fonemo.
hljóðauki -a, -ar m (heyrnartól) mikrofono; (hátalari) megafono, laŭtparolilo.
hljóðband n magnetofona bendo.
hljóðbreikkun f diftongiĝo.
hljóðbylgja f sonondo.
hljóðbær adj diskonata, publika, publike konata; (sem flytur vel hljóð) sonaŭdiga, akustika.
hljóðbæri -is n sonaŭdebleco, akustiko.
hljóðdvöl f daŭro -, longeco de sono.
hljóðfall n (áhersla) akcento; (hrynjandi) ritmo; (málfallandi; stuðlun) kadenco; aliteracio.
hljóðfræði fsenfl fonetiko, scienco pri la lingvaj sonoj.
hljóðfæraleikari m muzikisto, instrumentisto.
hljóðfærasláttur -ar m (instrumenta) muziko.
hljóðfæri -is, - n muzika instrumento, (blov-, kord-, frap-, frot- instrumento).
hljóðfærsla f (málfr.) sona delokiĝo.
hljóðheldur adj sonresista.
hljóðhemill m mallaŭtigilo.
hljóðhermisorð n onomatopeo.
hljóðhimna f aŭdorgana (resona) membrano, oreltamburo.
hljóðhol n (- eyrans) timpano.
hljóðhvíld f (málfr.) paŭzo.
hljóðkerfi n fonologia sistemo, sonsistemo.
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hljóðlátur adv kvieta, silent(em)a; senbrua.
hljóðlestur m mallaŭta legado.
hljóðletur n fonetika alfabeto.
hljóðmúr m brumuro, sonmuro.
hljóðmæli -is, - n flustro; diskreteco; (fara í - með) diskrete (flustre) priparoli.
hljóðna -aði v silentiĝi.
hljóðnemi m mikrofono.
hljóðpípa -u, -ur f fluto.
hljóðrifa -u, -ur f gloto.
hljóðrita v (með framburðartáknum) fonetike skribi; (á segulband) surbendigi; (á hljómplötu)
surdiskigi.
hljóðriti -a, -ar m fonografo.
hljóðritun f fonetika skrib(ad)o; surbendigo; surdiskigo.
hljóðskraf n flustrado, flustra interparolo.
hljóðstafur m (sérhljóði) sonanto, vokalo; (stuðlar og rím) aliteracio; rimo.
hljóðtákn n sonsimbolo, litero.
hljóðungur -s, -ar m (málfr.) fonemo.
hljóður adj kvieta, silenta, senbrua.
hljóðvarp n vokalŝanĝo, umlaŭto.
hljóðvilla f intermikso de malsamaj sonoj en elparolado.
hljóma -aði v sonori, soni.
hljómborð n (á hljóðfæri) muzikinstrumenta klavo.
hljómbotn m resona tabulo.
hljómburðarfræði fsenfl akustiko.
hljómfagur adj belson(or)a, melodia.
hljómfræði fsenfl muzikteorio.
hljómgóður adj (salurinn er -) la salono estast bona en akustika rilato (rilate al la akustiko); (fiðlan
er hljómgóð) la violono estas belsona.
hljómkviða -u, -ur f simfonio.
hljómkvísl -ar, -ar f sonforketo, agordilo, diapazono.
hljómleikahús n koncert-ejo, -domo; operejo, opera teatro.
hljómleikar mpl koncerto.
hljómleikastjóri -a, -ar m orkestra dirigento; (- í kirkju) kapelestro.
hljómlist f muzikarto; muziko.
hljómplata f gramofona disko.
hljómstillir m agordilo, diapazono, tonforketo.
hljómsveit f orkestro, muzikistaro, muzikista grupo (bando).
hljómur -s, -ar m sono; sonoro; tono; (í tónlist, sam-) agordo; harmonio.
hljóta hlaut, hlutum, hlotið v (hlotnast) ricevi, ekhavi; gajni; atingi, akiri (per lot(ad)o); (- skell,
ógæfu, óþægindi) suferi (malprofiton, malfeliĉon, malagrablaĵon); (verða) devi; (hann hlýtur að
koma) li certe (nepre, sendube) venos; (hljótast (af)) rezulti, sekvi.
hlotnast -aðist v ricevi, ekhavi; gajni; akiri; atingi.
hlóðir fpl ŝtona fajrejo.
hlummur -s, -ar m (árar-) remiltenilo.
hlunnindi npl avantaĝo, privilegio; koncesio.
hlunnur -s, -ar m kil-ŝtipo, -glitilo.
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hlust -ar, -ir f orel-kavo, -truo, timpano.
hlusta -aði v aŭskulti; (- sjúkling) stetoskopi, brustaŭskulti.
hlustarverkur m orel-koliko, -doloro.
hlustunarpípa f stetoskopo.
hluta -aði v (- sundur) dividi, (dis)partigi, (dis)pecigi; (- um e-ð) lot(um)i, priloti; (hlutast til um)
zorgi (ke); (það hlutaðist svo til) la loto falis (trafis iun) tiel; tiel okazis (fariĝis).
hlutabréf n akcio.
hlutabréfaeigandi -a, -ur m akciulo.
hlutaðeigandi m koncerna, respektiva; (allir -endur) ĉiuj koncernantoj.
hlutafé -fjár n akcia kapitalo, komandito.
hlutafélag n akcia kompanio; komandio.
hlutavelta -u, -ur f loterio, tombolo.
hlutbundinn adj ligata je proporcio, proporcia.
hlutdeild f parto, kvoto; lot(aĵ)o; (þátttaka) partopreno.
hlutdrægur adj parti(ec)a.
hlutfall n proporcio; rilato.
hlutfallareikningur m proporcia kalkul(ad)o.
hlutfallslegur adj proporcia; relativa.
hlutgengur adj inda je sia parto, plenkapabla.
hluthafi -a, -ar m akciulo; kompaniano.
hluti -a, -ar m parto; kvoto; lot(aĵ)o; apartaĵo; ero; (skammtur) porcio; (einstakt efni í efnablöndu)
ingredienco; (mesti-, meiri-, minni-, minnsti-) plej-, pli-, malpli-, malplej-multo; -granda parto;
(gera e-ð á hluta e-s) fari maljustaĵon al iu.
hlutkenndur adj (hlutlægur) reala, objektiva; (hlutstæður) konkreta.
hlutkesti -is n lot(ad)o; lot-tir(ad)o, -ĵet(ad)o; (varpa -) lot- (um)i, priloti.
hlutlaus adj (óhlutdrægur) senpartia; objektiva; (óvirkur, um mótstöðu, óhvetjandi) nekontraŭstara,
neagema, pasiva; (óvirkur, um þátttöku) nepartoprenanta, neŭtrala; (óhlutstæður, hugsaður)
malkonkreta, abstrakta.
hlutleysi -is n neŭtraleco.
hlutlægur adj objektiva.
hlutrænn adj objektiva; konkreta.
hlutskipti -is, - n lot(aĵ)o; tasko; (örlög) sorto.
hlutstæður adj konkreta.
hlutsæisstefna f realismo.
hluttaksorð n participo.
hluttekning -ar, -ar f (samúð) kunsento, simpatio, kompato; (þátttaka) partopreno.
hluttækur adj partoprenanta, aktiva.
hlutur -ar, -ir m objekto, aĵo; (hlutdeild) parto; kvoto; lot(aĵ)o; (- í félagi) akcio; (atriði, málefni)
afero; subjekto; (bera hærri hlut) venki; (láta hlut sinn) cedi, rezigni, malpretendi; (eiga hlut að
máli) koncerni, rilati, havi rilaton al; (rétta hlut sinn) sin venĝi, venĝi mal- justaĵon, ĝustigi sian
rajton.
hlutvandur adj honesta, ĵusta; skrupula.
hlutverk n rolo; tasko; (leika - e-s) ludi la rolon de; (hafa það - á hendi) plenumi (okupi) la taskon
(rolon).
hlutverkaskrá f programo.
hlúa -ði v komfortigi; flegi; varmigi.
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hlykkjast -aðist v zigzagi, serpentumi.
hlykkjóttur adj kurba, ondlinia, zigzaga, multfleksita.
hlykkur -s, -ir m kurbiĝo, fleksiĝo.
hlynna -ti v (- að e-u) prizorgi, flegi, plikomfortigi; subteni, protekti.
hlynntur adj (esti) favora (al, por), montri (prezenti) favoron al.
hlynur -s, -ir m platano.
hlýða hlýddi v (hlusta) aŭskulti; (gegna) obei; (sæma) deci, konveni.
hlýr adj varma; amika, kora, intima.
hlýri -a, -ar m (hliðarstykki) flankpeco; (vangi) vango; (steinbítsbróðir) marlupo makulita; (- á kjól,
svuntu) ŝultrobendo, ŝultropeco.
hlægilegur adj ridinda, komika, burleska.
hlægja -ði v ridigi, amuzi.
hlæja hló, hlógum, hlegið v ridi.
hnakkabein n okcipitosto.
hnakkadramb -s n nuko, nukograso, nukharoj.
hnakkagróf -ar, -ir f nukokavo.
hnakkakerrtur adj nukstreĉita, rigidnuka, fiera, kun levita kapo, kun streĉita kolo.
hnakkgjörð f selrimeno.
hnakki -a, -ar m nuko, okcipito.
hnakknef n selkapo.
hnakkól f sel-saketa, -tornistra rimeno.
hnakkur -s, -ar m selo.
hnallur -s, -ar m (kylfa) klabo; (baklaus stóll) tabureto.
hnappur -s, -ar m (á fötum o. fl.) butono; (hópur) densa grupo, - amaso, - aro; kunbuliĝo.
hnarreistur adj sjá hnakkakerrtur.
hnattakerfi n sunsistemo.
hnattborð n bilardo.
hnattbreidd -ar, -ir f latitudo.
hnatthelmingur m duonsfero, hemisfero, duono de globo.
hnattlagaður adj globforma, sfera.
hnattlengd f longitudo.
hnattstaða f geografia pozicio.
hnaus -s, -ar m (ter)bulo.
hnefafylli fsenfl plenmano.
hnefaleikur m bokso, pugnolukto, ludo de pugnoj.
hnefi -a, -ar m pugno.
hneggja -aði v heni.
hneigð -ar, -ir f emo, inklino; tendenco.
hneiging -ar, -ar f riverenco.
hneigja -ði v (- sig) sin (salute) klini, riverenci; adorkliniĝi; (- orð í málfr.) fleks(i)i (deklinacii,
konjugacii).
hneigjast -ðist v (- til e-s) (in)kliniĝi (havi inklinon, emon) al (por); (- til verri vegar) for-, de-kliniĝi
de la virto, - de la ĝusta vojo; (- til drykkjar) esti drinkema; (- til ásta) esti amaĵema, erotika.
hneisa -u, -ur f honto, malhonoro; kompromitaĵo; (gera e-m -u) hontigi, malhonori, senhonorigi,
kompromiti.
hnekkir -is m (tjón) malutilo, domaĝo, malprofito; (hindrun) malhelpo, baro.
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hnekkja -ti v (reka aftur) repuŝi, rebati; (- rökum, áburði) refuti; (aftra, draga úr) malhelpi; haltigi.
hnellinn adj forta; fortikstruktura; dikkorpa, korpulenta.
hneppa -ti v butonumi; (- frá) malbutonumi; (- í fjötra) kateni, enkatenigi; (- í fangelsi) enkarcerigi,
enŝlosi (enfermi) en malliberejo.
hneppsla -u, -ur f butontruo.
hnerra -aði v terni.
hneta -u, -ur f nukso.
hneyksli -is, - n skandalo; ofendo.
hné -s, - n genuo; (falla á -) (sur)genu(iĝ)i; genufleksi, fleksi la genuojn, genufali.
hnéfiðla f violonĉelo.
hnéhlíf f genuŝirmilo.
hnésbót f genukavo, poplito.
hnéskel f patelo.
hniginn adj (- að aldri) grandaĝa, en kliniĝanta aĝo, maljun(iĝint)a; (hurð hnigin að gátt) pordo
kliniĝinta al sia kadro, duone (iomete) malfermita.
hnignun -ar, -anir f malprogreso, regreso, retroiro; dekadenco, kadukiĝo.
hnignunaraldur m aĝo de kadukeco, -iĝo, kaduka aĝo.
hnignunartími m dekadenca periodo.
hnika -aði v movi.
hnippa -ti v (- í e-n) puŝi (iun per kubuto); averti (iun), doni signon (al iu).
hnipra -aði v (- sig) kaŭri.
hnita -aði v (hnoða) niti; (hnitar í báru) la ondoj krispiĝas kaj ŝaŭmas (ŝaŭme kuspiĝas), la
ondokrestoj blankas; (miða) celi.
hnitmiða v precize celi, preni ekzaktan pozicion, fari akuratan mezuron.
hnittinn adj sprita, trafa.
hnífur -s, -ar m tranĉilo; (skurðlækna) lanceto; (plóg-) soko.
hníga hneig, hnigum, hnigið v fali; kliniĝi; malleviĝi; kolapsi; (- að velli) fali (en batalo); (sólin
hnígur til viðar) la suno malleviĝas (subiras, kliniĝas) al la horizon(t)o; (- niður) kolapsi.
hnípinn adj malgaja; malĝoja; kun klinita (pendanta) kapo.
hnísa -u, -ur f foceno.
hnjask -s n malbontrakto.
hnjóð -s n mallaŭdo; riproĉo.
hnjóta hnaut, hnutum, hnotið v stumbli, duonfali, paŝfaleti.
hnjótur -s, -ar m tera malebenaĵo, teraltaĵeto.
hnjúkur -s, -ar m monta (roka) ĝib(aĵ)o, - tubero, - pinto.
hnoða -aði v (elta) knedi; (- nagla) niti; (troða í) ŝtopi, (en)puŝi; (- saman vísu) fuŝe versfari.
hnoða -u, -ur f (hnykill) (faden)bulo.
hnoðnagli m nito.
hnoðri -a, -ar m floko.
hnokkatré n bobenalo(j).
hnokki -a, -ar m (í rokk) bobenala hoketo (de radŝpinilo); (strák-) bubo, etulo.
hnoss -, - n trezoro; bonaĵo.
hnossgæti -is, - n frandaĵo.
hnot -ar, hnetur f nukso.
hnotgjarn adj stumblema.
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hnotskógur m nuksarb(et)aro; (vera á -skóg um e-ð) spioni, serĉi informon, esplore sondi;
nukskolekti.
hnuðla -aði v ĉifi, krispigi.
hnugginn adj malgaja.
hnullungur -s, -ar m rondforma -, bulforma ŝtono.
hnupla -aði v marodi.
hnusa -aði v flari.
hnúður -s, -ar m (kryppa) ĝibo; (hnúskur) tubero; (upphækkun) ŝvelaĵo, ĝibaĵo, konveksaĵo; (kúla)
bul(et)o, kapeto, butono.
hnúfubakur -s, -ar m ĝibobaleno.
hnúi -a, -ar m falangartiko; (með hnúum og hnefum) per ĉiuj fortoj.
hnúkur -s, -ar m sjá hnjúkur.
hnúskur -s, -ar m sjá hnúður.
hnúta -u, -ur f (bein) epifizo; (- á beini undir hörundi) apofizo; (hnýfilyrði) sarkasmo, sarkasma
vorto.
hnútasvipa f skurĝo.
hnútur -s, -ar m nodo; (hnúskur) tubero; (tauga-) ganglio; (æða-) variko.
hnykill -ils, -lar m faden-bulo, -globo, volvaĵbulo da fadeno.
hnykkja -ti v subite (abrupte) movi; - tiri; - puŝi; - skui; skue movi, - tiri; ek-tir(eg)i, -puŝi, -skui; (við e-u) esti forte skuita, - movita, - emociita, - surprizita; (- á orðum) emfazi; akcenti; (- nagla)
pintfleksi, niti.
hnykla -aði v bul(et)igi, sulk(et)igi; kun-tiri, -ŝovi.
hnýfill -ils, -lar m (lítið horn) korneto; (- í skipi) kila -, prua -, stevena kapo, antaŭa -, mal-antaŭa
kilo.
hnýfilyrði is, - n sarkasmo, sarkasma vorto, pika vorto.
hnýsast -tist v sekrete (kaŝe) observi pro scivolemo, ŝtelrigardi, (scivole) spioni.
hnýsinn adj scivolema.
hnýta -ti v nodi, ligi; (um sinar o. fl.) tubere kuntiriĝi, tuberiĝi, nodiĝi; (um bein undir hörundi)
apofiziĝi; (- í baki) ĝibiĝi.
hnökri -a, -ar m tuber(et)o, nod(et)o; malglataĵo, malebenaĵo; (hnoðri) floko.
hnöttóttur adj globforma, sferforma, bulforma, pilkforma.
hnöttur hnattar, hnettir m globo; sfero; (bolti) pilko, ĵetbulo; (kúla) bulo.
hof -s, - n templo.
hofgoði m templopastro.
hofmóðugur adj aroganta; fiera; malhumila.
hokinn adj klinita, kurbigita; kaŭranta.
hokur -urs n mizera vivtenado, - farmado.
hol -s, - n kavaĵo, kaverno; ventriklo; (brjóst-) brusta kavaĵo, torako; (kviðar-) ventra kavaĵo,
ventro, abdomeno; (eld-) fajrujo.
hola -u, -ur f kavo; truo; aperturo; (smá-, svita-) poro.
hold -s, - n karno; (í góðum -um) karnoriĉa, (sufiĉe) grasa, bone nutrita; (ganga úr -um) perdi la
karnon, malgrasiĝi.
holdfúi m karna putriĝo; gangreno.
holdfýsn f volupto.
holdgast -aðist v (íklæðast holdi) enkarniĝi; (fitna) grasiĝi.
holdgróinn adj (fiks)kreskinta al la karno (korpo).
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holdlegur adj karna, volupt(am)a.
holdrosi -a m karna flanko de haŭto.
holdsveiki fsenfl lepro.
holdugur adj karnoriĉa, korpulenta, grasa.
holdvotur adj ĝishaŭte malseka, trapenetrita de malsekeco.
holgóma adj fendpalata.
holhljómur m kaverna sono.
holhönd f akselo, subbrako.
Hollendingur -s, -ar m nederlandano.
hollur adj (mildur, náðugur) milda, graca; favora, bona; (trúr) fidela, lojala; (heilnæmur) saniga,
nutra, higiena.
hollvættur m genio, protekt(ant)a spirito; patrono.
holóttur adj kavo-plena, -riĉa, truo-plena, -riĉa; pororiĉa, por(oz)a.
holrúm n kavaĵo.
holræsi n (í túni) drenilo; (í götu) kloako.
holskefla -u, -ur f kava (rompiĝanta, ŝaŭmanta) ondego.
holskurður -ar, -ir m abdomena operacio.
holspegill m konkava spegulo.
holt -s, - n (ŝtonoriĉa) altaĵeto; erikejo; arbaro; (oft er í -i heyrandi nær) la muro havas orelojn.
holund f, holundarsár n enkavaĵa vundo, profunde enpenetr(ant)a vundo.
holur adj (interne) kav(aĵ)a; tuba.
hopa -aði v sin retiri, retiriĝi, retroiri.
hoppa -aði v salteti; (- um léttilega) kaprioli.
hor -s m (megurð) malgraseco; (deyja úr -) morti pro malsato; (- í nefi) nazmuko; (uppdráttarsýki)
marasmo.
horf -s, - n (stefna) direkto; celo; turn(iĝ)o; (viðhorf) rilato; vidpunkto; rigardo; (útlit, horfur)
aspekto; antaŭsigno; aŭspicio; prognozo; (ástand) stato; situacio; pozicio; kondiĉo.
horfa -ði v rigardi; turni la rigardon al, direkti la okulojn al; (snúa) rigardi (al), sin turni (al), turniĝi;
fronti; celi; (- í e-ð) konsideri, respekti; (nú horfir þunglega, - til hins verra) la aferoj estas
seriozaj; la afero sin prezentas sub malfavora aŭspicio; (horfast í augu við) troviĝi vid-al-vide
kun (al), rigardi iun rekte en la okulojn, fronti; (- við) rilati al, rigardi al, koncerni.
horgrind f senkarna skeleto.
horn -s, - n angulo; (- á dýrum) korno; (- á hjartardýrum) kornaro, kornobranĉaro; (hljóðfæri)
korno, trumpeto; (rétt -) orta -, rekta angulo; (harður í - að taka) malmolnuka, rigidnuka, obstina,
hardita.
hornablástur m blovmuziko, trumpeta (korna) muziko; fanfaro.
hornaflokkur m blovorkestro, fanfaro.
hornafræði fsenfl trigonometrio.
hornalína f diagonalo, interangula linio.
hornamælir m angulmezurilo; (landmæl.) teodolito; (stjörnufræði) astrolabo; sekstanto; oktanto.
hornauga n (líta e-n -) de flanke rigardi, ĵeti flankan rigardon al, rigardi iun el la angulo de sia
okulo.
hornaþytur m fanfaro, sono de korno (trumpeto).
hornhimna f korneo.
hornhúð f epidermo.
hornkenndur adj korneca.
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hornklofi m krampo.
hornréttur adj ort-, rekt-angula; (- á eða við e-ð) perpendikla, perpendikulara.
hornsíli n gasterosteo, dornfiŝeto.
hornspónn m korna kulero.
hornsteinn m fundamenta (angul)ŝtono.
hornugla f gufo.
horskur adj saĝa; prudenta.
hortittur m malakorda vorto en poezio.
hortugur adj impertinenta; malĝentila.
hosa -u, -ur f ŝtrumpeto.
hossa -aði v (- barni) balanceti (en brakoj, sur genuo), brakuli; (hefja upp (til skýja)) (range)
plialtigi; apoteozi.
hott eksklam hot, hoto.
hó! interj hola!, ho hu!, ho vi ho!.
hóf -s, - n moder(ec)o; sobreco; (veisla) bankedo; festeno; (úr öllu -i) ekstreme malmodere,
senmezure, ekscese; (meir en góðu -i gegnir) pli ol konvenas (decas); (stilla í -) moderigi.
hófadynur m huf-bruo, -klako.
hófaspark -s, -spörk n stampf(ad)o.
hófblaðka f kalto.
hófdýr n unuhufulo.
hóffjöður f hufnajlo.
hófgresi -is, - n tusilago.
hófhvarf n hufradiko.
hófjárn n hufotajlilo.
hóflaus adj ekstreme malmodera, senmezura, supermezura, ekcesa; superluksa.
hóflegur adj modera.
hófsár adj dolorhufa.
hófur -s, -ar m hufo.
hóglífur adj komfortema, luksema; senlaborema.
hógvær adj (rólyndur, blíður) egalanima; dolĉanima, trankvila, milda, serena; (rólegur, hægur)
taktoplena, diskreta; (lítillátur) modesta, senpretenda.
hól -s n laŭdo; (gullhamrar) komplimento; (skjall) flat(ad)o.
hólf -s - n fako; (í líffærum) ventriklo; (póst-) poŝtkesto.
hólfa -aði v dividi en apartaj fakoj; apartigi.
hólkur -s, -ar m kava cilindro; tubo; ringo; (- á pípu) mufo.
hóll -s, -ar m (ter)altaĵo, monteto.
hólmganga f duelo.
hólmur -s, -ar m insuleto; duelejo; (skora á hólm) defii pri (provoki al, inviti al) duelo.
hólpinn adj savita.
hómópati -a, -ar m homeopat(iist)o.
hópganga f (tjáningar- eða kröfu-) manifestacio, demonstracio; (skrúðganga) procesio.
hópsefjun f amasa sugesto.
hópur -s, -ar m grupo, trupo, bando; aro, amaso; rondo, societo; (hópum saman) en grupoj, pogrupe,
ar(eg)e, amase; (vina-) amikara rondo, grupo da amikoj; (í sinn hóp) en sia rondo (- societo),
inter siaj amikoj; (halda hópinn) sin teni grupe.
hór -s m (-dómur) adulto; prostitu-ado, -eco; (drýgja -) adulti; sin prostitui.
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hóra u, -ur f prostituitino, publikulino.
hóruhús n prostituejo, bordelo.
hósta -aði v tusi.
hóstakast n tusatako.
hóta -aði v minaci (iun, al iu; per vortoj; je puno).
hótel -s, - n hotelo; gastejo.
hótfyndinn adj (smásmugulegur) pedanta, bagatelema; (aðfinnslusamur) kritikema, mallaŭdema;
riproĉema; frandema.
hraða -aði v akceli, pli-rapidigi, -fruigi, urĝi.
hraðamælir m rapidmezurilo; taĥimetro; (á skipi) logo.
hraðberg n preteco; (hafa e-ð á hraðbergi) havi ion (preta) ĉemane, teni la vortojn (pretaj) sur la
lango, esti preparita (fari ion); montri (prezenti) preparecon.
hraðboð n ekspresa sciigo; depeŝo.
hraðboði m kuriero.
hraðfrysta v rapide frostigi.
hraði -a, -ar m rapid-o, -eco.
hraðlest f ekspresa (rapidira) vagonaro (trajno), ekspreso.
hraðrita v stenograf(i)i.
hraðritari m stenograf(iist)o.
hraðritun f stenograf-io; -ado.
hraðritunarvél f stenotipo.
hraðskeyti n eksprestelegramo, depeŝo.
hraður adj rapida; rapidira, ekspresa; (hafa hraðan á) rapidi, esti rapida.
hrafl -s n fragmento.
hrafn -s, -ar m korvo.
hrafnaklukka f kardamino.
hrafnaspark n skribaĉo, korvospuro.
hrafntinna f nigra siliko.
hrak -s, hrök n senvaloraĵo, forĵetindaĵo; malnoblulo, kanajlo; insulto, riproĉo; (vera í peninga-i)
esti (troviĝi) en (suferi pro) manko (suferi mankon) de mono.
hraka -aði v malprogresi, regresi, retroiri, dekadenci, kadukiĝi.
hrakfall n malfeliĉo, malsukceso; akcidento, domaĝo.
hrakfarir fpl fiasko.
hraklegur adj hont-iga, -inda, senhonoriga; fiaska.
hrakmenni -is, - n kanajlo, malnobla fripono, protokanajlo.
hrakningur -s, -ar m (lenda í hrakningi) esti pelata (puŝata) de unu loko al alia; suferi turmentan
devojiĝon (drivadon) pro puŝo de pluvo kaj vento; turmenta drivado sur la maro.
hraksmánarlegur adj skandala, hontinda.
hrakspá f malbonaŭguro.
hrakviðri -is, - n kruda vetero, pluvega vetero, pluvego.
hrakyrði -is, - n insultoj, insultaj paroloj (vortoj).
hrammur -s, -ar m piedego; (detta á -ana) fali sur la manojn.
hranalegur adj kruda, malafabla, malĝentila.
hrapa -aði v glitfali.
hrapalegur adj fatala, malfeliĉiga; terura.
hrappur -s, -ar m fripono.
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hrasa -aði v (paŝ)faleti, duonfali, stumbli; (gera villu; syndga) erari; peki; devojiĝi.
hrat -s n rekremento; brano; ŝelo; guŝo.
hrata -aði v stumbli; fali.
hraukur -a, -ar m (ronda) staketo, - staplo.
hraun s, - n lafo; lafotereno; lafotorento.
hraundrangur m sole elstaranta laforoko.
hrauneðja f fandita (kaj fluanta) lafo.
hraunflóð n lafotorento.
hraungrýti -is n lafaĵo, lafa ŝtono, - rok(aĵ)o.
hraustbyggður adj fortika, fortikstruktura.
hraustmenni -is, - n fort(ik)ulo, bravulo.
hraustur adj (heilbrigður) sana; (vaskur; harðger) forta; brava; hardita.
hráefni n krudmaterialo, krudaĵo.
hráki -a, -ar m kraĉ(aĵ)o.
hráolía f kruda petrolo, nafto.
hrár adj (ósoðinn) nekuirita, (ne- rostita, nebakita); (óunninn) kruda; neprilaborita; nepreparita.
hráskinn n kruda (netanita) felo, - haŭto.
hráslagafullur adj krude malvarma kaj malseka (vetero).
hrávara f kruda varo, - produktaĵo; krudmaterialo.
hráæta f manĝanto de nekuiritaĵoj.
hreðka -u, -ur f rafano.
hreiðra -aði v (- sig, byggja hreiður) nesti; (- um sig) (en)nestiĝi.
hreiður -urs, - n nesto.
hreifi -a, -ar m movilo, naĝilo (de foko).
hreifur adj (kátur) gaja; (ölvaður) (gaje) ebrieta.
hreimlaus adj sen-son(or)a, -tona, obtuza; (áherslulaus) senakcenta; senemfaza.
hreimur -s m tono, son(or)o; (- í rödd) tono, voĉnuanco; akcento.
hreinbjálfi m felo -, pelto de norda cervo, boaca pelto.
hreindýr n norda cervo, boaco, (rangifero).
hreindýramosi m kladonio (rangifera).
hreindýrshorn n kornaro, kornobranĉaro de norda cervo, boaca kornaro.
hreingerning f purigado, (dom)lavado.
hreinlega adj (fullkomlega) tute, plene, absolute; (ótvírætt) klare kaj sendube, nerefuteble; (ærlega)
sincere, honeste.
hreinlegur adj (hreinlátur) purema; ordema; (hreinn) pura.
hreinlífur adj purviva; ĉasta; virta.
hreinlyndur adj sincera, puranima.
hreinn adj pura; senmakula, senpeka; (greinilegur) klara; neta; (heiður, bjartur) klara, hela, serena,
sennuba; (- ágóði) neta (pura) profito; (ósnortinn) pura, netuŝita; virga; (- og beinn) nekaŝema;
sincera, honesta; (- í líferni) ĉasta; virta; (- sannleikur) pura -, nuda -, nura -, absoluta -,
nerefutebla vero; (hreinar línur) netaj konturoj.
hreinsa -aði v purigi; lavi; (- hrávöru) rafini; (- vökva efnafræðilega) rektifi; distili.
hreinskilinn adj sincera, nekaŝema, honesta.
hreinskrifa v netskribi.
hreinskrift f neta skribaĵo, net(skrib)o.
hreinsunareldur m purigfajro, purgatorio.
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hreinsunarlyf n laksiga medikamento.
hreintrúarstefna f puritanismo.
hreintungustefna f purismo.
hreistur -urs n skvamo.
hreisturdýr n skvamulo.
hrekja hrakti, hrakið v peli, (re)puŝi; (um skip) drivi; (afsanna) refuti; (-st, um hey o. fl.) difektiĝi
pro malfavora (pluva, malseka) vetero; (sjá hrakningur).
hrekkja -ti v petol(aĉ)i, ĉikani; ŝerce malutileti al; artifiki, ruze trompi.
hrekkjalómur m petol(aĉ)ulo; artifikulo.
hrella -di v (angra, hryggja, þjaka) ĉagreni; malĝojigi; aflikti, turmenti; tedi; (stríða) ĉikani, inciti;
(hræða) timigi.
hremma -di v kapti (per la mano, - ungo).
hreppa -ti v ricevi, akiri; atingi; gajni.
hreppapólitík f paroĥismo, komunumismo.
hreppsfélag n (subdistrikta) komunumo.
hreppsnefnd f administrantaro (estraro) de (subdistrikta) komunumo, komunummastruma
kolektivo.
hreppsómagi m malriĉulo subtenata (subvenciata) de la komunumo, paŭper(ul)o.
hreppur -s, -ar m (provinca) subdistrikto; (hreppsfélag) komunumo.
hress adj (heilbrigður) sana; freŝa; (fjörugur, kátur) vigla, viva, gaja, bonhumora, freŝanima.
hressa v refreŝigi; (pli)vigligi, stimuli; (hressandi drykkur) refreŝig(a trink)aĵo.
hret -s, - n mallongedaŭra malvarm(a veter)o kun neĝofalado (hajlo, pluvo), kruda vetero.
hreyfa -ði v (- úr stað) movi; (láta hreyfast, setja í gang) movigi, funkciigi; (snerta) tuŝi.
hreyfill -ils, -lar m movilo, motoro.
hreyfing -ar, -ar f (einstök -) movo; moviĝo; (stöðug - og vakning) movado.
hreyfingarlaus adj senmova; (sem dauður hlutur) inerta.
hreykinn adj fiera; (rembilátur) fieraĉa, brustoŝvela, pava, parada, fanfarona; aroganta.
hreykja -ti v (stafla) stapli, fari staplon; staki; (- að gróðri) (flege) alŝovi teron; (- sér) brustoŝveli,
pavi, paradi, fieraĉi; (- hattinum) alte teni la ĉapelon.
hreysi -is, - n domaĉo, kabano; ŝirmejo; groto.
hreysiköttur m ermeno.
hreysti fsenfl braveco, kuraĝeco.
hreystiyrði -is, - n fanfaronaĵo, bombasto, ŝvelparolo.
hreyta -ti v (kasta) (dis-, el-)ĵeti, ŝuti; (mjólka) postmelki, melkeri.
hrif npl impreso.
hrifinn adj ravita; ekstazita; (vera - af e-u, geðjast að) ŝati ion, io plaĉas al.
hrifning -ar f rav-iteco, -iĝo; (eldmóður) entuziasmo; (leiðsla) ekstazo.
hrifnæmur adj sentema, impresiĝema, facile impresebla.
hrifsa -aði v ekkapti, ekpreni; (- undir sig) senrajte proprigi al si, uzurpi.
hrikalegur adj grandega, giganta, kolosa; kruda, sovaĝa; (krude) grandioza.
hrikta -ti v kraki; knari.
hrina -u, -ur f atako (de vento, ploro).
hrinda hrinti aŭ hratt, hrundum, hrundið v puŝi; forte ŝovi; (- e-u af sér) repuŝi, repeli, rebati; refuti;
(kollvarpa) renversi; neniigi, nuligi; (- í framkvæmd, ýta undir) impulsi, doni impulson al,
funkciigi; iniciati.
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hringa -aði v ringigi, rondfleksi; kuŝigi en ringoj, kunvolvi; ĉirkaŭvolvi; (- makkann) arkigi la
kolon.
hringabrynja f maŝkiraso.
hringbogi m arko de cirklo; parabolo.
hringbraut f (- himintungla) orbito.
hringekja f karuselo.
hringfari -a, -ar m cirkelo.
hringferð f (hringrás) cirkulado; rivoluo; (umferð) rondir(ad)o; rotacio, rivoluo; turniĝado.
hringflötur m cirkla areo, rivolua surfaco.
hringgeiri m sektoro, detranĉo el cirklo.
hringiða f kirl(aĵ)o, turniĝo; turnakvo.
hringja -di v sonori; sonorigi; (- glösum, smábjöllum) tintigi.
hringja -u, -ur f (sylgja) buko.
hringjari -a, -ar m sonorigisto.
hringla -aði v tinti; tintigi; (skjökta) sencele vagi, ĉirkaŭvagi; (- með e-ð) konfuze kaj
malkonsekvence agi, esti ŝanĝ(iĝ)ema.
hringla -u, -ur f tintilo.
hringlandalegur adj ŝanĝema, malkonstanta, ŝanĝanima; flirtema.
hringleikahús n amfiteatro.
hringormur m ringvermo; anelido.
hringrás f cirkulado; rondiro.
hringsalur m rotondo, ronda salono, - konstruaĵo.
hringsjá -r, -r f (vítt útsýni) ĉirkaŭvid(aĵ)o, panoramo; (e. k. sjónauki) periskopo.
hringsnúast v turniĝi; rondiri; cirkuli; (- um möndul sinn) rotacii; rivolui.
hringsóla -aði v ĉirkaŭvagi.
hringstigi m spirala ŝtuparo.
hringur -s, -ar m ringo; rondo; cirklo; (verslunar-) trusto; konzerno; kartelo; (gull-) ora ringo; (vina) rondo de amikoj, amikara rondo; (- í stærðfr.) cirklo; (slá hring um) ĉirkaŭi, fari (aranĝi)
rondon ĉirkaŭ, ĉirkaŭkordoni; (ummál) cirkonferenco.
hrista -ti, v skui; (skaka til, gutla) agiti; (láta riða) ŝanceli.
hríð -ar, -ir f (bylur) neĝ(fal)ado, neĝvento, neĝoŝtormo, hajlo; (atrenna) atako; (viðureign) batalo;
(sársaukakviða) paroksismo (atako) de doloro; (um -) dum kelka (ioma) tempo, kelkan tempon;
(í einni -) seninterrompe.
hrífa hreif, hrifum, hrifið v (þrífa) (ek)kapti, ekpreni; ekokupi; (verka á, um meðalið) efiki (sur); (fá
á, hræra) emocii, kortuŝi; afekcii; (hafa áhrif á) impresi; fari efekton (sur; ĉe); (gera hrifinn) ravi,
ĉarmi; meti en ekstazon; plaĉi al.
hrífa -u, -ur f rastilo.
hrífutindur m dento de rastilo.
hrím -s n prujno; (ketil-) fulgo.
hrímþurs m giganto; titano.
hrína hrein, hrinum. hrinið v (um börn) plori; krii; (um svín) grunti; (- á e-m) efiki sur; trafi;
domaĝi al.
hrís -s, -ar m aŭ -s, - n betularbet(ar)o; betulo nana; (rifið -) branĉaĵo, vergoj.
hrísgrjón npl rizo.
hrísla -u, -ur f (grein) branĉo; vergo; (lítið tré) malgranda arbo, arbeto.
hríslast -aðist v disbranĉiĝi.
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hrísvöndur m vergo, branĉ-aĵo, -fasko.
hrjá -ði v turmenti; mistrakti; persekuti.
hrjósa hraus, hrusum, hrosið v (- hugur við) senti teruron (timegon), senti atakon de teruro; io
timigas (teruras).
hrjóstrugur adj senfrukta, senkreskaĵa; dezerta.
hrjóta hraut, hrutunm, hrotið v ekfali; ĵetiĝi; salti; (- orð af munni) ekparoli; (- staka af munni)
improvizi versaĵon; (- í svefni) ronki.
hrjúfur adj malglata, kruda.
hroðalegur adj terura; bruta, krudaĉa.
hroðvirkni fsenfl fuŝemo; fuŝaĵo, fuŝlaboro; senzorga kaj supraĵa laboro.
hroðvirkur adj fuŝema, fuŝlabora.
hrogn -s, - n frajo.
hrognamál n ĵargono, lingvaĉo; slango.
hrognkelsi -is, - n lump(fiŝ)o.
hrokafullur adj aroganta, fieraĉa; tromemfida; (yfirfullur) tut(e)plena, plenŝtopita, plenigita ĝis la
rando.
hrokkinn adj krispa.
hrollkaldur adj frostotremiga.
hrollur -s m frostotremo, tremo pro malvarmo; (það fór - um mig) mi eksentis froston en la dorso,
malvarmo trakuris mian dorson.
hross -, - n ĉevalo.
hrossabrestur m knarilo.
hrossafluga f tipolo.
hrossagaukur m skolopo.
hrossatað n ĉevalfekaĵo.
hrottaskapur -s m bruteco, krud(aĉ)eco.
hróðugur adj (hreykinn) fiera; (sigri hrósandi) triumfanta; triumfe.
hróður -urs m (lof) laŭdo; panegiro; (frægð) gloro; bonfamo; renomo.
hróf -s, - n ŝirmejo; kabano; budo; domaĉo; (skipsflak) ŝiprompitaĵo.
hrófatildur n fuŝe kaj supraĵe farita konstruaĵo.
hrófla -aði v (- saman) kunŝuti, kunskrapi; (- við e-u) tuŝi, movi; priparoli.
hróka -aði v (í tafli) aroki.
hrókur -s, -ar m (í tafli) turo, (- alls fagnaðar) ĉefa gajiganto, - iniciatanto al plezuro.
hrópa -aði v (kalla) voki; (æpa) krii; (rægja) kalumnii; malhonori, senhonorigi; (hæða) moki.
hrósa -aði v laŭdi; (slá gullhamra) komplimenti (iun), diri (fari, adresi) komplimenton (al); (- sér af
e-u) fanfaroni, bombasti; (- sigri) triumfi; (eiga sigri að -) venki, esti venkinta.
hrufla -aði v (- sig) skrapi la haŭton, sin vundeti.
hrufóttur adj malglata, malebena.
hrukka -u, -ur f (- í húð, á vatni o. fl.) sulk(et)o; falto; (- í fötum o. fl.) ĉif(aĵ)o; krisp(et)o; kuspo;
(gera -ur) sulkigi; ĉifi; krisp(et)igi; kuspi.
hrumur adj kaduka.
hrun -s, - n malsupren-falo, -glit(ad)o; terŝoviĝo; (gjaldþrot) bankroto; (hnignun) dekadenco;
regreso; reakcio; (eyðing) pereo, detruiĝo; falo; (gengis-) kurzfalo.
hrúður -urs, - n krusto.
hrúðurkarl m balano.
hrúga -u, -ur f amaso; (- saman) amasigi; akumuli.
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hrúka -u, -ur f kaŭraĵo.
hrútaber n rubusbero.
hrútaberjalyng n rubuso.
hrútur -s, -ar m virŝafo; (skera hrúta) ronki.
hryðja -u, -ur f ekpluvego, subita neĝo-falado, -ŝtormo.
hryðjuverk n krimo.
hryggdýr n vertebrulo.
hryggðarsvipur m malĝoja -, dolora -, afliktita mieno.
hryggjarliður m vertebro.
hrygglengja f dorsa haŭto.
hryggur adj malĝoja; malgaja.
hryggur -jar, -ir m spino, vertebraro, vertebra kolono; (bak) dorso.
hrygla -u, -ur f stertoro.
hrygna -di v fraji.
hrygna -u, -ur f (hrognlægja) frajfiŝo, fraj-truto, -salmo.
hrylla -ti v (- við e-u) senti teruron, - abomenon (antaŭ, kontraŭ).
hryllilegur adj terura, abomen(ind)a.
hrynja hrundi, hrunið v disfali, ruiniĝi; defali; ŝutiĝi; fali; (- niður, deyja) amase morti; (hárið
hrundi um herðar henni) la hararo ŝutiĝis (ondiĝadis) ĉirkaŭ ŝiaj ŝultroj.
hrynjandi -a m aŭ fsenfl ritmo; kadenco.
hryssa -u, -ur f ĉevalino.
hryssingslegur adj malafabla, kruda; krude malvarma.
hræ -s, - n mortintaĵo, morta korpo, kadavr(aĉ)o.
hræddur adj (vera -) timi, senti timon, - teruron; (huglaus) malkuraĝa; (verða -) ektimi; perdi la
kuraĝon.
hrædýr n kadavromanĝanta besto.
hræða hræddi v timigi; teruri.
hræða -u, -ur f (fugla-) ĉifonfiguro, birdotimigilo; (varla nokkur -) apenaŭ sola estaĵo, - homo.
hræðilegur adj terura.
hræðsla -u f (ótti) timo; (skelfing) teruro; (hugleysi) malkuraĝo.
hræfugl m kadavromanĝanta birdo.
hrækja -ti v kraĉi.
hrælykt f putrodoro, (kadavra) haladzo.
hræra -ði v (- í e-u, þeyta) turnmovi, -agiti, kirli; (varða) koncerni, rilati al, tuŝi; (- hjartað, snerta)
emocii, kortuŝi; (hreyfa) movi; tuŝi; (- e-u saman) miksi.
hræra -u, -ur f (t. d. eggja-) (ovo)kirlaĵo; (sambland, hrærigrautur) miksaĵo.
hrærigrautur m intermiksaĵo, senorda miksaĵo.
hræring -ar, -ar f movo; skuiĝo.
hrærivél f miksilo, miksmaŝino.
hræsna -aði v hipokriti; (hafa á sér yfirskin guðhræðslu) bigoti.
hrævareldur m vaglumo, fajro de sankta Elmo.
hrökkáll m gimnoto.
hrökklast -aðist v esti pelata, - puŝata, - persekutata, fuĝi.
hrökkva hrökk, hrukkum, hrokkið v (falla, kastast) fali, ĵetiĝi, salti; (- undan, víkja) cedi, sin retiri,
retroeniri, esti repuŝata; (nægja) sufiĉi; (- sundur, bresta) ek-rompiĝi; -krevi; (- við) ektimi,
ekskuiĝi, eksalti; (- upp, opnast) ekmalfermiĝi, subite malfermiĝi; (- upp, vakna) ekvekiĝi,
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subite vekiĝi; (- upp af (klakk); deyja) mal-, de-kroĉiĝi; morti; (liðast, um hár) krispiĝi; (saman, skorpna) ŝrumpi.
hröngl -s, - n (steinahrúga) senorde kunŝutitaj ŝtonoj; (ís-) dissemitaj -, dise renkonteblaj -, sporadaj
glaciblokeroj.
hrönn hrannar, hrannir f (alda) ondo; (hrúga) amaso, staplaĵo; (-um saman) amase, mult-, grandnombre.
hrörlegur adj kaduka; ruin(iĝ)a.
huga -aði v (- að (eftir) e-u) zorgi pri; atenti pri; kontroli; (honum er ekki -ð líf) oni konjektas
(opinias, supozas) ke li mortos, oni atendas lian (baldaŭan) morton; (vera -ð um e-ð) sin interesi
en, esti interesita pri, fervori, montri fervoron.
hugaður adj kuraĝa, sentima, brava.
hugarangur n korpremateco, mensa maltrankvileco; angoro.
hugarburður m fantazi(aĵ)o, imag(aĵ)o; ĥimero.
hugareikningur m memora kalkul(ad)o.
hugarfar n animstato, mensa stato; temperamento; karaktero, humoro.
hugarflug n fantazio.
hugarlund f imago; koncepto.
hugarórar mpl senbrida fantazi(aĵ)o; ĥimero, utopio.
hugar-æsing f, -æsingur m anima (spirita) agitiĝo (ekscitiĝo).
hugboð n antaŭsento.
hugdjarfur adj kuraĝa, maltima.
hugðarefni n objekto de intereso, interesaĵo, ŝat-okupo, -aĵo.
hugðnæmur adj interesa.
hugfallast v (láta -) perdi la kuraĝon.
hugfanginn adj ravita; ekstazita, en (stato de) ekstazo; absorbita.
hugfastur adj fiksita en la memoro; (hafa e-ð hugfast) teni en la memoro, konstante pensi pri; ne
forgesi, memoregi.
hugga -aði v konsoli.
hugheill adj sincera, tutkora.
hughreysta -ti v kuraĝigi; konsoli.
hughvarf n ŝanĝo de konvinko, - opinio, - decido; (telja e-m -) persvadi al iu ŝanĝi sian opinion.
hugkvæmast -dist v veni al iu en la kapon (cerbon), ekpensi; (mér hugkvæmdist, að) venis al mi en
la kapon la ideo, ke ...., trafis mian cerbon la ideo, ke ..
hugkvæmni fsenfl fantazio, imagpovo; sagaceco.
hugleiða -ddi v konsideri, primediti, pripensi.
hugljúfi -a, -ar m favorato, ŝatato, karulo.
huglægur adj subjektiva; abstrakta.
huglækningar fpl sanig(ad)o per sugest(i)o.
hugmynd f ideo; koncepto; nocio; abstraktaĵo.
hugmyndaafl n imag(o)povo.
hugmyndaflokkur m kategorio.
hugmyndaflug n fantazio.
hugna -aði v plaĉi (al).
hug-prúður, -rakkur adj kuraĝa, brava, maltima.
hugraun f angoro; malĝojo.
hugrenning -ar, -ar f penso, medito.
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hugrenningatengsl npl asocio (kunligiteco) de la ideoj, idea asocio.
hugró f mensa (anima, spirita) trankvileco.
hugrænn adj (huglægur) subjektiva.
hugsa -aði v pensi; (- um, hugleiða) mediti, konsideri, pripensi; (- sér e-ð, ætla sér) intenci, voli;
(halda; giska á) pensi, supozi; konjekti; (telja) opinii, konsideri; (- um, sjá um) zorgi pri;
prizorgi; (- sig um) (pri)mediti, pripensi.
hugsaður adj (el)pensita, imag(it)a; idea; abstrakta; (e-ð er þrauthugsað) (pri)pensita, (pri)meditita,
(pri)traktita, ekzamenita; (það er vel hugsað af þér) per tio vi montras vian bonan intencon.
hugsanlegur adj imagebla.
hugsjón -ar, -ir f idealo; idealismo; ideo.
hugsjónaheimur m mondo (sfero) de la ideoj, la idea mondo; la ideala mondo.
hugsjónamaður m idealisto.
hugsjónaskáld n idealista poeto; romantikulo.
hugsjúkur adj (órólegur) maltrankvila; korpremata; (þunglyndur) melankolia.
hugskot n animo, menso, spirito; memoro.
hugskotssjónir fpl penso, imago, fantazio.
hugsmíð n (skáldskapur) fikcio; imagaĵo, fantaziaĵo; (uppfundning) elpensaĵo; invent(aĵ)o.
hugspeki fsenfl saĝeco; spekulativa filozofio; metafiziko.
hugstola adj ekstazinta, en ekstazo.
hugstríð n konflikto kun la animo; - konscienco.
hugstæður adj fiksita en la memoro, - menso.
hugsuður -ar, -ir m pensulo, pensisto.
hugsunarfræði fsenfl (formala) logiko.
hugsunarháttur m pensmaniero.
hugsunarlaus adj senzorga; senpripensa karaktero.
hugsvölun f konsolo.
hugsýn f (vitrun) vizio; (getspeki) intuicio.
hugsæisstefna f idealismo.
hugtak n koncepto, ideo, nocio.
hugulsamur adj (vingjarnlegur) afabla, bonvola; (nærgætinn) zorgema, pripensema.
hugur -ar, -ir m menso; spirito; animo; penso; (þrá, löngun) aspiro; sopiro; (áhugi) intereso;
fervoro; (skoðun) opinio; (hugrekki) kuraĝo; (hafa í hug, ætla) intenci; (fella hug til konu)
enamiĝi al, - por iu, en iun; (af öllum (heilum) hug) tutkore; sincere; (snúast -) ŝanĝi (sian)
opinion; (láta hug fylgja máli) sincere paroli; (tók hug hans allan) absorbis tutan lian penson;
(gera sér í hug, hugarlund) imagi, pensi, opinii; (annars hugar) distrita, malatenta.
hugvekja -u, -ur f edifa prediko.
hugverk n penslaboro.
hugvit n (snilligáfur) genio; (skarpskyggni) sagac(ec)o; eltrovem(ec)o.
hugvísindi npl humanisma scienco.
hugþekkur adj plaĉa, ŝatata.
hula -u, -ur f vualo; nebulo; kovrilo; (draga hulu fyrir) vuali, nebuligi, kovri.
hulda -u, -ur f mistero, sekreto; vualo; (kaŝita) kavaĵo; (allt er enn á -u) ankoraŭ ĉio estas malklara
(necerta); (mæla á -u) sekrete -, kaŝe paroli.
huldufólk n fe(hom)oj.
huldukona f fe(vir)ino.
huldumaður m fe(vir)o.
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huliðsafl n mistera forto, kaŝita forto.
huliðshjálmur m kaŝkasko; (bregða -i yfir e-n) fari iun nevidebla; nevidebligi iun.
hulstur -urs, - n ingo, ujo.
humall -als, -lar m lupolo.
humar -ars, -rar m omaro.
humátt f (fara í - á eftir) kaŝe (sekrete) postsekvi (iun).
hunang -s n mielo; (- blóma) nektaro; (sælgæti) frandaĵo.
hundavað n vadejo por hundoj; (fara yfir e-ð á -i) supraĵe (pri)trakti.
hundaæði n rabio.
hundelta -ti v persekuti, hunde peli.
hundgamall adj maljunega.
hundgá f bojado.
hundingi -ja, -jar m (skammaryrði) hundo; cinikulo; bruto; monstro.
hundrað num, kaj -aðs, -uð n cent(o); (á hverja -) pocento; (af hverjum -) elcento; (af -i um vexti)
procento; (ekki - í hættunni) estas (ekzistas) nenia risko.
hundraðasti num la centa; (- hluti) centono.
hundraðshluti m centono; pocento; elcento; procento.
hundraðshöfðingi m centuriono, centestro.
hundsa -aði v ignori.
hundsbætur fpl hunda kompens(aĵ)o, mizera -.
hundseyra n (í bók) libro-, paĝo-orelo, hunda orelo.
hundshland n (fingurmein) panariso (subepiderma, ĉelhista).
hundur -s, -ar m hundo.
hungur -urs n malsato.
hungurmorð n malsatmorto, morto pro malsato.
huppur -s, -ar m flanko.
hurð -ar, -ir f pordo; (þar skall - nærri hælum) la pordo preskaŭ tuŝis (kontuzis) niajn kalkanojn,
apenaŭ ni eskapis, ni estis preskaŭ trafitaj (kaptitaj).
hurðarás m pordotrabo, lintelo; (reisa sér - um öxl) troŝarĝi siajn fortojn, surŝultrigi trabegon.
hurðarhúnn m anso (de pordo), pordanso, pordotenilo.
hurðarjárn npl ĉarniro (de pordo), pordoĉarniro.
hurðarkrókur m pordhoko.
húð -ar, -ir f haŭto; (há, gæra, feldur, skinn dýra) felo.
húða -aði v tegi per maldika tavolo da (el), tavoli; or(ig)i; stani; arĝent(um)i; fajenci.
húðarbikkja f maljuna ĉevalaĉo.
húðberklar mpl haŭta tuberkulozo, lupuso.
húðfat n fela dormsako, felo.
húðkeipur m kajako.
húðsjúkdómur m haŭtmalsano, dermatozo.
húðstrýkja v skurĝi.
húfa -u, -ur f ĉapo; (kven-, hetta) kufo; (dómara-, prófessora-) bireto.
húfumerki n kokardo.
húfur -s, -ar m flanko de ŝipo; (heill á húfi) sana kaj savita; (vera í húfi) dependi de la hazardo
(ŝanco), stari riske, riskiĝi; (eiga mikið í húfi) havi multon por perdi, riski multon.
húka -ti v kaŭri, kalkansidi.
húm -s n krepusko, mallumo.
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hún pronpers ŝi.
húnn -s, -ar m (handarhald) anso, tenilo; (bjarndýrsungi) ursido; (- á staf, stöng) kap(et)o de
bastono, stango, masto; (með fána við hún) kun hisita(j) flago(j); (blasa við hún) flagri ĉe la
stanga(j) (masta(j)) kapeto(j).
húrra interj hura.
hús -s, - n domo; (heimili) hejmo; (herbergi) ĉambro; (ætt, fjölskylda) domo, familio; (hulstur)
ingo, ujo.
húsa -aði v konstrui domon, - bienon; (vel húsaður bær) bieno kun solidaj konstruaĵoj; (- frá)
konveksi, tegmentiĝi; (um klæðnað) sakiĝi, pufiĝi.
húsagarður m korto.
húsagerðarlist f la belarto de dom- konstruado, konstruarto, arkitekturo.
húsagerðarmeistari m arkitekt(urist)o.
húsakynni npl domo; hejmo; loĝejo; apartamento.
húsaleiga f luprezo.
húsaleigunefnd f loĝejkomitato.
húsapuntur m hundherbo, agropiro.
húsaskjól n domŝirmo.
húsaskúm n ŝimo kaj araneaĵo, domaraneaĵo.
húsbóndahollur adj fidela (al la mastro); lojala.
húsbóndi m mastro; dommastro; sinjoro.
húsbúnaður m doma internaĵo, meblaro.
húsdýr n dombesto, servobesto; (- yfirleitt) bruto.
húsfreyja -u, -ur f dommastrino; edzino; matrono.
húsfrú f sinjorino.
húsgagnabólstrari m remburisto.
húsgagnasmiður m meblisto.
húsgangur m almozpetado; almozpetulo; (vísa) konata strofo.
húsgrind f dom-trabaro, -framo.
húsgögn npl mebl-oj, -aro.
húskarl m serv-anto, -isto.
húskveðja f funebra saluto en la hejmo.
húslestur m legado de edifa prediko, la sankta legado.
húsmennska -u f loĝado, domservo.
húsmóðir f (dom)mastrino.
húsnæði -is, - n loĝejo.
húsrúm n loko, ĉambro.
hússtjórn f mastrum(ad)o.
hússtjórnarskóli m mastrumlernejo.
húsönd f klangulo.
hvað prondem kio; (- ertu að gera) kion vi faras?; (- kostar það) kiom kostas ĝi?; (- í sínu lagi) ĉio
aparte; (- af öðru) unu post la alia; ripete; (- eftir annað) fojon post fojo, ree kaj ree, ripete; (sem er) kio ajn; (- af hverju) baldaŭ, post ioma tempo; (- eina) ĉio; (- er að heyra) kia neaŭditaĵo.
hvaða prondem kia, kiu; (- maður kom) kiu (homo) venis?; (- vitleysa) kia sensencaĵo, - stultaĵo.
hvaðan prondem de kie; el kiu direkto.
hvaðanæva adv de ĉie, de ĉiu flanko, el ĉiu direkto.
hvakka -aði v (um endur og froska) kvaki.
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hvalambur -urs n ambro, spermaceto.
hvalblástur m blovado de baleno(j).
hvalfangari -a, -ar m balen-ĉasisto, -kaptisto.
hvalreki -a, -ar m aldrivado (surbordiĝo) de baleno; (óvænt heppni) neatendita sukceso.
hvalsaga f novaĵo pri surstrandiĝita baleno; (mikil frétt) granda (sensacia) novaĵo.
hvalskíði n balen-aĵo, -lameno.
hvaltönn f dentego de rosmaro.
hvalur -s, -ir m (skíðis-, reyðar) baleno; (búrhveli) makrocefalo, kaĉaloto; (náhveli) narvalo;
(hvalaættin) cetacoj; (hvalkjöt) viando de baleno.
hvammur -s, -ar m herbokovrita terkavo, valeto.
hvannarót f angeliko, angelika radiko.
hvap -s n malstreĉa (mola) graseco, spongeca graso.
hvar adv kie; (-, sem ég er) ĉie, kie mi estas; (hér og -) ĉitie kaj tie; sporade; dislokite; (víðast -)
plejmultloke, preskaŭ ĉie; ĝenerale.
hvarf -s, hvörf n (það að hverfa) malaper(ad)o; (fara í -) malaperi (malantaŭ io); (leiti) (ter)altaĵo aŭ
roko, kiu baras la vidon, vidbaraĵo; (- í vegi) kotkavaĵo; ((straum)hvörf) ŝanĝo, turno;
turnpunkto.
hvarfbaugur m tropiko.
hvarmur -s, -ar m palpebro.
hvarvetna adv ĉie, en ĉiu loko, ĉiuloke.
hvass adj (um vind) forte blovanta, venta, ŝtorma; (bitur) akra, akrepinta, akretranĉa, pinta; (um
horn) akuta; (hvöss sjón) akra vido; (hvöss augu) fulmantaj okuloj, fiksita (fulmanta) rigardo.
hvassbrýndur adj akreranda, akrigita, kun akraj (akutaj) randoj; (-brýnn) kun severe kuntiritaj
brovoj.
hvasshyrndur adj akut(angul)a, akr(angul)a, pit(angul)a; (um dýr) pintkorna.
hvassnefjaður adj pintnaza.
hvassorður adj uzante fortajn (akrajn) esprimojn.
hvata -aði v plirapidigi, akceli.
hvatamaður m iniciatanto, instiganto.
hvati -a, -ar m katalizatoro; fermento.
hvatleikur -s m rapid-eco, -kureco; -moveco, -ageco; -decideco; vigleco, viveco; spiritĉeesto.
hvatskeytlegur adj (snögglegur) rapid(mov)a; subita; (önugur) malafabla; (hvatvíslegur).
hvatvís adj trorapidaga, senpripensa, senkonsiderema.
hvá -ði v kioni, diri kion (vi diris?), redemandi.
hve adv (- mikið) kiom; (- gamall ertu) kioman (kiun) aĝon vi havas? kiu estas via aĝo, kiomjara vi
estas?; (- margir) kiom da.
hvefsinn adj mordema; ekscitita, malafabla.
hveiti -is n tritiko; tritika faruno.
hveitibrauðsdagar m mielmonato.
hveitilím n farungluo.
hvekkja -ti v (gremja) ĉagreni, tedi; (blekkja) trompi, seniluzigi, elrevigi; (hræða) timigi.
hvel -s, - n rado; disko; globo; konveksaĵo; (á hverfanda -i) sur turniĝanta disko, nestabila.
hvelfa -di v ark(aĵ)igi; volbigi.
hvelfing -ar, -ar f (boga-) arkaĵo; (hvolfþak) kupolo; (hlaðin stein-) volbo; (neðanjarðar- í virki,
kastala) kazemato; (hellir) kaverno, groto.
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hvelja -u, -ur f gelateneca haŭto (de baleno aŭ lumpfiŝo); (marglytta) meduzo; (súpa -jur) spasme
ekkapti la aeron.
hvellhetta f prajmo.
hvellur adj akuta, laŭta; akute (laŭte) sonanta.
hvellur -s, -ir m ekkrako, ekbruo.
hvenær adv kiam?; (- sem; í hvert sinn) ĉiun fojon, kiam ..; (- sem vera skal) kiam ajn.
hver prondem kiu?; (sér-) ĉiu; (- sem er) kiu ajn; (- annar; venjulegur) ordinara, ĝenerala; (þriðji -)
ĉiu tria; (- eftir annan) unu post la alia; (féllu - um annan þveran) falis unu sur la alian, amase
falis; (- og einn) ĉiuj; (hvert sinn) ĉiun fojon, ĉiufoje; (öðru hverju) de tempo al tempo, iam kaj
iam.
hver -s, -ir m (bolante) varma fonto; (gos-) gejsero, natura ŝprucfonto de varma akvo.
hverahrúður n krusto de kristaligita siliko (ĉirkaŭ gejseroj).
hverfa hvarf, hurfum, horfið v (- sjónum) malaperi, perdiĝi el la vido; (líða, um tíma) pasi; (snúa)
turni; (- aftur) returni; (- frá e-u) forlasi; sin deturni de; ŝanĝi sian opinion; rezigni; ĉesi; (- að e-u
ráði) adopti planon (projekton, konsilon, opinion); intenci; decidi; plani; (hann hvarf til hennar)
li kisis ŝin; (- til, falla í hlut) veni al, iri al, fali en ies parton; (honum hurfu nokkrir sauðir)
perdiĝis (malaperis) al li kelkaj ŝafoj.
hverfa -u, -ur f (hlið) flanko; (út-, inn-; rétt-, rang-) ekstera-, interna -; antaŭa -, dorsa flanko;
(fiskur = kolateg.) rombo.
hverfi -is, - n (bæjar-) kvartalo; (lægð, kvos) baseno, malaltaĵo; valo
hverfill -ils, -lar n turbino.
hverfisteinn m (turn)akrigŝtono.
hverfleiki -a m pereiĝemo, detruiĝemo.
hverflyndur adj ŝanĝanima, malstabila (malfirma) je karaktero.
hverft adv (verða - við) ektimiĝi.
hverfull adj nestabila, nekonstanta, ŝanĝiĝema, ŝanceliĝema.
hvergi adv nenie; (- nærri) nenie proksime, - en la proksimaĵo (najbaraĵo); (hann var - smeykur) li
tute ne timis; (hann fór -) li tute ne movis sin, - ekiris.
hvernig adv kiel, kiamaniere, en kiu maniero.
hversdagslegur adj ĉiutaga; vulgara, ordinara, simpla; banala, triviala.
hvers-konar, -kyns adj kia, kiaspeca; kiel, kiamaniere.
hversu adv kiel; kiom.
hvert adv kien.
hvervetna adv ĉie.
hvessa -ti v (brýna) akrigi; (- augun) fiksi la okulojn (rigardon) sur; (- sjónir á e-ð) fiksi la atenton
sur; (það hvessir) ekblovas.
hvetja hvatti v instigi; impulsi; fervorigi; kuraĝigi; (áminna) admoni; (æsa, örva) eksciti, inciti;
stimuli; (- hest sporum) sproni; (- sporið) plirapidigi (akceli) la paŝadon; (brýna) akrigi.
hviða -u, -ur f puŝo (ekatako) de vento; atako, paroksismo.
hviðringur -s m tiklado, tiklanta juko.
hvika -aði v tremeti, moveti, ŝanceliĝi.
hviklyndur adj ŝanĝanima, malstabila je karaktero.
hviklæstur adj malbone ŝlosita, ŝajne (malfidinde, supraĵe) fermita.
hviksaga f famo, onidiro, klaĉo.
hvilft -ar, -ir f (lægð) kavo; (- í vegg, veggskot) niĉo.
hvima -aði v serĉe (timeme, sed scivole) ĉirkaŭrigardi, okul-adi, -umi.
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hvimleiður adj teda, enuiga.
hvinnskur adj ŝtelema, marodema.
hvinur -s, -ir m muĝado; susurado.
hvirfilbylur m ventokirlo; kirloventego, ciklono.
hvirfildepill m zenito.
hvirfill -ils, -lar m verto; (frá -li til ilja) de la plandoj ĝis la verto.
hvirfing -ar, -ar f rondo, cirklo, densa grupo; (drekka -) lasi la pokalon (botelon) rondiri.
hvirfla -aði v kirli, kirlblovi, turnblovi.
hvirvilvindur m kirl-blovo, -vento.
hvissa -aði v sibli; susuri.
hví adv kial.
hvía -aði v huji, krii.
hvíla -di v (- sig) ripozi; sin refreŝigi; (- lúin bein) ripozigi (refreŝigi) sian lacan korpon; (liggja,
sofa) kuŝi, dormi; (nema staðar; gera hlé) halti; paŭzi.
hvíla -u, -ur f (rúm) lito; (ganga til -u) enlitiĝi; sin retiri.
hvíldardagur m ripoztago, libertago.
hvíldarlaus adj senripoza; senĉesa, senintermita, senhalta.
hvílíkur adj kia, kiaspeca.
hvílubekkur m kanapo; divano; sofo.
hvílunautur m samlitano, litkunulo, litkamarado.
hvílupoki m dormsako.
hvína hvein, hvinum, hvinið v huji; muĝi; sibli; susuri.
hvískra -aði v flustri, mallaŭte paroli.
hvísla -aði v flustri; (- á leiksviði) suflori.
hvíta -u, -ur f (eðlis-, hvítleiki) blankeco; (liturinn eða litarefnið) blanko; (zink-, blý-) zink- blanko,
plumbblanko; (það sem hvítt er) blank(aĵ)o; (klæddur í kjól og hvítt) vestita en frako kaj
blankaĵo, - en nigro kaj blanko; (eggja-) ovblankaĵo; (- augans) blankaĵo de la okulo, sklero.
hvítabeyki n karpeno.
hvítabjörn m blanka -, polusa urso.
hvítagull n plateno.
hvítasunna -u, -ur f Pentekosto.
hvítavoðir fpl (skírnarklæði) baptvestoj, baptblankaĵo; (reifar) vindo, blankvolvaĵo.
hvítblæði -is n leŭkemio.
hvítbók f blanka libro.
hvítfyssa -aði v blanke ŝaŭmi.
hvítglóandi adj blankarda, inkandeska.
hvítingur -s, -ar m albino.
hvítkál n blankbrasiko.
hvítlaukur m ajlo.
hvítliði -a, -ar m blankgardisto.
hvítmáfur m laro, blanka mevo.
hvítur adj blanka.
hvítvoðungur -s, -ar m vinditulo, blankvolvaĵulo; suĉinfano.
hvívetna adv (í -) ĉie, ĉiuloke; en ĉio; en ĉiu rilato, ĉiurilate.
hvoftur -s, -ar m buŝo, buŝ-aĉo, -ego.
hvolf -s, - n arkaĵo; volbo; (sjá hvelfing); (himinhvolfið) la ĉiela arkaĵo (duonsfero).
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hvolfa -di v (- e-u) renversi, inversigi, suprenturni la fundon (kilon), inverse kuŝigi; (vera á hvolfi)
inverse stari (kuŝi), suprenturni la fundon (kilon); (hvolfast) renversiĝi; (- úr poka) ŝuti el sako;
(þegar öllu er á botninn hvolft) en ĉiuj rilatoj; post ĉiuj konsideroj; (- í sig) engluti.
hvolfgöng fpl ark-aĵaro; -adaro.
hvolfþak n kupolo, arkaĵigita tegmento.
hvoll -s, -ar m altaĵ(et)o.
hvolpur -s, -ar m hundido.
hvor prondem kiu el la du; unu el la du; (hvors vegar) ambaŭ- flanke, je ĉiu flanko; (þeir skilja annan) ili sin reciproke komprenas, ili komprenas unu la alian.
hvor tveggja pron ambaŭ.
hvorki konj nek; (hvorki ... né) nek ... nek.
hvort adv ĉu; (hvort ... eða) ĉu ... ĉu; ĉu ... aŭ; (- viltu heldur, te eða kaffi?) kion vi preferas, teon aŭ
kafon?; (- sem er (var)) tamen, en ĉiu okazo (rilato), ĉiuokaze.
hvorugkyn n neŭtro.
hvorugur pronnedif nek (la) unu, nek la alia, neniu el ili.
hvumleiður adj malŝatata; teda.
hvumpinn adj ektimema.
hvumsa adj (verða -) ŝtoniĝi (rigidiĝi, paraliziĝi, inertiĝi) pro mirego.
hvæsa -ti v sibli.
hvönn hvannar, hvannir f angeliko.
hvöt hvatar, hvatir f (snögg tilhneiging) impulso; (hneigð) inklino, emo; tendenco; (eðlis-)
instinkto.
hygginn adj prudenta; praktika.
hyggja hugði v (álíta, telja) opinii, pensi; (halda, búast við) supozi; (giska á) konjekti; hipotezi,
diveni; (- á e-ð) pensi pri, intenci; (- að e-u) priatenti, zorgi pri, gardi; (- af e-u) ĉesi pensi pri,
forgesi.
hyggja -u, -ur f opinio; penso; kompreno.
hyggjuvit n prudento; racio; intelekto.
hyldýpi n abismo, profundeg(aĵ)o.
hylja huldi v kovri; kaŝi; vuali; tegi.
hylki -is, - n ujo, ingo, skatolo, kapsulo.
hylla -ti v (heilla) ensorĉi, sorĉe logi; (heita hollustu) omaĝi; (veita fagnaðarviðtöku) ovacii; (gera
góðan róm, klappa lof) aklami, aplaŭdi.
hylli fsenfl favoro; graco.
hylling -ar, -ar f (- t. d. konunga) omaĝo; (hyllingarhróp) aklamo; ovacio; aplaŭdo.
hyllingareiður m ĵuro de omaĝo.
hylma -aði v kaŝi; prisilenti.
hylur -s, -jir m ŝanelo, kaldrono.
hyrna -u, -ur f (skarpt horn) pinto; (þrí-, sjal) tripinta ŝal(et)o; (mjólkur-) tetragona kartona laktujo.
hyrningarsteinn m fundamenta (angul)ŝtono.
hysja -aði v hisi, suprentiri.
hyski -is n (heimilisfólk) familio, (sam)hejmanoj, (sam)domanoj; (illþýði) kanajlaro.
hyskinn adj maldiligenta; malzorgema.
hý -s n (dúnn, mjúkt hár) lanugo.
hýbýli npl domo, hejmo, loĝejo.
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hýða hýddi v (af-, flysja) elŝeligi, senŝeligi, senhaŭtigi; (flengja með vendi) vergi; (kag- með svipu)
vipi; skurĝi.
hýði -is, - n (flus) ŝelo; (- belgjurta) kapsulo (longŝelo; guŝo; silikvo); (korn-, klíð) brano.
hýðingardagur m karnevala lundo.
hýena -u, -ur f hieno.
hýjungur -s m lanuga barbo; maldensa herbo.
hýr adj gaja, ĝojmiena, ridhumora; milda, dolĉa; (- af víni) vigligita de vino.
hýsa -ti v (en)loĝigi, gastigi; endomigi.
hæð -ar, -ir f alt(ec)o; (- á landi) altaĵo, monteto; (- í húsi) etaĝo; (neðsta -) teretaĝo, partero; (- í
þríhyrningi) ortanto; (loftstreymi) aera leviĝo.
hæða hæddi v moki, ironii.
hæðarhorn n vertico.
hæðarmælir m altometro.
hæðilegur adj hontinda, ridinda.
hæðiyrði npl mokaĵo, ironiaĵo.
hæfa -ði v (hitta) trafi; (sæma) deci; konveni; taŭgi; (sér-, gera hæfan) kvalif(ik)i.
hæfa -u, ur f bazo; vero; (það er engin - fyrir því) ĝi estas tute senbaza; - tute malvera.
hæfi -is n konveneco; (vera við e-s -) konveni al; deci al; taŭgi por; havi ĝustan mezuron; (gera e-m
til -is) kontentigi (iun); plaĉi al; (skjóta til -is) pafi al celo.
hæfilegur adj (mátulegur) konvena; laŭ ĝusta mezuro; (sem dugar) taŭga, sufiĉa.
hæfileiki -a, -ar m kapabl(ec)o; talento; inteligenteco; kompetetenco.
hæfni fsenfl kvalif(ik)iteco; kapableco; kompetenteco.
hæfur adj (dugandi) kapabla, taŭga; (skyn-, dóm-bær) kompetenta, kvalif(ik)ita; (sæmandi)
konvena; deca; (not-) uzebla, taŭga, laŭcela, konvena.
hægðalyf n laksiga medikamento, laksigilo.
hægðarleikur m facilaĵo, facila afero.
hægðatregða f (hægðaleysi) obstrukco de la intesto, konstipeco; (harðlífi) mallakso, konstipo;
malfacilo feki.
hægðir fpl fekaĵo, ekskremento; (hafa -) eligi ekskrementon, - urinon; (í hægðum sínum) malrapide,
komforte.
hægindastóll m apogseĝo; brakseĝo, fotelo.
hægindi npl (koddi) kuseno; (þægindi) komfortaĵo; agrablaĵo.
hægja -ði v malrapidigi; (- sér) feki.
hæglátur adj kvieta, pacema, egalanima.
hægri adj dekstra.
hægur adj (auðveldur) facila; (þægilegur) komforta; oportuna, favora; (rólegur) trankvila; kvieta;
milda; (hægfara) malrapida; (mögulegur) (far)ebla, (svo vel sem mér er hægt) kiel eble plej
bone.
hækill -ils, -lar m kalkaneo.
hækja -u, -ur f lambastono, apogstango; (sitja á hækjum sér) kalkansidi, kaŭri.
hækka -aði v (pli)alt-iĝi; -igi; leviĝi; (- e-n í tign) promocii.
hæla -di v (sjá hrósa) laŭdi; komplimenti; (festa með hæl) fiksi (firmigi) per paliseto.
hælbein n kalkana osto, kalkaneo.
hæli -is, - n (skjólstaður) rifuĝ- (ej)o, ŝirm(ej)o; (leita -is) rifuĝi, serĉi rifuĝon; (barna-,
gamalmenna-, geðveikra-) azilo por infanoj, maljunuloj (kadukuloj), frenezuloj; infanejo,
maljunulejo, frenezulejo; (heilsu-) sanatorio; sanigejo, malsanulejo.
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hælkrókur m kalkankroĉado.
hæll -s, -ar m (- á fæti) kalkano; (- á skó) kalkanumo; (tré-) paliseto; (hopa á hæl) sin retiri;
retrosalti; fuĝi; (um hæl) tuj, senprokraste; (undir hælinn lagt) bazita sur (dependa de) hazardo;
necerta.
hæna -di v (- að) (al)logi; altiri.
hæna -u, -ur f kokino.
hængur -s, -ir m (rið-lax, -silungur) vir-salmo, -truto, hok-salmo, -truto; (ljóður) malhelpo, baro;
domaĝo; (krókur) hoko.
hæpinn adj necerta, duba; riska.
hærður adj grizhara; harkovrita; (bel)hara; (vera hærð kvenna best) superi ĉiujn (aliajn virinojn) per
sia belhareco.
hærur fpl grizaj hararoj; (hvítur fyrir -um) kun blankiĝinta hararo; (kemba ekki hærurnar) resti
nelonge; morti juna.
hæsi fsenfl raŭko.
hæstiréttur m Plej Supera Tribunalo.
hæstvirtur adj plejaltestimata.
hætta -i v (- e-u, - við e-ð) ĉesi; halti; (rofna með millibili) intermiti; (- á) riski; (stofna í -u)
endanĝerigi; kompromiti.
hætta -u, ur f danĝero; risko; (stofna í -u) kompromiti, endanĝerigi; riski.
hættulegur adj danĝera.
hæverskur adj (kurteis) ĝentila; (yfirlætislaus) modesta.
höfða -aði v (- mál) (laŭleĝe) ekpersekuti, (ek)procesi iun (kontraŭ iu); fari proceson al iu; (- til e-s)
aludi al io.
höfðagafl m ĉekapa peco, kapopeco (de lito, - ĉerko).
höfðalag n kaploko, kapa parto de lito.
höfðaletur n speciala lignoskulptura alfabeto.
höfðatala f nombro de kapoj, - personoj.
höfði -a, -ar m terkapo, promontoro, kabo.
höfðingi -ja, -jar m ĉef(ul)o; reganto; (heldri maður) altrangulo, eminentulo; (voldugur maður)
potenculo; (göfuglyndur maður) noblulo, bravulo; (aðalsmaður) nobelo; (iðjuhöldur, stórmenni)
magnato; aristokrato, grandulo.
höfðingjabragur m nobla karaktero; altrangula konduto, - sinten(ad)o.
höfðingjalýður m mondumo; aristokrataro; plutokrataro.
höfðingjasleikja f snobo, flatanto de altranguloj.
höfðingjastétt f (forréttinda- og aðalsstétt) aristokratio; (auðmannastétt) plutokratio.
höfðinglegur adj (göfugur) nobla, grandanima, altanima; (skrautlegur) eleganta, luksa; pompa;
(örlátur) malavara, riĉe donanta.
höfgi fsenfl pezo (de dormo), dorm(em)o.
höfn hafnar, hafnir f haveno; (ná heilu í -) feliĉe atingi (alveni) havenon; (leysast -) aborti.
höfrungur -s, -ar m delfeno.
höfuð- prefikso (í samsettum orðum) ĉef-, ĉefa.
höfuð -s, - n kapo; (súlu-) kapitelo, kapo de kolono; (fara huldu höfði) sin kaŝi, kaŝe (tra)iri; (fara á
-ið) fali sur la kapon, transkapiĝi; bankroti; (láta undir - leggjast) malzorgi, flankelasi, neglekti;
(eiga yfir höfði sér) havi ion pendanta (ŝvebanta) super sia kapo; (yfir -) entute, laŭ ĝenerala
vidpunkto.
höfuðatriði n ĉefpunkto, ĉefa afero.
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höfuðborg f ĉefurbo.
höfuðból n (stórbýli) (grand)bieno; (- lista og vísinda) ĉef-ejo, -nesto, -sidejo, restadejo de arto kaj
scienco.
höfuðhár npl kaphar-oj, -aro.
höfuðkenning f ĉefa (fundamenta) doktrino.
höfuðkúpa f kranio.
höfuðlag n formo de la kapo, kapformo.
höfuðlagsfræði fsenfl frenologio.
höfuðlaus adj senkapa, sen kapo; (- her) armeo sen gvido, - sen estro.
höfuðleður n (- á beisli) kaprimeno de brido; (skinn á höfði) krania haŭto; (afskorið að Indíána sið)
skalpo.
höfuðórar mpl delir(aĵ)o; ĥimero.
höfuðpaur m ĉef(rol)ulo, matadoro, ĉefa persono.
höfuðskepna f elemento.
höfuðsmaður m (landsstjóri) guberniestro, gubernatoro; (- í her) kapitano.
höfuðsmátt -ar, -ir f aperturo por la kapo, porkapa aperturo.
höfuðsótt f turnmalsano.
höfuðstafur m (la tria) aliteracia litero (en verso).
höfuðstóll m kapitalo; ĉefa (baza) sumo.
höfuðsvörður m krania haŭto, skalpo; (standa yfir -um e-s) vidi iun morta antaŭ siaj piedoj, stari ĉe
ies tombo.
höfuðsynd f mortpeko.
höfuðverkur m kapdoloro.
höfundur -ar, -ar m (frumkvöðull) iniciat-oro, -anto; (rit-) aŭtoro, verkisto.
högg -s, - n bato; frapo; hako; (- og slög) batoj kaj frapoj; (eikin fellur ekki við fyrsta -) unu hako
kverkon ne faligas; (eiga í -i við) devi batali kontraŭ, esti en konflikto (malpaco) kun; (eiga
undir - að sækja) akiri depende de ies graco; (skamma stund verður hönd -i fegin) mano ĝuas
mallonge baton.
höggdofa adj (verða -) paraliziĝi (inertiĝi, mutiĝi, rigidiĝi, ŝtoniĝi) pro mirego, paralizita (inertigita,
mutigita) de mirego.
höggfæri n bat-, hak-distanco.
höggjárn n ĉizilo; skulptilo.
höggmynd f skulptaĵo; statuo.
höggmyndalist f skulptarto.
höggmyndasafn n galerio de skulptaĵoj.
höggormur m serpento; vipuro.
höggorrusta f hakbatalo; batalo, glavo kontraŭ glavo.
höggpallur m eŝafodo.
höggspjót n halebardo, haklanco.
höggstokkur m hakŝtipo, hakbloko; ekzekutbloko, eŝafodo.
höggva hjó, hjuggum, höggvið v haki; (- mynd) skulpti; (- um skip) tangi.
högld hagldar, hagldir f (korna, ligna) buko de ŝnur(eg)o; (hafa töglin og hagldirnar) tute potenci,
havi (posedi) la tutan potencon.
högni -a, -ar m virkato.
högun -ar f aranĝo.
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hökta -i v lami, ŝanceliri; malrapid(ir)i; senenergie (maldiligente) labori (agi); heziti; (- á orðunum)
balbuti.
hökuskarð n mentonkaveto.
hökutoppur m mentona barbotufo.
höldur -s, -ar m bien-ulo, -isto; terposedanto; farm-isto, -ulo; homo.
höll hallar, hallir f palaco.
höm f lumbo; dorso; (standa í -) turni la lumbon (dorson) al (kontraŭ) la vento.
hönd handar, hendur f mano; (taka í - e-m) preni (premi) ies manon; (fara -um um e-ð) palpi (sur),
fingrumi; (leiða við - sér) konduki per la mano; (taka e-ð undir - sér) preni ion sub la brakon;
(vatnið tók upp undir hendur) la akvo atingis ĝis la akseloj; (eiga hendur sínar að verja) agi
memdefende; (bera - fyrir höfuð sér) sin defendi; (borga út í -) pagi kontante; (á báðar hendur)
ambaŭflanke(n); (með harðri hendi) senindulge, severe, rigore; (af minni hendi) mia-parte, flanke, de mia flanko; (hafa e-ð með -um) sin okupi pri, zorgi pri; (taka e-n -um) kapti, aresti
iun; (sjá sig um -) ŝanĝi opinion; (nótt fer í -) nokto venas, - estas venanta, - proksimiĝas;
(nóttina, sem í - fór) la sekvintan nokton; (hefjast handa) ek-agi, -komenci; (láta hendur standa
fram úr ermum) energie (diligente) labori; (fegins hendi) ĝojplene, per ĝojo; (rit-) manskribo,
skribmaniero; (allra handa) ĉiuspeca, diversspeca.
höndla -aði v (fara með) trakti; (grípa, ná í) kapti; (versla) komerci.
höndulega adv (man)lerte.
hönk hankar, hankir f fadenvolvaĵo.
hör -s n lino.
hörfa -aði v sin retiri, retiriĝi, retroiri.
hörgull -uls m manko.
hörgur -s, -ar m idolkulta oferejo.
hörkubrögð npl (granda) peno.
hörkugaddur m severa (kruela) frosto.
hörkutól n harditulo; bruta homo; senkorulo.
hörmulegur adj mizera; malĝojiga, tragika, tragedia; tre malbona.
hörmung -ar-, -ar f malfeliĉo; mizero; sufero.
hörpudiskur m pekteno.
hörund -s n haŭto; karno; (e-m rennur kalt vatn milli skinns og -s) malvarmo trakuras ies dorson
(sub ies haŭto).
hörundsár adj delikathaŭta, dolorsentema.
hörundsflúr n tatuo.
hörundskvilli m haŭtmalsano.
höstugur adj severa; malafabla.
höttur hattar, hettir n (hattur) ĉapelo; (hetta) kapuĉo; (svara út í hött) respondi en la venton,
respondi evite (malklare).
I
iða -aði v (titra, sveiflast) oscili; agitiĝi; vibri; kirliĝi; skuetiĝi, moviĝadi tien kaj reen; (- í skinninu)
malkvietiĝi; vibri pro ĝojo.
iða -u, -ur f (hring-) kirl(aĵ)o, turniĝado.
iðgjald n (félags- eða áskriftagjald) kotizo; (afborgun skuldar) amortizo.
iðinn adj diligenta.
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iðja -u, -ur f (sýslan) laboro; okupo; funkcio; tasko; agado; (atvinna, iðn) profesio; metio;
(framleiðsla, iðnaður) produkt(ad)o; industrio.
iðjagrænn adj freŝe verda.
iðjuhöldur m magnato, fabrikanto, industri-isto, -ulo.
iðjurekstur m produktado; industrio.
iðjusamur adj laborema; agema.
iðjuver n fabriko, industriejo, manufakturo.
iðka aði v praktiki; sin ekzerci (en); studi.
iðn -a, -ir f (hand-) metio; (starf, iðja) profesio; okupo, funkcio; (grein iðnaðar) industria fako, branĉo.
iðnaðarborg f industria urbo.
iðnaðarfélag n industria societo; - asocio, gildo.
iðnaðarmaður m metiisto.
iðnaðarmannafélag n metiista societo, - asocio.
iðnaðarvara f manufakturvaro, industria varo.
iðnaður -ar m industrio; metio.
iðnbylting f industria revolucio.
iðnfræði fsenfl tekniko, industriaj artoj, teknologio.
iðnfræðilegur adj teknika, teknologia, industria.
iðnfræðingur -s, -ar m teknikisto, teknologo.
iðnfræðiorð n teknika termino.
iðngrein f industria -; metia fako (branĉo).
iðnnemi m metilernanto.
iðnrekandi -a, -endur m industriulo, -isto, fabrikanto.
iðnsýning f industria ekspozicio.
iðra(st) -aði(st) v penti.
iðrakveisa f koliko, intesta doloro.
iðu-fall n, -kast n akvo-kirliĝo, -turniĝo.
iðulaus adj senĉesa, senhalta, seninterrompa.
iðulegur adj ofta; frekventa.
iður -urs, , n (innyfli) intestoj; (blóðmörskeppur) sangkolbaso.
iktsýki fsenfl reŭmatismo; podagro; artrito.
il -jar, -jar f plando, piedplato.
ildepill m nadiro.
ildi -is n (súrefni) oksigeno.
ilfeti -a, -ar m pland(paŝ)ulo.
ilflatur adj platplanda.
Ilíonskviða f Iliado.
iljastroka f (pland)bastonado.
illa adv malbone; (fara - með e-n) malbone trakti iun; (tala - um e-n) malbone priparoli, kalumnii;
(líka e-ð -) esti malkontenta pri; (vera - við e-ð) malŝati; malami; (vera - staddur) esti en
malbona situacio.
illdeilur fpl malpaco, disputo, kverelo.
illfygli -is n rabobirdo; malbonulo, maliculo; furio.
illgerðamaður m malbonfaranto, krimulo.
illgjarn adj malica.
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illgresi -is, - n herbaĉo.
illhveli -is, - n danĝera(j) cetaco(j); kaĉaloto; narvalo.
illindi npl koleraj -, insultaj paroloj; malpaco; malbonhumoro; malafablaĵo.
illkvittni fsenfl malico; kalumnio.
illmenni -is, - n malbonulo, maliculo; kanajlo; fripono; kruela homo.
illmælgi fsenfl kalumnio.
illræðismaður m krimulo, (proto)kanajlo.
illræmdur adj malbonfama.
illska -u f malboneco; malico; krueleco; kolero.
illspá f malbonaŭguro.
illsviti m malbona antaŭsigno, antaŭsigno de malfeliĉo, malbonaŭguro.
illur adj malbona; kruela.
illúð -ar f malboneco; malico; kruela naturo.
illverk n malbonfaro; krimo.
illvirki -is, - n krimo, malbonfaro.
illvirki -ja, -jar m krimulo.
illvættur f malbona estaĵo; demono.
illyrði -is, - n insultoj, insultaj vortoj, malafablaĵoj.
illyrmi -is, - n danĝera vermo; monstro.
illþýði -is n malbonfaruloj, kanajlaro.
ilmfeiti f balzamo, parfuma oleo.
ilmharpeis m bonodora (aroma) rezino, mirho.
ilmur -s m aromo, bonodoro, delikata (agrabla, dolĉa) odoro; parfumo.
ilmvatn n parfumo.
ilmvatnsflaska f parfumboteleto, flakono.
ilpunktur m nadiro.
ilsig n platpiedo.
ilskór m sandalo; (sléttbotna, opnir að aftan) babuŝo; (inniskór) pantoflo.
Indíáni -a, -ar m indiano.
Indverji -a, -ar m hindo.
indæll adj dolĉa; ĉarma, bonega.
inn adv en; (hleypa -) enlasi; (láta - féð) endomigi la ŝafojn; (- undir) en sub; (koma sér - undir hjá
e-m) altiri la favoron de iu, trovi favoron ĉe iu; (setja e-n -) enmeti en malliberejon, malliberigi,
enkarcerigi, enfermi.
inn art (hinn) la.
inn eftir adv en la direkton en.
inn(i)eign f bonhavo, kredito.
inna -ti v (- af hendi) fari; plenumi; pagi; (- eftir, spyrja) demandi; (- frá, greina frá) esprimi, diri,
rakonti; (eiga e-m gott upp að -) ŝuldi dankon al iu.
innan adv interne, ene; el (de) interne; (- í) en; (- um) inter; (- úr) el; (- undir) sub; (- mánaðar) en la
daŭro (interne) de unu monato; (- við) ĉe la interna (alia) flanko; (- skamms) baldaŭ, post
mallonga tempo.
innanborðs adv surŝipe, interne de ŝipo.
innanbrjósts adv enbruste, en la koro, interne.
innanbúðarmaður m komizo.
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innanhandar adv ĉemane, apudmane; (auðveldur) facila, facile plenumebla; (vera e-m -) helpi al iu,
fari komplezon (servon) al iu.
innanklæða adv sub la vestoj.
innanlands adv enland-a; -e; en la lando.
innanlandsmaður m enlandano; indiĝeno.
innanlandsófriður m interna -, intercivitana milito.
innanmál n interna mezuro.
innanríkisráðherra m ministro pri internaj (enlandaj) aferoj.
innansleikja f internaj postskrapaĵoj (el kuirpoto).
innanstokksmunir mpl endomaj moveblaĵoj; mebl-oj, -aro.
innantómur adj interne malplena; malsatega; (innantóm orð) banalaj vortoj.
innantökur fpl intesta (interna) doloro; koliko.
innanverður adj interna (flanko), pario, paria flanko.
innar adv pli intern-e, -en.
innblástur m inspir-o, -iteco; sugest-o, -iteco.
innbrot n enrompa ŝtelo.
innbrotsþjófur m enrompa ŝtelisto.
innbú n meblaro, inventaro.
innbyggður adj kunkonstruita.
innbyrða -ti v enŝipigi; surŝipigi; (eta, gleypa) gluti.
innbyrðis adv (á skip(i)) surŝipe(n), en la boato(n); (sín á milli) inter si, reciproke.
innbyrla v imagi; imagigi; sugesti(i).
inneygður adj kavokula.
innfjálgur adj arda.
innflutningsgjald n limimposto, dogano.
innflutningur m importo, enport(ad)o de varoj; (um menn) enmigr(ad)o.
innflytjandi -a, -endur m importisto; enmigranto.
innfæddur adj ennaskita, indiĝena.
inngangur m enir-o; -ejo; (inngangsorð) enkonduko, enkondukaj vortoj; prologo; (byrjun)
komenco.
inngróinn adj engreftiĝinta.
inngræðingur -s, -ar m greftaĵo, mokulitaĵo.
innheimtumaður m enkasigisto, kolektisto (de ŝuldoj, impostoj).
innhverfur adj entroverta.
inni adv en (la domo, ĉambro, ŝranko); endome; (hafa boð -) inviti al festeno en sian domon; fari
festenon en sia hejmo.
inni -is, - n loĝejo, domo, hejmo.
innibinda v inkluzivi; implici; enteni.
innifalinn adj enkalkulita; inkluziva; implicita; entenata; enfermita.
inniföt npl negliĝo.
innihald n enhavo; enten(at)aĵo.
innihaldslaus adj senenhava; banala.
innilegur adj intima; kor(eg)a, sincera; (- vinur) intima amiko; (-ar þakkir) el-, tut-koraj dankoj.
inniskór m pantoflo(j).
innkalla v (- skuldir) kolekti, enkasigi; envoki.
innkaup npl (en)aĉeto.
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innkulsa adj (verða -) malvarmumi.
innlegg -s, - n enmeto (en sia konto); enmetita mono.
innleiða v enkonduki.
innlendur adj enlanda.
innleysa v reaĉeti.
innlima v aneksi.
innlögn f kondukilaro.
innmatur m tripo, internaĵo.
innrauður adj infraruĝa.
innrás f invado.
innrétta v instali.
innritun f (í skóla) enregistro, enmatrikuligo.
innræta -ti v inokuli; enplanti.
innræti -is n karaktero.
innsigla -aði v sigeli.
innsiglisvörður m kanceliero.
innskot n (aukaþáttur, útúrdúr) epizodo; interpol(aĵ)o; (setning í svigum) parentezo; (- í vegg) niĉo.
innspýting f (t. d. lyfja) injekto.
innstæða -u, -ur f bonhavo, kredito; kapitalo.
inntak n subjekto; temo; enhavo.
inntaka -töku, -tökur f preno de medikamento; (skammtur) dozo; (- í skóla eða félag) allaso,
akcepto.
inntekt -ar, -ir f (tekjur) enspezo.
inntökupróf n allasa ekzameno.
innvefja v envolvi; (reifa) vindi.
innveggur m interna muro, vando.
innviðir mpl trabaro, framo.
innvinna v (- sér) perlabori.
innvirðulegur adj (þráfylginn) insista; (nákvæmur) akurata; preciza; ekzakta; zorgema; (skýr) klara.
innvols - n intest-oj, -aro; tripo.
innvortis adv interne.
innyfli npl intest-oj, -aro; internaĵo; tripo.
Í
í prep en; dum; (í dag) hodiaŭ; (í gær) hieraŭ; (í allt) entute; (í staðinn fyrir) anstataŭ; (í nokkra
daga) dum kelkaj tagoj; (fara í föt) vestiĝi; sin vesti; (í upphafi) unue, en la komenco; (gefa (fá) í
afmælisgjöf) doni (ricevi) naskiĝtagan donacon; fari (ricevi) donacon okaze de ies naskiĝtago;
(taka í lög) akcepti (aprobi) kiel leĝon; (í öllu falli) ĉiuokaze, en ĉiu okazo; (í alla staði) en ĉiu
rilato.
íbjúgur adj kurbeta; iom konkava.
íburðarmikill adj luksa; pompa; eleganta.
íbúð f loĝejo; apartamento.
íbúi m (en)loĝanto.
íbygginn adj grav-, serioz-miena; per grava -, serioza -, multsignifa -, kova -, ruza mieno.
ídýfa f (sósa) saŭco; (það að detta í vatn) subakviĝo, mergiĝo.
íðorð n (teknika) termino.
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ífæra f hok(stang)o.
ígerð f absceso, pusa ŝvelaĵo.
ígildi -is n egal(valor)o, ekvivalento.
ígrip -s, - n (hafa til -anna) fari de tempo al tempo, havi en rezervo.
ígrunda -aði v konsideri; primediti; pripensi; ekzameni.
ígulker n ekino; ekina krusto.
íhaldsamur adj troŝparema; avara, konservema; (- í stjórnmálum) konservativa.
íhaldsflokkur m konservativa partio.
íhaldsstefna f konservativismo.
íhlaup n (hret) mallongedaŭra neĝoŝtormo kaj frosto; (hvarf) kavaĵo; (íhlaupavinna) flanklaboro.
íhlutun -ar f perado; interveno; enmiksiĝ(ad)o.
íhuga -aði v konsideri; primediti, pripensi; ekzameni.
íhvolfur adj konkava.
íkorni -a, -ar m sciuro.
íkveikja -u, -ur f ekbruligo; ekflamigo.
íla -di v (vætla) guteti, elflueti.
ílangur adj longforma, oblonga.
ílát -s, - n ujo, vazo.
ílendast ílentist, ílenst v loksidiĝi, daŭre (en)loĝiĝi; alklimatiĝi, daŭre restadi.
íleppur m lan(ŝtof)a (trikita) plandumo.
ílöngun f deziro; avido.
ímugustur m malŝat(eg)o; abomeno; antipatio.
ímynd f imag(aĵ)o; bildo; (tákn) simbolo; figuro.
ímynda -aði v (- sér) imagi; prezenti (figuri) al si; (búast við) supozi; konjekti.
ímyndun f imag(aĵ)o; (skoðun) opinio; konjekto; supozo; (hugsmíð) fantazio; fikcio.
ímyndunarafl n imagpovo, fantazio.
ímyndunarveila f malsano pro imago, hipoĥondrio.
írafár n konfuz(iĝ)o, konstern(iĝ)o.
Íri -a, -ar m irlandano.
íris -ar, -ar f (sverðlilja) irido.
írskur adj ira.
ís -s, -ar m glacio; (lag-) glacia tavolo, glacikovro; (haf-) polusa glacio, bankizo; (borgar-)
glaciinsulo, -monto; (rjóma-) glaciaĵo.
ísaður adj glacikovrita; glaciigita; -iĝinta.
ísaumur m brod-ado; -aĵo.
ísbjörn m polusa (glacia, blanka) urso.
ísbreiða f vasta tavolo de glacio.
ísbrjótur m glacirompa ŝipo.
ísfiskur m glacikovrita fiŝo.
ísfugl m alciono.
íshaf n arkta (glacia, polusa) maro.
íshroði m maldensa glaciamaso.
íshús n glaci-ujo, -tenejo; glaciumejo, frostigejo.
ísing -ar f glacikovraĵo; glacipluvo.
ísjaki m glaci-floso, -tavoleto; -insuleto, -monto.
ísjárverður adj duba; kritika; minaca.
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ískra -aði v grinci; (um mýs) cinci; (um vind) muĝi.
ískyggilegur adj duba; kritika; minac(ant)a; suspektinda; danĝera.
Íslandsmeistari m islanda ĉampiono.
Íslendingur -s, -ar m islandano.
íslenska -aði v (snúa á íslensku) traduki en islandan lingvon; (túlka) interpreti.
íslenska -u f islanda lingvo.
ísmáfur m glacia mara mevo; laro.
ísmeygilegur adj flat(em)a; plaĉ-ema, -ivola.
ísraelskur adj israela.
Ísraelslýður m la israelidoj, israelida popolo.
ísrek n drivantaj glacipecoj; drivglacio.
ísspöng f glaciponto.
ísströngull m pendglaciero, glacikandelo.
ístað -s, ístöð n piedingo.
ístaðsól f piedinga rimeno.
ístra -u, -ur f ventrego, ventrograso.
ístrumagi m dikventrulo.
ístöðulaus adj (veiklyndur) malfortkaraktera; troinklina; (hugdeigur) timema, senkuraĝa.
ísvarinn adj konservita (protektita) en glacio, glaciumita.
ísþoka f glaci(pluv)a nebulo.
ísöld f glacia (pra)epoko, - periodo.
ítak -s, -tök n uzrajto, fruktuzo.
Ítali -a, -ir m italo.
ítalskur adj itala.
ítarlegur adj detala; preciza.
ítreka -aði v ripeti; reesprimi.
ítur adj bonega; belega; alta; nobla; tre.
íturborinn adj altranga, nobel(deven)a.
íturvaxinn adj belstatura.
ívaf n vefto, teksbazo.
ívið adv iom(ete).
ívilnun -ar, -anir f favoro; koncesio; privilegio.
ívitnun -ar, -anir f ĉitaĵo.
íþrótt -ar, -ir f art(aĵ)o; sporto.
íþróttaafrek n sporta rekordo.
íþróttasveit f (sveit keppenda) teamo, taĉmento, partio.
íþyngja -di v ŝarĝi, pezpremi.
J
jaðar -ars, -rar m rando; konturo; ekstremo; (- hrings) periferio.
jaðrakan -s, -ar m, jaðraki -a, -ar m (fugl) limoso.
jafn adj egala; (sléttur) ebena, nivela; (jöfn tala) para nombro.
jafna -aði v egaligi; ebenigi, niveli; (- reikninga) saldi; reguligi la kontojn (kun iu).
jafna jöfnu, jöfnur f (slétta) ebenaĵo; nivelo; (samstæða) paro, egalaĵo; (líking í stærðfr.) ekvacio,
matematika egalaĵo.
jafnaðargeð n egalanimeco, mensa trankvileco, stoikeco, flegmo.
173

jafnaðarlega adv ordinare; plejofte; laŭkutime, regule.
jafnaðarmaður m justemulo, pacemulo; (í stjórnmálum) socialisto.
jafnaðarreikningur m bilanco, bilanckonto.
jafnaðarstefna f socialismo.
jafnan adv konstante, ĉiam.
jafnarma adj egalbraka.
jafndægur n ekvinokso, tagnokta egaleco.
jafnframt adv samtempe; krom, cetere.
jafngildi n ekvivalento, egalvaloro; (samsvörun) adekvato.
jafnharðan adv tuj; sinsekve, intersekve.
jafnhitalína f izotermo.
jafnhliða adv (samtímis) samtempe; flanke de; (jafnhliðaður) egallatera, egalflanka.
jafnhæð f (sam)nivelo, egalalteco.
jafni -a, -ar m (jurt) likopodio; (ættin) likopodiacoj.
jafningi -ja, -jar m egalulo.
jafningur -s, -ar m maldensa pasto.
jafnoki -a, -ar m egal(fort)ulo.
jafnóðum adv egalrapide; iom post iom, grado post grado; unu post alia; (- sem) laŭgrade kiel
(kiom), laŭ io kiel, laŭvice.
jafnrétti -is n egaleco, egalrajto.
jafnræði -is n samnivelo, (politika, potenca) egal-eco, -rajto; adekvat(ec)o.
jafnskjótt adv (- sem) tuj kiam; tiel rapide kiel.
jafnslétta f (malalt)eben(aĵ)o.
jafnsléttur adj ebena, nivela; glata.
jafnstraumur m kontinua kurento.
jafntefli -is n egalludo.
jafnvel adv egale bone, tiel bone kiel; eĉ; (- meira) eĉ pli, eble pli.
jafnvirði n egalvaloro, ekvivalento.
jafnvægi -is n ekvilibro; egalpezo.
jafnvægisfimleikamaður m ekvilibristo, ekvilibra akrobato.
jafnvægisfræði f statiko, scienco pri la ekvilibro de la fortoj.
jafnþyngdarlína f izobaro.
jagast -aðist v kvereli.
jagt -ar, -ir f (skip) jaĥto.
jagúar -s, -ar m jaguaro.
jakaburður m drivado de glaciblokoj.
jaki -a, -ar m flosanta glaci-bloko, -tavolero, glacifloso.
jakkalaf n (jaka) basko.
jakki -a, -ar m jako.
janúar -s m januaro.
Japani -a, -ir m japano.
japla -aði v maĉadi; remaĉi; (muldra) murmur(et)i; babiladi.
jarða -aði v enterigi, entombigi.
jarðabók f biena matrikulo, katastro.
jarðabót f plibonigo de tero, terkultura laboro.
jarðamat n tertaksado, valortaksado de bienoj.
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jarðarber n frago.
jarðarför f enterigo, funebra (enteriga) procesio, funebra ceremonio.
jarðarpartur m parcelo.
jarðatal n biena registr(ad)o, bienetato.
jarðálfur m gnomo, koboldo.
jarðbik n terpeĉo, bitumeno.
jarðbor m terborilo.
jarðeðlisfræði f geofiziko.
jarðeign f terposedaĵo, bieno.
jarðeldur m tera (vulkana) fajro (erupcio).
jarðepli n terpomo.
jarðfall n termalleviĝo, malleviĝo de la tero.
jarðfastur adj grundfiksita, fiksita al la grundo.
jarðfirð -ar f apogeo.
jarðfræði fsenfl geologio.
jarðfræðingur -s, -ar m geolog-o, -iisto.
jarðgöng npl tunelo.
jarðhiti m subtera (gejsera) varmo.
jarðhlaup n terŝoviĝo.
jarðhögg n pioĉo.
jarðlag n tertavolo, tera tavolo.
jarðlíkan n geografia globo.
jarðlím n bitumeno, asfalto.
jarðmöndull m tera akso.
jarðnánd f perigeo.
jarðneskur adj tera, monda.
jarðnæði n farmejo, terpeco por loĝado.
jarðrask n difekto sur grundo; grunda renversiĝo.
jarðrækt f terkulturo; agrikulturo, agrokulturo.
jarðræktarfræði f agronomio.
jarðræktarfræðingur -s, -ar m agronom-o, -iisto.
jarðskjálftafræði f sismologio.
jarðskjálftamælir m sismografo.
jarðskjálfti m tertremo, terskuo; sismaj movoj.
jarðsprengja f subtera bombo.
jarðstjarna f planedo.
jarðstöngull m subtera tigo, rizomo.
jarðsyngja v fari la funebran diservon (ĉe ies enterigo).
jarðvatn n subtera akvo(surfaco).
jarðvegsbylting f tersupraĵa (grunda) renversiĝo; (vegna vatnsflóða) kataklismo.
jarðvegur m grundo, tero.
jarðvist f tera vivo, restado sur la tero.
jarðvættur f gnomo; koboldo.
jarðyrkja -u f terkulturo, agrikulturo.
jarðyrkjumaður m terkulturisto; farmisto.
jarfi -a, -ar m gulo.
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jarki -a, -ar m la ekstera rando de la piedo.
jarl -s, -ar m grafo, jarlo (isl.); (landsstjóri) landestro, ŝtatestro, guberniestro.
jarlsdæmi n graflando, gubernio; grafeco, grafa rango.
jarm(ur) -s n (m) ŝafbleko.
jarpur adj ruĝbruna.
jarteikn -s, - n (merki) signo; (kraftaverk) miraklo.
jasmína -u, -ur f (jurt) jasmeno.
jaspis m jaspo.
jass -s m ĝazo, jazo.
jata jötu, jötur f (stal)manĝujo, staltrogo.
jaxl -s, -ar m muela dento.
já adv jes; (kveða - við) jesi; konsenti; aprobi.
jábróðir m samopiniulo, jesfrato.
jákvæður adj (játandi) jesa, konsent(ant)a, aprob(ant)a; (í rökfræði) pozitiva.
jálkur -s, -ar m ĉevalaĉo.
jánka -aði v jesi; konsenti, diri jes al.
járn -s, - n fero; (styrktarjárn) armaturo; (fjötrar) katenoj; (hjörur) ĉarniro; (skeifur) hufoferoj; (grár
fyrir -um) griza je fero, plenarmaĵita, plenkirasita, plenblendita; (standa í -um) (tute) balanci,
egalpezi.
járna -aði v (- hest) huf(o)feri, subforĝi; (- hurð) ĉarniri (pordon); (hlekkja) kateni; (- hval) harpuni
(balenon).
járnarusl n fer-rubo, -aĵaĉo.
járnbenda -ti v arm(atur)i.
járnbraut f fervojo, relvojo.
járnbrautarbrú f fervoja ponto, viadukto.
járnbrautarlest f fervoja vagonaro, trajno.
járnbrautarslys n fervoja katastrofo (akcidento).
járnbrautarstöð f (fervoja) stacio, relvojstacio.
járnbrautarteinn m relo.
járnfleinn m fera vergo, - stang(et)o.
járngreipar fpl fera mano.
járniðnaður m fera industrio.
járnkarl m fera lev-ilo, -stango.
járnmeðal n ferhava medikamento.
járnsmiðja f forĝejo.
járnsmiður m forĝisto, feraĵisto; (dýrið) karabo.
járnsteypa f (verkið) fermuld(ad)o; (staðurinn) fermuldejo.
járntjald n fera kurteno.
járnvarinn adj ferkovrita, ŝirmita per ferlado.
járnþynna f ferlado, fera plato.
járnöld f fer(a )epoko.
játa -aði v jesi, diri jes; (viðurkenna) konfesi; (samsinna) konsenti; aprobi.
játast -aðist v (- e-m) promesi edz(in)iĝon (geedziĝon) al iu; fianĉ(in)iĝi kun iu; akcepti ies
edziĝopeton; (- undir e-ð) promesi, sin devigi al.
játning -ar, -ar f konfeso.
jeppi -a, -ar m ĝipo (aŭto).
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Jesúíti -a, -ar m jezuito.
Jesús m Jesuo, Jezuo.
joðáburður m jodo, joda tinkturo.
jóð -s, - n (vind)infano; ido.
jóðla -aði v (japla) maĉadi; (muldra) murmur(et)i, parolmueli; (syngja) jodli.
jóðsótt f akuŝdoloro, akuŝa konvulsio, akuŝveo.
jól npl Kristnasko, Kristnaska festo; (gleðileg -) feliĉan Kristnaskon.
jólaboð n Kristnaska festeno, - bankedo.
jólafasta f advento.
jólagjöf f Kristnaska donaco.
jólahald n Kristnaska festado.
jólakaka f Kristnaska kuko.
jólakort n Kristnaska poŝtkarto.
jólakvöld n (jóladagskvöld) Kristnaska vespero; (aðfangadagskvöld) Kristnaska antaŭvespero.
jólaleyfi n Kristnaska ferio (libertagoj).
jólasveinn m Kristnaska koboldo.
jólatré n Kristnaska arbo.
jómfrú f (ósnert mey) virgulino; (ógift kona) fraŭlino; servistino.
jómfrúgula f klorozo.
jómfrúræða f debuto, debuta parolado.
Jónsmessa f mezsomertago, la tago de sankta Johano la baptisto.
jór jós, jóar m (skáldamál) ĉevalo.
jóreykur m ĉevalhufa polvonubo.
jórtra -aði v remaĉi.
jórturdýr n remaĉulo.
Jóti -a, -ar m jutlandano.
jungherra m (junkari) junkro.
jurt -ar, -ir f veget-aĵo, -alo, plant(aĵ)o, kreskaĵo; (grasjurt) herbo.
jurtafeiti f vegetalino.
jurtafræði fsenfl botaniko.
jurtafræðingur -s, -ar m botanikisto.
jurtafæða f vegeta nutraĵo.
jurtagróður m veget(aĵ)a kreskado.
jurtalíf n vegeta vivo, vegetado.
jurtalím n gluteno.
jurtaríki n vegeta regno, floraro.
jurtasafn n herbo-, planto-kolekto, herbario.
jurtaæta f (dýr) herbomanĝ(ant)a besto; (maður) vegetarano.
jú adv jes; certe.
júgur -urs, - n mamo.
júlí(mánuður) m julio.
júní(mánuður) m junio.
jæja adv (hvetjandi) nu, nu do; (samþykkjandi) bone; (undrandi) ĉu vere, ĉu efektive; (efandi) ba.
jöfnuður jafnaðar m egaleco; (í bókhaldi) saldo.
jökulalda f moreno.
jökulá f (el)glacieja rivero.
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jökulflóð n elglacieja superakvego, - inundo.
jökull -uls, -lar m glaci-ejo, -aro; (ís) glacio.
jökulleðja f glacieja aluvio, - argilkoto.
jörð jarðar, jarðir f (jörðin) la tero, la terglobo; (jarðvegur) tero, grundo, terfundo; (jarðeign) bieno;
farmbieno; (auð -) senneĝa tero; paŝtebla tero, paŝtejo; (byggja e-m -) farmigi (farme doni)
bienon al iu.
jörfi -s, -ar m gruzo, ŝtonriĉa tero.
jötuband n lato de stalmanĝujo.
Jötunheimar mpl Gigant-ujo, -lando.
jötunmóður m giganta furiozeco, - forto, maniero de gigantoj.
jötunn -uns -nar m giganto; titano.
jötunuxi m sterkoskarabo, tigroskarabo.
K
kaðall -als, -lar m ŝnurego, kablo.
kafa -aði v subakviĝi, mergiĝi; naĝi subakve; enprofundiĝi; skafandri; (- snjó) vadi en neĝo.
kafald -s n densa neĝo(falado).
kafaldsbylur m neĝoŝtormo.
kafari -a, -ar m subakviĝisto; skafandristo.
kafbátur m submar-boato, -ŝipo, submergebla ŝipo.
kaffi -is n kafo.
kaffibætir -is m cikorio.
kaffihús n kafejo.
kaffikorgur m kafo-feĉo, -sedimento.
kaffipoki m kafopota saketo, kafofiltrilo; (kaffisekkur) sako de kafo.
kaffitími m kafopaŭzo.
kaffæra v subakvigi, mergi.
kafli -a, -ar m (hluti af e-u) parto; sekcio; peco, fragmento; (kapítuli) ĉapitro; (tímabil) periodo;
(með köflum) intermite, en periodoj, periode; (á köflum) sur (en) partoj, kelkloke.
kafna -aði v sufokiĝi.
kafrjóður adj sange ruĝa en la vizaĝo (vangoj).
kafsnjór m profunda neĝo, dika tavolo da neĝo.
kaggi -a, -ar m bareleto.
kaghýða v vip(eg)i; skurĝi.
kaka köku, kökur f kuko.
kakalaki -a, -ar m blato.
kakka -aði v amasigi.
kaktus -s, -ar m kakto.
kala kól, kólum, kalið v frostvundiĝi.
kalda köldu f tremfebro.
kaldabras n kunforĝ(ad)o en malvarma stato.
kaldakol n detruiĝo, ruiniĝo.
kaldavermsl -is, - n fonto kun konstante (mal)varma akvo.
kaldgeðja adj sensentema, senkora, malvarmkora.
kaldhæðni f sarkasmo.
kaldi -a m (malvarma) bloveto, venteto.
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kaldranalegur adj malvarmeca, kruda; malafabla.
kaldrifjaður adj malmolkora, senkora; malica.
kaldur adj malvarma; (- í viðmóti) malafabla.
kaldyrði -is, - n malafablaj vortoj, sarkasmo.
kaleikur -s, -ar m kaliko.
kali -a m malbonvolo, antipatio.
kalíum -s n kalio.
kalk -s n kalko; (blandað sandi) mortero.
kalka -aði v (- vegg) kalki; (- jarðveg) kalkumi; (um æðar og vefi) skleroziĝi.
kalkipappír m paŭspapero, duplikatpapero.
kalkjörð f kalkriĉa tero; kalkargilo, marno.
kalkmálverk n fresko.
kalkúni -a, -ar m meleagro.
kalla -aði v (hrópa) voki; krii; (nefna) nomi; (segja) diri; opinii; aserti; (láta - e-n til sín) alvenigi
iun; (- á e-n) alvoki iun; (að -) nominale, nome; preskaŭ; (- eftir e-u) pretendi; (- að) okupi ies
tempon; urĝi.
kallari -a, -ar m vokisto; heroldo.
kallast -aðist v (nefnast) nomiĝi.
kals - n (háð) moko, satiro; (glettur) petol(ad)o, ŝerco; (uppástunga) serĉa (supraĵa) propono.
kalsár n frostvundo.
kalsíum -s n kalcio.
kalviði -is n frostdifektita arbaĵo, - arbobranĉaro.
Kalvínstrú f Kalvinismo.
kamar -s, -rar m kakejo, necesejo, fekejo.
kambur -s, -ar m (hár-) kombilo; (hana-, fjalla-) kresto; (ullar-) kardilo, diskombilo; (hrossa-)
striglilo.
kameldýr n kamelo.
kameljón n kameleono.
kamfóra -u f kamforo.
kamillute n kameliteo.
kampalampi m profundmara kankreto, pandalo.
kampavín n ĉampano.
kampselur m barba foko.
kampur -s, -ar m barbo, lipharoj; (veiðihár) lipharegoj.
kanarífugl m kanario.
kandídat -s, -ar m kandidato; bakalaŭro; licenci-ato, -ulo.
kandíssykur m aŭ n kando.
kanel -s m cinamo.
Kani -a, -ar m usonano, amerikano.
kanína -u, -ur f kuniklo.
kankast -aðist v (- (á) við) petoli kun, fari petol(aĵ)on al, ĉikaneti.
kankvís adj petola, ruza.
kanna -aði v (rannsaka) esplori; (- dýpi) sondi.
kanna könnu, könnur f kruĉo, (kaf-, te-)ujo.
kannast við vrefl (viðurkenna) konfesi, rekoni; (þekkja (aftur)) rekoni, koni, memori pri.
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kanni -a, -ar m (sára-) (vund)sondilo; (hafa nógu marga (margt) á sínum kanna (sinni könnu)) havi
sufiĉe multajn homojn (aferojn) por prizorgi.
kannski adv eble.
kansellí -s, - n kanselario; (-stíll) kancelaria stilo.
kanslari -a, -ar m kanceliero.
kantur -s, -ar m rando.
kanúki -a, -ar m kanoniko.
kapall -als, -lar m (meri) ĉevalino; (hestburður) ĉevalŝarĝo (da fojno); (strengur) kablo.
kapella -u, -ur f kapelo.
kapellán -s, -ar m kapelano; vikario, subpastro.
kapítalisti -a, -ar m kapitalisto.
kapítuli -a, -ar m ĉapitro.
kapp -s n (atorka) fervoro, energio, ardo; (etja -i við) konkuri; konkurenci; (vet)batali; (leggja - á)
strebi; klopodi; (meir af -i en forsjá) per pli da fervoro (obstineco) ol prudento; (hver í - við
annan) konkure (unu kontraŭ la alia).
kappakstur m vetveturo, veturkonkurso.
kappdeila f disputo.
kappdrykkja f vettrinkado, trinkkonkurado, -maĉo.
kappi -a, -ar m ĉampiono; heroo.
kappkosta v klopodi, peni, strebi.
kappleikur m vetludo, vetbatalo, konkurso.
kappmella -u, -ur f glitnodo; (í saumaskap) butontrua kudrero.
kapppróf n konkursa ekzameno.
kappræða f kaj v (rökræða) diskut-o, -i; (deila) disput-o, -i; (umræða á þingi o. fl.) debat-o, -i.
kappskák f ŝakturniro, ŝak(lud)a konkurso; (milli tveggja) ŝakmaĉo.
kappsmál n afero de urĝeco, urĝa afero.
kappsmunir mpl klopodoj.
kapteinn -s, -ar m kapitano.
kar -s, kör n kuvo; tino; (sykur-) sukerujo.
kara -aði v lekpurigi.
karaffla karöfflu, karöfflur f karafo.
kararkerling f litkuŝanta kadukulino.
kararlamb n ĵusnaskita ŝafido.
karat -s, -öt n karato.
kardínáli -a, -ar m kardinalo.
karfa körfu, körfur f korbo; (blóm-) kaliklo.
karfi -a, -ar m ruĝfiŝo, sebasto mara.
kargur adj (þrjóskur) obstina; (latur) maldiligenta.
karl -s, -ar m (karlmaður) viro; (eiginmaður) edzo; (gamall maður) maljunulo; (- minn) mia kara,
amiko.
karldýr n virbesto; vir(seks)ulo.
karlfauskur m kadukulo.
karlkyn n vira sekso, - genro; (-s) virseksa.
karlleggur m vira (gent)linio; (afkomandi í beinan karllegg) devenanto en rekta vira linio, agnato.
karlmaður m viro, virhomo.
karlmannlegur adj vireca.
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karlmennska -u f vireco; braveco, kuraĝo, forto.
karlskratti m la damnita maljunul(aĉ)o.
karltötrið n la kompatinda (mizera) maljunulo.
karlægur adj kadukega, (en)litkuŝanta pro kadukeco.
karmur -s, -ar m (brjóstrið) balustrado; (hurðar-, glugga-umgjörð) (fenestro-, pordo-)kadro; (hurðar
eða glugga að innanv.) embrazuro, fenestroniĉo.
karp(h)ús n (taka e-n í -ið) tani al iu la haŭton, severe riproĉi iun.
karpa -aði v (inter)disputi, kvereli.
karri -a, -ar m (karlrjúpa) virlagopo; (ullarkambur) kardilo.
karrí -s n (krydd) kario.
karskur adj vigla, viva; forta, vira.
karta körtu, körtur f (smávarta) veruketo; (padda) bufo.
kartafla -öflu, -öflur f terpomo.
kartnögl f bul(a )ungo.
kartöflumjöl n terpomfekulo.
kasa -aði v kovri per tero, sablo aŭ ŝtonoj, enfosi ion en teron aŭ sablon, enterigi.
kaskeiti -is, - n kaskedo.
kassabók f kaslibro.
kassi -a, -ar m kesto, skatolo; (peninga-; sjóður) monkesto; kaso.
kast -s, köst n (það að kasta) ĵeto; (tenings-) lot(ĵet)ado, kuboĵetado; (flog, hviða) paroksismo
(atako) de (malsano, doloro, kolero, kaprico, pasio); (hret) (pli-malplilonga) periodo (atako) de
neĝado, malvarmo, kruda vetero; (fyrsta -ið) unue, la unuan tempon; provizore; (annað -ið) de
tempo al tempo, iam kaj iam, intermite; (upp á síðkastið) en la lasta tempo, lastatempe; (nú
kemur til þinna -a) nun estas via vico (problemo, tasko); (þegar til -anna kom) kiam oni venis al
la problemo; (komast í - við) kolizii -, konflikti -, neakordiĝi kun.
kasta -aði v (varpa) ĵeti; (- teningum) ĵeti kubo(j)n; lot(um)i, priloti; (teningunum er -ð) la kuboj
jam falis (jam estas ĵetitaj); (um merar) ĉevalidi; (- trú sinni) defali (deturniĝi) de sia religio,
forlasi sian religion; (- eign sinni á) proprigi al si; (- mæðinni) halti por ekspiri; (- fram vísu)
improvizi strofon; (- upp) vomi.
kastali -a, -ar m kastelo; fortikaĵo, citadelo.
kastanía -u, -ur f kaŝtano.
kastarhola f kaserolo.
kasthjól n svingrado.
kastljós n ĵetlumo.
katlasmiður m kaldronisto.
kattarauga n (jurt) miozoto, neforgesumin.
kattugla f (nokto)strigo, sirnio.
kauðalegur adj mallerta, malgracia.
kaun -s, - n (sár) vundo; (fúasár) ulcero; (kýli; graftarbóla) absceso; pustulo; (koma við kaunin
hans) tuŝi lian vundan lokon; (blása í -) blove varmigi la fingrojn, blovi la manojn.
kaup -s, - n aĉeto, komerco; (gera góð -) aĉeti malkare, fari bonan (favoran) komercon; (skipti)
interŝanĝo; (vinnulaun) salajro; (þóknun) honorario.
kaupa keypti v aĉeti; (- út, - lausan) elaĉeti; (- upp) akapari, hamstri; (þessu keyptu þeir) tion ili
kontraktis (interkonsentis, interpromesis).
kaupamaður m dungito, salajrulo.
kaupandi -a, -endur m aĉetanto; (áskrifandi) abonanto.
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kaupavinna f (somera) dungitlaboro.
kaupbætir -is m (aĉet)aldono.
kaupdeila f konflikto pro salajro.
kaupfar n komercŝipo.
kaupfélag n koopera komerca societo, komerca kooperativo.
kaupgjald n salajro, laborpago.
kauphöll f borso.
kauplag n tarifo, prezo.
kaupmaður m komercisto, vendisto.
kaupmang n marĉandado.
kaupmáli m kontrakto.
kaupsamningur m vendkontrakto, kontrakto pri vendo.
kaupskapur -ar m komerco; negoco, komercaj aferoj.
kaupstaðarbúi -a, -ar m urbano.
kaupstaður m urb(et)o, komercloko.
kaupstefna f foiro.
kaupsýsla f komerco, negoco.
kauptaxti m (salajra) tarifo.
kauptíð f negoca tempo, - sezono; foira tempo.
kauptún n urbeto; vilaĝo.
kaþólskur adj (rómv.-) katolika; (grísk-) grekkatolika, ortodoksa; (kaþólsk trú) katolikismo.
káeta -u, -ur f kajuto.
káfa -aði v palp(aĉ)i, fingrum(aĉ)i; (- við e-ð) supraĵe fari (provi).
kák -s n fuŝ(labor)o.
kál -s n brasiko.
kálfi -a, -ar m tibikarno, suro.
kálfur -s, -ar m bovido; (hval-) balenido.
kálgarður m legomĝardeno.
kálhöfuð n brasikkapo.
kálmeti -is n legomo.
kámugur adj surŝmirita (makulita) per malpuraĵo (koto, oleo).
kápa -u, -ur f mantelo; (á bók) kovrilo.
kárna -aði v plimalboniĝi.
kássa -u, -ur f (mauk) kaĉeca -, pasteca maso; (hrærigrautur) miksmaso, (konfuza) miksaĵo;
konfuzaĵo, kaoso.
kátína -u f gajeco.
kátlegur adj (skringilegur) komika; burleska; (kynlegur) stranga; kurioza.
kátsjúk -s n kaŭĉuko.
kátur adj gaja, vigla.
keðja -u, -ur f ĉeno.
kefla -aði v ŝtopi al iu la buŝon, buŝŝtopi.
kefli -is, - n ligna cilindro; ŝtipeto; (valta) rul-o, -ilo.
keikur adj rekta, rekte staranta, kun altlevita (rekta) kapo.
keila -u, -ur f (strýta) konuso; (leikfang) keglo; (fiskur) brosmo.
keilulaga adj konusforma.
keiluspil n keglaro, kegloludo.
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keimur -s m gusto.
keipa -aði v (- færi) tirhoki; (suða) insiste peti, insistadi; (vera keipafullur) kaprici, esti kaprica; malkontenta; - malbonhumora; obstini.
keipóttur adj kaprica; obstina; insiste petanta.
keipur -s, -ar m (ræði) remilingo; (halda fast við sinn keip) insisti (pri sia peto); persisti (ĉe (je) sia
opinio); obstini; (keipar) kaprico; obstino.
keisaradæmi n imperio.
keisari -a, -ar m imperiestro.
kekkjast -aðist v kunbul(et)iĝi; koaguliĝi; kazeiĝi.
kekkjóttur adj (kun)buletiĝinta; bulet-plena, -oza.
kelda -u, -ur f marĉo.
keldusvín n akva ralo.
kelta -u, -ur f genuoj; sino.
keltneska -u, f kelta lingvo.
keltneskur adj kelta.
kelturakki m hundeto.
kemba -di v (- hár, greiða) kombi; (- ull) diskombi, kardi; (- hestum o. fl.) strigli.
kempa -u, -ur f heroo; ĉampiono; kuraĝulo; aŭdaculo.
kengbeygja v krampe (kurbe) fleksi, krampe kurbigi; (- sig) forte kurbiĝi, sin forte kurbigi,
profunde kliniĝi, sin profunde klini.
kengur -s, -ir m (krókur) krampo, (fera) hoko; (kötturinn beygði -inn) la kato arkigis (kurbigis,
kurbe fleksis) la dorson.
kengúra -u, -ur f kanguruo, makropo.
kenjar fpl kaprico.
kenna -di v (fræða) instrui; (þekkja) ekkoni; rekoni; (finna, verða e-s var) senti, percepti, rimarki; (e-m e-ð eða um e-ð) atribui -; imputi al iu; kulpigi iun pri io; (það var mér að -) estis mia kulpo;
(- grunns) tuŝi la fundon; (- til) dolori, senti doloron; (- í brjósti um) senti kortuŝon pro, kompati;
(þar kenndi margra grasa) tie troviĝis multaj herboj (aferoj, objektoj) intermiksitaj; (- við e-ð)
nomi (doni nomon) laŭ.
kennaraskóli m (instruista) seminario.
kennarastóll m (kennarastúka) katedro; (kennaraembætti) instru(ist)a (profesora, docenta, lektora)
seĝo (posteno, ofico); (í uppeldisfræðum) priinstrua seĝo.
kennari -a, -ar m instruisto.
kennd -ar, -ir f sento.
kenndur adj (þekktur) konata; (ölvaður) ebrieta; (vera - við, nefnast eftir) esti nomata laŭ, porti la
nomon de; (vera - við, samneyta) esti en rilato kun; havi kun iu (amikajn) rilatojn; (hann var
aldrei við kvenmann - ) oni ne aŭdis (estas nekonate) ke li iam konis virinon (intime rilatis kun,
havis intimajn rilat- ojn kun virino).
kennimaður m pastro; pastoro; kleriko.
kennimark n (disting(ig)a) marko, - signo.
kennimynd f (málfr.) baza formo de verbo.
kenning -ar, -ar f (fræðikerfi) instruo, teorio; (kennisetning) doktrino; (í skáldskap) metafora figuro,
tropo; (prédikun) prediko; (fullyrðing) aserto; tezo; dogmo; (láttu þér þetta að -u verða) prenu de
tio instruon, tio fariĝu al vi admona ekzemplo, tio servu al vi kiel instrua leciono.
kenningarnafn n alnomo, kromnomo, epiteto.
kennisetning f (lærdómskredda) doktrino; (trúarkredda) dogmo; (lærdómsfullyrðing) tezo.
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kennitala f indico, indica nombro.
kenniteikn n (disting(ig)a) signo; kriterio.
kennsl npl (bera - á) (ek)koni.
kennsla -u f instru(ad)o.
kennsluaðferð f priinstrua (pedagogia) metodo.
kennslufræði f pedagogio, scienco pri instruado kaj edukado.
kennslufræðingur m pedagog-o, -iisto.
kennslufyrirkomulag n priinstrua sistemo.
kennslugrein f fako (branĉo) de instruo.
kennslukona f instruistino; (- á heimili) guvernistino.
kennslumálaráðherra m ministro pri instruaj (kaj edukaj) aferoj.
kennslumisseri n instrusezono; studkurso.
kennsluskeið n studkurso.
kennslustofa f (í skóla) lerneja ĉambro, klasĉambro, lecionejo; (í háskóla) lekciejo, aŭskultejo,
aŭditorio.
kennslustofnun f instituto.
kennslustund f leciono, leciona horo; (í háskóla) lekcio, lekcia horo.
kennslutími m periodo de instruado; leciono.
kentár -s, -ar m centaŭro.
keppa -ti v (- við e-n um e-ð) konkuri (iun, kun iu; kontraŭ iu pri io); (- um markað í verslun)
konkurenci; (- í íþróttum) konkursi; turniri; (- að e-u) strebi; klopodi.
keppast -tist v (við e-ð) forte (energie, fervore) labori; strebi (klopodi) finfari laboron.
keppikefli n aspirindaĵo, alstrebinda celo.
keppinautur -s, -ar m konkuranto, rivalo.
keppni -, -ir f (kapp) fervoro; klopodo; strebado; (sam-) konkuro; konkurenco; (íþrótta-) konkurso.
keppur -s, -ir m (barefli) bastono, trunketo; (jórturdýra) dua stomako ĉe remaĉuloj;
((blóðmörs)iður) (sang)kolbaso.
ker -s, - n (krukka) urno, vazo, (argila) poto; (stórt opið ílát) kuvo, (bankuvo); (stórt tréílát, kar)
tino; (kringlótt lægð á landi eða vatnsbotni) kaldrono.
kerald -s, -öld n bareleto; tineto.
kerfi -is, - n sistemo; (knippi) fasko; garbo; (leiðslu- rafmagns) cirkvito.
kergja -u f (þrjóska) obstin(ec)o; (þrauk) persistemo.
keri -a, -ar m (í sár) absces-, vund-drenileto.
kerlaug f kuvbano.
kerling -ar, -ar f maljuna virino, maljunulino; (maljuna) edzino; virinaĉo; (flytja (fleyta, skjóta) -ar)
ĵetglitigi ŝtonojn sur akvo.
kerlingabækur fpl virina klaĉo, superstiĉo, vartistina babilaĵo.
kerlingarnorn f maljuna virinaĉo, furio.
kerra -u, -ur f ĉaro.
kerrugrind f ĉaraĵo, ĉara framo.
kerskinn adj mokpetolema, maliceta.
kertahjálmur m kandelabro.
kertarak n meĉo.
kertastjaki m kandelingo.
kerti -is, - n kandelo.
kesja -u, -ur f longa lanco, (speco de) halebardo.
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ketilhrím n fulgo.
ketill -ils, katlar m kaldrono; (í gufuvél) kaldronego; (honum féll allur - í eld) li perdis la kuraĝon, li
ektimis.
kettlingur -s, -ar m katido.
kex - n biskvito.
keyra -ði v (berja; reka áfram) vipi; peli; (reka e-ð inn í e-ð) forte enpuŝi, enpuŝegi; enbati; (hann
keyrði öxina í höfuð honum) li hakegis al li la hakilon (per la hakilo) en la kapon; (- hest
sporum) sproni ĉevalon; (- fram úr öllu hófi) ekscesi, transpasi ĉiujn limojn de modereco,
supermezuri; (aka) (aŭtomobil-, bus-, tram-, ĉar-)vetur(ig)i.
keyri -is, - n vipo.
keyta -u f (malnova kaj haladza) urino.
keytuþvæli n urinlesivo.
kiðfættur adj kun(frot)genua, kapridgenua.
kiðlingar -s, -ar m kaprido.
kikna -aði v fleksiĝi (ĉe la genuoj) sub peza ŝarĝo.
kilpa(st) -aði(st) v krisp-igi, -iĝi.
kimi -a, -ar m niĉo, anguleto.
kind -ar, -ur f ŝafo.
kindarlegur adj embarasita; naivega, ŝafmiena.
kingja -di v gluti; (snjónum kingir niður) la neĝo falas amase (en amaso, dense).
kinka -aði v (kolli) balanci la kapon.
kinn -ar, -ar f (vangi) vango; (brekka, hlíð) (mont)deklivo, montflanko.
kinnbein n vangosto(j).
kinnbeinahár adj kun elstarantaj vangapofizoj.
kinnfiskasoginn adj kun enkaviĝintaj vangoj.
kinnfiskur m vanga karno, vangmuskoloj.
kinnhestur m vango-frapo, -bato, survango.
kinnroðalaust adv sen ruĝiĝi pro honto, senhonte.
kinnroði m (vang)ruĝiĝo pro honto (de honto).
kinnungur -s, -ar m (prua, poŭpa) flanko (de ŝipo).
kinoka -aði v (- sér við) nevolonte fari.
kippa -ti v (- í) ektiri; (- að sér hendinni) retiri sian manon; rezigni pri io; (- e-u í lag) (re)ordigi; (- í
lið) remeti en la artikon, reenartikigi; (- fótum undan) forigi la fundamenton, detrui; (- sér ekki
upp við) ne lasi sin surprizi (ekskui, mirigi) per io; (- í kynið) simili sian genton (rason); (- úr
vexti) malakceli (malpliigi) la kreskadon; (- á sjó) (for)movi; translokigi boaton; translokiĝi,
elmoviĝi.
kippa -u, -ur f (knippi) fasko.
kippast -tist v (- við) ekskuiĝi, ektremi.
kippkorn n mallonga distanco.
kippur -s, -ir m ektiro; eksku(iĝ)o; ektremo; (spölur) distanco.
kipra(st) -aði(st) v kuntir(iĝ)i, sulket(iĝ)i; ŝrump(ig)i; kusp(iĝ)i.
kipringur -s m kuntiriĝo; ŝrumpo; kuspiĝo; (vöðva-, krampadrættir) konvulsio, spasmo.
kirkja -u, -ur f (bænahús) preĝejo; (sem stofnun) eklezio.
kirkjubann n interdikto.
kirkjubók f paroĥ(an)a registro(libro).
kirkjufaðir m patriarko.
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kirkjugarður m tombejo.
kirkjuhaldari -a, -ar m preĝeja kuratoro.
kirkjujörð f bienposedaĵo de la eklezio.
kirkjuklukka f (bjalla) preĝeja sonorilo; (úr) preĝej(tur)a horloĝo.
kirkjukór m (kórinn) altarejo, kapelo; ĥorejo; (söngflokkurinn) preĝeja ĥoro, kapelo.
kirkjulög npl eklezia regularo (leĝaro), kanono.
kirkjuráð n konsistorio, eklezia konsilantaro.
kirkjusiðir mpl rito; kultaj moroj.
kirkjuspjöll npl sakrilegio.
kirkjusöfnuður m paroĥan-aro, -oj.
kirkjuþing n ekleziulara kongreso; sinodo.
kirna -u, ,ur f barel(et)o; tin(et)o.
kirsiber n ĉerizo.
kirsiberjatré n ĉeriz-ujo, -arbo.
kirtill -ils, -lar m glando.
kirtlabólga f ŝvelaĵo (inflamo) de glandoj.
kirtlastarfsemi f glanda funkci(ad)o.
kirtlaveiki f skrofolo, glandmalsano.
kirtlavökvi m glanda sekrecio, - eligaĵo.
kisa -u, -ur f kat(et)o.
kista -u, -ur f kesto; (lík-) ĉerko.
kistill -ils, -lar m kesteto; (herða-) ĝibo.
kitla -aði v (- e-n) tikli; (mig -r) mi sentas tikl(ad)on.
kíf -s n (deilur) disputado, kverelo, malpaco; (barátta) (viv)batalo, malfacilaĵo, sufero.
kíghósti m kokluŝo.
kíkir -is, -jar m teleskopo; lorno; (leikhús-) binoklo, dulorneto.
kíll -s, -ar m mallarĝa alo de golfo aŭ fjordo aŭ rivero; rivereto; ŝanelo, kaldrono.
kíló-gramm n, -lítri m, -metri m kilo-gramo, -litro, -metro.
kím -s, - n (frjó) ĝermo.
kíma -di v (mok)rideti, ironie rideti, rikani.
kímblað n kotiledono, ĝermfolieto.
kímileitur adj ridetanta petolaĉe, kun satira (ironia) vizaĝesprimo.
kímni fsenfl spritaĵo; humoraĵo; satiro; ironio.
kímnikvæði n satira poemo, satiro.
kímnisaga f humora (satira) rakonto, satiro; (skrítla) sprita (humora) rakonteto, anekdoto.
kímnisbros n ironia rideto, mokrideto, rikano.
kímnisrit n satiro, satira skribo.
kínabörkur m kinkona ŝelo, kino.
kínalyf n kinino; kinkonino.
kínatré n kinkono, kinarbo.
kínín -s n kinino.
Kínverji -a, -ar m ĉino.
kínverska -u f ĉina lingvo.
kísill -ils m (frumefni) silicio; (kísilsteinn) siliko.
kísilsýra f silicia acido.
kítti -is n mastiko.
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kjafta -aði v (masa) babil(aĉ)i, babiladi; (slaðra) klaĉi.
kjaftakerling f klaĉulino.
kjaftamél n enbuŝaĵo.
kjaftás m, kjaftaskúmur m babilemulo, -aĉulo; klaĉ(em)ulo.
kjaftfor adj impertinenta; malĝentila.
kjaftfylli f plenbuŝo.
kjaftháttur m babilaĉo; klaĉo.
kjaftshögg n bato sur la buŝ(aĉ)on, surbuŝo; surmentono; survango; vango-frapo, -bato.
kjaftur -s, -ar m buŝo; buŝaĉo; (gin) buŝego, faŭko.
kjaftvik n buŝangulo.
kjaftæði n laŭtsona (brua) babilado; babilaĉo, klaĉo.
kjaga -aði v anasiri, paŝi kvazaŭ anaso.
kjalfar sjá kjölfar.
kjalfesta sjá kjölfesta.
kjallarahæð f keletaĝo, subteretaĝo.
kjallaravörður m kelisto.
kjallari -a, -ar m (geymslu-, vín-) kelo.
kjalsog n bilĝo.
kjalsvín n kilsono.
kjalta kjöltu, kjöltur f genuoj; sino.
kjammi -a, -ar m vango; makzelo; duono de ŝafa (aŭ sekigita morua) kapo.
kjamsa -aði v ŝmaci.
kjarabætur fpl plibonigo de dungkondiĉoj, - de vivkondicoj.
kjarakaup npl favorega komerco (aĉeto).
kjarasamningur m kontrakto pri dungkondiĉoj.
kjarkur -s m kuraĝo, spiritforto, forteco de karaktero.
kjarnasprenging f eksplodo de atomkerno.
kjarneðlisfræði f atomfiziko.
kjarneplatré n granat-arbo, -ujo.
kjarnepli n granato.
kjarnfræðilegur adj atomfizika.
kjarngóður adj kerneca, nutriga, sukoriĉa.
kjarngrös npl sukplena verdaĵo, sukriĉaj herboj.
kjarni -a, -ar m kerno; (innsta eðli, mergur máls) kerna esenco, kvintesenco; (úrval; mergur; safi)
elito; medolo; suko; (atóm-) atomkerno, nukleo.
kjarnorka f atomenergio.
kjarnorkuflugvél f atomenergia flugmaŝino.
kjarnorkumál n atomenergia afero.
kjarnorkusprengja f atombombo.
kjarnorkustyrjöld f atommilito.
kjarnorkustöð f atom(bomb)a stacio.
kjarnyrtur adj konciza, lakona.
kjarr -s, kjörr n arbetaro; (runn(agróð)ur) arbet(ar)o; (smá-, lynggróður) arbustaro, vepro.
kjassa -aði v karesi; (dekra við) dorloti, flati.
kjassmáll adj flatema.
kjá -ði v karesi; karese ŝmaci per la lango.
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kjálkabarð n (rando de) mandiblo.
kjálki -a, -ar m (efri-) (supra) makzelo; (neðri-) malsupra makzelo, mandiblo; (böru-) brako, stango
(de portilo, veturilo); (sleða-) glit-ilo, -peco de sledo.
kjáni -a, -ar m naivulo, malspritulo; stultulo; idioto.
kjóll -s, -ar m robo; (kjólföt) frako; (prestshempa) sutano; (fyrirgera kjóli og kalli) peke (kulpe)
perdi sian paroĥon kaj sutanon.
kjóllaf n basko.
kjólslóði m trenaĵo de robo, basko.
kjósa kaus, kusum, kosið v (velja) elekti; (- leynilega) baloti; (- heldur, fremur) preferi, plivoli.
kjósandi -a, -endur m elektanto.
kjúka -u, -ur f (köggull) falango, osteto; (ostur) mola (freŝa) fromaĝo (sen kazeigaĵo).
kjúklingur -s, -ar m kokido; etulo.
kjöftugur adj klaĉema; maldiskreta; babil(aĉ)ema.
kjökra -aði v ploreti, plorsingulteti.
kjöldraga v subkiltiri.
kjölfar n disond(aĵ)o, kilakvo, kila sulko.
kjölfesta f (barlest) balasto; (botnbitar) varango.
kjöl-hné n, -krappi m (antaŭa, malantaŭa) grajpo.
kjöltubarn n suĉinfano; dorlotitulo.
kjöltur -urs n tikl(ant)a tusetado.
kjölturakki m (dorlot)hundeto.
kjölur kjalar, kilir m (skips-) kilo; (hryggur) dorso, kresto, kilo.
kjör -s, - n (kosning) elekto; (skilmálar) kondiĉoj; (hagur, ástæður) vivkondiĉoj, situacio,
cirkonstanco; (vera í kjöri) kandidati (ion; al, pri io).
kjörbarn n adoptinfano, adopt(it)a infano.
kjörbréf n mandato de elektito (deputito), elektatesto.
kjörbúð f memserva vendejo.
kjördeild f fako (sekcio) de elektado.
kjördæmi n elektdistrikto.
kjörfursti m princo-elektisto, elektprinco.
kjörgengi n elektebl(ec)o.
kjörgripur m raraĵo, trezoro, elektitaĵo.
kjörorð n devizo.
kjörseðill m balot-ilo, -bileto.
kjörskrá f registro de elektantoj.
kjörstaður m elektejo.
kjörstjórn f elektkomitato; elektestraro.
kjörtímabil n elekt(it)periodo.
kjörþing n elektkunveno; (til páfakosninga) konklavo.
kjöt -s n (hold) karno; (til matar) viando.
kjötfars n vianda farĉo.
kjöthlaup n gelatenaĵo de viando (bovido, ŝinko), galantino.
kjötkássa f hakviandaĵo.
kjötkveðjuhátíð f karnavalo.
kjötseyði n brogaĵo; buljono.
kjötsúpa f viandsupo.
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kjötæta -u, -ur f karno-manĝulo, (-manĝanta besto), karnivoro.
klafabundinn adj subjugita, (al)jugligita; servuta, submetita al servuto.
klafi -a, -ar m jugo.
klaga -aði v (kæra) denunci, sciigi iun pri ies kulpo; (kvarta undan) plendi (kontraŭ).
klak -s n frajado; (-seyði) alvuso.
klaka -aði v (um fugla) kluki; (um ís) kovriĝi per glacio, surglaciiĝi.
klakaströngull m glacia stalaktito.
klakfiskur m fraj(ant)fiŝo.
klakhús n alvus-ejo, -bredejo.
klaki -a m glacio, frosto en la tero (grundo); (koma e-m á kaldan klaka) ruinigi, detrui, pereigi
(iun), peli iun sur la malvarman glacion, enmizerigi.
klakkur -s, -ar m hoko de pak(aĵ)selo, pakhoko, pakaĵsela hoko; (skýja-) kumuluso; (klettur)
abrupta pinta roko.
klaklaust adv sendifekte, senaverie, sen averio.
klaksár adj dolorsentema, dolorhaŭta.
klakseyði n alvuso; fiŝidaro.
klakvél f elkovilo.
klambra -aði v fuŝi, fuŝe fari (ĉarpenti, versfari).
klandur -urs n (vandræði) embaraso, malbona situacio; konflikto kun la leĝo; (óorð) malbona
reputacio; (rógur) kalumnio; (illindi) malpaco.
klappa -aði v (berja (laust)) frap(et)i; (gæla við, strjúka) frotkaresi; (- saman höndum) kunfrapi la
manojn; (- lof í lófa) aplaŭdi; (- í stein) ĉizi; (- málm, dælda, hamra) ĉizeli; marteli.
klarínetta -u, -ur f klarneto.
klasi -a, ar m (berja-, blóma-) grapolo; (hópur, fjöldi) grupo, amas(iĝ)o.
klastra -aði v fuŝi, fuŝe fliki, flikaĉi.
klauf -ar, -ir f (rifa) fendo; aperturo; entranĉo; (skarð) breĉo; intermonto; (á dýri) (du)hufo; (klofinn
hófur) fendita hufo.
klaufaskapur -ar m mallerteco, fuŝemeco.
klaufdýr n duhufulo.
klaufhamar m fendkapa martelo, eltirmartelo.
klaufi -a, -ar m fuŝisto, mallertulo.
klausa -u, -ur f klaŭzo; (longa) frazo.
klaustur -urs, - n monaĥejo.
klausturhaldari -a, -ar m administranto de (sekularizita) monaĥej(bien)o.
kláði -a m (það að klæja) juk(ad)o; (sjúkdómur) skabio.
kláfur -s, -ar m kesto; (hrip) latkesto; (ferja) transporta pendkesto, kabloseĝo.
klám -s n malĉasta (malpura) parolo, buŝa malĉasteco; pornografio.
klámvísa f malĉasta epigramo.
klár adj (hreinn) klara, pura, sennuba, serena.
klár -s, -ar m ĉeval(aĉ)o.
klára -aði v (ljúka) fini, finfari; elfari, tutfari; elfini, tutfini.
klárgengur adj trotema, trotpaŝa, krudpaŝa.
klefi -a, -ar m (lítið herbergi) ĉambreto; (sella, dimm kompa) ĉelo, kamero; (fangelsis-) karcero,
ĉelo; (vagn-) kupeo; (káeta) kajuto; (varðmannsskýli) (postena soldata) budo, kaban(et)o.
kleif -ar, -ar f (klif) kruta deklivo, krutaĵo, abrupta roko; (skarð) interkrutejo.
kleifur adj grimpebla, irebla; (far)ebla.
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klekja klakti v (liggja á) kovi; (- út) elkovi.
klekkja -ti v (- á e-m) sin venĝi al iu (kontraŭ iu), fari al iu malutilon (domaĝon) por sin venĝi.
klemma -di v premi; pinĉi.
klepraður adj glacikrustita; makule kotkrustita.
klerkalýður m klerikaro; ekleziularo; pastraro.
klerkasinnaður adj klerikala.
klerkavald n klerikara superregado, eklezia hierarkio.
klerklegur adj klerika; hieratika.
klerkur -s, -ar m (prestur) pastro; (kirkjunnar maður) kleriko, ekleziulo.
klessa -u, -ur f makulo.
klessuverk n makulaĵo, makulpentraĵo.
klettafrú f (jurt) saksifrago.
kletta-stallur m, -sylla f roka breto, - teraso; kornico.
klettbein n pubosto.
kletti -is, - n (neðsti hluti kviðarins) pubo.
klettur -s, -ar m roko; ŝtonego.
kleyfinn adj kliviĝema, disfendema; (um (flögu)grjót) skista.
kleyfur adj klivebla, facile disfendebla; (far)ebla, plenumebla.
kliður -s m murmur(ad)o, bruo de murmurado (susurado); (suð) zum(ad)o; (niður, skrjáf)
susur(ad)o; (fugla-) pepado.
klif -s, - n (roka) krutaĵo; klifo; interkrutejo; montpasejo.
klifa -aði v (- á e-u) konstante (senĉese) ripetadi; insiste petadi.
klifberi -a, -ar m portarko de pakselo, pakselo, pakaĵa selo, ŝarĝselo.
klifgata f kornico.
klifra -aði v grimpi.
klifurdýr n grimpulo, grimpa besto.
klifurjurt f grimpanta planto (vegetaĵo), hedero.
klifurrót f kroĉradiko.
klingja -di v sonor(et)i, tinti; (- glösum) sonoretigi (tintigi) glasojn.
klinka -u, -ur f klinko.
klinkukrókur m klinkhoko.
klippa -ti v tondi; (- e-n) tondi al iu la harojn.
klíð -s n (kornhýði) brano, grenŝelo; (voð í vef) teksata ŝtofo; (í miðjum -um) en la mezo de la
laboro (ago), post duone finita laboro.
klífa kleif, klifum, klifið v grimpi.
klígja -aði v (- við e-u) senti naŭzon (vomemon) (al, pri).
klígja -u f naŭzo, vomdeziro, sento de vomemo.
klína -di v ŝmir(aĉ)i, makuli.
klípa kleip, klipum, klipið v pinĉi.
klípa -u, -ur f (vandræði) embaraso, dilemo; (biti) pinĉpreno.
klíptöng f pinĉ(pren)ilo.
klístur -urs n (hveitilím) farungluo; ŝmiraĵo.
kljá -ði v (- vef) pezigi (streĉi) la varpon (varperojn); (vera á enda kljáður) esti finita; esti kondukita
(metita) al sia fino.
kljást vrefl (um hesta) interdentgrati, intermordeti; (- um e-ð) malpac(iĝ)i, interbatali.
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kljúfa klauf, klufum, klofið v (dis)fendi; (fletta) klivi; (í smáagnir) split(ig)i; (- öldurnar) tra-fendi, kuri la ondojn; (- e-ð) sukcesi tra-iri, -pasi; transveni, elporti.
klof -s, - n inter-gambo, -kruro; (vaða snjóinn í -) travadi la neĝon ĝis la koksoj.
klofa -aði v (- yfir) transkruri; (- í gegnum) profunde travadi, trapaŝegi.
klofbragð n (í glímu) interkrura svingo.
kloflangur adj longkrura.
klofna -aði v (dis)fendiĝi; splitiĝi; krevi; (um félag) dissplitiĝi, skismiĝi.
klofningur -s, -ar m dissplitiĝo; (félags- eða kirkjusundrung) skismo.
klofvega adv (per) kruroj ambaŭflanke.
kló -ar, klær f (á rándýri) ung(eg)o; (á segli) brajlilo angula; (hafa allar klær úti) strebi, peni,
klopodi.
klófesta v firme kapti (per la ungoj), ungkapti, ekkapti.
klókindi npl ruz-o, -aĵo.
klókur adj ruza; sagaca.
klór -s n (frumefni) kloro; (það að klóra) grat-o; -aĵo.
klóra -aði v grati, ungograti, gratvundi; (krafsa, skrapa) skrapi.
klóróform -s n kloroformo; (svæfa með -i) kloroformi, anestezi per kloroformo.
klósigi -a, -ar m ciruso, plumnubo.
klukka -ur, -ur f (stunda-) horloĝo; (hvað er -an?) kioma horo estas?; (klukkan er tvö) estas la dua
(horo); (kirkju-; bjalla) sonorilo; tintilo; (ullarkjóll) lana kloŝo, kloŝforma vesto.
klukkari -a, -ar m sonorigisto.
klukknahljóð n sonorila sono.
klukknahringing f sonorigado.
klukknahús n sonoril-ejo, -turo.
klukknaport n sonorilpordego.
klukku-stund f, -tími m horo.
klukkuturn m sonorilturo; horloĝturo; kampanilo.
klumba -u, -ur f (kylfa) klabo; (kökkur) bulo.
klumbufótur m bulpiedo.
klumbunef n bulnazo.
klungur -urs, - n (kletta-) (roka) krutaĵo; (þyrnirunnur) dornarbusto; rubuso.
klunnalegur adj malgracia, mallerta.
klúbbur -s, -ar m klubo.
klúður -urs n (illa unnið verk) fuŝaĵo, fuŝlaboro; (vandræði) embaraso, dilemo; domaĝo.
klúr adj maldelikata; vulgara; kruda; malĉastparola, cinika.
klútur -s, -ar m tuko, (poŝ-, naz-, kol-, viŝ-tuko).
klyf -jar, - jar f duona ĉevalŝarĝo, unuflanka ŝarĝo.
klyfjahestur m ŝarĝoĉevalo, pakaĵoĉevalo.
klæða -ddi v vesti; (- sig, klæðast) sin vesti, vestiĝi; (af-) senvestigi, malvesti; (þekja) tegi; tapeti;
garnituri; (- innan með tjöldum) drapiri; (dulbúa) alivesti.
klæða-búnaður m, -búningur m, -burður m vest(aĵ)o, kostumo.
klæðafaldur m (rönd, brydding) rando, borderaĵo, orlo (de vesto, robo, jupo).
klæðaföll npl (tíðir) menstru(aci)o; (hvít -) fluaĵo blanka, leŭkoreo.
klæðasnið n fasono de vesto, vesta fasono.
klæðaverksmiðja f vest(aĵ)-, drapfabriko, -manufakturo, teksejo.
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klæði -is, - n (dúkur, efni) tuko, ŝtofo; teksaĵo; (e. k. ullarfataefni) drapo; (föt) vesto(j); (hafa á
klæðum) esti en la menstrua periodo.
klæðisföt npl drapa(j) vesto(j), drapa kostumo.
klæðispeysa f drapa korsaĵo.
klæðlaus adj senvesta, nuda.
klæðnaður -ar, -ir m vesto; kostumo.
klæðning -ar f teg(il)o.
klæðskeri -a, -ar m tajloro.
klæja -aði v juki al iu, senti jukon; (hann klæjar á hendinni) jukas al li la mano; (mig klæjar undan
sokknum) la ŝtrumpo jukas min (kaŭzas al mi jukon).
klækjafullur adj ruza, intriga, artifika.
klæmast -dist v malĉaste (malpure) paroli, uzi malĉastajn (malpurajn) vortojn; (- á e-u) fuŝe diri.
klökkna -aði v (hrærast) emociiĝi (tuŝiĝi, moviĝi) ĝis larmoj, afekciiĝi; (láta undan, linast) cedi;
moliĝi; komenci degeli, - fandiĝi.
klöpp klappar, klappir f (malalta) plata masiva roko; bloko da roko.
knapi -a, -ar m (veðreiðasveinn) ĵokeo; (hestasveinn) ĉevalisto, grumo; (riddarasveinn) paĝio.
knappur adj (tæpur) nesufiĉa, apenaŭ(a); (knöpp bára) akutaj ondoj; (sínkur) avara, troŝparema.
knattborð n bilard(tabl)o.
knattborðsleikur m bilard(lud)o.
knattlagaður adj glob(form)a, sfer(form)a.
knattleikur m pilkludo.
knattspyrna f piedpilkludo, futbalo.
knattspyrnufélag n piedpilkludista (futbalista) societo.
knatttré n pilk-frapilo, -bastono; (í knattborðsleik) globo-puŝilo, -bastono.
knálegur adj forta (vira, energia) laŭ aspekto.
knár adj forta, lerta.
kné -s, - n (hné) genuo; (koma e-m á -) (genu)faligi; surgenuigi (iun), venki; ruinigi.
knébeður m genukuseno.
knéfall n genu-falo, -flekso, surgenuiĝo.
knéfiðla f violonĉelo; violono de gambo.
knékrjúpa v genu-fali, -fleksi, surgenuiĝi.
knérunnur m gent-linio, -branĉo; tribo.
knésetja v preni sur sian genuon; trakti kiel infanon.
knésíður adj atinganta (longa) ĝis la genuoj.
knipla -aði v punti.
kniplingar mpl punto; (blúndu-, fellinga-lín) ĵaboto.
knippi -is, - n fasko, garbo.
knýja knúði v (- á dyr) frapi (sur) la pordon; (þrýsta) premi; (- áfram) impulsi; puŝi, peli.
knýti -is, - n (böggull) pak(aĵ)o; fasko, garbo; (hnykill) volvaĵ- globo, fadenbulo; (borðalykkja)
banto, kokardo; (háls-) kravato.
knæfur adj lerta; forta; elturniĝa.
knæpa -u, -ur f drinkejo.
knör -s, knerrir m ŝipo.
knöttur knattar, knettir m (hnöttur, kúla) globo; (bolti) pilko.
koddaver n kusentegilo.
koddi -a, -ar m kapkuseno.
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koðna -aði v malgrasiĝi; marasmi; velki.
kofa -u, -ur f (lunda-) fraterkulido; (teistu-) uriido.
koffort -s, - n kofro; (ferða-) valizo, kofreto.
koffur -urs, - n diademo.
kofi -a, -ar m kabano, dometo, budo.
kofri -a, -ar m fel(a )ĉapo, kapuĉo.
koja -u, -ur f ŝipa lito; breta lito.
kok -s, - n faringo; (kverkar) gorĝo.
kokhljóð n (el)gorĝa sono.
kokhlust f faringa oreltubo.
kokkála -aði v kokri.
kokkur -s, -ar m kuirist(in)o.
kokmæltur adj gorĝparola, kartava.
koks - n koakso.
kol -s, - n karbo; (stein-) ŝtonkarbo, terkarbo; (valkol) antracito; (viðar-) lignokarbo; karbeto, braĝo;
(gera til -a) karbet(far)i, braĝ(far)i; (brenna til kaldra -a) tute forbrul(ig)i, brul(ig)i ĝis malvarma
cindro, cindr-igi, -iĝi; (falla í kalda -) neniiĝi, ruiniĝi; (lifir í -unum) brul(et)as (ardas) la karboj,
la fajro bruletas sub la cindro.
kola -u, -ur f (aladina) meĉlampeto.
kolagerð f karbet-, braĝ-farado.
kolagröf f karbet-, braĝ-fosaĵo.
kolahrím n karbopolvo; fulgo (sur poto).
kolamaður m karbisto.
kolamokari m (kyndari) hejtisto.
kolanáma f karbmin(ej)o.
kolavagn m (í eimlest) tendro, karbvagono.
kolbítur -s, -ar m cindrulo.
kolbrandur m gangreno.
kolefni n karbono.
kolgrænn adj nigre verda.
koli -a, -ar m (ættin) pleŭronekto; (skar-, rauðspretta) plateso; (sand-) limando; (flyðra) fleso; (sóli)
soleo; (hverfa) romb(ofiŝ)o; (vera iðinn við kolann) persiste (diligente) elteni, diligenti, persisti.
kolkrabbi m (ættin) cefalopodo(j), kapopiedulo(j); (með 8 sogskálaöngum) pol(i)po; (smokk-, blekfiskur) sepio.
kolla -u, -ur f (kollótt kind, kýr) senkornulino, senkorna inbesto; (æðar-) (in)molanaso; (byða)
tineto; (hankalaus krús) (sentenila) kruĉo.
kollgáta f (eiga -una) ĝuste diveni (hipotezi).
kollhnís m transkapiĝo, transkapa salto; (steypa sér -) fari transkapan salton, transkapiĝi.
kollhríð f kulmino (krizo) de akuŝo (nasko), la kapnaska paroksismo.
kollhúfa f ĉap(et)o; kufo, kapuĉo; (- munka) vertoĉapo; (leggja kollhúfur, um hesta) kolere forklini
la orelojn; (velta vöngum) embarase balanci la kapon.
kollhúfulegur adj plata, senreliefa; (lúpulegur) mizeraspekta, klinorela.
kollhæð f vertalteco, verta nivelo.
kollóttur adj (um dýr) senkorna, nekornohava; (um höfuðfat) sen-viziera, -beka, kapuĉa, vertĉapa;
(um prik) senpinta; (kollhúfulegur) senreliefa, ovala.
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kollur -s, -ar m (höfuð) kapo; verto; supro; (hatt-) kloŝo de capelo; (velta um koll) renvers-i; -iĝi;
(e-ð kemur e-m í -) io sin venĝas al iu, iu devas (devos) pagi por (pro) io; (koll af kolli) unu post
la alia, laŭvice; kaj tiel plu (k. t. p.); (kinka kolli) balanci la kapon; (kollótt karldýr) senkornulo.
kollvarpa v renversi, faligi, ĵeti iun teren kun la kapo antaŭen.
kollvik n (tempia) harbreĉeto.
kolmórauður adj nigrebruna.
kolryðgaður adj plenkovrita per rusto, plenrustita.
kolsvartur adj karbonigra.
kolsýra f karbonacido.
koltjara f (terkarba) gudro.
koltjörulitur m anilino.
kolvetni n karbonhidrato.
koma kom, komum, komið v veni; alveni; (komdu sæll) saluton, bonan tagon; (- fram, birtast)
aperi; (- fram, rætast) plenumiĝi; (- fyrir, gerast) okazi; (- saman) kunveni; (- út, um bók o. fl.)
elveni; (- í bága við) kolizii, konflikti, kontraŭi; (- við, snerta) tuŝi; koncerni, rilati; (- e-u fram)
efektivigi, realigi; (- e-u fyrir) ion aranĝi; - lokumi; (- fyrir draug) neniigi, malaperigi,
ekzorc(iz)i; (- fyrir ekki) esti vane (senutile, senrezultate); (kemur fyrir eitt) estas egale (ĉu);
(það er til mín kemur) kiel koncernas min; (- orðum að) sin esprimi per vortoj; (- á daginn) aperi,
montriĝi; (- á óvart) surprizi; mirigi; (- vel saman) bone (intime) (inter)rilati, amikiĝi, akordi,
esti bonaj amikoj; (- e-u fyrir e-n) trans-doni, -liveri, -porti; (- e-u fyrir sig) rememori, revoki
(revenigi) en sian memoron; (- upp um) denuci; (- e-m undan) helpi al iu eskapi; malaperigi; (e-u við) povi (ebli) fari ion; (- e-u á) enkonduki; iniciati.
komast komst, komumst, komist v atingi, veni, povi veni al; (- á e-ð) alkutimiĝi; (- að e-u)
informiĝi (enketi) pri; (- að orði) sin esprimi; diri, rimarki; (- að raun um) konstati, sperti, akiri
scion (konvinkiĝi) pri; (- (lífs) af) eskapi, savi sian vivon; (- vel af) sin bone vivteni, bonstati,
sukcesi; (- hjá e-u) (provi) eviti; (- undan) eskapi; (- upp á milli hjóna) havi amintrigon kun
edz(in)igita vir(in)o; (- úr skuldum) veni (liberiĝi) el ŝuldoj; (- við af e-u) emociiĝi, esti movita
(kortuŝita) de io.
kominn adj (al)veninta; (vertu vel-) estu bonveninta; (vera - af e-m) deveni de; (vera undir e-u -)
dependi de; (vel á sig -) en bona stato; (vera vel í sveit -ið) bone situi, esti bone (bele, favore)
situanta; (- að andláti) ĉe la morto, baldaŭ mortonta; (- af fótum fram) kaduka, dekadenca; (að
fram -) lacega; (nú er svo -ið) nun la afero(j) staras tiel.
komma -u, -ur f komo.
kommóða -u, -ur f komodo.
kommúnismi -a m komunismo.
kommúnisti -a, -ar m komunisto.
kompa -u, -ur f (klefi) kamero, ĉelo; (stílabók) kajero.
kompánlegur adj kamaradeca, familiara; intima; afabla.
kompás -s, -ar m kompaso.
komumaður m fremdulo, gasto, veninto.
kona -u, -ur f (kvenmaður) virino; (eigin-) edzino; (konur og karlar) geviroj, gesinjoroj.
-konar adj -speca, (ia-, kia-, tia-, ĉia-, nenia-, divers-, multe-speca, k. t. p.).
konfekt -s n ĉokolada peco (speciale preparita).
konjak -s n konjako, franca brando.
konsúll -s, -ar m konsulo.
konuefni n fianĉino, estonta edzino.
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konungatal n seria nombrado (etato) de reĝoj; reĝokroniko.
konungborinn adj el reĝa deveno (familio), reĝnaskita.
konungdómur m reĝeco, reĝa rango.
konunghollur adj lojala (fidela) al la reĝo; rojalisma.
konungkjörinn adj elektita de la krono (reĝo).
konunglegur adj reĝa.
konungsboð n (konungsskipun) ordono (edikto; dekreto) de la reĝo; (konungsveisla) festeno
(invito) ĉe la reĝo (reĝa tablo; kortego).
konungsbréf n reĝa skrib(aĵ)o; - edikto; - dekreto.
konungsdóttir f filino de (la) reĝo, reĝidino, princino.
konungsfundur m (ganga á -fund) ricevi aŭdiencon ĉe la reĝo.
konungsgarður m reĝa palaco, - restadejo; kortego.
konungshjón npl gereĝoj, reĝaj geedzoj, reĝo kaj reĝino.
konungskrýning f kronado (de la reĝo).
konungsríki n reĝlando.
konungssinni m rojalisto.
konungssonur m reĝido, princo.
konungstign f reĝa rango, reĝeco.
konungsúrskurður m reĝa rezolucio.
konungsveldi n (konungsvald) reĝa potenco; reĝado; (konungsstjórn) reĝa reĝimo; - regado;
(konungsríki) reĝlando.
konungsætt f reĝa familio, - parencaro; dinastio.
konungur -s, -ar m reĝo.
konuríki n edzinregado, jupregado.
kopar -s m kupro; (blandaður tini) bronzo; (blandaður sinki, eir) latuno.
koparstunga f gravur-aĵo; -ado; (grafa -u) gravuri.
kopía -u, ur f kopio.
koppaglans m potglaceo, glazurbrilo.
koppur -s, -ar m (ílát) vazo, poto, kuveto; (spé-) vanga kaveto; (blóðhorn) kupo; (hland-) urinpoto.
kopti -a, -ar m (þyrla) helikoptero.
korði -a, -ar m spado.
korgur -s m (í könnu) rekremento; (sori, dreggjar) feĉo; sedimento.
kork -s n korko.
korktappi m korko, ŝtopilo el korko.
korn -s, - n (smá-) grajno, ero; (á axi) greno.
kornax n spiko de greno.
kornblóm n cejano.
kornbundin n garbo, fasko da greno.
kornhá f postspiko; (slá -) spikumi, postrikolti grenon.
kornhlaða f (óþreskjaðs korns) garbejo; (þreskjaðs korns) grenejo.
kornjurtir fpl cerealoj.
kornmeti -is n grenaĵo.
kornóttur adj grajn(oz)a, grajnoplena, -riĉa.
kornpuntur m glicerio.
kornrækt f grenkulturado.
kornskurður m gren-falĉado, -rikoltado.
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kornstöng f spiko de greno.
kornsúra f poligono.
korntunna f barelo da greno (100 kg).
korpna -aði v ŝrumpi, sulk(et)iĝi.
korra -aði v stertori.
kort -s, - n (bréfspjald, landabréf) karto, (poŝt-, land-, geografia karto).
kortabók f kart-aro, -libro, atlaso.
kortér -s, - n (stundarfjórðungur) kvaronhoro.
kortlagning -ar f kartografi(ad)o.
kosning -ar, -ar f elekt(ad)o.
kosningabær adj elektrajta, havanta rajton elekti (de elekto).
kosningaréttur m elekt(o)rajto.
koss -, -ar m kiso; (smell-) ŝmackiso; (rembings-) premkiso.
kossaflens n flirtkisado, kisoj kaj karesado.
kosta -aði v kosti; (hvað kostar það?) kiom ĝi kostas? kio estas la prezo?; (- mikla fyrirhöfn) kosti
(postuli) grandan penon; (- e-n til náms) pagi la kosto(j)n (elspezojn) (dum la tempo) de ies
studado, stipendii iun (al iu); (- e-u til) elspezi; kontingenti (kontribui) al la kostoj de io; (- kapps
um) klopodi peni; strebi.
kostaboð n favor(eg)a (avantaĝa) propono (oferto).
kostagóður adj (kjarngóður) kerneca, sukoplena, nutriga; (frjósamur) fekunda, fruktodona.
kostagripur m bonega (bonkvalita, selektita) objekto (besto, animalo), raraĵo.
kostakjör npl favoregaj kondiĉoj; avantaĝa prezo.
kostalaus adj senavantaĝa; senprofita.
kostavandur adj elektema; postulema, pretendema.
kostgæfa -ði v klopodi; peni; strebi.
kostgæfilega adv zorgeme; diligente; klopode; pene; fervore.
kostnaðarsamur adj elspeziga, (multe)kosta.
kostnaður -ar m kosto, kostopago; elspezo, malprofito.
kostulegur adj (multe)kosta, grandvalora; ĉarma, belega.
kostur -s, -ir m (úrræði, völ) rimedo, elvojo; elekto, alternativo; (kjör) kondiĉo; cirkonstanco,
situacio; (tækifæri) ŝanco, ebl(ec)o, oportuneco; (matur, föng) manĝ(aĵ)o, nutraĵo; proviz(aĵ)o;
(efni; eiginleiki) ŝtofo; kvalito; eco; (hlunnindi) avantaĝo, bonaj ecoj; (mjólkurmatur) laktaĵo;
kazeiĝinta lakto; kazeo; kazeino; (-ir, skeið) ambl(ekur)o; (segja kost og löst) aĝoj (kvalito);
(vera laus á -um) ŝanĝ(iĝ)ema (en paŝo); frivola, facilanima; (að minnsta kosti) almenaŭ; en ĉiu
kazo.
kot -s, - n (smábýli, kofi) farm(dom)eto, dometo; kabano; (bolur) kamizolo; subveŝto.
kotbóndi m malriĉa farm-anto, -ulo, farmetulo.
kotra -u f triktrak(lud)o; mozaikenigmo, kunmetludo.
kotungslegur adj malriĉula, mizer(ul)a.
kóð -s, - n fiŝ-ido(j); -eto(j); alvuso.
kóf -s n (snjó-, moldar-) kirliĝantaj neĝeroj, neĝpolveroj, neĝo-, polvo-kirl(aĵ)o; (gufu-) densa
vaporo, vapornubo; (óloft, bræla) sufoka haladzo de fumo, fumnubo; (vera í einu svitakófi)
ŝvitegi, perli per ŝvito; la ŝvito perlas sur iu.
kófsveittur adj ŝvito-gutanta, -vaporanta, -perlanta, perlanta -, vaporanta -, gutanta per ŝvito.
kókoshnot f kokos(nuks)o.
kókospálmi m kokos-arbo, -palmo.
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kókó -s, - n kakao.
kókójurt -ar, -ir f kakaujo.
kólera -u f ĥolero.
kólfur -s, -ar m (klukku-) frapilo (klabeto) de sonorilo; (kastvopn, byssukúla) ĵetsago, sago; lanco;
grenado; obuso, kuglo; (sem kólfi skyti) sage rapide; sagi; (sívalningur) cilindro; bolto; klabeto;
(tilraunaflaska) retorto.
kólga -u, -ur f ondiĝo, ondiĝanta maro; kruda vetero.
kólíbrífugl m kolibro.
kólna -aði v malvarmiĝi.
kólon -s, -ar m (tvípunktur) dupunkto.
kóngaljós n (blóm) verbasko.
kónganef n agleca nazo, aglonazo.
kóngavatn n fortakvo, akvo forta.
kóngsbragð n (í skák) reĝogambito.
kóngsdóttir f = konungsdóttir.
kónguló -lóar, -lær f araneo.
kóngulóarvefur m araneaĵo, aranea reto.
kóngur -s, -ar m reĝo; (- í íþróttum, glímu-) (lukto)ĉampiono.
kóni -a, -ar m fripono, sentaŭgulo.
kópur -s, -a m fokido.
kór -s, -ar m (söng-, -söngur) ĥoro; kapelo, preĝeja ĥoro; (í kirkju) altarejo; ĥorejo.
kóraldýr n (koral)polipo.
kórall -als, -allar m koralo.
kórdjákn m diakono.
kórdrengur m ĥor-knabo, -isto.
kóreskur adj korea.
kóróna -u, ur f krono; (- páfa) tiaro.
kórsbróðir m kanoniko.
kórvilla f granda eraro, erarego.
kós -s, -ar m aŭ -s, - n (reimarauga) koŝo.
kóteletta -u, -ur f kotleto.
krabbabaugur m tropiko de la krabo.
krabbadýr n krabo; krustulo.
krabbakló f, krabbaskæri npl kankra pinĉilo.
krabbamein n kancero.
krabbamerki n konstelacio de la krabo.
krabbi -a, -ar m krabo; (vatna-) kankro; (krabbamein) kancero.
krafa kröfu, kröfur f postulo, pretendo.
krafla -aði v palpaĉi; grati.
krafsa -aði v skrapi; grati.
kraftajötunn m fortegulo, homo posedanta gigantajn fortojn.
kraftaskáld n magia poeto.
kraftaverk n miraklo.
kraftsúpa f buljono; brogaĵo.
kraftur -s, -ar m (afl, orka) forto, energio; (ákafi, ofsi) intenseco, impeto; (kjarngæði) kerneco,
suk(riĉ)eco, nutropovo.
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kragi -a, -ar m kolumo; (presta-) (kol)krispo; (pípu-) flanĝo; (súlu-, kjal-) kapitelo.
kraka -aði v skrapi la fundon (el de la fundo); (reka) drivi.
kraki -a, -ar m (stöng) hokstango; (varnargirðing) palisaro; reduto; (stjóri) ŝtonankro.
krakki -a, -ar m infano, etulo.
kramarhús n paperkorneto.
kramarsótt f marasmo, konsumanta malsano.
krampaflog n spasma paroksismo, - atako.
krampateygjur fpl konvulsioj, spasma streĉado (kuntirado).
krampi -a m spasmo; konvulsio; (stíf-) tetano.
krani -a, -ar m (á vatnspípu) krano; (lyfti-) argano, levmaŝino.
krankleiki -a, -ar m malsan(et)o.
krans -, -ar m (blómsveigur) girlando; krono el floroj; (hringur) rondo, cirklo.
kransæðastífla f ĉefvejna ŝtopiĝo.
krapahríð f degelneĝa hajlado.
krapi -a m degel-aĵo, -neĝo.
krapparúm n grajpa spaco, grajpejo.
krappi -a, -ar m krampo, akuta brako; (kjöl-) grajpo.
krappur adj (þröngur) malvasta, mallarĝa; (skarpur, um horn) akuta, akra; (komast í hann krappan)
veni en dilemon (danĝeran situacion); (kröpp alda) densa (akuta) ondiĝo.
krassa -aði v grati; skribaĉi.
krassi -a, -ar m (hleðslustokkur) ŝarg-ilo, -stango.
krati -a, -ar m socialdemokrato, socialdemokrata burĝo.
krauma -aði v (malla) boleti, veziketi, ŝaŭmi; (kvarta) plendi, lamenti.
krá -r, -r f drinkejo; gastejo.
kráka -u, -ur f korniko.
krákubróður m (fugl) monedo.
krákuskel f (kræklingur) mitulo.
krákustígur m zigzago, zigzaga (serpentumanta) vojo.
krás -ar, -ir f frandaĵo, delikataĵo, dolĉaĵo.
kredda -u, -ur f (kennisetning) dogmo; (sér-) stranga (aparta) kredo (opinio); kaprico; (hjátrú,
bábilja) superstiĉo; fantazi(aĵ)o, imag(aĵ)o; ĥimero.
kreddufastur adj dogma; kaprica; superstiĉa.
kredduflokkur m dogmanaro, sekto.
kreddukerfi n dogmosistemo, dogmaro, doktrino.
krefða -u, -ur f (lakteca) kaphaŭta krusto (ĉe infanetoj); (krefðubóla) infanvariolo, varioleto.
krefja(st) krafði(st) v (heimta) postuli; (gera kröfu (tilkall) til) pretendi.
kreik m (fara á -) ek-moviĝi, -stari, -leviĝi; (vera á kreiki) sin movi tien kaj reen.
kreista -i v (þrýsta, pressa) (kun)premi; (klípa) pinĉi.
kreista -u, -ur f malgrasulo; maldikulo.
krem n pasto.
kremja kramdi v (þjappa) (el-, dis-)premi; (merja) (prem)kontuzi; (mola) (prem)frakasi.
krepja -u, -ur f degelneĝo.
kreppa -ti v (beygja) (forte) kurbigi, fleksi; (- hnefann) pugnigi la manon; (- að e-m) premi iun;
meti iun en krizan situacion, enfermi iun en dilemo; (nú kreppir að) la afero pli kaj pli kriziĝas
(endilemas); (um limi) kurbrigidiĝi, kontrakturi.
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kreppa -u, -ur f (þröng; þrenging) prem(ad)o; prem(at)eco; (vandi, öngþveiti) krizo, dilemo;
embaraso; (vöðva-) kontrakturo; kurb-, streĉ-rigideco de muskolo (membro).
kreppusótt f (skyrbjúgur) skorbuto; (blóð-) disenterio.
kriki -a, -ar m (skot) anguleto; (handar-) akselo, subbrako; (lær-) ingveno, femurangulo.
krimta -i v eligi sonon.
kring adv (í - um) ĉirkaŭ; (allt í -, hringinn í -) ronde ĉirkaŭ, ĉirkaŭe (ronde) de, - en; ĉirkaŭ- en,
ronden; (árið um -) la tutan jaron, plenjaron; (í krók og -) en (de) ĉiuj direktoj, en ĉiuj niĉoj kaj
anguletoj; (koma e-u í -) aranĝi, ordigi; finfari; (fara (ganga) um -) rondiri, ĉirkaŭiri; cirkuli.
kringja -di v (- kjól) ĉirkaŭ-tranĉi, -tondi, ronde eltranĉi; (um-) ĉirkaŭi; (kringt hljóð) ronda vokalo,
- sono.
kringla -u, -ur f (hvel, kast-) disko; (hringur) rondo, cirklo; (hagldabrauð) krakeno; (sykur-) kringo;
(hringmyndað hús með hvolfþaki) rotondo.
kringlóttur adj (hringlaga) rond(form)a, cirkloforma, diskoforma; (hnattlaga) rond(form)a,
glob(form)a, sfer(form)a, bulforma.
kringluleitur adj rondvizaĝa, pufovanga.
kringluskorinn adj rond-tranĉita, -tondita, -igita; (krúnurakaður) tonsurita.
kringum adv aŭ prep ĉirkaŭ; (sjá kring); (fara (tala) í - e-ð) nerekte paroli pri io; (hérumbil) ĉirkaŭ,
proksimume.
kringumstæður fpl cirkonstanco(j).
kristall -als, -allar m kristalo.
kristilegur adj kristan(ec)a; human(ec)a; (sómasamlegur) (en) deca, konvena (maniero).
kristindómur m Kristanismo, kristana religio.
kristinn adj kristan-a, -o.
kristmunkaregla f ordeno de la jezuitoj.
kristmunkur m jezuito.
kristna -aði v kristanigi; persvadi al kristana religio (kristanismo); (skíra) bapti; (ferma)
konfirm(aci)i.
kristni fsenfl Kristanismo, kristana religio.
kristniboð n (religia) misio; konig(ad)o (predik(ad)o, instru(ad)o) de la kristana religio
(Kristanismo, Evangelio, Jesu-Kristo).
kristniboði -a, -ar m misiisto.
kristnitaka f akcepto (enkonduko) de la Kristanismo.
Kristur -s m Kristo.
kría -u, -ur f ŝterno.
kríli -is, - n et(ul)o.
krínólína -u, -ur f krinolino.
krít -ar, -ir f kreto; (lit-) paŝtelo; (kaupa (selja) upp á -) aĉeti (vendi) je kredito.
kríta -aði v kreti, skribi (marki) per kreto; (- liðugt) lerte manipuli la kreton, dike ŝmiri (per
malvero), tro(grand)igi; (- hjá e-m) doni krediton al (kliento), enskribi en konton de iu, debeti
iun per (tio, kion li ricevas).
krítarlag n kreta tavolo.
kríuger n svarmo da ŝternoj, ŝterna svarmo.
krjá -ði v aspiri, strebi (al); insiste peti, trudpeti; postuli, pretendi.
krjúpa kraup, krupum, kropið v surgenu(iĝ)i, genufleksi.
krof -s, - n korpo (de buĉita besto).
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kroppa -aði v (um fugla) pinĉi (piki) per la beko, bek(pinĉ)i, enkropigi; (- gras) pinĉi (mordeti)
herbon, sin paŝti; (naga, narta) rodi, mordeti.
kroppinbakur -s, -ar m ĝibulo, kurbdorsulo; (e. k. trúður) pulĉinelo.
kroppur -s, -ar m korpo.
kross -, -ar m kruco; (í -) kruc(iĝ)e; (haka-) hokokruco.
krossa -aði v (gera krossmark) fari signon de la kruco; (merkja með krossi) marki per kruco (kruca
signo); (krossleggja-st) kruc(ig)i; -iĝi; (veita -) dekori per kruco, ordeni; (krossbölva) krucosakri;
(krusa) krozi.
krossband n banderolo, krucligilo.
krossblóm n krucifero(j).
krossfari -a, -ar m krucisto.
krossferð f kruca militiro.
krossfesta v krucumi.
krossfiskur m marstelo, asterio.
krossgras n senecio, krucherbo.
krossgötur fpl vojkruc(iĝ)o, krucvojo.
krossjurt f melampiro.
krossleggja v kruc(ig)i.
krossliðsbein n sakro.
krossmaðra f galio.
kross-mark n, -merki m kruco; signo de la kruco, kruca signo; (með Kristsmynd) krucifikso.
krossmessa f meso de la kruco (3-a de majo, 14-a de septembro); translokiĝa tago (ŝanĝtago) de la
servistaro (servantoj).
krota -aði v (skreyta) gravuri; giloŝi; entranĉi; desegne ornami; inkrusti; (hripa) skribaĉi; strekaĉi;
grati.
kró -ar, krær f apart(igit)a (disbarita) angulo, faketo, disbaritaĵo, apartaĵo.
króa -aði v ĉirkaŭbari, disbari, apartigi (per baro), enfermi.
krógi -a, ar m infan(et)o, bubeto.
krókalaust adv rekte, senpere.
krókaleið f zigzag(voj)o, flankvojo.
krókapar n paro da geagrafoj, agrafa paro, agrafo kaj agrafingo.
krókaspjót n hoklanco.
krókbekkur m angulbenko.
krókloppinn adj kun fingroj (kurbe) paralizitaj pro malvarmo, fingrefrostiĝinta.
krókna -aði v mortfrostiĝi, morti pro malvarmo.
krókódíll -s, -ar m krokodilo; (amerískur) aligatoro.
krókóttur adj kurbiĝa, fleksaĵa, zigzaga; plena per anguloj.
krókstjaki m hokstango.
krókur -s, -ar m hoko, kroĉilo; (horn) angulo; niĉo; (beygja, bugða) kurbiĝo, fleksaĵo; (á fötum)
agrafo.
króna -u, -ur f (mynt, kóróna) krono; (blóm-) korolo, krono de floro; (trjá-) branĉ-aĵo, -aro, krono
de arbo.
krónprins m kronprinco.
krónublað n petalo.
krubba -u, -ur f (disbarita) angulo, disbaritaĵo, faketo.
krufning -ar, -ar f sekc(ad)o, nekropsio.
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krukka -u, -ur f kruĉo; urno; vazo.
krukla -aði v ĉifi, krispetigi; (ýfa) kuspi.
krulla -aði v (böggla) ĉifi; (liða hár) frizi; ondumi, krispigi; (snúa í lokka) bukl(ig)i.
krullujárn n frizilo.
krumla -u, -ur f man-aĉo, -ego.
krummafiskur m nukfiŝo.
krummi -a, -ar m (hrafn) korvo; (krummabein) ĉefa kaposto, krania osto (de fiŝoj).
krummsprang -s n (ornama) spiralaĵo, ornamaĵo (en skribo); korvospuro.
krumpinn adj (orpinn, kruklaður) kusp(it)a; krisp(igit)a, ĉif(it)a; (andlega niðurbeygður) deprimita,
senkuraĝigita, malfervora; (kulsæll) malvarmosentema.
krunka -aði v graki, korvobleki.
krus(s)a -aði v krozi.
krúna -u, -ur f (ríki) krono; (skalli) (kalva) kapo, verto; (rakaður blettur í hvirfli) tonsuro; (enni
dýra) frunto (de bestoj).
krúnubreiður adj larĝfrunta.
krúnuraka v tonsuri.
krús -ar, -ir f kruĉo.
krydd -s, - n spico.
krydda -aði v spici.
kryddbrennivín n likvoro.
kryddhlaup n spicgelat(enaĵ)o.
kryddleggja v (sulta) konfiti; (kryddpækla) spicpekli.
kryddlögur m spicita fluidaĵo; konfito; peklo.
kryddsali m spic(vend)isto.
kryddsíld f spicita (spice peklita) haringo.
kryddsíli n anĉovo.
kryfja krufði v (- lík) sekci, nekropsii; (rannsaka) funde esplori; analizi; (- til sagna) eldemandi.
krympa -aði v kusp-i; -iĝi, krispigi; -iĝi; frostetremi; perdi la kuraĝon, ektimi.
kryppa -u, -ur f ĝibo; (bunga, bogi (á tungli)) ĝibaĵo, kurbo; (setja upp -una) ĝibigi (kurbigi) la
dorson.
krypplaður adj krisp(igit)a; kusp(it)a; ĉif(it)a.
krypplingur -s, -ar m ĝibulo.
krystall = kristall.
krystallafræði fsenfl kristalografio.
krytur -s m (misklíð) konflikto, malpaco, malkonsento, malakordo; (mögl) grumbl(ad)o;
grunt(ad)o.
krýna -di v kroni.
krýning -ar f kronado.
krækiber n korvobero, nigra bero.
krækilyng n korvoberujo, empetro.
krækja -ti v kroĉi; hoki; (um föt) agrafi; (taka á sig krók) ĉirkaŭiri, rondiri, iri laŭ flanka (kurba)
vojo.
kræklingur -s, -ar m mitulo.
kræklóttur adj kripla, kriple kreskinta, tord(it)a.
kræsingar fpl frandaĵoj, delikataĵoj, dolĉaĵoj.
kræsinn adj frandema; elektema.
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kröftugur adj forta, intensa, energia; drasta.
kröfubréf n (letero de) pagpostulo; (skuldabréf) obligacio.
kröfuganga f manifestacio; demonstracio.
kröfuharður adj severa, (severe) postulema.
kröfuréttur m obligacia rajto.
kröggur fpl embaraso, dilemo, kriza situacio.
krökkur adj svarmanta; (vera krökkt af) svarmi (da, per).
kröm kramar f forkonsumanta malsano; marasmo.
kubba -aði v (- í sundur) (dis)pecigi, (dis)split(ig)i, (dis)stump(ig)i, (dis)haki, (dis)ŝiri, (dis)rompi;
(- orðin) haki -, stumpi la vortojn.
kubbslegur adj kubforma; ŝtipforma; diktrunka, kompaktfigura.
kubbur -s, -ar m (bútur, stubbur) stumpo, peco; (viðar-) ligna (trunka) stumpo, ŝtipo;
(teningslagaður) kubo.
kuðla -aði v (böggla) ĉifi, krispetigi; (-st við e-ð) fuŝi, fuŝe (mallerte) fari, faraĉi.
kuðungakrabbi m paguro.
kuðungasnigill m heliko.
kuðungur -s, -ar m konko.
kufl -s, -ar m kitelo; (hettu-) kapoto, kapuĉhava mantelo.
kuflhetta f kapuĉo.
kuggur -s, -ar m ŝipeto (ŝalupo, barko).
kukl -s n (sjónhverfingar) ĵongl(ad)o; -aĵo, iluziado; mistif(ik)o; -aĵo; (gerningar) sorĉ(ad)o; -aĵo,
magio; (kák) fuŝ(labor)o, faraĉo.
kuklari -a, -ar m (loddari) ĵonglisto, iluziisto, mistifikisto, prestidigitatoro; (galdramaður) sorĉisto,
magiisto; (fúskari) fuŝ-ulo, -isto.
kul -s, - n malvarmeto; freŝa bloveto, venteto.
kulborði m ventflanko; (á -a) venten.
kuldabelti n la malvarma zono.
kuldabólga f frost-inflamo, -brulumo.
kuldagjóstur m akra blov(ad)o, - vento.
kuldaglott n sarkasma rideto, rikano.
kuldahrollur m frostotremo.
kuldakast n periodo de malvarmo.
kuldakreista f malvarmemulo.
kuldalegur adj malvarma; sarkasma.
kuldamóða f frostnebulo.
kuldi -a, -ar m malvarmo; malvarma vetero.
kulna -aði v malvarmiĝi, estingiĝi, perdi la ard(ec)on.
kulsæll adj (kulvís) malvarmsentema, -(um)ema; (svalandi) refreŝige malvarma.
kumbaldi -a, -ar m domaĉo; malalta tegitaĵo.
kuml -s, - n (merki) signo, marko, distingilo; insigno (emblemo; blazono, kokardo); (meiðsl, mar;
ör-) vund(odifekt)o, kontuzo; kriplaĵo; cikatro; (haugur) (tomba) ŝtonaltaĵ(et)o.
kumpán -s, -ar m, kumpáni -a, -ar m kamarado; kompaniulo.
kumpánlegur adj familiara, kamarad(ec)a, afabla.
kumra -aði v rukuli; kolombumi.
kunna kann, kunni, kunnað v scii, scipovi, povoscii; (- skil á) scii, koni, posedi konon pri; (- mörg
tungumál) sci(pov)i (posedi) multajn lingvojn; (- til verka) povoscii labori; (- fyrir sér) povoscii
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la magian arton (sorĉon); (- sér hóf) scii agi modere; (- e-m þökk) ŝuldi dankon al iu, esti
dankema; (- e-u vel) esti kontenta pri, ŝati; (- sig) bone (dece) konduti (sinteni); (- vel við sig)
senti sin agrable (bone, hejmece), trovi plaĉon ie; (það kann að vera) povas esti; estas eble.
kunnátta -u f sci(ad)o (pri, de); (þekking) kon(ad)o; (sérþekking) erudicio.
kunnáttuleysi n nesci(ad)o, malscio.
kunnáttumaður m (margvís, fróður) multesciulo, erudiciulo; saĝulo; (galdramaður) sorĉisto,
magiisto.
kunngera v konigi; proklami; anonci; publik(ig)i.
kunningi -ja, -jar m konat(ul)o.
kunningsskapur -ar m konat-eco, -iĝo.
kunnuglegur adj familiara, konateco, intima.
kunnugur adj (kunnur) konata; (sem þekkir til) bone konanta, familiara kun.
kurfslegur adj malgracia, vulgara.
kurl -s n ligneroj, brulŝtipetaro, splitoj, dehakitaĵo; (ekki eru öll - komin til grafar) ne ĉiuj lign- eroj
ankoraŭ venis al la brulfosaĵo; multaj detaloj forestas.
kurr -s m murmuro; grumblo.
kurr -s n (í dúfum) kvero.
kurteis adj ĝentila; (stimamjúkur við konur) galanta.
kurteisi fsenfl ĝentileco; bontono.
kurteisisvenjur fpl etiketo.
kusa -u, -ur f bovin(et)o.
kuti -a, -ar m tranĉil(et)o; (skurðhnífur lækna) lanceto.
kúabóla f variolo.
kúabólusetja v vakcini kontraŭ variolo.
kúabú n bovinbreda farmo (bieno), bovinbredejo, laktoproduktejo.
kúamykja f bovofekaĵo; bovsterko.
kúbíkmetri m kuba metro.
kúfaður, kúffullur adj ĝisrande plena, troplena.
kúfur -s, -ar m ĝibaĵo, konveksaĵo.
kúga -aði v (sub)premi, subjugigi, tirani; (kvelja, pína) turmenti, torturi.
kúgari -a, -ar m tirano, despoto.
kúgast -aðist v (af uppköstum) vomkonvulsii.
kúgildi n bovino, valoro de unu bovino (unu laktanta bovino aŭ ses laktantaj ŝafinoj).
kúgun -ar f (harðstjórans) subprem(ad)o, tiran-ado, -eco, subjug(ad)o; (hins kúgaða)
subprem(it)eco, tiraniteco, subjug(it)eco.
kúgunarok n jugo de servuto (sklaveco).
kúgunarvald n tiranismo, despotismo.
kúka -aði v kaki, feki.
kúkur -s, -ar m fekaĵo, ekskremento.
kúla -u, -ur f (hnöttur) globo; (byssu-) kuglo; (hnúskur) bulo; tubero; ŝvelaĵo; ĝibeto.
kúlnaregn n kuglohajlo.
kúlulega f kuglolagro, glob(o)lagro.
kúluliður m globartiko.
kúlupenni m globokrajono, kugloplumo.
kúlusveppur m trufo.
kúluvambi m dikventrulo.
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kúluvarp n konusoĵetado.
kúmen -s n kumino.
kúnst -ar, -ir f (brögð) artifiko; mistifiko; (vandi) malfacilaĵo.
kúpa -u, -ur f (bunga) konveks(aĵ)o; ĝibo; (smjör-, osta-) (buter)kloŝo; (hvolfþak) kupolo; (haus-)
kranio; (bý-) abelujo, abel-korbo, -kloŝo.
kúptur adj konveksa, duonsfere kurbeca, ĝiba, duonovala; (t. d. um þilfar) arkoforma.
kúpull -uls, -lar m (hvolfþak) kupulo; (lampa-) (lampo)kloŝo.
kúra -ði v kaŭri; sin kuntiri, kaŭriĝi.
kúreki m (maríulykill) verprimolo; (cowboy) bov(paŝt-, pel-)isto.
kúrenna -u, -ur f korinto.
kúskel f kiprino.
kústur -s, -ar m (sópur) balailo; (pensill) peniko.
kútmagi m stomako de fiŝo, fiŝa stomako.
kútter -s, -ar m kutro.
kútur -s, -ar m (lítil tunna) bareleto, kvarono da barelo; (beygja) kurb(iĝ)o; (um börn) dikuleto.
kútveltast v rulfali, ruliĝi kvazaŭ bareleto.
kvabba -aði v pet-adi, -egi, prempeti.
kvaðabóndi m servut-farmisto, -ulo.
kvaðning -ar, -ar f (boðun) (al)voko; (skipun) ordono.
kvaðrat -s, -ar m kvadrat-a, -o.
kvaðratrót f kvadratradiko, kvadrata radiko.
kvaka -aði v (um smáfugla) pepi, kanti; (um hænur) kluki; (um endur) kvaki.
kvalabekkur m torturilo, turmentilo.
kvalafullur adj doloriga, turmentoplena, tortura.
kvalalaus adj sendolora; senturmenta; (- aðgerð) sendoloriga operacio.
kvalalosti m sadismo.
kvalari -a, -ar m turment-, torturanto, -isto.
kvalastaður m loko de turmento, infero.
kvalræði -is n torturo, turmento; (plága) plago.
kvarði -a, -ar m mezurilo, mezurbastono.
kvarna -aði v mueli, pecetigi, erigi; (- úr) rompi eron el.
kvarnarsteinn m muelŝtono.
kvarnarstokkur m muelkesto.
kvars - m kvarco.
kvarta -aði v plendi; (- sáran) (plendi kaj) lamenti.
kvartett -s, -ar m kvarteto.
kvart-él, -il -s, - n (1/4 alin) kvarono de ulno (6 coloj); (1/4 tunna) kvarono de barelo; bareleto; (af
tungli) lunkvarono; (unua, dua, tria, kvara) fazo de la luno.
kvartilaskipti npl kvaronŝanĝiĝo -, (la fazoj) de la luno.
kveða kvað, kváðum, kveðið v (segja) diri; (- rímu, syngja) reciti (kanti) rimaĵon; (yrkja) vers(far)i;
(kvað vera) oni diras, laŭdire, laŭ onidiro; (- á um, ákveða) decidi; preskribi; (- á (að), komast að
orði) sin esprimi, diri; (- að, mynda samstöfu) silabigi; (- mikið að e-u) havi grandan influon
(signifon), elstari; klare montriĝi; (- upp dóm) elparoli (eldiri) juĝon (verdikton); (- upp úr með)
publike diri, ekdeklari; (- við) soni; resoni; eĥoi; laŭte ekkrii; (það kveður við annan tón) la tono
sanĝiĝis; la trumpeto sonas alie (donas alian sonon).
kveða -u, -ur f rimpiedo.
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kveðandi fsenfl metra formo, ritmo, kadenco; melodio.
kveðast kvaðst, kváðumst, kveðist v diri ke oni; (- á) alterne reciti (interreciti) strofojn.
kveðinn adj (að orði kveðnu) nome, laŭnome, nominale; (harmur er að e-m -) iu estas frapita
(trafita) de (per) granda funebro.
kveðja kvaddi v (heilsa) saluti; adiaŭi; (- dyra) frapi la pordon; (- sér hljóðs) peti la parolon
(vorton); (- e-n e-s, eggja) instigi; (- til, nefna til) voki, nomi, elekti; (- til fundar) kunvoki al
kunveno.
kveðja -u, -ur f saluto; adiaŭo; (berðu -ju mína til) transdonu mia(j)n saluto(j)n (komplimento(j)n)
al.
kveðskaparlist f pocezio, arto de la vers(aĵ)farado.
kveðskapur -ar m (það að yrkja) vers(far)ado, poezia verkado; (það sem ort er) versaĵo, poeziaĵo,
poemo.
kvef -s n kataro; (fá -, kvefast) ricevi kataron, malvarmumi.
kvefsótt f katarmalsano; gripo.
kveifarlegur adj molkaraktera, molkora.
kveikiþráður m meĉo.
kveikja -ti v (- ljós, láta lýsa) eklumigi; (- eld, láta brenna, loga) ek-bruligi, -flamigi; (vekja) veki;
ekvivigi; ekflamigi, ekfervorigi; (- málm) luti.
kveikur -s, -ir m meĉo.
kveina -aði v lamenti, vekrii; (- undan e-u) plendi pri.
kveinka -aði v lamenti, (dolor)ĝemi, dolorsenti; (- sér við að gera) malvolonte fari, malvoli, rifuzi.
kveinstafir mpl lamentoj, vekrioj.
kveisa -u f (innvortis -) koliko; (graftarkýli) absceso, furunko, pusa ŝvelaĵo.
kvekari -a, -ar m kvakero.
kveld -s, - n vespero (sjá kvöld).
kvelja kvaldi, kvalið v turmenti; (angra) aflikti; (pynda) torturi, martiri.
kvellisjúkur adj malsanema.
kvendi -is, - n virin(aĉ)o.
kvendýr n in(best)o.
kvenfélag n virina societo, - asocio.
kvenfólk n virinoj.
kvenfrelsi n emancipado (liberigado) de la virinoj; feminismo.
kvenfrelsiskona f feministino.
kvenfrelsisstefna f feminismo.
kvenhollur adj amora, amaĵema, aminduma, flirtema.
kvenhylli fsenfl virina favoro, favoro de virino; (ná -) akiri (trovi, renkonti) plaĉon ĉe (en la okuloj
de) virino.
kvenkenna v rigardi (adresi) kiel inseksan, nomi inan (inon).
kvenkostur m elelektita virino, elitulino, plej elektinda virino.
kvenkyn n ina sekso (genro); (kvenkyns) inseksa, de ina genro.
kvenleggur m ina (gent)linio; (sjá karlleggur).
kvenlegur adj (vir)insimila.
kvenlæknir m kuracistino.
kvenmaður m virino, homino.
kvennabósi m amindemulo, amaĵemulo, flirtemulo, virinĉasulo.
kvennabúr n haremo; (- Tyrkjasoldáns) serajlo.
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kvennafar n amaĵo, amafero, amintrigo.
kvennagull n favorato de virinoj, plaĉanto al virinoj.
kvennaskóli m lernejo por virinoj (knabinoj).
kvennýtur adj naskigpova.
kvenpallur m podio por virinoj.
kvenréttindi npl virinaj rajtoj; feminismo; (sjá kvenfrelsi).
kvenrím n ina rimo.
kvensa -u, -ur f virin(aĉ)o.
kvensamur adj amora, amaĵema, amintrigema, aminduma, flirtema.
kvensjúkdómafræði fsenfl ginekologio.
kvensjúkdómafræðingur m ginekolog-o, -iisto.
kvenskass n furiozema virino, furio, megero.
kvenskörungur m elstaranta (eminenta) virino.
kvensnift f virinaĉo.
kvensterkur adj egalforta al virino.
kvenþjóð f virinoj, hominaro, la ina sekso.
kver -s, - n libreto; broŝuro; (lærdómskverið) katekismo.
kverk -ar, -ar f (horn; bugða; dæld) angulo; kurbiĝo; kav(iĝ)o, -aĵo; (-ar; hóst) gorĝo; gorĝa angulo;
(taka (halda) fyrir -ar e-m) preni (teni) iun ĉe (je) la gorĝo, gorĝpremi iun.
kverka -aði v (fisk) gorĝtranĉi.
kverka-bólga f, -skítur m gorĝinflamo, angino.
kverkatak n gorĝ-preno, -premo.
kverkmæltur adj kartava; (vera -) kartavi.
kverkól f gorĝrimeno.
kverksigi -a, -ar m gorĝmuskoloj; brankfermilo.
kviða -u, -ur f (söguljóð) eposo, eposa kanto; (hetjuljóð, drápa) epopeo, heroa kanto.
kviðarhol n ventra kavo, ventro, abdomeno.
kviðdómari m asizano, ĵurinto.
kviðdómur m asizo, asiza tribunalo, ĵurintaro.
kviðlingur -s, -ar m mallonga versaĵo, versareto; epigramo.
kviðrista f (læknisaðgerð) operacio (kirurgia malfermo) de la ventro (ventra pario), laparatomio;
(japönsk sjálfsmorðsaðferð) harakiro, ventrotranĉo.
kviðslit n hernio.
kviðslitna v ricevi hernion.
kviðslitsband n hernia bandaĝo.
kviðuggi m ventra naĝilo.
kviður -ar, -ir m ventro, abdomeno; (kviðdómur) asizo.
kvik -s n mov(iĝ)o.
kvika -aði v moviĝi, sin movi; flagri; oscili.
kvika -u, -ur f (hold) karno; (alda) ondiĝo, onda moviĝo (leviĝo, ŝveliĝo, plaŭdado, ŝaŭmado).
kvikasilfur n hidrargo.
kvikasilfursmyrsl n hidrarga ungvento, - smiraĵo.
kvik-fé n, -fénaður m brutaro, bredbestoj.
kvikfjárrækt f brut-, best-bredado, -kulturado.
kvikindi -is, - n vivanta estaĵo, animalo, besto; bruto; (óþokki) bruto, besto; avarulo; (allra sveita -)
senhejma (ĉiudistrikta) vag-anto, -ulo.
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kviklegur adj rapidmova.
kvikmynd f filmo, movbildo, kinematografaĵo; (leika í -) filmludi; (taka -) filmi, preni filmon; (sýna
-) prezenti filmon, kinematografi.
kvikmyndahús n kinejo, kinoteatro, kinematografejo, filmteatro.
kvikmyndaleikari m film-aktoro, -artisto, -ludisto.
kvikmyndastjarna f filmstelo.
kvikmyndasýning f film-, kinoprezentado.
kvikmyndataka f filmado, filmfotografado.
kvikmyndavél f (tökuvél) filmaparato, -fotografilo; (sýningarvél) kino-, film-aparato,
kinematografo.
kvikna -aði v ekvivi, viviĝi; naskiĝi; komenciĝi; ekaperi, ekesti, estiĝi; (um ljós) eklumi; (um eld)
ekbruli, ekflami.
kviksaga f famo, onidiroj; klaĉo; (sú - gengur) kuras la famo (ke); tiu famo trakuras la urbon;
(breiða út -sögu) kurigi -, disvastigi famon.
kviksandur m sablo movema, movsablo.
kviksetja v enterigi viv(ant)an (homon), vivantentombigi.
kvikskurður m vivisekcio.
kviksyndi -is, - n flosmarĉo, ŝlimejo.
kviktré npl (transport)traboj.
kvikulaus adj senonda -, kvieta (maro).
kvikur adj (lifandi) viv(ant)a; (snöggur) rapid(mov)a; (morandi) svarmanta.
kvilli -a, -ar m malsano.
kvinna -u, -ur f virino.
kvint -s, - n kvin gramoj; kvinto.
kvintett -s, -ar m kvinteto.
kvis -s n famo, onidiro(j); interflustro; klaĉo.
kvislingur -s, -ar m patrujperfidulo.
kvista -aði v dehaki branĉojn, branĉhaki, hakadi.
kvistgræða v grefti, inokuli.
kvistóttur adj tuber-a, -oza, -plena.
kvistur -s -ir m (grein á tré) branĉeto, vergo; (í viði) tubero; (á húsi) mansardo.
kvitta -aði v (gefa kvittun) kvitanci, kvitatesti, ricevatesti, doni kvitancon; (gera kvittan) kvitigi (iun
(sin) de ŝuldo); (ljúka skuld) kvitpagi, likvidi ŝuldon.
kvittun -unar, -anir f kvitanco, kvitatesto, ricevatesto.
kvittur adj kvita.
kvittur -s, -ir m (orðrómur) famo, onidiro; klaĉo.
kví -ar, -ar f baraĵo, ĉirkaŭbaro; bariero; enfermejo; (í höfn) baseno, doko; (röð manna, mann-)
spaliro; (færa út (saman) -arnar) pli(mal)vastigi la baraĵon (sian agadon, entreprenon, negocon).
kvía -aði v enfermi, ĉirkaŭ(bar)i.
kvíaær f laktanta ŝafino.
kvíða kveið, kviðum, kviðið v antaŭtimi, senti maltrankvilon (korprem(atec)on, angoron); angori.
kvíðafullur adj angora, maltrankvila, korpremata, antaŭtima, timplena, premsenta.
kvíðbogi m timo, antaŭtimo, angoro.
kvíði -a m antaŭtimo, angoro.
kvíðvænlegur adj antaŭtiminda, angorinda.
kvíga -u, -ur f juna bovino.
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kvísl -ar, -ar f (grein) branĉo; brako; (gaffall) fork(eg)o.
kvíslast -aðist v disbranĉiĝi; (dis)forkiĝi.
kvíslskúfur m tufo, kvasto.
kvoða -u, -ur f glueca suko; (sykur-) siropo; (trjá-) rezino; gumo.
kvoðukenndur adj glueca, rezina.
kvola -aði v ĉifi, malpurigi.
kvonbæn f svato, edziĝopeto.
kvonfang n edziĝo.
kvongast -aðist v edziĝi.
kvos -ar, -ir f malvasta valo, valeto, kavaĵo.
kvótaröð f kvocientvico.
kvóti -a, -ar m (deild) kvociento; (hlutdeild) kvoto, proporcia parto.
kvæðabók f poem-libro, -aro.
kvæðaflokkur m poema ciklo.
kvæðalag n melodio por ríma.
kvæðamaður m recitisto de rimaĵoj (versaretoj).
kvæði -is, - n poemo, versaĵo, poeziaĵo, kanto.
kvæmt adj (eiga aftur-) sukcesi reveni, ĝui la feliĉon (esti permesata) reveni.
kvænast -tist v edziĝi al (virino), edzinigi (virinon) al si, preni al si kiel edzinon; (- til fjár) edziĝi
pro mono.
kvöð kvaðar, kvaðir f (byrði, skilyrði, skylduvinna) ŝarĝo, (ago)devo, kondiĉo, deviga (altrudita)
servo (tasko, laboro); (vinnu- bænda, ánauð) servuto.
kvöl kvalar, kvalir f (verkur) doloro; (þjáning) aflikto, sufero; (pína) turmento, torturo.
kvöld -s, - n vespero; (í -) hodiaŭan (venontan, tiun) vesperon; hodiaŭvespere; (annað -) morgaŭan
vesperon, morgaŭvespere; (í gær-i) hieraŭan (lastan) vesperon; (í fyrra-) antaŭhieraŭan
(antaŭlastan) vesperon; (á kvöldin) en (dum) la vespero(j); (gott -) bonan vesperon.
kvölda -aði v vesper(iĝ)i, proksimiĝi al vespero.
kvöldlangt adv la tutan vesperon, dum la tuta vespero.
kvöldmáltíð f vespermanĝo; (hin heilaga -) la sankta vespermanĝo; komunio.
kvöldmáltíðarsakramenti n komunia sakramento.
kvöldroði m vesperruĝo, vespera ĉielruĝo.
kvöldskóli m vespera lernejo.
kvöldsvæfur adj dormema frue en la vespero.
kvöld-söngur m, -tíðir fpl vespera diservo, vespro(j).
kvöldúlfur m „vesper-lupo“, dormemulo.
kvöldvaka f vespera labortempo; - amuzaĵo, - distraĵo.
kvöldverður m vespermanĝo.
kvölóður adj sadista.
kvörn kvarnar, kvarnir f muelilo; (í fiski) orelŝtono (de fiŝo); (hylur) kaldrono; turnakvo,
akvoturniĝo.
kvörtun -ar, kvartanir f plendo.
kylfa -u, -ur f klabo; (láta -u ráða kasti) (for)lasi al la fortuno (hazardo, sorto, bonŝanco), hazarde
riski.
kylja -u, -ur f malvarma vento.
kylliflatur adj (liggja -) kuŝi sternita, sterniĝi; (detta -) sternfali.
kyn npl (undur) mirindaĵo.
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kyn -s, - n (ætt) gento; familio; parenceco; deveno; raso; (tegund dýra og jurta) gento, specaro,
genro, grupo; (kynferði) sekso; genro; (tegund) speco; (alls -s) ĉiaspeca, de ĉiu speco; (af góðu i) (um menn) el bona familio (deveno); (um dýr) el bona raso, bonrasa.
kynblendingur m miksrasulo; hibrido; mestizo, mulato.
kynblöndun f rasmiksado.
kynbomba f seksbombo.
kynborinn adj el bona familio, el alta (nobela) deveno, altdevena, nobeldevena.
kynbóta-hestur m, -hrútur m, -naut n (raspliboniga) generĉevalo, - (vir)ŝafo, -bovo.
kynbætur fpl ras(a )plibonigo, plibonigo de raso (gento).
kynda kynti v (hita) hejti; (- eld) bruligi (fajron).
kyndari -a, -a m hejtisto.
kyndill -ils, -lar m torĉo.
kyndilmessa f Kandelmeso.
kyndugur adj stranga, kurioza; burleska.
kynferði -is n (kyn) sekso; genro; (ætterni) deveno, raso, gento.
kynfesta f parenca (rasa) karakterizo, tipo, rasa simileco.
kynfylgja f parenceca (genera) hered(aĵ)o, raseco.
kynfæri npl generaj (seksaj) organoj.
kyngja sjá kingja.
kyngóður adj (um menn) bondevena, bonfamilia; (um dýr) bonrasa.
kyngöfugur adj altdevena, nobeldevena, de nobla deveno.
kynja -aði v miri, esti mirigita de.
kynjabarn n mirinfano.
kynjadýr n (undravert dýr) mirinda besto; (furðudýr) fabela besto; (einkennilegt dýr) kurioza
(stranga) besto.
kynjafullur adj stranga, kurioza; fabela; mirakla.
kynjaheimur m mondo de mirindaĵoj; fabela (aventura) mondo, mirakla mondo.
kynjalyf n (allra meina bót) panaceo.
kynjamagn n supernatura (magia, sorĉa) povo (forto).
kynjasaga f mirrakonto; fabelo.
kynkvísl f gento, tribo, genero.
kynlaus adj senseksa, neŭtra.
kynlegur adj stranga; kurioza.
kynna -ti v konigi; prezenti (al iu); (- sér e-ð, afla upplýsinga) konigi al si; informiĝi (pri); studi;
esplori; enketi; (vera vel (illa) kynntur) havi (mal)bonan reputacion, (mal)ŝatata, (mal)populara.
kynnast -tist v kon(at)iĝi (kun), fari konatiĝon kun.
kynngi fsenfl, kynngikraftur m magia povo, magia (sorĉa; mirinda; giganta) forto.
kynni npl (kunningsskapur) (inter)konatiĝo; (þekking) kon(ad)o; (hafa - af) koni.
kynnisferð f (amikeca) vizitiro.
kynsjúkdómur m venera malsano.
kynslóð f generacio; gento.
kynstur -urs n nombrego, amasego, grandega kvanto.
kynsystir f kunfratulino, samseksulino.
kynsæll adj idarprospera, gentfloranta; fekunda, fruktodona.
kynvilla f samseks-amo, -emo.
kynþáttur m tribo, gento, genta branĉo.
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kynþroska adj seksmatura, pubera.
kyrfilega adv ordeme, zorgeme, solide.
kyrfilegur adj (snotur) bel-eta, -statura, bonstatura.
kyrja -aði v ekkanti, kantadi, sonadi.
kyrkingslegur adj kripla, miskresk(int)a.
kyrkislanga f boao.
kyrkja -ti v strangoli, sufoki.
kyrningur -s, -ar m grajneca maso; (sauður) kastrita virŝafo.
kyrpingslegur adj mizer(aspekt)a; kuspa.
kyrr adj senmova, kvieta; trankvila; senventa; (halda -u fyrir) rest(ad)i, haltadi, ripozi; (setjast um
kyrrt) loksidiĝi, restadi, loĝiĝi, sin nesti (instali); kamp(ad)i; haltadi; (láta kyrrt) ne tuŝi;
(upphrópun) haltu!.
kyrra -ði v senmovigi, kvietigi.
kyrrð -ar f senmoveco, kvieteco, trankvileco, senbrueco.
kyrrlátur adj kvieta, trankvila, pacema.
kyrrsetja v (fanga) aresti; (eignir, fjármuni) sekestri, sekvestracii; (skip) embargi.
kyrrstaða f senmoveco; halto; stagno.
kyrrþeyr m diskreto; sekreto; silento; malbruo.
kyrtill -ils, -lar m tuniko; kitelo.
kyssa -ti v kisi.
kyssilegur adj kisinda.
kytra -u, -ur f ĉambreto; kabaneto.
kýla -di v (fylla) plen-igi, -ŝtopi; (slá) bati, frapi.
kýlapest f abscesa plago, - malsano, karbunklo.
kýli -is, - n absceso, furunko; (drep-) karbunklo; (grípa á -inu) tuŝi la vundan (doloran) lokon.
kýma -di v mokrideti, rikani (sjá kíma).
kýr -, - f bovino.
kýrauga n (smágluggi) luko.
kýrfóður n dumvintra furaĝo (nutr(aĵ)o); bredado de bovino.
kýta -ti v (þræta) kvereli, disputi; (þrykkja saman) kunpremi, premkurbigi; (kýttur í herðum)
kurbdorsa, dorskurbiĝinta.
kæfa -ði v sufoki; asfiksii.
kæfa -u f (kjöt-, lifrar-) viando-,hepato-pasteĉo.
kækur -s, -ir m (malbona) kutimo, kutima grimaco, manio.
kæla -di v malvarmigi; frostigi; (kólna, um veður) malvarmiĝi; frosti.
kælirúm n malvarmigejo, frostejo, glaciujo.
kæliskápur m malvarmiga -, frostiga ŝranko.
kæna -u, -ur f boateto, barketo.
kænn adj ruza; sagaca.
kænska -u f ruz(ec)o.
kænskubragð n ruz(aĵ)o; strategio.
kæpa -u, -ur f fokino (kun ido).
kær adj kara; amata; plaĉa, ŝatata; (-ar þakkir, - kveðjur) kora(j)n danko(j)n, - saluto(j)n; (vera kært
með e-m) esti bonaj amikoj, tre plaĉi unu al la alia, sin interami.
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kæra -ði v (til yfirvalda) denunci; (ákæra, ásaka) akuzi, kulpigi; (kvarta) plendi; (- sig um, æskja)
deziri; ŝati; atenti (zorgi) pri; (- sig kollóttan) esti indiferenta pri (por), malatenti, malzorgi,
neglekti, flankelasi, preterlasi.
kærasta -ustu, -ustur f fianĉino, amatino.
kærasti -ar, -ar m fianĉo, amato.
kærkominn adj bonven(int)a; plaĉa, ŝatata.
kærlega adv kore, el-, tut-kore.
kærleikur -s, -ar m amo; homamo; (-ar) (kor)favoro, favorkoreco, korligiĝo, amikeco; (komast í -a
við e-n) akiri (ĝui) ies favoron (amikecon), amikiĝi al iu.
kærulaus adj senzorga; indiferenta; flegma.
kæsa -ti v fermentigi, malkomponi.
kæti fsenfl gaj(ec)o.
köflóttur adj kvadrat(um)ita.
köfnun -ar, kafnanir f, köfnunardauði m asfiksio, sufokiĝo.
köfnunarefni n azoto, nitrogeno.
köggull -uls, -lar m (kjúka) falango; (hnaus) bulo.
kögur -urs n franĝo.
kögursveinn m bubo, knabeto.
kökkur -s, kekkir m bulo; (hlaupa í kekki) kunbul(et)iĝi; koaguliĝi; kazeiĝi; (kastast í kekki með em) malpaci, malkonsenti, malakordiĝi.
köldukast n atako de tremfebro.
köldusótt f tremfebro; malario.
kölkun -ar f (æða og vefja) (ar- teria, hista) skleroz(iĝ)o.
köllun -ar, kallanir f voko, alvokiĝo; misio, kariero.
kölski -a m satano, la diablo, la demono.
kömbóttur adj krestita.
köngull -uls, -lar m (sproti) vergo, trunketo; (greni-) abifrukto, strobilo.
köngurló -lóar, -lær f araneo (sjá kónguló).
könnuður -ar, -ir m esploristo.
könnun -ar, kannanir f esploro; ekzameno; enketo; sondo.
könnunarferð f esplora vojaĝo, esploriro, esplora iro.
könnunarleiðangur m ekspedicio.
köpuryrði npl pikparolo, pikaj (incitaj) vortoj.
kör karar f (litkuŝado pro) kadukegeco; (vera kominn í -) litkuŝi (esti litkuŝanta) pro kadukegeco,
kadukegiĝinta.
körfublóm n (ættin) kompozitoj.
körfugerð f korbfar-ado, -ejo, korbfabrik-(ej)o, -ado.
körfumyndaður adj korbforma.
kös kasar, kasir f kaoso, amaso.
köstur kastar, kestir m staplo; amaso; (viðar-) staplo (amaso) da ŝtipoj, ŝtiparo.
köttur kattar, kettir m kato.

L
labba -aði v pasi malrapide; piediri.
labbakútur m (gælunafn) bubeto; (ómenni) sentaŭgulo, malhonestulo; bubaĉo.
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laða -aði v logi, altiri; inviti; inklinigi; tenti.
laf -s, löf n basko.
lafa lafði v pendi; (- í e-u) kroĉiĝi, sin kroĉi al.
lafafrakki m ĵako, redingoto.
lafajakki m (sjakket) ĵaketo; (kjóljakki) frako.
lafhræddur adj timeg(ant)a, tremanta pro timo.
laflaus adj tute mal-fiksa; -firma.
lafmóður adj spireganta, anhelanta, senspira.
lag -s, lög n (lögun) formo; (jarð-, stein-, leir-) (tera, ŝtona, argila) tavolo; (tónsmíð) melodio;
kompozicio; (stunga) (tra)piko, puŝo; (tækifæri) oportuna (favora) okazo (momento); interondo,
ondopaŭzo; (lagni) (man)lerteco, lerta manuzo; (mök) (inter)rilato, komunikiĝo; (aðferð, háttur)
metodo, maniero; (leggja - sitt við) ekrilati, rilatiĝi, komunikiĝi kun; (koma -i á, færa í -) ordigi,
aranĝi, meti en ordon; (sæta -i) ekkapti la oportunan okazon (ondopaŭzon); (úr lagi) malorda,
senorda, en malordo; perturbita; (í fyrsta (öðru) -i) unue, (due); plej frue; (í einu -i) en una parto
(porcio); seninterrompe; (í síðasta -i) plej malfrue; ne pli malfrue ol; (í betra -i) relative
(proporcie) bona; en pli bona stato; (í besta -i) en plej bona ordo; (í minnsta -i) minimume, en
plej malalta grado; pli malgranda ol ordinare; (í meðallagi) mez-nombre, -kvante, -grade; (í
mesta lagi) maksimume, en plej alta grado; pli granda (multa) ol ordinare; (nærri -i) proksimume
ĝusta, proksime al la ĝusto, preskaŭ en ordo; (sér í -i) precipe; (fjarri öllu -i) absurd-a, -e,
kontraŭracie; (að sumarlagi) en (dum) la somer(temp)o; (í lengstu lög) kiel eble plej long(temp)e
(daŭre); (ganga á -ið) sekvi la pikon; profiti la metodon; (með sínu -i) siamaniere, laŭ propra
maniero; per propra melodio; (allt í -i) ĉio en (bona) ordo.
laga -aði v (lagfæra; rétta) ordigi; aranĝi; ĝustigi; korekti; (- til, breyta, hagræða) modifi; (gera við)
ripari; (undirbúa, - mat) prepari, fari; miksi; (renna) guti; flui; torenti; (- eftir; aðlaga) adapti,
alĝustigi; akomodi.
lagaákvæði n leĝa (statuta) decido (preskribo); decido de leĝo (statuto).
lagabákn n kolosa leĝaro, leĝarego, kodego.
lagabálkur m sekcio da leĝoj.
lagaboð n ordono (decido, preskribo) de leĝo (statuto).
lagabrot n leĝorompo.
lagabætir m leĝoreformisto.
lagadeild f (í háskóla) fakultato jura (leĝoscienca, de juro, de leĝoscienco).
lagafrumvarp n projekto de leĝo, leĝprojekto.
lagafyrning f preskripto.
lagagildi n leĝa forto, - povo; - valideco.
lagagrein f paragrafo de leĝo (statuto).
lagaheimild f aŭtoritato de leĝo(j), (laŭ)leĝa aŭtoritato (rajto).
lagakrókar mpl leĝaj intrigoj, intrigoj de (la) juro.
lagalegur adj (laŭ)leĝa, jura.
lagamaður m leĝisto, juristo.
lagardýr n likvaĵa animalo (akva -, mara besto).
lagarifting f leĝonuligo, nuligo de leĝo; leĝa malrajto.
lagartunna f likvaĵa barelo (120 litroj).
lagasafn n leĝaro, kodo.
lagasetning f (löggjöf) leĝo-donado, -farado; (laga-ákvæði, -grein) leĝo-decido, -paragrafo.
lagður adj (- ísi) glaci-kovrita, -(sur)tavolita, kovrita per glaci(-a )tavolo, supraĵe glaciigita, -iĝinta.
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lagður -s, -ar m (ullar-) lantufo.
lagfæra v (koma í lag) ordigi; aranĝi; (rétta, leiðrétta) ĝustigi, korekti; (gera við; endurbæta) ripari;
rebonigi, reformi.
lagga -aði v randfoldi.
laggóður adj bona, oportuna; laŭcela, taŭga, konvena; trafa.
laghentur adj manlerta.
laginn adj lerta, manlerta; praktika; (e-m er e-ð lagið) io estas la eco (naturo, denaska kutimo) de iu,
natura (kutima) al iu; esti kvalif(ik)ita por io; (í lófa lagið) tre facile, senpene farebla.
laglegur adj beleta, bela; (-a gert) bone (bele) farite.
lagnaðarís m kuŝanta glacitavolo, bankizo.
lagnet n kuŝreto.
lagni fsenfl lerteco, manlerteco, praktika faro; takto, bona konduto.
lagning -ar, -ar f kuŝig(ad)o, met(ad)o; starig(ad)o, far(ad)o, konstru(ad)o; instal(ad)o, munt(ad)o;
(hár-) krispo-, buklokuŝigo de haroj, frizo; (neta-) kuŝigo (enakv-igo, -ometado) de reto; (vega-)
voj-farado, -konstruado; (- rafmagns og síma) (úti) kuŝigo de elektraj (telefonaj) kabloj; starigo
(konstruado, muntado) de konduklinioj, (inni) instalado (muntado) de elektro (telefono).
lagskona f kunulino, kamaradino; litkamaradino; (frilla) konkubino.
lagsmaður m kunulo, kamarado; litkamarado.
lagviss adj melodicerta, tontrafa.
lagvopn n pik-, puŝ-armilo.
lak -s, lök n littuko.
laki -a, -ar m folistomako, la tria stomako (de remaĉuloj).
lakk -s, lökk n lako; (innsiglislakk) sigelvakso.
lakkrís -s m glicerizo.
lakur adj (lélegur) malbona, de malbona kvalito; malsaneta, je malbona sano; (knappur) nesufiĉa,
neplena, ŝpar(it)a; apenaŭa.
lama -aði v malfortigi, paralizi.
lamadýr n lamo.
lamaprestur m (Búddatrúar) lamao.
lamasess m (í -i) (en) difektita (stato).
lamb -s, lömb n ŝafido.
lambhúshetta f brutgardista kapuĉo.
lambskinn n ŝafid(-a )felo.
lambær f ŝafino kun (ŝaf)ido; idohava ŝafino.
lamir fpl ĉarniro(j).
lampaglas n vitra tubo de lampo, lampovitro.
lampahjálmur m lampo-kloŝo, -kupolo.
lampi -a, -ar m lampo; (ljósker, lukt) lanterno; (hengi-) lucerno, pendlampeto; (lítill skraut-)
lampiono; (glóðar-) ampolo.
land -s, lönd n (ætt-, ríki) lando; (fast -) tero, firma grundo; (-eign; svæði) (biena, urba) teritorio;
tereno; (strönd, árbakki) mar-, river-bordo; (nema -) ekokupi (posedpreni, okupadi) landon;
(leggja að -i) albordiĝi; (út í lönd) en fremdajn landojn; (úti í löndum) en fremdaj landoj.
landa -aði v (- fisk) sur-bordigi, -landigi.
landabréf n landkarto, geografia karto, mapo.
landabréfabók f (land)kartaro, atlaso (geografia).
landabréfagerð f kartografio.
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landafræði fsenfl geografio.
landafundur m landeltrovo, eltrovo de lando.
landamerki npl (inter)teritoria marko (limo); landlimo.
landamæri npl landlimo.
landareign f (biena, urba) teritorio.
landauðn f forpere(ig)o (detru(iĝ)o) de popolo, popoldetruiĝo, dezert-igo, -iĝo (de lando).
landaurar npl naturaĵo, natura produkt(aĵ)o.
landátt f delandvento.
landbóndi m farmisto.
landburður m (af fiski) abund(ec)o (da fiŝo).
landbúnaðarfræði fsenfl scienco pri terkulturado kaj bestbredado; agronomio.
landbúnaðarháskóli m terkultura (agronomia) kolegio (altlernejo).
landbúnaður m terkultur(ad)o, agrokultur(ad)o, farmado.
landeigandi m terposedanto, bienulo.
landeign f terposedaĵo, bieno; biena teritorio.
landeyða f sentaŭgulo.
landfarsótt f epidemio.
landfastur adj albordiĝinta, fiksita al lando.
landferð f translanda vojaĝo.
landfestar fpl albord-fiksiloj, -ligiloj.
landfláki m tereno; regiono; kampo.
landfleygur adj land-fama, -konata, diskonata.
landflótta adj ekzilita, en ekzilo.
landfræðingur m geograf-o, -iisto.
landgangur m albordir-ilo, -ponto.
landgreifi m landgrafo.
landgönguleyfi n landirpermeso.
landhallt adj laŭlonge de la marbordo (strando).
landhelgi f mara teritorio.
landhelgisbrot n rompo de (malobeo, malrespekto al) marteritoriaj leĝoj (leĝoj pri la mara teritorio).
landhelgisgæsla f gardado (defendado) de la mara teritoro.
landhreinsun f landpurigado.
landi -a, -ar m samlandano; islandano (en fremda lando); (heimabruggað vín) (kontraŭleĝa,
hejmefarita) brando.
landkostir mpl terfekundeco, tera fruktodoneco.
landkönnun f geografia esplorado.
landkönnunarferð f geografia ekspedicio; - esplorvojaĝo.
landlega f fiŝkaptista surlandkuŝado (pro malfavora vetero).
landlægur adj endemia, loka, enlanda; (um vindátt) delandblova, -venta.
landlæknir m la ŝtata ĉefkuracisto, direktoro de la departemento pri publika sano.
landmæling(ar) f geodezia mezurado; ter-, land-mezurado.
landmælingafræði f geodezio.
landmælingamaður m geodez-o, -iisto, land-, ter-mezuristo.
landnám n ekokupado (posedprenado, enloĝiĝado) de lando, koloni-igo, -ado.
landnámsmaður m landprenanto, landekokupanto; ekloĝiĝanto; koloniisto.
landnámstíð f tempo (periodo) de land(posed)prenado, ((land)ekokupado; ekliĝado de lando).
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landnorðan adv el (de) nordorienta direkto.
landpóstur m translanda poŝto.
landráð npl patrujperfido, perfido al la partujo.
landráðamaður m patruj(-a )perfidulo.
landrými n terena vasteco, sufiĉa amplekso da loĝebla lando.
landsafsala f cedo pri lando (teritorio).
landsbanki m La Nacia Banko (de Islando).
landsbókasafn n nacia libraro (biblioteko).
landsbúi m enloĝanto; indiĝeno.
landsbyggð f (öll -) la tuta loĝata parto de lando; (úti á -inni, móts. í bæ) en la kamparo (provinco).
landsdómur m ŝtata (regna) kortumo (supera tribunalo).
landsdrottinn m (jarðeigandi) bien-isto, -posedanto; farmiganto, farmedonanto; (þjóðhöfðingi)
reganto, regnestro.
landseti -a, -ar m farm-anto, -isto, -ulo, farmeprenanto.
landsfjórðungur m kvarondistrikto de lando, landkvarono.
landsforráð n estrado de lando, regado.
landsfólk n enloĝantoj, popolo.
landshagsfræði f statistiko.
landshagsskýrslur fpl statistika(j) raporto(j) (komunikaĵo(j), tabelo(j)).
landshluti m parto de lando, regiono.
landshornamaður m vagulo.
landshöfðingi m guberniestro; ŝtatestro, landestro.
landsig n tera (grunda) malleviĝo.
landskjálfti m tertremo, terskuo, sismaj movoj; (sjá jarðskjálfti).
landskjálki m ekstrema distrikto de lando, landekstremo.
landskuld f farmŝuldo, farma lupago.
landslag n naturo (fizika stato) de lando; pejzaĝo.
landslagsmálari m pejzaĝisto, pejzaĝ(a )pentristo.
landslagsmálverk n pejzaĝo, pejzaĝ(a )pentraĵo.
landslið n (í íþróttum) landa ludantaro.
landslýður m popolo.
landslög npl leĝoj de la lando, publikaj leĝoj, nacia kodo.
landsmaður m (en)landano.
landsmál n publikaj aferoj, politiko.
landsnytjar fpl terprodukt(aĵ)oj.
landsprengja f (jarðsprengja) subtera bombo.
landspróf n tutlanda ekzameno (post mezgrada lernejo).
landsreikningur m fiska kalkulo; budĝeto.
landssamband n tutlanda asocio.
landssímastjóri m ĉefdirektoro de la ŝtata telegrafo kaj telefono.
landssími m la ŝtata telegraf- kaj telefon-establ(aĵ)o; (móts. bæjarsími) ekster-urba, -loka (interurba,
aliloka) telefon(ad)o.
landssjóður m fisko, regna kaso.
landsskjalasafn n ŝtata arkiv-o; -ejo.
landstjóri m landestro; guberniestro.
landstjórn f registaro.
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landsuður n sudoriento.
landsunnan adv (blovante) el sudorienta direkto.
landsvæði n regiono; (ákveðið -) tereno, teritorio.
landsyfirréttur m plej alta kortumo (tribunalo) de lando (regno), ŝtata superkortumo.
landsynningur -s, -ar m sudorienta vento.
landsþing n landa kongreso; (- Dana) supera ĉambro de la dana parlamento.
landtaka f allandiĝo, albordiĝo.
landvanur adj alklimatiĝinta; lokalkutimiĝinta.
landvarnarlið n milico, defendmilitistaro.
landvarnarmaður m defendanto de la lando; milic-ulo, -isto.
landvarnarskylda f milicdevo; militdevo.
landvegur m sur-, trans-landa vojo; (fara, ferðast -veg) veturi (vojaĝi) surlande.
landvinning -ar, -ar f konkero(j) da lando(j).
landvinningastefna f imperi(al)ismo.
landvistarleyfi n permeso por restado (en la lando).
landvættur f land-garda, -protekta spirito; nimfo.
landvörn f landprotekto, landodefendo; milico.
lang- prefikso (t. d. lang-bestur) plej(-bona).
langa -aði v (- í, til) deziri, emi (havi emon) al io; (þrá) sopiri; aspiri; (mig -ar ekki í neitt) mi ne
deziras (emas) manĝi, mi ne havas apetiton.
langa löngu, löngur f (fiskur) molvo.
langafasta f la granda fasto.
langafi m praavo, avo de patro (patrino).
langalengi adv dum tre longa tempo, tre longe.
langatöng f longa fingro.
langband n lato.
langbekkur m benko laŭlonge de muro.
langbiti m laŭlongtrabo, portotrabo.
langbylgja f longondo.
langdrægur adj (langdreginn) longe-daŭra, -tirata; (langskeyttur) longatinganta.
langdvöl f long(daŭr)a restado, restado dum longa tempo; (dvelja -um) plurfoje restadi longdaŭre.
langeldur m longfajro.
langeygður adj okulstreĉe (malpacience) atendanta.
langfeðgar mpl agnataj (virliniaj) prapatroj.
langfeðgatal n agnata genealogio; (að -i) laŭ agnata deveno.
langferðamaður m longvojaĝ-anto, -into.
langframi m longedaŭreco.
langhlið f plilonga flanko; plejlonga latero; (í rétth. þríhyrningi) hipotenuzo.
langhöfði -a, -ar m longkraniulo, dolikocefalo.
langi -a, -ar m cekumo, dikintesto.
langleggur m femurosto.
langleitur adj longvizaĝa.
langlundargeð n toleremo, pacienco.
langorður adj longparola, trodetala.
langrækinn adj nepardonema, longkolerema, ema al longedaŭra malamo.
langs adv (-eftir, -um) laŭlonge (de), laŭ.
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langsamlega adv tute, plene, plensufiĉe; pli ol sufiĉe; en plej alta grado.
langsetis adv laŭ, laŭlonge de.
langskip n (mezepoka) militŝipo.
langsóttur adj (langur og erfiður) longa kaj malfacila; (sóttur langt að) elmalproksime venigita
(alportita); elprofunde tirita.
langstökk n longsalto.
langur adj longa; (langt í burtu) malproksime; (draga(st) á langinn) longe tir(iĝ)adi (prokrast(iĝ)i).
langvarandi adj longedaŭra; (um veikindi) kronika.
langvía -u, -ur f urio longbeka.
langþjáður adj longe suferinta.
langþreyður adj longe sopirita.
lappi -a, -ar m flikaĵo.
Lappi -a, -ar m laplandano.
larfar mpl ĉifonoj.
larfur -s, -ar m ĉifonulo.
lasburða adj malforta; kaduka.
lasinn adj malsaneta.
laska -aði v damaĝi, difekti; (- líffæri) lezi.
laski -a, -ar m (á vettling) manuma kaj dorsa peco de ganto; (á sokk) apertura rando de ŝtrumpo.
lasta -aði v mallaŭdi; (finna að) kritiki; (álasa, ávíta) riproĉi; (baktala) kalumnii.
lastafullur adj perversa, malvirta.
lastalaus adj (ólastanlegur) laŭdebla, laŭdinda, neriproĉebla, -inda; (án lasta) malperversa, sen
malvirto, virta, honesta.
lastmælgi fsenfl mallaŭd(em)o; kritik(em)o; riproĉ(em)o; kalumni(em)o.
latína -u f latino.
latmæli n misprononco, senzorga elparolo.
latneskur adj latina.
latur adj maldiligenta; malvigla.
lauf -s, - n foli(ar)o; (í spilum) trefo.
laufaskurður m folia entajlo (entranĉo); arabesko; (rand-) festono.
laufgast -aðist v folii.
laufskáli m laŭbo; foliara volbo.
laufskógur m foliarbaro.
laug -ar, -ar f (bað) bano; (bað-, þvotta-) banbaseno; lavbaseno (per nature varma akvo); (heit -,
hver) (nature) varma fonto.
lauga -aði v bani.
laugardagsnótt f antaŭsabata nokto.
laugardagur m sabato.
laugarker n bankuvo.
laukréttur adj ekzakte (precize) ĝusta; korekta.
laukur -s, -ar m (hvít-) ajlo; (laukhnúður) bulbo; (blóm-) bulbo, cepo.
lauma -aði v sekrete (kaŝe) ŝovi (meti; preni), ŝtelŝovi..
laumast -aðist v sekrete (kaŝe) (en-, el-, for-)iri, ŝteliri.
laumufarþegi m ŝtelpasaĝero.
laumulegur adj kaŝmiena; mistera.
laun adv (á -) sekrete, kaŝ(it)e.
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laun npl (vinnu-) salajro; (umbun fyrir verk, borgun) honorario, pago; (endurgjald, umbun)
rekompenco; repago; (- hermanna, máli) soldo; (eftir-) pensio.
launa -aði v pagi; repagi; rekompenci; salajri; honorarii.
launabót, f (hækkun) salajra plialt-igo, -iĝo.
launadeila f salajrkonflikto.
launakjör npl salajra(j) kondiĉo(j).
launastétt f salajrita klaso.
launaverður adj rekompencinda.
launbarn n eksteredzeca (neleĝa) infano, bastardo; nelegitima infano.
launháll adj kaŝglitiga, inside (latente) glitiga.
launhelgar fpl mistero; okultismo.
laun-klefi m, -kofi m sekreta (kaŝita) kamero (ĉelo, ĉambreto); (fara í -kofa með) teni sekret-a, -e,
teni en sekreto, sekretigi.
launmál n sekreto, sekreta parolo, - informo (sciigo).
launmorð n sekreta murdo, insidmortigo.
launmök npl sekreta interrilato; - amafero (amoraĵo, amintrigo).
launræði -is, - n sekreta (kaŝita) plano; insido.
launsát(ur) -(ur)s n embusko; (setjast í -) embuskiĝi, sin kaŝi embuske; (sitja í -ri) embuski.
launspeki f mistik(ism)o, okultismo.
launung -ar f sekreto; (mér er engin - á því) tion mi ne sekretigos, mi ne volas ĝin teni sekrete (en
sekreto).
launverslun f kontrabando; nigra komerco.
launvíg n insidmortigo, murdo.
laupur -s, -ar m (lat)kest(et)o; (dors)korbo; trogo.
laus adj (mótsett fastur) malfiksa; nefirma; movebla; (frjáls) libera; ne-, mal-ligita; neokupita;
neŝarĝita; (í sér) malkompakta; mola; (um stað eða stöðu) vak(ant)a; malokupita; (við skuldir)
kvita; liberiĝinta el ŝuldoj; (á kostum) frivola, facilanima; malĉasta; (- svefn) malprofunda
dormo; (- allra mála) libera en ĉiuj rilatoj, liberigita je ĉiuj devoj; (segja -u embætti) rezigni
(abdiki) oficon; (láta e-ð laust) lasi (libera); (laust fyrir hádegi) ĵus antaŭ tagmezo; (í samsetn. laus, botn-, vit-) sen-funda, mal-saĝa; (slá laust) frapeti.
lausafé n movebla posedaĵo, moveblaĵo.
lausafregn f famo, onidiroj, neprecizaj diroj.
lausahestur m neŝarĝita (libera) ĉevalo.
lausaleiksbarn n neleĝa infano, bastardo.
lausamaður m arbitra laborulo.
lausamjöll f mola (lanuga, mal- kompakta) novefalinta neĝo.
lausaskuld f nefiksa ŝuldo.
lausbeislaður adj liberbrida, senbrida.
lausgyrtur adj malstreĉe zonita.
lausholda adj molkarna.
lauslátur adj flirtema; malĉasta.
lauslegur adj (hreyfanlegur) movebla; malfirma; malbone (supraĵe) fiksita; (ónákvæmur) supraĵa,
maldetala, malpreciza; skema, skiza; proksimuma.
lausmáll adj klaĉema; maldiskreta, senkonsidere babilema.
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lausn -ar, -ir f (úr ófrelsi eða ánauð) liber-iĝo, -igo; emancipiĝo, -(ad)o; sav(iĝ)o; (úr embætti) eksiĝo, -igo, rezigno (el ofico); (á gátu eða viðfangsefni) solvo; (endur-, frelsun) savo; (- frá
syndum, aflát) pekliberigo, absolvo; indulgenco; (það að fæða) nask(-a )liberigo, akuŝo.
lausnarbeiðni f eksiĝpeto.
lausnargjald n elaĉeta sumo, liberigkompenso.
Lausnarinn -ans m la Savinto.
lausnarsteinn m (en islanda popolkredo) akuŝiga ŝtono.
lausríðandi adj rajdanta (surĉevale) sen pakaĵoĉevalo.
lausung -ar f (óstaðfesta) malstabileco, malkonstanteco, ŝanĝiĝeco; (óheilindi) falseco, nefidindeco,
malsincereco; (léttúð) frivoleco, facilanimeco, malseriozeco; (lauslæti) malĉasteco, flirtemeco.
lausungarfullur adj frivola, facilanima; malserioza; malkonstanta; flirtema.
laut -ar, -ir f (tera) mallevigo, kav(aĵ)o.
lautenant -s, -ar m leŭtenanto.
lax -, -ar m salmo.
laxaklak n salmofrajado; arta bredado de salmoj, salmalvusbredado.
laxaseyði n salmid-eto, -aro; salm(-a )alvuso.
laxastöng f salmo(ĉas)stango.
laxéra -aði v laksigi sin (iun), preni laksigan medikamenton.
laxérolía f laksiga oleo, ricinoleo, ricina oleo.
lá -ði v riproĉi; (mér láðist að) mi forgesis.
lá -r f ondado ĉe la strando (marbordo, plaĝo); maro; akvo.
ládeyða -u, -ur f senonda -, kvieta -, glata maro; mortkvieteco; apatio.
láð -s, - n lando, tero; (yfir - og lög) trans landon kaj maron; (láðs og lagar dýr) amfibio.
lág -ar, -ar f (tera) kav(aĵ)o, malleviĝo; (láta liggja í -inni) kaŝi, teni sekrete, konservi kiel sekreton.
lágfóta -u, -ur f vulpo, (mallongkrurulo).
lágklauf f (krom)hufeto.
lágkúrulegur adj malalta kaj malbela; malrespektinda.
láglendi -is, - n malalteben-o, -aĵo, -ejo.
láglendur adj malalta.
lágmark n minimumo, plej malalta grado.
lágmarkstaxti m minimuma tarifo.
lágmynd f bareliefo.
lágmæltur adj mallaŭtvoĉa, mallaŭtparola.
lágna -aði v ekputriĝi, komenci putriĝi.
lágnætti -is n meznokto, noktomezo, meznokta tempo.
lágsjávað adj (það er -) estas malaltmaro.
lágslétta f malaltebenaĵo.
lágstig n (lágmark) minimumo; (í málfr.) pozitivo.
lágur adj (í lofti, - vexti) malalta; malaltkreska; malaltstatura; (um hljóð) mallaŭta; profunda; (bera
lægri hlut) malvenki, suferi malvenkon; (liggja lágt) kuŝi malalte (profunde).
lágþrýsti -is n minimumpremo, aerminimumo.
lágþýskur adj platgermana.
lán -s, - n (-taka og út-) prunt(ad)o; pruntepreno, deprunto; pruntedono, alprunto; (það sem lánað
er) prunt(aĵ)o; (fá að -i) prunt(epren)i; aĉeti je kredito (prunte); (hamingja) feliĉo, bonŝanco,
fortuno.
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lána -aði v prunti, preni -, doni prunte; pruntepreni, deprunti; pruntedoni, alprunti; vendi (liveri;
aĉeti, ricevi) kredite.
lánardrottinn m kreditoro, pruntedoninto.
lánast -aðist v sukcesi, prosperi; havi la bonŝancon.
lángefinn adj feliĉa, prospera, sukcesanta, favorata de la sorto.
lánlaus adj malfeliĉa, mizera.
lánsamur adj feliĉa; prospera, sukcesa, bonŝanca.
lánskjör npl pruntokondiĉoj.
lánstraust n kredito, pruntokonfido.
lánsverslun f kredit-komerco; -vendejo, -firmo.
lántökuheimild f rajtigo al pruntepreno, prunteprena rajtig(aĵ)o; (meðal kaupmanna) akreditivo.
láréttur adj horizontala.
lárviðarsveigur m laŭro, laŭra krono, - girlando; (krýna -sveig) laŭre kroni; (maður krýndur -sveig)
laŭreato.
lárviður m laŭro.
lás -s, -ar m seruro; (skella (hurð) í -) krakfermi pordon; ŝlosi, ŝlosfermi.
lásasmiður m seruristo.
lásbogi m arbalesto.
lásléttur adj tute (horizontale) ebena, egalebena; glata.
lát -s - n (tap, missir) perdo; (dauði) morto; (hlé) halto, paŭzo, interrompo; (undan-) ced(em)o,
rezignemo, rezignacio.
láta lét, létum, látið v (setja, leggja) meti; (missa) perdi; (leyfa) permesi; lasi; (hegða sér) konduti,
sinteni; (- undan, - hlut sinn) cedi, rezigni; (- fóstri) aborti; (- í ljós) esprimi, (auglýsa, birta)
manifesti; (- í té) doni; (- gera e-ð) igi farata, farigi; (- sækja e-ð) sendi por venigi, igi ion
venigata; (- illa í svefni) ĵetiĝadi (barakti) dum la dormo; (- illa í eyrum) tranĉi la orelojn; (hljótt yfir) prisilenti, esti diskreta pri; (- mikið yfir sér) fanfaroni, bombasti; (- lausan, sleppa)
lasi (libera); liberigi; (- (hurð) aftur) fermi; (- vel (illa) yfir) esprimi sian (mal)kontenton, esti
(mal)kontenta pri; (- af e-u) ĉesi; (- af hendi) liveri; (- á sjá) ekperdi sian junecon; kadukiĝi; (- að
orðum e-s) sekvi ies konsilon, obei; (- að stjórn) obei al la direktilo; - brido; (- vel að e-m)
karesi, montri sian amikecon al; (- í friði) lasi trankvila (en paco); (- í haf) surmariĝi; elhaveniĝi;
(- út, setja út) elmeti, (hleypa út) ellasi; (- sem ekkert sé) ŝajnigi; afekti, - ke ne gravas, - ke estas
nenio.
látalæti npl ŝajnigo, afekto, hipokrito.
látast lést, létumst, látist v (deyja) morti; (gera sér upp) ŝajnigi, afekti; hipokriti.
látbragð n sintenado, teniĝo, konduto; gesto.
látbragðsleikur m pantomimo, gest(o)ludo.
látbragðslist f mimiko.
látinn adj (dáinn) mort(int)a; (vel -) ŝatata, populara.
látlaus adj (tilgerðarlaus) senafekta; (íburðarlaus) modesta, simpla; (sífelldur) seninterrompa,
senĉesa, senhalta; kontinua; konstanta, ĉiama, (ĉiam)daŭra.
látprýði fsenfl bonkonduto, bonton(ec)o, ĝentileco, bontona sintenado.
látún -s n latuno.
látæði n sintenado, teniĝo, konduto; gesto.
lávarðadeild f la ĉambro de la lordoj.
lávarður -s, -ar m lordo; sinjoro.
leðja -u, -ur f koto, ŝlimo.
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leður -urs n ledo.
leðurblaka f vesperto.
leðurhúð f dermo.
leg -s, - n (hvílustaður) kuŝejo, ripozejo; (líffæri) utero, embriujo, -kuŝejo.
lega -u, -ur f (það að liggja) kuŝado; (liggja langa -u) kuŝ(ad)i longe malsana, longe malsankuŝadi;
(lands, staðar) situ(aci)o, pozicio, lokiteco; (skipalægi) ankr(ad)ejo, rodo; (í vél) lagro; (leggjast í
-u, um gras) terenkuŝ-iĝi, -fali, terenkliniĝi (pro tromaturiĝo).
legáti -a, -ar m (páfafulltrúi) legato; (spjátrungur, þorpari) dando; fripono.
legghlíf f gamaŝo; krura ŝirmilo.
legging -ar, -ar f pasamento, rubanda garnaĵo, - garnituro; (vírborði, snúra) galono, kordono.
leggja lagði, lagt v (- e-ð niður) kuŝigi; (segja, láta; koma fyrir) meti; loki, enlokigi; lokumi; (- net)
loki (kuŝigi) reton (en akvon); (- veg) fari (konstrui) vojon; (- fé í banka) lokumi monon en
banko; (- fé í e-ð) investi monon al io (en ion); (- stund á) sin okupi pri; praktiki; studi; (- kapp á,
- sig fram) klopodi, peni; (- á e-n með galdri) transsorĉi, sorĉe transformi; (- e-ð á hættu) meti al
danĝero, riski; (- mikið á e-n) (tro)ŝarĝi iun per io; (- hart að sér) sin troŝarĝi per laboro, pene
labori; (- fæð, hatur á) malŝati, malami, antipatii; (- skatt á) imposti, meti imposton sur; (- á hest)
seli (ĉevalon); (- á flótta) (ek)fuĝi; (- af stað) ekiri, ekveturi, ekvojaĝi; (- ríkt á við) urĝi iun, urĝe
(forte) admoni; (- fast að e-m) insiste peti; (- að velli) faligi, mortigi; venki; (- að landi) direkti al
lando, albordigi ŝipon; albordiĝi; (- að skipi) (al)flanki ŝipon; (- skipi) ankri ŝipon; (- af, horast)
malgrasiĝi, perdi karnon; (- af vana) dekutimiĝi, malkutimiĝi; (- eld í) ekbruligi, meti fajron al;
(- síma, rafmagn) instali, munti; (- í vana) kutimi; (- e-n í gegn) trapiki, puŝi glavon en iun; (- e-ð
til e-s) kontribui; kontingenti; (- til ráða) konsili; proponi; rekomendi; (- saman) adicii, sumigi; (fé til höfuðs e-m) promesi monsumon por la kaptado (aresto, kapo) de iu; (- til með e-m) diri
bonon por iu; (- undir sig) konkeri, subigi al sia regado; (- út úr höfn) (ek)elhaveniĝi, surmariĝi;
(- út, þýða) traduki, (túlka, skýra) interpreti; (- að veði) veti, elmeti kiel veton (garantiaĵon); (dauðarefsingu við) ordoni (meti) mortpunon kontraŭ; (vatnið leggur) la lago glaciiĝas per
glaci(tavol)o.
leggjarbragð n krurpremo (en islanda lukto).
leggjarhöfuð n ostokapo, epifizo.
leggjarpípa f ostotubo, tubosto, diafizo.
leggjast lagðist, lagst v kuŝiĝi; (- í rúmið) enlitiĝi; (- á eitt) unuigi la fortojn, unuiĝi; (- af, hætta)
ĉesi; malaperi; foriĝi; (- e-ð undir höfuð) malzorgi, flankelasi, neglekti; (- í óreglu, iðjuleysi) sin
fordoni al diboĉo, drinkado, nenionfarado, maldiligenteco; (- vel (illa) í e-n) kaŭzi (mal)bonan
antaŭ-senton, -vidon; (- svo lágt) sin malhonori, - senhonorigi.
leggur -jar, -ir m (fót) kruro; krurosto, (sköflungur) tibio; (beinpípa milli hnúta) tubosto, diafizo;
(blað-, stöngull; stilkur) trunketo, stipo; tigo; (- á tré, akkeri o. fl.) trunko; (komast á legg)
(el)kreski, maturiĝi.
legháls m uter(-a )kolo.
leghöll f maŭzoleo.
legill -ils, -lar m bareleto; tineto.
legkaka f placento.
legorð n adult(afer)o.
legstaður m enterigejo, tombo.
legsteinn m tombŝtono, tomba monumento; (forn -; bautasteinn) megalit(-a monument)o; menhiro.
legubekkur m kanapo; divano; sofo.
legufæri n flosilŝnuro; ankroŝnuro.
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legusár n kuŝvundo, gangreno.
leið -ar, -ir f vojo; vojdistanco; direkto; (fara -ar sinnar) iri sian vojon, foriri; (á þá (þessa) -) tiel,
tiamaniere; kiel sekvas; (á aðra -) alie, alimaniere, laŭ alia maniero; (á sömu -) same, laŭ sama
maniero; (um -) samtempe; (möguleiki) elvojo, ebl(ec)o; (vera kominn langt á -) esti jam en sia
malfrua (lasta) tempo (stadio) de gravedeco; (á -inni) survoje; (eins og - liggur) rekte (sekvante)
la vojon, laŭ la direkto de la vojo, kiel la vojo kondukas.
leiða leiddi v konduki; gvidi; direkti; (vera leiddur fyrir e-n) esti prezentita antaŭ iu (ies okuloj), kondukita al iu; (- afvega) devojigi, delogi, forlogi; (- af e-u) sekvi, rezulti de; (- orð af öðru)
derivi; (- hjá sér) eviti, preterkonduki; preterlasi; (- í ljós) aperigi, vidigi, evidentigi, malkaŝi; (við hönd sér) konduki per (je) la mano; (- í sannleika um e-ð) inici, enkonduki iun en la veron
pri io; (- vatn, rafmagn) konduki (akvon, elektron).
leiðangur -urs, -rar m ekspedicio; militiro.
leiðarbók f loglibro, ŝipa taglibro.
leiðarbréf n (passi) pasporto; (griðabréf) letero de passekureco, (pas)sekuriga dokumento.
leiðarendi m fino de la vojo; destinita loko; celo.
leiðari -a, -ar m (í blaði) gvidartikolo, ĉefartikolo.
leiðarljós n gvid-lumo, -ilo; (ljósviti) semaforo; lumturo.
leiðarstjarna f gvidstelo; la polusa (norda) stelo.
leiðarvísir m gvidilo; gvidlibro; (varða) vojmontrilo.
leiðarþing n postparlamenta distrikta kunveno (kie la deputito raportas pri la parlamentaj aferoj).
leiðast leiddist v enui; (- e-ð, þykja óskemmtilegt) senti (trovi) ion enu(ig)a, - teda; io tedas
(enuigas); (þykja leitt, harma) bedaŭri.
leiðast leiddist v iri mano en mano, - brako en (sub, ĉe) brako.
leiðbeina -di v montri (indiki) la vojon, gvidi; konduki; (setja inn í frumatriði, kenna) inici, instrui.
leiði -a m (leiðindi) enuo; tedo.
leiði -is, - n (gröf) tombo; (byr) favora vento.
leiðigjarn adj enu(ig)a, teda.
leiðindi npl enuo, tedo; melankolio; (vera e-m til -a) tedi iun; (hvaða -) kia domaĝo (bedaŭrindaĵo),
kiel domaĝe; estas domaĝe, ke.
leiðinlegur adj teda, enu(ig)a; (þykja e-ð -t, harma) bedaŭri, senti domaĝe.
leiðinn adj konduka.
leiðitamur adj obeema, facile konduk-ata; -ebla, kondukiĝema; cedema, submetiĝema.
leiðni fsenfl kondukeco, konduktanco.
leiðrétta v korekti, reĝustigi; rebonigi; (- missögn, bera til baka) dementi.
leiðsaga f gvid(ad)o.
leiðsla -u, -ur f (það að vera viðutan) distr(it)eco, distriĝo, spiritforesto; (hrifning) ekstazo;
(dásvefn) hipnoto; magneta dormo; (rafmagns-, vatns-) kondukilo; cirkvito.
leiðsögn f gvidado.
leiðsögumaður m gvidisto.
leiðtogi -a, -ar m gvidanto, ĉef(ul)o.
leiður adj (ógeðfelldur) malplaĉa; malŝatata; nepopulara; (þreytandi) teda, enuiga; (gramur)
ĉagren(it)a; (vera - yfir, þykja leitt, harma) bedaŭri; (ókátur; hryggur) malgaja; malĝoja.
leifa -ði v restigi, postrestigi.
leifar fpl (post)restaĵo(j); (dreggjar) feĉo.
-leifð -ar, -ir f (föður-) patra postlasaĵo; hereda restaĵo, heredaĵo.
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leiftra -aði v (skjóta eldingum) fulmi; ekflami; fajreri; (glitra, blika, ljóma, skína) glimbrili, ekbrili;
trembrili; brilegi; radii; eklumi.
leiftur -urs, - n (elding, blossi, skin) fulmo; ekflamo; ekbrilo de fulmo (fajro, flamo).
leifturstríð n fulmomilito.
leiga -u, -ur f (leigu-verð, -peningar) luprezo, lupago; (afgjald, renta; vextir) rento; interezo; (til
leigu) por lu(ig)o, luigota.
leigja -ði v (taka á leigu) lui, lupreni; (- út) luigi, ludoni; (- út frá sér, keðju-) vicluigi; (- jörð, taka á
leigu) farmi, farme preni; (- jörð, selja á leigu) farmigi, farme doni teron, - bienon.
leigjandi -a, -endur m lu(pren)anto.
leiguábúð f farmado, farmtenado.
leigubíll m taksio.
leigufær adj luigebla; farmigebla.
leigujörð f farm-o, -bieno.
leiguliði -a, -ar m farm-anto, -ulo, -isto, -tenanto, -prenanto.
leigumáli m lukontrakto; (um vexti) rentokontrakto.
leigusali m luiganto, ludonanto.
leigusamningur m lukontrakto.
leigutaki -a, -ar m luanto, luprenanto.
leika lék, lékum, leikið v ludi; sin amuzi; (gera, framkvæma) fari; praktiki; (gera sér upp) ludi
(komedion), komedii, hipokriti, ŝajnigi, afekti; (- á e-n) superruzi, (blekkja) mistif(ik)i, artifiki;
(orð -ur á e-u) kuras la famo, oni diras; (- e-ð eftir) imiti, imite fari; (hreyfast, snúast) (facile)
moviĝi, turniĝi; (- hugur á) deziri; aspiri; senti inklinon al; (- e-n illa) trakti iun malbone,
mistrakti; (- Hamlet) ludi Hamleton, - la rolon de Hamleto.
leikaraskapur -ar m komedio, ŝajnigo, hipokriteco; afekto; histrionaĵo; (gamansemi) ŝerc(lud)o,
ludo, ŝerco.
leikari -a, -ar m (teatra) ludisto, aktoro; (grín-) histriono, ŝercludisto.
leikbragð n luda artifiko.
leikbróðir m lud-frato, -kamarado.
leikbrúða f marioneto; pupo.
leikdans m baleto.
leikdómari m sport-luda (konkursa) ĵuĝisto; teatr(aĵ)a kritikisto.
leikfang n ludilo.
leikfélag n teatra societo; societo por teatro.
leikfimi f gimnastiko.
leikfimisáhöld npl gimnastikiloj.
leikfimishús n gimnastika domo, gimnastikejo.
leikfimismaður m gimnastikisto.
leikfimisslá f reko.
leikfífl n persono, kiu lasas sin trompi (mistifiki); (hafa að -i) ŝerce trompi (mistifiki), ridindigi.
leikfólk n (leikendur) aktoroj, rolhavantaj ludistoj; (leikmenn) laikaro.
leikhús n teatro.
leikhússtjóri m direktoro de teatro.
-leiki -a, -ar m (viðskeyti) -eco: (möguleiki) ebleco.
leikinn adj lerta, rutin(it)a, sperta.
leikkona f aktorino, teatra ludistino.
leiklist f teatr(aĵ)a (drama) arto, teatra ludarto.
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leikmaður m (leikur maður) laiko; (áhugamaður) amatoro, diletanto; (þátttakandi í (kapp)leik)
ludanto, konkursanto, partoprenanto en ludo (konkurso).
leikmót n sporta renkontiĝo.
leikni fsenfl lerteco, rutino, ekzerciteco.
leikpersónur fpl teatraĵaj personoj, roluloj; rolantoj, rolhavantoj.
leikrit n teatraĵo, teatra verko, dramo.
leikritafræði f dramaturgio, arto de teatra verkado.
leikritagerð f teatra verkado.
leikritaskáld n teatr(aĵ)a (drama) verkisto (aŭtoro), dramisto, teatraĵisto.
leikskóli m (barna) ludolernejo; (fyrir leikara) aktora lernejo.
leikskrá f (teatra) programo.
leikslok npl fino de ludo, luda fino, ludfino; rezultato; (að -um) ĉe la fino.
leiksoppur -s, -ar m ludpilko, ĵetpilko.
leikstjóri m (í (kapp)leik) ludestro, konkursestro; (í leikhúsi) reĝisoro; sceneja instrukciisto.
leiksvið n (leiksvæði) ludejo; (í leikhúsi) scen(ej)o; (í hringleikahúsi) areno.
leiksviðsstjóri m scenoinstrukciisto; reĝisoro.
leiktjald n kuliso.
leiktjaldamálari m kulispentristo, kulisa (sceneja) dekoraciisto.
leikur -s, -ar aŭ -ir m ludo; sport(-a )ludo; (sjón-) teatraĵo, dramo; spektaklo, sceno; (skemmtun)
amuz(aĵ)o; (grín, spaug) ŝerco; petolaĵo; (bregða á leik) petoli, petole salteti (danci); (á nýjan
leik) denove, refoje, duafoje, ripete; (við illan leik) per granda peno, apenaŭ; (viðureign) batalo,
lukto; (sjá (sér) leik á borði) ekkapti la oportunan (favoran) momenton.
leik-vangur m, -völlur m ludejo; (íþrótta-, skeiðbraut) sportludejo, stadi-o, -ono, -umo, kurejo;
(vígsvið) areno.
leir -s m argilo; (potta-, steinungur) fajenco; (fok-, löss) leŭso; (-leðja) argila ŝlimo (koto).
leira -u, -ur f aluvio.
leir-borinn, -kenndur adj argil(oz)a.
leirburður -ar m rimaĉo, poeziaĉo, malbona poezio.
leirhver m argilŝlima fonto.
leirker n fajenca (ceramika) vazo (kruĉo).
leirkerasmiður m ceramikisto, fajencisto.
leirkerasmíði n ceramiko.
leirljós adj (um hesta) helflava, isabele kolora.
leirskáld n poetaĉo, rimisto.
leirugur adj sur-ŝmirita (makulita, kovrita, tegita) per argilo (argila koto); argilkota, argilŝlima,
miksita per argilo.
leirvara f fajenc(aĵ)o, ceramikaĵo; (Mallorku-, smelltur leir) majoliko.
leistóttur adj ŝtrumpetkolora.
leistur -s, -ar m (fram-) piedpeco -, pieda peco de ŝtrumpo; (há-) ŝtrumpeto, duonŝtrumpo.
leit -ar, -ir f serĉ(ad)o; (fara e-s á - við e-n) fari peton al iu, peti al (de, el) iu; (koma í -irnar) troviĝi,
esti trovata; (-ir, göngur) ŝaf-serĉado, -kolektado.
leita -aði v serĉi; (- á e-m) priserĉi; (- um allt húsið) traserĉi la domon; (- til, spyrja ráða) serĉi ies
konsilon; konsulti iun, konsultiĝi kun; (- hælis) rifuĝi, serĉi rifuĝ(ej)on; (- undan) sin retiri;
ekfuĝi; provi forkuri; (- læknis) serĉi (viziti; konsulti) kuraciston; (vera mikið -að, um lækni) ĝui
serĉatecon, esti multe serĉata; (- á e-n) sin (al)trudi, (al)trudiĝi; ataki; (- til e-s staðar) sin direkti,
celi; provi forkuri (al); ekiri; (-ast við) klopodi, peni fari, serĉi rimedon por.
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leitardagur m tago de ŝafkolektado.
leitarmaður m serĉanto; ŝafkolektisto, -serĉanto.
leiti -is, - n ter-altaĵo, leviĝo, vidbaraĵo.
leitóttur adj plena (riĉa) de altaĵ(et)oj.
leka lak, lákum, lekið v (drjúpa niður) gut(ad)i; (um ílát, skip) fendiĝi, malkompaktiĝi, trafluetiĝi,
en-, el-gutigi (en-, ellasi) akvon; (- niður magnlaus) paraliziĝi.
lekabytta f gutujo.
lekandabaktería f gonokoko.
lekandi -a, m (stöðugur leki) gutado; (samræðissjúkdómur) blenoreo; (graftarútferðin) blenoragio.
lekavatn n gutakvo.
lekta -u, -ur f lato.
lekur adj (um ílát) malkompakta, elgutiganta, trafluetiga.
lemja lamdi v bati; vipi; skurĝi; (-st um) barakti.
lempa -aði v lerte fari, akomodi.
lemstra -aði v (limlesta) kripligi; (merja, særa) kontuzi, lezi; grave vundi; (misþyrma) mistraktegi,
bategi, skurĝi.
lend -ar, -ar f lumbo.
lenda lenti v (skipi) albord-iĝi, igi, ehaven-iĝi, -igi; (- í e-u) trafi en, esti trafita de, fali en, veni en
ion; (- á e-u) fali sur, trafi ion, fali en ies loton, la loto falas sur iun; (- saman) kolizii; veni en
konflikton; malpaciĝi.
lenda -u, -ur f teretendaĵo, kampo; tereno; teritorio; (-ur og lausir aurar) terposedaĵoj kaj
moveblaĵoj.
-lendi -is, - n (í samsetningum) -ujo, tereno.
lending -ar, -ar f albordiĝ-o; -ejo.
lendur adj terposedanta; (- maður) feŭdulo, vasalo.
lengd -ar, -ir f long(ec)o; daŭreco; (hnatt-) longitudo; (til -ar) en la daŭreco, daŭre.
lengdarbaugur m cirklo de longitudo, meridiano.
lengdarstig n grado de longitudo, meridiana grado.
lengi adv longe; daŭre.
lengja -di v plilong-igi, -iĝi.
lengja -u, -ur f longa strio, longaĵo.
lensa -u, -ur f lanco.
lenska -u f (en)landa kutimo (moro).
lepja lapti, lapið v lektrinki, lange trinki; (- sögu) klaĉi.
leppa -aði v anstataŭ-i, -igi; (í tafli) ligi.
leppalúði -a, -ar m maljuna ĉifonulo; homaĉo.
leppríki n pupa ŝtato.
leppstjórn f pupa registaro.
leppur -s, -ar m (ullartuska) peco da lanŝtofo, lantuketo; (bót) flikaĵo; (bak-) dors-tuko, -tegaĵo; (il-)
lan(ŝtof)a plandumo; (staðgengill) anstataŭ-anto, (í tafli) ligita figureto, ligitulo; (leppar, druslur)
ĉifonoj; vestaĉoj.
lepra -u f diareo, lakso.
lerka(ður) adj dolore rigida, lacega, elĉerpita; kontuzita, lezita.
lerkir -is, - m (lævirkjatré) lariko.
lesa las, lásum lesið v (í bók) legi; (- fyrir) dikti; instrukcii; (- upp(hátt)) deklami; laŭtlegi; (- úr)
deĉifri; (- yfir e-m) legi al iu la tekston; insulti; (- blóm, tína) depreni -, kolekti florojn; (- (nema)
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læknisfræði) studi (legi) medicinon; (- undir próf) relegi por ekzameno; (- sig áfram) sin tiri, svingi, - hisi; grimpi, rampi.
lesandi -a, -endur m (að lesa, lesari) legant-a, -o; (vera læs) povoscii (scipovi) legi, scianta legi;
(vert að lesa) leginda; (hægt að lesa) legebla.
lesbjart adv sufiĉe lume (hele) por legi.
lesbók f legolibro; (úrval) krestomatio.
lesháttur m legmaniero; recitmaniero.
lesinn adj multe (bone) leginta (studinta); (víð-) bone intruita; klera, kulturita.
leskafli m legopeco.
leskja -aði v estingi kalcion.
lesmál n leg-aĵo, -ŝtofo; prozo.
lesmerki n interpunkcio, legosigno.
lest -ar, -ar f (byrði, farmur) ŝarĝo, portaĵo; (rúm-, m³) tonelo; (smá-, 1000 kg.) tuno; (í skipi)
holdo, ŝipkelo; (vagn-) vagonaro, trajno; (ferðamanna-) karavano; trajno de pakaĵ(o)ĉevaloj;
(skari) aro, trupo, hordo; (reka -ina) peli la karavanon, esti (iri) la lasta; (lestir) sezono de la
komerca karavaniro, merkata sezono.
lesta -aði v ŝarĝi.
lestagangur m karavana rapideco (irmaniero).
lestargjald n ŝarĝopago, transporta pago de varoj.
lestarmaður m karavana kondukisto; (í skipi) holdisto.
lestarstjóri m trajna kondukisto, - konduktoro.
lestrarfélag n lego-societo, -klubo.
leti fsenfl maldiligenteco, mallaboremo; malvigleco.
letibykkja f (malvigla) ĉevalaĉo.
letidýr n bradipo.
letingi -ja, -jar m maldiligentulo, mallaboremulo, sentaŭgulo.
letja latti, latt v deteni, reteni, malemigi, malinstigi, deadmoni iun de io, malkonsili ion al iu,
malfervorigi, averti iun ne fari (ke li ne faru).
letra -aði v enliterigi, enskribi; entranĉi; gravuri; ĉizi.
lettneskur adj latva.
letur -urs, - n liter-o(j), -tipo; presliteroj; (smátt, stórt -) (mal)grandliteroj; (ská-) klinliteroj,
kursivo(j); (með gullnu letri) orlitere.
leturbreyting f kursivo, literreliefo.
leturgrafari m gravuristo.
leturlist f skribarto.
leturmót n (litertipa) matrico.
letursetjari m kompostisto.
lexía -u, -ur f leciono.
leyfa -ði v permesi; (- sér) permesi al si, (með bessaleyfi, dirfast) arogi al si.
leyfi -is, - n permeso; rajto; (frí) ferio, libertempo; forpermeso; (hafa - til) havi permeson (rajton),
esti permesita; rajti; (sér-) koncesio.
leyfilegur adj permesita; laŭrajta; laŭleĝa.
leyfisbréf n rajtiga dokumento; (sér-) koncesi(don)a dokumento.
leyfisdagur m libertago, ferio.
leyfishafi -a, -ar m koncesiato, koncesi(o)havanto.
leyfisleysi -is n (í -) senpermes(it)e; senrajte; sen forpermeso.
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leyfistími m koncesia tempo.
leyna -di v (fela) kaŝi; (halda leyndu) sekretigi, teni sekrete (en sekreto).
leynast -dist v sin kaŝi; (í burtu) foriri kaŝ(it)e, kaŝe (ŝtele, sekrete) foriri, ŝteliri for; (dyljast, um
óhlutlæg hugtök) latenti; okulti.
leyndardómsfullur adj mistera; enigma; (dul-rænn, -spekilegur) mistika, okult(ism)a.
leyndardómur m sekret(ec)o; mistero.
leyndarmál n sekreto.
leyndur adj kaŝita; latenta; okulta; tenita sekrete.
leynilegur adj sekreta.
leyniletur n ĉifro.
leynilitur m (felulitur) kamuflaĵa koloro.
leynilögregla f (kriminala) sekreta polico.
leynilögreglumaður m sekreta policano, kaŝpolicano, detektivo, kriminalisto.
leynimakk n koluzio.
leynisamsæri n komploto; (pólitískt -) konspiro.
leyniskrift f ĉifro, ĉifra skribo.
leyniskytta f embusk(-a )pafisto.
leyniverslun f sekreta komerco; kontrabando.
leysa -ti v malligi, malnodi; liberigi; elĉenigi; (- upp, - úr) solvi; (- úr ánauð) emancipi; liberigi el
servuto; (- af hendi) elfari, plenumi; (- e-n út) elaĉeti, liberaĉeti; (eiga líf sitt að -) devi savi sian
vivon; (- af (hólmi)) anstataŭi, forŝanĝi; (- undan e-u) absolvi; kvitigi; liberigi; (- út með gjöfum)
doni (fari) al iu forirdonacojn, adiaŭi iun per donacoj; (snjó (ís) -ir) neĝo degelas (fandiĝas);
rivero malglaciiĝas; (leysast höfn) aborti.
leysing -ar, -ar f (neĝo)degelado, glacifandiĝo.
leysingi -ja, -jar m emancipit(ul)o, (sklav)liberigito.
leyti n parto; rilato; tempo; (um það -) je tiu tempo, je la tempo de; (að miklu (mestu) -) plejparte,
en multaj rilatoj; (að öðru -) alie, en alia rilato; (að því -) en tiu rilato, tiurilate, laŭ tio; (að öllu -)
ĉiel, ĉiurilate, en ĉiu rilato; (fyrir mitt -) miaparte, kiel rilatas (koncernas) min; mi persone.
lélegur adj malbon(et)a, malmultvalora, netaŭga, eluzita, ĉifona.
lémagna adj lacega, malfort-igita, -iĝinta, elĉerpita; paralizita.
lén -s, - n feŭdo.
léni -is, - n (ljáblað) falĉilklingo, klingo de falĉilo.
léns-drottinn m, -herra m feŭdoĉefo, feŭdestro, feŭda sinjoro.
lénsjörð f feŭda bieno.
lénsmaður m feŭdulo, vasalo.
lénsstjórn f, lénsstjórnarfyrirkomulag n feŭda reĝimo (sistemo), feŭdismo.
léreft -s, - n tolo; (þéttofið bómullar-, rósa-) katuno (indieno, kalikoto, kretono, nankeno, perkalo).
létta -i v (gera léttari) malpezigi; (auðvelda) plifaciligi; plibonigi; helpi; (lyfta) levi; (hætta) ĉesi,
halti; (- e-u af sér) liberigi sin de ŝarĝo; (- til) klariĝi, sereniĝi, sennubiĝi; (- undir með e-m)
helpi, subteni iun; malpezigi ies ŝarĝon (al iu la ŝarĝon); (mér létti um hjartarætur) mia koro
senŝarĝiĝis, ŝarĝo (ŝtono) falis de sur mia koro; (- sér upp) sin refreŝigi, preni refreŝigan
promenadon (ekskurson); (sefa) kvietigi; malpliintensigi.
léttadrengur m helpknabo, sendknabo, sendisto.
léttasótt f akuŝ-doloroj.
léttbrýnn adj kun ĝoje levitaj brovoj, kun ĝoja vizaĝo, ĝojmiena.
léttfær adj facilmova; rapid(kur)a.
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léttfættur adj facilpieda, facilira, piedlerta.
léttholda adj ne karnoriĉa, malgrasa.
léttilega adv lerte, facile; rapide, malpeza.
léttir -is m malŝarĝo; malpezigo; plifaciligo, helpo, subteno; kvietigo; (hvalur) orko.
léttisnekkja f rapidvelŝipo, korveto.
léttlyndi -s, n gajemeco, gajhumoro, gaja (sangvina) temperamento, sangvineco; facilanimeco.
léttmeti -is n sennutra manĝaĵo; malforta (mizera) dieto; facile digestebla manĝaĵo.
léttur adj (um vigt) malpeza; (auðveldur; einfaldur) facila; simpla; (kraftlaus) malforta; sennutra,
sensuka, nesukoriĉa; mizera; (- í lund) gaj-a, gaj-, bon-humora; (á léttasta skeiði) en sia plej
bona (aktiva) aĝo; (verða léttari, um konu) akuŝi.
léttúð -ar f frivol(ec)o, facilanimeco, neseriozeco; senpripenseco; malĉasteco.
léttvægur adj malpeza; malgrava, senvalora, sensignifa.
lið -s, - n (her) armeo, taĉmento, militistoj, grupo, anaro, partio; (ganga í - með) aliĝi al ies armeo
(partio), aniĝi al, helpi, asisti, subteni (iun); (liggja á - i sínu) ŝpari siajn fortojn; (fylgdar-)
eskort(antar)o, sekvantaro; (íþróttaflokkur) teamo.
liða -aði v (- hár) frizi, ondumi, krispigi, bukligi (harojn); (- sundur) dismembrigi, dispartigi,
dispecigi; analizi.
liðaband n artik(-a )ligamento.
liðaður adj (með liðum) artikita, provizita per artikoj; (bylgjaður, lokkaður) ondumita, krisp(ig)ita,
bukl-(iĝ)a, -(ig)ita; (með mikið lið) provizita per aro (armeo) da homoj (militistoj, laboristoj).
liðagigt f artrito, artika reŭmatismo; (í fótum) podagro.
liðamót n artiko.
liðapoki m artik-sako, -kapsulo.
liðavökvi m artika likvaĵo, sinovio.
liðdýr n artikulo(j).
liðhlaup n elartikiĝo; dizert(iĝ)o, transfuĝo, transkuro.
liðhlaupi -a, -ar m dizert-into, -ulo; transfuĝinto; (flokkshlaupi, trúskiptingur) apostato, renegato,
defalinto, transkurinto.
liðinn adj (for)pasinta; morta.
liðka -aði v plifaciligi movon, plifleksebligi, plielastigi, plilertigi.
liðlega adv (rúmlega) iom pli ol.
liðlegur adj lerta, facilmova; afabla, kompleza.
liðleskja -u, -ur f sentaŭgulo.
liðléttingur -s, -ar m malmultutilulo, persono de nemulta utilo.
liðormar mpl anelidoj.
liðsafli -a, m armea (trupa, militista) forto.
liðsafnaður -ar, m armea (trupa, militista) kolektiĝo (amasiĝo); kolektado de trupoj (armeo),
rekrutigado.
liðsemd -ar f helpo, asisto, subteno.
liðsflokkur m trupo, aro da soldatoj; taĉmento; bataliono.
liðsforingi m oficiro.
liðsforingjaefni n kadeto.
liðsinna -ti v helpi, asisti.
liðskostur m milit(ist)a forto, trupa forto.
liðskylda f militdevo.
liðskönnun f armea kontrolo; revuo, parado.
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liðsmaður m soldato, militisto; kunbatalanto; partiano; kunhelpanto, subtenanto; samideano.
liðsmunur m milit-, armeo-, trup- fort(ec)a diferenco; diferenco de (parti)anara forto; supereco pri
nombro.
liðsmölun f varbado.
liðsyrði -is, - n subtena (favora) vorto.
liðugur adj lerta, facilmova, fleksebla, elasta; (tala liðugt) flue (lerte, rapide, facile) paroli.
liður -s, -ir m (liðamót) artiko; (fara úr liði) elartikiĝi; (kippa í lið) reenartikigi, remeti en la artikon;
reordigi; (hnúður) tubero, ĝibetaĵo; (í hári) krispo, buklo; (ætt-) generacio; (í keðju) ĉenero;
(köggull á fingri) falango; (í formúlu) termo.
liðþjálfi -a, -ar m kaporalo; serĝento.
lifa -ði v vivi; (- e-n, - e-ð af) postvivi, supervivi, transvivi; (- e-ð, upp-) travivi; (- á e-u) sin vivteni
(per); sin nutri (per); (- góðu lífi) bonfarti; prosperi; (- við sult og seyru) vivi en malsato kaj
mizero, mizeri, malbonfarti; (eldurinn lifir) la fajro brulas; (þegar þriðjungur lifði nætur) kiam
restis triono de la nokto; (hjara, tóra) vegeti.
lifandi adj viv(ant)a; (fjörugur) viv(ec)a, vigla, verva; (- eftirmynd) vivanta bildo (de); (að mér
heilum og -) se mi sane vivas.
lifibrauð n vivtenaĵo.
lifna -aði v (re)viviĝi; vigliĝi.
lifnaður -ar m (lifnaðarháttur) viv-ado, -maniero, -konduto; moro.
lifraður adj riĉe provizita (ŝtopita) per hepato; (lifrað blóð) koaguliĝinta sango.
lifrarbræðsla f fiŝhepatfand-ejo; -ado, fiŝoleofabriko.
lifrarjurt f (mýrasóley) hepatiko.
lifrarkæfa f (pasteĉo de) grashepataĵo.
lifrauður adj hepato-bruna, malhelruĝa.
lifur -rar, -rar f hepato.
liggja lá, lágum, legið v kuŝi; (um staði) kuŝi, situi, esti situita; (- til e-s staðar) konduki al iu loko;
(- að e-m stað) flanki, bordi, limi, kuŝi al; (- á eggjum) kovi; (- mikið á) urĝi, gravi; (- í augum
uppi) esti evidenta (klara, okulfrapa); (- í leyni fyrir e-m) embuski; (- undir e-n) aparteni al; esti
sub la regado de; (- við, í tjöldum) kampadi; (líf mitt liggur við) mia vivo dependas de tio; (- við
falli) preskaŭ fali, esti falonta; (- vel (illa) á e-m) (mal)gaji, esti (mal)gaja, esti en (mal)bona
humoro.
lilja -u, -ur f lilio.
liljugrös npl lilifloroj; (ættin) liliacoj.
lim -s n foliaro, branĉetaro; branĉaĵo.
lima -aði v (- sundur) dismembrigi, dispartigi, dispecigi; (kvista) de-, for-haki branĉojn; (- inn) en-,
al-membrigi, enkorporaciigi; aneksi.
limaburður m teniĝo, membrotenado.
limaður adj (vel -) belstruktura, kun belforma (bele proporcia) strukturo; (um tré) kun belaj branĉoj.
limafallssýki fsenfl membroparalizo; lepro anesteza.
limar fpl branĉ-oj, -aro.
limgerði n heĝo, plektobarilo.
limköstur m amaso da brancaĵo.
limlesta -i v kripligi.
limur -s, -ir m membro; (hrekkja-) petolaĉulo.
limvöndur m vergo, branĉ-aĵo, -fasko.
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lina -aði v moligi; mildigi; malseverigi; (- á, slaka á) malstreĉi, malrigidigi, mal(pli)fort-iĝi, -igi,
mal(pli)intensiĝi, kvietiĝi.
lind -ar, -ir f (uppspretta) fonto; (linditré) tilio.
lindadís f najado.
lindarpenni m font(o)plumo.
lindá f (jarðfr.) rivero, kiu devenas el samtavolaj fontoj en la tero.
lindi -a, -ar m zono, skarpo.
linditré n tilio.
lindýr n molusko.
lingeðja adj mol(karakter)a.
linholda adj molkarna.
linka -u f moleco; malforteco, malsaneto; senenergio; cedemo, rezignemo.
linkind f mildeco, kompat(em)o, indulg(em)o.
linmæli -is n (dialekta) elparolado de b, d, g anstataŭ p, t, k inter vokaloj en la islanda.
linna -ti v (e-u linnir) ĉesi, halti.
linsa -u, -ur f lenso, objektivo.
linsjóða v molekuiri.
linsæri -is n ŝankro mola.
linur adj (mjúkur) mola; (kraftlaus) malforta, senforta, senrezista, senenergia; (eftirgefanlegur)
cedema, rezignema.
lipur adj lerta, facilmova, fleksebla, elasta; (tala, rita lipurt) flue -, elegante paroli (skribi); (- í
framkomu) bonkonduta, taktoplena, bontona, afabla, ĝentila.
lipurtá f piedlertulino, facilpiedulino.
lirfa -u, -ur f larvo; (fiðrilda-) raŭpo.
lissa -u, -ur f pasamento.
list -ar, -ir f arto; (fagrar -ir) belartoj, la belaj artoj; (í bókmenntum) beletr(istik)o; (vera margt til -a
lagt) esti (natur)dotita per multspeca (granda) talento.
listagyðja f muzo.
listamaður m artisto.
listasafn n kolekto de artaĵoj, artokolekto, muzeo, galerio.
listaverk n artaĵo, (bel)arta verko.
listdans m baleto.
listfengur adj arte talenta.
listfræði fsenfl estetiko, artscienco.
listfræðingur -s, -ar m estetikisto, artsciencisto.
listgáfa f talento, artisma naturdoto, artismo.
listi -a, -ar m (skrá) listo; registro; tabelo; (verð-) prezlisto, katalogo; (tré-, brík) listelo; (skreyting
með listum) modluro.
listilegur adj art(ism)a.
listkennd f artismo.
listmálaratrönur fpl pentrostablo, postamento (stativo) de pentraĵo.
listmálari m pentrartisto.
listmunir mpl artaĵoj, industriaj artproduktaĵoj.
listrænn adj arta, artisma, artoplena; artatalenta.
listsnillingur m eminenta (elstara) artisto; genio; virtuozo.
listvinafélag n societo de artamikoj.
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lita -aði v farbi, kolorigi; (setja lit sinn á) kolori; (-st upp) senkoloriĝi, perdi koloron; paliĝi.
litarefni n koloriga substanco; farbo, kolor(ig)ilo; kolorŝtofo.
litarháttur m (haŭt)koloro.
litari -a, -ar m kolorigisto.
litarlaus adj senkolora; (um sjóngler) akromata.
litaspaði m (málara) spatelo.
litaspjald n (málara) paletro.
litast -aðist v (- um) ĉirkaŭrigardi.
litáískur adj litova.
litblinda f kolorblindeco, daltonismo.
litblær m kolor-nuanco, -tono.
litbrigði n kolor-ŝanĝo, -nuanco.
litfilma f (til ljósmyndunar) kolorfilmo, filmo por kromofotografado.
litföróttur adj mikskolora, ŝanĝkolora.
lithimna f (augans) iriso.
litka -aði v kolori, doni koloron al.
litklæði npl (riĉ)koloraj vestoj.
litkrít(armynd) f paŝtelo; kolorkreto.
litkvikmynd f kolorfilmo.
litlaus adj senkolora, pala.
litli fingur m malgranda fingro.
litmynd f kolor(igit)a bildo; kromofotografaĵo, bildo (fotografaĵo) en naturaj koloroj.
litmyndagerð f kromofotografio.
litningur -s, -ar m kromosomo.
litprentun f kromolitografio, kolorpresado.
litróf -s, - n spektro.
litskrúð n kolor-brilo, -riĉeco, -beleco.
litur adj (á litinn; hvernig er hann -) kian koloron li havas? kiel kolora li estas?.
litur -ar, -ir m koloro; (litarefni) kolor(ig)ilo, farbo; (húðar) pigmento; (svara í sama lit) respondi en
(per) sama koloro (tono); (svíkja lit) falsi koloron, trompi.
litverpast v ŝanĝi koloron, paliĝi.
litverpur adj pala.
líða leið, liðum, liðið v (um tíma) pasi; (svífa, renna) ŝvebi, gliti; (þjást) suferi; (umbera) toleri; (hjá) preterpasi, forpasi; malaperi; (- undir lok) (for)perei; forpasi; morti; detruiĝi; (um ástand)
farti; stati; (hvernig -ur þér?) kiel vi fartas?; (hvað -ur málinu?) kiel statas la afero?; (- í ómegin)
sveni.
líf -s, - n vivo; (tilvera) estado; (líferni) vivado; (mitti) talio, ventro; (á -i) viv(ant)a; (halda - i í)
vivteni; (taka af -i) senvivigi; mortigi; ekzekuti; (til - s og sálar) korpe kaj anime; (vera -ið og
sálin í e-u) esti la animo de io; (fjör) viveco, vigleco, vervo; (annað -) transmonda vivo.
lífbátur m (á skipi) vivboato.
lífbein n pubosto.
lífeðlisfræði fsenfl fiziologio.
lífeðlisfræðingur m fiziolog-o, -iisto.
lífefnafræði fsenfl biokemio.
lífefni n organika ŝtofo.
líferni -is n viv-ado, -maniero, -konduto.
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lífeyrir m pensio; (tignarfólks, konungsfrænda) apanaĝo.
lífeyrissjóður m pensi(odon)a fondaĵo.
líffræðii fsenfl biologio.
líffræðingur m biolog-o, -iisto.
líffærafræði fsenfl anatomio.
líffærafræðingur m anatom-o, -iisto.
líffærakerfi n organismo.
líffærameinafræði fsenfl patologia anatomio, patologio.
líffærastörf npl la funkciado de la organ-oj, -ismo.
líffæri -is, - n (viv)organo; okulo estas organo de la vidado; (- í heild) organismo.
lífga -aði v revivigi; (- upp, fjörga) vivigi, vigligi, animi.
lífgjafi -a, -ar m (viv)savinto.
lífhimna f peritoneo.
lífhimnubólga f inflamo de la peritoneo, peritoneito.
lífláta v ekzekuti, mortigi.
líflátsdómur m kondamno al mort(ig)o.
líflegur adj viveca, vigla, verva.
líflæknir m vivkuracisto.
lífróður m remegado (por savi la vivon).
lífrænn adj organika.
lífsafl n vivoforto, vitala forto, vitaleco.
lífsandi m spiro de vivo, spirado; spirito de la vivo.
lífsábúð f dumviva farmado.
lífsábyrgð f vivasekuro.
lífsábyrgðarfélag n viv-asekura societo; - asocio; - kompanio.
lífsábyrgðarskírteini n poliso de viv-asekuro.
lífsbjörg f viv-proviz(aĵ)o, -opano, -rimedo, porvivaĵo.
lífseigur adj vivpersista.
lífsfrymi n protoplasmo.
lífsháski m vivdanĝero.
lífskjör npl vivkondiĉoj, vivrimedoj.
lífsmagn n vivoforto; vitaleco; vivipov(ec)o.
lífsmark n vivsigno, signo de vivo.
lífsnauðsyn f ekstrema neces(ec)o, necesego.
lífsnauðsynjar fpl vivnecesaĵoj, necesaĵoj de la vivo; vivbezon(aĵ)oj.
lífsorka f vivoforto, vitala energio, vitaleco; vivipov(ec)o.
lífsrás f irado (kurado) de vivo, vivprocedo.
lífsregla f vivregulo; principo.
lífsreynsla f vivspert(aĵ)o.
lífsskilyrði npl vivkondiĉoj.
lífsstarf n vivokupado, profesio.
lífsstrit n vivbatalo.
lífsstykki n korseto.
lífstíð f vivtempo, vivdaŭro; (-ar) dumviva; vivdaŭra.
lífsuppeldi n vivteno; porvivaĵo.
lífsvera f organismo.
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lífsverkun f funkcio de vivo.
lífsýki f diareo, lakso.
lífsþróttur m = lífsorka.
líft adv viveble.
líftjón n perdo de la vivo, morto.
líftryggja v viv-asekuri, asekuri sian vivon.
lífvana adj senviva, morta, senanima.
lífvænlegur adj vivtenebla, sufiĉa por sin vivteni.
lífvænn adj vivipova, sanigebla.
lífvörður m korpo-, viv-gardist(ar)o, gvardio.
lífæð f (slagæð) arterio; (púls) pulso.
lík -s, - n kadavro, mortint(aĵ)o, morta korpo.
líka adv ankaŭ.
líka -aði v (meta mikils; falla í geð) ŝati; trovi (senti) plaĉon (plezuron) ie (en io); esti kontenta pri;
(mér líkar hann ekki) mi ne ŝatas lin; li ne plaĉas al mi; (enginn gerir svo öllum líki) neniu povas
kontentigi ĉiujn (fari ĉiujn kontentaj); kontentigi ĉiujn eĉ anĝelo ne povas.
líkaböng -bangar f tombeja sonorilo, mortosonorilo.
líkami -a, -ar m korpo; (íklæðast -a) enkorpiĝi, enkarniĝi, materiiĝi.
líkamlegur adj korpa; fizika; materia; karna.
líkamning -ar f enkorpiĝo, enkarniĝo, materiiĝo.
líkamsburðir mpl fizika (korpa) forto.
líkamsbygging f korpa (fizika) strukturo.
líkamsfegrun f kosmetiko.
líkamslosti m korpa (karna) ĝuamo, volupto.
líkan -ans, -ön n figuro, bildo; (jarð-) geografia globo.
líkblæja f mortotuko.
líkbrennslustofa f kadavrocindrigejo, krematorio.
líkbörur fpl mortobrankardo, mortotabuloj.
líkfylgd f funebra procesio.
líkhár npl lanugaj haroj (de korpo), lanugo.
líkhringing f mortosonorado.
líkhús n kadavrejo.
líki -a, -ar m (jafningi) egalulo; similulo.
líki -is, - n (mynd, mót, lögun) figuro; tipo; formo; similaĵo; (í heilu -) plen-, tut-korpe; integre; (í
samsetn. t. d. smjörlíki) (butera) surogato; imitaĵo.
líkindi npl probableco; verŝajno, versimileco; (það fer að -um) ĝi havos la atendatan finon, ĝi
finiĝos laŭ ĉiaj supozoj; (mikil -) granda probableco, multaj ŝancoj; (að öllum -um) verŝajne, laŭ
ĉiuj probablecoj.
líking -ar, -ar f simileco; (samanburður) kompar(aĵ)o; (hliðstæða) analog-eco; -aĵo; (líki) figuro,
formo, similaĵo; (líkinga-tal, -mál) alegorio; metaforo; parabolo; (í stærðfr.) ekvacio; (í -u við)
simile al; en komparo kun; (eftir-) imitaĵo.
líkingafullur adj alegoria; metafora; riĉa (plena) da figuroj.
líkingarsaga f alegorio; (dæmisaga) parabolo (la paraboloj de la Nova Testamento).
líkja -ti v (- eftir) imiti; (- við) kompari kun.
líkjast -tist v (- e-m, e-u) similiĝi al, simili iun (ion, je, al iu, io), (far)iĝi simila al; esti simila al.
líkkista f ĉerko; (úr steini) sarkofago.
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líkklæði npl morto-tuko, -tolaĵo.
líklega adv probable; verŝajne, versimile; (kred)eble, supozeble, (taka e-u -) doni favoran
(promesan) respondon al io.
líklegur adj (sennilegur) probabla, verŝajna, versimila, kredebla, supozebla; (vænlegur)
(mult)promesa, (mult)esperiga, promesplena; (vera - til e-s) doni grandajn esperojn, esti
multpromesa, persono aŭ afero, de kiu oni povas ion atendi; fari (gesti) kvazaŭ oni volus.
líkmaður m ĉerkoportisto, tombisto.
líkn -ar, -ir f (hjálp) helpo, bonfaro; (vorkunn; miskunn) kompato; indulgo; (fyrirgefning; náð)
pardono; graco.
líknarbelgur m baŭdruĉo.
líknarstarf n bonfarado.
líknarstofnun f bonfara institucio.
líkneski -is, - n figuro, skulptaĵo; (myndastytta) statuo.
líkpallur m katafalko.
líkræða f funebra parolado.
líkskurður m sekc(ad)o.
líkur adj (áþekkur) simila (al, je); (vera -) simili; (hliðstæður) analoga.
líkur fpl (líkindi) probableco; (bending, vottur um e-ð) indicoj; (dæma eftir -um) juĝi laŭ indicoj.
líkvagn m ĉerkveturilo, funebra ĉaro.
líkþorn n kalo.
líkþrá f lepro.
líkþrár adj lepra, lepre malsana, (líkþrár maður) leprulo.
lím -s, - n gluo, (fiŝgluo, gumgluo, farungluo); (kalk-) mortero; (stein-) cemento.
líma -di v glui; (- á) surglui; (- við) alglui; (- saman) kunglui.
lími -a, -ar m (vöndur) vergo; (leggja sig í -a) peni, klopodi, strebi; (halda e-m í -a) disciplini, teni
sub disciplino.
límonaði -is n limonado.
lín -s n (hör) lino; (léreft; líntau) tolo; tolaĵo; (fíngerður línvefnaður) batisto; (gróft, shirting)
kalikoto.
lína -u, -ur f linio; streko; (snæri, strengur) ŝnur(eg)o; kablo; kordo; (bein - í stærðfr.) rekto; (lóð)
hokar-ŝnuro.
línarfi m alsino.
líning -ar, -ar f rand(aĵ)o; (á hálsi) kolumo; (á ermi) manumo.
línklæði n tolaĵo, tolaj vestoj; subvestoj.
línolía f linoleo.
línskaf n ĉarpio.
línsterkja -u f amelo.
línudansari m ŝnurdancisto, akrobato, ekvilibristo.
línuréttur adj rektlinia, laŭlinia.
línurit n grafikaĵo, grafika desegno (skemo).
línuritun f grafiko.
líra -u, -ur f (mynt) liro.
lírukassi m gurdo.
líta leit, litum, litið v rigardi; vidi; (- á, telja) rigardi, konsideri; opinii; (- á, íhuga) konsideri,
pripensi; (- eftir) kontroli, inspekti; (- út) aspekti; (- yfir) superrigardi; (- við) turni la kapon (la
rigardon al); (- við e-m) atenti, turni (meti, dediĉi) sian atenton al iu (sur iun); (hún leit ekki við
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honum) ŝi malatentis lin; (mér líst svo sem) ŝajnas al mi, ke; mi pensas ke; (hvernig líst þér á
þetta?) kia estas via opinio pri tio? kion vi diras pri tio? ĉu tio plaĉas al vi?.
lítilfjörlegur adj malgranda, malgrava, bagatela, sensignifa, iometa; (ómerkilegur, hversdagslegur)
simpla, banala, triviala; modesta; (aumur, lítilsvirði) mizera, senvalora; eluzita; neelstara,
neeminenta.
lítilhægur adj facile kontentigebla, kontentiĝema, modesta.
lítill komp minni, superl minnstur adj malgranda, eta; (- vexti, lágur) malalta (laŭ staturo),
malaltstatura; (um tíma) mallonga; (hafa lítið af e-u) havi malmult-e, -on da io; (litlu síðar) iom
poste, post mallonga tempo; (vera - taflmaður) esti neelstara ŝakludisto.
lítillátur adj (auðmjúkur) humila; (hógvær) modesta.
lítillega adv iomete.
lítillækka v humiligi.
lítilmagni -a, -ar m senfortulo.
lítilmenni -is, - n malgravulo, sentaŭgulo; malgrandanimulo, malnoblulo, filistro, fihomo,
malkuraĝulo.
lítilræði -is, - n etaĵo, malgrandaĵo; malgravaĵo, bagatelo, sensignifaĵo.
lítilsigldur adj sensignifa, senkuraĝa, timema.
lítilsmeta v malalte taksi; malŝati; malrespekti, ignori.
lítilsvirða v malestimi; malrespekti.
lítilsvirðing f malestimo; malrespekto.
lítilvægur adj sensignifa, de malgranda signifo, malgrava, bagatela.
lítri -a, -ar m litro.
lítt adv malmulte, malgrandskale, nemulte, iomete; (varla) apenaŭ.
ljá -ar f ĵus falĉita (freŝa) fojno.
ljá léði v (lána) prunti; (- fangs á sér) doni (oportunan) okazon sin ekkapti, sin maltegi.
ljáfar n tranĉosulko de falĉilo, falĉosulko.
ljámús f peco da herbradikoj (tranĉita per la falĉilo), „falĉilmuso“.
ljár ljás, ljáir m falĉilo; falĉilklingo.
ljóð -s, - n poemo, kanto, versaĵo, poeziaĵo, lirikaĵo; (verða - á munni) improvizi versaĵon (strofon),
versi improvize.
ljóðabók f poem-aro, -libro, versaĵlibro.
ljóðabréf n rimita letero, letero en versoj.
ljóðagerð f vers-ado, -farado.
ljóðakveðskapur m lirika poezio, liriko.
ljóðlína f verso.
ljóðmæli npl poem-oj, -aro; lirikaĵo.
ljóðrænn adj lirika.
ljóðsaga f eposo; epopeo.
ljóðskáld n lirika poeto.
ljóðstafir mpl (rím) rimliteroj, rimo; (stuðlar) aliteracio.
ljóður -s, -ir m (galli) difekto, damaĝo, manko, malhelpo.
ljóma -aði v bril(eg)i, glim(bril)i, radii, lumegi; (upp-) prilumi; (ljómandi fallegur) eksterordinare
bela.
ljón -s, - n leono.
ljónslappi -a, -ar m (blóm) alĉemilo.
ljónsmerkið n (stjörnufr.) la konstelacio de la leono.
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ljónsmunnur m (blóm) antirino.
ljóri -a, -ar m luko, fenestreto; fumellasa aperturo en la tegmento.
ljós adj (ljóslitur; bjartur) hela; luma; klara; (- yfirlitum) blonda; (aug-, greinilegur) evidenta, klara;
(gera sér e-ð -t) klarigi (evidentigi) al si, klare distingi.
ljós -s, - n lumo; (láta í -) esprimi; manifesti; montri; (koma í -) aperi, vidiĝi; evidentiĝi, montriĝi;
(leiða í -) aperigi, vidigi, evidentigi, montri, klarigi.
ljósagangur m (eldingar) fulmado.
ljósahjálmur m lustro; kandelabro.
ljósakróna f lustro.
ljósaskipti npl lumŝanĝo, krepusko.
ljósaskraut n lum-ornam(aĵ)o, -dekoracio, ilumin(ad)o, ornama lumigado.
ljósa-stika f, -stjaki m kandelingo, kandelabro.
ljósálfur m lumelfo.
ljósár n lumjaro, la distanco, por kiu lumo bezonas unu jaron.
ljósbjarmi m lumrebrilo.
ljósblár adj helblua, palblua.
ljósbrjótur m refraktilo; lenso.
ljósbrot n rompiĝo de lumradioj, refrakto; (í litrófsgleri) disperso (de lumradioj).
ljósdufl n lumbuo.
ljósengill m serafo.
ljósfræði fsenfl optiko.
ljósfælinn adj lumtima, fotofobia.
ljósglæta f lumeto.
ljóshærður adj blonda.
ljósker n lanterno.
ljóskúla f (pera) ampolo.
ljóslega adv klare.
ljósleitur adj hel(kolor)a.
ljóslækningar fpl kuracado per lumradioj, lum-, foto-terapio.
ljósmerki n lumsignalo, optika signalo, semaforo.
ljósmeti -is n lumig-aĵo, -materialo.
ljósmóðir f akuŝ(ig)istino; naskpatrino.
ljósmynd f foto, fotografaĵo; (af manni) portreto.
ljósmynda v foti, fotografi.
ljósmyndagerð f fotograf-io, -arto.
ljósmyndari -a, -ar m fotograf(ist)o, fotisto.
ljósmælir m fotometro, lummezurilo.
ljósnæmur adj sentema por koloroj.
ljósop n aperturo.
ljósormur m lampiro.
ljósprentun f fototipio.
ljósta laust, lustum, lostið v (slá) frapi; (hitta) trafi; (- eldi í) ekbruligi, ekfajrigi, ekflamigi; (- upp
ópi) ekkrii; (óveðri laust á) (subite) ekblovegis (per) ŝtormo (neĝa ventego); (fylkingunum laust
saman) la trupoj (inter)koliziis (ekinterbatalis).
ljóstra -aði v (e-u upp) malsekretigi, malkaŝi, malkovri, senvualigi, disfamigi ion sekretan; (- upp
um, kæra) denunci.
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ljósvaki -a, -ar m etero.
ljótur adj malbela; malbelaspekta; (slæmur) malbona; malĝentila; (tala ljótt, blóta) sakri, malbeni.
ljúffengur adj dolĉa, delikata.
ljúflingur -s, -ar m (álfur, huldumaður) elfo, feo; (uppáhald) favorato.
ljúfur adj (kær) kara, amata; ŝatata, plaĉa; (ljúfmannlegur) milda, dolĉa, afabla, aminda; (vera e-ð
ljúft) volonti, volonte fari.
ljúga laug, lugum, logið v mensogi, diri malver(aĵ)on; (- (upp) á e-n) primensogi iun; mensoge
akuzi.
ljúgvitni n mensoga (falsa) atestanto.
ljúka lauk, lukum, lokið v fini, tutfari; finiĝi, ĉesi; (- skuld) likvidi, nuligi, finpagi ŝuldon; (- e-u
upp (aftur)) (mal)fermi, aperti; (uns yfir lýkur) ĝis la finofaro, ĝis nia interlikvido; ĝis venas la
fino.
loddari -a, -ar m ĵonglisto, iluziisto, prestidigitatoro.
loða loddi v (- við, saman) al-, kun-gluiĝi; kroĉiĝi.
loðbrýndur adj vilbrova.
loðdýr n felbesto.
loðfeldur m pelto.
loðhundur m pudelo.
loðhúfa f pelta ĉapo.
loðinn adj vila; surkreskita per densaj haroj (densa herbo); (óskýr) malklara, nebula, dubesenca.
loðkápa f pelt(aĵ)o, pelta mantelo.
loðmæltur adj malklarparola.
loðna -u f (hár) vilo; (loðnusíld) vila haringeto, maloto vila.
loðpurka f (grápadda) onisko.
loðskinn n pelt(aĵ)o.
loðskinnsbryddur adj pelte borderita, kun randoj el pelto, garnita per peltrandaĵoj.
loðvíðir m saliko lana.
lofa -aði v (hrósa) laŭdi; (ausa lofi í ræðu og riti) panegiri; (leyfa) permesi; (heita) promesi.
lofast -aðist v fianĉ(in)iĝi (kun iu), promesi geedziĝon al iu.
lofðungur -s, -ar m reĝo, princo.
lofgerð f laŭdego, glorigo.
lofkvæði n laŭda (gloriga, panegira) poemo (kanto).
loforð n promeso.
lofræða f laŭdparol(ad)o, panegiro.
lofsamlegur adj laŭdinda, glora; laŭda.
lofsverður adj laŭdinda; laŭdebla.
lofsyrði npl laŭdo; komplimento.
lofsöngur m laŭdkanto, himno.
loft -s, - n aero; atmosfero; ĉielo; (hlaupa í - upp) suprensalti, salti aeren (en la aeron); (liggja upp í
-) kuŝi surdorse, kuŝi (per la vizaĝo) suprenturnita; (grípa (henda) á -i) kapti en (dum) la flugo;
(halda e-u á -i) suprenteni; disfamigi; (í herbergi) plafono; (í húsi, efri hæð) supra -; tegmenta
etaĝo, subtegmento.
lofta -aði v povi (kapabli) levi; (- undir) iomete leviĝi de la grundo, lasi vakan spacon sub si (pro
leviĝo).
loftárás f aeratako.
loftbelgur m balono; aerostato.
237

loftblaðra f aerveziko; balono.
loftbóla f aerveziketo.
loftbréf n aerogramo.
loftdæla f pneŭmatika pumpilo; aerpumpilo.
loftfar n aerostato, (aer)balono; aeroŝipo.
loftfari -a, -ar m aeronaŭto, aeronavigisto; aviadisto.
loftferð f aerveturado; aernavigado.
loftfimleikamaður m akrobato, ŝnur-gimnastikisto, -dancisto.
loftgat n ventol-, ventum-, aer(um)-truo.
loftgóður adj aeruma.
loftheldur adj hermet(ik)a.
lofthelgi fsenfl aerteritorio.
loftherbergi n subtegmenta ĉambro, mansardo.
lofthernaður m aermilitado.
lofthiti m aervarmo, temperaturo.
lofthvolf n atmosfero.
loftkastali m aerkastelo; fantaziaĵo; utopio.
loftkenndur adj aer(ec)a.
loftknúinn adj pneŭmatika.
loftlag n aer-tavolo, -regiono.
loftlaus adj (loftillur) sen-, malbon-aera, sufokatmosfera; (lofttómur) aervakua.
loftleiðis adv (á póstsendingum) perfluge, aerpoŝte.
loftnet n anteno.
loftrakamælir m higrometro.
loftraki m aermalsekeco, malsekeco de la atmosfero.
loftræsting f aerum(ad)o, ventol(ad)o, -um(ad)o.
loftrætur fpl (blóma) aeraj radikoj.
loftsiglingafræði f aeronaŭtiko; aernavigacio; aviado.
loftskeytamaður m radiotelegrafisto.
loftskeytasending f radiotelegrafio, send(ad)o de radiogramoj.
loftskeytastöð f radiostacio.
loftskeyti n radio(tele)gramo.
loftskip n aerŝipo, aeroplano.
loftskör f plafona ŝtupartrua rando.
loftslag n klimato.
loftsteinn m aerŝtono, aerolito, meteor(ŝton)o.
loftsvalir fpl balkono; altano.
loftsveifla f aervibrado; (í glímu) aersvingo.
lofttegund f gaso.
lofttómur adj (aer)vakua.
loftvarnir fpl aera defendo.
loftvog f barometro.
loftþéttur adj hermetika.
loft-þrýstingur m, -þyngd f aerpremo.
loga -aði v bruli, flami; ardi.
logg -s, - n (skriðmælir) logo.
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loggorta -u, -ur f lugro.
logheitur adj brulvarma, ardanta.
logi -a, -ar m flamo.
logn -s n senvento, kvieta vetero (maro); (spegul)glata maro; plena silento.
lognast -aðist v (út af) endormiĝi, ricevi trankvilan morton, iom post iom forpasi.
logndrífa f neĝ(ofal)ado en kvieta vetero.
logsjóða v veldi, kunforĝi.
logsvíða v akre (brule, morde, kruele) dolor(iĝ)i, senti akran (brul(ant)an, mord(ant)an) doloron.
lok -s, - n (á íláti) kovrilo; (endir) fino; konkludo; (líða undir -) (for)perei, detruiĝi, ruiniĝi, neniiĝi;
(að lokum) fine; konklude.
loka -aði v fermi; (með lykli) ŝlosi; (með slagbrandi) rigli; (girða) bari.
loka -u, -ur f (speldi) klapo; savoklapo; (hurðar-) riglilo.
lokadagur m la lasta (fina) tago de la vintra fiŝkaptsezono, fintago de (la) fiŝkaptado (11/5).
lokblaðka f (savo)klapo.
lokhljóð n plosivo.
lokka -aði v logi; (- e-n afvega) delogi, forlogi (iun); (- út úr e-m) ellogi (de iu).
lokkaprúður adj belhara, bele buklita, belbukla.
lokkast -aðist v bukliĝi, bukle fali, fali en bukloj.
lokkur -s, -ar m harfasketo, fasketo da haroj; (snúinn -) buklo.
lokrekkja f alkovo.
lokræsa v dreni; meti kloakon.
lokræsi n drenilo; (göturæsi) kloako.
loks(ins) adv fine, finfine.
lokspeldi n klapo.
lokubuxur fpl klapa pantalono.
lonta -u, -ur f fiŝeto.
lopi -a m kardita lan(faden)o; (hor-) molpufa karno, skor- buto; (teygja lopann) etendi (streĉi, ŝpini)
la karditan lanon; ŝpini, teksi; longe kaj tede babiladi.
loppa -u, -ur f manego; piedego.
loppinn adj rigidfingra pro malvarmo.
los -s n malfikseco; malfirmeco; nekonstanteco.
losa -aði v malfiksi; nefirmigi, malfirmi; malstreĉi; malnodi, malligi; (- sig við, úr) sin liberigi
(senigi) (de, el io); (- ílát, poka) malplenigi.
losna -aði v liberiĝi, malfiksiĝi (sjá losa); (- sundur) disiĝi; (um stað, embætti) vak(iĝ)i, fariĝi vaka
(libera, neokupata).
lost -s, - n ŝoko.
losta-fullur, -gjarn adj voluptema, amaĵema, ĝuama.
lostfagur adj vekanta deziregon (amoron) per sia beleco, amorvekanta, amore bela, belega.
losti -a m volupto; seksa amo, amoro; dezirego.
lostugur adj volonta.
lostæti n frandaĵo, delikataĵo, bongustaĵo, dolĉaĵo.
lostætinn adj frandema.
lota -u, -ur f (unu)tiro, (unu)spiro, seninterrompo, senhalto, senintermito; turn(ir)o.
lotinn adj kurb-dorsa, -iĝinta, (antaŭen)kliniĝanta.
lotning -ar f respekt(eg)o, estimego; adoro; (hneiging) riverenco, respekt(oplen)a kliniĝo,
adorkliniĝo; (vekja -u) imponi, veki respektegon (adoron).
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ló -ar f lanugo, vilaĵo (de teksaĵo).
lóa -u, -ur f (heið-) pluvi(al)o; (sand-) karadrio.
lóð -ar, -ir f (landspilda) grundpeco, terpeco, domgrundo; (fiskilína) (fiŝ)hokar(-a )linio; (blý-)
sondoplumbo; (á vog) pezilo; (þyngdareining) lodo; (í klukku) streĉpezilo.
lóða -aði v (málm) luti; (dýpi) sondi.
lóðargjald n grund(pec)a depago.
lóðlína f (lóðrétt lína) vertikalo, rektoŝnuro; (hornrétt lína) perpendiklo, perpendikla linio;
(dýptarmælilína) sondoŝnuro.
lóðréttur adj vertikala; (hornréttur) perpendik-la, -ulara.
lófaklapp n kunfrapo de (klako per) la manoj; aplaŭdo.
lófastór adj laŭ grando de manplato.
lófatak n manlevo, levo de mano(j); manpremo.
lófi -a, -ar m manplato, mankavo.
lóg n (koma e-u í -) konsumi, elspezi.
lóga -aði v (slátra) buĉi, mortigi; (eyða) konsumi, elspezi, malŝpari; detrui; fordoni.
lógariþmi -a, -ar m logaritmo.
lómur -s, -ar m kolimbo; (berja -inn) lamenti, plendi pri mizero; (hrekkja-; bragðarefur) petolaĉulo,
ĉikanulo; artifikulo, trompisto, fripono.
lón -s, - n laguno.
lóuþræll m karadrio.
lubbi -a, -ar m ĉifitaj (distaŭzitaj, longaj, nekombitaj) haroj, vilego; (lubbamenni) malnoblulo,
malhonestulo; (um hund) longharulo; pudelo.
lufsa -u, -ur f ĉifaĵo, ĉifono.
lukka -u f feliĉo, fortuno; bonŝanco, sukceso.
lukt -ar, -ir f lanterno.
lulla -aði v troteti, malrapide iri.
luma -aði v (á e-u) sekrete konservi (rezervi).
lumbra -aði v (á e-m) sjá lúberja.
lumma -u, -ur f patkuketo.
lumpinn adj malsaneta.
lund -ar, -ir f humoro, temperamento, karaktero, animstato; (háttur) maniero; (á ýmsa -)
diversmaniere, varie.
lundabaggi m lumbaĵkolbaso.
lundakofa f fraterkulido.
lunderni -is n, lundarfar n humoro, temperamento, animstato, karaktero.
lundgóður adj bonhumora, bonanima, de milda (dolĉa, trankvila) karaktero (temperamento).
lundi -a, -ar f fraterkulo.
lundir fpl lumbaĵo.
lundur -s, -ar m arbareto; bosko; (laufskáli) laŭbo.
lunga -a, -u n pulmo.
lungnabólga f pulminflamo, pneŭmonio.
lungnakvef n bronkito.
lungnapípa f bronko, pulmokanalo.
lungnatæring f pulma tuberkulozo, ftizo.
lungnaæð f pulma arterio, pulmarterio.
luntalegur adj malbonhumora, malafabla.
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luralegur adj malgracia, krudmova.
lurgur -s, -ar m hartufo; (taka í -inn á e-m) tani la haŭton al iu, preni iun je la hartufo.
lurkur -s, -ar m kruda bastono, trunko; klabo.
lúa -ði v (garð) sarki.
lúalag n malnobla (malŝatinda) konduto.
lúberja v bategi, vipi, tani al iu la haŭton, draŝi (al iu la dorson).
lúða -u, -ur f hipogloso.
lúðrasveit f trumpetistaro, fanfaro.
lúðraþytur m trumpet(blov)ado; fanfaro.
lúður -urs, -rar m trumpeto.
lúinn adj laca.
lúka -u, -ur f man(aĉ)o; (op, gat) giĉeto; luko, ŝtupar-truo, -luko.
lúkning -ar f likvido; finpago.
lúmskur adj ruza, insida.
lúnóttur adj kaprica; malfidinda; falsa.
lúpa -u, -ur f hontmiena homo; (stækkunargler) lupeo.
lúpulegur adj malfiera, hontmiena, humilaĉa.
lúra -ði v dorm(et)i; kuŝi; (- á e-u) konservi (teni) sekrete.
lús -ar, lýs f pediko.
lúsablesi m pedikulo; (nirfill) avarulo.
lúsamuðlingur m alizo.
lúskra -aði v bategi, vipi, draŝi al iu la dorson.
lút -ar, -ir f (þvætti) lesivo; (í efnafræð) bazo; alkalo; (hljóðfæri, lúta) liuto.
lúta laut, lutum, lotið v klini; (láta undan) cedi; (- e-m) klini la kapon (frunton, sin klini; riverenci)
antaŭ iu; (- undir e-n) esti regata (aneksita) de iu, aparteni al iu, dependi de iu; (- að e-u) rilati
kun, koncerni, tuŝi; (- í lægra haldi) malvenki, esti venkita, perdi la ludon (partion, batalon).
lútarbleyti n lesivo.
lútarsalt n baza salo, alkalo.
lútherska -u f Luther(an)ismo.
lútherskur adj lutherana.
lúxus -s m lukso.
lydda -u, -ur f malkuraĝulo, tim(eg)ulo, sentaŭgulo.
lyf -s, - n medikamento, medicinaĵo, kuracilo; drogo.
lyfjabúð f apoteko, farmaciejo.
lyfjaefni n drogo, farmacia(j) materialo(j).
lyfjafræði fsenfl (um tilbúning og samsetningu) farmacio; (um eiginleika og áhrif) farmakologio.
lyfjafræðingur -s, -ar m (lyfsali) farmaciisto; (læknir) farmakologo.
lyfjaskrá f farmakopeo.
lyfjaspaði m spatelo.
lyfjavörur fpl medicin-aĵoj, -varoj, drogoj.
lyflæknir m medicina kuracisto (specialisto).
lyfsali m apotekisto, farmaciisto.
lyfseðill m recepto.
lyfta -i v levi; plialtigi; (- sér, um deig) fermenti; (- sér upp) sin refreŝigi (amuzi).
lyfta -u, -ur f lifto; elevatoro; levilo.
lyftiduft n fermentpulvoro.
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lyftikrani m argano.
lyfting -ar, -ar f (í skipi) poŭpa ferdeko.
lyftistöng f levstango, levilo, gruo.
lyftitæki n levaparato; (tjakkur) kriko; (vinda, spil) vinĉo; kapstano, vindaso.
lygalaupur m mensogemulo, senhonta mensogulo.
lygamörður m kalumnianto.
lygasaga f mensograkonto, mirrakonto, malvera historio.
lygi -i, -ar f mensogo, malvero.
lygilegur adj mensog-, malversimila, -ŝajna, nekred-ebla, -inda.
lyginn adj mensogema, malverema.
lygn adj (um veður og vatn) senventa, kvieta; glata.
lykill -ils, -lar m ŝlosilo; (í tónfræði) kleo; (til skeytasendinga) manipulatoro.
lykja lukti v (um) ĉirkaŭi, enfermi, envolvi, zoni.
lykkja -u, -ur f buklo; (möskvi) maŝo; (borða-) banto; (renni-) glitnodo, (glit)maŝo; (króka-, á
fötum) agrafingo; (bugða, beygja) kurb(iĝ)o, fleks(aĵ)o, elvoj-iĝo, -iro, flanken-iĝo, -iro.
lykkjufall n maŝ-falo, -forglitiĝo, rompiĝo; dismaŝiĝo.
lyklakippa f ŝlosil-aro, -fasko, fasko da ŝlosiloj.
lyklavald n mastrado pri la ŝlosiloj, mastr(um)ado de domo.
lykt -ar, -ir f (lok, endir) fino; konkludo; (leiða til -a) konduki al la fino, tutfini, elfini.
lykt -ar, -ir f (þefur) odoro; (angan) aromo, bonodoro; (óþefur, daunn) odoraĉo, malbonodoro,
haladzo; (skilningarvit) flar(sent)o, flara sentumo.
lykta -aði v (þefa) flari; (gefa frá sér -) odori.
lyktnæmur adj subtile flarsenta, kun subtila flarsent(um)o.
lympa -u, -ur f malsaneto, malvigleco.
lymska -u f ruz(aĵ)o, insido.
lymskubragð n ruzaĵo, insidaĵo; (ruza) intrigo.
lynda -ti v (láta sér -) kontentiĝi, (r)esti kontenta pri; (- við e-n) anime (humore) akordi, interakordi.
lyndiseinkenni n karaktertrajto, karaktera trajto.
lyndiseinkunn f karaktero, temperamento.
lyng -s, - n eriko.
lyngheiði f erikejo.
lynghæna f koturno.
lyngormur m vipuro; bazilisko.
lyppa -aði v etende streĉi karditan lanon; streĉe serpentumi.
lyskra -u, -ur f malseketa fojnfasketo.
lyst -ar, -ir f (löngun) deziro; plaĉo; plezuro; (matar-) apetito.
lystaukandi adj apetit-iga, -veka.
lysthafandi m deziranto, celanto; aspiranto.
lystibátur m plezurboato.
lystigarður m parko, plezurarbaro.
lystihús n plezurdomo; somerdomo; vilao; pavilono.
lystilegur adj (yndislegur, skemmtilegur) ĉarma, plaĉa, plezur(ig)a; (ljúffengur) apetitiga; dolĉa,
delikata.
lystisemd -ar, -ir f plezuro; (holdsins -) ĝuamo, volupto.
lystiskip n plezurŝipo, jaĥto.

242

lystugur adj (sólginn í (mat)) avida, manĝavida, havanta bonan apetiton; (- matur) apetit-iga, -veka,
dolĉa, delikata.
lýðbiskup m sufragano.
lýðfrelsi n popola libereco, demokratio.
lýðháskóli m popola altlernejo.
lýðhollur adj (vinveittur lýðnum) popolamika, demokrat(i)a; (vinsæll) populara.
lýðræði -is n demokratio, popola reĝimo.
lýðræðissinni m demokrato.
lýðskrumari m popolflat-anto, -ulo, demagogo.
lýðstjórn f popola (demokratia) reĝimo, demokratio.
lýður -s, -ir m (alþýða) popolo; (múgur, skríll) popolamaso, plebo.
lýðveldi n (lýðvald) demokratio; (lýðvaldsríki, þjóðveldi) respubliko.
lýðveldissinni m respublik(ism)ano.
lýja lúði v (gera lúinn) lacigi, malhardi, marteli.
lýra -u, -ur f (hljóðfæri) liro.
lýsa -ti v (bera birtu) lumi; (- af e-u, glampa, geisla) brili, radii; (- e-ð upp; uppljóma) lumigi;
prilumi; (- e-m, með ljósi) lumigi al iu; (- eftir e-u) anonci pri io; (- e-u, með orðum) priskribi; (ánægju sinni) esprimi (deklari, eldiri) sian kontenton; (- yfir, segja; auglýsa) deklari; proklami; (e-ð á lit) hel(kolor)igi, lumigi; (- með hjónum) anonci (proklami, publikigi) edziĝon; (sýna; hugrekki) esprimi, montri, vidigi (kuraĝon).
lýsa -u, -ur f (fiskur) merlango.
lýsi -is n oleo; fiŝ(hepat)oleo; ŝark(hepat)oleo; fokoleo; focenoleo.
lýsigull n plateno.
lýsing -ar, -ar f (húsa, gatna) lumig(ad)o; (skraut-) dekor(aci)a lumig(ad)o, ilumin(ad)o; (með
orðum) priskribo; (afturelding) tagiĝo; (- Íslands) geografio (geografia priskribo) de Islando.
lýsingarháttur m participo, priskriba modo.
lýsingarorð n adjektivo.
lýta -ti v difekti, malbeligi; malhonori, senhonorigi; mallaŭdi.
lýtalaus adj sendifekta, nemallaŭdinda.
lýti -is, - n (galli) difekto; (ljótleiki) malbelaĵo.
læða læddi v (- e-u í lófa e-s) kaŝe (sekrete ŝtelmove) enmanigi (doni) al iu.
læða -u, -ur f ŝteliranto, kaŝiranto; (kattar-; refa-) katino; vulpino; (þoka, dala-) (val)- nebulo.
læðast læddist v ŝtel-iri, -umi, kaŝe iri; (- inn, - út) en-, elŝteliĝi, kaŝe (nerimarkite) en-, el-iri.
læðingur -s m kateno.
lægð -ar, -ir f (tera) kavo, mallevaĵo; aera malleviĝo.
lægja -ði v (um vind, sjó) kvietiĝi, malplifortiĝi, malpliintensiĝi; (auðmýkja, - rostann) humiligi
(ies fieregecon, arogantecon).
lægni sjá lagni.
lægri adj komp (í lofti) malpli alta, pli malalta; (óæðri) malpli supera, pli malsupera; (neðar) pli
malsupra.
lækjasóley f kalto.
lækka -aði v (pli)malalt-igi, -iĝi, mallev-i, -iĝi, fal-i, -igi.
lækna -aði v (re)sanigi, kuraci.
læknadeild f medicina fakultato.
læknandi adj kuraca, ( re-)saniga; tera-peŭtika; -pia.
læknastétt f medicinista (kuracista) klaso.
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læknavarðstofa f ambulanca stacio, unuahelpa stacio.
lækningabók f kuracadolibro, libro pri kuracado (terapio), terapeŭtika libro.
lækningafræði fsenfl terapio, kuracarto.
lækningastofa f kliniko.
læknir -is, -ar m kuracisto, medicinisto.
læknisdómur m medicinaĵo, kuracilo, sanigilo, medikamento.
læknisfræði fsenfl medicino.
læknishérað n kuracistodistrikto.
læknishjálp f kuracista helpo.
læknisnudd n masaĝo.
læknisskoðun f kuracista inspektado (observado).
lækur -jar, -ir m rivereto.
læmingi -ja, -jar m lemingo.
læra -ði v lerni; studi.
lærdómskredda f doktrino.
lærdómur -s m lerninteco, instruiteco, klereco.
lærður adj instruita, klera, multon lerninta.
lærhnúta f koksa apofizo; femurosta epifizo.
læri -is, - n femuro.
læri-faðir m, -meistari m instruanto, -isto; majstro.
lærisveinn m lernanto, disĉiplo.
lærkriki m femurangulo, subfemuro, ingveno.
lærlingur -s, -ar m (metia) disĉiplo.
læs adj scipovanta (povoscianta) legi; (um bók) leginda.
læsa -ti v ŝlosi; rigli; fermi; (- klóm í) penetrigi (fiksi) la ungegojn en, ungokapti; (- sig um) penetri
en.
læsilegur adj legebla; leginda.
læsing -ar, -ar f seruro; riglilo; klinko.
læsingarjárn n riglilo, riglofero.
læti -is, - n (látbragð) gesto, kondut(manier)o; (gáska-) petolo; (hávaða-) bruo, tumulto; (kunna sér
ekki -) esti superĝoja, - en ekzaltita spirito, - ekster si mem pro ĝojeco; (láta öllum illum látum)
brui kaj tumulti, malbone konduti.
lævi n dat (- blandinn) plena je insido, - perfido, - trompo.
lævirki -ja, -jar m alaŭdo.
lævís adj ruza, insida.
löðra -aði v ŝaŭmi; (löðrandi í svita) perlanta (gutanta, ŝaŭm- anta) de (per) ŝvito; en ŝvitobano.
löðrungur -s, -ar m vangfrapo, survango.
löður -urs n ŝaŭmo.
löðurmenni n malkuraĝulo, timulo.
lög npl leĝo(j); (félags-) statuto, regularo; (-vísindi; lesa -) leĝo- scienco, juro; studi juron; (setja -)
fari (doni) leĝon al, leĝigi; (taka í -) akcepti kiel leĝo; (nema - úr gildi) nuligi (abolicii) leĝon;
(leiða í -) enkonduki kiel leĝo; (eins og - gera ráð fyrir) konforme al la leĝo; laŭfakte, kiel
atendite; (án dóms og laga) sen juĝo kaj leĝo, sen leĝa proceso; (lögum samkvæmt) leĝe,
laŭleĝe, konforme al la leĝo, sur leĝa bazo.
lögaldur m plenaĝo.
lögákveðinn adj leĝe (statute) decidita (fiksita, ordonita), decidita (o. s. frv.) de la leĝo (statuto).
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lögbinda v leĝe (statute) fiksi.
lögbirtingablað n oficiala notaria gazeto.
lögbjóða v leĝe ordoni (preskribi).
lögborinn adj (laŭ)leĝa, legitima.
lögbók f leĝ-aro, -olibro, kodo.
lögeggjan f forta provoko, provoka incito (defio; instigo).
lögfræði fsenfl leĝoscienco, juro.
lögfræðingur -s, -ar m leĝisto, juristo.
lögg laggar, laggir f foldo; rando; (koma e-u (setja e-ð) á laggirnar) (ek)organizi, ekfondi, ekestabli,
ekstarigi.
löggilda v leĝe validigi, - aŭtentikigi, legitimi.
löggjafarvald n leĝodona povo; - potenco.
löggjafarþing n leĝodona kongreso (kunsido, kunveno).
löggjafi -a, -ar m leĝodonanto.
löggæsla f leĝogardado, polico.
löggæslumaður m polic-ano, -isto.
löggæslustjóri m policestro.
löghald n (kyrrsetning fjármuna) sekvestr(aci)o; (kyrrsetning skips) embargo; (upptaka fjármuna)
konfisko; (leggja - á) sekvestr(aci)i; embargi; konfiski.
lögheimilaður adj laŭleĝa, leĝe permesita; legitimita.
lögheimili n laŭleĝa hejmo (restadejo), domicilo.
löghelga v sankcii, leĝe sanktigi; legitimi.
löghlýðinn adj leĝobea, lojala.
lögkænska f leĝoscienceco, jurista sagaceco.
lögleysa -u, -ur f kontraŭleĝeco.
lögmaður m leĝisto, juristo; (málflutningsmaður) advokato; (dómari) juĝisto; (ríkissaksóknari)
prokuroro.
lögmannsumdæmi n juĝdistrikto (de la leĝisto).
lögmál n leĝo, universala (deviga) regulo; principo; (lögmálið) La leĝoj de Moseo.
lögmætur adj leĝa, laŭleĝa, leĝoforta, konforma al la leĝo; legitima.
lögráða adj laŭleĝe plenaĝa.
lögráðandi m prokuristo.
lögregla -u, -ur f polico.
lögreglumaður m polic-ano, -isto.
lögreglumál npl policproceso.
lögreglumálefni npl policaj aferoj.
lögregluriddari m ĝendarmo.
lögreglusamþykkt f policregularo.
lögreglustjóri m policestro, ĉefo de la polico.
lögreglustöð f polic-ejo, -ostacio.
lögregluþjónn m polic-ano, -isto; (vopnaður, aðallega ríðandi) ĝendarmo.
lögrétta f leĝodonejo, leĝofara tribunalo de la antikva islanda parlamento.
lögsaga f leĝodirado, jurodiktado; leĝa rajto.
lögsagnarumdæmi n juĝdistrikto; jurodikta distrikto, jurodiktcio.
lögskilnaður m laŭleĝa disiĝo.
lögskrá v (á skip) legitimi, legitime enregistri.
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lögspeki fsenfl juroprudenteco, leĝoscienco.
lögsækja v leĝe persekuti, fari proceson kontraŭ.
lögsögumaður m leĝisto, leĝodiristo, jur(odikt)isto.
lögtak n konfisko; (taka lögtaki) konfiski, preni konfiske.
lögtaka v enkonduki (akcepti) kiel leĝo, laŭleĝe establi.
lögulegur adj harmonia, belforma, proporcia, akorda; en bona ordo.
lögun -ar f formo; figuro; (snið) fasono; (byggingarlag) strukturo.
lögur lagar, legir m likvaĵo, fluaĵo.
lögvernd f leĝa protekto.
löm lamar, lamir f ĉarniro; hinĝo.
lömun -ar, lamanir f paralizo, paraliza kripliĝo, inhibicio.
lömunarveiki f poliomiolito.
lön lanar, lanir f stako da fojno.
löndun -ar, landanir f surbordigo, elŝipigo.
löngum adv ofte, kontinue; (vera - á e-m stað) frekventi iun lokon.
löngun -ar, langanir f deziro, aspiro; (þrá) sopiro.
löngutöng f longa fingro.
löpp lappar, lappir f piedo, -ego, -aĉo.
löss -s n (fokleir) leŭso.
löstur -s, lestir m (galli) difekto; (ódyggð) malvirto; pervers(ec)o; (segja kost og - á e-u) kritiki,
recenzi; diri la avantaĝon kaj difekton de io.
lötra -aði v malrapide rajdi, trenrajdi.

M
maddama f sinjorino; matrono; (prestskona) pastredzino, pastrosinjorino.
maðka -eði v pleniĝi da vermoj (larvoj).
maðkafluga f fiŝmuŝo.
maðksmoginn adj traborita (truita, mordita) de vermoj, vermotruita, vermomordita.
maðkur -s, ar m (lirfa) larvo; (ormur) vermo; (ána-) lumbriko.
maðra möðrur, möðrur f (jurt) galio.
maður manns, menn m homo; persono; (óákv. forn.) oni; (menn segja) oni diras, estas dirite; (mann
fram af manni) homo post homo, generacio post generacio, de unu generacio al alia; (eigin-)
edzo; (fjöldi manns, margt um manninn) granda nombro (aro) da homoj, pluraj homoj.
magahol n ventra kavo, abdomeno, ventro.
magakirtill m (brisið) pankreaso.
magakvef n intestokataro, kataro de la intesto.
magakveisa f koliko, ventrodoloro.
magaop n enira aperturo de la stomako, kardio.
magapoki m stomako.
magasafi m stomaka suko.
magasár n stomak(-a )ulcero, ulcero de la stomako.
magáll -áls, -álar m (viando de) ventroflanko.
magi -a, -ar m stomako; (kviður) ventro; abdomeno.
magn -s n (afl, kraftur) forto, povo; (áhrifaafl) intenseco; (mergð, megin) maso, kvanto.
magna -aði v plifortigi, intensigi; (- draug) elvoki (veki) fantomon (aperaĵon).
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magnesíumálmur m magnezio.
magnleysi -is n malforteco; marasmo; paralizo; atonio.
magnþrota adj tute (plene) malfortigita, - elĉerpita (konsumita) je fortoj, lacega.
magur adj malgrasa.
mahó(g)ní -ís n mahagono.
mahómedanskur adj mahometana.
maímánuður m majo.
maís -s m maizo.
maka -aði v ŝmiri; makuli; (- í sápu) sapumi, ŝmiri per sapo; (- sig, um dýr) pariĝi, pare kuniĝi.
makalaus adj senekzempla, senkompara, nekomparebla, senegala.
makaskipti npl ŝanĝo de propraĵo (posedaĵo).
maki -a, -ar, m parul(in)o, edz(in)o; (jafningi) egalulo; (tveggja manna -) egalulo al du (homoj,
personoj, viroj).
makindalega adj komforte; maldiligente, senenergie.
makka -aði v intrigi, koluzii.
makkaróna -u, -ur f (hveitipípa) makaronio.
makki -a, -ar m kolkresto (de ĉevalo).
maklegur adj merita, inda.
makráður adj komfortema, maldiligenta.
makríll -s, -ar m (fiskur) skombro.
makræði -is n komfortemo.
makt -ar f potenco; povo.
mala -aði v mueli; (um kött) ŝpini.
malari -a, -ar m muelisto.
malaría -u f malario.
malarkambur m gruza kresto; - rifo.
malarlag n gruza tavolo.
malbika v makadami, surkovri per gruzo kaj asfalto.
malda -aði v (- í móinn) kontraŭdiri, grumble kontraŭdiri.
malir fpl kokso (de bruto).
malla -aði v (sjóða hægt) boletadi; (elda mat) kuiradi; (um hljóðið) plaŭdetadi, ŝmacadi.
malpoki m proviantsako, manĝ(aĵ)osako, tornistro.
malt -s n malto.
maltur adj putreta, iom putriĝinta.
malur -s, -ir m proviantsako, tornistro; valizo.
malurt f absinto.
mamma mömmu, mömmur f patrineto, panjo; patrino.
mammútsdýr n mamuto.
mamsævi f homa vivo (vivdaŭro).
man -s n (þræll, ambátt) sklav(in)o; (mær) knabino, fraŭlino, juna virino.
mana -aði v provoki, defii.
mandla möndlu, möndlur f migdalo.
mandólín -s, - n mandolino.
manga -aði v (prútta) marĉandi; intertrakti vendon (pri vendo); (versla með smávarning) brokanti;
kolporti; ŝakri; (- til við e-n, semja) (inter)trakti kun iu; (við stúlku) amindumi kun knabino
(virino).
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mangan -s n (frumefni: Mn) mangano.
manna -aði v (- skip) homizi, provizi (ekipi) per homoj; (mennta; siða) kulturi, klerigi; civilizi.
manna n (brauð) manao.
mannabyggð f (home, de homoj) loĝata distrikto (loko).
mannaferð f ir(ad)o (pasado) de homoj.
mannafli m forto (kolekto, trupoj) da homoj (soldatoj, militistoj).
mannalegur adj vira, per vira sintenado; belstatura kaj civilizita homo; (rogginn) memfida,
bombasta, ŝvelparola, fiera, brustoŝvela, pava, aroganta, malmodesta.
mannalæti npl aroganteco, malmodesteco, fiereco, bombasto, tropompeco.
mannamál n homa parolo (voĉo).
mannamót n hom-kunveno, -kolektiĝo, -renkontiĝo.
mannamunur m homdiferenco, diferenco de (inter) homoj, interhoma diferenco.
mannapi m antropoida (homsimila) simio.
mannaröð f vico (kolono) da homoj; spaliro.
mannasetning f homa doktrino (regulo).
mannaumingi m mizerulo, kompatindulo.
mannaþefur m odoro de homoj; (finna mannaþef) flar(sent)i odoron de homoj.
mannást f hom(ar)amo, filantropio.
mannát n kanibalismo, manĝado de homa karno.
mannbjörg f savo de homoj.
mannblendinn adj societ-ema, -ama.
mannblót n homofer(ad)o.
mannbroddar mpl (glaci)ŝupikiloj.
mannbætur fpl homkompens(aĵ)o, kompensaĵo pro hommortigo.
manndauði m mortado.
manndáð f vireco, vira forto (kuraĝo), energio; hero-eco, -aĵo.
manndómur m (mannlegt eðli) homeco, homa naturo; (dugur) vireco, energio, vira kapablo (forto).
manndráp n hommortig(ad)o; murdo; masakro, (amasa) hombuĉado.
manndrápari -a, -ar m mortiginto, murdinto.
manndrápsbolli m danĝera (mortiga) pelveto (boateto).
manndrápsveður n vivdanĝera veteraĉo (ŝtormo).
manndyggð f virto.
manneðli n homa naturo, homeco.
manneldi n homa nutr(aĵ)o, vivtenaĵo, vivrimedoj.
mannelskur adj (um dýr) dresita, malsovaĝa, homŝatanta, kiu ŝatas homojn.
manneskja -u, -ur f homo, homa estaĵo, persono.
mannfagnaður m ĝoja festo (kunveno, societo).
mannfall n falo (mortigado, buĉado) da homoj.
mannfellir m mortado (pro plago, malsato, pesto).
mannfélag n homa socio.
mannfélagsfræði f sociologio.
mannfjandi m kanajlo; fripono; diablo.
mannfjöldi m homamaso; nombro da (de) homoj (enloĝantoj); (- á Íslandi) la nombro de la is- landa
popolo.
mannflokkur m homa klaso; homa raso.
mannfræði f antropologio.
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mannfræðingur -s, -ar m antropologo.
mannfundur m kunveno, kunsido.
mannfælinn adj homevitema; homofobia.
manngengur adj surirebla, sekura; subirebla; trairebla, trapasebla.
manngildi n homa valoro (kvalito); karaktero, personeco.
manngjöld npl homkompens(aĵ)o pro hommortigo.
mannglöggur adj kiu facile rekonas (distingas) homojn (memoras pri vizaĝoj).
manngreinarálit n taksado laŭ rango, rangrespekto.
manngrúi m amaso (svarmo) da homoj, homamaso, popolamaso.
manngæska f bonkoreco, nobl(anim)eco; homamo; humaneco; altruismo.
mannhatari -a, -ar m hom-malamanto, -evitulo, mizantropo.
mannhatur n mizantropio.
mannheimar mpl la tera (homa) mondo.
mannhelgi f (leĝe (jure) sekurigita (rajtigita)) persona sekureco (netuŝebleco, rajto).
mannhringur m rondo (cirklo) da homoj.
mannkostir mpl bonaj kvalitoj, virto.
mannkvæmt adv ofte vizitata, frekventata (de vizitantoj); (þar var ekki -) estis malofte vizitata
(soleca) loko.
mannkyn n homaro, homa genro.
mannkynssaga f mondhistorio, historio de la mondo, universala historio.
mannkærleiki m homamo, filantropio; humaneco; altruismo; bonkoreco, nobl(anim)eco.
mannlaus adj senhoma; negardata; senedza, needzinigita; sola.
mannlegur adj hom-a, -eca; (karl-) vira, brava; (göfug-) nobla.
mannleysa -u, -ur f (dáðlaus) sentaŭgulo; malkuraĝulo; (afllaus) malfortulo.
mannlíf n homa vivo.
mannlíkan n (myndastytta) statuo; (mannsmynd) homa figuro (bildo).
mannmargur adj kun (sekvata de) granda nombro da homoj, kun multnombra sekvantaro
(akompanantaro); (hversu -ir eru þeir?) kiom nombraj ili estas?.
mannorð n reputacio; (orðstír) renomo; fam(ec)o.
mannorðsþjófur m misfamiganto, mal-, sen-honoriganto, kalumnianto.
mannraun f provo; danĝero, danĝera situacio, vivdanĝero.
mannréttindi npl rajtoj de la homo, homaj rajtoj.
mannröð f vico (spaliro) da homoj.
mannsaldur m homvivdaŭro, generacio.
mannsbarn n homa estaĵo, vivanta animo; hominfano.
mannsefni n multpromesanta juna vir(in)o, talent(plen)a; (unnusti) fianĉo, estonta edzo.
mannskaðaveður n detrua (mortiga, hompereiga) ventego (neĝoŝtormo, tempesto), uragano.
mannskaði m hompereo, perdo da vivoj; akcidento.
mannskapur -ar m vireco, braveco; kuraĝo; forto, energio; laborantaro, dungitaro.
mannskemma v mal-, sen-honorigi; senmoraligi.
mannskæður adj vivdetrua, mortiga, sangelverŝa, vivdanĝera; (mannskæð orusta) sang(elverŝ)a
batalo; (mannskætt naut) vivdanĝera bovo.
mannslát n morto (de persono).
mannslíki n homa figuro (bildo, formo).
mannspartar mpl (bonaj) ecoj, (bona) naturo, kvalitoj.
mannsvit n homa prudento (intelekto).
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manntafl n ŝako; ŝakludo; ŝak(lud)figuretoj; (leika -) ŝakludi.
manntal n popol-nombrado, -registrado; (taka -) registri (nombri) popolon (enloĝantaron).
manntalsskrá f popolregistro.
manntalsþing n popolregistra kunveno.
mannúð -ur f humaneco; homamo; filantropio; bonkoreco.
mannúðlegur adj humana, filantrop(i)a.
mannval n (el)elektitaj homoj (elektitaro), elito, eminentularo; (um einn) elelektitulo,
plejpreferindulo, disting-ito, -indulo, -(iĝ)ulo, eminentulo, altrangulo.
mannvinur m filantropo, bonkorulo.
mannvirðing f rango; estimo, honoro.
mannvirki n labor(it)aĵo, konstruaĵo.
mannvirkjafræðingur -s, -ar m (konstru)inĝeniero.
mannvit n prudento; saĝo, intelekto, inteligenteco.
mannvonska f malbonfaremo, malic(ec)o.
mannvænlegur adj (mult)-esperiga, -promesa, promesplena juna vir(in)o.
mannýgur adj sovaĝa; danĝera (bovo).
mannþröng f densa (premanta) popol-, hom-amaso, homamasa premo (interpuŝiĝo).
mannæta -u, -ur f kanibalo.
mansal -s n sklav-vendado; (selja -i) vendi kiel sklavon.
mansöngur m am-kanto, -poemo; serenado.
mappa möppu, möppur f paperujo, dokumentujo; teko.
mar -ar m (sjór) maro.
mar -s n (meiðsli) kontuzo; ekimozo.
mar -s, -ir m (hestur) ĉevalo.
mara -aði v (í kafi) flosi sub la surfaco, mergetiĝ(-e flos)i.
mara möru, mörur f inkubo, ŝonga prempezo.
mararbotn m mara fundo, fundo de la maro.
marauður adj tute senneĝa (degelita).
marbakki m kruta (krute dekliva) bordo de maro (marbordo), kruta (abrupta) submarbordo.
marbendill -ils, -lar m marviro, viro de la maro, nikso; koralo.
marblettur m kontuz(it)a makulo, kontuzaĵo, ekimozo.
marðarköttur m mustelkato, foino.
marflatur adj mar-plata, -ebena, tute horizontala (senreliefa, ebena, plata).
marfló f mar-pulo, fuko-pulo.
marg- prefikso oft-e, -a, plurfoj-e, -a.
margbreytni f vari-eco, -emo, diverseco.
margbrotinn adj (fjölbreyttur) multspeca, diversspeca, varia; (flókinn) komplik(it)a, kompleksa,
malsimpla.
margfalda -aði v multobligi, multipliki; multigi.
margfaldari -a, -ar m multobliganto, multiplikanto.
margfaldur adj multobla, plurobla; (margsamanbrotinn) pluroble faldita, refaldita.
margfeldi -is n produto.
margflötungur -s, -ar m multlatero, poligono, multedro.
margfróður adj multescia, klera, instruita.
margfætla -u, -ur f multkrurulo, miriapodo(j).
margföldun -ar f multipliko, multoblig(ad)o.
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margföldunarstofn m multobligato, multiplik-ato, -endo.
margföldunartafla f multipliktabelo, tabelo de multobligado.
margháttaður adj multspeca, divers(manier)a, varia.
marghleypa -u, -ur f revolvero.
marghyrningur m multangulo, poligono.
margir adj pluraj, nombraj; multaj.
margkvæni -is n poligamio.
marglyndur adj = fjöllyndur.
marglytta -u, -ur f meduzo.
margmáll adj multparola, parolema, babilema.
margmenni -is n multaj homoj, amaso da homoj.
marg-oft adj, -sinnis adv plurfoje, tre ofte.
margs konar adj multespeca, plurspeca; divers(spec)a, varia.
margstrendingur m multedro; prismo; poligono.
margtugginn adj remaĉita; plurfoje ripetita; banala.
margur adj multaj, pluraj; nombro (aro, amaso) da.
margvís adj (margfróður) multescia, tre sperta; (fjölkunnugur) sorĉa, sorĉo-pova, -plena; magia;
(kænn) ruza.
margvíslega adv divers(manier)e, varie.
margýgur f sireno, virino de la maro.
margþáttaður adj multbranĉa, diversbranĉa.
margþættur adj plurfadena; multbranĉa, diversbranĉa; multflanka; (flókinn) komplik(it)a,
kompleksa; (fjölbreyttur) mult-, divers-speca, varia.
marhálmur m elimo.
maríugler n glim(vitr)o.
maríuhæna f kokcinelo.
maríulykill m verprimolo.
maríurokkur m (la konstelacio de) kasiopejo.
maríustakkur m alĉemilo.
maríuvöndur m genciano.
mark -s, mörk n (kenni-) marko, signo; (tak-) celo; (skot-) pafcelo, celtabulo; (í knattleik) golo;
golejo; (mynt) marko; (endi-, mörk) limo; konturo; (taka - á) atenti, rigardi kiel gravan (signifan;
konsekvencan); fidi al; konfidi; (til marks um) kiel signon (pruvon); (lítið - er að því) ĝi estas
sensignifa (de malgranda signifo); (leggja e-ð af mörkum) kontribui, doni, liveri kiel
kontribuaĵon (kontingenton).
marka -aði v marki, signi; signifi; (- fyrir e-u) konturi; desegni la konturon de io; (tak-) lim-i; -igi;
(taka mark á) sjá mark.
markaður -s, -ir m foiro; (sölumöguleikar) merkato.
markaskrá f registro (listo) pri (orel)markoj.
markasteinn m limŝtono.
markgreifi m markizo.
marklaus adj (ómarkaður) senmarka, sen marko; (ómerkilegur, -t hjal) sensignifa, sensenca
(babilado).
markleysa -u, -ur f sensencaĵo, sensignifaĵo.
markmið n celo.
markverður adj rimarkinda, notinda, atentinda, observinda; distinginda.
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markvís adj celkonscia.
markvörður m gol(gard)ulo.
marmari -a m marmoro.
marmelaði -is n (frukta) konfitaĵo.
marmennill -s, lar m marviro, nikso.
marra -aði v knari, kraketi; (braka, bresta) kraki; (nísta, ýskra) grinci.
mars m (mánuður) marto; (stjarna) Marso.
marséra -aði v marŝi.
marskálkur m marŝalo.
marsvín -s, - n (hvalur) delfeno; (naggrís) kobajo.
martröð f inkubo.
marvaði -a m (troða -a) tretnaĝi.
marxismi -a m marksismo.
masa -aði v babil(ad)i; (- saman) interbabil(ad)i, konversacii.
mastur -urs, möstur n masto, velstango.
masúrki -a m mazurko.
mat -s n taks(ad)o.
mata -aði v manĝigi, helpi manĝi; (- sig, matast) manĝi; (- krókinn) profiti, plenigi sian monujon
(sakon), plumigi sian neston.
mata mötu f (vistir) provianto, manĝaĵo, nutraĵo; (prests-) pastra salajro.
matargerð f manĝofarado, kuirado.
matargerðarlist f kuirarto, kulinara arto (scienco).
matarhæfi -is n dieto.
matarlyst f apetito.
matarsalt n kuirsalo.
mataræði n dieto; ordinara nutraĵo.
matbaun f pizo.
matbúa v prepari manĝ(aĵ)on, kuiri.
mathákur m manĝegemulo, glutemulo.
matjurt(ir) f legomo(j).
matreiða v = matbúa.
matreiðslubók f kuirlibro, kulinara libro.
matreiðslulist f kulinara arto (scienco), kuirarto.
matsala f manĝovend-ado; -ejo, restoracio, gastejo.
matseðill m manĝokarto, menuo.
matselda -aði v sjá matbúa.
matselja -u, -ur f dommastrino.
matsmaður m (valor)taksisto.
matsveinn m kuiristo.
matsöluhús n restoracio; (með húsnæði) pensiono.
matur -ar m manĝ(aĵ)o, nutraĵo; provianto; (þykja - í e-u) trovi ion interesa, - pikanta.
matvandur adj frandema.
matvæli npl manĝaĵoj, nutraĵoj.
mauk -s n (blanda) miksaĵo, kirlaĵo; (grautur) kaĉo; (deig, soppa) pasto; (ávaxta-) konfitaĵo;
kompoto; marmelado.
maur -s, -ar m formiko; (termíti) termito; (kláða-) akaro; (-ar) amaso da mono.
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maurabú n formikejo.
maurapúki m riĉega avarulo, avara monkolektanto.
maurasýra f formikacido.
maurildi -is, - n fosforesko.
mauræta -u, -ur f (dýr) mirmeleono.
má -ði v viŝi; (- af, af-, - út) elviŝi, forviŝi; (máður) elviŝita; paliĝinta; velkinta; eluzita.
máfur -s, -ar m mevo.
mágkona f bofratino.
mágsemd -ar, -ir f boparenceco, bofrat(in)eco.
mágur -s, -ar m bofrato.
mál -s, - n (mæling) mezuro; mezursistemo; (mælitæki) mezurilo, mezurskalo; (tími, - að hátta)
tempo (por enlitiĝi); (í fyrra -ið) morgaŭ (fru)matene; (þörf, vera - á) bezon-o, -i; (máltíð, í -) (en
ĉiu) manĝ- (ad)o.
mál -s, - n (tungu-) lingvo; idiomo; (tal, ræða) parol(ad)o; parolkapablo; (- fyrir rétti) proceso;
(málefni) afero; (saga; það er langt -) rakonto, historio; (hitta að -i) trovi (renkonti, viziti) iun
(por interparol(ad)i, konversacii kun li), (um blaðamenn) intervjui; (taka e-ð í -) konsideri
aferon; (ekki takandi í -) ne konsiderinda, tute nediskutinde, (tute ne(far)ebla); (flytja mál (tala
máli) e-s) pledi por iu (en ies afero (proceso)); (skiptir ekki máli) tio ne gravas, estas sensignifa.
mála -aði v pentri; farbi; (með vatnslitum) pentri per akvarelo; (- sig) farbi (ŝminki) sian vizaĝon.
málaferli npl procesado; (eiga í -um við e-n) procesadi kontraŭ iu.
málaflutningsmaður m advokato; porparolanto, pledanto.
málaflutningur m proceduro; procesado; pledado.
málafylgjumaður m eminenta advokato, juristo; procesemulo; malmol-, rigid-nukulo.
málagjöld npl soldo; (makleg -) meritita soldo (pago, venĝo).
málaleitun -ar f peto, propono.
málalenging f paroltirado, pleonasmo.
málalið n dungitaro, dungitaj trupoj.
málaliðsmaður m dungito, dungita soldato, soldito.
mála-lok npl, -lykt f fino (de proceduro); rezultato; konkludo.
málamaður m (tungu-) lingvisto, poligloto.
málamatur m intermanĝeto, frumanĝo (matenmanĝo) kaj vespermanĝo.
málamiðlun f kompromiso, interkonsento, intercedo.
málamynd f (til -ar) ŝajnige; supraĵe; hipokrite; pro formo, proforme, laŭforme.
málaralist f pentrarto.
málaratrönur fpl pentrostablo, stativo.
málarekstur m proceduro; procesado.
málari -a, -ar m pentristo; pentrartisto.
málavöxtur m stato (fakto, kaŭzo) de la afero; (hinir sönnu málavextir) la veraj (realaj, efektivaj)
faktoj de la afero.
málband n mezurŝnuro, mezurrubando.
málbein n langosto.
málblær m lingva (parola) tono (sono), tono de lingvo (parolo).
máldagi -a, -ar m kontrakto; ĉarto.
málefnasamband n asocio de la aferoj, aferunio.
málefni n afero, objekto.
málfimur adj fluparola; elokventa.
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málflúr m (líkingar og kenningar) tropo, metaforo, stila (retorika) figuro.
málfrelsi n parollibereco, esprimlibereco.
málfræði f (málvísindi) filologio, lingvistiko; (orðmyndunarfræði) etimologio; (beygingafræði,
kennslubók í -) gramatiko.
málfræðingur -s, -ar m filolog-o, -iisto, lingvisto; gramatikisto; etimologo.
málfundafélag n diskut-klubo, -societo.
málfundur m (pri)diskut-kunveno, -kunsido.
málfæri n parol(manier)o, voĉo; parolorganoj.
málgagn n organo, ĵurnalo.
málgefinn adj parolema, babilema; klaĉema.
málhaltur adj kripleparola, difektparola.
málhress adj parolkapabla, sufiĉe sana por konversacii.
málhvíld f paŭzo.
máli -a m soldo, soldatsalajro; (ganga á mála) solde varbiĝi, soldatiĝi, sin dungi kiel soldato, lasi
sin solde varbi.
málkeimur m akcento; tono.
málkrókar mpl preteksto, sofismo.
málkunnugur adj konanta nur laŭ malofta interparolo, malmulte (supraĵe) konanta iun.
mállaus adj muta, nekapabla paroli.
málleysa -u, -ur f lingvaĉo, ĵargono; (rökleysa í máli) idiotismo, malĝusta lingvo (parolo).
málleysingi -ja, -jar m mutulo.
málliðugur adj fluparola; elokventa.
mállýsing f gramatiko.
mállýska -u, -ur f (málsafbrigði landshluta) dialekto; idiomo; (mállýti, götumál) lingvaĉo, ĵargono,
slango.
málmauðugur adj metal-riĉa, -oza, riĉa de (per) metalo.
málmblendingur m metal-miksaĵo, -kombinaĵo, alojo; amalgamo.
málmfræði f metalurgio.
málm-grjót n, -grýti n metal-hava, -oza ŝtonaĵo, erco, minaĵo.
málmleysingi -ja, -jar m metaloido.
málmnám n elfosado (elminigado) de metaloj (minaĵoj), metalurgio.
málmnámafræði f metalurgio.
málmnemi m metal-elfosisto, -elminigisto, -ministo.
málmur -s, -ar m metalo; (hálf-) metaloido.
málmvatn n mineral(-a )akvo.
málmyndunarfræði f etimologio.
málmþráður m metalfadeno, drato.
málmæð f vejno de metalo, metala vejno.
málning -ar f farbo, kolor(ig)ilo.
málningarvörur fpl farbmaterialoj, kolorigvaroj.
málnyt -u f (málnytupeningur) laktanta brutaro; (mjólk í mál) laktokvanto (enkolektita) de (ĉe)
unufoja melkado.
málóða adj rapidparola, babilaĉa.
málreifur adj parolverva, verve parola; bonhumora, vigla en parolo.
málrófsmaður m diskutemulo, retoro.
málrómur m voĉo; parolsono; tono.
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málsaðili m partio.
málsatriði n punkto de afero.
málsbót f ekskuzo, senkulpiga (praviga) motivo (preteksto), pravigo; apologio.
málsgrein f paragrafo; frazo, propozicio.
málsháttur m proverbo.
málshefjandi -a, -endur m unua parolanto, (parola) enkondukanto.
málshöfðun -ar f ekproces(ad)o.
málskostnaður m kostoj (elspezoj) de (ĉe) proceso.
málskot n apelacio.
málskrúð n vort(-a )parado, parado da belaj vortoj (frazoj).
málsmetandi adj influa (persono), elstaranta, kompetenta.
málsnilld f elokventeco; oratora arto; retoriko; arta (elokventa) stilo.
málsnjall adj elokventa.
málsókn f procesado, (leĝa) persekut(ad)o.
málsrök npl premiso(j).
málstaður m afero, motivo; (taka málstað e-s) proparoli (defendi) ies aferon.
málstamur adj balbut(ant)a.
málstefna f kunsido, konferenco.
málstirður adj malfacile parolanta, balbutanta.
málstofa f ĉambro, (efri -) supera -, (neðri -) malsupera -.
málstokkur m mezur-ilo, -bastono.
málsvari -a, -ar m (verjandi) proparolanto; pledanto, defendanto, advokato; (fulltrúi) reprezentanto,
anstataŭ-ulo, -anto, delegito.
málsverður m (unu) manĝo.
máltíð f manĝo.
máltæki n (orðatiltæki) frazo; parolkutimo; esprimkutimo, dirkutimo; popoldiro; (málsháttur)
proverbo.
málvenja v lingva kutimo, parolkutimo.
málverk n pentraĵo.
málverkasafn n galerio de pentraĵoj; kolekto da pentraĵoj.
málverkasýning f ekspozicio (elmontrado) de pentraĵoj.
málvilla f lingva eraro, solecismo.
málvísindi npl lingvistiko.
málvöndun -ar f lingva purigado; lingvopurismo.
málvöndunarmaður m lingvopur(ig)isto.
málþola adj malpacienca pro malsato (nutromanko).
málþóf n obstrukco, obstrukca interdiskutado; (tefja með -i) obstrukci.
málæði n babil-ado, -emo, -aĉo, muela sencela babilado, parola (vorta) muelado.
mánaðamót npl monatfino, fino de la monato, monatŝanĝo.
mánaðardagur m tago de la monato, dato.
mánaðarlegur adj (ĉiu)monata.
mánaðarrit n monata revuo (skribaĵo, presaĵo).
mánagyðja f diino de la luno, luna nimfo.
mánaskin n lun-lumo, -brilo.
máni -a, -ar m luno, lunarko.
mánudagur m lundo.
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mánuður mánaðar, -ir m monato; (hálfur -) duonmonato; (í hverjum mánuði) ĉiumonate, en ĉiu
monato, ĉiun monaton.
már más, mávar m (máfur) mevo.
máriátla -u, -ur f (maríuerla) motacilo.
mása -aði v spiregi, anheli.
mát -s n (í skák) mortŝako.
máta -aði v (í tafli) ŝakmortigi, mortŝaki, matigi.
máta -aði v (mæla, sníða eftir) (al)mezuri, adapt(mezur)i; alĝustigi; (- föt) (sur)provi (veston).
mátar mpl intimaj amikoj, - kamaradoj.
máti -a, -ar m (hóf) modereco, mezurateco; (háttur) maniero; (mestu mátar) intimaj kamaradoj.
máttar-stoð f, -stólpi m, -súla f, -tré n, -viður m subtena (subporta) trabo (trunko, fosto), ĉef-trabo, trunko; bazo, fundamento; plej grava subten(il)o (apogilo, helpo).
mátt-dreginn, -farinn adj senfort-igita; -iĝinta, konsumita, elĉerpita.
máttlaus adj malforta, senforta; senpova; paralizita.
máttleysi -is n malforteco; paralizo.
máttugur adj (sterkur) forta; (voldugur) potenca, multepova; (fær um) pov(ant)a, kapabla; (al-)
ĉio(n)pova.
máttur -ar m forto; povo, kapablo; potenco.
máttvana adj senpova; paralizita; malforta, senforta.
mátulegur adj ĝustemezura, havanta ĝustan mezuron, konven(ant)a, adaptiĝ(ant)a; ĝustatempa;
oportuna; (vera -) konveni, adaptiĝi; (þetta var þér mátulegt) tion vi meritis, vi ricevis la
meritaĵon.
með prep kun, kune kun; per; inter; (ásamt -) kune kun, kun; (fram -) laŭlonge de; (koma - e-ð) veni
kun io; (gera e-ð - e-u) fari ion per io; (fylla tunnu - vatni) plenigi barelon per akvo; (deila 10 2) dividi 10 per 2; (það var siður - þeim) tio estis kutimo inter ili; (hann var - hinum fyrstu) li
estis inter la unuaj; (- öllu) tute, plene, komplete; (fara - her á hendur) konduki militon (armeon)
kontraŭ; (þann dag og nóttina -) la tagon kaj la sekvantan nokton (ankaŭ la nokton).
meðal- prefikso mez-, meza, mezgrada; norm(al)a; ordinara.
meðal prep (á -) inter.
meðal -s, -ul, (-öl) n (lyf) medikamento, medicinaĵo; (ráð, úrræði, aðferð) rimedo, metodo, perilo;
(tilgangurinn helgar ekki -ið) la celo ne pravigas la rimedon (metodon).
meðalaskrá f farmakopeo.
meðalár n normala (ordinara) jaro.
meðalganga f interveno, perado.
meðalgöngumaður m peranto, intervenanto.
meðalhiti m mezgrada temperaturo.
meðalhóf n modereco; mezurateco; mezvojo.
meðalkafli m glavtenilo, fusto.
meðallag n mez-grado, -nombro, -kvanto; -valoro, -kvalito; -grando; modereco.
meðalmaður m ordinara (mezkvalita) homo; homo de mezalta staturo.
meðaltal n meznombro, mezkvanto.
meðalvegur m mezvojo.
meðalvit n ordinara (normala) prudento (inteligenteco).
meðan konj dum; dume.
meðaumk(v)un -ar f kompato.
meðaumk(v)unarlaus adj senkompata; senindulga.
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meðborgari m samurbano, samcivitano, samregnano.
meðbróðir m kunfrato, kunulo.
meðeigandi m kunposedanto, kompaniano.
meðferð f traktado; manipulo; manovro.
meðferðis adv (hafa -) kunporti, porti kun si, kunhavi.
meðfram adv (jafnframt) ankaŭ; krome; plie; samtempe; (fram með) laŭlonge de.
meðfæddur adj kunnaskita, denaska, natura.
meðfæri n tasko (afero) farebla (traktebla), problemo solvebla, io manipulebla (manovrebla); (það
er einskis -) ĝi superas ĉies fortojn.
meðganga v konfesi, jesi, rekoni.
meðgjöf f (ómaga) alimento; (aukaborgun) alpago, plipago, krompago.
meðgöngutími m tempo (periodo) de gravedeco; (sjúkdóms) tempo de infektado.
meðhald n favoro; helpo, subteno.
meðhjálpari m (kun)helpanto, asistanto; (í kirkju) diakono.
meðhöndla v manuzi; manipuli; manovri; (fara vel (illa) með e-n) trakti.
meðkenna v konfesi; rekoni.
meðlag n alimento.
meðlimur m ano, membro.
meðlæti -is n prospero; feliĉo; favoro.
meðmæla-bréf n, -vottorð n rekomenda atesto, referenco.
meðmæli npl rekomendo.
meðmæltur adj rekomendanta, favora, subtena.
meðskapaður adj kunnaskita, denaska, natura; imanenta.
meðtaka v (fá) ricevi; (veita viðtöku) akcepti.
meðtalinn adj enkalkulita, inkluziva.
meðtækilegur adj (um áhrif) impres-ebla, -iĝema; (um sjúkdóm) infektebla, neimuna.
meðvitandi adj (vera sér -) (mem)konscia.
meðvitund f konscio; (missa -) senkonsciiĝi, perdi la konscion, sveni, sinkopi.
meðvitundarlaus adj senkonscia, en svena (sinkopa) stato.
mega má, mátti, mátt v (megna) povi, ebli, kapabli; (hafa leyfi til) havi permeson, esti permesat-a, e; rajti (pri io, ion, fari); (má ég spyrja) ĉu estas permesate demandi, ĉu vi permesas ke mi
demandu (al mi demandi); (- til að gera e-ð) devi; (- betur) esti la pli forta, superi, venki; (- sín
mikils (lítils)) havi (mal)grandan influon (aŭtoritaton, kompetentecon); (vel megandi) bonstata,
riĉa.
megin adv (báðum (beggja) -) ambaŭflanke, en (ĉe) ambaŭ flankoj; (öðru(m) -) unuflanke, en (ĉe)
unu flanko; (hinu(m) -) aliflanke, en (ĉe) la alia flanko; (hægra (vinstra) -) (mal)dekstre, ĉe (en,
sur) la (mal)dekstra flanko.
megin -s n (afl) forto, povo; (í samsetn. = aðal-) ĉef-, ĉefa, precipa, plej grava; centra.
meginatriði n ĉef(-a )punkto, precipa (plej grava) punkto, kerno.
meginland n kontinento, ĉeflando.
meginregla f fundamenta regulo, principo; maksimo; (frumsannindi) aksiomo.
meginstöð f ĉefa stacio (punkto), centro.
meginþorri m la ĉefa (plej granda) parto.
megn adj fortega; intensa; grandega; severa; akra; amara; (mér er það um -) ĝi superas miajn
fortojn.
megna -aði v povi, kapabli.
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megnugur adj kapabla, povanta.
megra -aði v malgrasigi.
megrunar-sótt f, -sýki f malgras(iĝ)malsano, marasmo.
megurð -ar f malgraseco.
meiða meiddi v vundi, dolorigi; (móðga) ofendi.
meiður -s, -ar m fosto, stango, trunko; arbo; trabo; (á sleða) glit-trabo, -tabulo (de sledo); (standa á
öndverðum meið) kontraŭstari, opozicii, oponi, havi malsaman opinion.
meiðyrði -is, - n ofendaj vortoj, misfamigo, kalumnio.
mein -s, - n (skaði) damaĝo, malutilo; (-semd) vundo; ulcero; (kenna sér einskis -s) esti (sin senti)
tute sana; (ást í -um) neleĝa (peka, kulpa) am(intrig)o; adulto; sangadulto; (-i blandinn) venena.
meina -aði v (banna, hindra) malpermesi, malhelpi; (ætla, hyggja) opinii, kredi; (eiga við, benda til,
sveigja að) aludi, celi; voli (intenci) diri.
meinafræði fsenfl patologio.
meinasauður m cerbmalsana ŝafo (pro eĥinokoka ŝvelaĵo).
meinbugir mpl kontraŭdiro, malhelpo, baro, maleco.
meinbæginn adj malbonnatura, malica.
meindýr n malutila besto (insekto).
meinfyndinn adj spritega; ege ŝercema, ironia.
meinhæðinn adj akre (morde) mokema, sarkasma.
meining -ar, -ar f (skoðun) opinio; (merking) signifo, senco; (fyrirætlun) intenco; (tilbending)
aludo.
meinlaus adj sendanĝera, nemalutila; senkulpa; sendolora; bonanima.
meinlegur adj malutila, maloportuna; (í orðum) akre mokema, sarkasma.
meinloka f konfuzaj ideoj, (penso)konfuz-iĝo, -aĵo, kolapso de la memoro, fiksa ideo, absurd-eco, aĵo.
meinlætalifnaður m asketismo.
meinlætamaður m asketo.
meinsemd -ar, -ir f malsano, vundo; ulcero; tumoro; difekto.
meinsemi f (illgirni) malico; malbonnaturo; ĉikaneco; (mótlæti) malfeliĉo, mizero.
meinsæri -is, - n falsa ĵuro, ĵurrompo.
meinsærismaður m ĵurrompinto, falsĵurinto.
meint adv (verða - (af) við) malsanigi, malutili al ies sano; malsaniĝi de.
meinvættur m malutila (danĝera, terura) estaĵo.
meinyrtur adj amare (akre, pike) parola, pikvorta, sarkasma.
meir adv (af mjög) pli, en pli alta grado; (framar, lengur) plu; pli long(temp)e.
meiri adj (af mikill) pli, pligranda, -alta, -nombra, -supera; (meira af e-u) pli da.
meirihluti m plimulto; pli granda parto (kvanto, nombro).
meis -s, -ar m furaĝ(o)(lat)kesto, fojnokorbo.
meistarapróf n magistra ekzameno.
meistaraverk n majstra verko.
meistari -a, -ar m majstro; metia (profesia) majstro; (háskólanafnbót) magistro; (snillingur)
virtuozo, majstro; (húsbóndi) mastro; (- Jón) magistro Jon; (skóla-) majstro, lernejmastro;
(íþrótta-) ĉampiono.
meitill -s, -lar m ĉizilo.
meitla -aði v ĉizi, for-, de-haki per ĉizilo.
mek(k)anískur adj meĥanika.
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mektugur adj (voldugur) potenca; eminenta, altranga; grandega; (ágætur) belega, ĉarmega; bonega.
melétinn adj tineomordita.
melfluga f tineo, tinea papilio.
melgresi -is n sabla elimo.
mella -u, -ur f (skækja) prostituitino, publikulino, am(o)vendistino; (skessa) gigantino; (móðurdýr)
idohava hundino, - katino, - vulpino; (kartafla) terpompatrino.
melóna -u, -ur f melono.
melrakki m vulpo.
melta melti v digesti; (- e-ð með sér) longe konsideri (pripensi).
meltingarfæri n digestorganoj.
meltingarvegur m digestkanalo.
melur -s, -ar m gruzoplena tero, - ebenaĵo, - altaĵo, gruzaĵo; (mölur) tineo; (melgras) sabla elimo.
men -s, - n kolornamaĵo, ĉirkaŭkolo.
menga -aði v enmiksi.
menja -u f minio.
menjar fpl (sjá minjar); (bera e-s -) porti la stampon (signon) de io.
menning -ar f (mannrækt, menntun) kulturo; bonedukiteco; instruiteco, klereco; (sið-) civilizacio,
civiliz(ec)o.
menningarríki n kulturŝtato.
menningarsaga f kulturhistorio.
menningarstig n kultur-ŝtupo, -nivelo; ŝtupo de civiliz-o, -eco, -acio.
menningarþjóð f kulturpopolo; civilizita popolo (nacio).
mennska -u f homa naturo, karaktero; homeco; humaneco; (í sams. (góð)-) (bon)eco.
mennskur adj homa; (- maður) homa estaĵo, homo.
mennta -aði v (rækta) kulturi; (siða) civilizi; (kenna) instrui; (fræða) klerigi; (ala upp) (bon)eduki;
(- sig í e-u) studi, lerni; sin klerigi.
menntabrá f lernavido.
menntabúr n muzeo.
menntaður adj kulturita; instruita, multon studinta; kler(igit)a; civilizita.
menntagyðja f muzo.
menntamaður m instruitulo, klerulo.
menntamál npl priinstruaj (klerigaj, edukaj) aferoj.
menntamálaráðherra m ministro pri (de) publika instruado (klerigado).
menntaskóli m gimnazio, liceo.
menntaþroski m spirita maturiĝo (disvolviĝo).
menntun -ar f sjá menning.
menntunarástand n stato de kulturo, - civiliz-o, -eco, -acio.
menntunarlaus adj neinstruita, malklera, senkultura; necivilizita, barbara, kruda.
mergð -ar, -ir f granda nombro (kvanto), amaso, aro.
mergund -ar, -ir f medolvundo, vundo en la medolon.
mergur -s, -ir m medolo; (- máls) kerna esenco, kvintesenco, plejgraveco, medolo (de iu afero);
(eyrna-) cerumeno.
meri -ar, -ar f ĉevalino.
merja marði, marið v kontuzi; (- sundur, mola) dispecetigi, frakasi, pisti; (- e-ð í gegn) (el)fari ion
grandpene (per granda peno), pene trapasi; pene trapasigi ion.
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merki -is, - n marko; signo, distingilo; insigno; (ljós-, bending) signalo; (tignar-) signo de rango,
insigno; (einkenni, félags-) emblemo, insigno; (skjaldar-) blazon-o, -ŝildo; ((gunn)- fáni)
standardo; (á húfu) insigno, emblemo; kokardo; (sjúkdómseinkenni) simptomo, signo; (tákn,
(mynd); einkunn) atributo; emblemo; (in)signo; simbolo; (landa-) landlimo, marko de limo;
(stjörnu-) konstelacio, stelgrupo; (gefa -) fari signon, signali; (- eftir e-ð) postsigno.
merkilegur adj (athyglisverður) rimarkinda, atentinda, meritanta atenton; grava; (furðulegur)
stranga; mirinda; (mikilhæfur) elstara, eminenta, distingiĝa, grava, signifoplena; (rembilátur)
aroganta; bombasta, fiera, brustoŝvela, parada, pava.
merking -ar, -ar f markado; (þýðing) senco; signifo.
merkingarfræði fsenfl semantiko.
merkisberi m standardportisto.
merkisprestur m eminenta (elstara, distingiĝa) pastro.
merkisteinn m mark-; lim-ŝtono.
merkistöng f markstango; flag-, standard-stango.
merkja -ti v marki, meti markon (signon) sur; (þýða) signifi; havi (difinitan) sencon de; (taka eftir)
rimarki, priatenti; percepti, senti; (tákna) simboli; atributi.
merkjanlegur adj rimarkebla; perceptebla, sentebla; klara, evidenta.
merkorður adj fidinda, kies vortojn oni povas fidi.
merkur adj (mikilsverður) elstara, eminenta, distingiĝa; respektinda, estiminda; grava, (grand-,
mult-)signifa; tre fidinda; rimarkinda; (frægur) fama, renom(it)a, (vaste) diskonata.
messa -u, -ur f diservo; (kaþólsk) meso; (syngja -u) fari diservon; legi (kanti) meson; (Páls-) la tago
de sankta Paŭlo.
messing -s n latuno.
messufall n diservomalesto.
messufólk n diservaj al-, apud-, ĉe-estantoj, vizitantoj de la preĝejo.
messugerð f diservo; meso.
messu-klæði n, -skrúði m diserva vesto, ornato.
messuvín n eŭkaristia (komunia, sakramenta) vino.
mestallur adj preskaŭ tuta.
mestmegnis adv plejparte.
mestur adj (hástig af mikill) plej (granda, multa, alta, supera); (hin mesta sæmd) la plej granda
honoro; (hann er - maðurinn) li superas ĉiujn, (estas la plej supera); (að mestu leyti) plejparte; (í
mesta lagi) plejaltgrade, en la plej alta grado, maksimume.
met -s, - n (metaskálar) pesil-o, -taso; vekto; (vera þungur á - unum) pezigi la vekton, esti peza sur
la pesil(tas)o; (vera í miklum -um) esti alte taksata (ŝatata; respektata), ĝui apartan favoron
(ŝat(atec)on, reputacion; respekton, estimon) ĉe (de) iu; (íþrótta-) rekordo; (hafa - í e-u) posedi la
rekordon.
meta mat, mátum, metið v taksi; (- mikils, virða) alte taksi, estimi, respekti; (þykja gott (vænt um),
falla vel) ŝati; trovi plaĉon ie (en io); (metast um e-ð) (inter)kontesti, interdisputi.
metaskál f pesiltaso.
metár n rekorda jaro.
metfé n tre alte taksata objekto (besto), valoraĵo, tresoro.
methafi m rekordulo.
metnaðar-fullur, -gjarn adj ambicia, glorama.
metnaðar-fýsn f, -girnd f, -girni fsenfl ambicio; gloramo, honoramo.
metnaður -ar m ambicio; (heiður, álit) honoro; reputacio.
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metorð n rango, honoro, honorposteno; altestimo.
metorðagjarn adj rangavida; honorama, glorama.
metorðamaður m altrangulo.
metramál n metra sistemo; metra mezurilo.
metramíla f (10 km) miriametro.
metri -a, -ar m metro.
metta -aði v (seðja) satigi; (í efnafr., - loft) saturi.
mey -jar, -jar f (ósnortin mær) virgulino; ĉastulino; (ung stúlka, ungmær) junulino, fraŭlino.
meybarn n infanino.
meydómur m virgeco.
meyjarhaft n himeno.
meykerling f maljuna fraŭlino.
meykóngur m (reganta) reĝino, regantino.
meyljón n sfinkso.
meyr adj mola.
meyrlyndur adj mol-kora; -anima, -karaktera.
mél -s n (á beisli) (brida) buŝpeco, enbuŝaĵo.
mél -s n sjá mjöl.
méla -aði v pulvorigi; pisti; frakasi.
mið -s, - n (miðja) mezo, centro, (sem er í miðið) centra; meza; (í sams.) mez-; centr-; inter-; (mark) celo; (fiski-) fiŝbanko; (- á landi, af sjó) orientaĵo, marko (fiksa punkto, celo) por sin orienti,
(lokalizi).
miða -aði v (- að, á, til) celi; (- niður, út stað) marki la direkton (kaj distancon) de loko, lokalizi; (við, fara eftir) al-, laŭ-celi, laŭdirekti; (- við, bera saman) kompari kun; (- áfram) antaŭeniri,
progresi.
miðaftann m vespermezo, je la 6-a vespere.
miðaldir fpl mezepoko.
miðaldra adj mezaĝa.
miðbaugsfirð f ekvatora dekliniĝo.
miðbaugur m ekvatoro.
miðbil n mezo, meza parto, centro.
mið-dagur m, -degi n tagmezo.
miðdegis-blundur m, -hvíld f posttagmanĝa dormo, siesto.
miðdegis-matur m, -verður m tagmanĝo.
miðdepill m centra (meza, ĉefa) punkto; centro, mezo.
miðdepilslína f centra linio, akso.
miðflokkur m centra partio; meza klaso.
miðflóttaafl n centrifuga (decentrokura) forto.
miðfælinn adj centrifuga, decentrokura.
miðhandarbein n metakarpeo, ostaro de la manplato.
miðhluti m meza (centra) parto, mezo, centro.
miði -a, -ar m paper(foli)eto; slipo; karteto; (aðgöngu-, happdrættis-, seðill) bileto; (arð-, afklippa)
kupono; (vöru-, álímingur) etikedo.
miðill -ils, -lar m (anda-) mediumo; (miðlari) peranto; makleristo; (gjald-) pagper-o, -ilo, -aĵo.
miðils-gáfa f, -hæfileiki m mediuma kapablo (povo, talento).
miðja -u, -ur f mezo, centro; (í miðju) meze de, - en, - inter, en la mezo (centro) de.
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miðjarðar(legur) adj (liggjandi við miðbaug) ekvatora, tropika.
Miðjarðarhaf n Mediteraneo.
miðjarðarlína f ekvatoro.
miðkirkja f ĉefa (meza) navo.
miðla -aði v doni, poparte dividi, disdoni al ĉiu sian parton (porcion); (- málum) fari (aranĝi)
kompromison, peri (interveni) por akordigi, kompromisi.
miðlari -a, -ar m peranto; makleristo.
miðleiðis adv duon-voje, -vojon.
miðleitinn adj centripeta, alcentrokura.
miðlína -u, -ur f centra linio; (í þríhyrningi) mediano; (í hring) diametro.
miðlunarmál n kompromiso.
miðlungi, miðlungs adv mez-, meze, mezgrad-e, -a, mezvalor-e, -a, mezkvalit-e, -a; (- góðgjarn) ne
pli ol mezgrade bonkora; malica.
miðlungsmaður m sjá meðalmaður.
miðmjór adj maldiktalia; beltalia.
miðmundaskeið n la tempo ĉirkaŭ 13.30.
miðmynd f (í málfr.) refleksiva formo.
miðnætti -is n noktomezo.
miðpunktur m centra punkto, centro, mezo.
miðsnesi -is, - n mezkartilago de la nazo.
miðsóknarafl n centripeta forto.
miðstig n mezgrado; (í málfr.) komparativo.
miðstjórn f centra estraro.
miðstöð f centr-o, -ejo, centra stacio.
miðstöðvarhitun f centra hejtado.
miðsumar n somermezo.
miðsvetrarpróf n mezvintra (vintromeza) ekzameno.
miðsvæði n mezo de loko (spaco), centro.
miðsækinn adj centripeta.
miður adv (miðst. af lítt) malpli(-grade), (bon-e, -a, grand-e, -a, fort-e, -a); (- vel) ne tute bone;
malbone, domaĝe; (þykja -) bedaŭri, penti, malĝoji; domaĝi; esti malkontenta pri; (því er verr og
-) bedaŭrinde, malfeliĉe; domaĝe.
Miðveldin npl La Centraj Potencoj (Ŝtatoj) (en la unua mond- milito).
miðvikudagur m merkredo.
miðþiljur fpl interferdeko.
miðöld f (jarðsögunnar) meza terperiodo.
migta -aði v (seitla) (el-, tra-, de-) guteti (-flueti); (dunda) malrapide (maldiligente) labori (agi).
mikilfenglegur adj grandioza; impona; majesta; pompa.
mikilhæfur adj mult-kapabla, -kvalifikita, (tre) kompetenta; elstara, eminenta.
mikill adj (stór) granda; (um magn, mergð) multa; multe da, multo de; granda kvanto (nombro) da
(de); (mikil á) granda rivero; (í vexti) ŝvelinta rivero; (- maður) granda, eminenta, elstara homo
(persono); (- á lofti) ŝvelparola, bombasta, fiera; (skipta miklu) gravi, esti grava; (miklu betri)
multe pli bona; (mikill vexti) grandstatura, alt(statur)a.
mikilmannlegur adj majesta.
mikilmenni -is, - n eminentulo, grandulo.
mikilmennska f aroganteco; fiereco, tromemfido, bombasto, ŝvelparolo; malmodesteco.
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mikilsháttar adj grava, rimarkinda; elstara; eminenta; altranga.
mikilsmegandi adj influoriĉa.
mikilsmetinn adj alte taksata; ŝatata; altestimata.
mikils-varðandi, -verður adj grava, de granda signifo (graveco), signifoplena.
mikilúð-legur, -ugur adj severtrajta.
mikilvægur adj multepeza; grava, signifoplena, de granda signifo.
mikla -aði v grandigi, troigi; (miklast af e-u) fanfaroni, sin glori (bombaste laŭdi).
mildi fsenfl (blíð-a, -leiki; hægð) mildeco; malsevereco; humaneco; dolĉeco; kviet(ec)o;
seren(ec)o; (miskunnsemi, náð) indulg(em)o, graco (de Dio); (gjaf-) donemo, malavareco; (guðs
-, mesta -) dia graco, granda feliĉo.
mildur adj milda; dolĉa; kvieta; serena; malsevera; indulg(em)a, pardonema; humana; (- af fé)
donema, malavara.
milla -u, -ur f (á upphlut) ora (arĝenta) agrafingo.
milli prep inter; (tala um e-ð sín á -) interparoli, paroli inter si; (ganga á -) interveni, sin intermeti
(enmiksi); aranĝi kompromison; (gefa á -) inter-, al- pagi, aldoni; (þess á -) intertempe; -mite.
millibil n (í rúmi) interspaco; (í tíma) intertempo, intervalo, intertempa periodo; intermito; (með
vissu -i) per certa intervalo, intermite.
milliferðaskip n transportŝipo.
milligangur m inter-, tra-irejo, -pasejo.
milligerð f inter-aĵo, -muro, vando.
milligjöf f inter-aldono, -pago, alpago.
milligöngumaður m peranto, inter-ulo, -venanto; makleristo.
millipils n subjupo.
milliríkjasamningur m interregna, internacia kontrakto, - konvencio.
millirödd f mez(alta )voĉo, intervoĉo, aldo, dua tenoro.
millisíld f mezgranda haringo.
milliskyrta f ĉemizo.
milliþinganefnd f interparlamenta komisiono (komitato).
millí-gramm n, -metri m miligramo, -metro.
milljarður -s, -ar m miliardo.
milljón -ar, -ir f miliono.
milljónamæringur m milionulo.
milti -is, - n lieno.
miltisbólga f inflamo de la lieno, lienbrulumo.
miltis-brandur m, -bruni m antrakso.
minjagripur m memoraĵo, memoriga donaco.
minjar fpl memorigaĵo, memorsigno; (leifar, spor) restaĵo, postsigno, postlasita(j) signo(j); (bera e-s
-) porti la stampon (signon) de io.
minkur -s, -ar m putoro.
minn pronposes mia.
minna -ti v (e-ð minnir á e-ð) io memorigas pri io; (- e-n á e-ð) rememorigi iun pri, revoki
(revenigi, refreŝigi) al iu la memoron pri; (mig minnir) ŝajnas al mi; mi pensas ke.
minnast -tist v rememori, revoki (refreŝigi) en sia spirito la memoron pri; (- við e-n) kisi; (- á e-ð)
mencii.
minni adj (miðstig af lítill) pli malgranda, malalta, malmulta, malpli granda (alta); (minna af e-u)
malpli da io, malplimulte da.
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minni -is, - n memoro; (hafa e-ð í -) teni (gardi, konservi) ion en la memoro (la memoron pri io),
noti al si en la memoro; (skál, skálaræða) tosto; (drekka - e-s) tosti (por iu); (mæla fyrir -) fari
tostan paroladon, tosti; (ekki í manna -) en tempo(j) ne plu memorebla(j), de post tempo
nememorebla.
minnihluti m malplimulto.
minning -ar f rememoro; memoro; (í -u e-s, til -ar um e-ð) memore de, por memorigo pri.
minningargjöf f memoriga donaco, memoraĵo, donaco memore de.
minningarhátíð f (re)memoriga festo, festo memore de iu.
minningarrit n memoraĵo, memuaro, memoriga skribaĵo, skribaĵo memore de iu (io).
minningarspjald n memoriga karto, memorkarto.
minnisbók f notlibro; agendo, memor(ig)ilo.
minnisleysi n malbona memoro, forgesemo; (minnisbilun) amnezio, memorperdo.
minnislist f memor(tek)niko.
minnismerki n memorsigno, memorigaĵo; monumento.
minnispeningur m medalo.
minnisstæður adj memoriga, neforgesebla.
minnisvarði m monumento, memorsigno.
minnisverður adj memorinda.
minnka -aði v (pli)malgrand-igi, -iĝi, malpli-igi, -iĝi; (draga úr) redukti.
minnkun -ar f (smán) honto; hontindaĵo; malhonoro.
minnugur adj havanta (kiu havas) bonan memoron; (vera e-s -) bone memori (rememori) pri.
mis adv (á -, á víxl) altern(ant)e; (leggja á -) (alterne) transverse meti (kuŝigi), kruc(ig)i; (farast á -)
preter-pasi, -iri unu la alian; (fara e-s á -) preterpasi, -lasi (perdi) la bonŝancon (akiri, ricevi ion),
io iras al iu preter la buŝo; (í samsetn. mis-) mis-, erare, malĝuste; malegale; diference, malsame;
diverse, varie; alterne.
misbeita v misuzi, misapliki.
misbjóða v (móðga) ofendi; (misnota) trouzi, misuzi.
misbrestur m manko, difekto, misperfektiĝado.
misdægurt adj (verða aldrei -) neniam malsaniĝi unu tagon, ĉiam esti je perfekta sano.
misfarir fpl mis-, mal-sukceso, malfeliĉa rezultato; fiasko; akcidento.
misfella f misfaldo, misaĵo; manko; misfoldo; malrektaĵo.
misgáningur m misatento, eraro.
mis-gerð f, -gerningur m misfaro, malbonfaro; peko; krimo.
misgerðamaður m malbonfaranto, pekulo, krimulo.
misgrip npl erarpreno, eraro, mispreno; (í -um) erar(pren)e.
misheppnast v malsukcesi, malprosperi; fiaski.
misherma v mis-diri; -rakonti; -raporti; -informi; malkorekte (erare) diri o. s. frv.
misheyra v misaŭdi, malkorekte aŭdi, eraraŭdi.
mishljóðan f missono, disonanco, malharmonia agordo, mis-, malagordo, mis-, mal-harmonio; mis, mal-akordo; (ósamlyndi) malkonkordo, malakordo (malkonsento) de opinioj.
mishæð f malebenaĵo; (í útskurði) reliefo.
misindismaður m homo (persono) kun tre malbona (dubinda) karaktero (reputacio); fripono,
kanajlo.
misjafn adj (ójafn að stærð eða gæðum, ólíkur) malegala; malsama; malsimila, diferenca; varia;
(ósléttur) malebena, malglata; reliefa.
miski -a, -ar m malutilo, domaĝo, malprofito.
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misklíð f konflikto, malkonsento, malkonkordo, malakordo de opinioj; disputo; malpaco.
miskunn -ar f indulgo; pardonem(ec)o; kompat(em)o; malsevereco.
miskunna -aði v (þyrma) indulgi; pardoni; (hafa meðaumkun með) kompati.
miskunnarlaus adj senindulga; senkompata, malkompatema, nepardonema; severa; senkora; kruela.
miskunnsamur adj indulg(em)a; kompatema; (hinn miskunnsami Samverji) la kompatema
Samariano.
mislagður adj (alterne) transverse metita (kuŝigita), krucigita; (vera -ar hendur) malbone (fuŝe)
labori (de tempo al tempo).
mislangur adj malegale longa.
misleitur adj variaspekta, varia.
mislesa v mislegi, erarlegi.
mislingar mpl morbilo.
mislitur adj (litaður) kolora, kolorigita; (marglitur) multkolora; mikskolora; diverskolora;
varikolora, ŝanĝkolora.
mislíka v neŝati, esti malkontenta pri (per, pro); (gremjast, móðgast) ĉagrenetiĝi, ofendetiĝi,
koleretiĝi.
mislyndur adj ŝanĝhumora, varihumora, malbonhumora; kaprica.
mismiðja f ekscentriko.
mismikill adj de malegala (malsama, diferenca) kvanto (multeco).
misminna v mismemori, erarmemori.
mismuna v diferenci, varii; malegale disdividi.
mismunur m diferenco; (margbreytileiki) diverseco; varieco; malsameco; (- í reikningsfærslu)
saldo.
mismæli -is, - n misparolo, erarparolo.
misnota v misuzi; trouzi.
misráðið adj malprudente decidita, malbone pripensita (konsiderita); miskonsilita.
misreikna v miskalkuli, erarkalkuli.
misrétti -is n malegala rajto, malegalrajteco.
misrita v misskribi, erarskribi.
misræði v miskonsilo; misdecido; malbona (malprudenta) konsilo (decido); (ólán) malfeliĉo; (með
hjónum) mezalianco, misedziĝo.
missa -ti v (glata) perdi; (- marks) maltrafi; (vera án) esti sen, malhavi, seniĝi (esti senigita) je io; (fótanna) glitfali, fali; (- mikils) multon perdi, suferi granda(j)n perdo(j)n; (ef þín (hans, hennar)
missir við) se mi (ni) perdos vin (lin, ŝin); se vi (li, ŝi) mortos.
missaga adj ne-, sen-konsekvence parolanta.
misseraskipti npl sezonŝanĝo.
misseri -is, - n jarduono, duonjaro, (periodo de) ses monatoj; sezono.
misserisgamall adj duonjara, sesmonata.
misserisvindur m (monsún) musono.
missir -is m perdo.
missiri = misseri.
misskilja v miskompreni, erarkompreni.
misskipta v malegale disdividi (distribui, dispartigi, disdoni).
misskynjun f mispercepto; iluzio, miraĝo; eraro.
missmíði f mislaboro, misfaro, misaĵo, fuŝ-aĵo, -laboro.
misstíga v mispaŝi.
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missvefn m mal-, ne-regula dormo, misdormo, manko de dormo.
missýnast v misvidi, erarvidi, vidtrompiĝi; erari.
missýning f misvido, erarvido; eraro; (glapsýn, blekking, loftsýn) vidotrompiĝo, iluzio; miraĝo,
fatamorgano.
missætti -is n malkonsento, malkonkordo, malakordo de opinioj, disunuiĝo.
mistakast v mal-, mis-sukcesi, -prosperi.
mistalning f mis-, erar-kalkulo.
mistelja v mis-, erar-nombri, -kalkuli.
mistilteinn m visko.
mistur -urs, - n polv(o)nebuleto, nebuleca malhelo.
mistækur adj kaprica; kiu ne ĉiam egalbone laboras, kiu ofte fuŝ- laboras.
mistök npl mis-, erar-ago, -laboro, kapto; eraro; malsukceso.
misvinda adj vari-venta, -blova, ŝanĝ-venta, -blova.
misvirða v malŝati, malestimi, malrespekti.
misvitur adj ne ĉiam egale saĝa (prudenta).
misvísun f devio.
misvíxl adv (á -) alterne transverse, zigzage.
misþyrma v malbonege (kruele) trakti (turmenti), turmentegi, torturi.
mitti -is, - n talio.
mittisgrannur adj maldika ĉe la talio, (tali)svelta, (tali)gracila.
míga meig, migum, migið v urini, pisi.
míla -u, -ur f mejlo.
mílufjórðungur m kvaronmejlo.
mínúta -u, -ur f minuto.
mítur -urs, - n mitro; (- páfa) tiaro; (- höfuðpresta Gyðinga) cidaro.
mjaðarjurt f (spireo) ulmario, kampreĝino.
mjaðmabein n iliumo, koksosto.
mjaðmabelti n koksozono.
mjaðmagrind f koksostaro, koksopelvo.
mjaðmarhnykkur m (í glímu) koksosvingĵeto.
mjaðmaskál f koksopelvo.
mjaka -aði v moveti, ekmovi.
mjallhvítur adj neĝ(o)blanka.
mjalli -a m prudento; (ekki með öllum -) ne kun tute sana prudento, ne (paroli) kun plena saĝo.
mjaltakona f melkistino.
mjaltir fpl melkado; tempo de melkado.
mjatla -aði v po-pecete, -partete, -porciete doni (trans-igi, -porti, -loki).
mjálma -aði v miaŭi.
mjóaleggur m maldikkruro.
mjódd -ar, -ir f maldikeco; maldikaĵo, maldika parto; (þrengsli) mallarĝeco; mallarĝaĵo, mallarĝa
parto.
mjó-girni n, -görn f maldika intesto.
mjóhryggur m maldika spino (vertebraro), lumbo.
mjóhundur m leporhundo.
mjókka -aði v plimaldik-igi, -iĝi, plimallarĝ-igi, -iĝi; (grennast) pli-sveltiĝi, -graciliĝi.
mjóleitur adj mallarĝ-, malgrasvizaĝa.
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mjólk -ur f lakto.
mjólka -aði v (- kú) melki; (um kú) lakti.
mjólkurafurðir fpl laktoproduktaĵoj.
mjólkurbarn n suĉinfano, infano nutrata per lakto; infano ŝatanta laktan dieton (lakton).
mjólkurbú n lakt(oprodukt)ejo, laktobieno.
mjólkurfénaður m laktanta brutaro.
mjólkurhlaup n kazeo.
mjólkurkýr f laktanta bovino; (ágæt -) unuaklasa laktobovino.
mjólkursteinn m alabastro, lakt(ec)a ŝtono.
mjólkursýra f lakta acido.
mjór adj (ekki digur; grannur) maldika; svelta, gracila; (ekki breiður, þröngur) mallarĝa.
mjó-raddaður, -róma adj maldikvoĉa, akrevoĉa, kun (per) akresona voĉo; (í músík) falseta.
mjósleginn adj svelta, gracila.
mjóturn m minareto.
mjúkfelldur adj moleca; delikata; milda; dolĉa.
mjúkhendur adj delikatmana.
mjúkholda adj molkarna, nemuskola.
mjúkmáll adj mildparola; dolĉparola; flatparola; (vera -) flati per mielaj vortoj, paroli per miela
voĉo.
mjúkstígur adj delikat-, malpez-, mallaŭt-paŝa.
mjúkur adj (linur) mola; (mildur) milda, delikata, dolĉa; afabla; (liðugur) fleksebla, plastika; (- á
manninn) = mjúkmáll; (koma sér í mjúkinn hjá) altiri la favoron de iu, akiri (trovi) favoron
(plaĉon) ĉe iu.
mjúkvaxinn adj mol-, delikatforma; gracila.
mjöðm mjaðmar, mjaðmir f kokso.
mjöður mjaðar, miðir m (miel)biero; vino, ebriiga trinkaĵo.
mjög adv tre; ege; (svo -) tiel (multe); (svo - margir) tiom multaj (multe da); (- stór) tre (ege)
granda, grandega.
mjöl -s n (úr korni) faruno; (e-ð malað) muelaĵo; (duft) pulvoro.
mjölhrat n brano, grenŝelo.
mjölkalk n pulvorigita kalko, kalkpulvoro.
mjöll mjallar f (nove-, ĵus-falinta) lanuga neĝo.
mjölmatur m farunaĵo, faruna manĝaĵo.
mjölormur m tenebrio.
mjölvi -a m amelo.
moð -s, - n fojna rubo, - for-, elĵetaĵo, - forbalaaĵo.
moða -aði v (- úr e-u) elelekti, (elpreni, elmanĝi) la plej bonan parton (la kernon) de io.
moðhaus m malsaĝulo, malspritulo, stultulo.
moðvolgur adj varmeta.
moka -aði v ŝoveli; (- saman) kunŝoveli; (- út, hreinsa) elŝoveli, (ŝovel)purigi; (e-u (snjó) mokar að
eða niður) io (la neĝo) al-, malsupren-ŝoveliĝas; la neĝo falas en amasoj.
mokstursvél f elŝovel-ilo, -maŝino.
mola -aði v frakasi, dispecetigi; pisti; fragment(ig)i.
molakaffi n kafo kun peco de sukero.
molasykur m pecigita (hakita, peca) sukero, pecosukero.
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mold -ar, -ir f tero, tera polvo; (gróður-) humo; (ofar -u) viv(ant)a, en vivo; (hníga til -ar) morti;
(standa yfir -um e-s) ĉeesti la enterigon de iu; (bera til -ar) enterigi, entombigi.
moldóttur adj polvokolora.
moldrok n terpolva ŝtormo, polvoŝtormo.
moldugur adj kovrita per tero, polvokovrita.
moldviðri n blindiga neĝoŝtormo (polvoŝtormo); mal-, sen-orda kvantego (konfuzo) da io,
konfuzego.
moli -a, -ar m pec(et)o, rompopeco, fragmento, (dis)rompitaĵo.
moll -s m (í söng) minoro.
molla -u, -ur f sufok(ant)a varmego, preme sufoka aero; premvarmego.
molludrífa f senventa neĝofalado, floka neĝado.
molna -aði v frakasiĝi, dispecetiĝi; fragmentiĝi; (- í smátt) polviĝi; pulvoriĝi.
moltna -aði v iom post iom moliĝi (malfortiĝi, malaperi, forpasi).
mont -s n (stolt, mikillæti) fier(ec)o; tromemfido; sinŝatanteco; malmodesteco; (gort) bombasto;
fanfarono.
mora -aði v svarmi, troviĝi multnombrege (amasege).
morð -s, - n murdo; (fremja -) fari murdon.
morðhugur m murdemo, mortigemo.
morðingi -ja, -jar m murdinto, mortiginto.
morðtilræði n murdprovo, atenco (je (kontraŭ) la vivo de iu).
morðvargur m murdemulo.
morðvopn n murdilo.
morgna -aði v mateniĝi, tagiĝi.
morgunbirta f matenlumo, heleco; heliĝo, krepusko, krepuska lumo (de la mateno), elkrepuskiĝo de
la mateno, mateniĝo, tagiĝo.
morgunbjarmi m matenrebrilo, krepuska rebrilo de la mateno.
morgunblað n matengazeto.
morgundagur m morgaŭo, morgaŭa tago.
morgunfrú f (gullfífill) kalendulo.
morgungyðja f diino de la mateno, aŭroro.
morgunkjóll m matenrobo, negliĝo.
morgunljómi m matenbrilo, matenruĝo, aŭroro.
morgunmatur m matenmanĝo, frumanĝo.
morgunmál n (á, í, með -inu) morgaŭ frumatene; matenmanĝo; morgaŭa manĝotempo
(melkotempo).
morgunn -s, -nar m mateno; (í morgun) hodiaŭ-matene, hodiaŭan matenon; (á -) morgaŭ- (matene),
morgaŭan matenon; (í gær-) hieraŭ-matene, hieraŭan matenon; (á morgnana) en (dum) la
mateno(j); ĉiu-matene; (snemma morguns) frumatene, frue en la mateno; (á hverjum morgni)
ĉiumatene, ĉiun matenon, en ĉiu mateno; (frá morgni til kvölds) de mateno ĝis vespero.
morgunroði m matenruĝo, aŭroro.
morgunsár n frumateno, mateniĝo, elkrepuskiĝo de la mateno, tag(nask)iĝo.
morgunskór m pantoflo; babuŝo.
morgunsloppur m negliĝo.
morgunstund f matena horo (tempo); (- gefur gull í mund) en matena horo enmaniĝas la oro.
morgunsvæfur adj matendormema.
morgunverður m matenmanĝo, frumanĝo.
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morkinn adj putr(int)a.
Mormóni -a, -ar m mormono.
morra -aði v kuŝi (flosi) senmova.
mortél -s, - n pistujo.
morugur adj movmalklarigita, kot(miksit)a.
mosalita v kolorigi per musko, muskokolorigi.
mosavaxinn adj muskokreskita, surkreskita per musko.
mosi -a, -ar m musko.
moskítófluga f moskito.
moskus -s, -ar m mosko.
moskus-dýr n, -naut n, -uxi m mosk-besto, -bov(in)o.
motta -u, -ur f mato.
móálóttur adj (pri ĉevaloj) grizebruna kun nigraj kol- kaj vost-haroj kaj nigra strio laŭlonge de la
dorso.
móberg n tofo.
móbergslag n tofotavolo.
móbikkja f ĉeval(in)aĉo.
móbrúnn adj malhelbruna.
módröfnóttur adj brunmakula.
móða -u, -ur f (mistur) (polvo)nebuleto, nebuleca malhelo; (maldensa) nebulo; (gufa, dögg) vaporo,
roso; (fljót) rivero.
móðerni -is n patrineco; (móðurætt) patrina deveno (gento, linio de parenceco).
móðga -aði v ofendi; (særa) vundi.
móðir -ur, mæður f patrino.
móðuharðindi npl la mizeraj tempoj 1783-85 en Islando (post vulkana erupcio).
móður adj (másandi) spireg-a, -anta, anhelianta.
móður -s m (reiði) kolero, indigno; (ákafi, eld-) (ekzaltita, flamanta, ardanta) fervor(eg)o,
ekzalteco, entuziasmo; eksciteco; ardo, flamo, fajro; batal-emo, -fervoro; (svella -) ekflami
(flamiĝi) per (pro) kolero (fervoro, entuziasmo, batalemo); (missa móðinn) perdi la fervoron;
(tíska; siður; venja) modo; moro; kutimo; (ganga úr móð) elmodiĝi, fariĝi ne- moderna
(nelaŭmoda).
móður-afi m, -amma f av(in)o de (el) patrina flanko, patr(in)o de (mia, via, lia, ŝia) patrino.
móðurbróðir m onklo.
móðurkviður m utero, sino de patrino.
móðurleggur m patrina gentlinio.
móðurlegur adj patrin-a; -eca.
móðurleysingi m senpatrina infano.
móðurmál n patrina (gepatra) lingvo.
móðurmerki n denaska haŭtmakulo, patrinmarko.
móðurskaut n sino de la patrino.
móðursystir f fratino de patrino, onklino.
móðursýki f histerio.
móðurætt f gentlinio (parencaro) de (ĉe) la patrina flanko; (hann er í - af) li devenas ĉe la patrina
flanko de....
móeygður adj brunokula.
móflekkóttur adj kun brunaj makulegoj, brunmakulega.
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mógrár adj brungriza.
mógröf f torfofosaĵo, torfejo.
mógröftur m elfosado de torfo, torfelfosado.
mógulur adj bruneflava.
móhella f tofa sablo, tofaĵo.
móhlaði m stako da torfo, torfostako.
móhraukur m torfostaplo, staplo da torfo.
mók -s n duondormo, dormeto; (dá) letargio, senkonsciiĝo.
mókol npl brunkarbo, lignito.
móleitur adj bruneca.
mómyndun f torfoformiĝo.
mór mós m nekulturita tereno; erikejo; (svörður) torfo.
mórauður adj helbruna, ruĝbruna.
mórber n moruso.
mórendur adj helbrun(stri)a.
mósóttur adj grizbruna.
mót -s, - n (fundur) kunveno; kolektiĝo; renkontiĝo; (stefnu-) rendevuo; (mæla sér -) fiksi (difini)
rendevuon; - renkontiĝon; (fara, ganga, ríða til móts við) iri (rajdi) renkonte al (por renkontiĝi
kun) iu (por renkonti iun); (ára-, mánaða-) jar-, monat-ŝanĝo, -fino; (samskeyti) kuniĝo, junto; (á
móts við, gegnt) (rekte) kontraŭ (trans, sur la alia flanko de) io; (samanborið við) kompare (en
komparo) kun; (álíka) proksimume; preskaŭ.
mót -s, - n (merki; stimpill) marko; postsigno; stampo; stampilo; (form; lögun; snið) formo;
ŝablono; fasono; (fyrirmynd) modelo; ŝablono; (steypu-; letur-) form(il)o; modelilo; muldilo;
matrico; (leir-; vax-) modelilo; (stimpill á málm, stimpilmót) patrico, stampilo; (mynda-)
kliŝ(aĵ)o; (háttur, aðferð) maniero; (með því -i) tiamaniere, tiel, per tiu maniero (rimedo, metodo,
procedo); per tio, per (fari); (með því -i að) kondiĉe ke, depende ke; (með minna -i) en malpli
alta grado; relative (proporcie) (pli)malgranda; (með engu -i) neniel, neniamaniere; tute ne.
mót, móti adv, aŭ prep (á (í) -, gegn) kontraŭ; kontraŭe de; opozicie; (gegnt) kontraŭ,
kontraŭflanke, (kontraŭ)rigarde, kontraŭvizaĝe, (vid)alvide al, fronte al; sur la kontraŭa flanko;
(fara á -, gegn) iri kontraŭ; (til móts við) iri renkonte al (iu); (taka á -) akcepti; (fá) ricevi; (gera
veislu -) akcepti iun per festeno, fari festenon kontraŭ (honore de) iu; (upp (niður) í -)
(mal)supren; (gefa í -) doni kontraŭ, - anstataŭ, - en ŝanĝo; (aftur á -) sed (kontraŭe, kontraste) rekompence; (vera (mæla) á (í) -) esti kontraŭ, kontraŭstari, kontraŭdiri, oponi, opozicii; protesti.
móta -aði v stampi; formi; muldi; modeli; modli; (mótar fyrir e-u) io elstaras, - relief(iĝ)as.
mótbára f kontraŭ-diro, -parolo, protesto (kontraŭ).
mótblástur m kontraŭ-blovo, -moviĝo, -agitiĝo; -staro, opozicio.
mótbýlismaður m kontraŭ-najbaro, -loĝanto; kunposedanto de domo (bieno, farmo).
mótdrægur adj malfavora; malfacila; kontraŭstara, opozicia; (hið mótdræga) malprospero,
malfeliĉo.
móteitur n kontraŭveno, antidoto.
mótfallinn adj kontraŭa (malfavora) al, opon(ant)a, opozicia, malkonsenta.
mótgerð f ofendo, malbonfaro (maljustaĵo) kontraŭ.
móthverfur adj kontraŭ-stara, -aga, -batala, antagonisma; malamika, malfavora; malŝatanta; de-,
for-turninta.
móti adv sjá mót.
mótleikandi m kontraŭludanto.
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mótlæti n malprospero, malfeliĉo.
mótmæla v protesti (fari protesto(j)n) kontraŭ; kontraŭ-paroli, -diri; (lýsa ósatt, bera á móti, - með
leiðréttingu) dementi; (véfengja) kontesti, kontraŭdiskuti.
mótmælalaust adv senproteste; sen kontraŭdiro.
mótmælandi m protestanto.
mótmælendatrú f protestantismo.
mótmæltur adj kontraŭ(dir)a, malkonsenta, opona, opozicia.
mótor -s, -ar m motoro.
mótpartur m kontraŭ-parto; -partio; kontraŭulo; oponanto; parul(in)o.
mótsetning f kontrasto, kontraŭaĵo, malo.
mótstaða f kontraŭ-staro, rezisto; opozicio; antagonismo; (í rafmagnsfr.) rezistanco.
mótstæðilegur adj kontraŭstarebla, rezistebla.
mótstæður adj mala, kontrasta; kontraŭ(star)a, opozicia, oponanta; antagonisma, malamika.
mótstöðuafl n rezista (kontraŭstara) forto.
mótstöðuflokkur m kontraŭpartio, opozicia (kontraŭa) partio, opoziciantaro.
mótstöðumaður m kontraŭulo, oponanto, opozicianto; antagonisto, malamiko; konkuranto.
mótsögn f memkontraŭdiro, kontraŭdiro al si mem, malkonsekvenco, malkonsekvenca parolo.
móttaka f (það að veita viðtöku) akcepto; (það að fá) ricevo; (viðnám) kontraŭ-atako, -puŝo; -staro,
forta rezisto; repuŝo; (fá góðar móttökur) ricevi bonan akcepton.
móttakandi m ricevanto.
móttækilegur adj impres-ebla, -iĝema, surefikebla; influebla; infektebla, malimuna.
móttökunefnd f akceptkomitato.
móttökustaður m (bréfs eða hlutar) ricevloko, loko de ricevo; (fólks) akceptejo, akceptoĉambro, salono.
móttökutæki n ricevilo, radioaparato.
móttökuvottorð n ricevatesto.
mót-viðri n, -vindur m kontraŭ- vento, malfavora vento (blovo).
mótþrói m kontraŭ-staro, -barakto, -lukto, malcedo, rezisto kontraŭ; obstin(ec)o.
muðla -aði v maĉeti; murmureti.
muðlingur -s m nematur(iĝint)a bero.
mugga -u f malhela (malseka) nebuleca vetero; nebuleca kvieta neĝofalado.
muldra -aði v murmuri.
mulningur -s, -ar m frakasitaĵo; muelitaĵo; pistitaĵo; (grjót-) ŝtonfrakasitaĵo, frakasitaj (dispecigitaj)
ŝtonoj, gruzo.
muna -aði v (e-u munar) diferenci, fari diferencon; varii; (láta sig - um, horfa í) domaĝi; (það
munar engu (ekkert um það)) tio faras nenian diferencon, tio havas nenian signifon (estas
sensignifa), tio ne gravas; (- áfram, afturábak) (mal)antaŭeniri, (mal)progresi; (- í e-ð) deziri.
muna man, mundi v memori; (- aftur, minnast) rememori.
munablóm n miozoto, "neforgesu-min".
munaðar-fýsn f, -girnd f (nautnasýki) plezuramo, ĝuamo, voluptamo; (óhóf) luksamo.
munaðarleysi n senhelpeco, forlasiteco; orfeco; malriĉegeco, mizero.
munaðarleysingi m orf(in)o.
munaðarseggur m ĝuamulo, voluptamulo; luksamulo, sibarito, epikurano.
munaðarvara f luksovaro, luksaj artikloj.
munaður -ar m (gleði) plezuro; (nautn, losti) ĝu(ad)o; volupto, amĝuo; (óhóf) lukso, luksa vivo.
munarblíður adj sopirdolĉa; amplena.
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munarblossi m flamo (fajro) de la amo.
munardraumur m amsonĝo.
munarfegurð f sorĉa (ensorĉanta, mirinda, eksterordinara) beleco, ĉarmego.
munarheimur m pensa mondo; mondo de plezuro (amo, ĝojo kaj ĝuo).
mund -ar, -ir f (hönd) mano.
mund m, f aŭ n (tími) tempo; (í það -, um þær -ir) en (je, dum) tiu tempo, tiutempe; (í sama -) en la
sama tempo (momento), samtempe, sammomente (kun, kiel).
munda -aði v (- vopni) celi al iu (iun, minaci iun) per armilo, svingi (levi) armilon al (kontraŭ) iu.
mundang -s, - n (tunga á metaskálum) vekta lango (montrilo, mezo) sur (balanc)pesilo; (meðalhóf)
moder(ec)o, mezvojo.
mundlaug f (man)lavopelvo; (taka sér -) manlavi.
mundriði -a, -ar m tenilo de ŝildo, ŝildotenilo.
mundur -ar, -ir m (heiman-, heimanfylgja) doto.
mungát f biero.
muni -a m penso.
munkaklaustur n monaĥejo.
munkakufl m monaĥa kapoto (kostumo).
munkaregla f monaĥordeno, (religia) ordeno (de Benediktanoj, Franciskanoj).
munklífi -is, - n monaĥ(ej)a vivo.
munksefni n novico.
munkur -s, -ar m monaĥo.
munnangur -urs, - n afto.
munnbiti m glut-kvanto, -peco.
munnbólur fpl afto.
munnferði -is n parolmaniero, uzo de la lango.
munnfleipur n klaĉo.
munnfylli f plenbuŝo.
munnharpa f buŝharmoniko.
munnherkja -u, -ur f buŝ(-a )rigideco (pro malvarmo).
munnhol n buŝ(kav)o.
munnhöggvast v langobatali, vortbatali, kvereli, akre interdisputi, kolerdisputi.
munni -a, -ar m aperturo, apertaĵo, malfermaĵo; faŭko; el-, en-irejo.
munnkarfa f buŝumo, buŝkorbo.
munnkefli n buŝŝtopilo.
munnlega adv buŝe, vorte, per vortoj, voĉe; persone.
munnmælasaga f buŝa tradicio; folkloro, popol-rakonto; -legendo; -fabelo.
munnmæli npl (orðasveimur, orðrómur) famo, onidiro(j); klaĉo.
munnsopi m glutkvanto (plenbuŝo) da akvo.
munnstykki n (pípu-) buŝpeco; (fyrir vindil, vindling) cigar(ed)ingo.
munnsöfnuður m ((mal)bela) parol(manier)o.
munntamur adj (um orð) kutima parol-, dir-maniero; (gómsætur) dolĉa, delikata.
munntóbak n maĉtabako.
munntugga f plenbuŝo; glutkvanto.
munnur -s, -ar m buŝo; (mæla fyrir munni sér) murmuri, paroli mallaŭtvoĉe por si mem; (mæla af
munni fram) eldiri; deklami; (e-ð lært) reciti; (e-ð óundirbúið) improvizi, eldiri improvize;
(verða orð á munni) ekdiri.
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munnvatn n salivo, buŝakvo.
munnvatnskirtill m saliva glando.
munnvik n buŝangulo.
munu mun v (hann segir (sagði), að hann muni (mundi) koma) li diras, ke li venos (óákveðið), - ke
li venus (skilorðsbundið), - ke li venu (ákveðið).
munu mun v (hjálparsögn, ekki til í esperanto, en framtíð myndast með endingunni -os í
aðalsögninni, (ég mun koma) mi venos. Á eftir samtengingunni að (ke) eru einnig notaðar
sagnendingarnar -us og -u, eftir merkingu setningarinnar).
munur -ar, -ir m (mis-) diferenco; (hlutur) objekto, aĵo; (þeim mun stærri, þeim mun betri) ju pli
granda, des pli bona; (fyrir hvern mun) antaŭ ĉio, por ĉiu prezo; (fyrir enga muni) tute ne, por
neniu prezo.
munúð -ar f plezuro; amĝuo, volupto.
mura -u, -ur f potentelo.
murka -aði v (- lífið úr) malrapide kaj turmente mortigi.
murra -aði v grumbli, grunti.
murta -u, -ur f malgranda truto, truteto; (fiskseyði) fiŝ-ido; -eto.
musk -s n floko; polvo, polveroj.
mussa -u, -ur f vasta (lana) jako (ĉemizo), vulgara surtuto (mantelo, tuniko).
mustarðskorn n semo de sinapo; ero da mustardo.
mustarðstré n sinapo.
mustarður -s m mustardo.
musteri -is, - n templo.
musterisriddari m kavaliro de la templana ordeno, templokavaliro.
múffa -u, -ur f mufo.
múgsvald n plebokratio, oklokratio.
múgur -s, -ar m (fjöldi, mergð) amas(eg)o (da io), ar(eg)o, svarmo; (mannfjöldi) homamaso;
popolamaso; (skríll) plebo, popolaĉo.
Múhameðstrú f Mahometana religio, mahometismo, islamo.
múlasni m mulo.
múlbinda v buŝ-umi, -ligi.
múli -a, -ar m elmonteto.
múll -s, -ar m buŝ-umo, -ligilo.
múmía -u, -ur f mumio.
múr -s, -ar m (veggur) muro; (-steypa) masonaĵo, betono.
múra -aði v masoni; konstrui el betono; cementi; (vera múraður af e-u) esti bone provizita per io.
múrari -a, -ar m masonisto.
múrbrjótur -s, -ar m murrompilo.
múrbrún f kornico; rando de muro.
múrhleðsla f brika konstru-(aĵ)o; -ado, brika masonaĵo.
múrkalk n mortero.
múrmeldýr n marmoto.
múrskeið f trulo.
múrsteinn m briko; (steinsteypa) masonaĵo, betono.
múrveggur m (betona, brika) muro.
mús -ar, mýs f muso; (haga-) kampomuso.
músagangur m svarmado da (granda invado da) musoj.
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músagildra f muskaptilo.
músar-bróðir m, -rindill m regolo.
músarhola f mustruo.
múskat -s n muskato.
músselín -s n (netludúkur) muslino.
múta -aði v subaĉeti, korupti.
mútufé n, mútur fpl subaĉeta mono, korupt-mono, -ilo.
mútur fpl (raddbreyting) voĉoŝanĝiĝo, transpaso de la voĉo.
mútuþægur adj (facile) koruptebla.
mygla -u f ŝimo.
myglaður adj ŝima, ŝimokovrita, kovrita de (per) ŝimo; (fúkkaður) mucida.
mykja -u f bovsterkaĵo; bovofekaĵo.
mykjufluga f sterkomuŝo.
mykjuhaugur m bovsterkaĵo.
mykjuskán f (eins og mý á -) kvazaŭ kulosvarmo sur tavoleto (kuko) de bovfekaĵo.
myldinn adj teroriĉa, humoriĉa, riĉa de tero (humo).
mylgra -aði v doni (verŝi) pogute, elgutigi; kribri, kribre doni.
mylja muldi, mulið v dispecetigi, frakasi; pisti; mueli; (- í duft) pulvorigi.
mylkja -ti v (láta mjólka) laktigi; (sjúga) suĉi.
mylkur adj lakt(odon)anta.
mylla -u, -ur f, mylna -u, -ur f (kvörn) muelilo; (hús) muelejo.
myllusteinn m muelŝtono.
myllustokkur m muelkesto.
mylluvængur m alo de (vento)muelilo.
mylsna -u f fragmentet-oj, -aro, frakasitaĵoj; muelitaĵo; pistitaĵo; (salli, úrgangur) rubo; (grjót-)
gruz(et)o.
mynd -ar, -ir f bildo; (lögun, form) formo; (eftir-, líki) figuro; (stæling) imitaĵo; (ímynd) imagaĵo;
(ljós-) foto, fotografaĵo; (andlits-) portreto; (málverk) pentraĵo; (- (skreyting) í bók eða blaði)
ilustraĵo; (-líking í stíl eða máli) bildo, figuro; metaforo; (í málfræði) formo (de verbo).
mynda -aði v formi; krei; fari; estigi; konsistigi; starigi; establi; (ljós-) foti, fotografi; (til að -)
ekzemple; (- sig til að gera e-ð) fari (ŝajnigi) kvazaŭ oni volus ek-(komenci), sin prepari (pretigi)
pri io (por ekfari ion); (láta - sig) sin fotografigi, lasi sin fotografi, igi sin fotografata.
myndablað n bildogazeto, gazeto kun bildoj; ilustrita gazeto.
myndabók f bildolibro, libro kun bildoj; ilustrita libro; (fyrir ljósmyndir) (fotografaĵ)albumo.
myndagáta f rebuso.
myndamót f kliŝ(aĵ)o; (gera -) kliŝi, fari kliŝon.
myndarbragur m distingiĝaj kvalitoj; elegante bela aspekto (sinteno), kiu atestas pri energio kaj
entreprenemo (agemo kaj kapableco) aŭ grandanimeco; distingiĝa ordemeco.
myndarheimili n elstara kaj ordema hejmo.
myndarlegur adj (laglegur, tígulegur) bela, belstatura, majesta, havanta majestan sintenon;
(lagtækur) tre manlerta, - kapabla, havanta distingiĝan kapabl(ec)on.
myndarmaður m disting-iĝulo, -indulo; distingiĝa kapablulo; belstatura homo.
myndarskapur m distingiga kapableco (entreprenemo, (man)lerteco; ordemeco).
myndasafn n galerio de bildoj (pentraĵoj, skulptaĵoj, fotografaĵoj); kolekto da bildoj; (hann á mikið
-) li posedas grandan kolekton da bildoj.
myndasmiður m fotograf(ist)o; skulptisto.
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myndastofa f fotograf(meti)ejo.
myndastytta f statuo.
myndatrönur fpl stablo, pentro-, foto-stablo.
myndavél f fotograf-ilo, -aparato.
myndbreyting f formŝanĝo, ali(form)iĝo, transformiĝo, metamorfozo; (láta taka -um) metamorfozi,
aliform(ig)i, ŝanĝi la formon de; transformi.
myndhöggvari m skulptisto.
myndlaus adj senforma.
myndletur n bildskribo; hieroglifo.
myndskreyting f bild-ornam(aĵ)o, -dekoracio; ornamado -, dekor(aci)ado per bildoj; (í bók eða
blaði) ilustr-ado, -aĵo.
myndugleiki -a m aŭtoritat(ec)o.
myndugur adj (lögaldra) plenaĝa.
myndun -ar, -anir f form-iĝo; -ado; estiĝo; kreiĝo.
mynni -is, - n (ár-) enfluejo.
mynt -ar, -ir f monunuo; mono; monero; (skipti-) ŝanĝmono, moneroj.
mynta -aði v (- peninga) monstampi, stampi monon.
mynta -u, -ur f (jurt, pipar-) mento.
myntslátta f monstampado.
myrða -ti v murdi.
myrkfælni fsenfl mallumo-timemo, -fobio.
myrkrahöfðingi m reĝo de la mallumo, satano.
myrkur adj (dimmur) malluma, senluma, nelumigita; (dökkur) malhela; malluma; nigra; malserena,
nebula, malklara; (vera ekki - í máli) precize paroli; paroli optimisme (ne pesimisme).
myrkur -urs, - n mallumo; malheleco.
myrkva(st) -aði(st) v mallumigi, -iĝi; malhel-igi, -iĝi; nigr-igi -iĝi; malseren-igi, -iĝi; nebul-igi; -iĝi;
(skyggja á, hyljast skugga) ombr-i, -iĝi; eklipsi.
myrkvastofa f malluma ĉambro, kamero; (fangelsi) karcero; (setja í -u) enkarcerigi.
myrkvi -a, -ar m mallum-eco, -iĝo; malhel-eco; -iĝo, nigr-eco, -iĝo; (sól-, tungl-) (suna, luna)
eklipso.
myrkviðri -is n malhela vetero.
myrkviður m malluma (malhela, nigra) arbaro.
myrra -u, -ur f mirho.
myrtusviður m mirto.
mysa -u f selakto.
mysuostur m selakt(o)fromaĝo.
mý -s n, mýfluga f kulo.
mýbit n kulopiko, piko de kulo.
mýflugnanet n kulvualo.
mýkja -ti v moligi; mildigi; kvietigi; malseverigi; kompatigi; (- kverkarnar) ŝmiri al si la gorĝon.
mýla -di v surmeti buŝumon, surbuŝumigi.
mýmargur adj sennombra(j), amasega, arego (svarmo) da.
mýragas n metano.
mýrajárn n marĉa fero.
mýrakalda f marĉa febro.
mýraljós n marĉa lumo, vaglumo, erarlumo.
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mýrarauði m marĉa fero (rusto).
mýrarjurt f atriplo.
mýrarsóley f blanka hepatiko, marĉa ranunkolo.
mýrasef n junko.
mýrastör f (ordinara) karekso.
mýrgresi -is n marĉa herbo (kreskaĵo).
mýri -ar, -ar f marĉo.
mýri-snípa f, -spýta f (hrossagaukur) skolopo.
mýrlendi -is n marĉ(ej)o, marĉa lando (regiono, tereno).
mýsla -u, -ur f museto.
mýslingur -s, -ar m musido.
mývargur m kulo-svarmo, -plago.
mæddur adj afliktita.
mæða -u f (angur, kvöl) aflikto; malĝojo; doloro, (anim)sufero; (gremja, skapraun) ĉagreno;
(erfiðleikar, vandræði) ĝeno, embaraso; mizero; (ógæfa) malfeliĉo.
mæðgin npl patrino kaj filo.
mæðgur fpl patrino kaj filino.
mæði fsenfl (más) anhel(ad)o, spireg(ad)o, malfacila spirado; (þreyta) lac-eco, -ego, elĉerpiteco
((for)konsumiteco) de fortoj.
mæðilega adv lace, pene; (varpa - öndinni) ekĝemi, profunde elspiri.
mæðinn adj anhelema.
mæðulegur adj aflikt-ita, -miena, (kun) malĝoja (mieno).
mæðumanneskja f afliktitul(in)o, malfeliĉul(in)o.
mægðir fpl boparenceco.
mægjast -ðist v (- við e-n) boparenciĝi kun iu.
mækir -is m (peza) glavo.
mæla -di v (taka mál) mezuri; (- dýpi) sondi.
mæla -ti v (tala; segja) paroli; diri; (hafa rétt að -) pravi, esti prava; (- e-u bót) (réttlæta) pravigi;
(afsaka) ekskuzi, senkulpigi, defendi; (- með e-u) rekomendi; (- í móti) kontraŭdiri; oponi; (- við
e-n) (inter)paroli kun, konversacii; (- fyrir) preskribi; ordoni; (- upp í) instigi; (mælt er) oni diras,
laŭ onidiro; (mæli ég um og legg svo á) mi decidas kaj sorĉas; (mælast til) esprimi sian deziron,
deziri; (mælast undan) (for)rifuzi, esprimi sian malvolon; (mælast vel fyrir) esti bone (favore)
priparolata, fari bonan impreson; (mælt mál) ordinara lingvo (parolo).
mælgi fsenfl babil-ado, -aĉo; pleonasmo.
mæli -is n voĉo.
mæliband n mezurbendo, mezurŝnuro.
mælikvarði m mezurstangeto, mezurilo; (á korti) skalo.
mælingafræði fsenfl geometrio.
mælingamaður m (land-) geometr-o, -iisto; kampomezuristo, termezuristo.
mælir -is, -ar m mezurilo; (hita-) termometro.
mælistig n grado.
mælitæki n mezur-ilo, -instrumento, -aparato.
mælska -a f elokventeco.
mælskufræði fsenfl scienco de la parolarto, retoriko.
mælskukennari m retoro, profesoro pri retoriko.
mælskumaður m elokventulo, oratoro; retoro.
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mælskur adj elokventa.
mælskusnið n retorika formo.
mæna -di v (fikse) rigardadi, fiksi okulojn sur io (petege; aspire; sopire).
mæna -u, -ur f spina medolo (cerbo), mjelo.
mæniás m firsta trabo.
mænir -is, -ar m firsto, tegmentosupro, -kresto; eĝo.
mænubólga f inflamo de la mjelo, mjelito.
mænukerfi n nerv-sistemo, -retaro.
mænusótt f mjelo-febro, -paralizo.
mær adj (ágætur) belega, bonega, ĉarmega; glora; fama.
mær mær, meyjar f junulino; fraŭlino; virgulino.
mærð -ar f (lof; smjaður) laŭdado; flatado; (frægð) famo, gloro; (orðalenging) pleonasmo; babilado, -emo.
mæta -ti v renkonti (iun), renkontiĝi kun iu; trafi; iri kontraŭ; (- á fundi) ĉeesti (veni al, viziti)
kunsidon.
mætavel adv tre bone, bonege.
mætur adj altvalora, grandvalora; alte ŝatata, alte taksata; (alt)estimata; kara.
mætur fpl (hafa - á) (alte) ŝati, alte taksi.
mögla -aði v (malkontente) murmuri, grumbli, fari malkontentajn kontraŭdirojn.
möglunarlaust adv sengrumble.
mögulegur adj ebla, farebla; (eins fljótt og mögulegt er) kiel eble plej rapide (baldaŭ), tiel rapide
(baldaŭ) kiel eble; (eins mikið meira og mögulegt er) kiom eble pli (multe) da.
möguleiki -a, -ar m ebl(ec)o; ŝanco.
mögur magar, megir m filo.
mök npl (inter)rilato(j); kontakto; komunikiĝo; kuniĝo; (kynferðileg -) sekskuniĝo; (eiga - við e-n)
(inter)rilati, ekrilati, rilatiĝi (kun iu); kuniĝi; kontakti; komunikiĝi (kun, al iu).
mökkur makkar, mekkir m nubo.
möl malar f gruzo, ŝtonrompitaĵo.
mölur möls, melir m (möl-, melfluga) tineo, tinea papilio.
mölva -aði v (mölbrjóta) frakasi, dispecetigi, disrompi.
mön manar, manir f (fax) kolharoj; kolkresto (de ĉevalo); (rák) strio.
möndlukaka f migdalkuko; makarono.
möndull -uls, -lar m akso; spindelo.
mör -s, -var m graso.
mörður marðar, merðir m mustelo; (ættin) musteloidoj (= mustelkato, foino; putoro, zibelo,
ermeno, furo; lutro); (vatna-, otur) lutro.
mörgæs f pingvino.
mörk merkur aŭ markar, merkur f (hálfpottur) duonlitro, duono de litro; (hálfpund) duonfunto,
duono de funto; (skógur) arbaro; (víðavangur) kampo.
mörk npl (tak-) limo.
mörsiður m graskolbaso.
mörvaður adj grasa; dikventra.
möskvi -a, -ar m maŝo.
möskvóttur adj kvadrat(um)ita..
mösulbeina adj malgras(eg)a, marasma.
mösur(tré) m acero.
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möttuldýr n tunik-uloj, -bestoj.
möttull -uls, -lar m mantelo.
mötunautur m kunmanĝulo; sampensionano.
mötuneyti -is, - n komuna manĝejo; pensiono.
N
nabbi -a, -ar m akn-o, -ero, -eto; (graftar-) pustulo, pusa akno.
naðra nöðru, nöðrur f vipuro, serpento, kolubro.
naður -urs, -rar m serpento, vipuro; vermo.
naðverskur adj el Nazareto.
nafar -ars, -rar m borilo.
naflaband n umbilika bandaĝo.
naflakviðslit n umbilika hernio.
naflastrengur m umbilika ŝnuro, funiklo.
nafli -a, -ar m umbiliko.
nafn -s, nöfn n nomo; titolo; (í -i e-s) en (je) la nomo de; (að -i) laŭ nomo, kiu (kio) nomiĝ-as, -is;
(að -inu til) nome, (nur) laŭ la nomo, nominale; (heita, kallast e-u -i) nomiĝi, porti la nomon, esti
nomata; (kafna ekki undir -i) ne vane porti la nomon de; (eiga ekki saman nema -ið) havi nenion
komunan krom (escepte) la nomon; (bera konungs -) porti la titolon (nomon) de reĝo, porti reĝan
titolon (nomon); (gefa -) doni nomon al, nomi; (óeiginlegt -) metafora (figura) nomo.
nafna nöfnu, nöfnur f samnomulino.
nafnakall n nomvokado, vokado laŭ nomoj.
nafnaskrá f nomaro, registro (listo, tabelo) de (propraj) nomoj; indekso; nomenklaturo.
nafnbót f (titill) titolo; (viðurnefni) alnomo, kromnomo.
nafnfesti n nomfiksiĝo, nomdaŭriga donaco.
nafnfrægur adj fama, fame konata, renomita.
nafngreina v nomi, mencii laŭ (per) nomo.
nafnháttarauki m gerundio.
nafnháttarmerki n indik(aĵ)o (indika signo (partikulo)) de infinitivo.
nafnháttur m infinitivo.
nafni -a, -ar m samnomulo.
nafn-kenndur, -kunnur adj bone (vaste, fame) konata, fama.
nafnlaus adj sennoma; (ónafngreindur) anonima.
nafnorð n nomo, substantivo.
nafnspjald n (á hurð, búð o. fl.) nomtabuleto, ŝildo; (nafnseðill) vizitkarto.
nafntogaður adj renomita, fama, vaste (fame) konata.
nafnverð n nominala valoro.
naga -aði v rodi, mordeti; (- sig í handarbökin) bedaŭri, domaĝi, penti, bati sian bruston.
nagdýr n rodulo.
nagg -s n grumblo.
naggrís m kobajo.
naggur -s, -ar m malgranda elstaraĵo; roketo, rifeto; hoketo; (strákur) bubo, petoluleto, petola
knabeto; (nöldurskjóða) grumblulo.
naglakul n ungdoloro pro malvarmo.
naglbítur m (tir)tenajlo, pinĉprenilo.
naglfastur adj alnajlita, najlfiksita.
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nagli -a, -ar m najlo; (graftar-) furunko.
naglsrót f ungradiko.
nakinn adj nuda.
napur adj (sárkaldur) penetre (akre) malvarma; (meinlegur) sarkasma; cinika.
napurleikur m sarkasmo, cinikismo.
narra -aði v mistifiki, ŝerctrompi, trompeti.
narta -aði v mordeti; (- í mannorð) kalumnii.
nasa -aði v flari.
nasahol n interna(j) nazkavaĵo(j).
nasahola f naztruo.
nasasjón f supraĵa kono (scio), flarado de io.
nasbitinn adj nazmordita, naztrua.
nashyrningur -s, -ar m rinocero.
naskur adj lerta.
nasla v (al)mordeti; pinĉeti (herbon).
nasrauf f naztruo.
natinn adj diligenta, zorgema.
nauð -ar, -ir f (eymd, vandræði) necesbezono; ekstrema bezono, - neceso; mizero, embaraso,
malbona (ekstrema) situacio, ekstrema danĝero; (suð, nöldur) susuro; murmuro; bruo de
susurado; mallaŭta muĝado; insista petado, insistado.
nauðakostur m ekstrema (ekstreme severa, severega) kondiĉo.
nauðalíkur adj tre simila.
nauðaljótur adj tre malbela, malbelega.
nauðbeygður adj devig-ata, -ita; devi pro ekstrema bezono (neceso); trudita.
nauðga -aði v perforti, devigi (trudi, akiri, preni) perforto, perfortepreni; seksperforti.
nauðleitarmaður m helpopetanto, mizerulo, almozulo.
nauðrakaður adj glatrazita, razita glate.
nauðstaddur adj esti (troviĝi) en ekstrema situacio (mizero, (viv)danĝero).
nauðsyn -jar, -jar f neces(ec)o; (þörf) bezono; (- brýtur lög) bezono leĝon ne obeas; (ill -)
kontraŭvola neces(ec)o.
nauðsynjalaus adj senbezona, nenecesa.
nauðsynjamál n grava (necesa) afero.
nauðsynjar fpl necesaĵoj; bezonaĵoj.
nauðsynlegur adj necesa; nepre bezonata, bezona; nepra.
nauðu(g)lega adv per granda peno (malfacilaĵo); apenaŭ.
nauðugur adj kontraŭvola, malvola, nevola, devigita, trudita, malvolonta; (vera - einn kostur) havi
neniun alternativon; (- viljugur) vole nevole, devigite; (mér er það nauðugt) tion mi malvolonte
(kontraŭvole) faras.
nauðung -ar, -ar f premdevigo, premtrudo, premnecesigo, altrudo perforta, perforto.
nauðungareiður m premdeviga ĵuro.
nauðungarkenning f determinismo.
nauðungarkostir mpl perfort(-e altrudit)aj (premtruditaj) kondiĉoj; sola alternativo.
nauðungaruppboð n premdeviga aŭkcio.
nauðungarvald n perforta potenco.
nauðungarvinna f premdeviga laboro; servuto; punlaboro.
nauður m neceso; (reka í -) esti premnecesigita.
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nauðvörn f memdefendo.
nauðþurftir fpl necesbezono(j).
naumast adv apenaŭ, preskaŭ ne; (sem upphrópun) kia! kiel!; (- er það hávaði) kia bruego!; (- hann
hefur hátt) kiel li bruas! kian bruegon li faras!.
naumindi npl ekstrema apenaŭo (malfacilaĵo, peno).
naumlega adv (varla) apenaŭ, preskaŭ ne; (með nísku) (tro)ŝpareme, avare, nesufiĉe.
naumur adj nesufiĉa, nesufiĉe larĝa (vasta, longa); (nískur) avara, (tro)ŝparema; (hafa -an tíma)
havi nesufiĉe da tempo (por).
naust -s, - n boatŝirmejo, ŝipŝirmejo.
naut -s, - n bovo; virbovo; taŭro; (- að viti) stulta kvazaŭ bovo, azeno, idioto.
nautaat n bova kurludo, bovbatalo.
nautabani -a, -ar m (á Spáni) toreadoro.
nautahjörð f grego da bovoj.
nautakjöt n bovaĵo, bova viando, viando de bovo.
nautamaður m bov(gard)isto.
nautasteik f rostita bovaĵo; bifsteko; rostbifo.
nautgripir mpl bov-oj, -aro, -brutaro, gebovoj.
nautn -ar, -ir f ĝuo.
nautnarlegur adj volupt-aspekta, -miena; -esprima.
nautnasýki fsenfl ĝuamo, volupt(am)o.
nautpeningsrækt f bov-bredado, -kulturado.
nautpeningur m bov(brut)aro.
nautshúð f bovofelo.
nautsmerki n (konstelacio de la) taŭro.
ná -ði v atingi; (á hlaupum) kuratingi; (handsama) kapti; (takast) sukcesi (havigi al si); kapabli,
povi; (- til, snerta, varða) koncerni, tuŝi, rilati; (öðlast) akiri, havigi (al si); (- sér aftur) resaniĝi,
reboniĝi; (- sér niðri) (re)venĝi (pagi) al iu, sin venĝi al (kontraŭ) iu.
náanlegur adj atingebla; akirebla.
nábítur m pirozo.
nábjargir fpl lasta servo al mortinto (fermado de okuloj, buŝo kaj naztruoj).
nábleikur adj mortepala, kadavrepala, pala kiel kadavro (tolo).
nábúakrytur m najbara kverelo (konflikto), konflikto (malpaco) inter najbaroj.
nábúi m najbaro.
nábýli n (nálægur bær) najbara domo (farmo, bieno); (nálægð) najbareco; proksimeco; (nágrenni,
grennd) najbaraĵo; proksimaĵo; ĉirkaŭaĵo; (þéttbýli) dense logata loko.
náð -ar, -ir f (hylli) favor-o, -koreco, korfavoro; graco (de Dio); (miskunn) indulgo, pardono; (aflát)
indulgenco; (vernd, leita á -ir) (serĉi) protekto(n), helpo(n), rifuĝo(n), (ĉe iu); (taka á sig -ir) (sin
retiri por) enlitiĝi, dormi, ripozi; (yðar náð) via moŝto (ekscelenco).
náða -ði v amnestii, punliberigi, absolvi, malkondamni.
náðarboðskapur m evangelio, anonco de graco.
náðar-gáfa f, -gjöf f donaco de graco; graca doto; donaco pro kompato.
náðarmeðul npl periloj de graco.
náðarsamlegur adj graca; favor(kor)a; indulga; moŝta.
náðhús n necesejo, latrino.
náðugur adj graca; indulg(em)a, (kor)favora; (- herrann) lia sinjora moŝto; gracoplena Dio;
(þægilegur, rólegur) komforta, oportuna, trankvila; en lukso.
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náðun -ar, -anir f amnestio, punliberigo, absolvo, malkondamno.
náðunarbréf n letero de punliberigo (amnestio).
náfrændi m (tre) proksima parenco.
náfölur adj morte (kadavre) pala.
nágaul n intesta murmuro (de mortinto); sonaĉo; ruktado.
nágranni m najbaro (sjá nábúi).
nágrenni -is n najbareco; najbaraĵo; proksim-eco; -aĵo, ĉirkaŭaĵo.
nágríma f mortmasko.
náhljóð n mortkrio.
náhveli -is, - n narvalo.
náhvítur adj morte-, kadavre-pala.
náinn adj proksima, najbara; (proksim)rilata, proksime interrilata, (proksim)parenca; koneksa;
intima; (nánir vinir) intimaj amikoj; (nánar = skýrar) pli klare, pli precize, pli detale.
nákaldur adj morte malvarma.
náklæði npl mortotuko, mortvualoj.
nákominn adj proksima, proksime (intime) interrilata, (proksim)parenca; (málið er mér -ið) la afero
tuŝas (koncernas, proksime rilatas) min.
nákunnugur adj intime konanta, kiu tre bone konas, familiara.
nákvæmur adj preciza, ekzakta, akurata; detala; (glöggur, fíngjör) subtila; (smámunasamur)
pedanta.
nál -ar, -ar f (saum-) kudrilo; (prjónn, hár-) pinglo; (kompás- o. fl.) nadlo; (gras-) unua ĝerm(pint)o
de herbo, herbopinglo; (vera, standa á -um) stari (sidi) sur pingloj; (ekki búinn að bíta úr -inni) la
afero ankoraŭ ne estas finita; (brjóst-; öryggis-) broĉo, fibulo.
náladofi m pinglpikado.
nálapúði m kudrilingo, pinglingo.
nálarauga n kudriltruo.
nálaroddur m pinto de kudrilo (pinglo, nadlo).
nálega adv (nærri því) preskaŭ; (um það bil, kringum) proksimume; ĉirkaŭ(e).
nálgast -aðist v (al)proksimiĝi.
nálhús n kudrilujo.
nálspor n kudrero.
nálykt f mortodoro, odoro de kadavro (mortintaĵo).
nálægur adj proksima, najbara (je, al, de io); (viðstaddur) ĉeestanta.
nám -s n (að nema = læra) lern(ad)o, stud(ad)o; (að nema = taka; grafa upp) ekpreni; ekokupi;
elfosi, elminigi.
náma -u, -ur f min(ej)o, (or-, fer-, karb-, ŝton-min(ej)o).
námfús adj lern-ema, -avida.
námsaldur m lernoaĝo, aĝo de lernado; junaĝo.
námsár n lernojaro, studjaro, jaro de lernado, lerneja tago (tempo).
námsferill m studkariero.
námsgáfur fpl lernokapablo, talento, inteligenteco.
námsgrein f (lerno-, studo-)branĉo, -fako.
námskeið n kurso.
námsmaður m lernanto, studanto; disciplo; (við háskóla) studento.
námsstjóri m instru-estro, -gvidanto.
námsstofnun f lernejo, instruejo, instituto.
281

námstími m tempo de lernado, lernotempo; (- iðnnema) lernoservo.
námubrunnur m ŝakto.
námugrjót n minaĵo, (or-, fer-, plumb-minaĵo).
námugröftur m min-elfosado, -laboro; -ekspluatado; elminigado (de oro, - fero).
námugöng npl (lóðrétt) ŝakto; (lárétt) galerio (tunelo, subtera koridoro, - trairejo) de minejo.
námumaður m ministo, mineja laboristo (elfosisto), metal(el)fosisto.
námundi m proksim-eco, -aĵo; (í -a við) proksime je (al, de) io.
námurekstur m ekspluatado de minejo.
nánar adv sjá náinn.
nánasarlegur adj avara, tro ŝparema, ŝparemega.
nánd -ar, -ir f proksim-eco, -aĵo, najbar-eco, -aĵo; (í - við) proksime je (al, de) io; (óvinirnir eru í -)
la malamikoj (al)proksimiĝas.
nár nás, náir m kadavro; (fölur sem -) morte pala.
nári -a, -ar m ingveno.
násálarskapur m avereco, troŝparemeco.
náskyldur adj proksimparenca; proksima parenco.
nástrá n mortpajlo; (vera á -i með hey) manki fojnon, esti konsumanta la lastan fojneron; esti en tre
malbona situacio, esti en granda malbonstato (mizero), mizeri.
nátengdur adj en proksima interrilato (interligiteco, intertuŝo, konekto; (bo)parenceco); koneksa;
proksime (bo)parenca.
nátt -ar, nætur f nokto.
nátta -aði v (- sig) tranokti, pasigi la nokton, noktoresti; (verða nótt) noktiĝi, proksimiĝi al nokto.
náttblinda f noktoblindeco.
náttborð n litotablo.
náttból n nokto-restejo, -pasigejo, (úti) bivako.
náttfall n (nokta) roso.
náttföt npl lito-, nokto-negliĝo.
nátthagi m noktopaŝtejo.
nátthrafn m kaprimulgo, noktohirundo; (maður) nokta iranto.
náttkjóll m nokt-robo, -negliĝo.
náttlangt adj tranokte, dum la tuta nokto.
náttmál npl noktokomenco, je la 9-a vespere.
náttpottur m noktovazo, urinujo.
náttstaður m sjá náttból.
nátttröll n noktokoboldo.
náttugla f (nokto)strigo; noktuo; sirnio.
náttúra -u, -ur f naturo; (æxlunarfýsn) seksa naturo (impulso), gener-emo, -inklino, libido.
náttúraður adj (- fyrir e-ð) kun natura inklino (talento, emo) al io, nature inklina (ema, talenta),
inkliniĝi al.
náttúrlegur adj natura, laŭ naturo; memkomprenebla, memsekva; (ó-) ekster-, kontraŭnatura; (yfir-)
supernatura.
náttúru-eðli n, -far n naturo, karaktero, denaska esenco (eco); instinkto.
náttúrufegurð f naturbelaĵoj; (landið býr yfir mikilli -) la lando prezentas multajn naturbelaĵojn.
náttúrufræði fsenfl naturhistorio; naturscienco; natura filozofio (fiziko, ĥemio, zoologio, botaniko).
náttúrufræðingur -s, -ar m naturisto, natur-sciencisto, -esploristo.
náttúrugáfa f naturdoto; talento.
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náttúrugripasafn n naturhistoria muzeo.
náttúrugripur m naturobjekto, natur(-a )kuriozaĵo.
náttúrugrös npl herboj kun supernaturaj ecoj, magiaj herboj.
náttúruhvöt f natura impulso, instinkto.
náttúruhyggja f naturalismo.
náttúruhyggjumaður m naturalisto.
náttúrulaus adj sen seksa naturo, impotenta.
náttúruskoðun f naturesplor(ad)o, esplorado de la naturo.
náttúrusteinn m magia ŝtono.
náttúruval n natura selekto.
náttúruviðburður m natura fenomeno.
náttúruvísindi npl naturscienco.
náttverður m vespermanĝo.
náungi -a, -ar m proksimulo; najbaro; (niðrandi) kunulaĉo, fripono, malhonestulo.
návist f ĉeesto, apudesto.
návígi n proksimbatalo.
náþefur m mortodoro.
nebbi -a, -ar m nazeto; beketo.
neðan adv malsupre; sube (de), sub; (- frá sjó) supren de la maro; (fá sér - í því) preni guton (en la
fundo de glaso) da vino; (taka - af e-u) preni (tranĉi) de la malsupra parto (rando) de io.
neðanjarðar adv subtera, sub la tera supraĵo (surfaco), sub (la surfaco de) la tero.
neðanjarðarstöngull m subtera tigo, rizomo.
neðanmáls-grein f, -saga f felietono.
neðansjávar adj aŭ adv submara, submare.
neðansjávarbátur m sub-marulo, -ŝipo, -boato.
neðanstraumur m supreniranta torento, suprentorento.
neðanverður adj malsupra; suba, subflanka, sur la malsupra (suba) flanko (parto).
neðar adv plimalsupre; plimalalte; pli sube.
neðri neðstur adj pli (plej) malsupra; - malalta; - suba.
nef -s, - n nazo; (á fugli) beko; (taka í nefið) flari tabakon; (vita jafnlangt nefi sínu) scii (vidi) pli ol
ĝis la pinto de sia nazo; (stökkva upp á - sér) salti sur sian nazon, ekflami pro kolero, ekkoleriĝi;
(stinga saman nefjum) intime kunbekiĝi; (vera með -ið niðri í hverri kirnu) ŝovi sian nazon en
ĉiun vazon.
nefbjörg f nazoŝirmilo, viziero.
nefbroddur m nazpinto.
nefdýr n ornitorinko.
nefhljóð n naza sono.
nefhljóði -a, -ar m nazalo.
nefmæltur adj nazasonparola, kun (per) nazasona voĉo, paroli tra la nazo.
nefna -di v nomi; (minnast á, geta um) mencii, priparoli.
nefnari -a, -ar m (í stærðfr.) denominatoro.
nefnast -dist v (vera nefndur) nomiĝi, esti nomita, laŭnome, laŭ nomo.
nefnd -ar, ir f komitaro; (fulltrúa-) komisiono, komisiitaro; (umboðssendinefnd) delegacio,
delegitaro; (framkvæmdanefnd) plenumkomitato, ekzekutiva komitato.
nefndarálit n komitata konkludo, - raporto.
nefndarmaður m komitatano, ano de komisiono (delegacio).
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nefnifall n nominativo.
nefnilega adv nome, tio estas, tio signifas.
nefskattur m popersona (pokapa) imposto, kapimposto.
neftóbak n flartabako.
negla -di v najli.
negla -u, -ur f (í bát) ŝtopilo.
neglugat n ŝtopiltruo, akvoellastruo.
negri -a, -ar m negro; nigrulo.
negulblóm n (nellika) dianto.
negull -uls m, negulnagli m kariofilo.
nei adv ne; (kveða nei við) nei, diri (respondi) ne(ante); malkonsenti; malkonfesi.
neikvæði -is n neado; rifuzo; malkonsento; malaprobo.
neikvæður adj negativa; nea; malaprob(ant)a.
neinn pron (eftir neitun) (ne) iu, ne sola persono; (það er ekki til neins) ĝi neniel utilas (taŭgas), ĝi
faras nenian utilon, estas ne-, sen-utila.
neinskonar adj ne ia, nenia, ne iaspeca, neniaspeca.
neinstaðar adv ne ie, nenie, ne en ia loko, en neniu loko, nenialoke.
neistaflug n fajrer-ado, -(dis)flugado; sparkado.
neisti -a, -ar m fajrero; (rafmagns-) sparko.
neita -aði v nei, (hafna) rifuzi; (viðurkenna ekki) malkonfesi; (samþykkja ekki) malaprobi;
malkonsenti.
neitandi adj (- svar) nea; rifuza; malkonfesa; malkonsenta respondo.
neitunarorð n nea vorto, negacio.
nekt -ar f nudeco.
nellika -u, -ur f dianto.
nema konj escepte de (io), escept(ant)e (ion); escepte se; krom.
nema nam, námum, numið v (læra) lerni, studi; (taka) preni; (- burt) forigi, forpreni; fortranĉi; (- úr
lögum eða gildi) nuligi, abol(ici)i; (- burt konu) perforte forpreni, forrabi; (skynja) percepti;
eksenti; aŭdi (sonon), ekkapti; (- land) (posede)preni (ekokupi) landon, loksidiĝi (enloĝiĝi) en
lando; kolon(ig)i landon; (- staðar) halti; (það nemur engu) estas bagatelo, ĝi nenion signifas, ĝi
ne gravas (nenion faras); (- við, snerta) tuŝi; (- yndi) trovi plaĉon ie (en io), sin senti agrable
(hejmece).
nemandi -a, -endur m lernanto, studanto; disciplo; studento.
nenna -ti v vol(ont)i, agdeziri; (- ekki) manki agdeziron (energion, aktivecon, volon fari ion).
nenningarlaus adj malenergia; maldiligenta, malagema.
nepja -u f penetranta (malsekeca) malvarmo.
nes -s, - n duoninsuleto; (tangi) terlango.
neshöfði m promontoro.
nesla -u, -ur f butontruo.
nesoddi m (ekstrema ter-)pinto de duoninsuleto; terlango.
nesta -aði v provizi per provianto (nutraĵo) por la vojo.
nesti -is n (vojaĝ)provianto, manĝo-, nutro-proviz-o, -aĵo, -umo por la vojo.
net -s, - n reto; (veiða í -) retkapti, kapti per reto (en reton), enretigi.
netafiskur m retekaptita fiŝo.
netagarn n retfadeno.
netakúla f retflosigilo.
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netamaður m ret-isto, -faristo, -riparisto.
netateinn m reta streĉŝnuro.
nethimna f (í auga) retino.
netja -u f (garnmör) intesta grasreto.
netla -u, -ur f (jurt) urtiko.
netludúkur m muslino.
netofinn adj reteteksita.
netský n ciruso.
nettó adj aŭ adv net-a, -e; sentar-a, -e.
nettur adj delikata, nevulgara, neta.
netþinull m supra streĉlinio (flosigilŝnuro) de reto.
neyð -ar, ir f (eymd) mizero; ekstrema malriĉeco (manko, malbonstato); (ill nauðsyn)
necesbezon(eg)o, premneceso, premdevigo; (hætta) ekstrema (viv)danĝero; (vandræði)
embarasego, dilemego, malbonega situacio.
neyða neyddi v perforti, perforte devigi, premdevigi; premnecesigi, kontraŭvole devigi, premtrudi;
(þrengja upp á) trudi al, altrudi.
neyðarbrauð n mizerpano.
neyðarlegur adj (í orðum) sarkasma; cinika.
neyðarmerki n savsignalo, signalo pri danĝero.
neyðaróp n savkrio; krio de danĝero (malespero, doloro).
neyðarúrræði n savrimedo, ekstrema (altrudita, premtrudita) rimedo (eliro, elvojo), sola alternativo.
neysla -u f konsumado, ĝuado de vivrimedoj, uzado.
neysluskattur m akcizo, konsumdepago.
neyta -ti v (notfæra sér) uzi, utiligi, profiti; (- afls) profiti la pliforton, perforti; (- matar) ĝui la
manĝon, manĝi; (njóta og eyða) konsumi.
neytandi -a, -endur m konsumanto.
neytendafélag n konsumantara societo, societo de konsumantoj.
né konj nek; (hvorki ... né) nek ... nek; (né heldur) ankaŭ ne.
nibba -u, -ur f akra elstaraĵo, pinto.
niða -aði v susuri, murmur(et)i.
niðadimmur adj nigre malluma; malhelega, nigra.
niðaþoka f malhelega (densega, nigra) neblulo.
niðjatal n genealogio, tabelo de posteuloj.
niðji -a, -ar m postnepo, pranepo; posteulo.
niðra -aði v mallaŭdi (ies meritojn), riproĉi; misfamigi, kalumnii; malhonori, senhonorigi.
niðri adv malsupre, sube; (- í) en; (undir -) en sia animo; (ná sér - á e-m) sin venĝi kontraŭ, fari
(re)venĝon al (kontraŭ) iu, sin revenĝi al; (vera mikið - fyrir) esti forte agitita.
niðrun -ar f malhonorigo; hontindaĵo.
niður adv (fara -) malsupren; (setjast -) sidiĝi, eksidi, sin sidigi; (ganga - stigann) malsupreniri la
ŝtuparon; (taka - fyrir sig) fari malsamrangan edziĝon (misedziĝon, mezaliancon).
niður -ar m (hljóð) susuro, murmuro; (þungur -) muĝado.
niðurbældur adj subprem-ita, -ata.
niðurfall n (malsupren)falo; (vatnsrenna) (strata, tegmenta) defluilo; dren-ilo, -tubo; gargojlo;
(jarðfall) termalleviĝo; (- orðs) el-, for-falo (de vorto).
niðurfallssýki f epilepsio.
niðurfelling f (de)faligo, delaso.
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niðurfærsla f redukto, malpliigo; rabato.
niðurgangur m malsuprenir-(ad)o; -ejo; (- sólar) sunsubiro; (þunnar hægðir) diareo, lakso.
niðurjöfnun f (inter)divid(ad)o (surmetado) de impostoj (de- pagoj).
niðurjöfnunarnefnd f komisiono de (urba) impostado.
niðurkoma f malsuprenveno; (fæðing) akuŝiĝo.
niðurkominn adj (vera -) troviĝi, sin trovi; (hann vissi ekki hvar hann var -) li ne sciis kie li troviĝis,
li ne povis sin orienti.
niðurlag n (endir) fino; epilogo; (ósigur) malvenko; (ráða niðurlögum e-s) venki (iun, super iu),
superi iun, subigi iun.
niðurlagsorð npl finaj vortoj, fino; postparolo; epilogo; (ályktunarorð) konkludo, konkludaj vortoj.
niðurleitur adj kun mallevitaj okuloj, okulmalleva.
Niðurlendingur -s, -ar m nederlandano.
niðurlútur adj kliniĝanta, kun klinita kapo, klinita pro honto (deprimiĝo), deprimita.
niðurlæging f malaltigo, degradigo; senhonorigo, malhonoro; (auðmýking) humiligo.
niðurníða v uzdetrui, uzdifekti, eluzi.
niðurraða v (kun)ordigi, ordaranĝi, aranĝi, aranĝi laŭ ordo; vicigi; (flokka) klasifiki.
niðurrif n malkonstruo, disfaligo.
niðursetningur -s, -ar m paŭper(ul)o, komunuma zorgato.
niðursjóða v kuirkonservi; konfiti.
niðurskipun f (niðurröðun) (kun)ordigo, ordaranĝo; vicigo; (skipulag) organiz(ad)o; (flokkun)
klasifiko; (í kerfi) sistemigo.
niðursokkinn adj absorbita (de libro, per legado, - meditado), en profunda meditado,
enprofundiĝinta en pensado.
niðurstaða f (árangur) rezultato; (ályktun) konkludo.
niðursuðuverksmiðja v konservaĵ-; konfitaĵ-fabriko.
niðursuðuvörur fpl (kuir)konservaĵoj, hermetike konservitaj varoj; konfitaĵoj.
nikkel -s n nikelo.
nirfill -ils, -lar m avarulo, nedonemulo, troŝparemulo.
nisti -is, - n medaliono, kapsulo, broĉo.
nit -ar f (í hári) pedikovo.
nía -u, -ur f (í spilum) naŭo.
níð -s n (detrua) misfamigo, famnigrigo, malbonfamigo; kalumnio, klaĉo; kritikaĉo; paskvilo; (rita ) paskvili; (þrældómsvinna) penigega laboro.
níða níddi v (sverta, baktala) misfamigi; kalumnii; kritikaĉi; (skemma) detrui, foruzi, uzkonsumi;
(níðast á e-m) perforti; uzi (profiti) sian pliforton; krime (kanajle) mis-, malbontrakti; misuzi ies
forton (kapablon); trouzi ies gastamon (paciencon); (níðast á trú sinni) apostatiĝi, defali de sia
religio.
níðangurslegur adj cinika, senhontega.
níðings-bragð n, -verk n kanajlaĵo, krima faro, abomeninda ago, perfidaĵo.
níðingur -s, -ar m kanajlo, krimulo; perfidulo; (trú-, flokks-) apostato, renegato; (nirfill) avarulo.
níðkvæði n misfamiga (malhonoriga) poemo, paskvilo; satiro.
níðrit n misfamiga skribo, paskvilo.
níðvísa f paskvila strofo, epigramo.
nílhestur m hipopotamo.
nípa -u, -ur f montpinto.
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níræður adj en la aĝo de 90 jaroj, esti 90 jarojn aĝa, aĝulo de 90 jaroj, naŭdekjara; (laŭ mezuro)
naŭdekklafta, hav-i, -anta mezuron da 90 klaftoj.
nískur adj avara, nedonema, troŝparema.
nísta -i v (smjúga) penetri, en-, tra-penetri; (nístandi kuldi, kvöl) penetr(ant)a malvarmo, boranta
(akra, ŝir(ant)a) doloro; (gnísta) grinci (per la dentoj).
nítján num deknaŭ, (nítjándi) deknaŭa.
nítugasti num naŭdeka.
níu num naŭ, (níundi) naŭa.
níund -ar, -ir f (í músik) naŭno.
níutíu num naŭdek.
níuviknafasta f la granda fasto.
njarðarvöttur m spongo.
Njála -u f La Historio de Njal.
njálgur -s m intestaj vermoj.
njóli -a, -ar m (jurt) rumekso.
njósn -ar, -ir f spionado, ricevo de informoj (sciigoj) pri io; (halda -um (fyrir) um e-ð) prispioni ion
(iun), havigi al si informojn pri ies faroj; (engin - fór fyrir þeim) neniaj sciigoj alportiĝis (neniu
antaŭsciiĝis) pri ilia alveno, neniu (antaŭ)spionis ilian alvenon.
njósnari -a -ar m spiono; sekreta observanto; (lögreglu-) sekret-, kaŝ-policano, ano de la sekreta
polico, detektivo.
njóta naut, nutum, notið v ĝui; profiti ion, ĝui profiton (de, el io), ĝui bonon (avantaĝon) de io; (föður síns) ĝui bonon (avantaĝon) de sia patro; (þú naust þess) vi profitis tion (el tio) ke; tio
savis (helpis) vin; (- liðsmunar) profiti la pliforton (el la superforto); (- e-s við) ĝui la (ricevi)
helpon de iu; (sólar nýtur við) la suno brilas, ni ĝuas la sunon; (njóttu heill handa) ĝuu feliĉe (en
feliĉo) viajn manojn; ĝuu feliĉon el viaj manoj.
njótast nutust, notist v ĝui unu la alian; inter-, kun-, ge-edziĝi.
nokkrir pron kelkaj; iuj; iom da; (varla -) nemultaj, malmultaj, preskaŭ neniu; (þó -) kelka nombro
da; multaj, pluraj.
nokkuð pron io; kelka; kelke da; iom da; io ajn.
nokkur pron iu, kelka, kelke da, iom da, iu (io) ajn; (var - viðstaddur) ĉu iu ĉeestis; (ekki - maður)
neniu; ne unu sola homo; (betri en -) pli bona ol iu ajn (ĉiu ajn); (gefa nokkra skýringu) doni
kelkan klarigon; (fyrir nokkru síðan) antaŭ kelka tempo, antaŭ mallonge; (nokkrir hestanna
týndust) kelkaj el la ĉevaloj perdiĝis (estis perditaj); (ef - af yður) se iu el vi; (maður -) iu (certa)
homo (viro); (nokkurn veginn) preskaŭ, iom (sufiĉe bone), tolereble.
nokkur(s)staðar adv ie, ialoke; (hvergi -) sjá neinstaðar.
nokkurskonar adj ia, iaspeca.
norðan adv (að (á) -) norda; el (eða de) nordo; el la norda parto de lando; (fyrir -) norde de; sur la
norda flanko; en la norda parto de lando; (ég er að -) mi estas nordlandano.
norðanátt f (el)norda vent(direkt)o, vento el nordo.
norðanfjalls adv norde de (ĉe la norda flanko de, nordflanke de) la monto(j).
norðanlands adv nordlande, en nordlando, en la norda parto de la lando.
norðanstæður adj elnordblov(ant)a.
norðanverður adj norda, kontraŭnorda, nordflanka; (að norðanverðu) nordflanke, sur (ĉe) la norda
flanko.
norðanvindur m norda vento.
norðar adv pli norde.
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norðarlega adv norde; situ-anta, -ata norde, en norda situo.
norðaustur n nordoriento.
Norðlendingur -s, -ar m nord(is)landano; homo el norda parto de lando.
norðlægur adj norda, norde kuŝanta (situanta).
Norðmaður m norveg-o, -ujano.
norður -urs n nordo; (- eftir) norden, en norda(n) direkto(n), norddirekten; sin turni (fronti) kontraŭ
nordo; (fara - (í land)) iri (veturi, vojaĝi) nordlanden, al la nordlando, en la nordlandon; norden
al Akureyri, al Akureyri en la nordlando.
norðurbreidd f norda latitudo.
norðurheimskaut n nordpoluso, arkto, arkta regiono.
norðurheimskautsbaugur m polusa (eða arkta) cirklo.
norðurhjari m arkto, arkta regiono, ekstrema nordo.
norðurhvel n norda hemisfero (eða duonsfero).
Norðuríshaf n Arktiko, arkta maro, norda glacimaro.
Norðurland n Nordislando.
Norðurlandabúi m ano de la Nordaj landoj (popoloj), nord(popol)ano, skandinavo.
norðurljós n nordlumo, poluslumo.
Norðurlönd npl Nordaj landoj, Skandinavio.
norðurpóll m norda poluso.
norðurstjarna f norda stelo, polusa stelo.
norðvestur n nordokcidento; nordokcidenten.
norn -ar, -ir f furio, megero; diino de la venĝo; (galdra-) sorĉistino; (skapa-) diino de fatalo.
norræna -u f antikva skandinava lingvo, antikva islanda lingvo.
norrænn adj nordpopola, nordana, skandinava; antikvnorvega.
norska -u f norvega lingvo.
nostra -aði v longe kaj zorge pri- labori, ordeme net-fari, -igi, pedante elfari; (- við e-n) zorge
(pedante) vartadi (flegadi).
not npl (notkun) uz(ad)o; aplik(ad)o; (gagn, nýting) utilo; utiligo, (uz)profito, ekspluatado;
uzvaloro; (af-) uzrajto, fruktuzo; (koma að -um) utili.
nota -aði v uzi; apliki; utiligi; (beita) manuzi, manipuli.
notadrjúgur adj utila, profita, fruktodona.
notagildi n uzvaloro, utileco, fruktodoneco.
notalegur adj komforta, agrabla.
notandi -a, -endur m uzanto, aplikanto; konsumanto; abonanto; (fastur - síma) konstanta abonanto
de telefono.
notaréttur m uzrajto, fruktuzo.
notasæll adj profita, fruktodona.
notfæra v apliki, fari uzon el; (hagnýta, neyta) utiligi; profiti; ekspluati.
nothæfur adj uzebla; aplikebla; utiligebla; taŭga.
notkun -ar f uzado; aplikado.
nógur adj (nægilegur) sufiĉa; (í ríkum mæli) sufiĉega, abunda, abund(ec)o (da); (meir en -) pli ol
sufiĉa, tro-, super-abunda; superflua; (hafa nógan mat) havi sufiĉe da manĝo; havi abundecon da
manĝo; (hafa nóg af) sufiĉege, abunde, pli ol sufiĉe, sufiĉe da.
nón -s, - n (je la) 3-a horo post tagmezo.
nót -ar, nætur f (fiski-) (rondfermebla, kuntirebla) fiŝreto; (gróp) foldo; mortezo; kanelo.
nóta -u, -ur f (í tónfr.) (muzik)noto; (á hljóðfæri) klavo; (minnisblað) (kalkul)noto.
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nóthefill m foldrabotilo.
nótnaborð n klavar-o, -tabulo.
nótnabók f muziknotlibro.
nótnalykill m muzikŝlosilo, kleo.
nótnaskipun f notsistemo.
nótt nætur, nætur f nokto; (um miðja -) ĉe (dum) noktomezo, en la mezo de la nokto; (í - sem leið)
pasintan (lastan) nokton; (í - komandi) venontan nokton; (í fyrri-) antaŭlastan (antaŭhieraŭan)
nokton; (-ina eftir) la sekvantan nokton; (um -(ina), á -unni) (dum)nokte, en (dum) la nokto;
(vera um -) tranokti, noktoresti, (úti) bivaki; (langt fram á -) ĝis malfrue en la nokto; (alla -ina)
dum (tra) la tuta nokto, la tutan nokton; (bjóða góða -) deziri (diri) bonan nokton.
nóvember m novembro.
nudda -aði v froti; (til lækninga) masaĝi; (- við, þráast) persiste (insiste) fari (peti), persisti (en
laboro), insisti (pri peto).
nuddlækning f masaĝo, kuraco per masaĝo.
nuddlæknir m masaĝ(kurac)isto.
nugga -aði v froti.
numinn adj (frá sér -) ekzaltita, en (stato de) ekstazo (ekzalteco); for de (ekster) si mem (pro ĝojo;
fervoro; entuziasmo, ravit-eco, -iĝo, miro, surpriz(iĝ)o).
nunna -aði v (kveðu lágt) kanteti, lulkanti.
nunna -u, -ur f monaĥino.
nunnuefni n (ungnunna) novicino.
nunnuklaustur n monaĥinejo.
nurla -aði v avare kunŝpari.
nusa -aði v flari.
nú adv (núna, strax) nun; tuj; (jæja þá) nu; nu do; nu bone; (jæja, er það) ĉu, ĉu vere, ĉu efektive, ĉu
estas eble; (að vísu; hann er nú sterkari en ég) ja; li estas ja pli forta ol mi.
núa neri v froti; (- e-u á e-ð) surfroti, surŝmiri; (- e-m e-u um nasir) ĵeti ion al iu sur la nazon,
riproĉe atribui ion al iu.
núll -s, - n nulo.
núna adv nun estante.
núningsmótstaða f frotrezisto.
núningur -s, m frot(ad)o, interfrotiĝo.
núpur -s, -ar m monto-ĝibo, -tubero, montpinto; apika roko.
nútíð f nuntempo, estanta tempo, estanteco; (í málfr.) prezenco, as-tempo.
nútíma adj (nútíðar) nun-eca, -tempa; aktuala; moderna; (-siðvenjur) nuntempaj moroj (kutimoj); (spursmál) aktuala demando; (-búningur) moderna vesto (kostumo).
núverandi adj nuna, estanta.
núþálegur adj (núþáleg sögn) preterit-prezenca verbo.
nykur -urs, -rar m (þjóðsögn) akvoĉevalo, nikso; (nílhestur) hipopotamo.
nyrðri (nyrstur) adj pli (plej) nord-a, -e.
nyt -ar f utilo; fruktuzo, frukto (de tero, de bruto); (kýr-) unutaga laktado (de bovino); (færa sér e-ð
í -) utiligi; profiti; ekspluati.
nytja -aði v utiligi, ekspluati; fari uzon el; (- ærnar) melki.
nytjalaus adj neutila, senutila; senfrukta, nefruktodona.
nytjaverk n utilaĵo, utila ago (faro, laboro).
nytsamur adj utila; frukto-dona, -porta, profita.
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nytsemiskenning f utilismo.
ný- prefikso nov-, nov-a, -e; ĵus, -a; freŝ-, -a, -e; antaŭ nelonge.
nýafstaðinn adj ĵus okazinta, ĵusa.
nýár n novjaro.
nýársdagur m (unua) novjartago.
nýbóla f veziko de modo, novmodo, furoro.
nýbreytni fsenfl (en)novaĵo, novmodo, modernigo.
nýbúinn adj ĵus (nove) far-ita, -inta.
nýbyggð f novkonstruaro; kolonio.
nýbýli n nova (nove starigita) farmo; nova loĝejo.
nýdáinn adj ĵus (antaŭ nelonge) mortinta.
nýfæddur adj novnaskita.
nýgervingur -s, -ar m novkre(it)aĵo, novformitaĵo; (í málfr.) nova vorto, neologismo.
nýgræðingur -s m novherbo, junherbo, herbĝermo, verdĝermo; ĝermo; burĝono.
nýíslenska f moderna islanda lingvo.
nýjabrum n unua ĝermo (burĝono); unua brilo (intereso) de novaĵo; novaĵemo.
nýjung -ar, -ar f novaĵo; noveco.
nýjungagirni fsenfl novaĵ-amo, -emo, -inklino.
nýlega adv nove, antaŭ nelonge, ĵus.
nýlegur adj preskaŭ nova, nove (antaŭ nelonge, ĵus) farita.
nýlenda f kolonio.
nýlenduvörur fpl koloniaj varoj, spic(var)oj.
nýliði -a, -ar m rekruto, novevarbito; novulo; novico, komencanto.
nýlunda -u, -ur f novaĵo; kuriozaĵo.
nýmeti -is n freŝa manĝaĵo (nutraĵo).
nýmjólk f freŝa lakto.
nýmjólkurvolgur adj laktevarma.
nýmóðins adj (plej)novmoda, laŭmoda, moderna.
nýmyndun f novformado, nova formado.
nýmæli n novaĵo; nova propono (metodo).
nýnefndur adj ĵus nomita.
nýnæmi -is n novaĵo, nekutimaĵo, neordinaraĵo.
nýr adj nova; (óskemmdur, ferskur) freŝa; (nýju málin) la modernaj lingvoj; (að nýju, á nýjan leik)
denove, ree, refoje; bis!.
nýra -a, -u n reno.
nýrnabólga f rena inflamo, nefrito.
nýrækt f novplant-ado; -ejo, novkultur-ado, -ejo.
nýsilfur n arĝentano, alfenido.
nýstárlegur adj nov(aĵ)a, kurioza, interese nekutima; neordinara; stranga.
nýsveinn m novulo, novico, komencanto, nova (meti)lernanto.
nýta -ti v utiligi, fari uzon el.
nýtilegur adj utiliginda; uzinda; aplikinda; utiligebla; uzebla; aplikebla.
nýting -ar f utiligado; fruktuzo; ekspluatado, profito; (- heyja) sukcesa (sekigado de la) fojnorikolto.
nýtinn adj utiligema, ekonomia.
nýtíska f nova modo; nova moro.
nýtískulegur, nýtískur adj laŭmoda, moderna.
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nýtískusnið n laŭmoda (moderna) fasono.
nýtni fsenfl utiligem(ec)o; ekonomio.
nýtur adj utila; utiligebla; uzebla; (- maður) kapabla, lerta.
nýyrði -is, - n nov(eformit)a vorto, neologismo.
nýöld f la nova epoko, nuntempo, la novaj (modernaj) tempoj.
næða næddi v blovi; trablovi; (mig næðir) malvarma (frosta) vento penetras ĝis la ostoj (eða
(tra)penetras (trablovas) miajn vestojn).
næði -is n kviet(ec)o.
næðingur -s m (penetra) blovo, (malvarma) vento.
næfur -rar, -rar f betula ŝelo; ŝindo.
næfurþunnur adj maldika kiel betulŝelo, maldikega, ŝinde maldika.
nægilegur adj sufiĉa; kontentiga.
nægja -ði v sufiĉi, esti sufiĉa (kontentiga); (láta sér -) kontentiĝi per (pri), rigardi kiel sufiĉa, sin
kontentigi.
nægjusamur adj kontentiĝema.
nægt -ar, -ir f sufiĉegeco, abundeco; (allsnægtir) superabundeco, troabundeco, superflueco.
nægtabrunnur m fonto de superflueco (superabundeco).
nægtabúr n provizejo.
nægur adj sufiĉa.
næla -di v (- e-u á, í, við, saman) (sur-, en-, al-, kun-)pingli; (nurla saman) avare kunskrapi.
næla -u, -ur f broĉo; fibulo; pinglo.
næmi -is n (facil)kompren-emo, -povo, facil-, rapid-lernemeco; facilpercept(emec)o, subtila
percepto; (næmleiki) impres-ebleco, -iĝemeco; sentemeco; subtil(ec)o; (sótt-) infektiĝemo; (of-)
troimpresiĝemo.
næmur adj (fljótur að læra, skilja, skynja) rapidlerna; komprenema; perceptema; (- fyrir e-u,
tilfinninga-) impresiĝema, facile impresebla, sentema; infektiĝema; (fíngerður, viðkvæmur)
subtila; delikata; (um sjúkdóm) infekta.
næpa -u, -ur f napo.
nær adj (pli) proksim-a, -e; en la proksimaĵo (najbaraĵo); proksimum-a, -e, ĉirkaŭ(e); preskaŭ; (öðru
-) kontraŭe, male, tute ne; (hvenær, þegar) kiam; (nær væri þér) pli bone decus por vi.
næra -ði v nutri; (- sig (nærast) á) sin nutri per.
nærandi adj nutra.
nærbuxur fpl subpantalono, kalsono.
nærfatnaður m subvestoj.
nærfellt adv preskaŭ; proksimume.
nærfærinn adj antaŭvida, sagaca; prizorg(em)a.
nærgætinn adj prizorg(em)a, delikate flegema; konsiderema; (í tali) diskreta; taktoplena.
nærgöngull adj (al-, en-)trud(iĝ)ema; ofendeta.
nærhendis adv proksime (al mano), apudmane.
næring -ar f nutr(aĵ)o; manĝ(aĵ)o.
næringarefni n nutra substanco (ŝtofo), nutraĵo.
næringargildi n nutra valoro.
næringarlaus adj sennutra; sen nutro (manĝo).
nærlendis adv en la najbaraĵo (proksimaĵo); en la najbaraj landoj (distriktoj).
nærpeysa f kamizolo.
nærpils n subjupo.
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nærri adv proksime, en la najbaraĵo; (- því, næstum) preskaŭ; (hér um bil) proksimume, ĉirkaŭ.
nærskorinn adj strikta; streĉ(it)a.
nærskyrta f subĉemizo.
nærstaddur adj ĉeestanta, apudestanta; proksime staranta.
nærsveitis adv en la najbaraĵo, en la najbara regiono (distrikto).
nærsýnn adj miopa.
nærtreyja f kamizolo.
næsta adv (- stór, gamall) tre, altgrade, en alta grado; relative.
næsta -u f (á næstunni) en proksima(j) tempo(j).
næstbestur adj la dua plej bona, plej bona post (krom) unu.
næstfyrstur adj postunua, dua.
næstliðiun adj laste pasinta.
næstsíðastur adj antaŭlasta.
næstum adv preskaŭ; proksimume.
næstur adj plej proksima; plej najbara; (eftir-farandi, -komandi) sekv-anta, -onta; venanta, -onta;
(því næst) post tio, poste; (því sem næst) preskaŭ; proksimume.
næturgagn n urinpoto.
næturgali -a, -ar m najtingalo.
næturgisting f nokto-loĝado, -restado, tranoktado.
næturgreiði m nokto-loĝ(ig)ado (kun regalado).
næturlangt adv dum (tra) la (tuta) nokto; (dvelja -) tranokti, resti dum (tra) la nokto, noktoresti,
pasigi la nokton.
nætursakir fpl (vera -) tranokti, noktoresti, resti dum unu nokto.
næturvarðflokkur m (nokto)patrolo.
næturvarsla f noktogard(ad)o; patrolado.
næturvörður m noktogardisto; (standa næturvörð) fari noktogardon, gardostari dum la nokto.
næturþel -s n noktotempo; (á -i) dumnokte, dum la nokto.
nöðrubit n mordo de serpento (vipuro).
nöðrukyn n gento de serpento (vipuro).
nöf nafar, nafir f (brún) kornico, randelstaraĵo, ekstrema rando; (á hjóli) nabo, aksingo; (vera
kominn á fremstu - með e-ð) jam esti ĉe la ekstremo (ekstrema rando) fari ion.
nögl naglar, neglur f ungo.
nökkvi -a, -ar m malgranda boato.
nöldra -aði v murmuri; grumbli.
nöldur-seggur m, -skjóða f grumblul(in)o.
nöp f malŝato, malbonvolo; (vera í - við) malŝati, senti malbonvolon kontraŭ.
nöpuryrði -is, - n mokaĵo, sarkasmo, pikparolo, pikaj vortoj.
nös nasar, nasir f naztruo.
nötra -aði v tremegi; vibregi; skuiĝi; (með glamri) klaki; tinti; (með braki; brestum) knari; kraki.
O
obláta -u, -ur f oblato.
oddaflug n pint(form)a (kojnforma) flugo, kojnflugo.
oddamaður m malparigulo, pintulo.
oddatala f nepara nombro.
oddbogi m pintarko, ogivo.
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oddborgari m pint-, alt-burĝo; filistro; dando, snobo.
oddhagur adj lerta en tajlado (eltranĉado, gravurado).
oddhvass adj akrepinta.
oddi -a, -ar m terlango; terpinto.
oddlaus adj senpinta.
oddmjór adj (akre)pinta, pintigita, longpinta.
oddur -s, -ar m pinto; (vinna að e-u með oddi og egg) energi(eg)e prilabori ion, per glavo kaj lanco
(beko kaj ungegoj) provi atingi ion (iun celon).
oddveifa f kojnflago.
oddviti m (nefndar-) prezidanto; (hreppsnefndar-; sýslunefndar-) komunum-; distrikt-administracia
(-estrara, -konsilantara) prezidanto; (foringi) ĉefo, estro, gvidanto.
of adv tro; (of eða van) troeco (troaĵo) aŭ maltroeco (maltroaĵo), eksceso aŭ manko, tro multe aŭ tro
malmulte; (um of) eksces-e, -a, tro (multe) da.
ofala v tronutri, supernutri, trograsigi.
ofan adv (niður) malsupren, suben; (fara -) malsupreniri; (að -) de supre; supre, ĉe la supro; (- á)
sur; (í viðbót) aldone, ekstra; (- af) de sur; (fyrir -) super; (taka -) de- preni (levi) la ĉapelon;
(setja - í við) riproĉi; (víður að -) vasta supre, havanta vastan supraĵon; (- af himnum) el la ĉielo;
(detta - í dý) fali en marĉon; (- um ís) tra (la) glaci(tavol)o; (fletta - af) malkovri, depreni la
kovraĵon; malkaŝi; (hafa - af fyrir sér) perlabori la vivrimedojn; distri sin; (ríða - á milli)
interpakaĵ- rajdi sur pakaĵĉevalo.
ofanálag n surmetaĵo, garnaĵo; aldono, pliaĵo; (í -) aldone, ekstre.
ofanfrá adv desupre, de la supro; malsupren, suben.
ofangreindur adj supre-menciita, -nomita.
ofaníburður m vojkovraĵo, gruzaĵo.
ofanígjöf f riproĉo; insulto.
ofanjarðar adj aŭ adv surter-a, -e, sur la tersupraĵo; viv(ant)a.
ofankafald n neĝ(ofal)ado.
ofanritaður adj supreskribita.
ofanvarp n (flatarmálsfr.) projekcio.
ofanverður adj supra, ĉe (sur, en) la (plej) supra parto; (á -um dögum Haraldar konungs) en (ĉe) la
lasta reg-tempo (-periodo, lastaj tagoj) de reĝo Haraldo, en la lastaj tagoj (tempoj) de la regado
de reĝo Haraldo.
ofar adv pli supre; pli alte.
ofarlega adv alte, supre, en supra parto (loko).
ofaukið adv tro-a, -e, superanta la ĝustan nombron (kvanton, mezuron); superflu-a, -e.
ofát n tromanĝ(ad)o, manĝegado.
ofbeldi -is n perforto; tiraneco; (beita -) perforti, fari perfortaĵon al, perforte (per forto) devigi, (al)trudi, - akiri; (taka með -, sölsa undir sig) uzurpi.
ofbeldismaður m perfortulo; tirano; despoto; uzurpanto.
ofbeldisstjórn f perforta (tirana) reĝimo; - regado; despotismo.
ofbeldisverk n perfortaĵo; uzurpado.
ofbirta f trobrilo, tro forte lumo, eksceso de lumo; (fá -u í augun) esti blindetigita (blindetiĝi) de
trobrilo (lumego).
ofbjóða v troŝarĝi, trostreĉi, tropostuli de iu; ŝoki; (mér ofbýður e-ð) io ŝokas min.
ofboð n paniko, teruro, timego, konstern(iĝ)o; ŝoko; (í dauðans ofboði) en morta paniko, (morte)
frapita per (de) terurego, terurfrapita; (sem atvo.) terure; treege, ekstreme, eksterordinare.
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ofboðslegur adj terura, timegiga, ŝok(ig)a, monstra; fortega, intensega, impetega; treega, ekstrema.
ofdirfska f trokuraĝo, aŭdaco, maltimo.
ofdirfskufullur adj trokuraga, aŭdaca, aŭdacoplena, maltima, riskemega.
ofdramb n aroganteco, trofiereco, malhumileco.
ofdrykkjumaður m drinkemulo.
ofeldi -is n tro-, super-nutrado.
offita f trograsiĝo.
offjár n eksceso (abundeco, amasego) de mono (riĉaĵo).
offors n intenseco; impet(eg)o.
offra -aði v oferi.
offylli f tropleniĝo; (af mat) trosatiĝo, supersateco.
ofherma v tro-igi, -diri.
ofheyrn f trompaŭdado, aŭderaro, (aŭda) halucin(aci)o; aŭda iluzio.
ofhlaða v tro-, super-ŝarĝi.
ofjarl m superfortulo.
ofkælast v tromalvarmiĝi; (fá kvef) malvarmumi.
ofláta -u, -ur f oblato.
oflátungur -s, -ar m (spjátrungur) dando, pavo, parademulo; (dreissugur maður) malmodestulaĉo,
fierulaĉo; arogantulo, tromemfidulo.
oflof n ekscesa (troa) laŭdo, trolaŭdo, flat(ad)o.
oflæti -is n malmodesteco, fier-eco, -aĉo, tromemfido, aroganteco, malhumileco; (- í fasi og
klæðaburði) parademo, paveco; dandemo.
ofmetnaðarbrjálsemi f grandecdeliro, tromemfid(o)manio, megalomanio.
ofmetnaður m fieraĉo, tromemfido; aroganteco; malhumileco.
ofn -s, -ar m forno; kameno..
ofnkrókur m fornoniĉo; fornangulo.
ofnota v trouzi, fari troan (ekscesan) uzon el.
ofnpípa f forno-, kamen-tubo.
ofnæmi n tro-, super-impresiĝemo, diatezo.
ofraun f tro granda fortostreĉo (elprovo), superelprovo; superŝarĝo.
ofrembingur m trofiereco, fieraĉo, aroganteco; ŝvelparolo, bombasto.
ofreyna v (- sig) tro-, super-streĉi siajn fortojn, sin trolacigi, troŝarĝi (memoron de infano).
ofríki n perfort(ec)o, despotismo, tiraneco; uzurpado; (taka með -) perfortepreni; uzurpi.
ofríkisfullur adj aroganta, perforta, tirana, despota.
ofsa-bræði f, -reiði f impetega (senbrida, furioza, freneza) kolero; kolerego, furioz(ec)o.
ofsa-fenginn, -legur adj impet(eg)a; intensega; arda; pasia; ekscesa; furioza; senbrida; sovaĝa;
ekstrema, treega, plej fortega.
ofsahrifning f impeta (arda, ekzaltita) rav-iĝo, -iteco, ekstazo; entuziasmo.
ofsakæti f impeta (senbrida, pasia) gajeco; ekzalteco.
ofsatrúarmaður m fanatika religiulo, fanatikulo, zeloto; pietisto.
ofsi -a m (ákafi) impeto; fervorego, entuziasmo; (æði) impetego; furioz(ec)o; sovaĝeco.
ofsjónir fpl videraro, trompa (erariga) vido, (vida) halucin(aci)o; - iluzio; miraĝo, fatamorgano; (sjá
-um yfir e-u) senti envion (ĵaluzon) pri (pro) io al (kontraŭ) iu.
ofskynjun f senteraro, percepteraro, halucin(aci)o; iluzio.
ofsókn f persekut(ad)o.
ofstopafullur adj impetega; perfort(em)a; aroganta; malhumile pretendema (postulema).
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ofstopi -a m (ofsi, ákefð) impet(eg)o; furioz(ec)o; (hrokafull ákefð) aroganteco, malhumila
postulemo (pretendemo); malhumileco; (ofbeldi) perfort(em)o.
ofstæki n fanatiko, fanatikismo; fanatikeco; impet(eg)o, (paroli kun impeto).
ofstækismaður m fanatika persono (karaktero), fanatikulo, zeloto.
ofsækja v persekuti.
ofsögur fpl troigo, ekscesigo; (ekki er -um sagt af e-u) oni ne troigas (ekscesas, transpasas la
moderecon) kiam oni parolas (parolante) pri io.
oft adv ofte; multfoje, plurfoje; (fara - á e-n stað, fara að finna -) frekventi (lokon, personon), ofte
vizitadi (ĉeestadi, venadi).
oftaka v (- sig) superstreĉi siajn fortojn, sin trolacigi.
oftastnær adv plej ofte.
oft-lega, -sinnis adv ofte, multfoje, plurfoje.
oftrú f (oftraust) troa konfido; - fido; (ofstækistrú) fanatika kredo, fanatikismo; pietismo.
ofur adv (til áherslu) treege, eksterordinare, senlime, supermezure; tute; super-; fort(eg)a;
intens(eg)a; impet(eg)a; pasia; ekscesa.
ofurást f pasia amo.
ofurefli -is n superforto.
ofurharmur m senlima funebro.
ofurhiti m eksterordinara varmo, varmego.
ofurhugi -a, -ar m kuraĝegulo, super-, trokuraĝulo, maltimulo, aŭdaculo.
ofurkapp n ard(ant)a fervoro; fervorego; entuziasmo; ardo; impeto, tro(grand)a fervoro,
senkonsidera konkuremo; troaŭdaco.
ofurlið n superforto; (vera -i borinn) esti superfortita, venkita; (sorgin bar hann -i) la funebro
premegis (tute superŝarĝis, senfortigis, venkis) lin.
ofurlítið adj iomete, tre malmulte.
ofurlítill adj tre malgranda, eta.
ofurmenni -is, - n fortega homo, fortegulo; superega inteligentulo, geniulo; superhomo.
ofurselja v fordoni, lasi.
ofursti -a, -ar m kolonelo.
ofurþungi m supermezura pezo (ŝarĝo).
ofurölvi adj superebria, duonmorte ebria.
of-vaxið, -viða adj (mér er það -) ĝi superas mian povon (forton), ĝi estas super mia povo (forto).
ofviðri -is, - n ventego, ŝtormo, tempesto; (fellibylur) uragano.
ofviti m trosaĝulo; utopiisto.
ofvæni n streĉa atendado, fortega nevostreĉo.
ofvöxtur m trokreskado; (í líffæri eða líkamshluta) hipertrofio.
ofþjaka v tro-, super-ŝarĝi, tropremi; malbon-, mis-trakti.
ofþreyta v trolacigi.
ofþyngja v troŝarĝi, tropezigi; tropenigi; (premŝarĝi).
ofætlun f trogranda tasko (laboro, ŝarĝo).
og konj kaj; (einnig) ankaŭ; (bæði ... og) kaj ... kaj; (sem) kiel; (sami maður og áður) la sama homo
kiel antaŭe.
ok -s, - n jugo; (burðar-) vekto; (forskui, deĵeti la jugon, iri sub jugon).
oka -aði v jungi al (sub) la jugo, subjugigi, subpremi, sklavigi; garni per krucpecoj.
oki -a, -ar m vekto; krucpeco.
okkar pron nia.
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okra -aði v uzuri, procentegi; praktiki uzuron (procentegon).
okrari -a, -ar m uzuristo, procentegisto.
októbermánuður m oktobro.
okur -urs n uzuro, procentego.
olboga -aði v (- sig fram) sin kubuti antaŭen, sin antaŭen- puŝi per la kubuto, kubute sin
antaŭenpuŝi.
olbogabarn n flanke-lasata, -metata (neglektata) infano, flankelasit(ul)o, neglektit(ul)o, malzorgato.
olbogabein n kubutosto, ulno.
olbogabót f kubutkavo.
olbogaskot n kubutpuŝo, puŝo de (per) la kubuto.
olbogi m (olnbogi) kubuto.
olía -u f oleo; (stein-) ŝtonoleo, petrolo.
olífa -u, -ur f (ávöxtur) olivo.
olíubera v olei.
olíufat n (klæði) vakstola (oleita) vesto; vakstolaĵo; (tunna) oleo- barelo.
olíufélag n petrol-kompanio, -asocio.
olíumálverk n oleopentraĵo.
olíusæta f glicerino.
olíuviður m olivarbo.
olnbogi m sjá olbogi.
op -s, - n malfermaĵo, apert-uro, -aĵo.
opinber adj (almennur, allsherjar) publika; (viðurkenndur, embættislegur) oficiala; (- ákærandi)
publika akuzanto (persekutisto), prokuroro (de la stato); (augljós) evidenta; manifestiĝinta.
opinbera v publik(ig)i; oficiale konigi (anonci), oficialigi; malkaŝi; (láta í ljós) manifesti;
evidentigi; (með guðlegum innblæstri) revelacii.
opinberun -ar, -anir f (guðlegur innblástur) revelacio; (Opinberun Jóhannesar) Apokalipso.
opinberunar-bók f, -rit n revelacia skribo, apokalipso.
opinn adj malfermita, apertita; senkovrila, nekovrita; (- bátur) senferdeka (nefermita) ŝipo; (koma
e-m í opna skjöldu) surprizi (surprize (neatendite) ataki) iun (de flanke aŭ malantaŭe); (ganga út
í - dauðann) iri (renkonte) al (kontraŭ) la certa morto.
opinskár adj maldiskreta, liberparola, malkaŝema; (gera opinskátt) malkaŝi; manifesti; publike
konigi.
opna -aði v malfermi, aperti; (- hátíðlega, vígja, setja) inaŭguri.
orð -s, - n vorto; (fræði-) termino; parolo; (komast að orði) sin esprimi; esprimi per vortoj, vortigi;
(hafa - á) mencii, atentigi pri, priparoli; (það leikur - á) oni diras, la famo kuras; (hafa gott (illt) á sér) havi (mal)bonan reputacion; (með öðrum orðum) alivorte, per aliaj vortoj; (eftir orðunum)
laŭ la vortoj, laŭvort-a, -e; (taka til orðs) ekparoli, ekdiri; (í fáum orðum) per malmultaj vortoj;
(gera (senda) e-m orð) sendi sciigon al iu.
orða -aði v (nefna) mencii, pri- paroli; (komast að orði) esprimi (per vortoj), vortigi.
orða -u, -ur f (heiðursmerki) ordeno.
orðabók f vortar-o; leksikono; (tækni-) terminaro; (alfræði-) enciklopedio.
orðabókarhöfundur m vortaristo, verkisto de vortaro (leksikono).
orðagáta f vortenigmo, logogrifo.
orða-gjálfur n, -glamur n bombasto, ŝvelparolo.
orða-hnippingar fpl, -kast n, -senna f (inter)disputo; kverelo.
orðalag n vortigo, esprimmaniero.
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orðalaust adv sen unu vorto, senproteste; sendiskute.
orðaleikur m vortludo.
orðalengingar fpl pleonasmo.
orðaröð(un) f vort-ord(ig)o, -aranĝo.
orðasafn n vortaro, vortkolekto; glosaro; nomenklaturo.
orðaskil npl eldistingo de vortoj; (heyra -) (aŭde) distingi vortojn.
orðaskipti npl interŝanĝo de vortoj; diskuto.
orðaskrum n bombasto, ŝvelparolo.
orðasveimur m famo, rondirantaj (publikaj) neprecizaj diroj, onidiroj.
orðatiltektir fpl esprim(manier)o, parol(manier)o.
orðatiltæki n esprimkutimo, parolkutimo, frazo.
orðaval n elekto da vortoj.
orðbragð n parol(manier)o, esprim(manier)o.
orðfimur adj facilparola, fluparola, elokventa; sin elegante esprimanta.
orðfæri n esprimmaniero, parol(manier)o, stilo.
orðgnótt f vort-riĉeco, -abund(ec)o; fluanta parolo, elokventeco; abunda stilo.
orðhagur adj lertesprima, vortgenia, majstranta la lingvon; bonega stilisto, vortartisto.
orðhákur m krudparola persono, krudbuŝulo, impertinenta en sia parolo.
orðheldinn adj vort-, promes-fidinda, tenanta (plenumanta) sian vorton.
orð-heppinn, -hittinn adj trafparola, -vorta; (vera -) trafi per la parolo.
orðhvass adj akrevorta, malmilda (severa) en sia parolo.
orðhvatur adj senkonsidera (senpripensa) en sia parolo.
orðkrókar mpl sofismo.
orðlagður adj fama, fame (vaste) konata, diskonata, renomita; malbonfama.
orðlaus adj muta, silenta; buŝumita.
orðlengja v uzi superfluajn vortojn, pleonasmi.
orðmynd f vortformo, formo de vorto.
orðmyndun f vort-farado, -formado.
orðmyndunarfræði f etimologio; (um myndir og breytingar orða) morfologio.
orðréttur adj laŭvorta.
orðrómur m onidiro(j), famo, rondirantaj neprecizaj diroj; (slaður) klaĉo.
orðræða f (samtal) interparolo, konversacio; (rökræða, umræða) (pri)diskuto, debato.
orðsending f sendita vorta sciigo, vorta komunik(aĵ)o.
orðskipun f vort-ord(ig)o, -aranĝo.
orðskipunarfræði f sintakso.
orðskviður m proverbo; (spakmæli) aforismo; sentenco; maksimo.
orðskýring f vorto-, teksto-klarigo, komentario.
orðspor n (oni)diro (sjá orðrómur).
orðstír m renomo, reputacio; fameco, gloro.
orðstofn m vortradiko.
orðtak n (orðatiltæki) esprimkutimo, -maniero, parolkutimo; dirkutimo, kutima esprimo, frazo;
(kjörorð) devizo.
orðvar adj diskreta, singarda per la parolo.
orf -s, - n falĉil-tenilo, -stango.
orga -aði v (hrópa) kri-egi; -aĉi; (gráta) plor-egi; -aĉi.
organ -s, -ön n (orgel) orgeno.
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organ-isti m, -leikari m orgenludisto.
orgel -s, - n orgeno; (lítið -) harmoniumo.
orka aði v povi, kapabli; (- á e-n) efiki sur; fari impreson (influon) sur; (- (ekki) tvímælis) esti duba,
(pri)dubebla, io, kio (ne)dubigas; eksterduba, senduba.
orka -u f forto, povo, energio.
orkugjafi -a, -ar m energi(o)-donanto, -fonto.
orkuhyggja f energiismo.
orkunýting f utiligo de (la) energio (forto, povo).
orkuver n energistacio.
orlof -s, - n forpermeso; ferio, libertempo; (feria) ekskurso, feria vizitiro.
ormétinn adj vermokonsumita; vermotruita; vermomordita.
ormur -s, -ar m vermo; (eiturslanga, höggormur) serpento, vipuro.
orna -aði v varmigi; (ornaður, um hey) fermentinta.
orrahríð f severa batalo, bru(ant)a diskuto, laŭtega disputo; bataltumulto.
orri -a, -ar m tetro.
orrusta -u, -ur f batalo.
orrustuvöllur m batalkampo.
orsaka v kaŭzi; estigi, okazigi.
orsaka-fræði f, -kenning f etiologio.
orsakalaus adj senkaŭza, senmotiva.
orsakarökleiðsla f sintezo.
orsök f kaŭzo, kialo; motivo.
orusta f sjá orrusta.
ostagerð f fromaĝfarado; fromaĝfarejo.
ostahlaup n kazeo.
ostahleypir m kazeigaĵo.
ostakúpa f fromaĝokloŝo.
ostamaur m fromaĝakaro.
ostefni n kazeino.
ostra -u, -ur f ostro.
ostur -s, -ar m fromaĝo.
ota -aði v antaŭenetendi, etendi kontraŭ, puŝi kontraŭ, - al, antaŭenpuŝi, alpuŝi, pikpuŝi, minaci per;
(- (að e-m) hnífi) minaci iun (al iu) per tranĉilo.
otur, -urs, -rar m lutro.
Ó
ó interj ho! aŭ! ho ve!; (vera um og ó) heziti, (pro dubo eða timo) ŝanceliĝi.
ó- prefikso (án eða laus við) sen-; (ekki eða óákveðna vöntun) ne-; (algera mótsetningu) mal-.
óa -aði v (- við e-u) antaŭtimi, senti timon (teruron) al (antaŭ, pro) io.
óaðfinnanlegur adj neriproĉinda; nemallaŭd-inda; -ebla; nekritikinda; nekritikebla.
óaðgengilegur adj nealirebla, malfacile alirebla; ne-, mal-favora, neakcept-inda, -ebla.
óaðgætinn adj nesingard(em)a; senatenta.
óaðskiljanlegur adj nedisigebla, neapartigebla, nedividebla; nemalkunigebla.
óaðspurður adj nedemandit-a, -e, sendemande.
óaflátanlegur adj senĉesa, seninterrompa, neinterrompita; konstanta, (ĉiam)daŭr(ant)a, ĉiama.
óafsakanlegur adj neekskuzebla.
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óafvitandi adj senscie; sen (mia) scio; nesciante; (sér ekki meðvitandi) senkonscie.
óalandi adj nenutr-inda; -ebla; nebred-inda; -ebla; (- og óferjandi) tute (for)kondamn-ita, -inda.
óaldarflokkur m bando da malpaciguloj (malbonfarantoj, kanajloj).
óaldarlýður m kanajlaro.
óalgengur adj neordinara, eksterordinara; nekutima.
óarga- prefikso sovaĝa.
óasi -a, -ar m (vin) oazo.
óábyggilegur adj nefidinda.
óábyrgur adj nerespondeca, nepriresponda.
óáfengur adj neebriiga, senalkohola.
óáheyrilegur adj neinteresa; malfacile aŭskultebla; malklarvoĉa, malbona parolanto.
óákveðinn adj sendifina, nedifinita; ne(antaŭ)fiksita; nedecid(ig)a; -ita; -ema, ŝanceliĝema;
(óákveðið fornafn) sendifina pronomo.
óánægður adj malkontenta.
óáran f tempoj de mizero, malbonaj tempoj.
óáreiðanlegur adj nefidinda.
óárennilegur adj ne alloga al atako, kiu ne allogas al atako.
óbágur adj volonta.
óbeinlínis adv nerekte.
óbeinn adj nerekta, pera.
óbeit f malŝato, antipatio, abomeno; (hafa - á) malŝati, senti antipation (abomenon) kontraŭ.
óbermi -is, - n miskresk(int)aĵo; sentaŭgulo.
óbifanlegur adj nemovebla; neagitebla; neŝanĝebla; firma.
óbilgjarn adj maldiskreta, sentakta; (senkonsidere) malmodera, - malmodesta (prezo, postulo);
sintruda; senkompromisa; malkonsiderema.
óbjagaður adj senkripla, nekripligita, sendifekta, nedifektita; korekta.
óbjörgulegur adj neprosperiga; nefrukto-dona, -porta laŭ aspekto.
óblandaður adj nemiksita, pura.
óboðinn adj neinvitita; neprezentita, neproponita.
óbó -s, - n (hljóðfæri) hobojo.
óbótamaður m krimulo.
óbótaverk n krim(eg)o, krima faro.
óbreyttur adj neŝanĝita; (einfaldur, fábrotinn) simpla; vulgara; primitiva.
óbrigðull adj nedefalema, nemalfideliĝema, neperfid(em)a, netromp(em)a; nepra, (tute) fidinda;
certa; sekura; konstanta, neŝanĝema.
óbrotgjarn adj nerompiĝema.
óbrotinn adj ne(dis)rompita; (einfaldur, blátt áfram) simpla, vulgara, primitiva, senluksa.
óbundinn adj neligita; libera; (í bundnu og óbundnu máli) en poezio kaj prozo.
óbyggð f neloĝata regiono, sovaĝejo, dezerto.
óbyggilegur adj neloĝebla.
óbyrja -u, -ur f malfekundulino, malfekunda virino.
óbænir fpl malbenoj; (biðja -a) malbeni.
óbærilegur adj neel-tenebla, -portebla.
óbætanlegur adj nerebonigebla; nekompensebla.
ódagsettur adj nedat(um)ita.
ódauðlegur adj senmorta, nemortema.
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ódauðleiki -a m senmorteco.
ódaunn m (naŭza, sufoka) haladzo, malbonodoro, fetoro.
ódáðaverk n krimo, krima faro.
ódáinsakur m elizeo.
ódáins-drykkur m, -veigar fpl nektaro.
ódáinsfæða f ambrozio.
ódámur m malbonodoro, haladzo; malpuraĵo.
ódeilanlegur adj nedividebla.
ódráttur m monstra (malbonaŭgura) fiŝo, monstro.
ódrengilegur adj malnobla.
ódreng-lundaður, -lyndur adj malnoblanima, malhumana.
ódrengur m malnoblulo, malnobla persono.
ódrjúgur adj nelongedaŭra.
ódrukkinn adj malebria, sobra.
ódrýgindi npl malpliigado, malbona ekonomio.
ódrýgja v malpli-igi, -multigi, -grandigi, fari malplilongedaŭra.
ódyggð f malvirto; malhonesteco; malfideleco.
ódýr adj malmultekosta, malkara.
ódæði n krimego, abomeninda krimo, krima faro.
ódæll adj malobeema, neobeigebla, nebridebla, neregebla.
ódæma adj aŭ adv senekzempl-a, -e, senkompar-a, -e, senegal-a, e; eksterordinar-a, e; neaŭdita.
ódæmi n (mergð, fjöldi) eksterordinara amasego.
ódöngun f miskresk(ad)o; malbonfarto; spleno.
óðafár n (felmtur) paniko.
óðagot n febra ekciteco, konfuza rapideco.
óðal -s, óðul n hereda bieno, - terposedaĵo, - propr(um)aĵo; majoratbieno.
óðalsbóndi m hereda bienisto (propr-aĵulo, -umulo).
óðalsréttur m hereda proprumeco.
óðamála adj (konfuze, ekscite) rapidparola.
óðar(a) adv tuj; (- en) jam kiam, tuj kiam.
óðatæring f akuta ftizo.
óðaönn f fervora okup-iĝo, -ateco; (vera í -) esti tre okupata (sin profunde (fervore) okupi) je (de,
pri) io.
óðfluga adv rapid-ege, -fluge, per ega (ekstrema) rapideco.
óðfræði fsenfl poetiko.
óðfús adj fervorega.
óðinshani m falaropo.
óðslegur adj rapidaga, malpacienca.
óðsnillingur m eminenta poeto.
óðum adv rapide.
óður adj (örvita) freneza; furioza, senbride kolera; (ákafur, ofsafenginn) intensa; impetega; fortega;
(hraður) rapid(eg)a.
óður -s, -ir m poezi(aĵ)o, poemo, kanto; (hörpuljóð) odo.
óeðlilegur adj (ónáttúrlegur) nenatura, kontraŭnatura, eksternatura; (óreglu-, óvenju-legur)
sennorma, nenormala, neordinara; (tilgerðarlegur) afekta.
óefað adv sendube, certe.
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óefni n embaraso, dilemo, malfacila situacio.
óefnilegur adj nekapabla, netalenta; nepromesa, neesperiga.
óeigingirni f malegoismo, altruismo.
óeigingjarn adj malego-isma, -ista, altruisma, nememprofitema, sinoferema sindonema.
óeiginlegur adj (óeðlilegur) nepropr(ec)a; nenatura, kontraŭnatura; afekta; nekonforma al ies
karaktero; (í -ri merkingu, líkingafullur) metafora, figura; alegoria.
óeigulegur adj neposedinda.
óeinangraður adj senizola, neizolita.
óeinarður adj ĝen(at)eca, hezitema, timema; malsincera.
óeining f malkonkordo, malakordo, malkonsento, malpaco.
óeirð f maltrankvil(ec)o, malpacienco; enuo.
óeirðarfullur adj maltrankvila, malpacienca.
óeirðasamur adj tumultema; ribelema, malkvietiĝema.
óeirðir fpl tumult(iĝ)o; malkvietiĝo.
óeirinn adj maltrankvila, malpacienca; malkvieta; (óþyrminn) netolerema; senindulga.
óendanlegur adj (endalaus) senfina, sen fino; eterna; (um stærð, takmarkalaus) infinita, senlima;
senmezura, supermezura, (infinita kvanto); (um smæð) infinitezima, senlime malgranda,
(infinitezima kalkulo, - kvanto); (um tölur) nefinita(j) nombro(j).
ófagnaður m (óhamingja) malfeliĉo; funebro; malbonaĵo; fatalaĵo; plago; (ófreskja) monstro;
abomenindaĵo.
ófagur adj malbela, maleleganta.
ófarir fpl malsukcesa iro; malsukceso, malvenko, fiasko, katastrofo.
ófarnaður -ar m malfeliĉ(aĵ)o, malprospero, malbona sukceso, fatalaĵo, malbona sorto, misfortuno,
katastrofo.
ófarsæld f malfeliĉo; malprospera stato; mizero.
ófáanlegur adj nehavigebla, nericevebla, neakirebla; (- til e-s) nepersvadebla; obstine rifuzi fari ion.
ófeigur adj nedestinita al tuja (baldaŭa) morto.
ófeilinn adj (ósvífinn) senhonta, aroganta, impertinenta, neĝenema, -eca; (ófeiminn) senĝena,
nesinĝen(ant)a, nehontema, netimema; (hugrakkur, djarfur) kuraĝa, aŭdaca, maltima.
ófeiminn adj sjá ófeilinn.
óferjandi adj netranspasig-inda; -ebla.
ófélags-legur, -lyndur, -rækinn adj malsoci(et)ema.
ófélegur adj malbelega.
óféti -is, - n aĉulo; abomenindulo; monstro.
óflekkaður adj senmakula, nemakulita; pura; ĉasta.
ófleygur adj neflug-ebla, -opova, -okapabla.
óforgengilegur adj nepereema, neneniiĝema, nedetruiĝema.
óforsjáll adj neantaŭzorg(em)a; nesingardema.
óforvarandis adv neatendite, surprize.
óframfærinn adj sinĝena, nesufiĉe memfida, hontema; sindetenema; hezitema.
óframur adj sindeten(em)a, modesta; senpretenda; ne (en)trud(iĝ)ema; sinĝena.
ófrávíkjanlegur adj nedeviebla, neforlasebla; neevitebla.
ófrelsi n senlibereco, manko de libereco; subpremiteco; tiraneco; sklaveco.
ófremd f hontind(aĵ)o.
ófremdarástand adj malhonor(ig)a (hontinda) stato (situacio).
ófreskisgáfa f supernatura vidkapablo (mensokapablo percepti okultajn fenomenojn).
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ófreskja -u, -ur f monstro.
ófrið(sam)legur adj malpac-, ribel-, milit-aspekta, -minac(ant)a; minac(ant)a, malamika; (láta
ófriðlega) esti en batalhumoro.
ófriðarmaður m malpaciganto; malamiko.
ófriðarþjóð f militanta (militema) ŝtato (nacio, popolo).
ófriðhelgur adj neĝuanta pacon (protekton); proskribita; senimuna.
ófriðsamur adj malpac-a; -iga; -ema, batalema, ribelema; militema; malamika.
ófriður m malpaco; konflikto; malakordo; (stríð) milito; (eiga í -i við) militi (fari, konduki militon)
kontraŭ.
ófríður adj malbela.
ófríkka v (pli)malbel-iĝi; -igi.
ófrískur adj malsan(et)a; (ófrísk kona) graveda.
ófrjáls adj senlibera; nelibera; mallibera; bar(it)a; ne-, malpermesita; (- maður) servutulo; sklavo;
(taka -ri hendi) malhoneste akiri, ŝteli.
ófrjór, ófrjósamur adj malfekunda, senfrukta, nefrukto-dona, -porta; sterila; impotenta.
ófróður adj malklera, neinstruita; nesci(ant)a, nekonanta, neinformita; sensperta.
ófrómur adj ŝtelema, malhonesta.
ófrýnn adj severmiena, malafablega, malbelega.
ófrægja v misfamigi.
ófullburða adj nenaskmatura.
ófullkominn adj ne-, mal-perfekta.
ófullnægjandi adj ne(plen)sufiĉa, nekontentiga.
ófullur adj ne-, mal-ebria, sobra.
ófullveðja adj neplenaĝa.
ófús adj malvolonta, malvola, nevola.
ófyrirleitinn adj (ógætinn) nesingarda, neantaŭgarda, sengarda; senkonsidera, nekonsiderema;
(ósvífinn) impertinenta, aroganta.
ófyrirsynja -u f malkonsideremo; nesingard(em)o; malprudento; (að -ju) senmotive, senkaŭze;
senrajte.
ófær adj (óhæfur) nekapabla; (ómögulegur) neebla; (ótækur) nekonvena; nedeca; (um á, veg o. fl.)
neirebla, netra-, netransirebla, -pasebla.
ófæra f netra-, netrans-irebla, -pasebla loko (marĉa, kota grundo; degelaĵo).
ófærð f treege malbona irebleco, - ir-, voj-kondiĉo; neĝokovraĵo.
ófögnuður m sjá ófagnaður.
ógagn n malutilo; malprofito, damaĝo.
ógaman n senplezuro, neamuzo.
ógangfær adj sen-, ne-kapabla iri.
ógát n (í -i) senatente, senpripense; senintence, nevole.
ógeð n malplaĉo, antipatio; malinklino, malvolo; abomeno; naŭzo.
ógeðfelldur adj malplaĉa, malagrabla, malloga, vekanta antipation.
ógeðslegur adj abom(ind)a, naŭza, mallogega.
ógegnd f superabundeco, supermezuro, superfluo; eksceso; amasego, nombrego; ekstravaganco,
sensencaĵo.
ógegninn adj malobeema.
ógerð f miskreskaĵo, kriplaĵo; sentaŭgulo.
ógerla adv neprecize, neekzakte, necerte, malklare.
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ógerlegur adj ne(far)ebla.
ógerningur m neebleco; (það er -) ekzistas nenia ebleco.
ógervilegur adj nepromesa.
ógifta f malfeliĉo.
ógiftur adj ne edz(in)iĝinta, fraŭl(in)o.
ógilda v senvalidigi, nuligi; kasacii.
ógirnilegur adj neapetitiga, malloga, nedezirinda, neaspirinda.
ógjarn adj malinklina, malvola, malema.
ógjarna adv mal-, ne-volonte.
ógleði f (velgja) naŭzo, vomeno; (þunglyndi) malgajeco, melankolio; malĝojo.
ógleymanlegur adj neforgesebla.
óglöggur adj malklara, malfacile distingebla; obtuza; (óglöggskyggn) kiu malbone distingas,
nedisting-iva, -opova, -kapabla, malakrevida.
ógn -ar, -ir f (ótti, skelfing) teruro, timego; (- hættunnar) la terureco (timegindeco) de la danĝero; (ir stríðsins eru sýnilegar) la teruraĵoj (timegindaĵoj) de la milito estas videblaj.
ógna v (hóta) minaci; (hræða) teruri, timegigi.
ógnarlegur adj terura; terure (eksterordinare, senlime, senmezure, treege) granda (forta).
ógnarstjórn f terurismo, teroro.
ógnaröld f tempo de teroro; tempo de teruraĵoj.
ógnun -ar, -anir f minaco.
ógrynni -is, - n amasego, arego; svarmo; superabundeco; miriado.
ógurlegur adj terura; (gera -an) terurigi, fari terura.
ógæfa f malfeliĉo.
ógætinn adj nesingard(em)a; senpripensa, senatenta, senprudenta.
ógöngur fpl senelirejo, embarasego, senelira dilemo.
óhagganlegur adj nemovebla, neskuebla, firma.
óhagkvæmur adj maloportuna, nepraktika; nekonvena; nelaŭcela, malprofita, malavantaĝa.
óhagræði n maloportunaĵo, ĝen(aĵ)o; malutilo; damaĝo.
óhagstæður adj malfavora; maloportuna; malprofita.
óhamingja f malfeliĉo.
óhapp n malbonŝanco, fatala hazardo, fatalaĵo; malfeliĉa okazaĵo, malfeliĉaĵo; akcidento.
óhappamaður m malbonŝanculo; malfeliĉulo; mizerulo; malbonfaranto.
óhappasæll adj fatala, malfeliĉa, malbonŝanciga.
óharðnaður adj nehardiĝinta; nemalmoliĝinta.
óháður adj sendependa; libera; (sjálfstæður) memstara, aŭtonoma; (fullvalda) plejpotenca,
suverena.
óheflaður adj nerabotita; kruda.
óheilindi npl malsincereco, hipokriteco, falsemo.
óheillavænlegur adj malbonaŭgura, fatala, nepromesanta prosperon (feliĉon, sukceson); minaca.
óheilnæmur adj malsaniga, malfavora por la sano, malhigiena.
óheimill adj ne-, mal-permesita; nerajtigita, senrajta.
óhemjandi adj nebridebla, nedresebla, neregebla, nemanovrebla; sovaĝa, furioza.
óhemjulegur adj senbrida, sovaĝa, furioza.
óhentugur adj maloportuna; malkonvena; nepraktika; ĝena.
óheppni f malbonŝanco.
óheyrður adj neaŭdita; senekzempla, senprecedenca.
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óhikað adv senhezite; sen konsidero.
óhirða f malzorgo, neglekto.
óhjákvæmilegur adj neevitebla, nepra, absolute necesa.
óhljóð n sonaĉo, kriaĉo; malakordaj sonoj; muĝado.
óhlutdrægur adj senpartia, nepartieca; objektiva.
óhlutkenndur adj abstrakta, malkonkreta; nereala.
óhlutvandur adj malhonesta; senskrupula.
óhlýðinn adj malobe(em)a.
óhollur adj malsaniga, malfavora por la sano, malhigiena; (ótrúr) malfidela; milfidinda; mallojala.
óhóf n eksceso; malmodereco; senmezurateco; lukso; (safna saman í -i) ekscese (superabunde)
amasigi, akumuli.
óhófsvara f luksovaro, luksaĵo(j).
óhraustur adj malsana, kun malforta sano; malforta; (blauður) malbrava, malkuraĝa.
óhreinindi npl malpuraĵo, koto.
óhrein-látur, -legur adj malpurema.
óhreinlífur adj malĉasta, malpurviva.
óhreinn adj (saurugur) malpura, kota; (óeinlægur) malsincera, falsa; (ótraustur, hæpinn; stopull)
necerta, ŝanceliĝa; nefidinda, riska; (vera óhreint) fantomi; esti malpura pro supernaturaj (eða
fantomaj) aperaĵoj.
óhreinskilinn adj malsincera, hipokrita, falsema.
óhrekjandi adj nerefutebla; nekontestebla.
óhrjálegur adj malbone aspektanta, malbonaspekta, senapetitiga, malapetitveka.
óhroði -a m malpuraĵo, koto; ruba balaaĵo, forĵetindaĵo.
óhróður m misfamigo, kalumnio.
óhræsi -is, - n aĉ-aĵo; -ulo; fi-aĵo; -ulo, malbonulo.
óhugnaður -ar m malagrablaĵo; terursento; sento de abomeno.
óhugsanlegur adj neimagebla.
óhugur m senkuraĝeco, timsento.
óhultur adj sekura.
óhygginn adj malsaĝa, malprudenta.
óhæfa f maldececo; malkonveneco; fiago.
óhæfur adj ne-, mal-kapabla; ne-, sen-, mal-taŭga; neuzebla; malkonvena; maldeca; senkvalif(ik)a,
nekvalif(ik)ita, ne-, sen-kompetenta.
óhætt adj (vera -) povi sendanĝere (senriske) fari; esti sekura (sendanĝera, senriska).
ójafn adj ne-, mal-egala; malebena, malglata; malnivela; kruda; nepara (nombro).
ójafna f malebenaĵo, malglataĵo.
ójafnaðarmaður m maljustulo; arogantulo; perfort(et)ulo.
ójöfnuður m maljust-eco; -aĵo; perfort-eco; -emo; -aĵo; aroganteco.
ókennilegur adj ne-ekkonebla, -rekonebla.
ókennimannlegur adj neklerik(ec)a.
ókeypis adv senpage.
ókind f monstro; fiulo, aĉulo, malbonulo.
ókjör npl mal-bonaj, -favoraj kondiĉoj; (kynstur) grandega kvanto, amasego, nombrego,
supermezureco.
ókleifur adj ne(sur)grimpebla; nealirebla, nesurirebla; ne(far)ebla.
ókleyfur adj nedisfendebla, netrafendebla; ne(far)ebla, nesukcesebla, netrairebla; neelportebla.
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óknyttir mpl petolaĉaj, bubaĉaĵoj, friponaĵoj.
ókostur m malavantaĝo, manko.
ókrenkjanlegur adj netuŝebla.
ókristilegur adj nekristan(ec)a; nehumana.
ókunnuglegur adj nefamiliara, nekonateca; fremda; stranga; (bregðast -a við) montri surpriziĝon
(miron), supriziĝi, miri; (koma e-ð -a fyrir sjónir) esti fremda por.
ókunnugur adj nekonat-a; -o, fremd-a; -ulo, gasto; (vera e-u -) ne bone koni (scii pri), esti nescianta
pri (nefamiliara kun).
ókurteis adj malĝentila.
ókvíðinn adj neantaŭtima; esperplena.
ókvongaður adj needzigita, fraŭl-a, -o.
ókvæða adj (verða - við) mutiĝi (fariĝi muta pro (de) surprizo, teruro, kolero).
ókvæðisorð npl insultegoj, maldecaj (ofendaj) vortoj.
ókyrrð f malkvieteco, agitiĝo; tumulto.
ól -ar, -ar f rimeno.
ólag n malordo, senordo; (á vél eða líffærum) perturbo; (ólagni) mallerteco, mallerta manuzo
(maniero, metodo); (á sjó) ondego.
ólán n malfeliĉ(aĵ)o, malbonŝanco; fatalaĵo, misfortuno; domaĝo.
ólánssamur adj malfeliĉa; malbonŝanca.
ólátabelgur m (bruema) petolulo, bruemulo.
óleikur m ŝercruzeto; malutil(aĵ)o, damaĝo.
ólestur m mal-, sen-ordo.
óleyfi n (í -) sen permeso.
óleyfilegur adj ne-; mal-permesat-a, -e.
óleysanlegur adj ne mal-, dis-ligebla; nesolvebla; neliberigebla.
ólétt adj (þunguð) graveda; (vera - um e-ð) malfacile (pene) fari.
ólga -u, -ur f ferment(ad)o; ŝvel(ad)o; ŝaŭm(ad)o; agitiĝo.
ólgusjór m ŝaŭmanta maro, agitita, -iĝinta maro.
ólgusótt f febro; febra agitiĝo.
ólifnaður m diboĉo; malĉasta (malvirta, malsobra) vivo.
ólipur adj mallerta.
ólífi n morto; (særa til ólífis) mort(-e )vundi.
ólífissár n morta vundo.
ólífrænn adj neorganika.
ólíft adj neviveble; neelteneble.
ólíkindalæti npl ŝajnigo; afekto.
ólíklegur adj neprobabla, neverŝajna, neversimila; nesupozebla, nekredebla; nemultpromesa.
ólíkur adj ne-, mal-simila; (frábrugðinn, mismunandi) diferenca.
óljós adj malklara, ne klara; nepreciza; obtuza.
óljúfur adj maldolĉa, malafabla; malvolonta.
óljúgfróður adj fidinda, ver-ema, -ama.
ólmast -aðist v furiozi; furioze labori; bru-petoli, -ludi.
ólmur adj furioza; sovaĝa.
ólofaður adj nepromesita; nefianĉ(in)-igita, -iĝinta, nepromesinta edziĝon al iu.
ólseigur adj elastemalmola kvazaŭ ledo (leda rimeno), ege tendeneca.
ólukka f malfeliĉo.
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ólund f malbonhumoro, acida (akra) humoro, humoraĉo; spleno.
ólyfjan -ar f veneno.
ólykt f malbonodoro; (haladzo; fetoro; miasmo).
ólympíuskeið n (fjögra ára tímabil milli leikja) olimpiado, interolimpiluda periodo.
ólyst f manko de apetito, malapetito.
ólýsanlegur adj nepriskribebla.
ólæknandi adj nekuracebla, nesanigebla; kronika.
ólærður adj neinstruita, neklarigita, nenion lerninta; (fáfróður) malklera; (leikur) laika.
ólæs adj nesci(pov)anta (nekapabla) legi; neleg-ebla; -inda; (- og óskrifandi) analfabeto.
ólæsilegur adj neleg-ebla; -inda.
ólæstur adj nefermita; neŝlosita, fermita senŝlose; neriglita.
ólæti npl bruego, bruaĉo, laŭta bruo; brupetoloj; tumulto.
ólög npl senleĝeco; maljusteco; (með lögum skal land byggja, en ei með ólögum eyða) per leĝo oni
landon (regnon) konstruu, sed ne per senleĝeco (maljusteco) ĝin detruu (malkonstruu), oni
leĝigu landon por ĝin konstrui, sed ne senleĝigu por ĝin detrui.
ólögfróður adj nescianta leĝon, neleĝokler(igit)a, nehavanta (neposedanta) leĝan klerecon.
ólöghlýðinn adj leĝomalobea, ne-, mal-lojala (regnano).
ólögmætur adj ne(laŭ)leĝa; neleĝoforta; nelegitima, nelaŭrajta.
ólögráða adj neplenaĝa.
ólögulegur adj malbonforma; senforma, amorfa, senregulestruktura.
óma -aði v sonadi; resoni; eĥoi.
ómagaframfærsla f vivtena prizorgado de la paŭperuloj (malriĉuloj).
ómagalöggjöf f pripaŭperula (primalriĉula) leĝo, leĝo pri malriĉula prizorgado.
ómagamaður m homo kun multaj neplenaĝaj zorgatoj, homo ŝarĝita per vivtenprizorgado de multaj
junaj infanoj.
ómagi m zorgato; neplenaĝulo; paŭperulo.
ómak n klopodo, peno.
ómaklegur adj senmerita, nemeritita.
ómakslaun npl (þóknun; drykkjupeningar) gratifik(aci)o; trinkmono; (- embættismanna) honorario.
ómaksverður adj peninda, klopodinda.
ómannblendinn adj homevitema, nesocietema.
ómannlegur adj nehoma; malnobla; malbrava.
ómannúðlegur adj nehumana, nehomama; malnobla; barbara.
ómálga adj neparolkapabla, senparola, muta.
ómegð f granda nombro de junaj infanoj (neplenaĝaj prizorgatoj).
ómegin n sveno, sinkopo, senkonsciiĝo; (líða, falla í -) sveni, senkonsciiĝi, sinkopi.
ómengaður adj ne(en)miksita, nefalsita, pura.
ómenni -is, - n sentaŭgulo; malbravulo; malnoblulo, fiulo.
ómenntaður adj neinstruita, nekler(igit)a; nekulturita; necivilizita.
ómerkilegur adj sensignifa, nekonsiderinda, nemeritanta atenton, malgrava, bagatela; senvalora,
triviala, banala; malnobla, malgrandanima; (óábyggilegur) nefidinda.
ómerkja v nuligi, senvalorigi.
ómerkjanlegur adj nerimarkebla, nesentebla, neperceptebla.
ómerktur adj nemarkita.
ómerkur adj sensignifa, nekonsiderinda; nefidinda.
ómetanlegur adj netaksebla.
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ómeti -is n manĝaĉo, fimanĝo, malbonega manĝ(aĵ)o, nemanĝeblaĵo.
óminni -is n forgeso; amnezio.
óminnisveig f forgesiga trinkaĵo, trinkaĵo de forgeso.
óminnugur adj nememor-anta, -ema, forgesema.
ómissandi adj nemalestebla, necesega.
ómótmælanlegur adj nekontraŭdirebla; nekontestebla.
ómótstæðilegur adj nerezistebla, nekontraŭstarebla.
ómóttækilegur adj neimpresigebla, neinfluebla; imuna.
ómunatíð f forgesita tempo, pratempo.
ómur -s m son(ad)o; obtuza sono; resono, eĥo.
ómynd f senforma (amorfa, malbelega, karikatura, groteska) figuro (objekto); fuŝita objekto, fuŝaĵo;
nemanlerta (malkapabla) persono, netaŭgulo; malkonveneco, maldececo.
ómyndarlegur adj mallerta, nemanlerta, malkapabla.
ómyndugur adj neplenaĝa.
ómögulegur adj neebla, nefarebla; neefektivigebla.
ónafngreindur adj nenomita; anonima.
ónauðsynlegur adj nenecesa; senbezona.
ónáð f malfavoro.
ónáða -aði v ĝeni, malkomfortigi.
ónákvæmur adj nepreciza, neekzakta, neakurata; maldetala.
ónáttúra f kontraŭnaturo, kontraŭnatura inklino (konduto).
ónáttúrlegur adj nenatura, kontraŭnatura, eksternatura.
ónefni -is, - n malbela (sengusta) nomo.
óneitanlega adv ja; certe; neneigeble.
ónot npl ĉikano(j); insulto(j); malagrabl-aĵo; -eco.
ónotalegur adj (óþægilegur) malagrabla; malkomforta; (áreitinn) ĉikan(em)a; pikparola.
ónotatilfinning f sento de malagrableco.
ónothæfur adj neuzebla; neaplikebla; neutiligebla.
ónógur adj nesufiĉa.
ónytjungur -s, -ar m sentaŭgulo, malkapablulo, maldiligentulo.
ónytsamur adj neutila; senutila; malutila.
ónýta v fari (igi) neuzebla (neutiligebla), senutiligi, senvalorigi; detrui; neniigi, nuligi; kasacii.
ónýti -is n (til ónýtis) senutil-a, -e, senrezultat-a, -e, van-a, -e.
ónýtur adj senutila, senvalora; neutiligebla, neuzebla; tute detruita; senforta; sentaŭga; ne-, malkapabla.
ónæði -is n ĝeno, malkvietigo.
ónæmi -is n (fyrir veiki) imuneco.
ónærgætinn adj malkonsiderema; sentakta, maldiskreta.
óorð n malbonfamo, malbona reputacio.
óorðinn adj neestinta, neokazinta, estonta.
óp -s, - n krio.
ópall -als, -alar m opalo.
ópera -u, -ur f opero.
ópersónulegur adj sen-, ne-persona.
óprúttinn adj senkonsidera, senpripensa; impertinenta.
óprýða v malbeligi, malornami, difekti la belecon (ornamon).
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óra -aði v (- fyrir) antaŭsenti.
órabelgur m (bruema) petolulo, bruemulo.
órar mpl (hugarfóstur, glapsýn, dagdraumar) fantaziaĵo, iluzio, revo; (firra, heila-spuni; -rugl)
utopio; ĥimero; (óráð) deliro.
óraunverulegur adj ne-, mal-reala, neefektiva, ŝajna; iluzia; pseŭd-a, -o.
óravegur m tre longa vojo, longega distanco.
óráð n malbona konsilo, senkonsidera ago (paŝo), stultaĵo; (rugl) deliro; (tala í -i) deliri.
óráðinn adj sendecid(ig)a; nedecid-inta, -ita; necerta, nedeterminita; nedifinita, neantaŭfiksita.
óráðlegur adj nekonsilinda, stulta, neprudenta.
óráðsía -u f senprudenta malŝpar(eg)emo (elspezegemo).
óráðvandur adj malhonesta.
óráðþæginn adj nekonsolebla karaktero, memdecid(em)a, tromemfida.
óregla f malordo, senordo, manko de ordo; sen-, ne-reguleco; (afbrigði, frávik) anomalio; (truflun í
líffærum eða vél) perturbo; (drykkjuskapur) drinkemo, diboĉemo.
óreglulegur adj ne(laŭ)regula; sen-, mal-orda.
óreglumaður m malordemulo; drink(em)ulo, diboĉ(em)ulo.
óreiða f malordo, senordo, nefidindeco.
órétt(læt)i n maljusteco; -aĵo.
óréttlátur adj maljusta.
óréttmætur adj nelaŭrajta; senrajta, kontraŭrajta; nelegitima, nelaŭleĝa; kontraŭleĝa; maljusta.
óréttur adj maljustaĵo; senrajt(ec)o; (vera órétti beittur) suferi maljustaĵon; (gera e-ð í órétti)
senrajte agi (fari).
órofa adj seninterrompa, neinterrompita.
óró f, órói -a m maltrankvil-eco; -iĝo; malkviet-eco; -iĝo; agitiĝo; tumulto.
óróaseggur m malpaciganto, tumult-anto, -emulo.
órólegur adj maltrankvila; malkvieta.
óræktanlegur adj malzorg(ant)a; malzorgata; neglektanta; neglektata; senkultura, nekulturita.
órækur adj nerefutebla; nekontestebla.
óræsti -is, - n aĉ-aĵo, -ulo, fi-aĵo, -ulo, malbonulo.
órökstuddur adj senmotiva, nemotiv(ig)ita.
ós -s, -ar m enfluejo, estuaro; (uppspretta) el-, de-fluejo, fonto; (að ósi skal á stemma) ĉe la elfluejo
oni ŝtopu la riveron.
ósa -aði v fumi.
ósaknæmur adj senpeka, senkulpa, sendifekta.
ósamboðinn adj malinda; malkonvena; maldeca.
ósambærilegur adj nekompar-ebla, -inda.
ósamhljóða adj neinterkonkorda, malkongrua, neinterakorda; disharmonia.
ósamkomulag n malkonsento, malpaco, malakordo (malkonkordo) de opinioj (sentoj); konflikto;
malkompromiso.
ósamkvæmur adj ne-, mal-kongrua, nekonforma; malkonsekvenca.
ósamkynja adj malsamseksa; malsamgenta; malsamdevena, de malsama naturo, heterogena;
malsamspeca, diferenca; nepara.
ósamlyndi n sjá ósamkomulag.
ósamrýmanlegur adj nekonformigebla, nekongruigebla.
ósamstæður adj malsamspeca, nepara, nekohera; heterogena.
ósamþykkur adj malkonsenta, malaproba, de malsama opinio.
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ósanngjarn adj maljusta.
ósannindi npl malver-(aĵ)o; -eco; mensogo.
ósár adj nevundita; (- á e-ð) malavara, ne domaĝanta.
óseðjandi adj nesatigebla.
ósekja -u f senkulpeco, nepunindeco; (refsa e-m að -ju) puni iun senkulpan (nepunindan, kiu ne
kulpis, malgraŭ lia senkulpeco).
ósennilegur adj never-simila, -ŝajna, neprobabla, nekredebla; -inda.
ósérhlífinn adj nesinŝpara, ne ŝparanta siajn fortojn, nesinindulg(em)a.
ósérplæginn adj sindon(em)a, mem-, sin-forges(em)a, (sin)oferema, malego-ista, -isma,
neprofitema.
óshólmi m enflueja insuleto, delto.
ósiðaður adj sentakta, kruda, barbara, necivilizita.
ósið-látur, -legur adj sentakta, netaktoplena; maldeca (per sia konduto); malbonmora; malmorala.
ósiður m malbonmoro, mal-deca, -bona konduto.
ósigrandi adj nevenkebla.
ósigur m malvenko; (bíða -) suferi malvenkon, malvenki.
ósíngirni f malegoismo, nememprofitemo.
ósínkur adj malavara, donema.
ósjaldan adv ne malofte, ofte.
ósjálfbjarga adj ne, sen-kapabla savi (helpi) sin mem.
ósjálfráður adj pretervola; spontan(e)a; nememkontrol(ebl)a, nememvola; mekanika; aŭtomata.
ósjálfstæði n dependeco, nememstareco; malfirma (malforta) karaktero (volo), malforteco de
karaktero.
ósjófær adj nemartaŭga.
ósjór m ondoĵet(iĝ)ado, bolanta (kruda) maro.
óska -aði v deziri.
óskabarn n plej amata (adorata) infano; plej dezirata infano; (kjörbarn) adoptita infano.
óskaddaður adj sendifekta, nedifektita, nedamaĝita; nevundita.
óskaðlegur adj nemalutila, ne-, sen-danĝera.
óskammfeilinn adj impertinenta, senhonta.
óskammtaður adj neelmezurita, nedisporciigita, nedispartigita; nedisdividita, nedistribuita.
óskapast -aðist v bruegi, fari egan bruon.
óskaplegur adj ega, treega, impetega; terura; monstra, ĥimera; ĥaosa.
óskapnaður m (ringulreið) ĥaoso; (vanskapnaður) miskreskaĵo, kriplaĵo; (skrímsli, heilarugl)
monstro, ĥimero.
óskaráð n bonega rimedo; favora konsilo.
óskasteinn m dezirŝtono, supernatura ŝtono, kiu plenumas la dezirojn de la portanto.
óskastund f dezir(plenum)-horo, -momento, -tempo; (hitta á -ina) trafi la dezirplenuman horon.
óskeikull adj neerarema.
óskeikulleiki -a m senerareco.
óskemmdur adj sendifekta, nedifektita, nedamaĝita; senputra, neputrita, freŝa, pura; nevundita.
óskemmtilegur adj senamuza, enu(ig)a, malplezur(ig)a, malagrabla, seninteresa.
óskertur adj neel-, nede-prenita, tute kompleta, integra.
óskháttur m volitivo, optativo, dezirmodo.
óskikkanlegur adj malbonkonduta, maldeckonduta; facilanima, frivola.
óskil npl malordo; malzorgo, neglekto, preterlaso de redono, neredonemo.
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óskilabréf n letero netrovinta la adres-aton, -ulon, letero, kies adresaton oni ne trovas.
óskilafé n brutoj (bestoj) kies posedanton oni ne trovas, erarvaganta brutaro.
óskilamaður m homo malfidinda en monaj aferoj, malbona repaganto.
óskilgetinn adj ne(laŭ)leĝa, nelegitima, eksteredzeca (infano).
óskiljanlegur adj nekomprenebla.
óskilmerkilegur adj malklara, nedisting(ig)a.
óskiptur adj nedividita, nedispartigita, nedistribuita.
óskipulegur adj malorda, senorda, senorde aranĝita, ĥaosa.
óskír adj (- málmur) nepur(igit)a (metalo); malklara.
óskírlífur adj malĉasta, malpurviva.
óskmögur m plej amata (ŝatata) filo, favorato.
óskoraður adj nelimigita, absoluta; integra.
óskrifandi adj nescianta (nekapabla) skribi; neskrib-ebla, -inda; (ólæs og -) analfabeto.
óskundi -a m malbonaĵo, malutilo, damaĝo.
óskyldur adj neparenca; nerilat(ant)a, nekoncern(ant)a.
óskynbær adj ne-, mal-kompetenta, nejuĝkapabla.
óskýr adj (ógreinilegur) malklara; malfacile distingebla, obtuza; malpreciza; (óskynugur)
malinteligenta, stulta.
ósköp npl fatalaĵo, malfeliĉaĵo, terura sorto; teruraĵo; (- af e-u) terura nombro (kvanto, amaso);
ĥimer(aĵ)o; mirindaĵo; (- er að sjá þig) kiel terure (mir-ige, -inde) vi aspektas, kiel do vi
aspektas; (óskaplega) treege, eksterordinare, terure, monstre, ĥimere; impetege.
ósköpulegur adj sennorma; kripla, miskreskinta; ĥaosa.
ósleitilega adv senhalte, seninterrompe; forte, energie; (taka - til matar síns) manĝi kun bonega
apetito, avide manĝi.
ósléttur adj malebena, malglata; tuber(oplen)a.
óslitinn adj ne(dis)ŝirita; neeluzita; (án afláts) seninterrompa, senintermanka, kontinua.
óslægður adj nesenintestigita, kunintesta.
óslökkvandi, óslökkvanlegur adj neestingebla.
ósmekklegur adj malbongusta; sengusta.
ósnertur adj netuŝita; pura, virga.
ósómi -a m malhonoro, senhonorigo; maldececo.
óspar adj neŝparema; nedomaĝanta; malavara; donema; (- á fé) malavara je (pri) mono.
óspektarmaður m tumult-(ig)anto, -(em)ulo; ribel-anto, -ulo.
óspektir fpl tumulto.
óspilltur adj nekoruptita, morale nedifektita, nemalvirtigita, pura, senmakula, virga; sendifekta;
ĉasta.
óspjallaður adj virga, pura, senmakula, netuŝita, sendifekta.
óst -ar, -ir f (kverkar) gorĝo.
óstand n malbona (senorda) stato (situacio), malordo, senordo.
óstillast v malkvietiĝi; agitiĝi; ekscitiĝi, perdi la sinregadon; maltrankviliĝi.
óstjórn f (vond stjórn) malbona regado, misreg-ado, -eco; (stjórnleysi) anarkio, senregeco,
senestreco; (ringulreið) malordego, senordego, ĥaoso.
óstjórnlegur adj senrega, anarkia, senregula, senordega, ĥaosa; senbrida, senlima, senmezura,
senmoderega, ekscesa, ekstrema, ege troa; impetega.
óstuddur adj neapogita; nesubtenita.
óstundvís adj neakurata, malpreciz(hor)a; nevenanta ĝustatempe.
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óstyrkur m malforta, senforta.
óstýrilátur adj malobeema, ribel(em)a, neobeigebla, neregebla, nemanovrebla, nebridebla, ne-, malobeanta la direktilon.
óstöðuglyndur adj malkonstanta, malfirmkaraktera, ŝanĝ(iĝ)anima, malstabila.
óstöðugur adj malfirma, ne-, malkonstanta; ŝanĝ(iĝ)ema, ŝanceliĝema; malstabila.
óstöðvandi adj nehaltigebla; neĉesigebla; neresistebla; senĉesa, senhalta, seninterrompa.
ósveigjanlegur adj nefleksebla (karaktero), rigida; rigidnuka.
ósvikinn adj senfalsa; nefalsita; sentrompa; netrompita; senmistifika; vera, pura, aŭtentika.
ósvinna -u f sen-, mal-prudenteco; -aĵo, malsaĝ-eco; -aĵo, stult-eco; -aĵo; sentakteco, manko de
takto, krudeco; maldec-eco; -aĵo, skandalo.
ósvífinn adj impertinenta; senhonta; aroganta.
ósýnilegur adj nevidebla; (leyndur, hulinn, falinn, dulinn; dularfullur) latenta (forto, malsano);
okulta (fenomeno).
ósæmilegur adj maldeca, malkonvena; malhonora, senhonoriga.
ótakmarkaður adj nelimigita; senlima; senfina; infinita.
ótal n sennombra, nenombrebla, nekalkuleble multnombra; senfina, senmezura; miriado.
ótaminn adj nedresita, sovaĝa.
óteljandi adj sennombra, nenombrebla; miriado.
ótemja -u, -ur f nedresita ĉevalo; nedresitulo; senbridulo.
ótiginn adj de malalta (nenobela) deveno (rango).
ótilhlýðilegur adj ne-, mal-konvena, ne-, mal-deca.
ótilknúður adj sendeviga, nedevigita, nealtrudita.
ótilkvaddur adj nealvokita, nealnomita, neinvitita; neinstigita, memvola, propravola, libervola;
meminiciata; spontanea.
ótilleiðanlegur adj neinklinigebla, nevolontigebla; neinstigebla.
ótiltekinn adj nedecidita; nedifinita, nefiksita, nedeterminita; sendistinge nomita (menciita), ne iu
certa, ne(el)nomita, ne(el)menciita.
ótiltækilegur adj nekonsilinda, ne-, mal-konvena; nefarebla, neefektivigebla, nerealigebla.
ótíð f (tempo, periodo de; longedaŭra) malbona vetero.
ótíðindi npl malbona (fatala) novaĵo.
ótíður adj malofta; malfrekventa, nefrekventanta, rara.
ótímabær adj trofrua, antaŭtempa; aborta.
ótími m malkonvena (maltaŭga, malĝusta) tempo (sezono); (í tíma og ótíma) konven- kaj
malkonven-tempe, konstante, eterne.
ótótlegur adj hirt(har)a; (dis)taŭzita; maldelikata, vulgara, kruda.
ótrauður adj sentima, kuraĝa; energia; volonta.
ótraustur adj ne-, mal-firma, ne-, mal-fortika, ne-, mal-solida; nefidinda; ŝancelebla; malforta.
ótregur adj ne malvola, volonta.
ótrú f (vantraust; (illur) grunur) malkonfido; suspekto; (tortryggni; efagirni) malfido; skeptiko;
(hafa - á e-u) malfidi (malkonfidi) ion (iun; al, pri io, iu), suspekti iun pri malbono; dubi pri la
kvalito (valoro) de io; esti skeptika (senti skeptikon) pri io.
ótrúlegur adj nekred-ebla, -inda; dubinda.
ótrúmennska f malfideleco; malfidindeco; mallojaleco; perfidemo.
ótryggð f malfideleco, fals(em)eco.
ótryggur adj malfidinda, malfidela; falsa; (óviss) necerta, duba, (pri)dubebla; (óöruggur,
áhættusamur) ne-, mal-sekura; riska.
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ótt adv rapidege; (- og títt) rapidege kaj ofte.
ótta -u f la lasta parto (tri horoj, 3-a ĝis 6-a) de la nokto, antaŭtagiĝo, matenigo.
óttafullur adj tim-a, -ema, timoplena.
óttalaus adj maltima.
óttalegur adj terura, timegiga.
óttasleginn adj timigita, terurfrapita.
óttast -aðist v timi.
ótti -a m timo, timosento; (mikill -) timego, teruro.
ótvíræður adj nedubasenca; ne(pri)dubebla, senduba, eksterduba, tute certa; nedisputebla.
ótækur adj (ótakandi) neallasinda; -ebla; neakcept-inda; -ebla; (óhæfur) maltaŭga, malkonvena;
neuzebla; senkvalifika; (ómögulegur) ne(far)ebla; neimagebla.
ótölulegur adj sennombra.
óumbreytanlegur, óumbreytilegur adj senŝanĝa, neŝanĝebla.
óumflýjanlegur adj neevitebla.
óumræðilegur adj nepriskribebla, neeldirebla, neesprimebla, nevortigebla.
óundirbúinn adj senprepara, nepreparita; improviz-a, -e.
óunninn adj neprilaborita, kruda; (-ið efni) krudaĵo, kruda materialo.
óvanalegur adj neordinara, nekutima.
óvandaður adj malzorge ellaborita; (í orðum) malhonesta.
óvandur adj (ekki erfiður) ne malfacila, facila; (hirðulaus) nezorgema, malzorganta, senzorga;
indiferenta (pri, por).
óvani -a m manko de praktiko (rutino), ne, mal-kutimiĝo; (ósiður) malbona kutimo.
óvanur adj nekutimiĝinta, havanta nenian praktikon (rutinon).
óvar adj nesingard(em)a, sengarda; (koma e-m á óvart, að óvörum) veni (fari ion) neatendite,
surprizi iun per io.
óvar-færinn, -kár adj nesingard-a, -ema, sengarda.
óvarlega adv sengarde, nesingarde.
óvart adv (óviljandi) senintence; nevole; nekonscie; senatente.
óveður n tre malbona vetero ŝtormo, tempesto.
óvenjulegur adj nekutima, neordinara; eksterordinara.
óvera -u f sensignifaĵo, de nenia signifo.
óverðskuldaður adj senmerita, ne meritita, malinda; senkulpa.
óverðugur adj malinda; senmerita, nemeritanta.
óverulegur adj ne-, mal-reala, neefektiva, ŝajna, iluzia; abstrakta, malkonkreta; (lítilfjörlegur)
sensignifa, malgrava.
óviðjafnanlegur adj nekomparebla, senkompara.
óviðkomandi adj nekoncern-a, -anta; -ata.
óvild -ar f (kali) malbonvolo; antipatio, malfavoro; (fjandskapur) malamikeco, antagonismo.
óvildarmaður m malamiko, antagonisto, (malbonvola) kontraŭulo.
óviljandi adj aŭ adv senintenc-a, -e, nekonsci-a, -e, senatent(ec)e; ne-, preter-vol-a, -e.
óvilji m malvolo; malvolont(ec)o; (óvild) antipatio, malfavor(a inklin)o, malbonvolo; malamikeco;
(að óvilja e-s) kontraŭ ies volo, malgraŭ ies malvolo.
óviljugur adj malvola, kontraŭvola; ne(propra)vola; malvolonta; (latur) maldiligenta;
nekomplez(em)a.
óvina-fagnaður m, -fögnuður m ĝoj(igaĵ)o por la malamiko(j); (ger eigi þann óvinafagnað) ne
kaŭzu (faru) tian ĝoj(igaĵ)on al viaj malamikoj.
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óvinátta f malamikeco.
óvinur m malamiko.
óvinveittur adj malamik(ec)a, antagon-isma, -ista.
óvirða v (vanheiðra; smána) malhonori, senhonorigi; hontigi; (lítilsvirða) malestimi, malrespekti,
malŝati; montri sian malestimon (malrespekton, malŝaton) al.
óvirðing f (vansæmd) malhonoro, senhonorigo; (lítilsvirðing) malestimo; malrespekto; malŝato.
óvirðulegur adj malhonora, nehonordigna; malestiminda; malestimata, senhonora.
óvirkur adj neaktiva, nefunkcianta; pasiva; neŭtrala.
óvissa f mal-, ne-, sen-certeco; dubo; ŝanceliĝo.
óvissu-speki f, -trú f agnostikismo; skeptikismo.
óvistlegur adj maloportuna, malkomforta; malagrabla; (ne- taŭga) por loĝ(ad)o.
óvit n (fásinna; vitfirring) senkonscieco, nememkonscieco; senprudenteco, senracieco; malsaĝeco,
stulteco; idioteco, frenezeco; (vitleysa) sensencaĵo; stultaĵo; idiotaĵo; frenezaĵo; (öngvit)
senkonsci-o, -iĝo, sveno, sinkopo.
óvitandi adj nescianta, -e, senscia; -e; nememkonsci-a, -e, senkonsci-a, -e; (að mér -) sen mia scio.
óvitaskapur m senprudenteco, senkonscieco.
óviti -a, -ar m senkonsciulo, nememkonsciulo, senprudentulo; senkonscia (nememkonscia,
senprudenta) infaneto, bebo.
óvitlaus adj ne freneza; nenia stultulo (malspritulo), kun plena prudento (saĝo, racio).
óvíða adv malmultloke, en malmultaj lokoj.
óvígur adj (óvígfær) nebatalkapabla (pro vundoj); (ósigrandi, - her) nevenkebla, nerezistebla.
óvon f nenia espero, malespero; (upp á von og -) laŭ bonŝanco kaj malbonŝanco, forlasi al la
hazardo.
óvæginn adj senindulga; malmilda, severa, rigidnuka.
óvæntur adj neatendita; surpriz(ig)a.
óvær adj maltrankvila; malkvieta.
óvættur f demono; monstro; (ĥimero; hidro); maliĉa monstra (supernatura) estaĵo.
óyggjandi adj nedubasenca; ne(pri)dubebla; senduba, eksterduba; nedisputebla, tute certa.
óyndi n sento de malĝojo; malplezuro; malkontentiĝo; (leiðindi, heimþrá) enuo; hejm-veo, -sopiro,
nostalgio.
óyndisúrræði n ekstrema (kontraŭvola) rimedo; (ill nauðsyn) kontraŭvola neces(ec)o.
óþarfur adj nenecesa, nebezonata, senbezona; superflua.
óþefur m malbonodoro, (haladzo, fetoro, miasmo).
óþekkjanlegur adj nerekonebla.
óþekktur adj nekonata.
óþekkur adj malobeema.
óþerrir m malsek(ig)a vetero.
óþesslegur adj ne tia, ne tiela, ne simila je tio.
óþinglegur adj neparlament(manier)a; ne-, mal-deca por la parlamento.
óþínslegur adj ne similanta vin, ne laŭ via kutimo (kutima ago), ne viamaniera, maldeca (malinda)
ago (konduto) je vi.
óþjáll adj malmola, kruda; malfacile fleksebla, rigida; rigidnuka, nebridebla, obstina; malfacila
manuzi; - manovri, - manipuli.
óþjóðalýður m popolaĉo; kanajlaro; barbaroj.
óþjóðlegur adj ne-, kontraŭ-naci(ec)a, ne-, mal-patriot(ism)a.
óþokkalegur adj malpur-a; -ema; -eca; kota; malbela.
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óþokkaskapur m malnobl-eco; -aĵo, brut-eco; -aĵo, fripon-eco; -aĵo.
óþokkasæll adj malŝatata, malpopulara.
óþokki -a, -ar m malfavoro, malŝato, malam(ikec)o; (óþokkamenni) malnoblulo, fiulo; fripono;
kanajlo.
óþol-andi, -anlegur adj netolerebla; neelportebla, neeltenebla, neelsuferebla.
óþreyja -u f malpacienco; maltrankvilo.
óþreytandi adj nelacigebla.
óþrif npl (vanþrif) malbonkreskado; miskreskado; malbonfarto; mizero; (óþrifnaður) malpuraĵo,
(lýs o. fl.) fiinsektoj, insektaĉoj.
óþrifalegur adj malpur(ec)a, kota.
óþrjótandi adj neforkonsumebla, neelĉerpebla; senĉesa, senfina.
óþurft f malutilo; damaĝo.
óþurrkur m malsek(ig)a vetero.
óþverramenni -is, - n malnoblulo; kanajlo.
óþverri -a m malpuraĵo, koto.
óþyrmilegur adj senindulga, malmilda, kruela.
óþýð(leg)ur adj malafabla, malamika; malmilda, severa; malagrabla, kruda.
óþægilegur adj malagrabla; malkomforta; (óhentugur) maloportuna.
óþægur adj malobeema, malcedema; rezistema.
óþökk f maldanko, malkontento; (kunna e-m - fyrir e-ð) ne povi danki pro io, esti malkontenta
(malkontentiĝi) per (pri, pro) ies faro; (gera e-ð í - e-s) fari ion kontraŭ ies volo.
óæðri adj malsupera, malplialta laŭ rango.
óæfður adj neekzercita, senekzerca, sen praktiko.
óæti n nemanĝeblaĵo.
óöld f malbonega (mizera; ribela) tempo, tempo de mizero (malkvietiĝo, agitiĝo, ribelo).
óöruggur adj (ótryggur) nesekura; riska; danĝera; (óviss) necerta; duba; nefidinda.
P
pabbi -a, -ar m (gælunafn) paĉjo, patreto.
padda pöddu, pöddur f (frosk-) bufo; (notað um smákvikindi; skordýr; skriðdýr) besteto (fiŝeto);
insekto; rampulo; fi-besteto, -insekto.
pakka -aði v paki; (- e-u niður) enpaki; (- e-u upp) elpaki, malpaki; (pökkuð síld) (en)pakita
haringo; (pakkaður strætisvagn) prempakita, plenŝtopita aŭtobuso.
pakkapóstur m pakaĵopoŝto.
pakki -a, -ar m pako; (pakkar: farangur) pakaĵo.
pallborð n alta tablo; (eiga ekki upp á -borðið) ne esti permesata (invitata) sidi ĉe la alta tablo; ne
trovi la favoron ĉe iu, suferi malfavoron de iu.
pallskör f rando de podio (estrado); (í loftherbergi) ĉeŝtupara plankrando.
pallstétt f perono.
pallstigi m ŝtuparo kun plataĵoj.
pallstúka f (í leikhúsi) altetaĝa (galeria) loĝio; galerio.
pallur -s, -ar m altigita planko, podio, estrado; (stig, þrep) ŝtupo; breto; (- í stiga) (interetaĝa)
plataĵo de ŝtuparo; (hæð í húsi o. fl.) etaĝo; planko; (ræðu-) tribuno; (aftöku-, högg-) eŝafodo;
(dans-) dancestrado; (stöðvar-) perono; (siglu-) topo, mastplat(aĵ)o; (áhorfenda-, svalir í leikhúsi)
galerio, unua -, dua etaĝo.
panna pönnu, pönnur f pato, (fritilo, rostilo).
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pansari -a, -ar m kiraso.
pant(a)leikur m garanti(aĵ)oludo.
panta -aði v mendi.
pantlánari -a, -ar m garantipruntisto.
pantur -s, -ar m (veð) garantiaĵo, kaŭcio.
pappi -a, -ar m kartono.
pappír -s, -ar m papero; (-ar, skjöl) paperoj, dokumentoj.
pappírsgerð f paper-farado, -fabrikado; paper-farejo, -fabriko, manufakturo de papero.
pappírsmiði m peco de papero, slipo.
pappírsræma f strio de papero; banderolo.
pappírssef n papiruso.
pappírsörk f (paper)folio.
par -s, pör n paro; (tvenn pör sokka) du paroj da ŝtrumpoj.
para -aði v (- saman) parigi, kunigi en paron; gekunigi; (- sig) sin parigi, pariĝi; gekuniĝi.
para pöru, pörur f ŝelo; la plej grasa haŭto (de maraj birdoj); maldika (de)tranĉaĵo.
paradís -ar, -ir f paradizo.
paradísarfugl m paradiza birdo.
pardusdýr n pantero.
parket(gólf) -s, - n parget(plank)o.
parruk -s, - n (hárkolla) peruko.
parta -aði v (dis)partigi, dividi en partojn.
partur -s -ar m parto; peco; (eiginleiki) eco; (- ræðunnar, orðflokkur) vortklaso; (máls-, aðili) partio;
(fyrir mína parta) miaparte, de mia flanko.
passa -aði v (gæta; gefa gaum) gardi; (pri)atenti; observi; (hirða um, hjúkra) prizorgi, flegi; (- börn)
varti; (fara vel, hæfa) havi ĝustan mezuron, (bone) adaptiĝi, alĝustiĝi; konveni.
passi -a, -ar m (vegabréf) pasporto.
pastur -urs, - m forto, energio.
pasturslaus adj senenergia, malforta.
pasturslítill adj delikata, malforta, de malforta energio.
pat -s n mangest(ad)o; (fát) konfuz(iĝ)o.
pati -a m nepreciza ekscio, ekscio (informiĝo) laŭ famo (onidiroj).
patt nsenfl ŝaka premhaltigo, lampozicio, pato.
pattaralegur adj pufa; (brusto)ŝvela.
patti -a, -ar m etulo, knabeto, bubo.
paufast -aðist v (læðast) ŝteliri; (ganga hægt) malrapide (pene) iri, sin antaŭenpalpi; (gaufa)
malrapide labori.
paur -s, -ar m (ári, fjári) demono, diablo; (aðalpersóna) ĉefrolulo, korifeo, matadoro.
páfa-dómur m, -dæmi n papeco, papa regado (reĝimo); (páfatrú) papismo.
páfagarður m papa restejo, Vatikano; (í páfagarði) ĉe la papa kortego.
páfagaukur m papago.
páfahirð f papa kortego; kurio.
páfa-trú f, -villa f papismo.
páfi -a, -ar m papo.
páfugl m pavo.
páll -s, -ar m ŝpato.
pálmasunnudagur m Palmodimanĉo, Palmofesto.
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pálmaviðargrein f palm-aĵo, -obranĉo.
pálmaviður m palm-o, -arbo.
pálmi -a, -ar m palmo.
pálmolía f palmoleo.
pálreka f ŝpato.
pápiska -u f papismo.
pár -s, - n skribaĉo, malbela skrib(aĵ)o.
páskadagur m (unua) paska tago, paskodimanĉo.
páskahátíð f paska festo.
páskahelgi f paskaj sanktotagoj; paska festo; sanktigo de la pasko; (rjúfa -ina) rompi la sanktigon
de la pasko, malsanktigi la paskon.
páskaleyfi n paska ferio (libertempo).
páskar mpl pasko; (annar í páskum) la dua paska tago, paskolundo.
páskavika f (antaŭ)paska semajno.
páskaöld f paska ciklo, la ciklo de la pasko.
peð -s, - n (í skák) peono, soldato; (dvergur) etulo, malgrandulo; nano, pigmeo.
peðra -aði v disdividi en malgrandaj porcioj; disfaligi sporade.
peðsmát n ŝakmortigo per peono.
peðsvald n peonprotekto, protekto de peono.
pelabarn n suĉinfano.
peli -a, -ar m (mál) kvaronlitro; (flaska) (kvaronlitra) boteleto; (staur) paliso; (barnspeli)
suĉboteleto por infano.
pelikani -a, -ar m (fugl) pelikano.
pell -s n multekosta ŝtofo, atlaso; silka veluro; (klæðast -i og purpura) sin vesti en purpuro kaj silka
veluro.
pendúll -s, -úlar m pendolo.
peningabudda f monujo, monsaketo.
peningakassi m monkesto; kaso.
peninga-kóngur m, -maður m granda monhavanto, magnato, kapitalisto.
peningalaus adj senmona, sen mon(er)o.
peningamál n monaferoj, financaj aferoj.
peningapúki m monavidegulo, avaregulo; uzuristo.
peningaseðill m monbileto, bankbileto.
peningasjóður m sak(et)o plena de mono, monsak(et)o.
peningaskápur m monŝranko.
peningaslátta -u, -ur f stampado de moneroj, monstampado; monfabriko.
peningavald n mona potenco; plutokratio.
peningavandræði npl mona embaraso.
peningavelta -u f spezo.
peningaveski n monbiletujo.
peningshús n stalo, bruta domo.
peningur -s, -ar m (mynt) monero; monunuo; (bú-) brutoj; (peningar) mono; kontanto.
pennadeila f polemiko.
pennadráttur m plumstreko.
pennafær adj bona skribisto (stilisto).
penna-skaft n, -stöng f plumingo.
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pennastokkur m plumingujo, pluminga skatolo.
penni -a, -ar m plumo.
pensill -ils, -lar m peniko.
pensla -aði v peniki, ŝmiri per peniko.
penta -u, -ur f makulo.
pentudúkur m buŝtuko; telertuko.
pera -u, -ur f piro; (rafmagns-) ampolo, elektra piro.
pergament -s, - n pergameno.
perla -u, -ur f perlo.
perlufesti f perlaro, perla ĉirkaŭkolo.
perlugrjón npl perlogrio.
perluhæna f numido.
perlumóðir f perlamoto.
Persi -a, -ar m perso.
persneska -u f persa lingvo.
persóna -u, -ur f persono; (einstaklingur) individuo.
persónufornafn n persona pronomo.
persónu-gerving -ar, -ar f, -gervingur -s, -ar m person-igo, -iĝo.
persónulaus adj nepersona.
persónulegur adj persona, privata.
persónuleiki -a, -ar m personeco; individueco.
perutré n pir-arbo, -ujo.
pervis-alegur, -inn adj maldikega, sveltaĉa, de malforta strukturo.
pest -ar, -ir f (drepsótt) pesto; (landfarsótt) epidemio; (smitandi veiki) infekta malsano; (ódaunn)
haladzo, (naŭza, sufoka) malbonodoro; (vanlíðan) sento de malbonfarto (malsaneto); (það er e-r
- í mér) mi sentas min tre malbone, mi malbonfartas (malsanetas).
pestnæmi n infektaĵo, infektita (miasma) aero, miasmo.
pexa -aði v interdisputi, kvereli; interargumentadi.
peysa -u, -ur f (lana, trikita) kamizolo.
peysuföt npl islanda kamizola virinkostumo, islanda nacia virinkostumo.
pétursspor n (í höku) mentona kaveto.
pikka -aði v pik(et)i; punkti; (- gat á e-ð) trapiki truon en io; (- augun úr e-m) elpiki al iu la okulojn.
pikket -s n (spil) pikedo.
pilla -aði v (de-, el-)ŝireti.
pilla -u, -ur f pilolo.
pils -, - n jupo.
pilsfaldur -s, -ar m jupa (roba) randfald(aĵ)o, rando de jupo.
pilsvargur m furiozema virinaĉo, (jup)furio, (jup)megero.
piltbarn n knabo.
piltur -s, -ar m juna viro (homo), junulo; (skóla-) lernanto, disĉiplo.
pinkill -ils, -lar m paketo.
pinni -a, -ar m najleto; bastoneto, paliseto.
pipar -s m pipro; (spánskur -) papriko, ruĝa pipro.
piparbyssa f piprujo.
piparmey f (maljuna) fraŭlino.
piparmynta -u, -ur f mento.
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piparrót f kreno.
piparsveinn m (maljuna) fraŭlo.
pipra -aði v pipri.
pipur adj rapidmova, lerta.
pissa -aði v pisi, urini.
pistill -ils, -lar m epistolo.
píla -u, -ur f (ör) sago; (pílur, kvalir) (akra, akuta) pikdoloro, pik(ad)o.
pílagríms-ferð f, -ganga f pilgrim(ad)o, -iro; (fara pílagrímsferð) pilgrimi, iri pilgrime.
pílagrímur -s, -ar m pilgrimanto.
píláragirðing f balustrado; palisetbarilo, palisaro.
pílári -a, -ar m balustro; paliseto; (hjólspæll) radradio.
pílviður m saliko.
pína -di v turmentegi, torturi, martirigi; suferigi.
píningarsaga f historio pri suferado (de Kristo).
pínulítill adj tre malgranda (malmulta), eta.
pípa -u, -ur f (vatns- o. fl.) tubo; (hólkur) cilindro; (tóbaks-) pipo; (hljóð-) fajfilo; fluto.
pípuhattur m cilindra ĉapelo.
pípu-laga, -myndaður adj tubforma; cilindroforma.
pípuskrúfa f ŝraŭbingo.
pírumpár -s n skribaĉo.
pískra -aði v flustri.
pískur -s, -ar m (keyri) vipo.
pískur -urs n (hvísl) flustro.
písl -ar, -ir f torturo, turment(eg)o, martirigo; suferado, dolorego.
píslarganga f turmenta marŝo, kalvario.
píslarsaga f sjá píningarsaga.
píslarsigur m martivenko, martirkrono.
píslarstaur m torturfosto; pilorio.
píslar-tól n, -tæki n tortur-ilo, -instrumento.
píslavottur m martiro.
pjakka -aði v piki; pioĉi; (ganga) paŝaĉi.
pjakkur -s, -ar m (broddur) pikilo; (gref) pioĉo; (hnokki; þrákálfur, þrjótur) bub(aĉ)o; obstinulo,
friponeto.
pjatla pjötlu, pjötlur f peceto da ŝtofo (tolo, drapo); (bót, lappi á fati) flik(aĵ)o.
pjátrari -a, -ar m ladisto.
pjátur -urs n lado; (tinað -) stanita lado.
pjönkur fpl pakaĵo; havaĵo; vestaĵo.
plagg -s, plögg n skribaĵo; dokumento; akto; (plögg, ferðadót) pakaĵo, (kunportitaj) aĵoj, objektoj;
(sokkaplögg) ŝtrumpoj (kaj ŝuoj), piedvestoj.
plan -s, plön n (flötur) plataĵo; (svið) plano.
planki -a, -ar m tabulego.
planta -aði v planti; (- út, um) transplanti.
planta plöntu, plöntur f plant-o, -aĵo, -itaĵo, vegetaĵo, kreskaĵo.
plantekra f plantejo.
plata -aði v (gabba) mistif(ik)i, ŝerctrompi; blagi.
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plata plötu, plötur f plato; (í myndavél) fotografa plato; plako; (þynna) lameno; (hljómplata)
gramofondisko.
platanviður m platano.
platína -u, -ur f plateno.
platónskur adj platona.
plága -u, -ur f plago; (kvöl, angur) turment(ad)o; suferigo; ĉagreno; (plágan mikla) la granda pesto.
pláneta -u, -ur f planedo.
pláss -, - n (rúm) loko; spaco; (opið svæði, torg) libera spaco, placo; (hérað, sveit) regiono,
distrikto; (1., 2. - í skipi) klaso, (unua, dua) klasa kajuto.
plástur -urs, -rar m plastro.
plett -s n (elektro-)orum(aĵ)o, -arĝentum(aĵ)o; -orumita, -arĝentumita.
plokka -aði v deŝiri; (- fugl) senplumigi.
plokkfiskur m fiŝhakstuf(aĵ)o.
plógfar n plugsulko.
plóghefill m foldrabotilo.
plóg-hnífur m, -járn n, -skeri m soko, plugila tranĉklingo.
plógsland n (mál: 100 m²) aro de tero; plugebla tero.
plógur -s, -ar m plugilo.
plóma -u, -ur f pruno.
plægja -ði v plugi; (plægð (gólf)borð) randfold(rabot)itaj (planko)tabuloj.
plöntudýr n zoofito.
plöntugróður m plantokreskado, vegetado, vegeta vivo.
plöntulíf n vegeta vivo, vegetado.
plöntulækningar fpl kuracado per plantoj, fitoterapio.
plönturíki(ð) n (la) vegeta regno, (la) regno de la plantoj.
plötujárn n platfero; (blikk) ferlado, plata fero.
plötusláttur m trompaĵo, blago.
poka -aði v (um föt) sakiĝi; pufiĝi.
pokadýr n (ættin) marsupialoj (poŝbestoj: kanguruo, makropo; didelfo).
pokahlaup n sakvetkuro.
pokaprestur m pastraĉo.
pokarotta f didelfo.
poki -a, -ar m sako.
polki -a, -ar m polko.
pollur -s, -ar m (tjörn) lageto, akvoplena kavo; (þró, (skipa)kví, lægð með vatni) baseno; (lægð á
þurru) kavo; baseno; (drullu-) kotakvo, ŝlimakvo; (lón) laguno.
ponta -u, -ur f (tóbaks-) tabakokorno; (ræðustóll) tribuno; katedro; predika seĝo.
port -s, - n (hlið) pordego; (skrauthlið) portalo; (súlna- með þaki) portiko; (húsagarður) korto.
portkona f publikulino, prostituitino.
Portúgali -a, -ar m portugalo.
portúgalska -gölsku f portugala lingvo.
portæð f portalvejno, ĉefvejno.
posi -a, -ar m saketo.
postilla -u, -ur f diserva libro.
Postulasagan f La Agoj de la Apostoloj.
postuli -a, -ar m apostolo.
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postulín -s n porcelano.
postulínsleir m porcelana argilo, kaolino.
postullegur adj apostol(ec)a.
pota -aði v (stinga) piki, pintpuŝi; puŝi; ŝovi; enmeti; (- sér) sin (al-, en-)trudi.
pottahrím n (pota) fulgo.
pottaska f (KOH) potaso.
pottasleikir -is m potlekulo.
pottasmiður m pot(far)isto.
pottlok n potkovrilo; (húfugarmur) ĉapaĉo.
pottur -s, -ar m (kuir-, bol-, lit-, flor-) poto; (lítri) litro; (málmur) gis(aĵ)o.
pólitík -ur f politiko.
póll -s, pólar m (heimskaut) poluso.
Póllendingur -s, -ar m pol-o, -landano.
póllenskur adj pola.
pólska -u f pola lingvo.
pólskekkja f devio, dekliniĝo (de la magneta montrilo, - kompasmontrilo).
pólskur adj pola.
pólstjarna f polusa stelo.
pólstraumur m polusa torento.
Pólverji -ja, -jar m pol-o, -landano.
póst(sam)göngur fpl poŝtkomunikiĝo.
pósta -aði v (- bréf) enpoŝtigi; (- vatn) (el)pumpi (akvon).
póstafgreiðsla f poŝteksped(ad)o; poŝt-ekspedejo, -oficejo.
póstafgreiðslumaður m poŝt-ekspedisto, -oficisto; loka poŝtestro.
póstáritun f poŝtadreso.
póstávísun f poŝtmandato.
póstferð f poŝto; (með næstu -) per sekvonta (venonta; revenanta) poŝto.
póstflutningur m poŝt-ekspeditaĵo, -transportaĵo; transportado per poŝto.
pósthólf n poŝtkesto.
pósthús n poŝt(ofic)ejo.
póstkassi m poŝtkesto, leterkesto.
póstkort n poŝtkarto.
póstkrafa f poŝtrepago.
póstmeistari m poŝtestro.
póststjórn f poŝtafera administrado; -acio, -antaro; poŝtestrado; -aro; departemento pri poŝtaj aferoj.
póststofa f poŝt(ofic)ejo.
póststöð f poŝt-ejo, -stacio.
póstumdæmi n poŝtdistrikto, poŝta distrikto.
póstur -s, -ar m poŝto, (spec. land-) poŝt-kondukisto, -transportisto; (bréfberi) leterportisto; (atriði)
punkto, ero, elemento; (kafli) parto, fragmento, peceto; (vatns-) akvopumpilo.
póstþjónn m poŝt(ofic)isto; leterportisto.
póstþjónusta f poŝt(serv)o.
prakkari -a, -ar m petol(aĉ)ulo; friponeto; trompulo.
prakt -ar f pompo.
praktískur adj praktika.
prammi -a, -ar m pramo.
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pranga -aði v brokanti, komercaĉi.
prangari -a, -ar m brokantisto; (hesta-) ĉeval-vendisto, -brokantisto.
preláti -a, -ar m prelato.
prent -s, - n preso; (gefa út á -) prese eldoni (publikigi).
prenta -aði v presi; (prentað mál) presaĵo.
prentari -a, -ar m presisto, tipografo; (setjari) kompostisto.
prentfrelsi n preslibereco.
prentlist f presarto, tipografio.
prentmót n (fastaletur) stereotipo.
prent-mynd f, -myndamót n kliŝ(aĵ)o.
prentpappír m presa papero.
prentsmiðja f presejo.
prentstíll m litertipo, prestipo.
prentsverta f presa ciro (inko).
prentvél f pres-ilo, -maŝino.
prentvilla f preseraro, tipografia eraro, miskomposto.
pressa -aði v premi.
pressa -aði, v f prem-i; -ilo.
pressa -u, -ur f premilo.
prestakall n paroĥo.
prestakragi m (pastra) kolkrispo.
prestaskóli m (pastra) seminario.
presta-stefna f, -þing n renkontiĝo de ekleziuloj (klerikoj); sinodo.
prestastétt f ekleziularo, klerikaro, pastraro.
presta-vald n, -veldi n eklezi(ul)a (klerik-ar-a) hierarkio.
prestlegur adj pastreca, pastrosimila.
prestlingur -s, -ar m teologia studanto (kandidato), ordinoto.
prestsfrú f pastr(osinjor)ino, pastorino, edzino de la pastro.
prestshempa f sutano.
prestskapur -s m pastreco; pastra (klerika) ofico.
prestskrúði m ornato.
prestsmata -mötu. -mötur f prebendo.
prestssetur n pastra domo (bieno), past-rejo, -orejo.
prestur -s, -ar m pastro; pastoro; (grísk-kaþ.) popo.
prestvígsla f ordin(aci)o, konsekro de pastro.
pretta -aði v trompi; blagi; mistifiki.
prédika -aði v prediki.
prédikari -a, -ar m predikanto.
prédikunarstóll m predika seĝo, katedro.
prik -s, - n baston(et)o.
prins -, -ar m princo.
prinsessa -u, -ur f princino.
príla -aði v riske grimpi.
prímsigna v provizore bapti; marki per signo de la kruco; krucosigni.
prímtala f primo.
prímúla -u, -ur f (jurt) primolo.
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prís -s n (lof) gloro; laŭdego.
prís -s, -ar m (verð) prezo, valoro.
prísa -aði v glori; laŭdegi.
prísund -ar, -ir f malliberejo, karcero; sklaveco; prem(at)eco.
prjál -s n glim(aĵ)o, bril(aĵ)o, (ŝajna) pompo, parado.
prjálvarningur m galanterio.
prjón -s, n (prjónuð vara) trikaĵo; (það að prjóna) trikado; (um hest) baŭmo.
prjóna -aði v triki; (um hest) baŭmi.
prjónaföt n trikitaj vestoj, trikito.
prjónagarn n trikfadeno.
prjónakona f trikistino.
prjónaskapur -ar m trik-ado, -laboro.
prjónastokkur m trikilujo.
prjónavél f trikmaŝino.
prjónles -less n trik(it)aĵo, trikita ŝtofo (varo).
prjónn -s, -ar m pinglo; (band-) trikilo; (hafa e-ð á prjónunum) havi ion sur la trikiloj, okupiĝi (sin
okupi) pri io, prilabori ion.
próf -s, - n (rannsókn) ekzameno, detala esploro; (í máli) enketo; (undirbúningslaust - í skóla)
ekstemporalo; (-raun) provo; (tilraun) eksperimento, prov(ad)o; (sönnun) pruvo; (standast -)
sukcesi (sukcese trapasi, plenumi) ekzamenon; elteni (trapasi) la provon; (taka -) fari (sian)
ekzamen(iĝ)on; (gefa sig fram til -s) sin prezenti al eksameno.
prófa -aði v (reyna) provi; (gera tilraun) eksperimenti; (rannsaka) ekzameni, (detale) esplori; (leita
upplýsinga í máli) enketi, enkete esplori; (sann-, sanna) pruvi.
prófari -a, -ar m ekzamenanto.
prófarkalesari m provaĵkorektisto.
prófastur -s, -ar m preposto.
prófdómari m ekzamena juĝanto (taksanto).
prófessor -s, -ar m profesoro.
prófgrein f ekzamena fako (branĉo).
prófskírteini n ekzamenatesto, diplomo (de io).
prófsmíð f metiekzamena verko.
prófsteinn m prov-ŝtono, -ilo; pruvo.
prófsveinn m ekzamenato.
prófun -ar -anir f ekzamenado, esploro; provado; (í efnafr.) reago, reakcio.
prófvottorð n ekzamenatesto, atesto pri ekzameno.
próförk f (pres)provaĵo.
prókúra -u, -ur f prokuro.
prókúruhafi -a, -ar m prokuristo.
prósenta -u, -ur f procento.
prósessía -u, -ur f procesio.
prúðbúinn adj orname (elegante) vestita.
prúðmannlegur adj nobla; ĝentila.
prúðmenni -is, - n noblulo; ĝentilhomo.
prúður adj (fagur, glæsilegur, tignarlegur) bel(eg)a, ornama, eleganta, majesta; (hug-) brava,
kuraĝa; (sið-, kurteis) ĝentila, taktoplena, bontona; (veglyndur) nobla, grandanima.
Prússi -a, -ar m pruso.
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prússneskur adj prusa.
prútta -aði v (um verð) marĉandi; (hika, vera (ekki) að - um e-ð) (ne) fari al si skrupulon pri io.
prúttinn adj (hikandi) skrupula; (ó-) senskrupula; (prúttgjarn) marĉandema.
prýða prýddi v ornami, plibeligi; (- listskrauti) dekor(aci)i.
prýði -is f ornam(aĵ)o, belaĵo; (til prýðis) por ornamo; dekoracio; (hug-) braveco, kuraĝeco; (verjast
af -) sin brave defendi.
prýðilegur adj bonega, eksterordinare bona (bela), belega, grandioza.
pukra -aði v mistere (ŝtelume, sekrete, kaŝeme) konduti (agi, sin teni).
pukur -urs n mistero, ŝtelumo, sekreto, kaŝemo, mistera faro; (í pukri) en mistera maniero, ŝtelume,
sekrete, kaŝ(em)e.
pumpa -aði v pumpi.
pumpa -u, -ur f pumpilo.
pund -s, - n funto, duonkilogramo, duono de kilogramo; (- sterling) sterling(-a )funto, pundo.
pundari -a, -ar m (reisla) unutelera vekta pesilo.
pungur -s, -ar m (pyngja) monsaketo, -ujo; (getnaðarfæri) testik-ujo, -saketo, skroto.
punktur -s, -ar m punkto; (tví-) dupunkto; (setja e-ð punktum) punkti.
puntur -s, -ar m herbospiko; agropiro; hundherbo.
purka -u, -ur f porkino.
purpa -aði v (- e-ð sundur) disŝiri.
purpuraklæði n purpuro, purpura vesto (ŝtofo).
purpuralitur m purpuro, purpura koloro.
purpurasteinn m porfiro.
purpuri -a m purpuro.
puti -a, -ar m fingr(et)o; (litli -) malgranda fingro.
púa -aði v (spir)blovi, pufvange (el)spiri, pui.
púði -a, -ar m pufo; kuzeno.
púðra -aði v pudri, surŝuti per pudro.
púður -urs, - n pulvo; (andlits-) pudro.
púðurfluga f raketo.
púðurkerling f petardo.
púðurkvasti m pudrokvasto.
púðurreykur m pulvofumo, pulva fumo.
púðursykur m duonrafinita sukero.
púki -a, -ar m diableto, demoneto.
púkk -s n (í vegi) ŝtona vojplenigaĵo.
púla -aði v pen(eg)e labori, laboregi, ŝviti.
púls -, -ar m (æðasláttur) pulso.
púlshestur m laborĉevalo, jungĉevalo.
púlt -s, - n pupitro; (kennara-) katedro.
púns - n (drykkur) punĉo.
Púnverji -a, -ar m kartagenano.
púnverskur adj kartagena.
púpa -u, -ur f pupo; (fiðrildis-) krizalido; kokono.
púpuhýði n (spunahýði, t. d. silkiormsins) kokono.
púrra -u, -ur f (laukjurt) poreo.
púss -, - n (pyngja) mon-saketo, -ujo.
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pússa -aði v (fága) poluri, glatigi, briligi; (- saman) kun-igi, -ligi, geedzigi.
pústur -urs, -rar m vang(o)frapo, survango.
púta -u, -ur f (hæna) kokin(et)o; (skækja) publikulino, prostituitino, malĉastulino.
pútnahús n bordelo, prostituejo.
pylsa -u, -ur f kolbaso.
pylsugerð f kolbas-farado; -farejo; -fabrik-ado; -o.
pynda -aði v torturi, turmentegi, martirigi.
pynding -ar, -ar f tortur(ad)o, turmenteg(ad)o, martirig(ad)o.
pyngja -u, -ur f monsaketo, monujo.
pynta -aði v pynda.
pyttla -u, -ur f botel(et)o.
pyttur -s, -ir m marĉa kavo (truo), ŝlimejo.
pýramídi -a, -ar m piramido.
pækill -ils, -lar m peklo, peklakvo, salakvo.
pæla -di v (- jörð) ŝpatlabori (teron), plugeti.
pönnukaka f patkuko.
pöntun -ar, pantanir f mendo; (gera -) fari mendon, mendi; (afgreiða -) plenumi (ekspedi) mendon.
pöntunardeild f mend(-a )fako.
pöntunarfélag n komunaĉeta (komunproviza) asocio, konsumkooperativo.
pöntunarseðill m mendilo, abonilo.
pör npl (stráka-) (ŝerc)ruzaĵoj, petolaĵoj, malicetaĵoj; friponaĵoj; (beltis-) buko, agrafo.
pössunarsamur adj (sin)gardema, (pri)zorgema, (pri)atentema.
R
rabarbari -a m rabarbo.
rabba -aði v (inter)babili.
rabbí(ni) -, -ar, (-a, -nar) m (gyðingaprestur) rabeno.
raddaður adj (um málhljóð) voĉa, sonanta.
raddband n voĉkordo.
raddblær m sonkoloro (tonkoloro) de voĉo, tembro, tono.
raddbrigði npl nuancoj de (la) voĉo, (voĉ)modulo, variigo de tonoj, voĉnuancoj, ŝanĝoj de la voĉo
(tono).
raddfæri npl voĉorganoj.
raddhljóð n vokalsono, sonanto, voĉa sono.
raddleysi -is n senvoĉeco, afonio.
raddmikill adj fortvoĉa, kun forta voĉo.
raddop n gloto.
raddsetja v voĉaranĝi, aranĝi laŭ voĉoj.
raddstafur m vokalo, sonanto.
radísa -u, -ur f (hreðka) rafano.
radíum -s n radiumo.
raða -aði v vicigi, aranĝi (ordigi) laŭ vicoj (laŭvice); ordigi, aranĝi; (- sér) viciĝi, sin (en)vicigi.
raðtala f orda nombro, numeralo.
raf- prefikso sjá einnig rafmagns-.
raf -s n sukceno.
rafabelti n naĝiloj kaj proksimaj grasaj strioj de la hipogloso.
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rafall -als, -lar m generatoro, dinamo.
rafeind f elektrono, elektra infinitezima ero, elektrero.
rafgeymir m akumulatoro.
rafhitun f elektra hejtado.
rafljós n elektra lumo.
raflýsa v elektrolumigi, lumigi per elektro.
rafmagn -s n elektro.
rafmagna -aði v elektri, elektrumi, elektrizi.
rafmagnaður adj elektra, elektr(um)ita.
rafmagns- prefikso elektra.
rafmagnsfræði f elektrotekniko, scienco pri elektro.
rafmagnsfræðingur m elektroteknikisto.
rafmagnshreyfill m elektromotoro.
rafmagnsleiðsla f elektra kondukilo.
rafmagnslækning(ar) f kuracado per elektro, elektroterapio.
rafmagnsmælir m elektrometro, elektra mezurilo.
rafmagnsofn m elektra forno.
rafmagnsspenna -u, -ur f elektra streĉo, tensio.
rafmagnsstraumur m elektra fluo, kurento.
rafmagnsstöð f elektra stacio, elektrejo.
rafmagnsvaki m dinamo; generatoro.
rafmagnsveita f elektrejo, elektra centrejo.
rafmagnsverkfræðingur m elektroinĝeniero, inĝeniero pri elektr(oteknik)o.
rafmagnsþéttir m (elektra) kondensatoro.
rafmagnsþráður m elektra (konduk)drato.
rafsegul-afl n, -magn n elektromagneta forto, elektromagnetismo.
rafsegull m elektromagneto.
rafsegulþráður m elektr(omagnet)a telegrafo.
rafsuða f elektroveld(ad)o.
raftur -s, -ar m lato; trabeto; ŝtipo.
rafvirki -ja, -jar m elektr-isto, -omuntisto, -oinstalisto.
rafvökvaupplausn f elektrolizo.
ragast -aðist v (í e-u) insiste priplendi ion; sin enmiksi en iun aferon (riproĉante); (ég er þá ekkert
að - í því) tio ne gravas, ludas neniun rolon, estas sensignifa.
raggeit f malkuraĝulo, timegulo.
ragna -aði v blasfemi, sakri.
ragna-rök npl, -rökkur -s n ragnaroko, la mondfina krepusko de la dioj (laŭ Ásatrú, la malnova
skandinava religio).
ragur adj malkuraĝa, timema, hezitanta.
rak -s, -rök n (kertis-) meĉocindro; (bagga-) postrastaĵo, fojnorestaĵo.
raka -aði v (- hey) rasti; (- skegg) razi; (- saman) kunrasti; kunskrapi; amasigi.
rakafullur adj plena je malsekeco, malsekeca, vaporeca.
rakalaus adj (sbr. rök) senargumenta, neargumentita, senmotiva, nemotiv(ig)ita; (sbr. raki) sen
malsekeco.
rakamælir m mezurilo de malsekeco, higrometro.
rakarastofa f razejo, barbirsalono.
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rakari -a, -ar m razisto, barbiro, barbisto.
rakasamur adj malsekeca, vaporeca.
rakastig n grado de malsekeco.
rakblað n razklingo.
raketta -u, -ur f raketo.
rakhnífur m razilo.
raki -a m malsekeco.
rakki -a, -ar m hundo.
rak-leiðis, -leitt adv (iri) rekte al, senhalte en direkto al.
rakna -aði v (- upp) disiĝi, dis-, mal-ligiĝi, -volviĝi, -nodiĝi, -plektiĝi, -faldiĝi, -kudriĝi; (- fram úr)
(re)ordiĝi (iamaniere), elvolviĝi; (- við) rekonsciiĝi; (vökna) malsekiĝi.
raksápa f razosapo.
rakstraumur m kontinua kurento.
rakstur -urs, -rar m (hey-) rast(ad)o; (skegg-) raz(ad)o.
rakur adj malsek(ec)a, vaporeca.
ramba -aði v (kjaga) peze (mallerte, malfacile) paŝadi, anasiri; (slaga) ŝanceliĝi; ŝanceliri; (rugga)
balanciĝi; (reigja sig) fiere (parade, pave, brustoŝvele) paŝi.
ramm-aukinn, -efldur adj fortega, treega forta.
rammbyggilegur adj tre fortika, fortike konstruita.
rammgjör adj tre fort(ik)a, fort(ik)ega.
rammi -a, -ar m (umgerð) kadro; (grind) framo; (undir vagni) ĉasio.
rammíslenskur adj pure islanda.
rammlega adv fort(ik)e, tre zorge.
rammleikur -a, -ar m forto; (af eigin rammleik) per propra forto, propraforte, sen helpo (asisto).
rammlæstur adj tre bone (zorge) ŝlosita.
rammur adj (- að afli, sterkur) tre forta, fortega; (beiskur) amara, maldolĉa, akregusta; (eiga við reip að draga) devi tiri pezan ŝnuron (havi pezan ŝnuron por tiri), havi grandajn malfacilaĵojn por
venki.
rammvilltur adj tute (plene) eraririnta, tutperdinta la ĝustan direkton.
randa -aði v iradi, paŝadi; vagi.
randafluga f burdo, stria muŝo.
randsneiða v klintranĉi, oblikve tranĉi, beveli.
ranga röngu, röngur f inversa (interna, kontraŭa, mala) flanko; sub-aĵo, -flanko, -ŝtofo.
rangali -a, -ar m longa, mallarĝa kaj zigzaga pasejo (koridoro).
rangdæma v maljuste (malĝuste) juĝi, misjuĝi.
rangeyg(ð)ur adj straba.
rangfeðraður adj de mal-, neĝuste (erare) precizigita (determinita; de misprecizigita) patro; (um rit)
- aŭtoro; mispatrigita; misaŭtentikigita.
rangfenginn adj malbone (maljuste) akirita (alproprigita).
rangfæra v fals(ig)i, karikaturi.
rangherma v erare (malĝuste) diri (rakonti; raporti), misdiri; -raporti; -rakonti; -informi; -citi.
ranghverfa f sjá ranga.
ranghverfa v inversigi, inverse turni; (snúa til verri vegar) perverse, malice renversi, falsi,
karikaturi.
ranghvolfa v (- augunum) ruli la okulglobojn, elturni la blankaĵon de la okuloj.
rangindi npl maljust-aĵo; -eco, malprav-(aĵ)o; -eco.
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rangla -aði v sencele iradi, vagi.
ranglátur adj maljusta.
ranglega adv mal-, ne-juste; malprave; neĝuste, erare, pro eraro.
ranglæti -s n maljusteco; maljustaĵo.
rangminni n erarmemoro, mal-, ne-ĝusta memoro.
rangnefni n malĝusta nomo; misnomo.
rangskreiður adj malrektir(em)a, devojiĝema, deviema.
rangsleitinn adj maljust(ec)a.
rangsnúa v inversigi; fals(ig)i, perversi; renversi.
rangsýni fsenfl erarvido; malpraveco.
rangsælis adv kontraŭsune, en (la) kontraŭa direkto de la suno.
rangur adj malĝusta; malprava, erara; maljusta; (hafa rangt fyrir sér) malpravi, esti malprava, erari;
(hafa rangt við) trompi (en ludo); (dæma rangan dóm) juĝi malĝustan (maljustan) juĝon.
rangþýddur adj malĝuste (erare) tradukita; - interpretita, mistradukita; -interpretita.
rani -a, -ar m (á fíl, trjóna á svíni) rostro; (oddi) (ter)pinto, terlango, promontoreto; (á fjalli)
elmonteto.
ranka -aði v (- við sér) rekolekti siajn sensojn, rekonsciiĝi; (- við e-u) revoki (rekolekti) en sian
memoron, rememori.
rann(ur) -s, -ar m domo, loĝejo.
rannsaka -aði v esplori; ekzameni; studi; (leita vel) traserĉi; (- (mál) með fyrirspurnum) enketi.
rannsóknardómari m esplora juĝisto; (rannsóknarréttarins) inkvizitoro.
rannsóknar-ferð f, -leiðangur m esplora vojaĝo, ekspedicio.
rannsóknarréttur m inkvizicio.
rannsóknarstofa f esplorejo, laboratorio.
rasa -aði v (hrasa) faleti, stumbli; (æða) furiozi; (- fyrir ráð fram) senkonsidere (senpripense,
trorapide) agi; (-andi reiði) furioza (pasia, freneza, senbrida) kolero.
raska -aði v meti en malordo, mal-, sen-ordigi, malaranĝi; (- ró) ĝeni, malhelpi ies trankvilon,
maltrankviligi; konsterni, konfuzi, embarasi.
raspa -aði v raspi.
rass -, -ar m postaĵo.
rassaköst npl kapriolo; tumulto.
rassgat n (endaþarmsop) anuso.
rassgörn f rektumo.
rasskinn f sidvango, gluteo.
rassskella v vergi (bati, vipi) sur la postaĵon (sidvangojn).
rasssæri -is, - n rajdvundo, sidvanga doloro.
rata -aði v trovi -, koni -, scii la vojon; sin orienti; trafi; (- í e-ð) io trafas iun, trafi ion, fali en ion,
malfeliĉo trafis lin, li trafis (falis en) malfeliĉon; (oft -ast kjöftugum satt á munn) ofte trafas
(trafe diras) la veron babilaĉema buŝo.
ratbjartur adj trovluma, tiel luma ke oni trovas la vojon (por sin orienti).
rati -a, -ar m malspritulo, malsaĝulo, stultulo.
ratsjá -r, -r f radaro, radioeĥo.
ratvísi fsenfl vojtrovemeco, sinorienteco.
rauða -u, -ur f (í eggi) ovoflavaĵo; (rauður litur) ruĝ(aĵ)o, ruĝa farbo (koloro).
rauðablástur m elfandado de fero el ferokro (marĉa feroksido).
rauðagull n pura oro.
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rauðaviður m ruĝa ligno, larika ligno.
rauðbeða f (ruĝa) beto.
rauðbirkinn adj flavruĝhar(ec)a.
rauðbrúnn adj ruĝbruna.
rauðbrystingur m ruĝbrusta tringo.
rauð-dílóttur, -dropóttur, -dröfnóttur adj ruĝ-punktita, -makuletita, -lentuga.
rauðglóandi adj ruĝe varmega, - ard(ant)a, brulruĝa.
rauðgrautur m ruĝa kaĉo (pudingo).
rauðháls m (gulbrystingur) ruĝgorĝo, rubekolo.
rauðhærður adj ruĝhara.
rauði -a m marĉa feroksido, ferokro.
rauðkál n ruĝa brasiko.
rauðleitur adj ruĝeca; ruĝvanga.
rauðlitaður adj (sleginn lit, litkaður) ruĝkolorita, ruĝita; (litaður (málaður) með rauðu)
ruĝkolorigita, ruĝe farbita, ruĝigita.
rauðskinni -a, -ar m ruĝhaŭtulo, Indiano.
rauðsp(r)etta -u, -ur f plateso.
rauður adj ruĝa; (ljós-) helruĝa, punca; (dökk-) malhelruĝa, karmezina; (fagur-) rozruĝa, karmina;
(snýta rauðu) sangadi el la nazo.
rauðvín n ruĝa vino.
rauf -ar, -ar f (op) truo, aperturo, malfermaĵo; (rifa) fendo; (raufar himinsins) la kluzoj de la ĉielo.
raufaður adj (smágataður) tratruita; aĵura.
raula -aði v kanteti.
raumur -s, -ar m grandegulo, giganto.
raun -ar, -ir f (reynsla) sperto, travivaĵo; efektivaĵo, realaĵo; (þraut) provo; (raunir, mótlæti) aflikto,
malĝojo; doloro; ĉagreno; sufero, mizero; (áreynsla) fortostreĉ(ad)o, muskola streĉado; (komast
að - um) sperti, travivi; konstati; (önnur varð -in á) ĝi pruviĝis alimaniere, ĝi havis tute alian
rezult(at)on; (standast -) elteni provon; (í - og veru, - og sannleika) efektive, vere, verfakte, en la
efektiveco (realeco); (rata í -ir) fali en malfeliĉon (mizeron), esti suferigita (afiktita) de; (mörg er
búmanns -in) multaj estas la ĉagrenoj (plagoj) de la farmisto.
raunalaus adj (að -u) senprove, sen provo; senbezone; senkaŭze, senmotive.
raunalegur adj malĝoj-a; -iga; malgaj-a, -iga; funebra (mieno); afliktita.
raunamaður m malfeliĉa homo, malfeliĉulo, multe provita homo.
raunamæddur adj malĝoja, afliktita; multprovita.
raunar adv ja, efektive, verfakte.
raunargóður adj amiko en malfeliĉo (mizero), bonkora.
raunarolla f plendoregistro, jerimiado.
raunastund f tempo de malĝojo (funebro, mizero, sufero).
raunatala f plendado.
raungóður adj bonkonsila, helpema, fidela.
raunhæfur adj praktik-a, -ebla, praktike uzebla; reala; konkreta; plenumebla.
raunréttur adj empiria; pozitiva.
raunspeki f pozitivismo; empiria filozofio, empiriismo.
raunsæismaður m empiri-ulo; -isto; pozitivisto; realisto.
raunsæisstefna f realismo.
raunsær adj empiria, realista; (hin raunsæja sálarfræði) la empiria psikologio; (- maður) empiriulo.
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raunverulegur adj reala, efektiva; aktuala; objektiva.
raunveruleiki -a m real-eco; -aĵo, efektiv-eco; -aĵo.
raunvísindi npl naturaj (pozitivaj, empiriaj) sciencoj.
raupa -aði v fanfaroni, bombasti, troigi.
rausa -aði v babil-adi, -aĉi; insultadi.
rausn -ar, -ir f (viðhöfn) pompo; grandiozeco; imponeco; (veglyndi, gjafmildi) grandanimeco,
impona (grandioza) malavar(ec)o, - regalado.
rausnarlegur adj grandanima, impone malavara (donacema).
raust -ar, -ir f voĉo; (kveða við -) kanti (reciti) laŭt(voĉ)e.
rá rár, rár f stango; lato; trabo; (segl-) jardo.
rádýr n kapreolo.
ráð -s, - n (ráðlegging) konsilo; (úrræði) rimedo, elvojo; (íhugun) konsidero, pripenso; (vit)
prudento; racio; mensa sano; (meðvitund) klara konscio; (umráð) aŭtoritato, estrado, ordonpovo,
mastrumado, superregado, potenco; (samþykki) konsento; (ráðahagur) edziĝo, (ráðssamkoma)
konsilanaro, konsilantaro, konsilistaro; (áform) projekto; plano; intenco; (fara að (fylgja) -um es) sekvi ies konsilon; (spyrja (leita) -a) peti konsilon de, konsiliĝi kun, konsulti (iun); (e-ð er í -i,
fyrirhugað) sub konsidero; oni planas (projektas) ion; intencas fari; (ekki með réttu -i) ne kun
plena prudento, mense malsaneta; senkonscia; deliranta; (hafa öll -) mastr(um)i, esti la
mastr(in)o, havi (pozedi) la ordonpovon (estradon, aŭtoritaton ktp.); (eiga - á e-u) disponi (pri io,
ion); (með -i e-s) kun ies konsento; (staðfesta - sitt) plibonigi (firmigi) sian vivmanieron,
ekedz(in)iĝi; (bæjar-) urba (mag istrata) konsilantaro; (bæta - sitt) sin plibonigi, plibonigi sian
konduton; (gera - fyrir) supozi; (ákvörðun) decido; (það varð að -i með þeim) ili decidis, ili faris
la decidon.
ráða réð, réðum ráðið v (ráðleggja) konsili, doni konsilon (al); (um lækna) preskribi; (- ráðum
sínum, ráðgast) interkonsiliĝi, interkonsulti; (ákveða) decidi, interkonsenti pri, determini; (- e-ð
af e-u) konkludi, tiri el io konkludon; (- í e-ð, geta sér til) diveni; konjekti; (- fram úr e-u) trovi
elvojon, solvi (problemon); (lesa úr) deĉifri; (- gátu; geta; leysa) diveni; solvi enigmon; (draum) diveni sonĝon; (- ríkjum, - fyrir e-u) regi, estri, administri, mastri, direkti; komandi; ((hafa umráð) yfir hlut) disponi (ion, pri io); (- í þjónustu) dungi; (- sig) sin dungigi; (láta kylfu kasti) lasi al la hazardo; (eins og að líkindum ræður) laŭ la probableco (versimileco); kiel
supozeble, kiel oni povas konjekti.
ráðabreytni f (hegðun, framferði) konduto; agmaniero; procedo; (breyting fyrirætlunar) ŝanĝo de
decido; ŝanĝo de viv-maniero, -kondiĉo; ŝanĝo de loĝloko.
ráðabrugg n intrigia plano; komploto; konspiro.
ráðafátt adv (verða -) troviĝi en senkonsileco; - embaraso, - perplekso, - senhelpeco.
ráðagerð f plano; projekto; decido.
ráðahagur -s, -ir m (kvonfang) edziĝo, svat(iĝ)o.
ráðalaus adj senkonsila, senhelpa, perpleksa, embarasita.
ráðamaður m aŭtoritato; komandanto, estro.
ráðdeild f prudenta ŝparemo, ekonomio.
ráðfæra v (- sig) konsulti (iun), konsiliĝi (kun iu), peti konsilon (de iu).
ráðgast -aðist v konsiliĝi, interkonsili, prikonsideri, diskuti.
ráðgáta f enigmo, nediveneblaĵo, nesolvebla problemo.
ráðgefandi adj konsultiĝa, konsilanta, -dona.
ráðgera v plani, projekti; intenci; (gera ráð fyrir) supozi; konjekti.
ráðgjafarþing n konsultiĝa (konsildona) kunsido.
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ráðgjafi -a, -ar m konsilisto, konsilanto; (- konungs) kortega konsilanto, ministro.
ráðherra m ministro.
ráðhús n urbodomo.
ráðkænn adj konsiltrova, sagaca, elturniĝa, lerta trovi elvojon.
ráðlag -s n agmaniero, procedmaniero, konduto.
ráðlaus adj senprudenta, senkonsiderema, malserioza, frivola, nekonsilebla karaktero.
ráðleggja v konsili, doni konsilon al.
ráðlegur adj konsilinda.
ráðning -ar, -ar f (skýring; lausn) interpreto; solvo; (í vist) dungo; (refsing) puno.
ráðningarstofa f dung(ofic)ejo.
ráðríkur adj regema, ordonema, estrema.
ráðrúm n agmomento, momento por pripenso, momenta prokrasto.
ráðsettur adj prudenta, konsiderema, serioza, malfrivola.
ráðskona f mastr(umant)ino; intendantino.
ráðsmaður m mastr(umant)o, ekonomo; intendanto.
ráðsmennska -u, -ur f mastrumado; (ráðríki) regemo, ordonemo.
ráðsnilld f konsiltroveco, sagaceco, elturniĝeco.
ráðstafa -aði v aranĝi, ordigi; dispon-i; -igi; destini.
ráðstefna f konferenco, interkonsiliĝa kunsido (renkontiĝo).
ráðstöfun -ar, -stafanir f aranĝo, ordigo; dispono; (ákvörðun) destino.
ráðstöfunarréttur m disponrajto.
ráðugur adj bonkonsila, rimedeltrova, elturniĝa, sagaca.
ráðunautur -s, -ar m konsilisto.
ráðuneyti -is, - n (stjórnin, - N.N.) ministraro, kabineto (de N.N.); (stjórnaraðsetur) ministrejo;
departemento; (dómsmála-) departemento (ministrejo) de juĝaj aferoj.
ráðvandur adj honesta, virta.
ráðþrota adj senkonsila, senhelpa, perpleksa.
ráðþæginn adj konsilebla, akordiĝema, cedema (karaktero).
ráfa -aði v (sencele) vagi.
ráfa -u, -ur f sentaŭgulo.
rák -ar, -ir f (rönd) strio, streko; (í tré, steini) vejno; (í fjalli) teraso, terasa strio; (skora) sulko;
(upphækkuð rönd) reliefstrio, modluro.
rákóttur adj stri(at)a, strek(at)a; sulk(igat)a; terasa.
ráma -aði v (- í e-ð) malklare (obtuze) (re)memori.
rámur adj raŭka.
Rán -ar f Raŭno, la diino de la maro; maro; (Ránar dætur) la ondoj.
rán -s, - n rabo; (söls) uzurpo; (arð-) ekspluat(eg)o.
rándýr adj rabe (eksterordinare) multekosta (altpreza).
rándýr n rabobesto.
ránfugl m rabobirdo.
rángjarn adj rabema.
ránsfengur -s m rab(akir)aĵo.
ránsferð f (pri)rabiro.
ránsmaður m rabisto; uzurpisto.
rápa -að-i v iradi tien kaj reen.
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rás -ar, -ir f (hlaup) kur(ad)o; ir(ad)o, pas(ad)o; flu(ad)o; glit(ad)o; (- viðburða) proceso, elvolviĝo;
(taka á -) ekkuri; (renna, ,skora) fluejo; defluilo; sulko; foldo; (göng) trairejo, koridoro; (fastur
(laus) í -inni) (mal)stabila, (mal)firma (en sia kariero), (ne)ŝanĝema, (ne)konsekvenca; frivola,
malserioza.
rása -aði v maltrankvile iradi.
rásegl n velo laŭlarĝa (jardovelo).
rásigldur adj laŭlarĝvela.
rebbi -a, -ar m vulp(et)o.
reddi -a, -ar m tranĉilaĉo.
refa-bogi m, -gildra f vulpokaptilo, vulpa risortarko.
refaskytta f vulpo-ĉasisto, -kaptisto.
reffilegur adj majesta.
refill -ils, -lar m strio de ŝtofo, rubando.
refilstígur f eravojo, erariga vojo.
refja-hundur m, -karl m trompisto, artifikisto, kverulo.
refjar fpl trompo, artifiko; ĉirkaŭfrazo.
refkeila f vulpino.
reformur m ringvermo.
refsa -aði v puni.
refsidómur m puna juĝo.
refsilög npl pun(-a )leĝo, kriminala leĝo.
refsing -ar, -ar f puno.
refsinorn f furio, diino de la venĝo.
refsiréttur m puna leĝo (juro); puna tribunalo.
refsiræða f severa admono, punparolado.
refsivöndur m vergo de (la) puno.
refta -ti v late (trabe) tegmenti, garni tegmenton per latoj (traboj).
refur -s, -ir m vulpo; (bragða-) ruzulo, artifikulo; (skjóta e-m ref fyrir rass) ruze trompi (superruzi,
artifiki) iun.
regin npl (la paganaj) dioj.
regindjúp n profundego, profundega maro; abismo.
reginfjöll npl altegaj (sovaĝaj) montoj.
reginhaf n vasta (sovaĝa) maro; oceano.
reginþorskur m grandega gado.
registur -urs, - n (skrá) registro; (efnis-skrá, -yfirlit) indekso, listo de enhavo.
regla -u, -ur f regulo; (megin-, frum-) principo; (fyrirmynd) normo; (skipulag) ordo; (agi)
disciplino; (félagsskapur munka o. fl.) ordeno; (sönnuð vísinda-) teoremo; formulo;
(félagsreglur, -lög) regularo, statuto.
regluboði m abstinencopropagandisto, propagandisto de abstinenco.
reglubróðir m ordena frato; monaĥo.
reglu-bundinn, -fastur adj regula, norma; preciza, ordema, reguleca.
reglugerð -ar, -ir f regularo, statuto.
reglulegur adj (laŭ)regula, (laŭ)norma, normala; (venjulegur) ordinara; (sem áhersla) vera; tre
granda, eksterordinara; nura.
reglumaður m ordema (sobra; preciza) homo.
reglusamur adj (bon-)ordema, preciza, reguleca.
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reglust(r)ika -u, -ur f liniilo.
regn -s, - n pluvo.
regnbelti n (la) pluva zono.
regnbogahimna f iriso.
regnbogi m pluvarko, ĉielarko.
regndemba f ekpluvego, ektorento da pluvo.
regnhlíf f (pluv)ombrelo, pluvŝirmilo.
regnkápa f pluvmantelo; (- með hettu, úlpa) kapoto.
regnlegur adj pluvaspekta.
regnskúr f ekpluvo.
regnský n pluv(oport)a nubo, nimbuso.
reið -ar, -ir f rajdo; (vagn) ĉaro; radveturilo; (hafa tvo til -ar) kun (eða havi) du rajdoĉevaloj(n).
reiða reiddi v (á hesti) rajdigi (antaŭ si), transporti sur ĉeval(dors)o; (- um öxl) porti surŝultre (trans
la ŝultro); (- til falls) ekfali, ŝanceliĝi, (ek)stumbli; (- til höggs) svingi, eklevi; (greiða, - fé af
hendi) pagi, elmanigi monon; (- fram mat) servi la tablon, surtabligi la manĝon; (til-) prepari la
manĝon; (reka, um skip) drivi; (- vel (illa) af) havi (mal)bonan sukceson (rezultaton), iri (kuri)
(mal)bone; (- sig á) fidi al.
reiða -u f (útbúnaður) ekipaĵo; (þjónusta) servo; (vera til reiðu) esti preta (por servo, komplezo),
esti je (al) ies dispono.
reiðabúa v (skip) rigi, pretigi la rig-aĵon, -ilaron.
reiðar-duna f, -slag n, -þruma f (ek)tondro, ekkrako de tondro, tondrokrakego.
reiðari -a, -ar m ŝipposedanto; ŝipluiganto.
reiðast reiddist v koleri; (- e-m, við e-n) (ek)koleri iun (kontraŭ iu); (- e-u) (ek)koleri ion (pri io).
reiðfimur adj lerta rajdanto.
reiðfólk n rajdantoj, rajdantaj personoj (homoj).
reiðföt npl rajd-vestoj, -kostumo.
reiðhjól n velocipedo; (tvíhjóla) biciklo; (þríhjóla) triciklo; (tveggja sæta) tandemo.
reiði -a, -ar m (á skipi) rigil-aĵo, -ilaro; (á hnakk) vostrimeno.
reiði fsenfl kolero; (þykkja) indigno; (reita til -) kolerigi, eksciti (inciti) ies koleron.
reiðikast n koleratako, atako de kolero.
reiðimæli -is, - n koleraj vortoj.
reiðingur -s, -ar m pakaĵoselo; submetaĵo de pakaĵoselo.
reiðiskjálf -s n forta, svinganta agitiĝo; (leika á -i) tremi kaj skuegiĝi.
reiðlistarskóli m maneĝ(ej)o.
reiðskjóti -a, -ar m rajdoĉevalo.
reiðtygi npl selaro, rajda ekipaĵo.
reiðtygjaður adj selita.
reiðubúa v pretigi, (antaŭ)prepari, aranĝi.
reiðubúinn adj preta; preparita.
reiðuleysi -is n malzorgo, senzorgeco, neglekto.
reiðupeningar mpl kontanta mono, kontantoj.
reiður adj kolera; (gramur, þykkjufullur) indign(it)a.
reiðver n sel-o; -kovraĵo, -tuko; ĉevalkovraĵo.
reifa -aði v (vefja) vindi, ĉirkaŭvolvi; (- mál) prezenti temon (resumon, esencon); resumi, doni
resumon, elvolvi (temon, planon, projekton).
reifabarn n vindinfano, suĉinfano.
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reifalindi m vindrubando.
reifar fpl vindo, vindotuko, vindrubando; bandaĝo.
reifastrangi m vindaĵo, volvitaĵo, envolvaĵo, rulvolvaĵo.
reifur adj gaja, vigla.
reigingslegur adj kun altlevita kapo, fiera, aroganta, brustostreĉa, -ŝvela, pava.
reigja -ði v streĉi malantaŭen; (- sig) alte streĉi (levi, teni) la kapon, brusto-streĉi, -ŝveli, pavi, fieri.
reigsa -aði v fiere iri (marŝi) kun alte levita kapo, pave iri.
reika -aði v (ráfa) vagi, sencele iradi (promenadi); (slaga) paŝe ŝanceliĝi, ŝanceliri.
reikistjarna f planedo.
reikna -aði v kalkuli; (- rangt) miskalkuli, erarkalkuli, malĝuste kalkuli; (- í huganum) kalkuli per la
memoro, memorkalkuli; (- með) alkalkuli; (- saman) kunkalkuli; (- frá) dekalkuli, elkalkuli; (- em e-ð, skrifa hjá) enskribi (meti) en ies kalkulon (konton), krediti; (- dæmi) kalkuli problemon,
kalkulaĵon, (solvi) kalkulan (matematikan) problemon.
reikningsár n kalkuljaro.
reikningsbók f kalkul(-a )libro, instrulibro pri kalkulado, aritmetiko, aritmetika libro.
reikningsdæmi n kalkulaĵo, kalkula (aritmetika) problemo.
reikningsfærsla f kalkul(ten)ado, kont(oregistr)ado, kontotenado, librotenado.
reikningshaldari -a, -ar m kontisto, librotenisto.
reikningshalli m deficito.
reikningsjöfnuður m kalkula (konta) egaligo, bilanco.
reikningslán n (í verslun) (konto)kredito; (í banka) (kas)kredito; kuranta konto.
reikningslegur adj kalkula, matematika vidpunkto.
reikningslist f kalkularto, aritmetiko.
reikningsmaður m lerta kalkulisto, aritmetikisto; matematikisto.
reikningsmismunur m kalkula (konta) diferenco, saldo.
reikningsskekkja f miskalkulo, eraro en kalkulo.
reikningsskil npl bilanckalkulo, konta finreguligo; likvido (de konto, ŝuldo ktp).
reikningsskuld f kontoŝuldo, debeto.
reikningur -s, -ar m (stærðfræði) kalkul(ad)o, matematiko; (talnafræði) aritmetiko; (í bókfærslu)
kalkulo, konto; (nóta, verslunar-) kalkulo, fakturo; (hlaupa-) kuranta konto.
reikull adj vag-ema, -anta; ŝanceliĝema, skrupula, hezitema karaktero; ŝanĝanima, malstabila.
reikunarmaður m vag-ulo, -anto, vaganta almozpetanto.
reim -ar, -ar f (skó- o. fl.) laĉo; (hjól- o. fl.) rimeno.
reimar-auga n, -gat n (kós) koŝo.
reimleiki -a, -ar m fantomado.
reimt adj (vera -) fantomi, fantomas, aperas fantomoj, iras reaperantoj (fantomaj aperaĵoj).
rein -ar, -ar f strio (da tero, maro); linio, streko.
reip-dráttur m, -tog n ŝnurtirado.
reipi -is, - n ŝnuro; fojnoligilo.
reiprennandi adv (fljótt) flue; (utanbókar) parkere.
reisa adj senkapabla ekstari (pro marasmo), pro marasmo (malgrasego) kuŝanta.
reisa -ti v (- upp) levi, starigi; (byggja) konstrui, starigi; (stofna) fondi, establi, starigi; (- sig upp)
sin levi, leviĝi, ekstari, stariĝi; (- upp frá dauðum) restarigi el morto, revivigi; (- rönd við) levi
ŝildon kontraŭ, kontraŭstari, rezisti.
reisipallur m labortrabaĵo.
reisla -u, -ur f unutasa pesilo, stangpesilo.
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reisulegur adj majesta, alta, granda, belstruktura.
reita reitti v (- e-n til reiði) eksciti (inciti) ies koleron, kolerigi iun; provoki.
reitur -s, -ir m (limigita) terpeco; (beð; gras- í garði) bedo; herbobedo, herbejeto; razeno, herbetejo;
(á skákborði, gólfi o. fl.) kvadrato.
reka rak, rákum, rekið v (- áfram) peli, antaŭen (ir)igi; (- út; burt) elpeli; forpeli; ekskomuniki; (- í
útlegð) proskribi, ekzili, peli en ekzilon; (- sig (rekast) á) trafi (frapiĝi) kontraŭ, karamboli
(kolizii) kun, tuŝegi, puŝiĝi; (- nagla) enbati (enmarteli) najlon; (- e-ð inn í e-ð) enpuŝi, enpiki; (e-n í gegn) trapiki (per glavo), enpuŝi al iu ponardon (tranĉilon) en la korpon; (- fyrirtæki)
funkciigi, irigi, ekspluati; gvidi, direkti; (- harma sinna) sin venĝi; (- réttar síns) postuli
(pretendi) sian rajton; (um skip o. fl., hrekjast) drivi.
reka -u, -ur f ŝovelilo, platfosilo.
rekaís m drivglacio.
rekakkeri n drivankro.
rekald -s, -öld n driv-aĵo, -rub(aĵ)o, (drivanta, flosanta) ŝipruinaĵo.
rekaviður m (albordiĝinta) drivlignaĵo, -ŝtipaĵo, -traboj, -trunkoj.
reki -a, -ar m (al-, sur-bordiĝinta) driv(lign)aĵo; (ganga á reka) iri por kolekti (savi) la drivlignaĵon.
rekistefna f intertraktado, enketo; babilado.
rekja rakti v (- upp) mal-, displekti, -maŝigi, (trikaĵon, nodon, kudrerojn); maltriki; malkudri; (- úr,
sundur) el-; mal-, dis-volvi; mal-, dis-faldi; el- (volve)tiri al iu la intestojn; (- utan af) malvolvi,
malvindi; elvindigi; (sundurliða, greina mál) analizi; (- spor) sekvi ies piedsignojn; (- ætt) fari
(starigi) ies genealogion, analizi (sian) devenon; - genton.
rekja -u, -ur f malsek(ec)o; malseka vetero (tero); roso; pluvo.
rekkja -ju, -jur f lito.
rekkjubúnaður m litaĵo.
rekkjunautur m litkamarado, samlitano, litkunulo.
rekkjutjöld npl litkurtenoj.
rekkjuvoð f lit(o)tuko.
rekkur -s, -ir m viro; bravulo; heroo; militisto.
reknet n drivreto.
rekspölur m (ek)funkcio, (ek)iro; vojo; el-, dis-volviĝo.
rekstur -urs -rar m pelado, (pelata grupo da) brutoj, brutaro, grego; (fyrirtækis) ekspluat(ad)o,
funkci(ad)o, irigado; konduk(ad)o; (- máls) konduko de proceso, procedaro, proceduro.
rekstursfé n ekspluata (funkciiga) kapitalo.
reksturskostnaður m kosto (elspezo) de ekspluato.
rektor -ors, -orar m (skólameistari) rektoro.
rekublað n klingo de ŝovelilo, - fosilo.
rella -aði v insista petado, trudpetado; obstina plendado.
rembast -dist v (strita við) peni; klopodegi; strebi; (blása sig út) ŝveli, pufiĝi; streĉiĝi.
rembihnútur m duobla nodo.
rembilæti -is, - n aroganteco, fiereco, malmodesteco.
rembingskoss m premkiso, ŝmackiso.
rembingur -s, -(ar) m (brusto)ŝvelado, pufiĝo; aroganteco, fiereco, malmodesteco.
remma -u f amar(ec)o, akr(ec)o, amara gusto.
rengi -is n grasa fibraĵo de balenventro.
rengja -di v dubi pri la vero, malkredi, kontraŭdiri.
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renna -di v (- e-u, láta -) glitigi, igi gliti; ŝovi; (láta streyma; hella) fluigi, igi flui; verŝi; (- augunum)
movi (turni) la okulojn; (- augum yfir) turni (glitigi) la rigardon (okulojn) super; (- girndar-,
ástar-augum til) okul-adi, -umi, ĵeti avidan rigardon al; (- sér) sin glitigi, glit-umi, -kuri; (- færi)
(en maron -) maren-glitigi (elglitigi) fiŝoŝnuron; (- e-u niður) (en)gluti, enstomakigi; (- í
rennibekk) torni.
renna rann, runnum, runnið v (skrika, skríða) gliti; ŝoviĝi; (líða, - hjá) pasi; forpasi, malaperi;
(hlaupa) kuri; pasadi; (flýja) forkuri, fuĝi; retiriĝi; (streyma) flui; torenti; verŝiĝi; (bráðna)
fandiĝi; degeli, fluidiĝi; (dagur rennur) (ek)tagiĝas; (sól rennur upp (til viðar)) la suno
(ek)leviĝas (subiras); (byr rann á) ekblovis favora vento; (það rann á hann svefn) li ekdormis,
glitis en dormon; (- út í fyrir e-m) eklarmi, ekplori, afekciiĝi; (- í skap) ekkoleri, ekindigni.
renna -u -ur f defluilo, akvoforkonduka tubo; kanaleto; drenilo.
rennblautur adj gutante malseka, tramalseka.
rennblotna -aði v tute tramalsekiĝi.
rennibekkur m tornostablo, tornilo.
rennibor m drilo.
rennijárn n torn-ilo, -ĉizilo.
rennilegur adj svelta, gracila.
renni-lok n, -loka f ŝov-, glitkovrilo.
rennilykkja f glit-maŝo, -nodo.
renningur -s, -ar m strio de ŝtofo; tapiŝa strio.
rennisléttur adj tute ebena (plata), glitebena, glata, spegulglata.
rennismiður m tornisto.
rennismíði fsenfl torn-ado; -(it)aĵo; -labor-o; -labor(it)aĵo.
rennsli -is, - n flu(ad)o, elfluado; torento; (el)gutado.
rennusteinn m stratkanaleto, apudtrotuara defluejo.
renta -u, -ur f rent-o; -umo, procento; (bera nafn með -u) vere meriti la nomon, esti inda je la nomo,
laŭmerite (prave) porti la nomon.
rentufótur m rentumprocento.
rentulaus adj senrent(um)a, nerentodona.
rentumiði m (rentum)kupono.
rentureikningur m rentumkalkulo.
renturenta f rentorentumo.
rexa -aði v priplendi, riproĉi.
reyðarhvalur m (reyður) baleno.
reyfarakaup npl aĉeto je favorega prezo, rabista aĉeto.
reyfari -a, -ar m (ræningi) rabisto; (léleg skáldsaga) rabista (krima) romano; mirrakonto.
reyfi -is, - n la tuta lano de (aŭ sur) ŝafo.
reykelsi -is n incenso; (brenna -) fumigi incenson.
reykelsisker n incensilo.
reykháfur m fumtubo, kamentubo.
reykhús n fumaĵejo.
reykja -ti v (- tóbak) fumi; (ofninn reykir) la forno fumas; (- matvæli) fumaĵi.
reykjarmökkur m fumnubo; kolono de fumo.
reykjarpípa f pipo.
reykjarstroka f fuma blov(ad)o, fumkirl(aĵ)o.
reykjarstrókur m kolono de fumo, fumblovaĵo.
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reykjarsvæla f haladzo de fumo, densa nubo de fumo.
reyktóbak n fumtabako.
reyktur adj fumaĵita.
reykur -s, -ir m fumo; (vaða reyk) vadi en fumo, sensence paroli, erari.
reyna -di v (gera tilraun) provi; eksperimenti; (leitast við, kappkosta, leggja sig í líma, keppa að)
provi (fari); klopodi; peni; strebi; (verða fyrir) sperti, travivi; suferi, provi; (á kraftana) peni,
streĉi la fortojn; (reynast) proviĝi; pruviĝi; konstatiĝi.
reynd -ar, -ir f (reynsla) sperto; (framkvæmd, iðkun) efektiveco; -igo; praktiko.
reyndar adv ja, efektive, (ver)fakte, vere.
reyndur adj sperta; multon travivinta; (el)provita; (- maður) spertulo, veterano.
reyniber n sorpo-bero, -frukto.
reynir -is, -ar m, reyni-tré n, -viður m sorp(arb)o.
reynsla -u f sperto, travivaĵo; provo, eksperimento; empirio.
reynslutími m (el)prova tempo (periodo), provtempo; (- byrjenda, t. d. í klaustri) novica tempo.
reynsluvísindi npl scienco bazita sur sperto (empirio), empiria scienco, empiriismo.
reyr -s m kano; (-gresi) arundo, aromherbo, herbo bonodora, (sef) junko.
reyra -ði v fikse (strikte) (ĉirkaŭ)ligi, ĉirkaŭvolvi, vindi, ĉirkaŭ-, kun-plekti (per ŝnuro, kano,
junko); maŝligi.
reyr-prik n, -stafur m kano, kana bastono.
reyta reytti v (de-, el-, for-)-ŝiri, -preni; (- fugl) senplumigi, deŝiri la plumojn; (- illgresi) sarki,
forpreni herbaĉon; (- saman) kunskrapi, kolekti iom post iom.
reytingur -s m sensignifa (sporada) signo de io; kunskrapado de io; ŝparema kolektado (fiŝkaptado).
reytur fpl (malgranda, sensignifa) propraĵo, havaĵo; postlasitaĵo.
réna -aði v malplifortiĝi, malpliintensiĝi, kvietiĝi, estingiĝi, malpliiĝi.
rétt adv ĝuste, korekte; prave; rekte; precize, ekzakte, (sjá réttur); (hafa - að mæla) esti prava, pravi;
(ef ég man -) se mi ĝuste memoras; (því dæmist - vera) tial la tribunalo (juste) decidas (juĝas) ke
..; (- áðan) ĵus, antaŭ momento; (- bráðum) post momento; (- hjá) tuj apud, tre (eða tute)
proksime al; (með réttu) prave, laŭĝuste, laŭrajte, laŭ justeco kaj merito.
rétt -ar, -ir f (fjár-) (ŝaf)enfermejo, ŝafbaraĵo.
rétta -aði v (reka í rétt) enbaraĵi (ŝafojn aŭ ĉevalojn); (taka af lífi) ekzekuti.
rétta rétti v (gera beint) rektigi; (lagfæra) (re)ĝustigi, korekti, (re)ordigi, rebonigi; (- hlut sinn)
plibonigi (restarigi) sian staton; sin (re)venĝi; (- upp hendurnar) levi (supren-etendi, streĉi) la
manojn; (- út, fram höndina) el-, antaŭen-etendi (-streĉi) la manon, doni al iu la manon; (- e-m eð) pasigi (doni) al iu en la manojn, enmanigi al iu; (- við) restar-igi, -iĝi; resan-igi, -iĝi, rebonigi, -iĝi; revigl-igi, -iĝi, reviv-igi, -iĝi; rekonsciiĝi.
rétta -u, -ur f (rétt hlið) ĝusta (ekstera, antaŭa) flanko, supraĵo.
réttarbót f leĝo-plibonigo, -reformo; reformo en proceduraj (juraj) aferoj.
réttarfar n procedado en juĝaferoj, proceduro; procesa (juĝafera) justeco.
réttarfarsregla f procedura (procesa) regulo, juĝafera regul(ar)o.
réttargangur m proceduro.
réttarhald n tribunala provo (enketo), proceso.
réttarrannsókn f juĝa (tribunala) esploro (enketo).
réttarsaga f historio de juro (juĝaj aferoj, procesoj), historio de plenumo de leĝoj.
réttarstaða f jura (leĝa) pozicio (situ(aci)o).
réttborinn adj (laŭ)leĝa, legitima; laŭrajta.
réttbær adj kompetenta.
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réttdræpur adj kiun oni rajtas mortigi, rajte mortiginda.
réttdæmur adj justejuĝa, justa en sia juĝo.
rétthverfa f ĝusta (ekstera) flanko.
rétthyrndur adj ort(angul)a, rektangula; (- ferhyrningur) ortangulo, rektangulo, ortangula
paralelogramo, kvadrato.
rétthyrnis adv (standa - við e-ð) rektangule stari al (ĉe, kontraŭ); (- kringum e-ð) kvadrate (en
kvadrato) stari ĉirkaŭ.
réttilega adv ĝuste; prave.
réttindaskrá f rajtiga dokumento, ĉarto.
réttindi npl rajtoj; rajtigo; justeco; (framfylgja -um) plenumi leĝon kaj justecon; (sér-) privilegio.
réttkjörinn adj ĝuste (laŭleĝe) elektita.
réttkristinn adj vere kristana, vera kristano.
réttlaus adj senrajta, sen rajto(j); senlegitima.
réttlátur adj justa.
réttleiðis adv rekte, ĝustadirekte.
réttlæta -lætti v pravigi.
réttlæti -is, - n justeco.
réttlætis-kennd f, -tilfinning f sento de justeco.
réttmæli -is, - n ĝusta (korekta) esprimo, - elparolado.
réttmætur adj laŭrajta, rajt(igit)a, legitima; laŭleĝa; prava; justa.
réttnefni -is, - n trafa (ĝusta) nomo.
réttorður adj ver-ama, -ema, fidinda.
réttritun f ortografio, korektskribado.
réttskeið f metiista rekttabulo, tabuloliniilo.
réttskiptinn adj honesta, justa.
réttstundis adv ĝustatempe, en ĝusta horo.
réttsýnn adj justa, honesta.
réttsælis adv laŭ direkto kun la suno, (laŭ)sunire.
rétttrúaður adj ĝustekredanta, ortodoksa.
réttur adj (móts. rangur) ĝusta, korekta, senerara; (réttmætur) prava; (nákvæmur) preciza; ekzakta,
akurata; (beinn) rekta; (um horn) orta, rektangula, (sjá rétt).
réttur -ar, -ir m (lögvísi, lög) juro, leĝoscienco, leĝ(ar)o; (dómstóll) tribunalo; (réttmæti; -læti)
prav(ec)o; just(ec)o; (réttindi) rajto; (matur) manĝo; (reka -ar síns) postuli sian rajton; (hafa
(eiga) rétt til e-s, á e-u) havi (posedi) la (plenan) rajton (de, pri, al, sur io, fari ion); rajti fari (ion,
pri io); esti plenrajt(igit)a.
réttvís adj justa; virta; honesta.
réttvísandi adj rektmontranta.
réttvísi fsenfl justeco, honesteco; (dómstóll) tribunalo.
ribbaldi -a, -ar m ribelema (perfortema, sovaĝa) homo; arogantulo, impertinentulo.
ribs n sjá rifs.
riddaragangur m (í skák) ĉevaliro.
riddarakvæði n kavalir(aĵ)a poemo (kanto), romanco.
riddaralegur adj kavalira.
riddaralið n kavalerio; (í lögreglu) (rajdantaj) ĝendarmoj; rajdantaro.
riddara-mennska f, -skapur m kavalir-eco; -eca ago, -aĵo, -eca konduto, -eca sindonemo.
riddarasveinn m (kavalira) paĝio (ĉevalisto).
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riddari -a, -ar m kavaliro; (reiðmaður) rajd-anto, -isto; (riddaraliðsmaður) kavaleriano, rajdsoldato;
rajdanta ĝendarmo.
rið -s n (alterna; balanca) movo, oscilo (de nadlo), agitiĝo (de maro); (skjögur) ŝancel-iĝo, -iro;
(rafmagnsfr.) alterna periodo, ciklo.
rið -s, - n (trappa; stigi) ŝtup-o; -aro; (hand-, brjóst-) balustrado.
riða -aði v (titra, skjálfa) skue moviĝi, tremi, skuetiĝi; (skjögra, sveiflast) ŝanceliĝi, balanciĝi;
oscili.
riðamikill adj emfaza, insiste energia (tono); granda kaj fort(ik)a, pezega.
riðla -aði v mal-, dis-ordigi, meti en malordon, konfuzi, disigi; (riðlast á e-u) grimpadi supren kaj
malsupren.
riðsilungur m frajanta truto.
riðull -uls, -lar m trupo; taĉmento; regimento.
riðusótt -ar, f (trem)febro.
riðvaxinn adj fortstruktura; korpulenta.
rif -s, - n (bein) ripo; (í sjó) rifo; (í segli) refo.
rifa -u, -ur f fend-o, -eto; krevaĵo; (dis)ŝiraĵo; (op) truo, aperturo; (- milli samloka) (lipa, palpebra)
komisuro.
rifbein n rip(ost)o.
riffill -ils, -lar m karabeno.
rifja -aði v (- hey) (raste) turni la fojnon; (- e-ð upp) renovigi -, refreŝigi en la memoro, revoki en la
memoron.
rifjasteik f riprostaĵo, kotleto.
rifjárn n raspilo; skrapilo.
rifna -aði v ŝiriĝi, fendiĝi; (springa) krevi.
rifrildi -is, - n (tætlur) ŝiritaĵo, (senvaloraj) ŝirpecoj, ĉifono (de vesto; mortinta besto); (þræta)
kverelo, interdisputo.
rifs -, - n (tau) repso; (-ber) ribobero; (-runnur) rib(arbet)o.
rifta -i v nuligi, senvalidigi.
rigna -di v pluvi; (það rignir) pluvas; (það er hætt að rigna) ĉesis pluvi, la pluvo ĉesis, ne pluvas
plu.
rigning -ar, -ar f pluvo; (miklar rigningar) multa (torenta; longedaŭra; senĉesa) pluvado.
rigningarvatn n pluvakvo.
rigningasumar n pluva (malseka) somero.
rigningatíð f pluvtempo, pluvsezono; (rigningarkafli) (longedaŭra) periodo (tempo) de pluvado
(pluva aŭ malseka vetero).
rigsa -aði v sjá reigsa.
rikka -aði v remi ŝraŭbe.
riklingur -s m sekigita hipogloso (aŭ marlupo).
rim -ar, -ar f (langband) lato; (í girðingu) balustr(et)o; paliseto; (þrep í stiga) ŝtup-o, -eto.
rimill -ils, -lar m (í grind) kradero; stangeto; (í glugga) fenestrokruceto; (pílári) balustro, palis(et)o.
rimlagirðing f krad-o, -barilo; balustro; palisaro.
rimma -u, -ur f akra disputo, kverelo; (inter)batalo.
rimpa -aði v (- saman) provizore kunkudri, flikaĉi.
rindi -a, -ar m elstaranta strio da tero.
rindill -ils, -lar m (músa-) regolo.
ringlaður adj konfuzita; konsternita.
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ringulreið -ar, -ir f konfuzo, konfuza senordo, kaoso.
ris -, - n (það að rísa) leviĝo; (- á húsi) tegmenta levaĵo; (hæðin) subtegmento.
risavaxinn adj giganta, kolosa, grandega.
rishár adj alt(en)leviĝanta; kun alta (tegmenta) levaĵo.
rishæð f subtegmento.
risi -a, -ar m giganto; koloso.
rismál npl tempo (horo) de leviĝo (ellitiĝo).
risna -u, -ur f regalo, malavara gastamo, gastama akcepto; (rausn) lukso, pompo, grandiozeco.
risnu-fé n, -kostnaður m regalmono, -elspezo; -kosto.
risnumaður m gastama homo.
rispa -aði v grat-vundi; -difekti, pikskrapi.
riss -, - n (lausl. uppdráttur) skizo; skemo; (ljót skrift) (rapida kaj nelegebla) skribaĉo.
rist -ar, -ar f krado; (í ofni) fajrokrado; (steikar-) kradrostilo; (á fæti) piedodorso, tarso.
rista -ti v tranĉi (laŭlonge); laŭlongesegi; (um skip) (profunde) plugi, tranĉi; (- í tré) entranĉi;
skulpti; (- brauð) kradrosti; (hann ristir ekki djúpt) li ne estas profunda spirito (pensulo).
ristarliður m piedartiko.
ristilbólga f inflamo de la dika intesto, kojlito.
ristill -ils, -lar m dika intesto; (efri hlutinn) kojlo; (sjúkdómur) zostro.
rit -s, - n skrib(aĵ)o; verko; presaĵo; traktato.
rita reit, ritum, ritað v skribi; (semja) verki.
ritari -a, -ar m skribisto; (einka-, félags-) sekretario.
ritblý n krajono; (krajon)grafito.
ritdeila f polemiko.
ritdómari m recenz-anto, -isto, kritik-anto, -isto.
ritdómur m recenzo, kritiko.
ritdæma v recenzi, kritiki.
ritfær adj kapabla verkisto (aŭtoro), gvidanto de bona plumo, lerta stilisto.
ritgerð f traktato; (vísinda- eða bókmennta-) disert-aĵo, -acio.
rithandarfræði f grafologio.
rithandarfræðingur m grafolog-o, -iisto.
ritháttur m skribmaniero, stilo.
rithvinnska -u f plagiato.
rithöfundur m verkisto; aŭtoro.
rithönd f manskribo; aŭtografo.
ritlingur -s, -ar m broŝuro, verketo.
ritning -ar, -ar f skrib(aĵ)o; (heilög -) la Sankta Skribo, la Biblio.
ritningar-grein f, -staður m paragrafo de la sankta(j)) skribo(j).
ritregla f ortografia regulo.
ritsafn n verkaro.
ritsímasamband n telegrafa komunik(ad)o; - kontakto.
ritsími m telegrafo.
ritskoðun f cenzuro.
ritsmíði fsenfl verko, literatura produkto.
ritsnilld f aŭtora (stilist(ik)a) genio (eminenteco).
ritsnillingur m eminenta (elstara) stilisto (aŭtoro), genia verkisto.
ritstjóri -a, -ar m redaktoro, redaktisto.
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ritstjórn f redakcio; redakt-ado; -ejo; -istaro; (hafa á hendi -) redakti.
ritstuldur -ar, -ir m plagiato.
ritstörf npl skriba (verka, literatura) laboro, (libro)verkado.
ritúal -s n rito.
ritverk n literatura verko.
ritvél f skribmaŝino.
ríða reið, riðum, riðið v (- net, körfu) (maŝ)plekti, (maŝ)nodi, (maŝ)ligi; (vera riðinn við e-ð) esti
implikita (implikiĝinta, enplektita) en io; (rjóða) (sur)ŝmiri; froti.
ríða reið, riðum, riðið v rajdi; (- hesti) rajdi ĉevalon (sur ĉevalo); (- hest) dresi (rajdekzerci)
ĉevalon; (- e-n uppi) rajdatingi iun; (- að e-m) alflugi, alsvingiĝi, ektrafi, alruliĝi; (það ríður á)
tre urĝas; tre gravas, multsignifas; (allt ríður á því) ĉio dependas de ĝi (tio); (- af, um skot, högg)
pafo eksplodis (ektondris, ekflamis), sago ekflugis, bato ekfalis; (- að fullu) esti la finofara
(lasta, definitiva, mortiga, pereiga) bato; (- um þverbak) transiri ĉiujn limojn.
rífa reif, rifum, rifið v ŝiri; (með rifjárni) raspi; skrapi; (klóra) grati; (- burt) for-, el-, de-ŝiri; (sundur) disŝiri, disfendi, (dis)splitigi; (- niður) malsuprenŝiri, disfaligi, detrui, malkonstrui; (- sig
á e-u) ŝiri (skrapi) al si la haŭton, sin pikskrapi; (- sig, - kjaft) kvereli, brue krii; (um hunda) laŭte
boji.
rífast reifst, rifumst, rifist v kvereli, (inter)disputi.
ríflegur adj riĉa, abunda.
rígaþorskur m granda gado.
rígbinda v fikse (firme) ligi; (- sig við e-ð) sin (neŝanĝeble nemoveble) alligi, alkroĉi, alglui al io.
rígfastur adj nemoveble fiksita (firma), tute nemovebla.
rígskorða -aði v firme apogi (ion per io), firme starigi per apogilo.
rígur -s m (stirðleiki) (dolora) rigideco; (óvild, kali) rigida (malvarma) interrilato, malakordo,
malpaco, antagonismo.
ríkdómur -s m riĉ(ec)o; abund(ec)o.
ríki -is, - n regno, ŝtato, potenco, lando; (aðallega borg-) civito; (vald) potenco; aŭtoritato; (ráða
ríkjum) regi, troni; (sem konungur) reĝi; (koma til ríkis) ekpreni la regadon, surtroniĝi, veni sur
la tronon; ekreĝi.
ríkidæmi n riĉ(ec)o; abund(ec)o.
ríkis-arfi m, -erfingi m tronheredonto, kronprinco, heredonto de la reĝeco.
ríkisbanki m la ŝtata banko; nacia banko.
ríkisborgararéttur m rajto de civitaneco.
ríkisborgari m regnano, civitano.
ríkisbubbi -a, -ar m riĉegulo, monmatadoro; kapitalisto.
ríkisdagur m dana parlamento.
ríkisdalur m (dana) talero.
ríkisfang n civitaneco.
ríkisféhirðir m ŝtata (regna) kasisto.
ríkisfyrirtæki n ŝtata entrepreno, regio.
ríkisgjöld npl ŝtataj elspezoj, elspezoj de la ŝtato.
ríkisheild f tut(aĵ)o de la ŝtato, la tuta ŝtato.
ríkiskirkja f ŝtata eklezio.
ríkisráð n ŝtatkonsilo, ŝtata konsil-antaro, -istaro.
ríkisréttur m konstitucia(j) leĝo(j).
ríkissaksóknari -a, -ar m ŝtatadvokato, prokuroro.
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ríkissjóður m regna kaso, ŝtata trezorejo, fisko.
ríkisskipun f politika reĝimo (regformo); konstitucio.
ríkisstjóri m regnestro; respublikestro; (bráðabirgða stjórnandi) regento; (lands-, fylkisstjóri)
guberniestro.
ríkisstjórn f registaro.
ríkisvald n ŝtata potenco, aŭtoritato de regno.
ríkisþegn m regnano; civitano.
ríkisþing n parlamento.
ríkja -ti v regi; troni.
ríkjasamband n feder(aci)o de ŝtatoj, konfeder(aci)o.
ríklundaður adj regema, aŭtoritate temperamenta.
ríkmannlegur adj riĉula; luksa; pompa.
ríkulegur adj riĉa, abunda.
ríkur adj (auðugur) riĉa; (voldugur) potenca, aŭtoritata; (leggja ríkt á) diri kun akcento (per akcenta
tono), diri emfaze, emfazi, substreki; (náttúran er náminu ríkari) la naturo super(pas)as la
edukon.
rílóttur adj punktita, makulita.
rím -s, - n (í kveðskap) rimo; (gallað -) neperfekta rimo, rimoido; (fingra-) fingra kalendaro.
ríma -aði v rim-i; -(iĝ)i.
ríma -u, -ur f rimaĵo, eposa kanto, balado.
rímfallandi -a m ritmo.
rímnakveðskapur m balada versfarado; kanto de balado, eposa kanto.
rís -, - n (af pappír) rismo; m (hrísgrjón) rizo.
rísa reis, risum, risið v leviĝi, sin levi; stariĝi, ekstari, sin starigi; (- upp með e-u) apoge stari
kontraŭ io; (- undir e-u) elporti, elteni, toleri; (- gegn) sin levi kontraŭ, forte kontraŭbatali.
rjá -ði v (- við e-ð) fingrumi; manipuli; ludi per io.
rjáfur -urs, - n tegmento.
rjála -aði v (- við e-ð) tuŝi per fingroj, fingrumi; ludi per io; manipuli.
rjátla -aði v malrapide paŝi, paŝeti.
rjóða rauð, ruðum, roðið v (gera rautt) ruĝigi; (- blóði) surŝmiri (ruĝigi) per sango; (sól rýður fjöll)
la suno (ruĝe, ore) koloras (orumas) la montojn.
rjóðra -aði v (sur)ŝmiri.
rjóður adj ruĝvanga, ruĝa en la vizaĝo (vangoj).
rjóður -urs, - n (í skógi) placo en arbaro, senarba (libera, nuda) spaco (en arbaro).
rjól -s n (nepulvorigita) flartabako, snuftabako.
rjólbiti m bulvolvaĵo de flartabako.
rjómabú n laktejo, buterfarejo.
rjómafroða f kremŝaŭmo, ŝaŭmkirlita kremo.
rjómaís m glaciaĵo.
rjómakanna f kremuj(et)o.
rjómalogn n spegulglata maro, brilkvieto, krema kvieteco.
rjómaterta f kremtorto.
rjómi -a m kremo; (þeyttur -) ŝaŭmkirlita kremo; (fleyta rjómann) senkremigi la lakton; leki la
kremon.
rjúfa rauf, rufum, rofið v rompi, interrompi, disigi; split(ig)i, fendi; rompi truon sur; (- þing) rompi
(disigi) la parlamenton; (- haug) fari enrompon en (rompi) tombaltaĵon; (- fylkingu óvinanna)
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rompi (spliti) la armean linion (penetri trarompe tra la falango) de la malamiko; (- sætt, samning,
heit, tryggð, eið) rompi, perfidi (kompromison, kontrakton, sian vorton (promeson, voton), sian
fidelecon, sian ĵuron; (þokuna rýfur) la nebulo disiĝas (foriĝas, malaperas), la vetero klariĝas.
rjúka rauk, rukum, rokið v fumi; vapori, eligi fumon (vaporon); (um sýrur) eferveski; (um sjó)
fumi, (blov)ŝaŭmi; (- upp á norðan) (furioze) ekblov(eg)i el nordo; (þjóta) rapidegi, kuregi; flugi,
bloviĝi; pafiĝi; (- upp úr sæti) eksalti el la seĝo; (- upp í reiði) ekflami (flamiĝi, ekfuriozi, ekboli,
eksplodi) pro (per) kolero; (- um koll) falegi renverse, subite renversiĝi; (vita ekki sitt rjúkandi
ráð) tute perdi la kapon, esti tute perdinta la kapon, esti senhelpe senkonsila; (- af stað, burt)
rapidege ekiri, - foriri.
rjúpa -u, -ur f lagopo.
rjúpkarri -a, -ar m virlagopo.
rjúpnalauf n lagopa herbo (driaso).
roð -s, - n fiŝhaŭto; (tvöfaldur í -inu) duobla.
roða -aði v ruĝigi; ruĝumi, ruĝe (purpure, ore) kolori; (roðar á fjöll, ský) la suno orumas (ruĝe
koloras) la montojn (nubojn); (roðar fyrir upprennandi sólu) aŭroras la leviĝanta suno (nova
tago), la leviĝanta suno purpure koloras la ĉielon.
roðasteinn m rubeno.roðhænsni -is, - n sentaŭgulo; stultulo; vantemulo.
roði -a, -ar m ruĝo.
roðna -aði v ruĝiĝi.
rof -s, - n (lát) interrompo; ĉeso; (op) truo, fendo, aperturo, disigo (de (eða en) nuboj); (rúst)
ruin(aĵ)o.
rofa -aði v (það rofar til) la nuboj disiĝas, la vetero klariĝas, la ĉielo sereniĝas.
rofi -a, -ar m (straum-) elektra (kurenta) (inter)rompilo; (skipti-) elektra komutilo, -atoro; (eið-;
heit-) ĵurperfid- -into, -ulo; vot- (vort-, promes-)- rompinto, -perfidinto.
rofna -aði v (inter)rompiĝi; (dis-)fendiĝi; disiĝi; splitiĝi; (með millibili) intermiti.
rofskarð n breĉo.
roga -aði v levi per peno.
rogastans - m mirego; (reka í -) esti mutigita de miro, esti (kvazaŭ) tondrefrapita.
rogasund n tiel profunde ke la ĉevalo(j) naĝas.
rogginn adj memfida, fanfarona, bombasta; ŝvelparola; brustoŝvela.
rok -s, - n ventego, ŝtormo; tempesto, fortega blov(ad)o; (úfinn sjór, sædrif) ŝaŭmanta (fumanta,
ŝtorma) maro; (mold-, sand-) polva (sabla) blovado, polvoŝtormo.
roka -u, -ur f ventblovo, ekblovo de vento; torento da vortoj; intermita patozo.
rokgjarn adj bloviĝema.
rokkhljóð n sono (murmuro) de radŝpinilo.
rokkið adj krepusk(iĝint)a.
rokkur -s, -ar m radŝpinilo.
rokna adj ega, grandega, fortega, kolosa.
roksandur m duna sablo, bloviĝema sablo; (roksandhóll) duno.
rola -u, -ur f mol(kor)ulo; senenergiulo, sentaŭgulo; malkuraĝulo.
rolla -u, ur f (ær) ŝafin(aĉ)o; (bók-) rul(aĵ)o da paperoj; (löng ræða) longa oracio (oratoraĵo).
rolulegur adj molkaraktera, senenergia, apatia.
roluskapur -ar m molkaraktereco, senkuraĝeco; senenergieco, apatio.
romm -s n rumo.
romsa -u, -ur f longa recit(aĵ)o; recitado.
ropa -aði v rukti.
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rosabaugur m (luna, suna) haloo.
rosabullur fpl vulgaraĉaj botoj, krudaj botaĉoj.
rosafenginn adj (um veður) pluv(oplen)a, pluveca, malsekeco kaj venta; (um persónur) kruda,
vulgaraĉa, triviala.
rosalegur adj pluvaspekta, antaŭsignanta (aŭguranta) pluvon kaj ŝtormon; krudeca.
rosi -a, -ar m pluvŝtormo, pluv(ec)a kaj ŝtorma vetero.
roskinn adj maturaĝa; maljuneta, -aĝa, altaĝa.
rosti -a, -ar m brua arogant(ec)o, trofieraĉo, malhumileco, ŝvelparolo; (lækka í e-m rostann)
humiligi ies fier(egec)on.
rostungur -s, -ar m rosmaro.
rot -s, - n (meðvitundarleysi) senkonscio, sveno (pro bato); (falla í -) fali svene (senkonscia,
svenigita per la bato), senkonsciiĝi, perdi la konscion; (rakna úr -inu) rekonsciiĝi, vekiĝi el la
sveno; (ýlda) putr-o, -iĝo, -ado; sepso.
rota -aði v svenigi (senkonsciigi) per bato; mortbati; (- húð) putre senharigi.
rothögg n sven(iga )bato.
rotinn adj putr(iĝint)a, sepse atakita; korput(it)a.
rotna -aði v putri; esti atakata de sepso (sepsaj mikroboj); (um hár) de-, for-fali.
rotnunar-bakteríur fpl, -gerlar mpl putrigaj -, sepsaj mikroboj (bakterioj).
rotta -u, -ur f rato.
rotvarnar-lyf n, -meðal n antisepso, kontraŭsepso, anti-, kontraŭ-sepsa drogo (medikamento).
ró ró(a)r, rær f (á bolta) ŝraŭbingo, boltingo; (á hnoði) nitingo; (á egg) nitita (nitaĵo sur) tranĉrando.
ró róar f trankvil(ec)o; (kyrrð) kviet(ec)o.
róa reri, rerum, róið v remi; (- á sjó, til fiskjar) remi por fiŝkapti, -ĉasi; (- með einni ár, gutla)
padeli; (rikka) remi ŝraŭbe; (- í sæti) luli (sin remmovi, balanc-et-i) en la seĝo; (- undir, - að e-u
öllum árum) (sub)agiti, forte agiti; strebi; (- í spikinu) luli (balanceti) en sia propra graso, esti
grasega.
róa róaði v (friða) trankviligi, kvietigi.
róðrarbátur m remboato, rema fiŝboato.
róðukross m krucifikso.
róður -urs, -rar m rem(ad)o.
rófa -u, -ur f vosto (de hundo aŭ kato); (gul-) rapo; napo; (sykur-) sukerbeto; (fóður-) beto por
brutoj.
rófubein n kokcigo, vostosto.
rófustag n vostrimeno.
rógberi -a, -ar m kalumnianto.
rógburður m kalumnio.
rógur -s m kalumnio.
róla -aði v svingi; balanci; (- sér) svingiĝi, sin svingi (en trapezo); (taugaslá) (sving)trapezo; (ganga
hægt) malrapide (kaj sencele) iri.
rólegur adj trankvila; kvieta.
rólfær adj irkapabla, paŝkapabla.
rólyndi -is n anima trankvileco, egalanimeco; flegmo, flegma karaktero.
rólyndur adj trankvilanima, egalanima, flegma.
róma -aði v laŭdi, (dis)fam(ec)igi; aplaŭdi.
róman -s, -ar m romano.
Rómani -a, -ar m rom(uj)ano, romregnano.
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rómanskur adj rom(regn)a.
rómantík -ur f romantiko.
Rómarréttur m roma juro.
rómur -s, -ar m (raust) voĉo; (einum rómi) unuvoĉe, unuanime; (gera góðan - að) aplaŭdi; laŭdi;
(almanna-) onidiroj, famo.
Rómverji -ja, -jar m rom(regn)ano.
rómverskur adj roma, el roma regno.
rónegla v niti.
róni -a, -ar m drink(em)ulo.
rór adj trankvila.
rós -ar, -ir f rozo; (tala undir -) paroli kaŝ(it)e (enigme).
rósamál n kaŝlingvo, mistera lingvo, enigma parolo.
rósaviður m palisandro.
rósetta -u, -ur f rozeto.
rósfingraður adj rozfingra (la rozfingra diino de la mateno).
rósgreyptur adj damaskenita, inkrustita per floroj.
rósrauður adj roz(kolor)a, karmina.
rósta -u, -ur f tumulto; ribelo; batalo.
rót -ar, rætur f radiko; (orsök, undir-) kaŭzo; fonto; bazo; fundo; esenca fundamento; (festa rætur)
enradikiĝi; (eiga - að rekja til) deveni (de, el); (fjallsrætur) piedo (radiko, bazo) de monto; (frá
rótum) el-, de-funde, el (de) la fundo.
rót -s n (hreyfing) mov(iĝ)o, agitiĝo; (um-) sen-, mal-, dis-ordo, konfuza malordo; - tumulto.
róta -aði v disfoseti; disordigi, konfuze malordigi, meti en konfuzan malordon; (- saman) (senorde;
amase) kun-skrapi, -rasti; (- við e-u) agiti, movi.
rótarhnúður m radika tubero.
rótarstöngull m radika tigo (trunketo).
rót-fastur, -gróinn adj (firme) enradikiĝinta, radikfiksita, fiksita per la radikoj.
rótlaus adj senradika; nefirma, nestabila, fluge flirtanta; (hreyfingarlaus) senmova, senagita,
neagitita, kvieta.
róttækur adj radikala.
rubba -aði v (- e-u upp) malnete (senorde, konfuze, neprecize) fari (kun-skrapi, -amasigi).
ruddalegur adj kruda, vulgaraĉa, brut(al)a; cinika.
ruddamenni -is, - n kruda (brut(al)a) homo (persono); cinikulo.
ruðningur -s, -ar m (- vega) senŝtonigado (de vojoj), vojkonstruo; (- ár) puŝrompado de riverglacio;
(grjót-) (amaso da) ŝtonrompitaĵo; (rusl) rompitaĵo, rubo, senvaloraj forĵetindaj objektoj,
forĵetindaĵo.
ruður fpl fiŝrubo, fortranĉitaj naĝiloj kaj haŭto (de fiŝo kaj ŝarko).
rugga -aði v balanc-i, -iĝi; ŝancel-i, -iĝi; (- barni) luli; (velta, um skip) ruli.
rugga -u, -ur f (barnsvagga) lulilo.
rugguhestur m balanca ĉevalo, balancĉevalo.
ruggustóll m lulseĝo.
rugl -s n, ruglingur -s m (ringulreið) konfuz-o; -iĝo; -aĵo; -iteco; mal-, sen-ordo; (þvættingur)
sensencaĵo, sensenca (konfuza) babilado, deliraĵo, (óráð; heila-) deliro; febra fantaziaĵo, ĥimero;
utopio.
rugla -aði v konfuzi; (- saman) intermiksi; (þvætta) deliri, febre fantazii, konfuze (sensence) babili
(paroli).
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ruglingslegur adj konfuza.
rulla -aði v (- tau) kalandri.
rulla -u, -ur f (tau-) kalandrilo; (hlutverk) rolo; (munntóbak) (rulaĵo de) maĉtabako.
rummungur -s, ar m grandega (aroganta, impertinenta) ŝtelisto.
rumska -aði v (inter)rompi la dormon, veketiĝi; sin ekmovi, ekmoviĝi.
rumur -s, -ar m grandega (kolosa) persono, koloso.
runa -u, -ur f (longa, seninterrompa) sinsekvo da io, vico; procesio; spaliro; linio; torento (da
vortoj).
runhenda -u, -ur f sinsekve rimanta versaĵo (strofo).
runni -a, ar m arbeto; (runnatré, ribs o. fl.) arbedo; (lyng, lágvaxið kjarr, berja-) arbusto.
rupla -aði v marod(er)i, rabeti.
rusl -s n rubo, balaaĵo, forĵetindaĵo, romp(it)aĵo, senvaloraĵo.
rusti -a, -ar m kruda (vulgaraĉa) persono (homo), krudulo; (endasneið) krusta (vulgara) fintranĉaĵo
de pano.
rú n (- og stú) senorda konfuzo.
rúberta -u, -ur f robro.
rúbín -s, -ar m rubeno.
rúbla -u, -ur f rublo.
rúða -u, -ur f fenestra vitro.
rúðóttur adj kvadrat(um)ita.
rúðugler n fenestrovitro, glaco.
rúgbrauð n sekalpano, nigra pano.
rúgmjöl n sekala faruno.
rúgur -s m sekalo.
rúm -s, - n (svæði; pláss) spaco; loko; seĝloko; (rekkja) lito; (láta sér í léttu -i liggja) indiferente
vidi (rigardi) la aferon; (mér liggur það í léttu -i) estas indiferente (tutegale, seninterese) por mi,
ĝi ne koncernas min; (ryðja sér til rúms) ĝeneraliĝi, ĝenerale disvastiĝi; (taka mikið -) okupi
grandan spacon, havi grandan volumenon (amplekson).
rúma -aði v enteni; ampleksi, enspaci.
rúmábreiða f litkovr(aĵ)o; litkovrilo.
rúmbrík f litrando; lit-kadra (-randa) tabulo.
rúmdýna f matraco.
Rúmeni -a, -ar m rumano.
rúmfastur adj litkuŝanta.
rúm-fatnaður m, -föt npl litaĵo.
rúmfrekur adj volumena, spacokupa, -prena, okupanta grandan spacon.
rúmfræði fsenfl (rúmmálsfræði) stereometrio; (flatarmálsfræði) geometrio.
rúmgóður adj vasta, grandspaca, multampleksa.
rúmgrind f lit(o)-kadro; -framo.
rúm-heilagur, -helgur adj (dagur) simpla (ne-sankta, -festa) tago.
rúmlega adv iom pli ol.
rúmlest f tonelo.
rúmmál n (fyrirferð, umfang) (mezuro de) volumeno; dimensio; kubmetra kvanto (de domo);
(ummál, yfirgrip) amplekso, vasteco; kvadratmetra kvanto (de kampo); (inntak, rýmni) kapacito,
enteneco; ton- ela kvanto (de ŝipo).
rúmmálsfræði f stereometrio.
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rúmmetri m kuba metro.
rúmrusk -s n (gera e-m -) skui iun el la lito, fari al iu litskuon.
rúmsjá -r, -r f stereoskopo.
rúmsjór m vasta (libera) maro.
rúmstokkur m litrando.
rúmstæði n lito, loko por lito.
rúmstærð f amplekso de spaco, volumeno.
rúmsvæði n libera spaco, placo.
rúmtak n sjá rúmmál.
rúmur adj vasta, grandspaca, ampleksa; mal-strikta, -streĉa; (um tíma og fjölda) iom pli ol.
rún -ar, -ir f runo, runa litero.
rúnaletur n runa skribo (entranĉo).
rúnalist f runa arto, runologio.
rúning -ar, -ar f senlanig(ad)o, ŝaftond(ad)o.
rúsína -u, -ur f sek(-a )vinbero.
Rússi -a, -ar m ruso.
rússneska -u f rusa lingvo.
rúst -ar, -ir f ruino(j).
ryð -s n rusto.
ryðga -aði v rust(iĝ)i, fariĝi rusta, kovriĝi per rusto.
ryðja ruddi v (- úr vegi) forigi, for-, el-puŝi (el la (sia) vojo), malaperigi, malplenigi; (- skóg, veg)
faligi (forhaki) arbaron, senarbigi lokon; senŝtonigi (prepari) vojon; (- sér braut gegnum e-ð)
trabori sian vojon (en arbaro), penetri trarompe tra io, trapuŝiĝi, prepari sian vojon; sin
antaŭenkubuti; (- sér til rúms) sin altrudi, altrudiĝi; ĝeneraliĝi, ĝenerale disvastiĝi; (- kvið)
forelekti juĝantojn; (áin ryður sig) la rivero puŝrompas la glacion; (- úr sér) elverŝi; superŝuti,
superĵeti (iun per insultoj).
ryðjast ruddist v (- að) preme (kunpremiĝe) amasiĝi; (- inn) (perforte) entrudiĝi, sin entrudi; (- í
gegn) sin trapuŝi, perforte penetri trarompe, trabori sian vojon; (- um) dispuŝi, barakti (lukti,
batali) dispuŝante.
ryk -s n polvo.
rykkilín -s, - n (messuklæði) surpliso, albo; (prestakragi) (kol)krispo; (blúnda á skyrtubrjósti)
ĵaboto.
rykkja rykkti v (í saumi) krispigi, krispe kudri; (toga í) ektir(eg)i, abrupte tiri, skutiri, ŝirtiri.
rykkur -s, -ir m ektiro, abrupta skuo, ekskuo.
rykmökkur m polvonubo.
ryksuga -u, -ur f polvosuĉilo, sen- polvigilo.
rykugur adj polva, polvokovrita.
rymja rumdi v grunti, murmuregi, muĝeti.
rysking -ar, -ar f kruda skuado; (tumulta) interbatado, interbatalo; tumulto.
ryta -u, -ur f (fugl) meveto (laringeto) tripiedfingra.
rytja -u, -ur f ĉifaĵo, ĉifono; ĉifonulo; malgrasulo, mizerulo.
rytjulegur adj ĉifa; ĉifona; malgrasa, mizera.
rýja -ju, -jur f tuketo; ĉifaĵo; (barna-) vindo; (vesalingur) kompatindul(in)o; (rýjan mín) mia
kompatinda; karul(in)eto.
rýja rúði v senlanigi, ŝaftondi; (- e-n inn að skinni) nudigi; tute senmonigi, ŝiri de iu la tutan
havaĵon.
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rýma -di v (- fyrir e-u) cedi (lokon) al io (iu), sin retiri, resigni; malplenigi lokon (ĉambron); (- til)
fari (aranĝi) spacon al io, reordigi, (pli)spacigi.
rýmingarsala f (lokceda, spaciga) elvendado.
rýmka -aði v fari spacon; plivastigi, pligrandigi.
rýna -di v streĉe (pene) rigardi (observi), profund(pens)e esplori; (gagn-) kritiki.
rýr adj atrofia; malgrasa, malgranda, maldika, mizera, malbonkvalita, sensignifa.
rýra -ði v malpli(grand)igi, atrof(ig)i, malkreskigi.
rýrna -aði v malkreski, malpliiĝi.
rýrnun -ar f atrofi(iĝ)o; malkresko, malpliiĝo, malŝvel(iĝ)o, ŝrump(iĝ)o.
rýta rýtti v grunti; (um börn) plorĝemi.
rýtingur -s, -ar m ponardo; (þríeggjaður) stileto.
ræða ræddi v (- saman, -st við) interparoli, konversacii; (- um) priparoli; diskuti; (opinberlega)
debati.
ræða -u, -ur f parolado; oracio; diskurso; (tal) parolo, vortoj; (sam-) interparolo, konversacio; (rök-)
diskuto; (um-) debato; (lík-) funebra (enteriga) parolado; (jómfrú-) debuta parolado; (halda
ræðu) paroladi, fari paroladon; prediki; (partur ræðunnar) vortklaso.
ræðari -u, -ar m remisto.
ræði -is, - n remilingo.
ræðinn adj parolema, babilema.
ræðismaður m konsulo.
ræðumaður m oratoro; parolanto.
ræðupallur m tribuno; podio, estrado.
ræðusnillingur m eminenta (arta) oratoro.
ræðustóll m tribuno; (í kirkju) katedro.
ræfill -ils, -lar m sentaŭgulo; mizerulo; ĉifon(ul)o; ĉifono de mortinta besto.
ræfur -urs, - n tegmento.
rægja -ði v kalumnii; misfamigi.
rækarl -s, -ar m (rægikarl) diablo.
rækilega adv zorg(em)e; plene, komplete.
rækja -ju, -jur f (krabbi) markankreto.
rækja -ti v prizorgi; observi; plenumi.
ræksni -is, - n ĉifono; ĉifaĵo.
rækt -ar f (ræktun) kultur(ad)o; (uppalning skepna) bred(ad)o; (umhyggja, hirðing) (pri)zorg(ad)o;
fleg(ad)o, vart(ad)o; (ræktarsemi) zorgo, pieco, (leggja - við e-ð) klopodi (fari klopodojn) pri
(por).
rækta -aði v kulturi; kreskigi; produkti.
ræktarlaus adj malzorg(em)a, neglekt(em)a; malpi(ec)a.
ræktarsamur adj zorgema, pieca.
ræktun -ar f kultur(ad)o; kreskigado, produktado.
ræktunarfélag n terkultura societo (asocio).
ræll ræls, rælar m (dans) rilo.
rælni fsenfl sporto, ludo, amuzo; senmotiv(ig)ita provo.
ræma -u, -ur f strio; rubando, bendo.
ræna -di v rabi; (- e-u frá e-m) rabi ion al (de, for de) iu; forrabi ies posedaĵon (edzinon); (- e-n)
prirabi iun; (fara rænandi um landið) disrabi ĉie en la lando.
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ræna -u f (meðvitund) konscio; (dugur) energio, iniciat-emo, -ivo; (hafa rænu á e-u) posedi (havi)
sufiĉan (necesan) energion (iniciatemon) por fari ion; (hafa ekki rænu á neinu) tute mankas
energio, esti tute apatia; (gola) bloveto, venteto.
ræningi -ja, -jar m rabisto; (sjó-) mara rabisto, pirato.
rænulaus adj senkonscia; apatia.
ræpa -u, -ur f (niðurgangur) diareo, lakso; (rófa af slegnu landi) vosto (strio) de falĉita tero.
ræsa -ti v (- fram vatn) dreni, de-, for-fluigi (akvon); (- í hlaupa- keppni) startigi.
ræsi -is, - n defluilo, kanaleto; drenilo; kloako.
ræsir -is, -ar m (konungur) reĝo; (í leik) startig-anto, -isto.
ræskja -ti v (- sig) graki, tuskraĉi.
ræsta -ti v purigi, lavi; (loft-) aerumi, ventoli.
rætast rættist v plenumiĝi, efektiviĝi; (- úr e-u, e-m) sin montri (fariĝi) pli bona ol oni atendis; (betur úr en á horfðist) la rezultato superas ĉiujn esperojn (fariĝas pli bona ol oni atendis); (- úr
fyrir e-m) (iom post iom) eliĝi (veni) el la embaraso.
rödd raddar, raddir f voĉo.
röð raðar, raðir f vico; (regla) ordo; (í réttri tíma-) en kronologia ordo; (samfelld -) serio; sinsekvo;
seninterrompa vico; (varð-, trjá- með fram vegum, mannkví) spaliro (kordono, ĉeno) da soldatoj
(arboj); (stétt, góður í sinni -) elstara en (laŭ) sia rango (vico, klaso); (í -) vice, laŭ vico(j); (í -,
hver eftir annan) laŭvice; (þrjú ár í -) tri jarojn sinsekve (seninterrompe), en sinsekvo da
(sinsekvaj) tri jaroj, sinsekvajn tri jarojn.
röðull -uls, röðlar m suno.
rögg -s n energio; (taka á sig -) montri energion; (vald) aŭtoritato.
rök npl (orsök, grundvöllur) kaŭzo; motivo; bazo; (-stuðningur) argumento; logik(ec)o; (sönnun)
rezona pruvo; (færa -, leiða - að) argumenti, prezenti argumentojn (por pruv-i, -o), motiv(ig)i; (á
rökum reist) plene motiv(ig)ita, bazita sur pruvo (firma, solida motivo), starigita sur firma bazo.
rökfastur adj logik(ec)a, rezonepruva, logike rezona.
rökfimi fsenfl dialektiko, argumenta (rezonepruva) lerteco.
rökfræði fsenfl logiko.
rökfræðilegur adj logika; (raunverulegur, t.d. rökfræðileg mannkynssaga) pragmatika (historio).
rökfræðingur -s, -ar m logikisto.
rökfærsla -u, -ur f argumentado, prezentado de argumentoj, rezona pruvo.
rökhyggja -u f raci(onal)ismo.
rökkur -urs, - n krepusko.
rökkva -aði v krepuskiĝi.
röklegur adj logika; (röklega praktískur) pragmatika.
rökleiðsla f argumentado, rezonado, presentado de argumentoj (rezonaj pruvoj).
rökleysa -u, -ur f mallogiko, senlogikeco; (í máli, málleysa) idiotismo.
rökréttur adj logika, rezone prava.
rökræða v diskuti, interargumenti; debati.
rökrænn adj logik(ec)a.
röksemd -ar, -ir f rezonado; argumento; motiv(ig)o; (vald) aŭtoritato.
röksemdakeðja f ĉeno da konsekvencaj konkludoj, konkludoĉeno, silogismo.
rökstólar mpl juĝejo, juĝista sidejo, tribunalo; interkonsilejo; (sitja á rökstólum) interkonsiliĝi,
pridiskuti, interargumenti.
rökstyðja v argumenti, motiv(ig)i, logike rezoni.
rökvilla f logika eraro, misargumento, erara rezon(ad)o; paralogismo; sofismo.
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rökþrot npl argumenta embaraso, embaraso en argumentoj.
rölta -ti v iri malrapide.
rönd randar, rendur f (brún) rando; (rák) strio; (upphleypt rák) reliefstrio, modluro; (skjöldur) ŝildo;
(reisa - við e-u) kontraŭstari, rezisti; (elta á röndum) eterne postkuri, pel(sekv)i, ĉasi, persekuti;
(í aðra röndina) duone, parte.
röndóttur adj stria, striata.
röng rangar, rengur f (í skipi) kurblato (rifo) (en ŝipo).
röntgengeisli m rentgenradio.
rör -s, - n (pípa) tubo.
röskleikamaður m vigle aktiva (energia; brava) homo.
röskun -ar, raskanir f senordigo; perturbo.
röskur adj vigla, energia, aktiva; brava.
röst rastar, rastir f akvoturniĝo, ondokirl(aĵ)o; ŝaŭmanta torento; disond(aĵ)o, ŝaŭmanta strio sur la
maro; (kílómetri) kilometro.
rösull adj stumblema, (paŝ)faletema.
S
sá -ði v semi; (dreifa) (dis)semi, disĵeti.
sá pron (fornafn) tiu; la (homo); (sá sem) tiu kiu, la homo, kiu; (endirinn verður sá) la fino estos.
sáð -s, - n (sáðkorn) semo; semgrajno; greno.
sáð -ar, -ir f (kornhýði) grenŝelo, brano.
sáðakur m grenkampo, semagro.
saddur adj sata; (- lífdaga) sata de vivo; (borða sig saddan) ĝissate manĝi.
sáðfall n sperma elfluo, polucio.
sáðland n grenkampo, semagro.
sáðmaður m semisto.
saðning -ar f satiĝo; satigaĵo.
saðsamur adj satiga, nutra.
safali -a, -ar m zibelo.
safamikill adj suka, suko-riĉa, -plena.
safi -a, -ar m suko; (ógerjaður vínberja- eða aldin-) mosto.
safír -s, -ar m safiro.
safn -s, söfn n kolekto; (minja-, lista-) muzeo; galerio; (bóka-) biblioteko, libr-ejo; -aro.
safna -aði v kolekti; (- saman (fróðleik) í ritheild) kompili.
safnaðarfulltrúi m paroĥanara reprezentanto.
safnaðarnefnd f paroĥ(anar)a konsil(antar)o.
safngler n konveksa lenso; lupeo.
safnheiti n kolektiva (opa) nomo (vorto).
safran -s, -ar m safrano; krokuso (crocus sativus).
saft -ar, -ir f aŭ -s, söft n suko.
sag -s n segpolvo.
saga -aði v segi.
saga sögu, sögur f (frá-) historio, rakonto; (skáld-, stutt; löng) novelo; romano; (sagnfræði)
(mond)historio.
saggi -a m malseketo.
sagnarandi m antaŭdira (profetaĵa) spirito, divenisto.
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sagnarit n historia verko.
sagnaritari m historia skribisto (kompilisto), historiisto; (þjóð-) popolrakonta kompilisto,
folkloristo.
sagnbeyging f verba fleksio, konjugacio.
sagnbeygja v konjug(aci)i.
sagnbót f supino.
sagnfræði fsenfl historio, historia scienco.
sagnfylling f verba komplemento.
sagnorð n verbo.
sagnorðabeyging f konjugacio.
sagógrjón npl saguo.
sag-tenntur, -yddur adj segildenta, -pint(it)a, -forma.
saka -aði v atribui (imputi) al iu la kulpon (malsukceson); (ásaka) akuzi, kulpigi; (skaða) malutili
(al); vundi.
sakadómari m kriminal(a )juĝisto.
sakamaður m kondamnito, krima homo, krimulo.
sakamál n kriminala proceso (afero).
sakamálsrannsókn f kriminala esploro.
sakaraðili m partio (de proceso).
sakarbót f kompens(aĵ)o (pro kulpo, malutilo), punpago.
sakargift -ar, -ir f akuzo, kulpigo.
sakaruppgjöf f punliberigo, amnestio.
sakbera v kulpigi, akuzi.
sakborningur -s, -ar m akuz-ato, -ito, kulpig-ato, -ito.
sakbær adj kulpa, puninda; alkalkulinda; (ekki -) senkulpa nepuninda; nekalkulinda.
sakfella v juĝi (juĝe deklari iun) kulpa, kondamni.
sakfellisdómur m juĝo (verdikto) de kondamno.
sakir prep (- þess, vegna) pro tio, kaŭze de tio, pro tiu kaŭzo; sekve de, el tio sekvas (rezultas).
sakka sökku, sökkur f ŝnurplumbo; sondoplumbo, sondilo.
saklaus adj senkulpa, nekulpa.
sakleysingi -ja, -jar m senkulpulo.
sakna -aði v senti la mankon de; postsopiri; funebri.
saknaðar-ljóð n, -stef n postsopira (funebra) kanto.
saknaðartár n larmoj de (post)sopiro (funebro).
saknæmur adj puninda, kulp(ec)a; alkalkulebla; malutila.
sakramenti -is, - n sakramento, (la sankta) komunio; (veita -) doni sakramenton, komunii; (setja e-n
út af -nu) forkomuniigi, ekskomuniki al iu la sakramenton.
saksóknari -a, -ur m procesa (leĝ-) persekutanto, akuzanto; (- ríkisins) prokuroro.
sál -ar, -ir f (önd) animo; senmorteco de la animo; spirito; (sálrænir (andlegir) eiginleikar) psiko,
spiritaj fortoj (ecoj); (hugur, hugarástand; vitsmunir) menso; intelekto; sana menso en sana
korpo.
sala sölu, sölur f vend(ad)o; (afsetning vara) debito; (leggja í sölurnar) riski, foroferi.
sála -u f animo.
sálaður adj mort(int)a; elspirinta la lastan spiron.
sálarangist f angoro (de la animo).
sálarfræði fsenfl psikologio.
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sálarfræðingur -s, -ar m psikolog-o, -iisto.
sálarheill f savo de la animo.
salarkynni npl (húsakynni) domo, hejmo, loĝejo; apartamento.
sálarlegur adj anima; psika; mensa; spirita.
sálarorka f psika energio; spirita forto.
sálarrannsókn f psika esplor(ad)o.
sálarrannsóknarfélag n societo de psika esploro, spiritisma societo.
sálarstríð n konflikto de la animo.
sálarþrek n spirita (anima) forto.
sálast -aðist v mort(iĝ)i, agonii, ellasi la lastan vivelspiron.
salat -s, salöt n (jurtin) laktuko; (-jafningur) salato.
sáld -s, - n kribrilo.
sálda -aði v (- e-ð) kribri; (- e-u, sáldra) disŝuti, dissemi.
sáldra -aði v (dis)ŝuti; dissemi.
salerni -is, - n necesejo; latrino; tualetejo.
sálfræði fsenfl = sálarfræði.
sálga -aði v senvivigi, mortigi.
sálgreining f psikoanalizo.
sálgæsla f flegado de la animo, psikoflegado.
sali -a, -ar m vendisto.
salla-regn n, -rigning f kribriĝa pluvo, pluveto.
salli -a, -ar m kribraĵo, polvo, balaaĵo; pulvoro; pudro.
sálmabók f psalm-aro, -libro.
salmíak -s n sal-amoniako.
sálmur -s, -ar m psalmo; himno; kantiko; (fara (frekar) út í þá sálma) pli(detale) trakti (priparoli,
klarigi) tiun aferon.
sálnaflakk n transmigrado de la animo, metempsikozo.
sálnahirðir m past(o)ro.
sálnahyggja f spiritualismo.
sálrænn adj anima; psika; mensa; spirita.
salt -s, sölt n salo; (vega -) sin balanci (balanciĝi) sur tabulo (balancilo).
salta -aði v sali, meti salon en; (- niður) pekli.
saltari -a, -ar m (sálmabók) psalmaro; (forn harpa) psaltero.
saltfiskur m salita (salkonservata) fiŝo; seka peklita moruo.
saltfiskverkun f produktado de salita ((en)salkonservata) (peklita kaj sekigita) fiŝo.
saltgerð -ar, -ir f sal-farado, -produktado, -fabrikado.
saltkjöt n peklita viando.
saltmeti -is n peklita manĝaĵo, peklaĵo.
saltpétur -urs m salpetro, kalionitrato.
saltpéturssýra f azota (nitrata) acido.
saltpækill m peklakvo.
saltsýra f klorhidra acido.
saltur adj sal-a; -eca; -hava.
sálugur adv mort(int)a, beata.
sáluhjálp f savo de la animo.
sáluhjálparher m (hjálpræðisher) Sava Armeo.
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sáluhjálpari m (la) Savinto.
sáluhlið n tombeja portalo (pordego).
sáluhólpinn adj savita.
sálumessa f (funebra) preĝo por (la animo de) mortinto, rekviemo.
salur -ar, -ir m (stór -, dans-, sýningar-, (sölu)skáli) halo, ĉambrego; (stór viðhafnarstofa,
gestastofa) salono; (hátíða-) festhalo, festoĉambrego, solenejo; (minni) festsalono; (í háskóla)
aŭlo; (áheyrenda-) aŭditorio.
sálusorgari -a, -ar m pastro, animogardisto, prizorganto de la animo.
sálutjón n pereo (forperdiĝo) de la animo.
sama -di v (e-m samir e-ð) deci; konveni.
sama sjá samur.
samábyrgð f samrespondeco, komuna prirespondeco, solidareco.
samábyrgðarfélag n solidara kompanio.
saman adv (í hóp) kune; ope; (sameiginlega, í sameiningu) komune; (allir -) ĉiuj (kune); (allt-) ĉio
(kune), la tuto; entute; (einn -) (unu)sola; (kona ekki ein -) graveda; (samfleytt) sinsekve,
seninterrompe, kontinue; (þrjár nætur -) sinsekvajn (seninterrompajn, kontinuajn) tri noktojn;
(tugum -) (plur)dekope; (hópum -) grupope, amase; (smám -) iom post iom, (laŭ)grade; (- við)
(miksita) en, enmiksita; inter; (til samans) entute; adici(it)e; ĉio kune; sume.
samanberandi adj komparebla.
samanburðarmálfræði f kompara filologio, - lingvistiko.
samanburður m kompar(ad)o; (í -i við) en komparo (kompare) kun; (hlutfall; viðmiðun) proporcio;
relativeco; (nú er uppskeran góð, þ. e. í samanburði við áður fengið) nun la rikolto estas relative
bona, (t. e. en komparo (proporcio) kun la antaŭa).
samandreginn adj kuntirita, mallongigita; resumita; (um mál eða stíl; gagnorður) konciza; lakona; (í heild, um rit) kompilita.
samanhangandi adj kunpendanta, kunteniĝanta, kohera; koneksa; kombinita; konektita; kontinua,
seninter-rompa, -manka, senĉesa.
samanlagt adv sume, entute, adici(it)e; (að öllu samanlögðu) resume, ĉion adiciante, ĉion
konsiderante.
samanrekinn adj premkunigita, kunpremita, kunnajlita; (þrekinn) diktrunka, kubostruktura.
samansafna v (kun-)kolekti, enkolekti, amase kun(ven)igi.
samanskroppinn adj ŝrumpinta, kuntiriĝinta kaj sulketiĝinta; malŝvelinta, malkreskinta.
samanstanda v (- af) konsisti (el), esti kunmetita (el).
samantekinn adj (saminn) verkita; kompilita; (samantekin ráð) interkonsentita (antaŭfiksita) plano.
samanvafinn adj kunvolvita.
samanþjappaður adj kunpremita, kompakta.
samastaður m restad-ejo, -loko; (fiksa) loko.
samband n (tenging) konekto, interligo; kunligiteco; (snerting) kontakto, intertuŝiĝo; (samgangur)
komunik-ado, -iĝo; (áhræring, tillit, mök) rilato; interrilato, kunrilato; (eining, - efna, félaga)
unuiĝo; unio; asocio; ligo; federacio; kungrupiĝo; (bandalag, ríkjasamband) (kon)federacio;
alianco; ligo.
sambandslög npl statuto (konstituciaj leĝoj) de asocio (ligo; (kon)federacio).
sambandsríki n feder(aci)a ŝtato; konfederacio; (Sviss) La Konfederacio de Svisujo.
sambekkingur -s, -ar m (lerneja) samklasano, klaskamarado.
sambiðill m rivalo, svatkonkuranto.
sambland n miksaĵo.
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samblástur m komploto; (pólitískur -) konspiro; (uppreisn) ribelo.
samboðinn adj deca, konvena.
samborgari m samurbano; samregnano.
sambreyskingur -s, -ar m miksaĵo; konglomerato.
sambrýndur adj kun kunkreskintaj brovoj.
sambúð -ar f kunloĝado; kunvivado.
sambýli n loĝkomuneco, loĝeja komuneco, kunloĝado.
sambýlismaður m kunloĝanto; samdomano, samhejmano; samĉambrano, ĉambrokamarado.
sambærilegur adj komparebla.
samdauna adj samhaladza, alkutimiĝinta (al la haladzo aŭ io abomena, tiel ke oni ne sentas aŭ
rimarkas ĝin).
samdóma adj samopinia; akorda, konsenta.
samdráttur m kuntiriĝo; (hjartavöðvans) sistolo; (- vöðva) kontrakturo; (milli manna)
(kun)kolektiĝo; intima (inter)rilato, -rilatiĝo; komencanta amikeco, interamikiĝo; komencanta
amrilato, interenamiĝo.
samdrykkja f drink-festeno, -bankedo.
sameiginlegur adj komuna; kuna; (í heild) kolektiva.
sameign f komuna (kuna) posedaĵo.
sameignarfélag n komuninteresa societo; (samlag) asocio; (samvinnufélag) koopera societo.
sameignarmaður m kunposedanto; komunisto.
sameignarstefna f kolektivismo; socialismo; komunismo.
sameina -aði v kunigi, unuigi; kunligi; interligi, interkomunikigi; konekti; kombini; sintezi.
sameind f molekulo.
sameiningarpunktur m kuniga punkto, fokuso; centro.
samfagna v kunĝoji; gratuli.
samfara adv kune kun, akompananta; kunokazanta, koincid(ant)a samtempe kun; (samsíða)
paralela.
samfarir fpl kunvivo, geedza vivo; (kynferðislegar -) sekskuniĝo, seksa interrilato.
samfeðra adj sampatra, havanta(j) la saman patron.
samfélag n socio; societo; kuniĝo, komuneco, kunvivo; kompanio.
samfella -u, -ur f (sífella) kontinu(ec)o, daŭro, sinsekvo; (samskeyti) junto; (fatnaður)
vestkombin(aĵ)o; (í stærðfræði) kongruo.
samfelldur adj kompakte kunigita (kunfiksita), foldkunigita, kunjuntigita; (stöðugur, óslitinn)
kontinua; daŭra; sen-interrompa, -manka; sinsekva; konstanta; (þéttur, eins) kompakta;
samspeca, homogena; (um fatnað o. fl.) kombinita.
samferða adv iri (veturi, vojaĝi) kune kun (en kompanio kun); akompani (iun).
samferðamaður m kun-iranto, -veturanto, -vojaĝanto, vojaĝ-kompaniulo; akompananto.
samfestingur -s, -ar m vest-kombin(aĵ)o, -kunaĵo, supertuto (por laboro).
samfleyttur adj seninterrompa, senĉesa, senhalta; sinsekva; kontinua; konstanta.
samflot -s n kuna (ŝip)veturado, kunflosado, konvojo.
samforma adj samforma, izomorfa.
samfundur m renkontiĝo, interrenkonto.
samfylking f koalicio, (politika, ekonomia) kartelo.
samgangur m (inter)komunik-iĝo; -ado; interrilato.
samgöngumálaráðherra m ministro de (pri) interkomunikaj kaj trafikaj aferoj, trafikministro.
samgöngur fpl (inter)komunikiĝo, -ado; (umferð) trafiko.
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samgöngutæki n komunikilo, trafikilo.
samhaldssamur adj ŝparema, ekonomia.
samheiti n (málfr.) sinonimo.
samheldni fsenfl unueco, konkordo, interkonsento.
samhenda -u, -ur f samrimaĵo, sama finrimo tra la tuta versaĵo.
samhengi -is n interligo, konekso; kohero; seninterrompa sinsekvo; konsekvenco.
samhentur adj bone kunlaboranta, interakorda, harmonia.
samherji -ja, -jar m kunbatalanto; (kon)feder-ulo, -ato; samideano.
samhjálp f reciproka -, solidara helpo.
samhliða adj paralela; flanko ĉe flanko; adv samtempe kun.
samhliðungur -s, -ar m paralelogramo.
samhljóða adj samsona, konform-a, -e (al); harmonia; (einróma) unuvoĉ-a, -e, konkord-a, -e.
sam-hljóði -a, -ar m, -hljóðandi -anda, -endur m konsonanto.
samhljómur m harmonio; harmonia sonado (de tonoj); akordo; konsonanco.
samhringja v kunsonorigi.
samhryggjast v kondolenci.
samhuga adj unuanima, konkorda, interkonsenta.
samhyggð -ar f kunsento; simpatio.
samhæfa v (al)konformigi, adapti; akomodi.
sami sjá samur.
samjöfnuður m kompar(ad)o; analog-io, -eco; (komast í samjöfnuð við) esti komparebla kun.
samkeppni fsenfl konkur(ad)o; (í verslun) konkurenco.
samkjafta v fermi la buŝ(aĉ)on.
samkoma f kunveno, kunsido; kolektiĝo; ĉeestantaro.
samkomuhús n kunvenejo; kazino.
samkomulag n interkonsento; (inter)akordo, konkordo; harmonio; (sættir) kompromiso.
samkunda -u, -ur f (samkoma) kunveno; (í niðrandi merkingu) koterio; (- og samkunduhús
Gyðinga) sinagogo.
samkvæmi -is, - n kunveno, festeno.
samkvæmishæfur adj konvena por festeno (festena partopreno); salonkonvena.
samkvæmt prep laŭ, konforme (al); konsekvence (laŭ, kun); idente.
samkvæmisregla f identecprincipo.
samkvæmur adj konforma, en konformeco, konsekvenca; identa; kongrua.
samkyn n komunsekso.
samkynja adj samspeca, samnatura, homogena.
samlag n komuneco; unuiĝo, asocio; komuna entrepreno, kornpanio.
samlaga adj (eins að lögun) samforma, izomorfa.
samlaga -aði v unu-igi; -iĝi, (inter)rilat-i; -iĝi kun, (inter)komunik-i; -iĝi; (- sér e-ð, tillíkja) asimili;
(blanda) intermiksi; kombini.
samlagning f adicio, sumigo.
samlagningarmerki n signo de adicio, adicia signo; plus.
samlagsfélag n komandit(societ)o.
samlandi m sandandano, samnaciano.
samleið f la sama vojo.
samleikur m kunludo.
samlíf n kunviv(ad)o.
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samlíking f kompar-o, -ado; -aĵo; simil-eco, -aĵo; analog-io, -eco.
samlíkja v kompari; (- sér e-ð, tillíkja) asimili.
samloðun -ar -anir f kunteniĝo, interligo, koher(ad)o.
samloðunarafl n koher(ad)o, kohera (kunteniĝa) forto.
samloka adj simitria, para.
samloka f paro (da simitriaj kunpendaĵoj), valvoparo.
samlyndi -is n samsenteco, (plen)akordo, konkordo, harmonio de sentoj kaj opinioj.
samlæti -is n kompanieco, komuneco, partopreno.
samlögun f asimilo.
sammála adj samopinia; interkonsenta.
sammerktur adj samsigna, kun la sama marko, portanta la saman markon; (eiga sammerkt við)
simili, esti simila, havi ion similan al (je), havi ion komunan kun; posedi saman orelmarkon (sur
brutoj).
sammiðja adj samcentra, havanta komunan centron; koncentra.
sammælast v fiksi (difini) renkontiĝon (interrenkonton, intervidiĝon, rendevuon).
samnafn n komuna nomo.
samnefnari -a, -ar m komuna denominatoro.
samnefndur adj havanta (portanta) la saman nomon; (um brot) havanta komunan (la saman)
denominatoron.
samnefni n (samheiti) sinonimo; (sameiginlegt nafn) komuna nomo, samnomo.
samneyta v kune (komune) manĝi (ĝui la manĝon).
samneyti -is n kunrilato, interrilato.
samningsvinna f kontraktlaboro, laŭkontrakta laboro.
samningur -s, -ar m kontrakto; (sáttmáli, samkomulag milli ríkja) traktato; konvencio, - traktato pri
paco; la Atlantika konvencio.
samráð n interkonsilo, komuna konsilo; interdecido; interkonsento.
samreið f pluropa rajdo, kunrajdo.
samrekkja v dormi en sama lito, samliti; sekskuniĝi.
samrit n duplikato; kopio.
samróma adj unuvoĉa; harmonia, konkorda.
samruni -a, -ar m kunfand-iĝo; -aĵo; kunmiks-iĝo; -aĵo; unuiĝo.
samrýma -di v (inter)akordigi, harmoniigi; konkordigi; intime interrilatigi; (al)konformigi, adapti.
samrýmdur adj (vera - e-u) intime (inter)rilati, interakordi, harmonii.
samræða f interparolo, konversacio.
samræði -is, - n sekskuniĝo, seksa interrilato, koito.
samræðissjúkdómur m venera malsano.
samræma -di v, sjá samrýma.
samræmi -is n harmonio, (inter)akordo, konkordo; (samkvæmni) konformeco; konsekvenco; (í við) konforme al (kun); en konsekvenco de (kun); en (plena) harmonio (akordo) kun.
samsafn n kolekto, aro, amaso.
samsemd -ar, -ir f identeco; sameco.
sam-setning -ar, -ar, -setningur -s, -ar m kunmet-ado; -aĵo, junto; kombin-(ad)o;(aĵ)o; miks-ado, aĵo; kompleks(aĵ)o; (í heimspeki og efnafr.) sintez-o, -ado; (gerð) strukturo; (uppspuni) fikcio,
fabela elpensaĵo, kreaĵo de la fantazio; (um ritsmíð) verka (skriba) produktaĉo (kunmetitaĉo,
fabrikaĵo); (lagsmíð) kompozicio.
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samsettur adj kunmetita, kunigita; konektita; sinteza; (úr mörgu misjöfnu, flókinn) kompleksa;
kombinita; komplikita; (í jurtafræði) kompozitoj.
samsíða adj aŭ adv flanko ĉe flanko; ĉe flanko de, flanke de, apud; ĉe la sama flanko; (um línur)
paralela.
samsíðungur -s, -ar m paralelogramo.
samsinna -ti v jesi, konsenti, aprobi.
samskeyti npl junto, kunigo.
samskipa adv samŝipe, iri (iranta) samŝipe, per la sama ŝipo; (samflota) iri kunflose (en kunfloso),
konvoje (en konvojo).
sams konar adj samspeca, de sama speco; identa, sama.
samskot npl komuna kontribuo (monhelpo).
samstafa -stöfu, -stöfur f silabo.
samstarf n kunago, kunlaboro, komuna ago (laboro).
samstemma -di v agordi; harmoniigi, krei harmonion inter.
samsteypa f kunmuld-iĝo, -aĵo, kunfand-iĝo, -aĵo, intermiks-iĝo, -aĵo, kompleksa kuniĝo,
kompleksaĵo; sinkretismo; unuiĝo.
samstilling f agordo; (samræmi) harmonio.
samstofna adj (af sama stofni) el sama trunko, samtrunka; (af sömu rót) el sama radiko, samradika;
(af sama kyni) el sama raso, samrasa; (af sama uppruna) el sama deveno (origino); (um rit, guðspjöll) sinoptikaj evangelioj.
samstundis adv en sama momento, sammomente; tuj, senprokraste.
samstæða f agordo, interligo; kohera tuto; kompleks(aĵ)o; (húsa-) domkomplekso, dombloko, vice
starantaj domoj; (par, - í spilum) paro; (líking) identeco; (samsvörun) agorda kunrilatiĝo,
kunakordiĝo; interkonformiĝo, (inter)respondiĝo, analogio, simetrio.
samstæði -is, - n sistemo; paralelismo.
samsvara v respondi al, interrespondi; (vera í samræmi) esti konforma (analog(i)a; simetria) al, - je,
kunakordiĝi (harmonii) kun; (um hlutfall) proporcii, esti proporcia je, - al, - kun.
samsvörun -ar, -svaranir f (inter)respondeco; (inter)konformeco; analog-eco, -io; paralelismo;
simetrio; harmonio, kunakordeco; proporcio.
samsæri -is, - n kunĵuro, konspiro; komploto.
samsæti -is, - n festena kunsido, festeno, bankedo.
samsöfnun f (kun)kolektiĝo.
samsöngur m (ĥora) koncerto.
samt adv tamen; (- sem áður) tamen, malgraŭ ĉiuj malhelpoj, malgraŭ tio.
samtaka adj per kunigitaj (unuigitaj, agorditaj) fortoj, en (per) akorda (agordita) kunago, -laboro, ektiro, - ekpreno, en unuiĝo.
samtal n interparolo, konversacio; dialogo.
samtals adv entute, sume.
samtenging f konekto, kunigo, interligo, kunligo; sintezo; (í málfræði) konjunkcio.
samtíð f samtempo.
samtíðarmaður m samtempulo.
samtímis adv samtempe, en sama tempo, sammomente, en sama momento; koincide; (um atburði,
bera við -) koincidi, okazi en sama momento.
samtvinna v kuntordi; interplekti; (-aður, um hugtök) koneksa, kunligita, havanta inter si proksiman
(koneksan) interrilaton.
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samtök npl unuigataj (kunigitaj) fortoj, (akorda) kun-ago, -laboro; unuiĝo, organizaĵo; (bráðabirgða
sameining) koalicio; (samsæri) konspiro; komploto.
samúð -ar f kunsento; simpatio; (vorkunn) kompato; (samhryggð) kondolenco.
samur adj sama, neŝanĝita; identa; egala; samspeca; (alltaf - og jafn) ĉiam la sama, ĉiam egala,
ĉiam simila al si mem; ĉiam konsekvenca; (mér stendur á sama) estas indiferente, tute egale por
mi, faras nenian diferencon; (í sama bili) en la sama momento.
samval -s n elelektit-aĵo; -aro, elektitoj, elito.
samveldi -is, - n regno; (Breska samveldið) La Brita Regno.
Samverji -ja, -jar m samariano.
samverkamaður m kunlaboranto, laborkamarado; kolego.
samverknaður m kunago, kooperado.
samvinna -u f kunlaboro, kunago; kooperado.
samvinnufélag n koopera societo, kooperativo.
samvinnufélagsmaður m ano de koopera societo (kooperativo), kooperativano.
samvinnuhreyfing f movado de kooperado; - kooper(ativ)ismo.
samvinnumaður m ano (adepto) de kooperismo, kooper-isto, -ano.
samvinnuþýður adj facila kunlabori, kunlabore akordiĝema, (inter)konsentema, kompromisema.
samvist f kunviv(ad)o, kunestado.
samviska f konscienco.
samviskubit n konsciencriproĉo; skrupulo.
samviskusamur adj konscienca; skrupula; honesta; kun zorga konscienceco.
samviskusemi fsenfl konscienceco, skrupulo.
samþýðast -þýddist v (kun)akordiĝi kun, veni en akordon (konkordon) kun, akorde kuniĝi;
harmonii kun.
samþykkja -þykkti v konsenti; aprobi; (- að taka við eða á sig) akcepti; (- einum rómi eða með
lófataki) aklami.
samþykkjandi -a, -jendur m (víxils) akceptanto; tratato.
samþykkt -ar, -ir f (inter)konsento; aprobo; akcepto; (fundar-, ályktun) rezolucio.
sandborinn adj sabl(oz)a, sabloriĉa, -plena; (- vegur) sablita vojo.
sandelsviður m santalo.
sandhóll m sablomonteto, sabla monteto, duno.
sandkaka f sandkuko; spongokuko.
sandkoli m limando.
sandkvika f movsablo.
sandlóa f (strand)karadrio.
sandpappír m smirga papero.
sandsteinn m sabloŝtono, grejso.
sandur -s, -ar m sablo; (strá sandi) sabli; ŝuti sablon; (sendin strönd) sablobordo, strando, plaĝo;
(sand-ar, -breiða, -auðn) sabl-aro, -ejo, sablosternaĵo, sablodezerto.
sangur adj brulgusta.
sáning -ar, -ar f semado.
sankti adj (- María) sankta (sankta Mario).
sanna -aði v pruvi; (sýna fram á) demonstri; (bera vitni um, votta mál e-s) atesti.
sannarlega adv vere; efektive.
sanndreymi -is n sonĝo real(iĝ)a (kiu realiĝis).
sannfæra v konvinki.
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sannfæring f konvinko.
sanngjarn adj justa, nepartia.
sannindamerki n atesto, pruvo (signo) de ver(ec)o; garanti(aĵ)o.
sannindi npl ver-o; -aĵo; -eco; (vissa) certeco; (sannindamerki) pruvo, atesto, signo de vereco.
sannkallaður adj vera, vere nomita.
sannleikur m ver-o, -aĵo; -eco.
sannmæli -is, - n ver-o, -dir(aĵ)o, justa diro (parolo).
sannorður adj ver-ema, -ama.
sannreyna v elprovi; konstati, certigi al si (sin konvinki) per pruvo, fondi (bazi) sur fakto (pruvo).
sannspár adj profetanta veraĵon, ĝusteprofetanta.
sannsýnn adj justa, nepartia.
sannsögulegur adv vera, historia, bazita sur veraĵo (historio), aŭtentika.
sannsögull adj ver-ema, -ama, kutimanta diri la veron.
sanntrúaður adj ortodoksa; tre (vere) religiema.
sannur adj vera; reala, efektiva; (áreiðanlegur) aŭtentika; (verða - að sök) pruviĝi kulpa; (að sönnu,
reyndar) efektive, fakte, vere; ja.
sannvirði -is, - n vera (reala, efektiva) valoro.
sansar mpl sens-oj, -aro, sentumoj; racio, prudento; menso; (taka sönsum) (re)raciiĝi,
(re)prudentiĝi; (veikur á sönsum) mense malsana.
sápa -u, -ur f sapo; (bera sápu á) sapumi.
sápugerð f sapo-farado; -farejo; -fabrik-ado; -o; -produkt-ado; -ejo.
sápukúla f sapveziko.
sápulöður n sapumaĵo, sapoŝaŭmo.
sár -s, - n vundo; (kaun) ulcero; (maga-) ulcero de stomako; (í sárum, um fugla) perdinta la
flugplumojn; (brot-) rompfaco.
sár adj dolora; doloroplena; doloriga; (bitur) akra; (særður) vundita; (gramur) ĉagrenita; indignita.
sárabindi n bandaĝo.
sárakanni -a, -ar m vundsondilo.
sáralækningar fpl kirurgio.
sáralæknir m vundkuracisto; kirurgo, ĥirurgo.
sárasótt f sifiliso.
sáratöng f vundpinĉilo.
sár-beiða, -biðja v insiste peti, petegi.
sár-beittur, -bitur adj tre akra, akrega; mord(ant)a; (morde) sarkasma.
sardína -u, -ur f sardino; (- í olíu) sardelo.
sárfáir adj tre malmultaj.
sárfættur adj dolorpieda, kun doloraj piedoj.
sarga -aði v grinci; grinctranĉi, tranĉaĉi (segaĉi) per malakra ilo; skrapaĉi, fajlaĉi, raspi; (þrábiðja)
insistadi; insiste petadi, petegadi.
sárgrætilegur adj prilamentinda, priplorinda.
sárindi npl doloro.
sárna -aði v doloriĝi, fariĝi dolora; vundiĝi, indigniĝi, ĉagreniĝi; (honum sárnaði það) ĝi vundis
(indignigis; ĉagrenigis) lin, faris lin indignita.
sarpur -s, -ar m kropo.
sárreiður adj tre kolera; indignita.
sársauki -a, -ar m doloro.
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sáryrði npl akraj vortoj, sarkasmo.
sárþjáður adj tre suferanta, suferanta akran doloron, sufereganta pro (eða de) io.
sáta -u, -ur f stako (da fojno).
Satan -s m Satano.
sátt -a, sættir f kompromiso, interkonsento; intercedo; (inter-)paciĝo; (- og samlyndi) paco kaj
plenakordo, konkordo; (taka e-n í -) repaciĝi kun iu, pardoni iun (al iu).
sáttanefnd f kompromis-komisiono, interpaciga komitato.
sáttasemjari m kompromisa komisaro, interpaciga peranto.
sáttfús adj kompromisema, paciĝema; akordiĝema.
sáttmáli -a -ar m kompromisa kontrakto (interkonsento); konvencio; traktato.
sáttur adj veninta al kompromiso, paciĝinta; akordiĝinta; (verða á eitt sáttir) unuanime
interkonsenti, akordiĝi, finveni al kompromiso.
sátur -urs n (í prentverki) kompostaĵo.
sauðakjöt n ŝafoviando; (speciale) viando de ŝafkastritoj.
sauðamaður m ŝaf(gard)isto.
sauðargæra f ŝafofelo.
sauðarlitur m natura lankoloro.
sauðatað n ŝafofekaĵo.
sauðaþjófur m ŝafŝtelisto.
sauðburður m sezono (tempo) de ŝafidado.
sauðfénaður m ŝaf(brut)aro.
sauðfjárrækt f ŝaf-kultur(ad)o; -bredado.
sauðkind f ŝafo.
sauðskinn -s, - n ŝafofelo; ŝafhaŭto.
sauðsvartur adj naturnigra lankoloro; (- almúginn) simpla (vulgara) popolo.
sauðtryggur adj depende fidela.
sauður -ar, -ir m ŝafo; ŝafokastrito; (auli) malspritulo, ŝafe malsprita, azeno.
sauðþrár adj obstinega (kiel ŝafo aŭ azeno).
sauma -aði v kudri; (- út) brodi.
saumakona f kudristino; brodistino.
saumaskapur -ar m kudrado.
saumavél f kudromaŝino.
saumfar n kudreroj.
saumnál f kudrilo.
saumspretta -u, -ur f kudrodisiĝo, malkudriĝo.
saumur -s, -ar m kudro; kudrokuniĝo; kudrolaboro; (naglar) najloj.
saup -s, - n kuler-manĝaĵo, supo; trinkaĵo.
saupsáttur adj malpaciĝinta(j), malkonkorda(j).
saur -s m malpuraĵo, koto; fekaĵo, ekskremento.
saurblað n (í bók) ŝirmfolio; (dagblað) figazeto.
saurga -aði v malpurigi, fari kota, makuli; (vanheiðra) makuli la honoron de, malhonori; (vanhelga)
profani.
saur-lífi -is n, -lifnaður m malĉasteco, malĉasta (malpura) vivo, prostituado, seksa diboĉo.
saurlífiskona f malĉastulino, prostituitino.
saurlífismangari m prostituist(in)o.
sautján num deksep; (-di) deksepa.
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sax -, söx n granda tranĉilo, fiŝista tranĉilo; mallonga unutranĉa glavo; (skæri) tondilo.
saka -aði v haki; (saxast á e-ð) pli kaj pli malgrandiĝi, baldaŭ finiĝi, proksimiĝi al la fino.
saxneskur adj saksa.
sebradýr n zebro.
seðill -ils, -lar m bileto; (banka-) bankbileto; (bréfmiði) slipo.
seðja sati v satigi.
seðlaveski n (bank)biletujo.
sedrusviður m cedro.
séður adj ruza, intriga, artifika; sagaca; singarda, singarde elturniĝema.
sef -s n junko.
sefa -aði v (kyrra, róa, tempra, milda) kvietigi, trankviligi, moderigi, mildigi.
sefi -a, -ar m menso; penso.
sefja -aði v sugest(i)i.
seggur -s, -ir m homo, ulo.
segja sagði v diri; paroli; (láta í ljós) esprimi; (- frá) rakonti; raporti; referi; (skipa) ordoni;
(ráðleggja) konsili; (- til um, benda á) indiki; (- frá leyndarmáli) malsekretigi; (klaga) denunci; (til, kenna) instrui, helpi al iu, lerni; (- upp starfi) ekslaborigi, maldungi, eksoficigi; rezigni
(forlasi) oficon, eks-igi; -iĝi; (- upp unnust-u, - a) rompi fianĉ(in)iĝon, - edziĝan promeson,
eksfianĉiĝi; (- upp blaði) retiri (ĉesigi) abonon, malaboni; (sem hér segir) kiel sekvas; (- stríð á
hendur) deklari militon kontraŭ; (láta sér segjast) prudentiĝi, raciiĝi, esti konsilebla.
segl -s, - n velo; (draga upp, fella -) hisi (malhisi) la velo(j)n; (hefla -) refi, faldi velon; (hlaða
seglum) ferli.
seglás m bumo (vela).
seglbúnaður m vela ekipaĵo.
seglfesta f balasto.
seglgarn n velfadeno.
seglrá f jardo.
seglskip n velŝipo.
segulband n magnetofona bendo.
segulbandstæki n magnetofono.
segull -uls, -lar m magneto.
segulmagn n magnetismo, magneta forto.
segulnál f magneta nadlo (montrilo).
segulskekkja f magneta devio, devio de la kompasmontrilo.
seiða seiddi v (en)ĉarm(eg)i, pasie logi, magie ravi; (en)sorĉi, logi per magio.
seiðhjallur m magiopodio, sorĉopodio.
seiði -is, - n fiŝido; fiŝeto.
seið-kona f, -maður m magiist(in)o, sorĉist(in)o.
seiðkraftur m magia (sorĉa) povo.
seiðmagn n ĉarmega (ensorĉa, magia) logpovo (altirpovo), magia logado.
seiðskratti m diabla (nigra) magiist(in)o.
seiður -s, -ir m nigra magi(ad)o, sorĉado; (fremja seið) fari (praktiki) nigran magion.
seigkvelja v malrapide (persiste) turmenti.
seigmeltur adj malfacile digestebla.
seigur adj elasta; glueca; (úthaldsgóður) persist(em)a, elten(em)a.
seil -ar, -ir f ŝnuro.
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seilast -dist v streĉi (etendi) la manon.
seimur -s m tirata voĉo (kanto, sono).
seinagangur adj malrapida paŝado (irado), malrapid-iro, -eco.
seinbúinn adj malfrue preta.
seinka -aði v (- e-u) malfruigi; malakceli (ion); (e-u seinkar) (io) malfru(iĝ)as, venas (okazas)
malfrue.
seinlátur adj malrapidema; -eca.
seinmæltur adj malrapideparola, trenparola.
seinn adj (hægur) malrapida; (sem kemur seint) malfrua; (um seinan) tro malfrue.
seinsprottinn adj malfruekreska.
seint adv malrapide; malfrue; (betra er - en aldrei) plibone malfrue ol neniam.
seinvirkur adj malrapida; malrapid-aga; -efika.
sei-sei interj ha, efektive! ĉu estas eble!; (sei-sei nei) ho ne! tute ne!.
sekkja -aði v ensakigi, meti en sakon.
sekkjapípa f sak-fajfilo, -fluto.
sekkur -jar, -ir m sako.
sekt -ar, -ir f kulpeco; (fé-) monpuno, punpago.
sekta -aði v kondamni al monpuno (punpago); (sektaður um 100 krónur) kondamnita al punpago de
(punpagi) cent kronoj(n).
sekúnda -u, -ur f sekundo.
sekur adj kulpa; kondamnita; (- skógarmaður) ekzilita, kondamnita al ekzilo, ekzilita krimulo.
sel -s, - n monta paŝtejo, montpaŝteja domo (kabano).
selflytja v unuope (popece) transporti.
selja -ju, -jur f (jurt) apio; (stein-) celerio.
selja -di v vendi; (- upp, gubba) vomi; (- í hendur) enmanigi, liveri (transdoni) en ies manon
(posedon), disponigi; (- á leigu) ludoni; (- fram) elliveri; (um kýr) lasi la lakton.
sella -u, -ur f ĉelo.
sellátur n fokidadejo.
selshreifi m foknaĝilo.
selskinn n fok-felo, -haŭto.
selspik n fokograso.
selstaða f montpaŝtejo, subfarm(ej)o.
selstöðuverslun f subfirmo, filio, subvendejo, filia komerco.
selta -u, -ur f saleco.
selur -s, -ir m foko; (verða ekki um sel) senti sin malagrable, senti timon.
sem konj (eins og) kiel; kvazaŭ; (- fyrst, fljótast) kiel eble plej frue (rapide); (því meira -) ju pli ....
des; (svo -) tiel .... kiel; proksimume, preskaŭ; (hvenær -) kiam ajn; ĉiufoje kiam; (og -, um leið
og) kaj tuj kiam.
sem pron (er, tvfn.) kiu(n), kio(n); (sá -) tiu, kiu; li, kiu; la homo, kiu; (maðurinn - (hverjum) ég
bauð heim) la homo, kiun mi invitis.
sement -s n cemento.
sementssteypa f betono.
semíkomma f punktokomo.
semingur -s m hezitado, obstina malrapideco.
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semja samdi v (- um e-ð) (inter)trakti, pritrakti (pacon, pri paco; vendon, negocon); interkonsenti,
akordi; (þeim semur ekki) ili ne interkonsentas, - akordas; (- bók, rit) verki, skribi; (- sig að eða
eftir (háttum annarra)) sin adapti (alkutimigi, alkonformigi).
semsé adv nome; ĉar.
senda v sendi; (kasta) ĵeti; sendi ŝtonon per ĵetilo; (- eftir e-m) sendi por venigi (voki) iun; ((skila)boð) sendi sciigon (komunikaĵon, mesaĝon), sendi iun por anonci, (sciigi).
sendiboð n mesaĝo, sendita sciigo (komunikaĵo, informo).
sendiboði m sendito, mesaĝoportanto, (al)portanto de sciigo (informo, komunikaĵo); kuriero;
misiisto.
sendibréf n letero.
sendifulltrúi m sendita reprezentanto, delegito.
sendiför f sendiro; misio.
sendiherra m ministro; (af æðstu gráðu) ambasadoro.
sendill -ils, -lar m komisi-isto, -knabo, sendknabo.
sendimaður m komisiulo, sendito, sendita komisiito; (- páfa) legato.
sendinefnd f send-komisitaro, -komitato, -komisiono, delegitaro.
sending -ar, -ar f sendaĵo; sendita donaco; (draugur) sendita fantomo.
sendinn adj sablo-riĉa, -plena, sabloza.
sendiráð n ambasado; ambasadorejo; legacio.
sendiráðsritari m ambasada sekretario; ataŝeo.
sendisveinn m sendknabo, stratkomisiisto.
sendisveit f delegitaro; senditaro; ambasado.
sendlingur -s, -ar m mara tringo.
senn adv (bráðum) baldaŭ; ((allir) í -) (ĉiuj) samtempe (kune, kolektive); (einn, tveir í -) unuope,
duope, unu (du) samtempe.
senna -u, -ur f malpaco, disputo, kverelo; batalo; konflikto.
sennilegur adj probabla, versimila, verŝajna; kredebla, kredinda.
sent -s, - n monero, cendo.
sentí-gramm n, -lítri m, -metri m centi-gramo, -litro, -metro.
sentíma -u, -ur f centimo.
sepi -a, -ar m lobo.
seppi -a, -ar m hund(et)o.
september msenfl septembro.
sér adj aŭ adv apart-a, -e, apartigit-a, -e, unuop-a, -e, izolit-a, -e; speciala, neordinara, unika, sola en
sia speco, stranga; (- í lagi) precipe, speciale, aparte; (- er nú hvað) kia do (neordinaraĵo,
unikaĵo).
séra -, -ar m past(o)ro, sinjoro pastro.
Serbi -a, -ar m serbo.
serbneska -u f serba lingvo.
sérdeilis adv precipe.
sérdrægni fsenfl memprofitemo, egoismo.
séreðli n aparta eco, individueco.
séreign f aparta posedaĵo, persona propraĵo.
sérfræði fsenfl specialfako, aparta profesia fako, specialaĵo.
sérfræðingur -s, -ar m specialisto, (aparta, profesia) fak-ulo, -isto, ekspertizisto.
sérgæðingur -s, -ar m memplaĉulo, sinamulo, egoisto.
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sérhlífinn adj mem-, sin-indulga.
sérhljóð-i -a, -ar m, -ur -s, -ar m vokalo, sonanto.
sérhvað pron ĉio.
sérhver pron ĉiu, ĉiu apart-a, -e; (- okkar, ykkar, þeirra) ĉiu el ni (vi, ili).
sérhæfa -ði v specialigi, kvalif(ik)igi por aparta celo.
serimónía -u, -ur f ceremonio; (sérviska) ceremonia troigo.
sérkenni -is, - n karakterizaĵo, distingilo, karakteriza (distingiga, tipa) signo (trajto).
sérkennilegur adj karakteriza, individueca, distingiĝa, tipa, montranta karakterizajn trajtojn; aparta,
stranga.
Serki -ja, -ir m maŭro, marokano; sarakeno.
serkur -s -ir m ĉemizo.
sérlega adv precipe; aparte, speciale; tre, eksterordinare.
sérlegur adj aparta, speciala; grava, rimarkinda.
sérleyfi n aparta permeso; koncesio.
sérleyfislög npl leĝo pri koncesio, koncesileĝ(ar)o.
sérmenntun f special-aĵa, -faka instruiteco.
sérplæginn adj mem-, sin-profitema, meminteresa, ego-isma, -ista.
sérplægnislaus adj ne(sin)profitema, malego-isma, -ista, sindon(em)a, (sin)oferema.
sérprent n eltiraĵo, aparta presaĵo.
sérprenta v apartepresi.
sérréttindi npl aparta(j) rajto(j), privilegio.
sérstaða f aparta pozicio.
sérstaklega adv precipe; aparte, speciale; eksterordinare, tre.
sérstakur adj aparta; speciala; eksterordinara; (- í sinni röð) unika.
sérstæður adj sendependa; (el)distingiĝa; aparte (libere) staranta; (einangraður) abstrakta.
sértrúarflokkur m sekto.
sérvitur adj aparta (stranga) karaktero, aparteopinia.
sess -, -ar m sid-loko, -ejo, seĝo; (valtur í -i) sidi sur ŝanceliĝanta trono, stari malfirme (sur
malfortaj piedoj), esti en malcerta (duba) situacio.
sessa -u, -ur f sidkuseno.
sessunautur m flankseĝulo, apud-, kun-sidanto.
setja setti v meti; (- lög) fari (doni) leĝon, leĝigi; (- fund) malfermi kunvenon; (- herbúðir) starigi
kamp(ad)ejon (armean tendaron); (- letur) komposti; linotipi; (- á stofn) fondi, establi; (- e-ð
fyrir sig) fari al si skrupulojn pri; (- e-n hjá) lasi flanke, malzorgi, neglekti; (- ofan í við) riproĉi;
(- upp, reisa, koma fyrir) starigi; konstrui; aranĝi, organizi; instali; (- upp hattinn) surmeti la
ĉapelon; (- upp bát) surbordentiri (suprentiri, surlandigi); (- upp segl) hisi (meti) la velojn; (gimsteinum) inkrusti (munti) per juvel(ŝton)oj; (- e-n inn í e-ð mál) inici; (- sér e-ð) intenci,
decidi, (firme) intenci, fari; (- e-ð á sig, muna) fiksi (noti, gravuri, gardi, teni, konservi, enskribi)
en sian memoron (al si en la memoro); (setti að honum hósta, grát) li subite ektusadis, ekploradis, tuso (ploro) atakis (ekkaptis) lin, lin ekkaptis atako de tuso (ploro); (hana setti
dreyrrauða) ŝi sangeruĝiĝis, sangruĝeco ekkovris ŝian vizaĝon; (alla setti hljóða) fariĝis silente,
ĉiuj fariĝis silentaj (eksilentiĝis), silento surfalis.
setjari -a, -ar m (hand-) kompostisto; (vél-) linotipisto.
setjast settist, sest v sidiĝi, sin sidigi, preni seĝon, eksidi; (um vökva) surfundiĝi, klariĝi, fari
surfundaĵon; (um himintungl) subiri; (ryk sest á e-ð) polvo kovras ion (sidiĝas sur io); (- að)
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loksidiĝi, enloĝiĝi, restade loĝiĝi, sin (fikse) lokumi, preni fiksan loĝejon; (- upp í rúminu)
sidleviĝi en la lito; (- um borg) (ĉirkaŭ)sieĝi urbon.
setning -ar, -ar f (málsgrein) frazo; (partur málsgreinar) propozicio; (stofnun) starigo, fondo,
establo; (opnun, - fundar, þings) malfermo; (byrjun) inaŭgur-o, -ado, -acio; (prentaðs máls)
kompostado; (fyrirkomulag, regla) ordo, regulo, regula aranĝo.
setningafræði f sintakso.
setningarvél f linotipo.
setudómari m (provizore) komisiita juĝisto, (juĝ)komisaro.
setulið n garnizono.
setur -urs, - n sidejo, restadejo; (sól-) sunsubiro.
setustofa f salono, tagĉambro.
sex num ses.
sexfaldur adj sesobla; (sexbrotinn) ses(oble )faldita.
sexstrendingur -s, -ar m sesedro, heksaedro.
sextán num dekses; (-di) deksesa.
sextant -s, -ar m sekstanto.
sextíu num sesdek.
sextugur adj sesdek jara; (sextugt dýpi) mezuranta sesdek klaftojn, sesdek klafta profundeco.
sexæringur -s, -ar m sesremila boato.
seyða seyddi v dekokti; (- mjólk) longe (ruĝe) boligi (kuiri).
seyði -is n dekokt(aĵ)o; ekstrakto; (- af lækningagrösum) tizano.
seyra -u f (sori, dreggjar) surfundaĵo, feĉo, rekremento; malpuraĵo, koto; (bágindi, eymd) mizero.
seytill -ils, -lar m guto.
seytján num deksep.
seytla -aði v flueti, gut(et)i; (- í gegnum e-ð) eksudi; tra-, elsorbiĝi.
sí adv (- og æ) ĉiam, konstante, senĉese, eterne, seninterrompe; (sí-) ĉiam-; (sígrænn) ĉiamverda.
sía -u f filtrilo; (sigti) kribrilo.
sía -aði v (- fljótandi efni) filtri; (- fast efni, sigta) kribri.
síbyrða v (al)flanki (alian) ŝipon, meti (lokigi) sian ŝipon tuj (eða tute) apud la flanko de alia.
síð adv malfrue; (ár og -) frue kaj malfrue; (um síðir) fine; laste.
siða -aði v civilizi; (pli)bonmorigi; bonkondutigi, eduke poluri; plidelikatigi, plirafini, malkrudigi;
plivirtigi, pliĉastigi, plimoraligi.
síða -u, -ur f flanko; (í bók, blað-) paĝo.
siðaður adj civilizita; bonedukita, bonkonduta; bonmor-a, -ala.
siðalærdómur m morala doktrino (instruo), moralaĵo.
siðameistari m ceremonimajstro; etiketisto; kondutregulisto; moralisto; (- konungsbarna) edukisto,
guvernisto.
síðan adv (frá þeim tíma) ekde; de kiam; de tiam; de post; (því næst) poste, post tio, tiam; (fyrir
skömmu (stuttu) -) antaŭ nelonge (mallonga tempo).
síðar adv plimalfrue; pli poste; (seint og - meir) fine post tre longa tempo; (litlu -) post mallonga
tempo, iom pli poste; iom pli malfrue.
síðari adj (pli) malfrua; (pli) posta; (pli) malantaŭa; (- hluti dags) posttagmezo, malfrua (parto de)
tago, posta (dua) duono de tago.
siðasakir fpl (fyrir -) pro konveneco (dececo).
siðaskipti npl relegiŝanĝo, reformacio.
síðastliðinn adj lasta, laste pasinta.
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síðast-nefndur, -talinn adj lastemenciita, -citita, -nomita.
síðastur adj lasta, plej malfrua, plej posta, plej malantaŭa; (að síðustu) fine, laste; (í síðasta lagi)
plej malfrue, laste.
siðavandur adj severmora; bonmora.
siðblendinn adj soci(et)ema, komunik(iĝ)ema.
siðbót f plibonigo de la moroj; (speciale la protestanta) reformacio.
siðbótarmaður m reformisto.
siðbæta v plibonigi la moralon, nobligi.
sídd -ar, -ir f (pend)longeco, (malsupren-vertikala) longeco.
síðdegi -is, - n posttagmezo, malfrutago.
siðfágaður adj civilizita; bontona, ĝentila, ĝentilkonduta, bonedukita; (- maður) ĝentilhomo.
siðfágun f civiliz-eco, -acio; bonton(ec)o, ĝentileco.
siðferði -is n moralo, vivkonduto.
siðferðilegur adj morala, konforma al la dececo.
siðferðisbrot n kulpo kontraŭ la moralo, morala kulpo.
siðfræði f morala filozofio, etiko; (siðfræðileg kenning) moralaĵo, morala (etika) instruo
(konkludo).
siðgæði -is n (bon)moraleco, moralo; bonkonduto, bontoneco, ĝentileco.
síðhærður adj longhara.
síðjakki m ĵaketo; longa jako.
síðkast n (upp á -ið) lastatempe, en la lasta tempo.
síðklæddur adj portanta longajn vestojn.
síðkvæmur adj malfruvena, malfrue venanta.
síðkvöld n (á -um) malfrue en la vesperoj, malfruvespere.
síðla adv malfrue, en malfrua tempo (horo).
siðlátur adj moral(ec)a, bonkonduta, ĝentila, dec(akondut)a, ĉasta, virta, konforma al la moralo kaj
dececo.
siðlaus adj necivilizita, barbara, vandala; kruda; malmorala; malbonkonduta, malĝentilega.
siðmenning f civilizacio, civiliz(ec)o.
siðprúður adj ĝentila, taktoplena, bontona, bonkonduta.
síðri adj malplibona.
siðsamur adj sjá siðlátur.
siðspilla v sen-, de-moraligi, korupti, morale difekti (putrigi, aĉigi, defaligi).
siðspilling f senmoraliĝo, demoralizo, korupto.
siður m moro; (venja) kutimo; (trú) kredo, religio; (hinn nýi) en la nova religio; (í heiðnum sið) en
la tempo de paganismo (pagana kredo); (góðir siðir) bona moralo.
síður adj longa (pende, malsupren).
síður adv malpli; pli male; prefere ne; (- en svo) tute male, multe pli male, tute kontraŭe; (nema sé) prefere la mala (kontraŭa); (eigi (engu) -) ne malpli(multe, -vole), prefere (ol); (eigi (engu)
að -) tamen, malgraŭ (spite al) tio; tute kontraŭe (male).
siðvenja f moro; kutimo; (gömul -, erfðavenja) tradicio.
sífelldur adj konstanta, ĉiamdaŭra, senĉesa; senhalta, seninterrompa, kontinua; persista.
sifjalið n familio, parencaro.
sifjar fpl parenceco, familia rilato (ligiteco), samsangeco.
sifjaspell npl sangadulto.
sig -s, - n malleviĝo; (sbr. jarð-) falo; (- í björg) malhis(iĝ)o.
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sig pron (sér, sín) si; sin; al si; si(n) mem; sia propra.
siga -aði v (- hundi) eksciti, ekscite peligi (hundon).
síga seig, sigum, sigið v malleviĝi, malsupren-iĝi; -moviĝi; -hisiĝi; (malrapide) fali; (- fram)
antaŭen-gliti, -moviĝi; (láta -) mallevi; malsupren-igi; -movi; malhisi; malrapide faligi; (láta
undan -) sin retiri, retiriĝi; cedi; (sól sígur til viðar) la suno subiras (malleviĝas); (svefn seig á
hann) li falis en dormon, li ekdormis; (sígur á seinni hlutann) proksimiĝas al la fino.
sigð -ar, -ir f serpo, (kurba) falĉilo.
sigg -s n kalo.
sígildur adj ĉiamvalora, klasika.
sigla -u, -ur f (mastur) masto, velstango.
sigla -di v veli, velveturi; ŝipveturi, marveturi; vojaĝi eksterlanden (per ŝipo, marveture); (vera í
siglingum) navig(aci)i.
sigling -ar, -ar f velado, velvetur(ad)o, ŝipvetur(ad)o, marveturo; (-ar og skipstjórn) navigado,
navigacio.
siglingafræði f navigacio, navigacia arto.
sigluás m bumo.
siglurá f jardo.
siglutoppur m mast(o)supro, topo.
siglutré n masto, velstango.
sigmaður m klifa (roka) malhisiĝisto, -anto.
signa -di v (- sig) fari krucan signon (signon de la kruco) antaŭ si; (blessa; helga, vígja) beni;
konsekri (- fullið).
signet -s, - n sigelilo.
sigra -aði v venki; (leggja undir sig) konkeri, venkopreni.
sigrihrósandi adj triumf(ant)a.
sígrænn adj ĉiamverda.
sigta -aði v (- mjöl) kribri; (miða) celi.
sigti -is, - n (sáld) kribrilo; (á byssu) celilo.
sigur -urs, -rar m venko; triumfo; (vinna, fá, hafa -) venki, gajni (atingi) la venkon; (hrósa (fagna)
sigri) triumfi.
sigurbogi m triumfark(aĵ)o, triumfa arkaĵo.
sigurfrægð f venko-fameco, -renomo, triumfogloro.
sigurganga f triumf(ir)o.
sigurkufl m venkoĉemizo, triumfĉemizo.
sigurmerki n signo de venko, trofeo.
sigurnagli m pivoto.
sigurskúfur m (jurt) epilobio.
sigursæll adj venk-ema; -osukcesa, -oprospera; triumfanta.
sigurvegari -a, -ar m venk-into, -ulo, triumfanto.
sigurverk n horloĝo.
sigurvænlegur adj venkopromesa.
síki -is, - n fosaĵo, kanalo; akvoplena kavaĵo, kotkavaĵo.
síkka -aði v plilong-igi; -iĝi (malsupren).
siklingur -s, -ar m reĝo, princo.
sila -aði v sinsekve-fiksi al rimeno, surŝnurigi.
silalegur adj malrapid(em)a, malvigla.
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síld -ar, -ar aŭ -ir f haringo.
síldveiði f haringokaptado.
silfra -aði v arĝent(um)i.
silfur -urs, - n arĝento.
silfurberg n kalkspato.
silfurbrúðkaup n arĝenta edziĝo.
silfur-búinn, -rekinn, -sleginn adj garnita (inkrustita, muntita) per arĝento.
silfurskær adj arĝente-brila, -pura, -klara; -son(or)a; diafana.
silfursmiður m arĝentisto.
sili -a, -ar m pendbanto (de ŝnuro); rimeno, strio; tirŝnuro; (axlaband) ŝelko; (silakeppur)
malrapidulo, maldiligentulo.
síli -is, - n malgranda haringo; fiŝ-eto; -ido.
silki -is, - n silko; (tvíofið -) atlaso.
silkimjúkur adj dolĉemola kiel silko (atlaso), kvazaŭsilka, atlasa, silkeca.
silkiormur m (lirfan) silk(o)raŭpo; (púpan) kokono de silka raŭpo.
sílspikaður adj grasega, tre grasa, graspufa.
silungur -s, -ar m truto.
síma -aði v telefoni, paroli per telefono.
símaávísun f telegram-mandato.
símalagning f metado (konstruado, starigado) de tele-fon-, -graf- linioj.
símalína f tele-fon-, -graf-linio, -komunikilo; -kablo.
símamær f telefonistino.
símasamband n telefona (telegrafa) komunik(ad)o (konekto; kontakto).
símaskrá f telefon-adresaro, -indiklibro.
símastjóri m telefonestro, telefoneja mastro; direktoro (estro) de la urba (ĉefdirektoro de la ŝtata)
telefono kaj telegrafo.
símastöð f (tal-) telefon-stacio, - (centr)ejo; (rit-) telegraf-ejo, -stacio.
sími -a, -ar m (tal-) telefono; (rit-) telegrafo; (sæ-) mara telegrafkablo.
símnefni -is, - n telegramadreso.
símritari m telegrafisto.
símskeyti n telegramo; (hrað-) (kablo)depeŝo.
símtal n telefonado, telefona interparolo, (inter)parolo per telefono.
sin -ar, -ar f tendeno.
sina -u f velkinta herbo.
sinadráttur m muskola streĉrigideco (krampfo), kontrakturo.
sindra -aði v fajreri, elĵeti fajrerojn; fulm(et)i.
síngirni fsenfl egoismo, sinamo, memamo; avareco.
sink -s n zinko.
sinkill -ils, -lar m krampo; (festa með sinkli) krampi, fiksi per krampo.
sínkur adj avara, tromonŝpara, troŝparema, monavida.
sinn pron (sín, sitt) sia; (sia)propra; (taka sitt stykkið hver) preni po unu pecon, preni unu pecon
ĉiu; (sitt í hverja áttina) disen; en ĉiuj(n) direktoê(n); (sitt hvað) diversa; diferenca; malsama;
alia; (sitt sýnist hverjum) ĉiu havas sian (propran) opinion, tiom da kapoj tiom da opinioj
(gustoj); (sitt á hvað) alterne, sinsekve unu kaj la alia; diversmaniere; zigzage.
sinn -s, - n fojo; (eitt -, einu -i, tvisvar -um) unu fojon, unufoje, du fojojn, dufoje; (í margfeldi)
unuoble, duoble; (eitt -, ein(hverj)u -i) foje, iufoje; (í fyrsta, annað, þriðja; hvert -) je la unua,
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dua, tria fojo, unuan, duan, trian fojon; ĉiun fojon, ĉiufoje; (fyrst um -, að sinni) provizore, en
proksima tempo, por la momento; (margsinnis) multajn fojojn, multfoje.
sinna -ti v zorgi, atenti pri, prizorgi, priatenti; gardi; (vera ekki mönnum sinnandi) tute ne atenti iun
ajn, tute perdi sian egalan (normalan) animstaton (pro malĝojo, funebro), perdi sian prudenton.
sinna -u f atenteco, zorgeco; sensado, penso, prudento.
sinnaskipti npl ŝanĝo de opinio (pensmaniero).
sinnast -aðist v koler(iĝ)i, ekkoleri.
sinnep -s n mustardo, sinapaĵo.
sinni -is n anim(stat)o, menso; opinio, pensmaniero.
sinnisveikur adj mense malsana.
sinnulaus adj sen sensado, senatenta, senzorga, senpensa; indiferenta; apatia, splena, inerta.
sinnuleysi -is n sensens(ad)eco, senatenteco, senzorgeco; indiferenteco; apatio; spleno; inerteco.
sinuruddi m malbona velkinta herbo (eða fojno).
síra msenfl past(o)ro.
sirkill -ils, -lar m cirkelo; (hringur) cirklo.
sirkus -s, -ar m cirko.
síróp -s n siropo; (brúnt -, sykurleðja) melaso.
sítar -s, -ar m citro.
sitja sat, sátum, setið v sidi (sur seĝo, trono, apud la tablo, ĉe la pordo); (hafa aðsetur) sidi, restadi,
loĝi; (- yfir fé) gardi ŝafojn en paŝtejo; (- yfir konu) akuŝigi; (- um borg) sieĝi urbon; (- á
svikráðum) insidi; (- á sér) reteni sian koleron, sin reteni, malhelpi; (það situr illa á mér) ne
konvenas (decas) por mi; (- fyrir e-m) embuski, sidi embuske; (- hjá) ne partopreni, pretersidi,
esti neŭtrala; (- um líf e-s) embuski ies vivon; (- um tækifæri) serĉi (atendi) oportunaĵon; (- undir
e-m) sidi kun iu sur la genuoj; (- fund) kunsidi, partopreni kunsidon, sidi en kunveno.
sitjandi -a, -ar m (rass) sidvangoj, postaĵo.
sitjandi adj aŭ adv sidant-a, -e, en sidanta poz(ici)o.
sítróna -u, -ur f citrono.
síudúkur m filtrotuko, stamino.
sívefja v multfoje ĉirkaŭvolvi, vindi; spirale kurbigi.
síst adv malplej (bona, bela, laborema).
sjá sá, sáum, séð v vidi; (líta, skoða) rigardi; (- eftir, harma) bedaŭri; (iðrast) penti; (horfa í)
domaĝi; (- um) prizorgi, kontroli, inspekti; (- e-ð fyrir) antaŭvidi; (- fyrir e-m) prizorgi (iun, ies
vivtenon), porlabori; (- e-m fyrir e-u) provizi iun per io; (- við e-u) antaŭgardi (antaŭzorgi) ion,
sin antaŭprepari kontraŭ; (það sér á) oni povas vidi, estas videble, montriĝas, oni povas rimarki;
(láta á -) montri, vidigi; montri signon de kadukiĝo (perdon de juneco); (- að sér) sin plibonigi,
(pri)penti sian faron.
sjáanlegur adj videbla, rimarkebla.
sjáaldur -urs, sjáöldur n pupilo; (gæta e-s eins og sjáaldurs auga síns) gardi ion kiel la pupilon de
sia okulo; (súrnar - í augum) la okuloj bruldoloras.
sjal -s, sjöl n ŝalo.
sjaldan adv malofte.
sjald-gæfur, -gætur adj malofta; rara.
sjaldséður adj malofta, malofte vidata; nefrekvent(ant)a; rara.
sjálegur adj bela, belaspekta; vidinda.
sjálf -s, - n memo.
sjálf- pref mem-, sin-, aŭto-.
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sjálfala adj sin mempaŝtanta, paŝtiĝanta sen gardisto; sen kontrolo (prizorgo).
sjálfbirgings-háttur m, -skapur m (tro)memfido, aplombego; aroganteco.
sjálfbjarga adj memhelpa, memsava.
sjálfblekungur -s, -ar m fontoplumo.
sjálfboðaliði -a, -ar m volontulo, memvolulo.
sjálfdauður adj memmortinta, (laŭ)nature mortinta.
sjálfdæmi n rajto juĝi sola en propra proceso (afero), juĝa proprumrajto, (propra) arbitra juĝo.
sjálfgerður adj memfarita, naturefarita.
sjálfhelda -u, -ur f memfermita vojo; neelirebla loko, senelirejo.
sjálfhreyfandi adj propramova; aŭtomata; mekanika.
sjálfhreyfivél f aŭtomato; „perpetuum mobile“.
sjálfhælinn adj memlaŭdema, memglorema; fanfaron(em)a, bombasta.
sjálfkrafa adj (fariĝanta) per si mem, spontane-a, -e; propramova, aŭtomata; propravola, memvola,
meminiciata.
sjálfmenntaður adj meminstruita, memlerninta; (- maður) aŭtodidakto.
sjálfráður adj sendependa, libera, sia propra mastro; memrega; libervola, memvola, propravola;
laŭvola, arbitra, propradecida; (e-m er e-ð ekki sjálfrátt) iu faras ion senkonscie (senvole, sen
kontrolo de sia volo (eða) de si mem), esti en nenormala stato; (e-ð er ekki sjálfrátt) io estas
nenormala (nenatura, supernatura).
sjálfræði -is n sendependeco, memstareco; aŭtonom-io, -eco; memregeco, sinreg(ec)o; libervolo,
memvolo, propravolo; memdecid(ec)o, propradecideco; arbitro, arbitra volo; persona propreco,
memrespondeco; (vera sviptur -) senigita de sia persona propreco (memrespondeco).
sjálfræðislegur adj arbitra.
sjálfsábyrgð f memrespondeco, persona prirespond(ec)o; (- skuldar) persona kaŭcio.
sjálfsafneitun f abnegacio; sinofero.
sjálfsagður adj memkomprenebla, memevidenta, memsekva; certa, senduba; memelektita; (að
sjálfsögðu) (mem)kompreneble.
sjálfsagi m memdisciplino.
sjálfsákvörðunarréttur m rajto de memdecido.
sjálfsali m aŭtomato.
sjálfsálit n memfido; aplombo.
sjálfsblekking f iluzio, memtrompo.
sjálfsdáðir fpl (af -um) libervole, memvole, propravole, meminiciate; spontanee, aŭtomate.
sjálfseign f propr-aĵo, -umo, -umaĵo, privata (propr(ec)a) (ter)posedaĵo.
sjálfseignarbóndi m propraĵofarmisto, farmisto-propraĵulo, -proprumulo, bienisto.
sjálfselska f memamo; sinamo; egoismo.
sjálfsflekkun f onanio, seksa memkvietigo.
sjálfsfórn f mem-, sin-ofero, sindon(em)o.
sjálfsforræði n memstareco, sendependeco, aŭtonom-io, -eco.
sjálfskapa(r)víti n memkreita malfeliĉo, propra kulpo.
sjálfskeiðungur -s, -ar m memfaldebla tranĉilo, poŝtranĉilo.
sjálfslýsing f aŭtobiografio.
sjálfsmeðvitund f memkonscio.
sjálfsmennska -u f sendependa (memstara) pozicio.
sjálfsmorð n mem-, sin-mortigo.
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sjálfstjórn f memregado, aŭtonomio, -eco, aŭtonoma regado; memstareco, sendependeco; (vald yfir
sjálfum sér) sinregado, memregeco.
sjálfstraust n memfido, aplombo.
sjálfstæðisflokkur m memstarecopartio, sendependa partio.
sjálfstæður adj memstara, sendependa; aŭtonoma.
sjálfsvald n propra potenco; propra kapablo (povo); propradecido; libervolo, propravolo, memvolo.
sjálfsvirðing f memestimo, memrespekto.
sjálfsvitund f memkonscio.
sjálfsvörn f mem-, sin-defendo.
sjálfsvörsluveð n memdispon(ebl)a garantiaĵo, hipoteko.
sjálfsævisaga f aŭtobiografio.
sjálfumglaður adj memkontenta, aplomba.
sjálfur pron mem; (í sjálfu sér) per si mem; (af sjálfu sér) nur per si mem, spontanee, propramove,
propraforte; aŭtomate; mekanike.
sjálfviljugur adj memvola, propravol-a, libervol-a, laŭ propra (libera) volo, volonta.
sjálfvirkur adj propramova, aŭtomata.
sjár m maro (poet.).
sjatna -aði v malpliiĝi (laŭ volumeno), (pli)malmultiĝi, (pli)malaltiĝi, (pli)malŝveli, (pli)malkreski,
(pli)malvastiĝi; kvietiĝi; fali.
sjávarfall n tajdo; tajda fluo kaj malfluo, alfluo kaj forfluo (de la maro).
sjávarflötur m surfaco (supraĵo) de la maro.
sjávargangur m mara agitiĝo, ondoĵetado.
sjávarhamar m (ĉe)mara klifo.
sjávarháski m (morto)danĝero sur maro, mara danĝero.
sjávarhæð f marnivelo.
sjávarmál n marnivelo; (flæðarmál) alflua rando (bordo), mara bordo, rando de la tajdo; plaĝo.
sjávarsíða f (ĉe)mara flanko, mara bordo.
sjávarströnd f marbordo; strando.
sjávarútvegur m fiŝkaptado, fiŝkapta ekspluatado, fiŝindustrio.
sjóbarinn adj ondofrapita; ondoglatigita, frotglatigita de la maro (ondoj).
sjóbirtingur -s, -ar m martruto, mara truto.
sjóbúð f fiŝista budo (kabano, barako).
sjóða sauð, suðum, soðið v (um vatn) boli; (láta -) boligi; (- mat, elda) kuiri; (- málma saman)
kunforĝi; veldi; (- niður mat) fari konservaĵon el (fiŝo, viando), boligi por hermetike konservi;
(um ávexti, sulta) konfiti; (- niður, um vatn) forboli, el-, for-vaporiĝi.
sjódauður adj droninta en la maro; (verða -) droni en la maro.
sjóðbók f kaslibro.
sjóðbullandi adj boleganta; (farðu í -) iru en la inferon (al la diablo); (hvert í -) kia inferaĵo, fulmo
kaj tondro, estas ja satana.
sjódeyða -u f mortekvieta maro.
sjóðheitur adj bol(ant)e varma, brog(e)varma, brulvarma.
sjódómur m tribunalo pri (de) maraferoj, marafera (primara) tribunalo (juĝistaro).
sjódrif n ŝpruco de la maro, marŝprucoblovado.
sjóður -s, -ir m kaso; (ríkis-) regna kaso, fisko; (styrktar-) subvencia (monhelpa, subtena) kaso (eða
(kas)fondaĵo); (pyngja) mon-sako, -ujo; (fjár-) trezoro.
sjódýr n mara besto.
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sjóðþurrð f manko en la kaso, deficito.
sjófang n marproduktaĵoj, elmara(j) kaptaĵo(j).
sjófarendur m marveturantoj, navigistoj.
sjóferð f marveturo, marvojaĝo; (-ir) navig-ado, -acio.
sjóferðapróf n navig(aci)a priesploro (enketo) (de tribunalo).
sjófræði fsenfl navigaci-o, -a arto, arto de navigacio.
sjófær adj martaŭga.
sjógangur m ondoĵetado, mara agitiĝo.
sjóhattur m (ole(um)ita) mara kapvesto.
sjókort n markarto, marmapo.
sjólaus adj kvieta (neagitita) maro.
sjóleið f mara vojo.
sjóleiðis adv marvoje, laŭ mara vojo, marveture, surmare, surŝipe, per ŝipo.
sjóli -a, -ar m reĝo, princo, regnestro.
sjólið n mararmeo, maraj fortoj.
sjóliði -a, -ar m marsoldato, mara militisto.
sjóliðsforingi m maroficiro; (admiralo; marmarŝalo).
sjóliðsforingjaráð n admiralitato, maroficira (flotea) stabo.
sjómaður m maristo, navigisto; fiŝkaptisto.
sjómál n floslinio; marnivelo.
sjómannaskóli m navigacia (navigista, marista) lernejo.
sjómennska -u f marista (navigista) kapablo, maristeco; marveturado, navigado.
sjómerki n mara signo, buo, naĝbarelo.
sjómíla f marmejlo.
sjón -ar, -ir f (það að sjá) vid(ad)o; (hið séða) vid(aĵ)o; spektaklo; (útlit) aspekto; (sjónir) okuloj,
rigardo; (missa sjónar á e-u) perdi ion el la vido; (hvessa -ir á) akre alrigardi, akre ĵeti la rigardon
al; (koma fyrir -ir) sin montri, montriĝi, aperi, prezentiĝi, vidiĝi, ŝajni; (leiða e-m (e-ð) fyrir -ir)
prezenti (ion) al (iu); (setja sér fyrir -ir) prezenti al si, imagi (al si).
sjónarhóll m videjo, elrigardejo; starpunkto; vidpunkto.
sjónarhorn n vidangulo, optika angulo.
sjónarmið n (frá því -i) (el, de, laŭ la) vidpunkto, starpunkto.
sjónarmunur m videbla (evidenta) diferenco.
sjónarsvið n scen(ej)o; vidkampo, kampo de vidado; vidrondo, panoramo; plano.
sjónar-vitni n, -vottur m vid-, okul-atesto.
sjónauki m (fjarsjá) teleskopo, (du)lorno; (leikhúskíkir) dulorneto, binoklo; (smásjá) mikroskopo.
sjónbaugur m vidrondo, horizonto.
sjón-dapur, -daufur adj malakrevida, malklarevida, havanta malfortan (malbonan) vidadon.
sjóndeildarhringur m horizonto, vidrondo.
sjóngler n okulvitro; lenso, lupeo.
sjónhending f okulmezuro, vid-, rigard-linio, rekta linio.
sjónhimna f retino.
sjónhverfing f vidotrompo, vida (optika) trompo (eraro, iluzio); halucin(aci)o; (hillingar) miraĝo,
fatamorgano; (loddarabrögð) ĵongl-ado; -aĵo, optika mistifik-ado; -aĵo.
sjónhverfingamaður m ĵonglisto, iluziisto, prestidigitatoro.
sjónlaus adj blinda.
sjónleikur m teatraĵo, teatra ludo, - spektaklo; dramo.
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sjónpípa f teleskopo; lorno.
sjónskekkja f astigmateco.
sjóntaug f vidnervo, optika nervo.
sjóntæki npl optikaj instrumentoj (aparatoj), optikiloj.
sjóntækjasmiður m optikisto.
sjóorrusta f (sur)mara batalo, militŝipa (flotea) interbatalo.
sjópláss n ĉemara (apudmara, marborda) vilaĝo (regiono); fiŝista vilaĝo, fiŝistejo; laborloko por
fiŝkaptado.
sjór sjávar, sjóir m maro; marakvo; (rúm-) vasta maro; (alda) ond(eg)o; ondiĝo; (stór-) ondoĵetado,
ondegado, furioza agitiĝo de la maro; (róa (fara) á sjó) iri (sur la maron) por fiŝkapti; (súpa
(drekka) -) gluti la marakvon.
sjóriða f martremo, marmalsaneto.
sjóréttur m (fræðigreinin) (pri)mara (marafera) juro, juro pri (de) maraferoj, - navigacio;
(dómstóllinn) (pri)mara tribunalo (juĝistaro); (lögin) navig(aci)a (marafera) kodo (leĝo).
sjóróðrar mpl fiŝ(kapt)ado (en remboatoj).
sjórót n ond-iĝado, -egado, ondoĵetado, mara agitiĝo, ŝaŭmondado, ondoŝvelado.
sjóræningi m marrabisto, mara rabisto, pirato; korsaro; kaperisto.
sjóskaði m (tjón á skipi og vörum) averio; mara damaĝo; (mannskaði og skipstap) ŝippereo, mara
akcidento.
sjósókn f (persista) irado al fiŝkaptado.
sjósóknari -a, ar m hardita fiŝ(kapt)isto (maristo).
sjótjón n averio.
sjóvegur m marvojo; (fara sjóveg) iri marvoje (surmare, per ŝipo, marveture).
sjóveiki f (sjósótt) marmalsano.
sjóvolk n suferiga drivado (tien kaj reen sur maro).
sjóþungi m pezo (ŝvelo) de maro, ond-iĝado, -egado.
sjúga saug, sugum, sogið v suĉi; (- (upp) í sig) sorbi, ensorbi; (gefa að - brjóst, spena) suĉigi,
mamnutri; (- upp í nefið) ensuĉi (forte enspiri) tra la nazo, nazenspiri.
sjúkdómafræði fsenfl scienco pri la malsanoj, patologio.
sjúkdómsgreining f disting(ig)a esploro (ekkono, distingigo) de malsano, diagnozo.
sjúkdómur -s, -ar m malsano.
sjúkleiki m (veikindi) malsano, perturbo, (en)korpa malordo; (veikleiki) malsan-eco, -emo,
malforteco; (- hugans, hneigð, ástriða) malfortaĵo; (malsaneca) inklino, pasio.
sjúklingur -s, -ar m malsanulo, paciento.
sjúkrabörur fpl malsanulportilo, portilo por malsanuloj, brankardo.
sjúkrahjúkrun f flegado de malsanuloj.
sjúkrahús n malsanulejo, hospitalo; (hæli) azilo.
sjúkrasamlag n subtena fondaĵo (institucio) por malsanuloj.
sjúkravagn m ambulanco.
sjúkur adj malsana; (- af ást) suferi (senti, suferanta) pasian amon, suferi de (pro) pasia amo.
sjö num sep.
sjöfaldur adj sepobla; sepoble faldita.
sjö-stirni -is n, -stjarna f la konstelacio de la sep steloj, La Sepstelaro, La Plejado.
sjötíu num sepdek.
sjötti num sesa.
sjöttungur -s, -ar m sesono, sesona parto.
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sjötugsaldur m aĝo inter sesdek kaj sepdek, en la sepdekoj.
sjötugur adj sepdekjara.
sjöund -ar, -ir f (tónlist) septimo.
sjöundi adj sepa.
ská adv (á -) oblikv-a, -e, oblikve staranta; kliniĝanta.
skáborð n oblikva tablo (tabulo); (púlt) pupitro.
skaða -aði v malutili; damagi; difekti; kaŭzi perdon (malprofiton); (- sig, særa) vundi.
skaðabætur fpl kompenso (sbr. skaði); (hernaðar-) kontribucio.
skaðasár adj domaĝema, domaĝanta perdon, perditima, avara.
skaðbrenna v (- sig á eldi) sin brulvund(eg)i, brulvund(eg)iĝi, (ion) bruldifekti; (á vatni)
brogvund(eg)iĝi, (sin aŭ iun) brogvund(eg)i.
skadda -aði v difekti; vundi; kontuzi.
skaði -a, -ar m (ógagn) malutilo; (tjón) damaĝo, difekto; (tap) perdo, malprofto; (meiðsl) vundo,
kontuzo; (mann-) perdo de vivo(j), hommortado, hompereo; (leiðindi, eftirsjá) domaĝo.
skaðlaus adj sendanĝera; nemalutila; (-t, að -u) sen malutilo, sen perdo, sen malprofito.
skaðlegur adj malutila; danĝera.
skaðræði -is n danĝera (malutila) estaĵo (objekto), danĝeraĵo, malutilaĵo.
skaðsemi fsenfl malutileco, danĝereco.
skað-vænlegur, -vænn adj malutila, danĝera; detru(ig)a, pereiga.
skáeyg(ð)ur adj oblikvokula, kun oblikvaj okuloj, kun oblikvekuŝantaj okuloj.
skafa skóf, skófum, skafið v skrapi, viŝi; (þurrka út, - burt) el-, for-viŝi; forskrapi; (snjóinn skefur)
la neĝo skrapbloviĝas; (skefur burt) la neĝo blove forviŝiĝas; (sjóinn skefur) la maro (ondoj)
ŝaŭmas (pro vento), la vento ŝaŭmigas la maron.
skafbylur m skrapneĝa blovado (ventego, ŝtormo).
skafheiðríkur adj tute klara (sennuba, serena) ĉielo.
skafl -s, -ar m (alta) amaso da neĝokunŝutiĝo, kunŝutiĝinta neĝoamaso; (- á skeifu) hufofera pikilo.
skaflajárn n pikhufofero, akrigita hufofero.
skafrenningur m skrapneĝoblovado.
skaft -s, sköft n (handfang, skefti) tenilo; fusto; (öxul-) ŝafto.
skaftpottur m kaserolo.
skaga -aði v (- fram) elstar-i, -iĝi, antaŭenstari; duoninsuli, promontori.
skáganga v (ganga á ská) oblikviri; (sniðganga) preteriri, eviti renkonti, iri el la vojo de iu.
skagi -a, -ar m duoninsulo; (höfði) promontoro, terkapo, kabo.
skáhallur adj oblikv(ant)a, oblikve staranta, kliniĝanta.
skáhyrningur -s, -ar m lozango; (tígull) rombo.
skái -a m oblikv(aĵ)o, oblikva rando, oblikve tranĉita rando, klinrando, bevelo, bevel-, klintranĉita
rando.
skak -s n sku-etado, -iĝo, agitiĝo; (handfærafiskirí) manŝnura fiŝkaptado.
skák -ar, -ir f ŝako, ŝakludo; ŝakpartio; (spilda) strio de (eða da) ŝtofo (tero, lando); (tefla -) ŝakludi;
(það bætir ekki úr -) ĝi (eða tio) ne plibonigas la aferon.
skaka skók, skókum, skekið v agiti, sku(etad)i; (- strokk) (el)piŝti (fari) buteron, buterigi.
skaka sköku, skökur f (smjör-) (elpiŝtita) bloketo de butero.
skáka -aði v ŝaki, diri ŝakon; (- í því skjólinu, í valdi þess) ŝaki (agi, arogi al si) en (sub) la protekto
(ŝirmo) de (pli)potenco, provoki fidante plipotencan defendon; fidante ke.
skákborð n ŝaktabulo.
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skakka -aði v (- leikinn) agi kiel pacperanto, fari pacigan intervenon, pacigi (akordigi) la malpacon
(disputon); (það -r miklu) estas granda diferenco.
skakkafall n mis-, mal-sukceso, malprospero; domaĝo, malprofito, perdo; akcidento.
skakkhyrndur adj oblikvangula, malrektangula; (- hrútur) malegalkorna, kun malegal(form)aj
(misproporciaj) kornoj.
skakki -a, -ar m diferenco, mis-, mal-proporcio; malrekt-eco; -aĵo, oblikv(aĵ)o, kliniĝo;
malkorektaĵo, malĝustaĵo, eraro; triangula peco de ŝtofo, triangula ŝalo (skarpo); triangula velo,
ĵibo.
skakkur adj (hallandi) oblikva, kliniĝanta; malrekta; (ójafn, ólíkur, ekki í réttu hlutfalli) malegala,
mis-, mal-proporcia, malsimila; (ekki réttur, rangur) ne-, mal-ĝusta, ne-, mal-korekta, erara; ne-,
mal-preciza.
skákmaður m ŝaklud-anto, -isto; ŝakfiguro.
skakstur -urs m sku(iĝ)ado, agit(iĝ)ado.
skákþraut f ŝakproblemo.
skál -ar, -ar f pelvo, baseno; (tera) kavo; (vogar-) pesiltaso; (drekka -) tosti, trinki pro ies sano;
(skál!) al (pro) via sano!.
skála -aði v intertosti, tintigi la glasojn; (- fyrir e-m) tosti, trinki pro ies sano.
skáladrykkja f tostado.
skálaræða f tosto, tosta parolado; (halda -u) tosti, toste paroladi (por iu).
skálavog f taspesilo.
skáld -s, - n poeto, poeziverkisto, versisto; (fornt -) bardo.
skálda -aði v fantazii, fikcii; poezie verki, vers(far)i, verki vers(aĵ)on (poeziaĵojn, poemojn).
skáldaður adj parte senhara (kalva), suferanta alopecion.
skáldaleyfi n poetika permeso (licenco), libera lingvoformo de poetoj.
skáldamál n poetika (uzo de la) lingvo; poezia lingvo.
skáldfræði fsenfl poetiko.
skáldgáfa f poezia talento, poetotalento.
skáldgyðja f muzo.
skáldlegur adj poezia.
skáldmæltur adj posedanta poezian talenton, (- maður) bona (lerta) versisto.
skáldmæringur m majstro de la poezio (poezia arto), elstara poeto, poetogeniulo.
skáldrit n poetika (beletristika; poezia) verko, fikcia (fantazia) verko.
skáldsaga f romano; (stutt -) novelo; (uppspuni) fikcio, fikcia rakonto, fantaziaĵo, cerboŝpinaĵo.
skáldsagnahöfundur m romanverkisto; novelisto.
skáldskaparlist f arto de belliteraturo, beletristiko; (í ljóðum) poezio, poezia arto.
skáldskapur m poezio; poeziaĵo, versaĵo; vers(far)ado; fikcio, fantaziaĵo.
skáletur n kursivo.
skáli -a, -ar m (sölu-, sýningar-, forsalur) halo; (kofi, skýli; hermanna-) kabano; budo; barako;
(vöru-, skemma) magazeno, tenejo, provizejo, konservejo; (svefn-, elda-) (granda) dormejo,
kuirejo.
skálína f oblikva (transversa) linio; (hornalína) diagonalo.
skálka-brögð npl, -pör npl friponaĵo(j), kanajlaĵo(j); (ærsla- eða hrekkja-brögð) petolaĵo(j).
skálkaskjól n falsa (fripona) preteksto.
skálkur -s, -ar m (þorpari) fripono; kanajlo; (hrekkjalómur) petolulo.
skalla -aði v kapfrapi, frapi per la kapo.
skalli -a, -ar m (kalva) kapo, verto; kalvulo; (hárleysi) kalvo; (- á hamri) kapo.
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skálm -ar, -ar f (buxna-) (pantalona) kruro, gambo de pantalono; (sverð) glavo.
skálma -aði v paŝegi, iri grandpaŝe (longpaŝe).
skálmöld f tempo de glavoj (armoj), tempo de tumulto.
skálpur -s, -ar m leda (glav)ingo; (á grösum) silikvo, grajnujo (de kruciferoj).
skamma -aði v insulti; (álasa) riproĉi; (ausa yfir e-n skömmunum) super-ŝuti, -ĵeti iun per insultoj.
skammarlega adv honte, hontinde.
skammaryrði -is, - n insulta(j) parolo(j), insulto, insulta vorto; mallaŭda vorto.
skammast -aðist v insulti, paroli per insultaj paroloj, ŝuti insultojn; interinsulti, insulti unu la alian;
(- sín) honti, senti honton; (- þú (skammastu) þín (ekki)) hontu, vi devus honti.
skammbitaloft n subtegmento.
skammbiti m mallonga trabo (subtegmenta), (transversa) firstotrabo, koktrabo.
skammbyssa f pistolo; (marghleypa) revolvero.
skammdegi -is n la mallongaj vintraj tagoj (tagoj dum la vintro).
skammel -s, - n piedbenketo, skabelo.
skammfeilinn adj hontema, malimpertinenta.
skammgóður adj mallonga, mallongedaŭra, efemera.
skammir fpl insultoj, insultaj paroloj.
skammlaus adj sen hont(indaĵ)o, senhont(ind)e; sen malhonoro; neriproĉinda, tolerebla.
skammstafa v mallongigi; (- undirskrift) parafi.
skammsýnn adj mallongevida, neklarvida, neantaŭvida, miopa, nesagaca.
skammta -aði v (dis)porciigi, dispartigi (disdoni, (dis)dividi, distribui) en porcioj (porcie), doni al
ĉiu sian (manĝo)porcion; (takmarka) ŝpare (raciige) distribui (disdoni, disdividi); raciigi la
konsumadon; (- (e-m) skít úr hnefa) avare (ŝparege) doni (elmezuri); (- sér af) ŝpari siajn fortojn.
skammtur -s, -ar m porcio, (elmezurita) parto, - kvanto; (meðala-) dozo; (af skornum -i) ŝparem-a, e, en ŝparema (ŝpareme elmezurita (dozita), nesufiĉa, tromalgranda) kvanto (dozo).
skammur adj mallonga, mallongedaŭra; (innan skamms) post mallonga tempo, baldaŭ; (skammt
(hér) frá) mallongan vojon (distancon) de (ĉi tie).
skammvinnur adj mallongedaŭra, nedaŭra, efemera.
skán -ar, -ir f (himna, þunn húð) membrano, haŭteto; (mjög þunn) filmo; (hörð -) krusto; (lag)
tavol(et)o; (sauða-) tavolo de ŝafekskremento; sekigitaj tavoletoj de ŝafekskremento (ŝafofekaĵo,
uzata kiel brulaĵo por hejtado).
skána -aði v pliboniĝi; reboniĝi; plibeliĝi; resaniĝi.
skandera -aði v skandi.
Skandínavi -a, -ar m skandinavo.
skanki -a, -ar m membro; kruro; elstaraĵo.
skap -s n (gott eða illt) humoro; animstato; (geð, geðsmunir) temperamento; (skapgerð,
lyndiseinkunn) karaktero; (að sama -i) samrilate, en sama rilato (proporcio), en rilato al tio,
proporcie al (kun); (vera e-m að -i) plaĉi al iu; esti ŝatata; (vera e-ð næst -i) forte inkliniĝi (havi
fortan inklinon) fari ion; (hafa ekki - til) ne emi, ne havi emon (inklinon) al; (lítt við alþýðu -)
nepopulara.
skapa -aði v krei; fari; (ákveða - e-m aldur) destini (antaŭdecidi) ies (al iu la) aĝon (sorton, finon,
morton), destini la vivofinon (mortotagon) de iu, meti finon al ies vivo, mortigi iun.
skapadómur m fatalo, fatala dekreto (destino) de la sorto.
skapadægur n (de la sorto destinita) mortotago, (fatala) tago de morto.
skapanorn f diino de la sorto (fatalo, destino), parco.
skapari -a, -ar m kre-anto, -into; (skaparinn) La Kreinto, Dio.
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skapbráður adj (ek)kolerema, eksplodema karaktero, kun eksaltema temperamento, ekscitiĝema.
skapbrestur m karakterdifekto, difekto de la temperamento.
skapfátt adv (verða -) ekkoleri, ne plu povi reteni sian koleron (regi sian temperamenton), perdi
sian memregecon (egalanimecon).
skapfelldur adj (viðfelldinn) plaĉa; (þægilegur) agrabla.
skapferli -is n humoro, temperamento; karaktero.
skapfesta f karakterforteco, forteco de karaktero; firma karaktero.
skapgerð f karaktero; temperamento.
skapgóður adj (í eðli sínu, geðgóður) de dolĉa (milda, kvieta, facila) humoro (karaktero,
temperamento); (í góðu skapi) bonhumora, en gaja humoro.
skaplaus adj sentemperamenta, sen temperamento, senpasia; malvigla.
skaplegur adj (hóflegur) modera; (hæfilegur) konvena; (eðlilegur; venjulegur) natura, normala;
ordinara.
skaplyndi -is n humoro, (stato de) temperamento; karaktero.
skapmikill adj temperamenta, (de) pasia karaktero.
skapnaður -ar m formo, figuro.
skapofsi m impetega (furioza) temperamento (karaktero); furioz-o; -eco.
skaprauna adj (ergja) ĉagreni, aflikti la humoron; (áreita, espa, egna) ĉikani, inciti, provoki.
skapsmunir mpl temperamento; karaktero; animstato.
skapstyggja v inciti, kolerigi; ĉagreni.
skapstyggur adj incitiĝema, kolerema; en malbona humoro; kun ekscitiĝema karaktero.
-skapur -ar, -ir m -eco.
skápur -s, -ar m ŝranko; (veggskot) niĉo.
skapvargur m furioza karaktero, de senbrida temperamento; (kvenskass) megero, furio.
skapþungur adj en peza (melankolia, malgaja, deprimita) humoro; melankolia.
skar -s, skör n meĉocindro; meĉo; (gamalmenni) kadukulo; (taka af -ið) forigi ĉiun dubon; fari la
definitivan decidon, definitivigi; (blakta á -i) flagreti.
skár adv iom pli bone.
skara -aði v (- í eld, að eldi) inciti (agiti) la fajron; (- fram úr) superi, eldistingiĝi; (- upp úr, út af)
elstari; (- eld að sinni köku) skrapi la ardaĵon (fajron) al sia kuko, mieli sian propran kukon,
pensi pri si mem; (- skjöldum) rande borderi (garni) per ŝildoj, garni per ŝilda borderaĵo
(randaĵo); (- borð) kunfiksi (tabulojn) randon sur rando.
skára -aði v falĉi, falĉosulk(ig)i la herbejon (kampon).
skarbítur -s, -ar m meĉotondilo.
skarð -s, skörð n breĉ-o, -eto; (glufa, rifa) fendo; (skora) tranĉo; (fjall-) montpasejo, intermonto;
(höku-) kaveto de mentono, mentona kaveto; (- í vör) fendo en lipo, leporlipo; (skot-, rauf í
virkisvegg) krenelo; (- fyrir skildi) breĉo anstataŭ ŝildo, breĉo en la remparo; (fylla (bæta) í
skarðið) ŝtopi (plenigi) la breĉon, kompensi; (hlaupa í -ið) anstataŭi; (leikur) kuri en la breĉon.
skarða -aði v breĉ(ig)i, breĉet(ig)i; malpliigi, plimalgrandigi; (bera skarðan hlut frá borði) suferi
breĉon en la profito (akiraĵo, gajno); suferi maljustaĵon.
skarfakál n kokleario.
skarfur -s, -ar m kormorano.
skarhefill m foldrabotilo.
skari -a, -ar m (hópur, flokkur) grupo, aro, amaso; (frost-) frosta krusto, krusto de glaciiginta neĝo.
skári -a, -ar m falĉosulko.
skarifífill m aŭtuna leontodo.
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skarkali -a m bruego.
skarkoli m plateso.
skarlat -s n skarlato.
skarlatssótt f skarlatino.
skarn -s, skörn n malpuraĵo, koto; (úrgangur, rusl) rubo; (gæluorð, -ið mitt) kompatindulo.
skarnhaugur m rubejo; amaso da rubo (malpuraĵo; koto).
skarpleitur adj akretrajta, kun akraj (akutaj) trajtoj en la vizaĝo.
skarpskyggn adj akrevida; sagaca; posedanta akutan (akran) observadon.
skarpur adj (bitur, hvass) akra, akuta; (nákvæmur, hárfínn) subtila; (skarpskyggn) sagaca,
inteligenta, posedanta subtilan inteligentecon (intelekton); (ákafur, sterkur, fljótur) intensa;
impeta; akuta; forta; rapida; (beiskur) amara; (um eld) ard(ant)a.
skarpvitur adj sagaca, akresaĝa, posedanta subtilan saĝecon (inteligentecon, intelekton).
skárri adj iom pli bona; (upphrópun, - er það nú!) kia do!.
skarsúð f klintabula tegmento.
skart -s n ornam-o, -aĵo; pompo; lukso; ornama (luksa, pompa) vesto (kostumo).
skarta -aði v sin ornami, sin vesti en ornam(aĵ)o, sin orname (lukse, pompe) vesti.
skartgripur m ornamaĵo, juvelo.
skartkona f ornamiĝema (sinornamema) virino, mod(vest)ulino.
skartsýki fsenfl pasio al (por) ornam(aĵ)o.
skaröxi f adzo.
skásettur adj oblikva, kliniĝanta; oblikve kuŝanta (situanta, metita, fiksita).
ská-skera v, -sneiða v oblikve tranĉi, klintranĉi, beveli.
skass -, sköss n (virino) de senbrida (furioza) temperamento, furiozema virinaĉo, furio, megero.
skástrik n oblikva streko.
skata skötu, skötur f rajo.
skati -a, -ar m homo, viro.
skáti -a, -ar m skolto; (alþjóðlegt skátamót) ĵamboreo.
skatta -aði v (skattleggja) imposti, meti imposton (depagon) sur; tributi.
skattanefnd f impostkomisiono, komisiono de impostado.
skattheimtumaður m (imposto)kolektisto.
skatthol -s, - n skribmeblo.
skattkonungur m reĝo de tributlando, tributlanda reĝo, tributreĝo, tributodeva reĝo.
skattland n tributlando.
skattstjórn f (la) administracio de la impost(ad)o, (la) fisko.
skattur -s, -ar m (almennur) imposto; (gjöld) depago; (- skattskylds ríkis) tributo; (neyslu-) akcizo;
(litli -) intermanĝeto.
skattyrðast v kvereli, kolere interdisputi.
skauð -ar, -ir f sentaŭgulo; malkuraĝulo, timemulo.
skaut -s, - n (á segli, voð) angulo de velo (tuko), ŝkoto; (á fati) rand(pec)o, basko; (heim-; segul-)
poluso; magneta poluso; (kelta, barmur) sino, brusto; (höfuðfat) festa (nacikostuma, diadema)
kapvesto de Islandaninoj; (hafa (sigla) beggja -a byr) havi la venton en ambaŭ ŝkotoj (rekte post
si); (í -i framtíðarinnar) en la sino de la estonteco.
skautahlaup n glitkuro.
skautbúningur m diadema (naci)kostumo (de Islandaninoj).
skauti -a, -ar m glitŝuo(j); (einir, tvennir -) unu paro, du paroj da glitŝuoj; (hjóla-) radŝuoj.
ske -ði v okazi; estiĝi, fariĝi.
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skeffa -u, -ur f duonbuŝelo (18 l.).
skefill -ils, -lar m skrapilo; gratilo.
skefla -di v neĝi en amaso, amas(ig)e neĝi; fari (formi) neĝamasojn.
skefti -is, - n (á hníf) tenilo; (á byssu) kolbo; fusto.
skegg -s, - n barbo; (yfir-) lipharoj; (vanga-) vangharoj.
skeggbroddar mpl barbopikiloj.
skegghnífur m razilo.
skegghýjungur m barblan(ug)o, hirta barbo.
skeggræða v konversacii, (intime) interparoli, interbabili.
skeggstæði n barbofundo.
skeið -ar, -ar aŭ -ir f (mat-) kulero; (slíður) (tranĉil)ingo, glavingo; (draga hníf úr -um) elingigi
(nudigi) tranĉilon.
skeið -s, - n (rás, hlaup) kur(ad)o, vetkuro; (gangur hests) amblo; (skeiðvöllur) hipodromo, kurejo;
stadio; (vegalengd) vojspaco, distanco; stadio; (slétt svæði) ebena tereno (terspaco); (tími,
tímabil) tempo, spaco da tempo; periodo; tempo de vivo, aĝo; (stig) stadio; fazo.
skeiða -aði v ambli, amblekuri; kuradi.
skeiðgengur adj amblekura.
skeiðhlaup n vetkuro, kurkonkurso.
skeiðvatn n (saltpéturssýra) azota acido.
skeifa -u, -ur f hufofero; fero de kalkanumo; (setja á sig (beygja, gera) skeifu) plorkurbigi la buŝon,
formi (fari) hufoferon per la buŝo.
skeifulag n formo de hufofero, hufofera formo.
skeika -aði v erari; devii, erariri; erarpafi, maltrafi.
skeina -u, -ur v vundeto, gratvundo, skrapvundo.
skeinuhættur adj kiu facile vundas, danĝera.
skekkja -u, -ur f (halli) oblikveco, kliniĝo, nevertikaleco; malrekteco; (frávik) dekliniĝo, devio;
(villa) eraro; malĝusteco, malkorekteco.
skekta -u, -ur f boateto; kanoto.
skel -jar, -jar f (skurn; skorpa) ŝelo; krusto; (- dýra yfirleitt) karapaco; (lindýra, skeldýra) ŝelo;
konko; krusto, karapaco; (skriðdýra, skjaldböku, brynja) krusto, karapaco; kiraso; (skelfiskur;
kræklingur) markrustulo; mitulo; (einstök -) valvo (de konko), konkovalvo.
skeldýr n krustulo(j).
skeleggur adj akra; kuraĝa, sentima.
skelfilegur adj terura, timegiga; (gera -an) terurigi.
skelfing -ar, -ar f teruro, timego; (snöggur ótti, felmtur) paniko; (hvaða -) kia teruraĵo; (ógn,
ægileikur) terureco.
skelfiskur m mara ŝelmolusko, markrustulo, markonkulo, (speciale) mitulo.
skeljasandur m konkosabl(aĵ)o.
skelkaður adj terurita, terurfrapita, tim(eg)igita, ekkaptita de paniko.
skella -u, -ur f (blettur) makulo; (ber blettur) kalvo.
skella skall, skullum, skollið v (falla, detta) fali kun klako, klakfali, klaki; (regnið skall á rúðunni)
la pluvo klakis sur la vitro; (kastast á) ĵetiĝi, klak(eg)i kontraŭ.
skella -ti v (smella) klaki; (- í góm) klaki per lango; (- hurðinni) klakfermi (bru-, krakfermi) la
pordon; (saman lófum) klaki per la manoj, kunfrapi la manojn; (- á) surfali, eksplodi; (- upp úr,
upp yfir sig) rideksplodi, eksplodi per rido; (- e-m, fella) klakfaligi, ĵet(falig)i; (- skuldinni á) ĵeti
la kulpon sur.
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skellihlæja v bruege ridi, ridegi, rideksplodi, eksplodi per (eða de) rido.
skellihurð f memferma pordo.
skellinaðra f (skriðdýr) klakserpento, krotalo; (reiðhjól með hjálparvél) biciklo kun motoreto.
skellur -s, -ir m klako; (klak)frapo; bato; (tjón) perdo, malprospero, bato (de la sorto).
skelmir -is, -ar m petolulo; fripono.
skemill -ils, -lar m piedbenketo, skabelo.
skemma -u, -ur f tenejo, stokejo, provizejo, konservejo; fraŭlina (sinjorina) ĉambro (salono),
buduaro.
skemma -di v (spilla) difekti, damaĝi; putrigi; (eyðileggja) detrui; (vinna skemndarverk) saboti; ((laska) líffæri) lezi.
skemmd -ar, -ir f difekt(iĝ)o; damaĝo; putriĝo; lezo.
skemmdarverk n sabotaĵo.
skemmta -i v amuzi, plezurigi; (hafa ofan af fyrir) distri.
skemmtibátur m plezurboato, kanoto; jaĥto.
skemmtiferð f ekskurso; plezurveturo, -vojaĝo.
skemmtiferðamaður m turisto, plezurvojaĝanto; ekskursanto.
skemmtiganga f promen-o, -ado, -iro; (ganga skemmtigöngu) promeni, iri pro plezuro, iri promene.
skemmtigarður m promenĝardeno, promenejo, parko.
skemmtigöng npl aleo; avenuo.
skemmtilegur adj amuza, plezur-a; -iga, interes(ant)a.
skemmtiskip n plezurŝipo, jaĥto.
skemmtistaður m amuzejo; kazino.
skemmtun -ar, -anir f amuz-o, -iĝo, plezur-o, -iĝo; distr-o, -iĝo; (til -ar) por amuzo (plezuro).
skenkiborð n (skenkur) bufedo.
skenkja -ti v (en)verŝi (vinon en glason), (sur)meti manĝon sur teleron, disdoni vinon (manĝon);
(gefa) doni.
skenkjari -a, -ar m verŝisto.
skensa -aði v mokaludi, moki, moke (malice, sarkasme, pike) aludi, piki per vortoj.
skepna -u, -ur f (vera) estaĵo, kreit(aĵ)o; (dýr) animalo, besto; (húsdýr) bruto.
skepnuhirðing f (pri)zorg(ad)o pri la brutaro.
skepnuhöld npl kondiĉo de la brutaro.
skepnuskapur -ar m bruteco, besteco, bestaj inklinoj.
skeppa -u, -ur f duonbuŝelo (18 litroj).
sker -s, - n rifo, kaŝita roko (en la maro).
skera skar, skárum, skorið v tranĉi; (- fé, slátra) buĉi; (- út í tré) eltranĉi, skulpti; (- sig (í fingur))
sin tranĉvundi, tranĉ(vund)i al si fingron; (- í kýli) lanceti, tranĉmalfermi, entranĉi; (- upp mann)
operacii; (- upp korn) rikolti; (- e-ð af) de-, for-tranĉi; (- upp lík) sekci; (- við nögl sér) avara
doni, avari; (- úr e-u) decidi; determini.
skerast skarst, skárumst, skorist v tranĉiĝi; en-, tra-tranĉiĝi; sin streĉi; (- inn í hold) premtranĉ(iĝ)i;
(um línur og vegi) kruciĝi; (hvað sem í skerst) kio ajn okazos; (skerast í leikinn) interveni; (- úr
leik) sin retiri, retiriĝi; perfidi.
skerða -ti v (gera skarð) breĉet(ig)i; dentigi; randentranĉi; (minnka) malpliigi, malgrandigi.
skerfur -s, -ar m porcio, (elmezurita) parto.
skerjagarður m rifaro, rifa barilo, vico da rifoj.
skermur -s, -ar m ŝirmilo, (kamen)kapuĉo.
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skerpa -u f (biturleiki) akreco; (skarpskyggni) sagaceco, akrevideco, inteligenteco; (skorpa, lota)
atako, (energia) fortostreĉado.
skerpa -ti v akrigi.
skessa -u, -ur f gigantino; megero; gaja kaj bruema (petola) virino.
skeyta -ti v (- e-u, um e-ð) zorgi (pri), atenti ( pri); (- saman) kunigi; kunforĝi; kunligi; kunglui; (við) aligi; (- inn í) en-, inter-meti; (- skapi sínu á e-m) elverŝi sian koleron (sur iun).
skeyti -is, - n (sím-) telegramo, kablogramo; (hrað-) depeŝo, eksprestelegramo; (skotvopn)
ĵetarmilo; pafaĵo; sago, lanco.
skeytingarlaus adj malzorga; senatenta, senpripensa; facilanima.
skíðafæri n ski-ira, -kura kondiĉo, irebleco sur skioj.
skíðamaður m ski(kur)isto.
skíðasleði m skisledo.
skíðgarður m palisaro; kradbarilo.
skíði -is, - n skio, neĝ(o)glitilo; (fara á skíðum) ski-i, -kuri; (hval-) barto, balen-lameno, -aĵo;
(tréþynna) ligna lameno; brullignaĵo, brulŝtipo.
skíðishvalur m bartbaleno.
skíðloga v flame bruli, vigle bruli, flam(eg)i, esti en flamoj; (það -r í ofninum) la fajro flamas en la
forno.
skífa -u, -ur f plato, tavolo; (úr-) ciferplato; (þak- úr flögusteini) ardezo; (úr leir) tegolo; (úr tré)
ŝindo.
skiki -a, -ar m peco, strio (de lando).
skikkanlegur adj bonkonduta, honesta.
skikkja -u, -ur f (kápa) mantelo; (dómara-) talaro; (rómversk -) togo; (slá) pelerino.
skil -s, - n (bil) interspaco; (samskeyti) junto, kuniga interspaco; (aðgreining; sjá - á e-u) distingo;
distingi ion de (el) io, klare percepti ion; (þekking) kono, scio, inform(iĝ)o; (vita (kunna) góð - á
e-u) bone (ekzakte) scii pri, posedi bonegan (distingigan) konon (inform(iĝ)on) pri, esti bone
informita pri; (gera -) likvidi; plenumi pagon (devon), juste pagi; (koma til skila) liveri,
transdoni al iu; (standa í -um) akurate pagi (redoni); (fjár-, heimtur) plenumo (bona rezultato) de
la ŝafkolektado; (lög-) proceduro (procedaro) laŭleĝa.
skila -aði v (- e-u aftur) redoni; (- e-u til e-s) transdoni, liveri (leteron; kumunikaĵon, mesaĝon,
sciigon).
skilaboð npl buŝa komunikaĵo (mesaĝo, sciigo).
skilagóður adj fidinda, solida.
skilagrein f klarigo, priskribo, raporto, refer-aĵo, -ato.
skildagaháttur m kondiĉa modo, kondicionalo.
skildagi -a, -ar m (skilyrði) kondiĉo; (vinnuhjúa-) dunga fintago (limtempo), fintago de dungitoj.
skildingur -s, -ar m monero; mono; ŝilingo.
skilgetinn adj (laŭ)leĝa -, legitima infano.
skilgreina v difini; klarigi; distingi.
skilja -di v kompreni; (- að, - sundur) disigi, apartigi; (um hjón) separigi, eksedzigi; (- við e-n)
disiĝi de; forlasi; foriri de; adiaŭi; (- við, deyja) fari la lastan spiron, morti; (- eftir, yfirgefa)
forlasi; (láta eftir sig) postlasi; (- undan) escepti; ekskluzivi, eksterlasi; (um orð) subkompreni; (við konu sína) disiĝi (separiĝi) de sia edzino, eksedziĝi; (- á um e-ð) malkonsenti, havi
malsamajn opiniojn pri; malakordi; (eiga skilið) meriti, esti inda je, indi.
skiljanlega adv kompreneble, memkompreneble.
skilmáli -a, -ar m (skilyrði) kondiĉo; (samkomulag) interkonsento; konvencio, konvencia klaŭzo.
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skilmerkilegur adj klara, distingiĝa, komprenebla.
skilnaðarkveðja f forirsaluto, adiaŭo.
skilnaður -ar m disiĝo; foriro; adiaŭo; (- hjóna) eksedziĝo, separo; (að skilnaði) je (por) adiaŭo.
skilningarvit npl sentorgano(j), senso(j), sensaro, sentumo(j).
skilningsleysi -is n senkompren(em)o, manko de kompreno, malsaĝeco, stulteco.
skilningur -s m kompren-o; -povo; intelekto; prudento; inteligenteco, sprito; (merking, meining)
senco, signifo; (það er ofvaxið mínum skilningi) ĝi superas mian kompren-on, -povon, -eblecon.
skilríki -is, - n legitim-iloj, -aĵoj, dokumento, pruvo.
skilrúm n vando, apartigaĵo, apartiga muro.
skilveggur m vando.
skilvinda f (krem)apartigilo, centrifugo.
skilvís adj fidinda (en monaferoj), redonema, honesta.
skilvitlegur adj sensaĵa, sentumaĵa, sensacia; sensualisma; materia, fizika, korpa.
skilyrði -is, - n kondiĉo; (í samningum) (konvencia) klaŭzo.
skilyrðislaus adj senkondiĉa, absoluta, kategoria.
skima -aði v serĉe ridardi, ĉirkaŭrigardi, spioni ĉirkaŭ si.
skíma -u f malforta (krepuska) lumo, lumeto, krepusko.
skin -s n brilo.
skína skein, skinum, skinið v brili; (geisla) radii; (- af degi) (ek)tagiĝi, eklumiĝi, elkrepuskiĝi, la
taglumo naskiĝas; (gleðin skein úr andliti hans) lia vizaĝo radiis (brilis) de ĝojo; (láta e-ð - í
gegn) aludi, tuŝeti; (- í e-ð) videtiĝi, (tra)vidiĝi, montriĝi, obtuze vidiĝi (montriĝi); (það skein út
úr honum) tion oni povis klare vidi (legi) en (el) lia vizaĝo (mieno); (skininn, tærður) konsumita,
(for)velkigita, blankigita (de la suno).
skindauði m ŝajna morto, asfiksio.
skinfagur adj bele brilanta.
skin-heilagur, -helgur adj hipokrita, fisankta; bigota.
skinn -s, - n (húð) haŭto; (húð með hári, gæra, feldur) felo; (verkað loðskinn, feldur) pelto; (verkað
-, leður) ledo; (litað og þrykkt geita-) marokeno; (handrita-, skrá) veleno.
skinna -u, -ur f (þynna) lameno, lado, plato; (langband úr málmi, rafmagns leiðari) metala lato;
(skinnhandrit, Grá-) velena manuskripto, Grizveleno.
skinnari -a, -ar m (sútari) tanisto.
skinnavara f felvaro; pelt-varo, -aĵo.
skinnband n (á bók) leda bindo.
skinnbrækur fpl leda (fela) pantalono.
skinnga -aði v haŭtkovriĝi, kovriĝi per haŭto, cikatriĝi.
skinnhandrit n velena (pergamena) manuskripto, (manuskripto skribita sur) veleno (pergameno).
skinnhanski m leda ganto.
skinnhúfa f fela kapvesto (ĉapo), felĉapo.
skinnsokkur m leda ŝtrumpo, felŝtrumpo.
skinnspretta f (til lækninga) skarif(ik)o, tratranĉeto en la haŭto; (rispa) skrapvundo.
skip -s, - n ŝipo; (opið -, bátur) barko; boato; (- í kirkju) navo.
skipa -aði v (bjóða, - fyrir) ordoni; komandi; (- e-u niður) ordigi, kunordigi, aranĝi; (- í embætti)
(ordone) enoficigi, nomi en oficon; (- sæti, embætti) okupi (seĝon, oficon); (hafa engum á að -)
havi nenian subordigiton, komanditon, neniun por komandi, ordoni fari ion); (- mönnum) provizi
per viroj, vir(prov)izi; (- flokk með) aparteni al sama partio; (- upp vörum) elŝipigi, surlandigi
(varojn), malŝarĝi; enŝarĝi.
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skipaafgreiðsla f ŝipeksped-(ad)o; -ejo.
skipabúnaður m ŝipekipaĵo.
skipa-gengd f, -göngur fpl ŝipirado, ŝipveturado, navigacio.
skipakví f doko, baseno.
skipa-lega f, -lægi n ankr(ad)ejo, rodo.
skipamiðlari m ŝipperanto.
skipan f ord(ig)o, organizo.
skipaskurður m ŝipkanalo, navigebla kanalo.
skipaskoðun f (ekspertizista) ŝipinspekt(ad)o.
skipaskoðunarmaður m ŝipekspertizisto, ekspertiza ŝipinspektisto.
skipasmíðastöð f ŝip-konstruejo, -farejo.
skipasmiður m ŝipkonstruisto.
skipbrot n ŝippereo, ŝiprompiĝo.
skipbrotsmaður m ŝiprompeskaptinto, ŝiprompa eskaptinto, ŝiprompiĝulo.
skipgengur adj navigebla, irebla por ŝipoj, ŝipirebla.
skipherra m ŝipmastro, ŝipestro, kapitano.
skippund n ŝipfunto (320 kg.).
skipráðandi m ŝipekipisto, ŝipposedanto.
skipreiki -a m ŝiprompiĝo, grond(iĝ)o, surstrandiĝo.
skiprúm n loko en (sur) ŝipo; ŝiplito; (ráðast í -) sin dungigi kiel ŝipano.
skipsbátur m ŝipboato, (slúffa) ŝalupo.
skipsfarmur m ŝipŝarĝo, kargo.
skipsferð f ŝipveturo.
skipsfjöl f ferdeko; (stíga á -) enŝipiĝi, surŝipiĝi.
skipsflak n ŝiprompitaĵo.
skipsflauta f sireno.
skipshöfn f ŝipanaro.
skipskaði m ŝip-pereo, -rompiĝo, perdo de ŝipo.
skip-stjóri m, -stjórnarmaður m ŝipestro, ŝipmastro, kapitano.
skipstrand n grond(iĝ)o, surstrandiĝo.
skipstapi m ŝippereo, ŝipperdo.
skipta -i v (hluta sundur, deila) (dis)partigi, dividi; (úthluta) distribui, disdividi, disdoni; (breyta)
ŝanĝi; aliform(ig)i; transformi; transigi; (- ham) metamorfozi; (- yfir, símamál) komuti; (- e-u
með sér eða milli sín) interdividi, dividi inter si; (skiptast á hlutum) interŝanĝi; (skiptast á, vera á
víxl) alterni, laŭvice sinsekvi; (skiptast = kvíslast) (dis)branĉiĝi, (dis)forkiĝi; (- sér af e-u) sin
enmiksi, interveni; atenti, zorgi pri; (það skiptir engu) (tio) ne gravas, faras nenian diferencon,
estas sensignifa, havas nenian signifon; (- máli) gravi, havi signifon; koncerni (rilati) aferon; (við e-n) interrilati kun; komerci, interŝanĝi varojn; (svo árum (hundruðum) -) dum jaroj; en
centoj.
skiptaráðandi m sindiko (de notario).
skiptaréttur m divido-tribunalo, -ĵuĝistaro.
skiptavinur m kliento.
skipti npl (deiling, hlutun) divido, (dis)partigo, porciigo; (breyting) ŝanĝo, aliform(ig)o, transigo,
transform(ig)o; (ham-) metamorfozo; (á hlutum, sbr. (hnífa)kaup) interŝanĝo; (við-, af-)
interrilato; (sinn, eitt -) fojo; unufoje; unu fojon; (til skiptis) alterne, laŭ intermita ŝanĝo.
skiptiborð n komutilaro, tablo (tabulo) de komutilaro.
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skiptilykill m ŝanĝebla ŝraŭbilo.
skiptimynt f ŝanĝmono.
skiptir -is m (síma og járnbrautarmál) komutilo, komutatoro.
skiptispor n (járnbrauta) ŝanĝreloj, relforko, trakforko; relkomutilo.
skiptur adj dividita; (skiptar skoðanir) dividitaj (diversaj, variaj) opinioj, diferenco en opinioj.
skipulag n (regla) ordo; regul(ar)o; (fyrirkomulag) ordigo, aranĝo; organizo; (kerfi) sistemo.
skipulagsfrömuður m organizanto, -into.
skipulagsskrá f ĉarto de organizo (fondo), regularo.
skipulegur adj bone organizita, bone ordigita; (laŭ)orda, (laŭ)regula; (laŭ)sistema.
skipun -ar, -anir f (fyrir-) ordono, komando; (niður-) aranĝo, (kun)ordigo, organiz(ad)o, sistemigo;
(- í embætti) enoficigo, ennomo (de iu) en oficon; (koma - á) meti en ordo, (kun)ordigi; organizi;
sistemigi.
skipunarbréf n enoficiga rajtigilo, (diplomo), rajtiga dokumento por (en)ofic(iĝ)o.
skipverji -a, -ar m ŝipano.
skír adj klara; (hreinn) pura; (bjartur) luma.
skíra -ði v (- barn; kristna) doni nomon al, bapti; kristanigi; (hreinsa) purigi; klarigi; rafini.
skírari -a m baptanto, baptisto; (Jóhannes -) Johano la Baptisto.
skírdagur m Sankta-Ĵaŭdo.
skírlífi n ĉasteco.
skírlífur adj ĉasta.
skírn -ar, -ir f bapto, kristan-igo, -iĝo; (skemmri -) provizora (hejma) bapto; (taka -) akcepti bapton
(kristaniĝon), lasi sin bapti (kristanigi).
skírnarathöfn f baptoceremonio, bapta ceremonio.
skírnarfontur m baptujo, baptopelvo, -kuvo.
skírnarnafn n baptonomo, antaŭnomo.
skírnarsáttmáli m baptointerkonsento.
skírnarvottorð n baptatesto.
skírnarvottur m baptano; baptopatr(in)o.
skirpa -ti v kraĉi; (- út úr sér) elkraĉi; (hvæsa) sibli.
skirra -ti v malhelpi, forigi; (skirrast við e-ð) eviti.
skírskota -aði v (- e-u undir e-n, áfrýja) submeti (sub) ies juĝon, apelacii; (vitna í; vísa til) citi;
referenci.
skírskotun -ar f (áfrýjun) apelacio; (tilvitnun) cit(aĵ)o; (tilvísun) referenco; rilato; (með - til bréfs
yðar) rilate (en rilato) al via (rilatante vian) letero(n); kun referenco al via letero.
skírteini -is, - n atestilo, pruvdokumento, diplomo.
skita -u f diareo, lakso.
skíta skeit, skitum, skitið v (vulg.) koti, feki; (- út) malpurigi, fari kota, (lasta) superŝuti iun per
koto, mallaŭdi, kalumnii.
skíthæll m malnoblulo, senhontulo.
skitinn adj (skítugur) malpura, kota.
skítur -s, -ir m malpuraĵo, koto; fekaĵo, ekskremento.
skjágluggi m baŭdruĉa fenestro.
skjal -s, skjöl n dokumento, papero; (dómgerðir, mál-) akto; (viðurkenningar-) diplomo.
skjalafals n dokumentfalsado.
skjalahirsla f arkivujo.
skjalaritari m notario; aktisto.
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skjalasafn n arkivo; arkivejo.
skjalataska f paperujo, dokumentujo, teko.
skjalavörður m arkivisto.
skjaldarmerki n blazono, blazonŝildo; insigno.
skjaldarmerkjafræði fsenfl heraldiko.
skjaldbaka -böku, -bökur f testudo.
skjaldborg f ŝildbarilo, remparo.
skjaldbökubróðir m (matur) testudofrato, falsa testudo.
skjaldbökuskel f testuda kiraso (karapaco).
skjaldkirtill m tiroido, tiroida glando.
skjaldmær f amazono.
skjaldsveinn m ŝildportisto, paĝio.
skjálfa skalf, skulfum, skolfið v tremi; (- af kulda) frostotremi, tremi pro frosto.
skjalfesta v dokumenti.
skjálfraddaður adj tremvoĉa, per tremanta voĉo.
skjálfti -a m tremo; skuetiĝo.
skjálgra -aði v skuetiĝi, ŝanceliĝi.
skjálgsaugu npl strab(ant)aj okuloj.
skjall -s n (hól, smjaður) flat(ad)o, trolaŭdo, incene(ad)o; (gullhamrar) komplimento; (himna á
eggi) blanka membrano de ovo.
skjallahvítur adj ovo-, neĝoblanka, bril(e)blanka.
skjallegur adj dokument-a, -ita.
skjannalegur adj malgrasa kaj paleca en la vizaĝo, malgrastrajta; blankeca laŭaspekto; de kriantaj
koloroj.
skjár skjás, skjáir m baŭdruĉo (en fenestro), baŭdruĉa fenestro; luko; (glenna upp skjáinn) vaste
malfermi (malfermegi) la okulojn.
skjátlast -aðist v erari.
skjóða -u, -ur f felsako.
skjól -s, - n ŝirm(ej)o; (athvarf, griðastaður, hæli) rifuĝ(ej)o; azilo.
skjóla -u, -ur f sitelo.
skjólborð n ŝirmtabulo (sur boato); ferdeka balustrado (sur ŝipo), boatrando; (hléborð) malventa
flanko.
skjólgóður adj ŝirmdona, donanta bonan ŝirmon; (hlýr) varma.
skjólshús n rifuĝejo; (skjóta -i yfir) doni rifuĝ(ej)on al; lasi al iu noktorestadon (tranoktadon).
skjólstæði n protekt(ad)o.
skjólstæðingur -s, -ar m protektata persono, protektato; zorgato; defendato; (viðskiptamaður lækna
og lögfræðinga) kliento.
skjómi -a, -ar m brilo; (brilanta) glavo.
skjór skjós, skjóar m (fugl) pigo.
skjóta skaut, skutum, skotið v pafi; (- til bana) mortpafi; (- spjóti) ĵeti lancon; (- af byssu, boga) pafi
per pafilo (pafarko); (- á e-ð, e-n) pafi kontraŭ (eða al) io (iu); (- til marks, hæfis) pafi al
(kontraŭ) celtabulo; (- loku fyrir) rigli, (el)ŝlosi; (- máli sínu til e-s) (sub)meti sian aferon
(proceson) sub ies juĝon; apelacii al (supera instanco); (- saman fé) komune kontribui monon; (e-m undan) lasi iun (helpi al iu) eskapi; (- e-u undan) forkaŝi; (- skelk í bringu) ektimigi,
ekteruri, terurfrapi; (- augunum) okul-i, -adi, -umi, ĵeti la rigardon, ĵeti oblikvan rigardon al.
skjótlega adv rapide; subite; baldaŭ.
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skjótráður adj (tro)rapiddecida.
skjótt adv (fljótlega) rapide; (bráðlega) baldaŭ; (skyndilega) subite.
skjóttur adj makulita, dukolora, kolormakulita.
skjótur adj rapida.
skjótvirkur adj rapid-labora, -aga; rapid-efika.
skjögra -aði v ŝancel-iĝi; -iri.
skjögta -i v iri mallongan distancon; vagi.
skjöldóttur adj (kolor)makulita.
skjöldur skjaldar, skildir m ŝildo; (koma e-m í opna skjöldu) surprizi iun; ataki neatendite; (leika
tveim skjöldum) paroli per du langoj, havi langon falseman.
skjöplast -aðist v erari.
sko v (imperativo) rigardu, vidu.
skóari -a, -ar m ŝuisto, botisto.
skóáburður m ŝuŝmiraĵo, ciro.
skóbót f ŝuflikaĵo.
skóburstari m ŝupoluristo, ciristo.
skoða -aði v (horfa á) rigardi; (rannsaka) ekzameni, esplori; observi; (líta eftir, athuga) kontroli; (með sérþekkingu, - skip) ekspertizi; (íhuga) konsideri, pripensi.
skoðanabróðir m samideano; samopiniulo, opiniofrato.
skoðanamunur m disopinio, diferenco (diverseco) de opinioj; malkonsento.
skoðun -ar, -anir f (álit) opinio; (eftirlit, athugun, rannsókn) kontrolo, ekzameno, esploro;
inspekt(ad)o; (fagleg -, virðing) ekspertizo.
skoðunarmaður m inspekt-isto, -oro; ekspertizisto.
skoðunar-stöð f, -turn m observatorio.
skoðunarsvið n scenejo.
skóf -ar, -ir f (í potti) skrapaĵo; (í höfði o. fl.) skvamo; (á steinum, jurt) likeno.
skófatnaður m piedvest-oj, -aĵo, ŝuoj kaj botoj.
skófla -u, -ur f ŝovelilo, fosilo.
skógardís f arbara nimfo, driado.
skógarfræði fsenfl forstoscienco.
skógarguð m arbara diaĵo, faŭno; (grískur) satiruso.
skógarhögg n arbhakado.
skógarkjarr n arbetaro.
skógarmaður m (sekur -) ekzilito, proskribito.
skógarsnípa f (fugl) skolopo.
skógarvörður m arbar(gard)isto, arbara inspektisto; ĉasgardisto.
skógarþröstur m turdo; (svartþröstur) merlo.
skógarþykkni n arbara dens-ejo,-aĵo.
skógfræðingur -s, -ar m forstisto, arbarkulturisto.
skógerð f ŝu(far)ado, ŝufabrikado; ŝufarejo, ŝufabriko.
skóggyðja f arbara nimfo, driado.
skógrækt f arbarkultur(ad)o, forstado.
skógur -s, -ar m arbaro; (ræktaður) forsto.
skóhlíf f galoŝo.
skóhorn n ŝukorno.
skokka -aði v troti.
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skola -aði v (fin)lavi, tralavi, gargari; (e-u skolar á land) ondo-ŝoviĝas, -laviĝas (al la bordo
(strando)); (skolast til) kripliĝi, esti misdirita, misveriĝi.
skóla -aði v disciplini, dresi, instrui.
skólaagi m lerneja disciplino.
skólabekkur m (sætið) (lerneja) benko; (deildin) klaso.
skólaborð n lerneja tablo; (púlt) pupitro.
skólabróðir m lerneja kamarado, samlernejano.
skólaganga f vizitado (irado) al lernejo, lernejvizitado, studado.
skólagenginn m trapasinta lernejan instruadon, lernejinstruita.
skólameistari m mastro de lernejo, lerneja mastro, lernejestro; rektoro.
skólanám n lernado, studado (ĉe lernejo).
skólanemandi m lernanto, studanto; disĉiplo, lernejano.
skólasetniug f malfermo de la lernejo (lerneja sezono).
skólaskip n ekzercoŝipo, militekzerca ŝipo.
skólaskylda f lernodevo.
skólasmíði f (handavinna) slojdo, (lerneja) manlaborado.
skólaspeki fsenfl skolastiko.
skólastjóri -a, -ar m lernejestro; rektoro.
skólaumsjónarmaður m inspektoro (de lernejo).
skólauppsögn f fermo de la lernejo (lerneja sezono).
skólavist f restado en lernejo; lerneja tempo, lernejaj tagoj.
skolbrúnn adj palbruna, grizbruna, malhela.
skóli -a, -ar m lernejo; (skólastefna) skolo.
skollabrækur fpl riĉaĵodona diabla pantalono.
skollaleikur m blindludo.
skollaeyru npl vulporeloj; (skella -eyrunum við) alturni la surdan orelon, preteraŭdi, neglekti.
skollafingur m (jurt) likopodio.
skollafótur m (jurt) ekviseto.
skollaþýska f ĵargono, lingvaĉo.
skolli -a, -ar m (refur, tófa) vulpo; (djöfull, fjandi) diablo; (það er - kalt) estas diable (terure)
malvarme (diabla (terura) malvarmo); (hver skollinn) kia diablo.
skólp -s n malpura akvo; malpura fluaĵo.
skólpdýr n infuzoroj.
skólpræsi n malpurakva defluilo, strata defluilo, kloako, stratkanaleto.
skoltur -s, -ar m (kjálki) makselo; (kjaftur) buŝego.
skondra -aði v salteti, troti; ruliĝ-i, -fali, -ĵetiĝi; rul-i, -ĵeti, -ŝovi.
skonnorta -u, -ur f skuno.
skonrok -s n sekala biskvito, skuna biskvito.
skonsa -u, -ur f ĉambreto, kamero.
skop -s n moko, ironio.
skopast -aðist v (- að) moki, ironii, ridindigi.
skopkvæði n satiro, satira (burleska) poemo.
skoplegur adj komika, ridinda, burleska.
skopleikur m satira (burleska) teatraĵo (ludo), revuo; (grófur) farso.
skopmynd f karikaturo, mokbildo.
skoppa -aði v salteti, turnsvingiĝi, turnsalteti; rulĵetiĝi.
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skopparakringla f turbo, turnsvingilo.
skopra -aði v rul-i, -ĵeti; -iĝi, -ĵetiĝi, -salteti; saltekuri.
skopstæling f parodio, travestio.
skór skós, skór m ŝuo.
skora -u, -ur f sulko, entranĉo; (rauf) fend(et)o; (skor, skarð) breĉ(et)o; (gróp fyrir rennilok)
ŝovsulko.
skora -aði v (- mark) fari golon, engoligi la pilkon; (- á e-n) voki; elvoki, defii; provoki; (- á hólm)
elvoki (inviti, provoki) al (defii pri) duelo (batalo).
skorða -aði v trabe subteni (apogi), apogi per traboj; (setja (reisa) skorður við e-u) malhelpi, haltigi;
(ganga úr skorðum) elpuŝiĝi (moviĝi, ŝoviĝi) el sia loko (pozicio), senordiĝi, perdi la ekvilibron.
skordýr n insekto.
skordýrafræði fsenfl entomologio.
skóreim f (ŝu)laĉo.
skorinorður adj malkaŝ(em)a; (gagnorður) konciza.
skotkvikindi n insekt-o; -aĉo, fiinsekto.
skorningur -s, -ar m sulko, kav(aĵ)o.
skorpa -u, -ur f krusto; (lota) mallonga seninterrompa peno (laboro).
skorpna -aði v krustiĝi, ŝrumpi.
skorpusteik f krustrostaĵo; pasteĉo.
skorsteinn m (reykháfur) kamentubo, fumtubo.
skortur -s m manko, nesufiĉo (da bezonaĵoj); (hungur) malsato.
skósmíði fsenfl ŝu(far)ado, ŝufabrikado.
skósmiður m ŝuisto, botisto.
skósóli m (ŝu)plando.
skósveinn m servisto; (herbergisþjónn höfðingja) lakeo; (hirð-, riddara-sveinn) paĝio.
skósverta f ŝunigraĵo, nigra ciro, nigra ŝupoluraĵo.
skot -s, - n (úr byssu, boga) pafo; (í byssu, hleðsla) pafaĵo, ŝarg(aĵ)o; kuglo; ĵetaĵo; (það er - í
byssunni) la pafilo estas ŝargita; (skotið kom í (hitti) mig) la kuglo (pafaĵo, ĵetaĵo) trafis min
(atingis min); (horn í herbergi) (nigra) anguleto; (vegg-) niĉo; (lokrekkja) alkovo.
skotaskuld f (verða ekki - úr því) ne esti malfacila (por).
skotauga n pafaperturo, embrazuro.
skotfæri n (skotlengd, í -) (en; ekster) pafdistanco, trafdistanco; pafatingo; ĵetdistanco; (skotföng)
paf(arm)iloj; pafaĵo, municio.
skotgarður m reduto; (götuvirki) barikado.
skotgröf f paffosaĵo, tranĉeo.
skotheldur adj pafo-, kuglo-firma, -rezista.
skot-henda -u, -ur f, -hending f duonrimo.
skothríð f pafado, bombardado, salvo.
skothundur m ĉashundo.
skothylki n kartoĉo.
Skoti -a, -ar m skot-o, -landano.
skotmaður m pafisto; kanonisto; harpunisto; lancoĵetanto; (refa- skytta) vulpoĉasisto.
skotmál n paf-, traf-distanco, ĵetdistanco; pafcelo, celtabulo.
skotmark n pafcelo, celtabulo.
skotra -aði v ŝovi; puŝi; ĵeti; (- augunum) ŝtelrigardi, oblikve ĵeti la rigardon.
skotrauf f krenelo.
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skotsilfur n poŝmono, spezmono.
skotskarð n krenelo.
skotspjót n ĵetlanco.
skotspónn m celtabulo, pafcelo.
skott -s, - n vosto (de hundo, kato, vulpo).
skotthúfa f tufĉapo, (speciale la islanda virinkostuma) kvastĉapo.
skottulæknir m ĉarlatano, empiraĉa kuracisto.
skotull f fulmkotono.
skotvígi n reduto; barikado; fortikaĵo.
skotvirki n fortikaĵo.
skotvopn n pafarmiloj; ĵetarmiloj.
skóvarp n ŝurando, ŝuborderaĵo.
skoskur adj skot-a, -landa; (um lit) kvadrat-(um)ita, -strekita.
skóþvengur m ŝulaĉo.
skrá -(a)r, -r f (læsing) seruro; (upptalning) etato; listo; registro; tabelo; (efnis-) listo de enhavo,
indekso; (verð-, vöru-) prezlisto, katalogo; (leik-) programo; (leikrita-, hlutverka-) repertuaro; (yfir eigur og innbú) (listo de) inventaro; (félagatal, nafna-, stúdenta, jarðatal) matrikulo; (skinn,
bókfell) veleno, pergameno; (skjal) dokumento; ĉarto.
skrá -ði v (en)skribi; (en)registri; dokumenti; verki.
skráargat n ŝlosiltruo.
skraddaraiðn f tajlora metio.
skraddaraþankar mpl „tajlora cerbumado“, laikismo.
skraddari -a, -ar m tajloro.
skrafa -aði v babili; (- saman) interbabili, intime (familiare) interparoli, konversacii; (það er
skrafað) oni diras, oni klaĉas.
skrafhreifinn adj babilema, (amuze) konversaciema, parolema.
skrafskjóða f babilaĉulino, klaĉulino.
skráma -u, -ur f vundeto, supraĵa vundo, skrapvund(et)o; gratvundo; (ör) cikatro.
skrambi -a m diablo.
skran -s n senvaloraĵo, senutilaĵo, rubo; brokantaĵo.
skráning -ar, -ar f (en)skribado, (en)registrado; verkado.
skransali -a, -ar m brokantisto; (umferða-) kolportisto.
skrapa -aði v skrapi.
skrapatól n difektita objekto, sentaŭgaĵo, kadukaĵo.
skrápdýr n ekinodermoj, pikhaŭtuloj.
skrápur -s, -ar m pikhaŭto, ŝarkhaŭto.
skrásetja v (en)registri; katalogi; (en)matrikuli; (en)kroniki.
skratti -a, -ar m diablo, Satano; monstro.
skraufa -aði v susuri, kraketi.
skraufþurr adj traseka, krakseka.
skraut -s n ornam(aĵ)o; (viðhöfn, dýrð) pompo; (munaður, óhóf) lukso; (list-, skreyting) dekoracio;
(- á hlutum, fatnaði) ornama garnaĵo, garnituro.
skrautband n (á bók) ornama (luksa) bindaĵo.
skraut-blóm n, -jurt f ornama (dekoracia) floro (planto).
skrautbúa v ornami, orname garni, garnituri; (- sig) sin orname (pompe, lukse, riĉe) vesti.
skrautbygging f pompa (luksa) konstruaĵo (domo).
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skrautgjarn adj ornam-ama, -ema, dekoraci-ama, -ema.
skrautgripasali -a, -ar m juvelisto.
skrautgripur m ornamaĵo, juvelo.
skrauthlið n portalo.
skrautker n ornamita (dekor(aci)ita, pompa) vazo.
skrautklæði n ornama (pompa, luksa) vesto, orname garnitaj (garnituritaj) vestoj.
skrautlegur adj belega, ornam-a, -ita, orname garnita, riĉe garniturita; dekoraci-a, -ita; pompa;
luksa.
skrautlýsing f ornama (festa) lumigado, ilumin(ad)o.
skrautrammi m (á titilblaði o. fl.) kartuŝo; ornama kadro.
skrautritun f ornamskribo, kaligrafio.
skráveifa f malutilo, damaĝo; malica ruzaĵo; (fuglahræða) birdtimigilo, ĉifonfiguro.
skráþurr adj traseka, krakseka.
skref -s, - n paŝo.
skrefa -aði v paŝ-igi, -egi.
skrefdrjúgur adj grand-, longpaŝa.
skrefhár adj longkrura.
skreið -ar f sekigita fiŝo (moruo), sekfiŝo.
skreiðast skreiddist v ramp-i, -iri.
skreipur adj glitiga.
skreppa skrapp, skruppum, skroppið v (renna) gliti; (- saman) ŝrumpi, plimalvastiĝi; (- eitthvað) iri
por momento (mallonga tempo); kuri; ekskurseti; (- eftir e-u) kuri por venigi ion.
skreyta -tti v ornami; orname garni, garnituri; (list-, prýða) dekor-i, -acii, plibeligi; (- (bók)
myndum) ilustri; (- ljósum) ilumini.
skreytinn adj malverema, mensogema.
skreytni fsenfl malver(aĵ)o, mensogo.
skrið -s n ramp(ad)o; (-ur) rapida glit(ad)o (antaŭenmoviĝo).
skriða -u, -ur f glitaĵo, glitiĝo de tero (neĝo, koto), terglit(iĝ)o; (snjó-) lavango, neĝglit(iĝ)o.
skríða skreið, skriðum, skriðið v rampi; (renna áfram) rapide (antaŭen)gliti; (láta til skarar - )
finofari, definitivigi, fari la definitivan decidon (finofaran atakon); (- saman, hressast) iom post
iom resaniĝi; (um orma) (re)kunkreski; kunrampi.
skrið-bytta f, -ljós n lanterno.
skriðdreki m tanko.
skrið-dýr n, -kvikindi n rampulo, rampa besto, reptilio.
skriðjökull m glacirivero, rampa glaciaro.
skriðmælir m logo, rapidmezurilo.
skriðna -aði v (dis)gliti, glitfali.
skriðuhlaup n lavango, terglit(iĝ)o.
skriður -ar m antaŭenglit(ad)o; rapideco.
skrifa -aði v skribi; (- bók, semja) verki; (- e-ð hjá sér) noti; (- utan á bréf) adresi; (- hjá e-m) debeti,
malkrediti, enskribi en ies konton; (- vel, illa) bele (malbele) skribi; (- nafn sitt undir) subskribi;
(- e-ð af) transskribi, kopii; (eins og skrifað stendur) kiel estas skribite; (vera skrifandi) sci(pov)i
skribi; (skrifast á við) korespondi kun.
skrifari -a, -ar m skribisto; skriboficisto, kontoristo; (ritari félags) sekretario.
skrifborð n skrib(o)tablo.
skriffinnska -u f pedanta (rutina) skribado, burokratismo.
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skrif-færi npl, -föng npl skribil-oj, -aro.
skriflegur adj skriba.
skrifli -is, - n ĉifono, senvaloraĵo, eluzitaĵo, eluzita objekto.
skrifstofa f (skrib)oficejo, kontoro; skrib-ejo, -ĉambro.
skrifstofumaður m skrib(ofic)isto, kontoristo.
skrifta -aði v konfesi; (taka til -) konfes-igi, -preni, -ricevi.
skriftabarn n konfesanto.
skriftafaðir m konfes-iganto, -prenanto.
skriftamál npl konfes(ad)o.
skriftastóll m konfesejo.
skriftlærður adj estanta skribisto; scianta (la arton) skribi; scianta la (antikvan) leĝon, leĝo- scianta.
skrika -aði v gliteti; (- fótur) paŝ-glit(et)i, -faleti, duonfali, stumbli.
skríkja -ti v pepi, pepe krii, krieti.
skríll -s m popolaĉo, kruda (vulgara) homamaso, plebo.
skrímsli -is, - n monstro; ĥimero.
skrimta -i v stertoreti; grinci; (tóra) veget(ad)i, sin mizere vivteni.
skrín -s, - n ujo, skatol(et)o, kest(et)o; (- helgra dóma) relikvujo, sanktujo.
skringilegur adj komika; burleska; stranga, kurioza.
skrínukostur m kestmanĝaĵo.
skrípaleikur m groteska ludo (teatraĵo, revuo), farso; (skrípalæti) burleskaĵo, histrionaĵo, groteskaĵo,
groteska sintenado (gesto).
skrípamynd f groteska desegnaĵo (bildo), karikaturo; (kvikmynd) groteska filmo (movbildo), farso;
(ófreskja) monstro, monstra figuro.
skrípi -is, - n (groteska) monstro, monstra figuro.
skrítilegur, skrítinn adj (undarlegur, einkennilegur) stranga; (kynlegur, skringilegur, sjaldgæfur)
kurioza; (skringilegur, hlægilegur) komika, burleska, rid-inda, -iga; (skemmtilegur) amuza,
interesa.
skrítla -u, -ur f anekdoto, sprita (humora) rakonteto.
skrjáfa -aði v susuri, knareti.
skrjóður -s, -ar m kaduk(iĝint)a objekto; kadukulo.
skro -s n maĉtabako.
skrokkur m korpo; ŝipkorpo; (dauður -) mort(int)a korpo, kadavro; (ganga í - á e-m) senindulge
plagi (peti, demandi).
skrolla -ti v pendi (kuŝi, sidi) malfirme (malstrikte); pufi; ruli tien kaj reen; (vera gormæltur)
kartavi.
skrolltómur adj tute malplena.
skrópa -aði v preterlasi lernejon (lecionon) pro ŝajnigita (fikciita) malsano, malzorge (neglekte)
foresti (el leciono).
skrúð -s n ornam(aĵ)o, dekoracio; garnituro.
skrudda -u, -ur f libraĉo, eluzita (ĉifonita) malnova libro.
skrúðganga f procesio, parada iro.
skrúðhús n sakristio.
skrúði -a, -ar m ornamaĵo, ornama (festa) kostumo; (presta-) ornato.
skruðningur -s m rul-sono, -bruo.
skrúfa -u, -ur f ŝraŭb-o; -i; (á skipi, flugvél) helico.
skrúfgangur m helico, helica kanelaro, ŝraŭbkaneloj.
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skrúfjárn n ŝraŭbilo.
skrúflykill m ŝraŭbingturnilo.
skrúfró f ŝraŭbingo.
skrúfsnitti n ŝraŭbigilo.
skrúfstigi n ŝraŭbforma (helica) ŝtuparo, spiralŝtuparo.
skrúfstykki n ŝraŭbtenilo.
skrugga -u, -ur f tondro.
skrugguhljóð n sono (krak(eg)o, (rul)bru(eg)o) de tondro, tondra sono (bru(eg)o, krak(eg)o).
skrum -s n fanfaron(aĵ)o, -i, bombast-o, -i; ĉarlatan-ado, -i, senenhava vortparado.
skrumari -a, -ar m fanfaronulo; ĉarlatano.
skrumauglýsing f ĉarlatana reklamo, tamtamo.
skrýða -ddi v ornami, dekor-i, -acii, vesti en festa (ornama) kostumo (vesto); (- prest) ornati, vesti
en ornaton; (- sig, skrýðast) sin orname (feste) vesti (kostumi), sin vesti en ornama (festa)
kostumo (vesto); (um messuskrúða) sin ornati.
skrykkjóttur adj (bugðóttur) kurbiĝa, zigzaga, serpentuma; (óstöðugur) nekonstanta, intermita, kun
intermitoj, kun intermitaj startoj (puŝoj, ektiroj, ekmovoj).
skræða -u, -ur f malnova libro, libraĉo.
skræfa -u, -ur f malkuraĝulo, timulo.
skræk-hljóða, -róma adj akutesona, akresona; akutevoĉa, kun akutesona voĉo.
skrækja -ti v akute (akre) kriegi (blekegi), pepe krii.
skræla -di v (þurrka) velksekigi, rostsekigi; (flysja, hýða) senŝeligi, elŝeligi.
skrælingi -ja, -jar m (ruddi) barbaro; (Grænlendingur, fornt) Eskimo.
skrælingja-bragur m, -háttur m, -skapur m barbaraĵo, barbara ago, konduto, kutimo.
skrælingur -s m ŝelo, ŝelpecoj.
skrælna -aði v velksekiĝi, velki.
skræmta -i v eligi sonon.
skræpóttur adj brilkolora, fibrila; kriante mikskolora.
skröksaga f mensoga (fikcia, fabela) rakonto, mirrakonto, fabelo.
skröksýki fsenfl mensogomanio, pseŭdomanio.
skrökva -aði v diri malveron, mensogi.
skrölta -i v klak(ad)i, klakbrui.
skröltormur m klakserpento, krotalo.
skrönglast -aðist v sin antaŭentreni, pene iradi.
skúfaður adj kvastita, garnita per kvastoj.
skúffa -u, -ur f tirkesto.
skúf-gras n, -gresi n kvastherbo.
skúfhólkur m kvastoĉapa tubeto.
skúfur -s, -ar m tufo; (dúskur) kvasto; (mjaðmarsin) kokstendeno.
skuggalegur adj ombr-a, -iĝa, -eca; malhel(ec)a; mallum(ec)a, krepusk(ec)a; (- á svipinn)
ombromiena, kun ombr(ec)a (suspektinda) mieno.
skuggamynd f lumbildo, bildo de magia lanterno; (svartmynd, hliðarmynd) silueto, ombra bildo.
skuggamyndavél f lumbilda aparato, magia lanterno.
skuggsæll adj ombro-riĉa, -plena; (- staður) ombraĵo, subombro.
skuggi -a, -ar m ombro; (forsæla) ombraĵo, subombro.
skuggsjá -r, -r f spegulo.
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skuggsýnn adj krepuska lumo, krepuske; (það er (fer) að verða skuggsýnt) (jam) krepuskiĝas, la
krepusko (baldaŭ) surfal-as, -(os).
skuld -ar, -ir f ŝuldo; (sök) kulpo; kaŭzo; (skuldadálkur í verslunarreikningi) debeto; (skuldir í
efnahagsreikningi) pasivo; (útistandandi skuldir) bonhavo, bonhavaj ŝuldoj, ŝuldoj de ŝuldantoj
(debitoroj); (kaupa í -) aĉeti kredite (ŝulde); (vera -um vafinn) droni en ŝuldoj, sidi en ŝuldoj ĝis
super la ŝultroj (ĝis la oreloj); (skella -inni á e-n) ĵeti (meti) la kulpon (ŝuldon) sur iun; (fyrir
guðs -) pro Dio; (fyrir þá -) pro tio, tial, pro tiu kaŭzo, kaŭze de tio, tiakaŭze.
skulda -aði v ŝuldi; (- e-n fyrir e-u) ŝuldigi, debeti, malkrediti.
skuldabréf n ŝuldatesto, obligacio.
skuldadagar mpl pagdato, paglimo, tago de repago; (kemur að skuldadögunum) venos la pagdato,
venos la tago de la repago.
skuldakrafa f pagpostulo (de ŝuldoj).
skuldalið n familio, parencaro, hejmanaro.
skuldalúkning f pago (likvido) de ŝuldoj, kvitiĝo.
skuldari -a, -ar m ŝuldanto, debitoro.
skuldareigandi m ŝuldato, kreditoro.
skuldaskiptabanki m ĝirobanko.
skuldaskipti npl transpago (de ŝuldoj), ĝir(ad)o.
skuldbinda v ŝuld-igi; -iĝi, ŝuldligi, devigi.
skuldheimta f enkasigado (enkolektado) (de ŝuldoj), ŝuldkolektado.
skuldheimtumaður m (lánardrottinn) kreditoro, ŝuldato; (innheimtumaður) enkasigisto,
ŝuldenkolektisto.
skuldlaus adj senŝulda, kvita.
skuldugur adj ŝuldanta, esti en ŝuldoj; (vera e-m -) ŝuldi al iu.
skuldunautur m ŝuldanto; debitoro.
skulu skal v voli; devi; (einnig myndað með sagnendingunum: -os, -us, -u); ja; (ég skal (bráðum)
gera það) mi ja faros (volas fari) ĝin; (ég (en ekki þú) skal gera það) mi faru ĝin; (til þess að
hann skyldi ekki deyja) por ke li ne mortu; (ég skyldi fara, ef ég gæti) mi ja irus, se mi povus;
(þig skal ekkert skorta) (mi zorgos ke) nenio ja mankos al vi; (ég skal skrifa) mi ja skribos (al
vi); (við skulum reyna) ni provu; (ungur má, en gamall skal (deyja)) juna povas, sed maljuna
devas (morti).
skúm -s n (mygla) ŝim(aĵ)o; (froða) ŝaŭmo.
skúmaskot n malluma anguleto (niĉo); kaŝlok(et)o; rifuĝejo.
skúmur -s, -ar m (fugl) lestro (arkta); (kjafta-) babilaĉulo, klaĉulo.
skunda -aði v iri; rapid(ir)i.
skunkur -s, -ar m (þefdýr) mefito.
skupla -u, -ur f kaptuko.
skúr -s -ar m (kofi) kabano, budo; (bíl-) garaĝo; remizo; (regn-) mallongedaŭra pluvo, pluv(o)duŝo.
skúra-drög npl, -leiðingar fpl intermitaj pluvduŝoj.
skúra-flóki m, -ský n nimbuso, pluvoporta nubo.
skurðaðgerð f operacio.
skurðarborð n operacia tablo.
skurðar-depill m, -punktur m kruciĝpunkto, tranĉpunkto.
skurðarfé n buĉŝafoj.
skurðgoð n idolo; (átrúnaðargoð, einkum svertingja) fetiĉo.
skurðgoðadýrkandi m idolano; fetiĉadoranto, adoranto de fetiĉoj.
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skurðgoðadýrkun f idolismo, idolkulto, kulto de idoloj; fetiĉismo.
skurðhagur adj lerta en (la arto de) skulptado (eltranĉado).
skurðhnífur m (til fjárskurðar) buĉtranĉilo; (til uppskurðar) kirurgia tranĉileto, lanceto; (til
líkskurðar) skalpelo, bisturio, sekcia tranĉileto.
skurðlína f tranĉlinio, tratranĉa linio, sekanto.
skurðmynd f (útskurður) eltranĉita bildo; skulptaĵo; (sniðmynd) (laŭlonga, laŭlarĝa, transversa)
tranĉbildo.
skurðlækning f kirurgia procedo, (kirurgia) operacio.
skurðlæknir m kirurgo (ĥirurgo).
skurður -ar, -ir m tranĉo; entranĉo; sulko; (sár) tranĉvundo; (upp-, hol-) operacio; (fjár-, slátrun)
buĉado; (lík-) sekco; (grafinn -) fosaĵo; kanalo, (stratkanalo); (skipa-) (ŝip)kanalo, (La Sueza
Kanalo); (vörslu-) tranĉeo.
skurfa -u, -ur f skrapvundo.
skurk -s n bruo.
skurn -ar, -ir f ŝelo; krusto.
skúta -u, -ur f ferdekŝipo; (segl-) velŝipo; (skemmti-) jaĥto, plezurboato; (kútter) kutro.
skúti -a, -ar m groto, kaverneto; ŝirmejo.
skutilsveinn m lakeo; tabloservisto.
skutla -aði v ĵeti harpunon, harpuni.
skussi -a, -ar m (silakeppur) malrapidulo, maldiligentulo, sentaŭgulo; (viðvaningur; klaufi)
diletanto; fuŝ-ulo, -isto.
skutull -uls; -lar m harpuno.
skutur -s, -ir m malantaŭa parto (spaco) de ŝipo, poŭpo, ŝippostaĵo.
skútyrða v insulti; riproĉi.
skvaldur -urs n (hávaði) voĉbruo, murmuro; (þvaður, rugl) babilaĉo, galimatio.
skvamp -s n plaŭdo.
skvap -s n grasego, lardo.
skvetta -i v disverŝi, (dis)ŝprucigi, duŝi; (strá föstum efnum) (dis)ŝuti; (- úr fötu) ĵeti (elverŝi)
(akvon) el sitelo, ĵetmalplenigi sitelon.
skvompa -u, -ur f kavo, sulko.
skvompaður adj ebria, drinkinta.
ský -s, - n nubo; (á auga) katarakto.
skýfall n pluvego, pluvtorento, nubofalo.
skyggja -ði v (kasta skuggum á) ombri, ĵeti ombron sur, mallumigi, ĵeti mallumon sur; (yfir-)
superombri; (- teikningu) ombrumi; stompi; (verða dimmt, það er farið að -) krepuskiĝ-i, -as,
mallumiĝ-i, -as; (fága) poluri, glatbriligi, glaceigi.
skyggn adj klarvida, akrevida; sagaca; (ófreskur) dotita per la dua vidsenso, viziulo.
skyggna -di v (bril)poluri, glatbriligi, glaceigi.
skyggnast -dist v (- að, eftir e-u) serĉrigardi; spioni, kaŝobservi; (- um) ĉirkaŭrigardi.
skyggni -is, - n (á hatti) ĉapelrando; (húfu-) ĉapobeko, viziero; (á vagni) ŝirmilo, kaleŝombrelo;
(birta) klara aero, videbleco.
skyggnishúfa f bekĉapo, bekhava ĉapo, ĉapo kun viziero; kaskedo.
skyggnisvagn m kaleŝo.
skýjabakki m nubamaso, kumuluso.
skýjaborg f aerkastelo; (höfuðórar, heilarugl) fantaziaĵo, ĥimero; (reisa -ir) konstrui aerkastelojn
(kastelojn en (l’)aero); fantazii, ĥimeri.
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skýjaður adj nuba, nubokovrita.
skýjakljúfur m nubskrap-anto, -aĵo, nubfenda konstruo.
skýjanetja -u, -ur f nuboreto, plumnubaro, ciruso.
skýjaþykkni n nubdensaĵo, nubkovraĵo, nimbuso.
skýla -u, -ur f vualo, kovr-aĵo, -ilo; ŝirmilo; (höfuð-) kaptuko.
skýla -di v (hylja, fela) vuali; kovri; kaŝi; kovri per vualo; (veita skjól, vernda) ŝirmi; protekti.
skýlaus adj (heiðríkur) sennuba, serena; (skýr, vafalaus) klara, evidenta; senduba; (ákveðinn,
endanlegur, - skipun) definitiva, decida, neŝanĝebla, finofara (ordono).
skylda -u, -ur f devo, agodevo; devigo; (skattur, skuld) imposto, depago, (deviga) ŝuldo;
(skyldleiki) parenceco, samsangeco; (e-m rennur blóðið til skyldunnar) la (eða ies) sango sentas
parencecon.
skylda -aði v (- e-n til e-s) devigi.
skyldfólk n parencaro, familio, samfamilianoj.
skyldleiki -a m parenceco.
skyldugur adj devig-ata, -ita, estas ies devo.
skyldukvöð f laŭdeva (deviga) laboro (depago), devigo.
skyldulið n parenc-oj, -aro, familio.
skyldunámsgrein f deviga (laŭdeva) (lerno)fako; (lerno)branĉo.
skyldur adj (í ætt við) parenca; (skyldugur) devigata, io estas deviga al iu; (mér er skylt að gera
það) estas mia (ago)devo (mi estas devigata, estas deviga por mi) fari ĝin.
skyldurækinn adj devoplenumema, lojala, fidela.
skylduvinna f deviga laboro; (nauðungarvinna) servuto.
skýli -is, - n ŝirm(ej)o; rifuĝejo; (kofi) budo.
skylmast -aðist v skermi.
skylmingasverð n spado; rapiro.
skyn -s n (skynsemi, vit, skilningur) raci(ec)o; prudento; saĝo; intelekto; kompren-emo, -povo;
scipovo; kompetenteco; (bera - á) sci(pov)i, koni, kompreni, esti kompetenta pri; (skyni
skroppinn) senracia, senprudenta, malsaĝa, stulta; (gefa í -) (sub)aludi, subsugesti, nerekte
esprimi; (í góðu skyni) bonintence, kun bona intenco; (í launa-skyni) kiel rekompencon (pagon);
(í gustukaskyni) pro kompato.
skynbragð n scipovo, kompren-emo, -povo; koncepto.
skynbær adj racia; prudenta; kompetenta.
skynda -aði v akceli, (pli)rapidigi, plifruigi, urĝ(ig)i; (- sér) rapidi.
skyndi n (í -) rapide, tuj, senprokraste, urĝe; (forskeyti, til bráðabirgða) provizora.
skyndiboði m kuriero.
skyndilán n (urĝa) provizora monprunto.
skyndilega adv subite.
skynfæri n sent-organo, -umo, sens(ar)o.
skynja -aði v (finna með næmleika, nema, verða var við) percepti; sent(um)i; (skilja, gera sér grein
fyrir eða hugmynd um) koncepti; konscii (pri); kompreni; (- tíma og rúm) koncepti pri tempo kaj
spaco, - oni bezonas percepti antaŭ ol koncepti.
skynjun -ar, -anir f (næmleiki, eftirtekt) percepto; sento; sent(um)aĵo, sensaĵo; (skilningur,
hugmynd) koncepto; komprenemo, -povo.
skynlaus adj (- skepna) senprudenta (besto); senracia.
skynsamlegur adj racia, prudenta; saĝa; inteligenta.
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skynsamur adj (hygginn, skynsemi gæddur) prudenta; racia; posedanta intelektajn kapablojn
(fortojn); (gáfaður) inteligenta; (vitur) saĝa.
skynsemi fsenfl intelekto; racieco; prudento; inteligenteco.
skynsemistrú f raci(onal)ismo; (-armaður) racionalisto.
skynugur adj prudenta; inteligenta.
skynvilla f senteraro, halucin(aci)o; iluzio.
skyr -s n kazeigita lakto, skiro (speciala islanda laktaĵo).
skýr adj (greinilegur) klara; evidenta; (greindur) inteligenta.
skýra -ði v klarigi, ekspliki, komprenigi; interpreti; (skilgreina) kvalifiki; (- rit með athugasemdum)
komentarii; (túlka fræðilega, t. d. biblíuna) ekzegezi, fari ekzegezon, klarige interpreti; (- frá)
raporti; referi; (- e-m frá e-u, láta vita; upplýsa) sciigi, komuniki; informi.
skyrbjúgur m skorbuto.
skýrgreina v (kveða á um, flokka undir) difini; kvalifiki.
skýring -ar, -ar f klarigo, ekspliko; (við texta, bók) klarigaj notoj (rimarkoj), komentario;
(ritskýringar) komentarioj, klariga metoda interpreto; ekzegezo.
skýringarrit n komentarioj, klariga (interpreta) skribo.
skýrleiksmaður m inteligenta homo, inteligentulo.
skýrmæltur adj klarvoĉa, klarparola.
skyrpa -ti v kraĉi; sputi.
skýrsla -u, -ur f raporto, referato, -aĵo; (nafna-, launa-, tölu-) etato; statistiko.
skyrta -u, -ur f ĉemizo; (reyta inn að skyrtunni) malvesti ĝis la ĉemizo, ĝishaŭte tondi; (á skyrtunni)
sen jako; en la (nura) ĉemizo.
skýskaf n nubo-plumo, -strio.
skyssa -u, -ur f peketo, erarfaro, misfaro.
skýstrokkur m trombo.
skytta -u, -ur f (skotmaður) pafisto; (í saumavél, vefstól) glitbobeno, navedo.
skæðadrífa f flokneĝado, flokoj de neĝo, densa falado de neĝoflokoj.
skæðaskinn n haŭto por (islandaj) ŝuoj.
skæði -is, - n altranĉitaj pecoj de haŭto por (islandaj) ŝuoj, haŭto por ŝuparo.
skæður adj malutil(eg)a, danĝera.
skækill -ils, -lar m elstara peco (pinto), lobo.
skækja -u, -ur f prostituitino, publikulino, malĉastulino; (hórkona) adultulino.
skækjuhús n bordelo, prostituejo.
skækjulifnaður m malĉasta (publikulina, prostituitina, bordela) vivo; adulta vivo.
skækjuhaldari m prostituist(in)o, bordemastr(in)o.
skæla -di v (gráta) plor-eti; -aĉi; (- sig, gretta) grimaci, fari grimacojn; (snúa, skekkja) tordi,
misformi, (tordi la buŝon).
skæna -di v kovriĝi per baŭdruĉo, (maldika membrano, haŭteto, ŝelo, tavoleto) de io.
skæni -is, - n baŭdruĉo, tre maldika membrano.
skær adj (bjartur) klarega, hela, brila, luma; (hreinn, tær) klara, pura; serena.
skæra -u, -ur f konflikto, malpaco, (tumulta) kverelo, - batalo.
skæri npl tondilo.
skætingur -s m malicaj (mokaj) aludoj (vortoj).
sköflungur -s, -ar m tibio.
skögultönn f dentego; tord(it)a (elstaranta) dento.
sköll npl (hlátra-) ridegoj, ridokrioj, brua(j) rido(j).
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sköllóttur adj kalva.
skömm skammar, skammir f honto; malhonoroo; malestimo; skandalo; (skammir) insultoj; (gera em - til) hontindigi iun, hontigi iun per sia faro, fari ke iu hontu; fari honton al iu; (fá - í hattinn)
ricevi insultojn; (þjóðar-) hont(indaĵ)o de (por) la popolo (nacio, lando); (lifa við -) vivi en honto
(malhonoro, malestimo); (það er þér til skammar) estas senhonoriga (hontindiga, malhonora) por
vi; (fá - á e-m) senti abomenon (antipation, malestimon) kontraŭ iu, malestimi iun; (hvílík -) kia
skandalo, kia hont(indaĵ)o.
skömmóttur adj insultema, kutimanta uzi insultajn (ofendajn) parolojn.
skömmtun -ar f porcium(ad)o, poporcia disdivid(ad)o (distribu(ad)o); (almenn neyslu-) raciigo de
la konsumado.
skömmustulegur adj hont-anta, -miena, -igita.
sköndull -uls, -lar m longa dika peco de io; ŝafto; akso.
sköp npl (forlög) fatalo, fato; destino, antaŭdifinita sorto; (örlög) sorto; (kynfæri) generaj organoj,
seksorganoj.
sköpulag n formo; figuro; (bygging) strukturo.
sköpun -ar f (það að skapa) kre(ad)o; formado; (hið skapaða) kre(it)aĵo.
sköpunarsaga f historio de la kreado, la genezo.
sköpunarverk f kre(it)aĵo, (kreo)verko.
skör skarar, skarir f (brún) rando; eĝo; (þrep; gráða) ŝtupo; grado; (fót-) piedbenketo, skabelo; (á
rokk) pedalo; (hár) haroj; (ís-) rando de glacitavolo; (um - fram) supermezure, pli ol necese, tro
multe; (skörin vill (færast) upp í bekkinn) la skabelo volas (deziras) sur la benkon (sidi sur la
benko), tio estas tro multe.
skörðóttur adj breĉita; dent(ig)ita; entranĉita; krenelita.
sköru(g)legur adj vira, brava, kuraĝa; energia, forta; aŭtoritata; impona; distingiĝa.
skörungur -s, -ar m (skörungmenni) elstara (eminenta, en- ergia kaj nobla) persono, eminentulo,
energiulo, disting(iĝ)ulo, grandanimulo; (eld-) fajrostango, fajrekscitilo.
skötubarð n rajonaĝilo, naĝilo de rajo.
skötuhjú npl geviraĉoj, aĉa paro.
slá -r, -r f (spíra, langband, biti) horizontala stango; lato; (transversa) trabeto; (leikfimi-) reko; (fyrir
dyrum) riglilo; bariero; (stutt kápa) pelerino.
slá sló, slógum, slegið v (berja) bati, frapi; (um klukku) bati, soni; (um hjarta og æðar) bati,
pulsobati, pulsi; (með ljá) falĉi; (- peninga) stampi monerojn, fabriki monon; (- e-n um peninga)
(de)prunti (pruntpreni) de iu; (um hesta) piedfrapi; (- hörpu) pinĉi (ludi) harpon; (e-ð slær e-n,
sleginn blindu) io frapas iun, frapita de blindeco; (- eign sinni á) posedpreni, preni kiel sian
posedaĵon; (- hring um) fari rondon ĉirkaŭ, ronde ĉirkaŭi; (- á frest) prokrasti; (- undan, um skip)
mallofi; kapei; (- af, slátra) buĉi; (- af verði) redukti (malaltigi) la prezon, doni rabaton; (- út í
aðra sálma) ŝanĝi (aliturni) la konversacion; (- út í fyrir) ekdeliri, duonfreneze (delire) paroli;
(eldingu sló niður) fulmo frapis la teron; (svita slær út um e-n) iu ŝvitas (kovriĝas, perlas) de
ŝvito; (það slær að e-m) iu malvarmumas, ricevas kataron; (það er farið að - í kjötið) la viando
(jam) putriĝas, jam komencis putriĝi; (sló í bardaga með þeim) ili ekbatalis, ekkomencis batalo
inter ili, ekkomencis interbatalo; (honum sló niður) li remalsaniĝis, li refalis; (- e-n út af laginu)
embarasigi (konsterni) iun.
slabb -s n ŝlimo, koto, degelaĵo.
slaður -urs n klaĉo, babilaĉo.
Slafi -a, ar m slavo.
slafneskur adj slava.
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slafra -aði v lekmanĝi.
slag -s, slög n (högg) bato, frapo; (hjarta-, heilablóðfall) apopleksio; apopleksia atako; (huppur)
ingvena (ventra) parto de ŝafokorpo; (slag í slag) fojon post fojo, fojon kaj refojon, ree kaj ree;
(annað slagið) de tempo al tempo, iam kaj iam; intermite; (ermalaus kápa, slá) pelerino.
slaga -aði v (sigla beitivind) boardi; (sigla fram og aftur) krozi, zigzage navigi; (um drukkinn
mann) ŝanceliĝi, balanciĝi tien kaj reen; (slaga hátt upp í e-ð) proksimiĝi al io, preskaŭ atingi
ion.
slagaveiki fsenfl apopleksio; (flogaveiki) epilepsio.
slagbrandur m riglilo, bariero, bartrabo.
slaggi -a m skorio, metalŝaŭmo.
slaghamar m martelego.
slagharpa f (forte)piano.
slagi -a m malsek-eto, -eco.
slagsíða f kliniĝo.
slagtog n trenŝnur(eg)o.
slagur -s, -ir m (áflog, bardagi) pugnobatalo, (inter)batalo; (í spilum) preno; (á hljóðfæri, ramma-)
(fortega, furioza) melodio.
slagviðri -is, - n torenta pluvo kaj vento, pluvoŝtormo.
slagæð f arterio; (þreifa á slagæðinni) palpi la pulson.
slaka -aði v (- á e-u) malstreĉi, malrigidigi; (- til, gefa eftir) cedi.
slakki -a, -ar m malleviĝo, kavaĵo; kliniĝo.
slakur adj malstreĉita, malrigida; (daufur, óduglegur) ne sufiĉe energia (taŭga, agema), malforta;
malbona; (slá slöku við) neglekti, malzorgi, flankelasi.
slampast -aðist v (- á) hazarde (laŭŝance) trafi (trovi); (- af) laŭŝance eliĝi (eskapi); sin vivteni
laŭŝance.
slánalegur adj alta kaj nehardita (fleksiĝema).
slang -s, n (málsafbrigði) slango; (slæmt mál) lingvaĉo.
slanga slöngu, slöngur f (höggormur; kyrki-) serpento; boao; (gúmmí-) gumtubo; (í vef,
ívafsþræðir) vefteroj, vefto; (ófellt net) retmaŝaro (sen randŝnuro); (slöngva) ŝtonĵetilo, rimena
ĵetilo; (val-) balisto.
slangra -aði v (ráfa) vagi, sencele iri; (slaga) ŝanceliĝi, zigzagiri; (slöngva) (rimen)ĵeti, svingeti.
slapa -ti v pendi senforta.
slark -s n malsobra (diboĉa) vivo, diboĉo.
slarka -aði v vivi malsobran (diboĉan) vivon, diboĉi.
slarkari -a, -ar m diboĉulo.
slarkfær adj tolerebla, (sufiĉe) taŭga, ne tro malbona.
slasa -aði v vundi; kontuzi.
slátra -aði v buĉi.
slátrari -a, -ar m buĉisto.
slátrun -ar f buĉado.
sláttumaður m falĉisto.
sláttur -ar, slættir m (slag) batado; frapado; (heyannir) falĉado, fojnrikolto; fojnrikolta sezono; (- á
e-m) fanfarona (fiera, parada, malmodesta) sintenado.
sláttuvél f falĉmaŝino.
slátur -urs n (slengi) tripo, sango kaj internaĵoj, buĉaĵo; (blóðmör) sangokolbaso.
sláturhús n buĉejo; buĉista butiko.
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sláturtíð f buĉosezono, tempo de buĉado.
slaufa -a, -ur f (borðalykkja) banto; kokardo.
Slavi m = Slafi.
sleðaferð f sledveturo, (sleda) glitveturo.
sleðafæri n glitvetura kondiĉo (sur sledo).
sleðameiður m glitbrako (de sledo).
sleði -a, -ar m glitveturilo, sledo.
slefa -u f salivo.
slefa -aði v salivi, eligi (perdi) la salivon.
slefburður m klaĉo, klaĉoportado.
sleggja -u, -ur f martelego; (vera milli steins og -u) esti inter martelo kaj amboso, esti kvazaŭ
pediko inter du ungoj, esti en terura situacio (dilemo).
sleggjudómur m senmotiv(ig)ita (trorapida, senkonsider(it)a, senpripensita) juĝo.
sleif -ar, -ar f (ausa) kulerego; (múr-) trulo.
sleifarlag n faraĉo, fuŝ-ado, -laboro; -aĵo; -uzo.
sleikifingur m montra fingro, „potlekulo.“.
sleikja -ti v leki; (- út um) leki la lipojn; (- sig upp við e-n) flati (iun, al iu), provi akiri (serĉi) ies
favoron per flataj vortoj (flategoj).
sleikjulegur adj humil(eg)e (leke) flatema, flataĉa, humilaĉa.
sleipur adj glitiga; glata; gluaĉa.
sleitulaust adv seninterrompe, senĉese; seninside; malmodere.
slembilukka f hazardo, hazarda (subita, neatendita) bonŝanco.
slen -s n malenergio, malvigl(ec)o, spleno.
slengi -is n sango kaj internaĵoj, tripo.
slengja -di v ĵet(eg)i; ĵetfaligi; (- saman) kunĵeti, kunmiksi, konfuzi.
slepja -ju, -jur f (slím) gluaĉo, muk(aĉ)o; (á grasi) mucilago; (bloti) ŝlimo; degelaĵo.
sleppa -ti v (láta laust) lasi, lasi fali, lasi libera, liberigi, lasi libere iri.
sleppa slapp, sluppum, sloppið v (komast undan) eskapi, sin savi, liberiĝi; (- e-u úr) preterlasi; (sér) perdi la memkontrolon, senkonscie freneziĝi, tute furioziĝi, freneze koler(iĝ)i; (öxin slapp
úr hendi hans) la hakilo glitis el lia mano.
sleppifengur adj glitfingra, malbonŝanca, malsukcesa, perdanta la ŝancon.
sletta -u, -ur f (klessa) (ŝpruc)makulo, ŝpruc(aĵ)o.
sletta -i v (skvetta e-u) (sur-, el-, dis)ŝprucigi, -verŝi, -ĵeti; -ŝuti; ŝprucmakuli; (veifa) svingi; (- sér
fram í) sin enmiksi; (- útlendum orðum) miksi sian lingvon per (uzi) fremdaj(n) vortoj(n), paroli
ĵargonon.
slétta -u, -ur f eben-o, -aĵo, -ejo; (flatneskja) plataĵo; (hæðarflötur, jafn-) egalnivelo.
slétta -aði v (jafna lárétt) ebenigi, niveligi; (fletja) platigi; (- úr hrukkum, glatta) glatigi; (strauja)
gladi.
sléttbakur -s, -ar m platdorsa (grenlanda, nordmara) baleno.
slettireka -u, -ur f enmiksiĝemulo; (múrskeið) trulo.
sléttlendi -is n eben-aĵo, -ejo, ebena (egalnivela, plata) lando (tero, regiono).
sléttmáll adj (mælskur) elokventa; (mjúkmáll) glatparola, uzanta poluritan (rafinitan) parolon
(lingvon, stilon).
sléttur adj (jafn) ebena, (sam)nivela; (háll, spegil-) glata; (flatur) plata, senreliefa.
slíðra -aði v eningigi, meti en la ingon.
slíður -urs, - n (sverð-) (glav)ingo; (hníf-, skeiðar) (tranĉil) ingo; (á jurt) (branĉ)ingo.
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slifsi -is, - n kravato.
slig -s, - n lumboparaliz(iĝ)o; (prem)paraliz(iĝ)o.
sliga -aði v paralizi (per (sub) premo, ŝarĝo), premparalizi, premfaligi sub ŝarĝo; (- hest)
lumboparalizi.
slikja -ju, -jur f (gljái) glaceo, glacea brilo, rebrilo, glatbrilo; (steiningargljái) apreturo; (bylgju-)
muaro, ondeca rebrilo.
slikjuhár n glat(bril)aj (glate kombitaj) haroj.
slíkur adj tia; tiel; (- sem, líkur) tia kiel; simila; la sama (kia; kiel); samspeca; (á slíkan hátt) tiel,
tiamaniere.
slím -s n glu(ec)a substanco, muko; gluaĉo; (jurta-) mucilago.
slímdýr n rizopodo.
slím-himna f, -húð f muka membrano, mukozo.
slímkirtill m sekrecia (mukoprodukta) glando.
slingra -aði v ŝanceliĝi, iri ŝanceliĝe.
slípa -aði v (fága) glatigi, poluri; (pli)rafini; (- fleti á gimsteini) faceti; (brýna) akrigi.
slípól f akrigrimeno.
slit -s, - n ŝiro, romp(iĝ)o; (kvið-) hernio; (fata-) uzdifekto; (efnið er ekki til -s) la ŝtofo ne taŭgas
por long(edaŭr)a uzado; (kominn að -i) preskaŭ eluzita; (um band) preskaŭ rompita (ŝirita);
(strit) penega laboro, konsumado (elĉerpado) de la fortoj (pro peniga laboro).
slíta sleit, slitum, slitið v (- sundur, upp, af, frá) (dis-, el-, de-, for-) ŝiri; (rjúfa) (inter)rompi; (fundi) fermi kunvenon; (- félagsskap) ĉesigi, likvidi societon; (- fötum) eluzi, uzdifekti; ĉifonigi
per uzado; (- sér út) forkonsumi (foruzi, elĉerpi) siajn fortojn.
slitfatnaður m vestoj por ĉiutaga uzado, ĉiutagaj vestoj, laborvesto(j).
slitflötur m frotfaco.
slitinn adj (um föt) eluzita, uzdifektita; ĉifona.
slitlag n rezista tavolo, frottavolo.
slitna -aði v siriĝi, rompiĝi; uzdifektiĝi, eluziĝi, ĉifoniĝi.
slitra -u, -ur f ŝir-aĵo, -peco; ĉifono; (ganga í slitrum) vestita en (per) ĉifonoj (eluzitaj ŝirpecoj),
ĉifonvestita.
slitróttur adj ŝirita, (inter)romp(it)a; intermita; (á víxl) alterna.
slitvinna f laborego, penega laboro, laboro fortelĉerpa (fortkonsum(ant)a) labor(eg)o.
sljákka -aði v malpliigi, malpliintensigi, kvietigi.
sljór adj (daufur, sinnulaus) apatia; malvigla; indiferenta; (heimskur) malsprita, spirite malvigla,
stulta; (ekki hvass, - skarpur, - bitur) obtuza, malakuta, malakra.
sló -ar f (í horni) pulpo (kerno) de korno.
slóð -ar, -ir f (troðinn vegur, stígur, spor) tretita voj(et)o, piedsignoj; (staður, svæði) loko,
landparto, regiono, teritorio.
slóði -a, -ar m (á kjól) trenaĵo; (ónytjungur) maldiligentulo; malzorgemulo; sentaŭgulo; fuŝulo, isto.
slóg -s n intestoj (internaĵo) de fiŝo.
sloka -aði v avide manĝegi, englut(eg)i; formanĝi, forglut(eg)i.
slokkna -aði v estingiĝi; (- út af) kviete forpasi (morti).
slokra -aði v malrapide kaj ŝmace trinki, ŝmactrinki.
slompaður adj ebri(et)a, iomete malsobra (drinkinta).
sloppur -s, -ar m (morgun-) negliĝo; tualetrobo, noktsurtuto, negliĝa robo; (kufl) kitelo;
(austurlenskur) kaftano.
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slor -s n gluaĉo (muko) de fiŝrubo.
slóra -ði v malrapidi, maldiligenti; ĉirkaŭvagi.
slorugur adj malpurigita (surŝmirita, makulita) per fiŝmuko.
slot -s, - n (höll) palaco.
slota -aði v kvietiĝi, malpliiĝi, malintensiĝi.
slóttugur adj ruza, lerte trompema, intrig(em)a.
slúðra -aði v babilaĉi; klaĉi.
slúffa -u, -ur f (stór bátur) ŝalupo.
sluma -aði v cedi; humiliĝi.
slumpa -aði v proksimume (laŭhazarde) kvanti (nombri, mezuri, dividi).
slunginn adj ruza, lerte trompema, intrigema.
slurkur -s, -ar m (longa) trinktiro, kvanto (gluto) da io; (drekka út í einumn slurk) eltrinki per (en)
unu tiro.
slúta -tti v pendelstari, superpendi, korbeli.
slý -s, - n ŝlimkreskaĵoj, akvokotono.
slydda -u f degelneĝa pluvo, degelneĝado, neĝ(o)pluvo.
slyðruorð n famo (diroj) pri sentaŭgeco, misfamigo, misfamigaj (oni)diroj.
slyngur adj lerta; sperta.
slyppur adj (tómhentur; vopnlaus) kun malplenaj manoj, senigita de ĉiuj havaĵoj; sen armilo(j),
senarmigita, nearmita, sen defendilo.
slys -s, - n akcidento; katastrofo; fatala malbonŝanco (malfeliĉaĵo), fatalaĵo; (verða fyrir -i) trafi
akcidenton (malfeliĉon, malsukceson), esti trafita de akcidento, sin akcidente vundi.
slysalegur adj fatala, katastrofa, malfeliĉa; malbonŝanca; bedaŭrinda.
slysatrygging f akcidenta asekuro, asekuro kontraŭ akcidentoj.
slysinn adj malbonŝanca; ĉiam minacata (persekutata) de akcidentoj (fatalaĵoj, malfeliĉaĵoj).
slysni fsenfl fatalaĵo, malfeliĉaĵo, malbonŝanco, bedaŭrindaĵo.
slytti -is, - n molkorpo, senforta kvazaŭmoluska korpo, kvazaŭ gluaĉa tramalseka spongo,
gelateneca substanco.
slæða -u, -ur f (blæja) vualo.
slæða -ddi v (- vatnsbotn) dragi, trenskrapi (trenskrape esplori) la fundon; (missa niður) (senvole)
ŝutperdi.
slæðingur -s, -ar m (reimleiki) fantomado; (e-ð, dálítið af e-u) iom da io.
slægð -ar f ruz(aĵ)o, ruza rimedo.
slægja -ði v (- fisk) senintestigi, elpreni la intestojn.
slægja -u, -ur f (hey) falĉita herbo, fojno; (slægjuland) (falĉebla) herb-aro, -ejo, fojnkampo.
slægur adj ruza; insidema; (um hest) piedbatema.
slægur m (þykja - í e-u) profito; gajno; valoro.
slælega adv malbone, netaŭge.
slæma -di v flankensvingi, oblikve svingi; ĵeti.
slæmur adj malbona, en malbona stato; malsan(et)a; malfacila; (slæmt veður) malbela (malfavora)
vetero; (það var (er) slæmt) kia domaĝo (bedaŭrindaĵo).
slæpast -tist v maldiligenti, mallabori, (maldiligente) vagi, vagaĉi.
slæpingi -ja, -jar m maldiligentulo, mallaboremulo; vagaĉulo; (mallaborema) sentaŭgulo.
slæva -ði v (sljákka) kvietigi, mildigi, malpliigi, forigi, malaperigi, malpliintensigi; (sljóvga)
apatiigi, malvigligi, indiferentigi; (- bit) malakrigi.
slöður -urs, - n kav(aĵ)o, konkavo.
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slökkva -ti v estingi.
slökkvilið n fajr-, brul-estingistaro, fajrobrigado.
slökkviliðsmaður m fajr-, brulestingisto, fajrobrigadano.
slönguvaður m kaptoŝnuro, lazo.
slöngva -aði v svingĵeti, ĵeti per svingĵetilo (rimena ĵetilo); (með valslöngu) balisti.
slöngvivél f ĵetmaŝino, balisto.
slör -s n vualo.
smá -ði v (lítilsvirða) malrespekti, ignori.
smá- prefikso malgranda, eta, -et-a, -o; delikata; subtila; (smá(m) saman) iom post iom, grado post
grado.
smáatriði n detal-o, -aĵo; malgravaĵo, bagatelo.
smábarn n malgranda (eta) infano, infaneto, bebo.
smáborgari m etburĝo, filistro.
smáfiskur m malgranda fiŝo, fiŝeto; juna gado.
smá-ger(ður), -gjör adj delikata, subtila.
smáheimur m mikrokosmo.
smákaupmaður m detal(vend)isto, pomalgranda komercisto.
smakka -aði v (bragða á) gustumi; (smakkast) gusti.
smala -aði v (- fé) (kun)kolekti (ŝafojn); (- atkvæðum) varbi (kolekti, ĉirkaŭpeti) voĉojn.
smalabein n postkrania (okcipita) osto (ĉe hundoj).
smalahundur m ŝafhundo, hundo de ŝafisto.
smálest f (1016 kg) tuno.
smali -a, -ar m (smalamaður) ŝafkolektisto; (fjárhirðir) ŝaf(gard)isto, paŝtisto; (bú-) brutaro,
paŝtataro; (á rokk, hlaupastelpa) krankstango.
smám saman adv iom post iom.
smámuna-legur, -samur adj bagatel(em)a; detal(em)a; pedanta; filistra, malgrandanima.
smámunir mpl bagatelo(j), malgravaĵoj, sensignifaj (bagatelaj) detalaĵoj; (einstök smáatriði) detaloj.
smámynd f (smækkuð mynd) miniaturo.
smámæltur adj lisp(ant)a.
smán -ar f honto, malhonoro; hontindaĵo.
smána -aði v hontigi, malhonori, senhonorigi.
smáorð n (óbeygjanlegt) partikulo, (nedeklinaciebla) vorteto.
smápeningur m ŝanĝmono, monereto.
smár adj (lítill, smávaxinn) malgranda, eta, malalt(statur)a; (smækkaður) miniatura; (fínn, smáger)
delikata, subtila; (mola smátt) tre subtile pisti, pulvorigi, dispisti; (smátt og smátt) iom post iom,
grado post grado, (laŭ)grade.
smaragð -s, -ar m smeraldo.
smári -a, -ar m trifolio.
smáræði -is, - n bagatelo, malgrava afero.
smásaga f (frásögn) mallonga historio (rakonto), rakonteto; (skáldsaga) novelo; (skrítla) anekdoto;
(ævintýri) fabelo.
smásál f malgrandanimulo, filistro; avarulo.
smásala f detala (pomalgranda) vendado (komerc(ad)o), detalado.
smásali -a, -ar m detal(a vend)isto, pomalgranda komercisto.
smásjá -r, -r f mikroskopo.
smáskammtalækning f homeopatio, homeopatia kuracado, kuracado per malgrandegaj dozoj.
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smáskammtalæknir m homeopat-o, -iisto.
smáskítlegur adj sensignifa, malgrava.
smáskorinn adj subtila, delikata; gracila.
smáskrítinn adj komika, strangeta.
smásmíði f sensignifa (malgranda) laboro (konstruo); miniaturo.
smásmug-legur, -ull adj pedanta, bagatelema; subtilema; filistra, malgrandanima; avara.
smástreymi -is n plej malalta tajdo.
smásveinn m knabeto, bubo.
smásöluverð n detalvenda prezo, detalprezo.
smátækur adj detala; ŝparema, avara.
smávaxinn adj malalta, malalte kreskinta, malaltstatura; sensignifa, malgrava.
smávegis adjsenfl bagatela; (ýmislegt -) (kelkaj) bagatelaĵoj, malgrandaj objektoj.
smávægilegur adj bagatela, malgrava, sensignifa.
smáþarmar mpl maldika intesto.
smáæð f angio, vejneto.
smáögn f er(et)o, peceto; molekulo.
smeðjulegur adj naŭza.
smekklás m klikseruro.
smekklegur adj bongusta, havanta bonan (delikatan, subtilan) guston.
smekkur -s, -ir m (bragð) gusto; (slefu-) salivtuko, buŝtuko.
smella -u, -ur f (á fati) prem-, klik-butono; (hand-) kastanjeto, klakilo.
smella -ti v klaki; kraki; klik(bru)i; ŝmaci; (glerja) emajli; (greypa gulli, silfri) inkrusti; damaskeni.
smellibjalla f (dýr) elatro.
smellilás m klikseruro.
smellinn adj (fyndinn) trafa; sprita; (snjall) lerta, sagaca; (um kveðskap) belsona, ritma.
smellkoss m ŝmackiso.
smelltur adj emajlita; inkrustita; damaskenita.
smellur -s, -ir m klako; krak(et)o; klikbruo; ŝmaco.
smergil-hjól n, -pappír m smirga rado, - papero.
smergill -ils, -lar m (bergtegund) smirgo.
smeygja -ði v ŝovi; (- fram af sér) evite preter-lasi, -ŝovi.
smíða -aði v (gera, búa til) fari, fabriki; (metie) manlabori, prilabori; (úr tré) ĉarpenti; (úr járni)
forĝi; (úr dýrum málmi) juveli; (byggja) konstrui.
smíðajárn n kruda fero, fandfero.
smíði -, -ar f manlaboro, prilabor-o; -iteco; konstruo; (í skóla) slojdo; (var 2 ár í smíðum) la
konstruado (prilaborado) daŭris du jarojn.
smiðja -u, -ur f forĝejo.
smiðjubelgur m balgo (de fajroblovilo).
smiðju-leir m, -mór m (brik)argilo, muldargilo.
smiðshögg n tutfina (finofara) martelbato (polurado), lasta bato de la mastro.
smiður -s, -ir m (metia) manlaboristo, metiisto; (tré-, járn-, gull-, skó-) ĉarpentisto; forĝisto,
ŝtontranĉisto; oraĵisto; ŝuisto; (húsa-, skipa-, brúar-) dom-, ŝip-, pont-konstruisto.
smita -aði v (um sjúkdóm) infekti; (um vökva) eksudi, ŝvit-i, -iĝi.
smjaðra -aði v flati, flate paroli; (- fyrir e-m) flati iun (al iu).
smjaðrari -a, -ar m flat-anto, -ulo.
smjatta -aði v ŝmaci (per la lipoj).
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smjúga smaug, smugum, smogið v (en-, el-, tra-, preter-)ŝoviĝi; -penetri; trarampi; (- gegnum merg
og bein) penetri ĝis la ostoj (medolo).
smjör -s n butero; (drýpur - af hverju strái) el ĉiu herbero gutas butero.
smjörgerð f buter-igo, -farado; buterfarejo, laktejo.
smjörlíki -is n margarino, butersurogato.
smokka -aði v ŝovi.
smokkfiskur m sepio; polpo; (ættin) cefalopodoj.
smokkur -s, -ar m manumo, mufo; ingo; sjá smokkfiskur.
smuga -u, -ur f mallarĝa trapasejo, (traŝoviĝejo), fendeto, truo, breĉo.
smurning -ar, -ar f ŝmir(aĵ)o, oleo; (heilög -) sanktole(ad)o.
smurningsolía f ŝmir-oleo, -aĵo.
smygla -aði v kontrabandi.
smyglari -a, -ar m kontrabandisto.
smyrðlingur -s, -ar m (smurðlingur) enbalzamigito, mumio, balzamito.
smyrill -ils, -lar m nanfalko, smerleno.
smyrja smurði, smurt v ŝmiri; (- feiti eða olíu) ŝmiri per graso (oleo), grasigi, olei, lubriki; (heilagri smurningu) sanktolei (iun reĝo); (hinn smurði) la Sanktoleito; (- græðandi (verjandi)
smyrslum) ŝmiri per ung- vento (balzamo, pomado), balzami; pomadi; (- lík) balzami,
enbalzamigi, (kadavron).
smyrsli -is, - n (medikamenta, kosmetika) ŝmiraĵo, balzamo, ungvento, pomado.
smæð -ar, -ir f malgrandeco, eteco; (fínleiki, - bands) subtileco, delikateco.
smæðarmælir m mikrometro.
smækka -aði v malgrand-igi; -iĝi; et-igi; -iĝi; subtil-igi; -iĝi; delikat-igi; -iĝi; diminutiv-igi; -iĝi.
smækkunarending f diminutiva (malgrandiga) sufikso.
smækkunarorð n diminutivo, malgrandiga (malgraviga) vorto.
smælingi -ja, -jar m malgrandulo, sensignifa homo, ne-, mal-riĉulo.
smælki -is n malgrandaĵo, (tre, plej) malgrandaj pec(et)oj; (kurl) (ligno-) romp(it)aĵo, fragmentoj,
dehakita branĉaĵo; (í bók) anekdotoj, diversaĵo, fragmentoj.
snáði -a, -ar m knabeto, bubo; ulo.
snáfa -aði v (- burt) honte foriri, foriraĉi.
snafs -, -ar m glaseto da brando.
snaggaralegur adj rapidmova, montranta viglan energion.
snaghyrndur adj hokokorna, kun hokformaj kornoj, kun antaŭenstarantaj anguloj (pintoj).
snagi -a, -ar m (pend-, vest-)hoko.
snákur -s, -ar m (höggormur) vipuro; (meinlaus) kolubro.
snapa -aði v (þefa upp) flar(aĉ)i; ekkapti; kunkolekti; (sníkja) paraziti; almozpeti, kapteti.
snápur -s, -ar m (auli) malspritulo, malsaĝulo, stultulo; (þorpari) kanajlo; (á penna) beko, pinto.
snapvís adj parazita.
snar adj (skjótur) rapid-mova, -ega; (vaskur) brava; (hvass) akra, akuta; (- þráður) forte (akute)
tordita (turnita) fadeno, (kun)tordegita.
snara -aði v ŝnurkapti, kapti per lazo, retkapti; (- á annað mál) turni (transigi) en alian lingvon,
traduki; (- sér að e-u) ekturniĝi (sin ekturni) al io (rapide); (snarast (yfir) um) transturniĝi,
transbalanciĝi, ŝarĝo (trans)falas pro misbalanco (senekvilibro).
snara snöru, snörur f kapt(o)ŝnuro, lazo; ŝnuro; (nefndu ekki snöru (snæri) í hengds manns húsi) en
domo de pendigito pri ŝnuro ne parolu.
snarbrattur adj kruta, krute (abrupte) dekliva, abrupta, apika.
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snareygður adj akreokula, kun akraj okuloj, kun flamo (fajro) en la okuloj.
snarhönd f (klinita) rapidskribado, kursivo, kursivskribo.
snarka -aði v kraketi.
snarkringla f (skopparakringla) turbo; giroskopo; (trissa) pulio.
snarlega adv rapide; baldaŭ, post mallonga tempo.
snarpur adj (grófur átöku) kruda, malglata, maldelikata; (bitur, (ákafur) akra; akuta; intensa, impeta;
severa; (vaskur) brava, viglega, rapidega, rapide agema.
snarráður adj rapiddecida, rapide eltrovema, rapida eltrovi rimedojn; mens-, spirit-preta, -ĉeesta.
snarvitlaus adj tute (absolute) stult(eg)a (malĝusta), tute (absolute, delire) freneza, frenezega.
snarvölur -valar, -velir m tordilo.
snasa -aði v flari, ŝovi la nazon en.
snatt -s n malgravaj (diversspecaj) komisietoj, diversspeca nedaŭra labor(et)o.
snatur m (í snatri) rapidege, tuj, senhezite.
snauður adj malriĉa, senhava; senigita je; tute sen; (- maður, öreigi) proleto.
snauta -aði v honte foriri, foriraĉi.
snefill -ils m eta partumo, peceto, fragmento, flar(et)o de io.
snefsinn adj incitiĝ-ema, -ebla, ekkoleretema, en akra humoro.
sneið -ar, -ar f (af brauði, osti) (de-)tranĉaĵo, (detranĉita) tavoleto; (í flatarmálsfr.) segmento,
tratranĉo; (skens) mokaĵo, moka (sarkasma, pika) aludo, vorta piko.
sneiða sneiddi v (skera niður) (de)tranĉi maldikajn tavol(et)ojn (en maldikaj tavoletoj), tavoletigi; (af e-u) oblikve detranĉi, klintranĉi, beveli; (- bratta brekku) zigzag(e )iri, zigzagi; (- að e-u)
aludi; (skensa) mokaludi, moke (sarkasme, pike, malice) aludi (subkomprenigi), piki per vortoj;
(- fram hjá) preterpasi, eviti la vojon de (renkonti), evite preterpaŝi, -iri.
sneiðgata f (dekliva) zigzagvojo.
sneiðing -ar, -ar f oblikva (de)tranĉo, klintranĉo; oblikve tranĉita rando, klinrando, bevelo.
sneis -s, -ar m hoko; remilhoko, remforko; tenilo.
sneisafullur adj ĝisrande plena, plena ĝis la remforko.
snekkja -u, -ur f rapidira velŝipo; korveto; (lysti-) (malpeza) promenŝipo, jaĥto, plezurboato; (bátur)
boato; ŝalupo.
snemma adv frue; (- sumars) frusomere, frue en la somero, en la frusomero.
snepill -ils, -lar m lobo (de orelo); (deŝirita) peceto (anguleto) de io; slipo (de papero); (í hári)
tord(it)a hartufeto, buklaĉo.
snerill -ils, -lar m anso, tenilo.
snerpa -ti v (pli)akrigi; plirapidigi; plifortigi, pliintensigi.
snerta -ti v (koma við) tuŝi; (gefa samband) intertuŝi, kontakti; (hafa áhrif á; hræra) impresi, fari
impreson sur; (kor)tuŝi, emocii, movi la animon; (varða) tuŝi, koncerni, rilati al; (um snertilínu
hrings) tangenti.
snertilína f tangento, tuŝlinio.
snertur -s, -ir m (aðkenning) tuŝo, tuŝatako, ataketo, malforta atako (de).
sneypa -u, -ur f honto, malhonoro; fiasko; riproĉo.
sneypuför f hont(ind)a vojaĝo, hontindaĵo, fiasko.
snið -s, - n (á e-u) fasono; formo; stilo; tranĉo; (fyrirmynd) modelo; ŝablono; fasondesegn(aĵ)o;
(sneið) tratranĉo, segmento; (skái) klinrando, bevelo; (á bók, gyllt í -um) rando, rande or(um)ita;
(ganga á - við) preterpasi, eviti renkonti (la vojon de), iri el la vojo de (antaŭ).
sníða sneið, sniðum, sniðið v tranĉi; altranĉi, tajli, fasoni, formi; (- við, eftir, saman, fella, samstilla)
adapti (al), alfari, alĝustigi, (al)konformigi; akomodi; (- (sér) stakk eftir vexti) altranĉi (al si)
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veston laŭ strukturo, adapti (alkonformigi) sian elspezon al la enspezo, elspezi laŭ (konforme al)
enspezo.
snidda -u, -ur f torftranĉaĵo.
sniðgata f oblikva zigzaga vojo.
sniðglíma f flanksvingo.
sniðill -ils, -lar m (skurðlína) tranĉlinio, tratranĉa linio, sekanto.
sniðskera v klintranĉi, beveli, klinrandigi.
sniðtíska f laŭmoda fasono, fasonmodo.
sniðugur adj lerta, ruza; elspekulita; praktika.
snigill -ils, -lar m limako; (með kuðung) heliko; (kuðungur) konk(et)o, konkoforma objekto
(korneto).
sníkja -ti v paraziti, almozpeti.
sníkjudýr n parazito.
snikkari -a, -ar m lignaĵisto; meblisto.
snilld -ar, -ir f, snilli fsenfl genio, majstreco, viruozeco, arta lerteco.
snilldarverk n majstra (genia) verko, majstraĵo.
snillingur -s, -ar m geniulo; majstro; virtuozo; genia homo (spirito), superega artisto.
snípa -u, -ur f (fugl) galinago.
snitta -aði v (laga til) tajli; (- skrúfu) ŝraŭbigi.
snitti -is, - n ŝraŭbigilo.
snjáður adj glat-, bril-eluzita.
snjáldur -urs, - n (trýni, rani) nazego, rostr(et)o, beko.
snjáldurmús f soriko, rostromuso.
snjall adj lerta, sagaca; kvalifikita; elstara; bonega; (mælskur) elokventa; (greinilegur) klara,
distinga; (hraustur) brava; (vera e-m jafn-) esti ies egalulo.
snjallræði -is, - n saĝa (bonega) konsilo; bonega ideo.
snjóa -aði v neĝi; (það snjóar) neĝas.
snjóbíll m ski-aŭtomobilo.
snjóbirta f neĝ(o)brilo.
snjóbolti m neĝ(o)bulo.
snjó-drífa f, -hríð f neĝ-ado, -flokado; -blovado, neĝo-ŝutiĝado, -falado.
snjóflóð n lavango.
snjóföl n maldika neĝokovraĵo.
snjófönn f neĝamaso.
snjóhengja f pendanta (korbela) neĝamaso.
snjókerling f neĝulino, neĝa gigantino.
snjókoma -u, -ur f neĝ(fal)ado.
snjór snjós, -ar m neĝo.
snjóskafl m alta (ondo da) neĝamaso.
snjóskriða f neĝoglitiĝo, lavango.
snjótittlingur m (vintra, neĝa) emberizo.
snoðinn adj mallonghara; kalva; nud-a; -igita.
snoðir fpl (komast á - um) (ek)flari (novaĵon), sekrete ricevi sciigon (informon), spioni.
snoðklippa v proksime (tre mallonge) tondi.
snópa -aði v gapvagi.
snoppa -u, -ur f (trýni, snjáldur) buŝego, nazego, rostro, beko.
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snoppufríður adj kun bela (dolĉa, delikata, plaĉa) vizaĝo.
snoppungur -s, -ar m vangfrapo; (skaði) frapo, ŝoko, malfeliĉo.
snót -ar, -ir f (knab-, junul-, fraŭl-, vir-)ino.
snotur adj (laglegur) bel(et)a; bongusta; eleganta; (vitur) saĝa.
snúa sneri, snúið v turni; (vita, horfa) turni, fronti, rigardi (al, kontraŭ); (þýða á annað mál) turni en
alian lingvon, traduki, transturni; (- á aðra skoðun eða trú) konverti; (- saman, - upp á) tordi,
kunturni; (breyta) turni, ŝangi, ali-igi, -formi, transformi; (- frá, afvega) de-, for-turni; devojigi,
delogi; (- við, aftur) returni, iri returne; (- sig út úr) sin elturni, elturniĝi.
snúast snerist v turniĝ(ad)i; (í kringum möndul sinn) rotacii, turniĝi ĉirkaŭ sia akso; (í hring í
kringum) rivolui, rondiri, turniĝi ĉirkaŭ; (skipta skoðun) ŝanĝi (turni) la opinion; (hafa í mörgu
að -) devi sin turni al multaj aferoj samtempe, esti tre okupata.
snubbóttur adj stumpa; abrupta.
snuð -s, - n trompo; trompsuĉilo.
snudda -u, -ur f peceto, slipo (da papero).
snúðharður adj forte tordita.
snuðra -aði v flari, flarserĉi, (flar)spioni.
snúðugur adj rapid(mov)a; rapidpaŝa; (arogante) malafabla; kun aroganta (fiera) teniĝo (sinteno).
snúður -s, -ar m (á bandi) tord-o, -iĝo; -aĵo; (á snældu) tornita kapo, konko; (brauð-) konka kuko,
pankonko.
snúningadrengur m komisiisto(knabo), strata komisiisto, kurknabo.
snúningsás m turnakso, rotacia akso.
snúningshraði m turniĝa (rotacia; rivolua, rondira) rapideco.
snúningur -s, -ar m turn-o, -ado, -iĝo; rotacio; rivoluo, rondiro; tordiĝo; (seinn í snúningum)
malrapidmova.
snupra -aði v riproĉi.
snúra -u, -ur f ŝnuro; laĉo; (skraut-) pasamento; galono.
snurða -u, -ur f fibro-tordiĝo, malglatiĝo.
snurfuns - n pedanta ordigo.
snusa -aði v snufi, flari.
snyfsi -is, - n (deŝirita) peceto, anguleto, de-, el-ŝiraĵo, slipeto (de papero).
snyrta -ti v (bon-, bel-)ordigi, plibeligi, purigi; (- sig, klæða og hreinsa) sin purigi, fari (sian)
tualeton; (fegra) fari kosmetikan ordigon (al si).
snyrtiherbergi n tualetejo, lavejo.
snyrtilegur adj ordema, purema; bongusta, eleganta.
snyrtimenni -is, - n eleganta (bontona, polurita, rafinita) homo, ĝentilhomo; bongusta (ordema)
homo.
snyrting -ar, -ar f purigado, tualeto; kosmetiko.
snyrtivörur fpl kosmetiko, kosmetikaj varoj; tualet-aĵoj, -varoj.
snýta snýtti v (- sér) (blov)purigi la nazon.
snýtuklútur m naztuko, poŝtuko.
snæða snæddi v manĝi.
snæðingur -s m manĝo; manĝado; (sitja að snæðingi) sidi ĉe la (manĝo)tablo.
snælda -u, -ur f (hand-) (man)ŝpinilo, turnŝpinilo; (í rokk) (ŝpin)bobeno.
snældustokkur m bobenstativo.
snælduteinn m ŝpinilvergo, spindelo.
snæljós n neĝofulmeto, neĝolumo.
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snæri -is, - n ŝnuro.
snöggklæddur adj malpeze vestita, senjaka.
snögglega adv subite; abrupte; rapidege.
snöggur adj mallonghara, kun mallongaj haroj (malalta herbo), kalva; (- (aumur) blettur) vunda
(dolora, tikla) punkto (loko); (skyndilegur) subita; rapidega; abrupta; (bráður) akuta.
snöggvast adv por momento.
snökta -ti v plor-eti; -ĝemi, -plendi.
snörla -aði v stertori.
snös snasar, snasir f pinto; elstara (korbela) rando (de roko), kornico.
sóa -aði v malŝparegi, senprudente elspezi.
soð -s, - n kuirakvo, brogaĵo; buljono; (kaupa (fá) í soðið) aĉeti (akiri, havigi al si) ion (freŝan
fiŝon) por kuiri; (brenna sig á sama -inu) sin (re)brogi (brulvundi) per la sama supo (brogaĵo).
sóðalegur adj malpur(em)a, malord(em)a, maleleganta.
sódavatn n sodakvo.
sóði -a, -ar m malpuremul(in)o, malnetul(in)o, malpurema vir(in)o (homo, persono).
sódi -a m sodo.
soðkaka f kuirita sekalkuko.
soðna -aði v kuiriĝi, fariĝi kuirita; (- niður) forboli, el-, forvaporiĝi.
soðning -ar, -ar f freŝa fiŝo por kuiri, kuiraĵo.
sofa svaf, sváfum, sofið v dormi; (- vært, rólega) dolĉe (trankvile) dormi; (- fast) profunde (peze)
dormi, dormegi; dormi ŝtonan dormon; (- laust) malprofunde (malpeze) dormi, dormeti; (- alla
nóttina) dormi dum la tuta nokto, tradormi la nokton; (- yfir sig) dormi tro longe, fordormi la
tempon; (- úr sér vímuna) eldormi la ebriecon, ĝissobre dormi; (- út) plendormi, sufiĉe dormi;
(fara að -) ekdormi, iri por dormi.
sófi -a, -ar m sofo, kanapo.
sófl -ar m (verg)balailo; (vöndur) vergo.
sofna -aði v ekdormi, fali en dormon, endormiĝi; (sofnast vel) dormi bone; (sofnaður) en-, ekdormiĝinta.
sog -s, - n (það að sjúga) ensuĉ(ad)o; ensorb(ad)o; enspiregado; (dæling) altira pumpado; (í
lungum, soghljóð) fajfa (sibla, kokluŝa, stertora) sono, spirtuba rulsono, stertoro.
soga -aði v (í sig) ensuĉi, (en)sorbi; suĉtiri; (að sér) enspir(eg)i, inhali; snufegi; tiregi al si; (dæla)
pumpi; (það sogar í honumn) stertoras lia gorĝo.
sogdæla f suĉpumpilo, altira (ensuĉa) pumpilo.
sogflaska f sifono.
soghósti m sibla (stertora) tuso; kokluŝo.
sogæð f limfa angio, - vazo.
sogæðabólga f inflamo en la limfaj angioj, limfangito.
sogæðavökvi m limfo.
sokkaband n ŝtrump(o)ligilo, ŝtrump(o)ŝelko.
sokkabandsorðan f La ordeno de la ŝtrumpoŝelko.
sokkaleistur m ŝtrumpopiedo; (á sokkaleistunum) sen ŝuoj, en la ŝtrumpopiedoj.
sokkbolur m ŝtrumpokruro.
sokkóttur adj blankkrura, ŝtrumpa.
sokkur -s, -ar m ŝtrumpo; (einir, tvennir sokkar) paro (du paroj) da ŝtrumpoj.
sókn -ar, -ir f (árás, bardagi) atako; ofensivo; batalo; (mál-) (leĝa, procesa) persekuto; (kirkju-)
paroĥo.
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sóknarbandalag n ofensiva alianco (federacio).
sóknarbarn n paroĥano.
sóknari -a, -ar m (leĝa) persekutisto.
sóknarnefnd f paroĥestraro, paroĥa konsilantaro.
sókn-djarfur, -harður, -rammur adj estanta kuraĝa (forta, impeta) atakanto, brava batalanto.
sól -ar, -ir f suno; astro; luma ĉielglobo; (sólin kemur (rennur) upp) la suno leviĝas; (sólin sest,
gengur undir) la suno subiras.
sóla -aði v sunumi, sekigi en la suno; ( -sig) sin sun-umi, -bani, -brunigi.
sóla -aði v (- skó) (re)plandumi.
sólargangur m suniro.
sólarhringur m tagnokto, terturno.
sólarhæð f sunalt(ec)o.
sólarlag n sunsubiro.
sólarsinnis adv sunire, laŭ suniro.
sólarupp-koma f, -rás f sunleviĝo.
sólber n nigra ribo(bero).
sólbyrgi n verando.
soldán -s, -ar m sultano.
sóley -jar, -jar f ranunkolo.
sólfirð -ar, -ir f afelio, suna malproksimeco.
sólginn adj avida, avide (arde, pasie) deziranta; pasia.
sólhlíf f sun-ombrelo, -ŝirmilo; (yfir glugga eða dyrum) markezo.
sólhvörf npl solstico.
sóli -a, -ar m pland(um)o.
sólkerfi n sunsistemo.
sóllaukur m safrano.
sollinn adj ŝvelinta.
sollur -s m diboĉa (frivola, gaje tumulta) vivo; malbona societo (kompanio).
sólmerki n signo de zodiako.
sólmerkjahringur m zodiako.
sólmyrkvi m eklipso de la suno, suna eklipso.
sólnánd -ar, -ir f perihelio, plejproksimeco de la suno.
sólsetur n sunsubiro.
sólskífa f disko de suno, sundisko.
sólskin n sunbrilo.
sólskríkja -u, -ur f emberizo.
sólstunga f sunfrapo.
sólstöður fpl solstico.
soltinn adj malsat(eg)a.
sóltjald n sunŝirmilo, ekrano; markezo; baldakeno.
sólunda -aði v malŝparegi, vane (frivole, diboĉe) elspez(eg)i; fordiboĉi.
sólúr n sunhorloĝo, gnomono.
sóma -di v deci; konveni.
sómamaður m respektinda (honorinda, estiminda; honesta, virta) homo, ĝentilhomo.
sómasamlega adj dece, konvene; honeste; respektinde.
sómatilfinning f (sento de) memrespekto, memestimo.
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sómi -a m honoro.
sonar-barn n, -dóttir f, -sonur m nep(in)o.
sónata sónötu, sónötur f sonato.
sónn -s, -ar m sono; tono; sonoro.
sonnetta -u, -ur f soneto.
sonur -ar, synir m filo.
sóp -s, - n bala(it)aĵo, rubo.
sópa -aði v balai; (- burt, saman) forbalai, kunbalai; (láta greipar -) rabe balai, tute prirabi ion; (það
sópar að (af) e-m) iu havas imponan sintenadon, iu imponas per sia teniĝo.
sópari -a, -ar m (götu-) (strat)balaisto.
sopi -a, -ar m glut-o, -kvanto, plenbuŝo (de likvaĵo); (þykja sopinn góður) ŝati gluton de vino, esti
drinkema.
soppa -u, -ur f mola (flueca) kaĉo, flueca pasto.
soppur -s, -ar m pilko, luda ĵetbulo.
sópur -s, -ar m balailo.
sorg -ar, -ir f (hryggð) malĝojo; (angur) aflikto; (syrging) funebro.
sorgarbúningur m funebra vesto.
sorgarlag n funebra melodio (marŝo); melankolia (malgaja) melodio, elegio.
sorgarleikur m tragedio.
sorgarsaga f malĝojiga (funebra, tragedia) rakonto (historio).
sorg-bitinn, -mæddur adj malĝoja; malgaja; afliktita; funebranta, funebrofrapita.
sorgblíður adj melankolia.
sorglegur adj tragedia, tragika; malĝojiga; malgaja, funebra, ĉagrena.
sori -a m (botnfall, grugg) feĉo, surfundaĵo; sedimento; rekremento; (úr málmi) skorio,
metalsaŭmo.
sorp -s n (rusl) rubo, balaaĵo; (skítur) koto, malpuraĵo.
sorphaugur m rubejo.
sorprit n filiteraturo, figazeto.
sorpræsi n kloako.
sorti -a, -ar m nigr-o, -eco; -iĝo; malheleco.
sortna -aði v nigriĝi; malheliĝi; mallumiĝi.
sortéra -aði v disspecigi, sortimenti.
sortulyng n buks(arbet)o.
sósa -u, -ur f saŭco.
sót -s n fulgo.
sótari -a, -ar m kamenskrapisto.
sótrauður adj nigre (malhele) ruĝa, ruĝbruna; (í framan) sangoruĝa, fajroruĝa.
sótt -ar, -ir f (sjúkdómur) malsano; (hita-) febro; (landfar-) epidemio; (niðurgangur) lakso, diareo;
(létta-) akuŝ(dolor)o, naskdoloro.
sóttarsæng f (liggja á -) kuŝi malsana.
sóttdauður adj (verða -) morti per natura morto, morti pro malsano.
sótthiti m febro.
sótthreinsa v (föt, híbýli) desinfekti, malinfekti; (dauðhreinsa, (rotverja) sár o. fl.) asepsi, antisepsi,
kontraŭsepsi.
sóttkveikja f infektaĵo, infekta (sepsa) mikrobo (bakterio, bacilo); (ýlda, rotnun, eitruð útgufun)
miasmo.
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sóttkví f kvaranteno.
sóttnæmur adj infekta; sepsa.
sóttvarnandi adj desinfekt(ant)a, malinfekt(ant)a; asepsa, antisepsa, kontraŭsepsa.
sóttvarnarhús n kvarantenejo, kvarantena domo.
sóttvarnar-lyf n, -meðal n desinfektilo, asepsilo, malinfekta (antisepsa, kontraŭsepsa) drogo
(medikamento).
sóttvarnarnefnd f komisiono de publika sano, sanitara komisiono, kvarantena komisiono.
sóttveiki f febro.
sóttvörn f kvaranteno; kvarantena aranĝo (rimedo); desinfekto, kontraŭsepso.
sótugur adj fulgigita, fulgo-kovrita, -ŝmirita, -makulita.
sóun -ar, sóanir f malŝparo.
spá -r, -r f (spádómur) antaŭdiro, antaŭdiveno, profetaĵo; (goð-, véfrétt) orakolo; (fyrirboði)
antaŭsigno, aŭguro.
spá -ði v antaŭdiri, profeti; aŭguri; orakoli, diveni la sorton.
spað -s n (dis)pecigita (hakita) viando.
spaði -a, -ar m (reka) ŝpato; (skófla) ŝovelilo; (á skipsskrúfu) alo; (lita-, lyfja-, köku-) spatelo,
platkulero; (tennis-) rakedo; (í spilum) piko.
spádómur m profetaĵo; antaŭdiro, antaŭdiveno.
spá-kona f, -kerling f antaŭdiristino, sortodivenistino.
spakmæli -is, - n aforismo; sentenco.
spakur adj (hægur, rólegur) kvieta; trankvila; (vitur) saĝa; inteligenta.
spámaður m profeto; antaŭdiristo, divenisto; aŭguristo.
spana -aði v (æsa, hvetja, eggja) stimuli, instigi, eksciti; inciti, provoki; (spenna) streĉi.
spangabrynja f platokiraso.
spangagleraugu npl branĉ(okul)vitroj.
spangóla -aði v ululi, hurli.
spanna -aði v mezuri per la fingroj, fingromezuri.
spánnýr adj tute nova.
spánska spönsku f hispana lingvo.
spanskfluga f kantarido.
spanskgræna -u f patino; (eirryð) verdigro.
spanskreyr m kano; kan-stango, -bastono.
spanstraumur m indukta kurento.
spantæki n indukta aparato, induktilo.
Spánverji -a, -ar m hispano.
spara -aði v ŝpari, uzi ŝpare; ekonomie vivi.
sparð -s, spörð n ŝafa fekokugleto.
spari-búinn, -klæddur adj feste vestita (kostumita), en siaj festaj (dimanĉaj, plej bonaj) vestoj, en
ornama kostumo.
sparipeningar mpl ŝparita mono (kaso), ŝparmono.
sparisjóður m ŝparkaso, ŝparbanko.
sparka -aði v piedbati, piedi; piedfrapi; (stappa, um hesta) stampfi.
sparlak n litkurteno.
sparnaður -ar, -ir m ŝparado; ekonomio.
sparneytinn adj (konsume) ŝparema, (modera).
sparsemi fsenfl ŝpar-emo; -ado; ekonomio.
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Spartverji -a, -ar m spartano.
spásagnargáfa f profeta (divenista; aŭgurista) talento, - naturdoto.
spásséra -aði v promeni.
spássía -u, -ur f marĝeno.
spat -s, spöt n (e. k. kalksteinn) spato.
spauga -aði v ŝerci.
spaugilegur adj komika, ridinda, burleska.
spé -s, - n moko.
spegilfagur adj spegulglata.
spegill -ils, -lar m spegulo; (endurkastari) reflektilo.
spegla -aði v speguli; reflekti, reĵeti (resendi) radiojn (lumon); (- sig) sin speguli, rigardi sin en la
spegulo.
speglast -aðist vrefl (endurkastast) speguliĝi; reflektiĝi, rebrili.
speki fsenfl saĝ(ec)o; saĝaj vortoj, saĝaĵo; (í samsetn.) -logio, -zofio.
spekingur -s, -ar m saĝulo.
spekja -ti v kvietigi; trankviligi; pacigi.
spékoppur m koketkaveto, (koketa) vangokaveto.
spekt -ar f (kyrrð) kviet(ec)o; (ró) trankvil(ec)o; (friður) paco.
spektarmaður m pacama (kvieta) homo; (vitur maður) saĝa (prudenta) homo, saĝulo.
spekúlera -aði v spekul(aci)i.
speldi -is, - n klapo.
spelka -u, -ur f splitilo; (kuntena) interligaĵo.
spell npl difekto; damaĝo; detruo; saboto; (vinna -) saboti.
spellvirki npl sabot(aĵ)o; sabotanto, -isto.
spendýr n mamulo, mambesto.
spengilegur adj bon-, bel-statura; belstruktura; gracila, svelta, kun eleganta strukturo; (með
yndisþokka) gracia.
spengja -di v interligi (per plato, krampo), krampi.
speni -a, -ar m mameto, mampinto; (gefa spena) mamnutri; (taka af spena) demamigi, preni de
mamo.
spenna -ti v (spana, draga upp, strekkja) streĉi; (- bogann, byssuna) streĉi la pafarkon (ĉanon); (belti, loka með spennu) buki; agrafi; kroĉi; (- sig belti o. fl.) sin zoni, zoni talion (siajn lumbojn)
per io (rimeno, zono); zoni glavon, surrimeni (zoni) dorsosakon; (- greipar) interplekti la manojn
(fingrojn), manplekti.
spenna -u, -ur f (sylgja) buko; (spennt nál, hár-) broĉo, fibulo; (krækt -) agrafo; (span) streĉo;
tensio; (rafmagns-, há-, lág-) elektra (alta, malalta) tensio, - streĉo), (mal)alttensia fluo.
spenni-afl n, -kraftur m, -magn n streĉa (elasta) povo (forto), elasteco.
spenningur -s m streĉ-o, -iĝo, -(iĝ)ado; -ateco; streĉita atendado (situacio), atenda ekscitiĝo.
spenniól f streĉrimeno.
spennir -is, -ar m (spennubreytir) transformatoro, aliform(ig)ilo (ŝanĝilo) de la tensio.
spennsl(i) -is, - n buko; agrafo; krampo, interligaĵo.
sperra -ti v (teygja) streĉi; (- sig) sin (fiere) streĉi, brusto-streĉi, -ŝveli; (- við e-ð) apogi ion per
trabo (ĉevrono); (sperrast við e-ð) streĉi la fortojn, pen(eg)i, klopodegi; strebi; (sperrast á móti)
kontraŭbarakti, streĉe kontraŭstari.
sperra -u, -ur f (í húsi) ĉevrono; (stuðningstré) apogilo, apoga trabo.
sperrtur adj suprenstreĉita; brustostreĉita, brustoŝvela, fiere parada, pava.
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sperruleggur m (bein) fibulo.
spéspegill m falsa (karikatura, grimaca) spegulo, karikaturspegulo.
spígspora -aði v parade (fiere) paŝi, paradi.
spik -s n (fita) gras(eg)o; (flesk) lardo, porkograso.
spík -ur, -ur f eluzita falĉilo; bastoneto.
spikdraga v lardi.
spikfeitur adj grasega.
spil -s, - n (leikur) ludo; ludo per kartoj, kartludo; ludo sur muzikinstrumento (piano, violono),
muzikludo, pianoludo, violonludo; (spilakort) (lud)karto(j); (ein -) paketo de ludkartoj,
ludkartaro; (vinda) turnlevilo; (lá- rétt) vinĉo; (lóðrétt) kapstano; (með tenntri stöng) kriko;
(hættu-) danĝera ludo, risko; vetludo.
spila -aði v (leika) ludi; ludi per kartoj, kartludi; ludi pianon (sur piano); ludi melodion (valson),
ludi en loterio; ludi komedion; (- út) antaŭludi, komencludi; (- af sér) forludi, perdludi; (- upp á
peninga) (risk)ludi monon, monludi; (- við e-n) (kart)ludi kun iu; (- með e-n) ludi (ŝercon,
ŝercludi) per iu, ridindigi; (hafa litlu úr að -) havi malmulton por meti sur la karton, por riski;
havi malmultan monon disponeblan, havi malmultan porvivaĵon.
spiladós f muzikskatoleto.
spilagaldur m kartartifiko, kartoĵonglo.
spilda -u, -ur f peco (strio, etendaĵo) da lando; (- úr jörð) parcelo.
spilkom(m)a -u, -ur f malgranda pelvo, pelveto.
spilla -ti v (skemma) malbonigi, difekti; damaĝi; fuŝi; (- líffæri) lezi; (rangsnúa) perversigi;
malvirtigi; (- siðferði) sen-, mal-moraligi, korupti.
spilling -ar, -ar f malmoralo, korupto; perverseco, malvirteco.
spilltur adj koruptita, malmorala; perversa.
spínat -s, spínöt n spinaco.
spinna spann, spunnum, spunnið v ŝpini.
spíra -u, -ur f ĝermo; (sproti, brum) elkreskaĵo; burĝono; (stöng, stjaki) stango; (langband) lato.
spíritus -s m alkoholo.
spítali -a, -ar m malsanulejo, hospitalo.
spjald -s, spjöld n (tafla) maldika tavolo; tabuleto; tabulo; (bréf-, nafn-) karto, poŝt-, vizit-karto;
kartonfolieto; (- á bók, pappa-) kartono; kartona slipo; (á ofnpípu) (aer-, fum-)klapo.
spjald-bein n, -hryggur m sakro.
spjaldskrá f sliparo, kartregistro, kartoteko.
spjalla -aði v (tala) (inter-)babili, -paroli, konversacii; (spilla, skemma) malbonigi, difekti, damaĝi;
(- mey) delogi, malvirgigi.
spjátrungur -s, -ar m dando, parademulo, afektulo; snobo.
spjátur -urs n danda (parada, afekta) sintenado, parado, afekto, snobismo.
spjót -s, - n lanco; (kast-) ĵetlanco.
spjótöxi f (atgeir) halebardo.
spjör spjarar, spjarir f (fat) vesto, peco da vesto; (ræfill, drusla) ĉifono, ĉifona vesto; flikaĵo;
(íleppur) trikita plando (en islandaj ŝuoj); (spyrja e-n spjörunum úr) eldemandi, pumpdemandi,
pumpi per demandoj, enkete demandi, enketi.
splitti -is, - n kliko.
splundra -aði v split(ig)i, disspliti.
splæsa -ti v splisi.
spói -a, -ar m numenio.
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spóka -aði v (- sig) (parade) promeni.
spóla -aði v bobeni, volvi sur bobenon.
spóla -u, -ur f bobeno.
spólormur m askarido.
spónamatur m kulermangaĵo, supo.
spónblað n kulervalvo.
spónbrotna v (dis)splitiĝi, disrompiĝi en multajn pecojn, frakasiĝi, dispecetiĝi.
spónleggja v surlameni.
spónn spóns, spænir m (högg-) dehakitaĵo, splito; (hefil-) rabotaĵo; (þak-) ŝindo; (mat-) kulero
(precipe el korneca lameno, kornkulero); (þynna) lameno.
spons -, - n spil-korko, -ŝtopilo, -krano.
sponsgat n spiltruo.
spor -s, - n piedsigno, paŝosigno, spuro; postsigno; (járnbrautar-) relo(j); tram-reloj, -vojo; (í
mínum sporum) en mia situacio, en mia starpunkto; (að vörmu -i) tuj, post momento; (rekja -in)
sekvi la piedsignojn; (gangur, dans-) paŝo; dancpaŝo.
sporaskja f longforma (oblonga, elipseforma) skatolo.
sporbaugur m elipso.
sporbraut f (himintungla) elipsa orbito (linio, vojo); (sporvagna) tramvojo, fervojo; relvojo.
sporbrautarteinn m tramo, tramrelo.
sporðdrekamerki n la konstelacio de la skorpio.
sporðreisa(st) v (malekvilibre) renversi; renversiĝi, perdi la ekvilibron.
sporðdreki m skorpio.
sporður -s, -ar m vosto de fiŝo, fiŝvosto; (standa e-m á sporði) povi kompari sin kun iu, esti ies
egalulo, esti komparebla kun iu, superi iun.
sporgöngumaður m sekvanto; akompananto; imitanto.
sporhundur m serĉhundo, sanghundo.
spori -a, -ar m sprono; (á blómi, gró) sporo; (keyra sporum) sproni, stimuli (piki) per spronoj.
sporjárn -s, - n foldĉizilo, mortezilo.
sporna -aði v (- við, á móti) kontraŭ-stari, -barakti, malhelpi; rezisti.
sporrækt adj sekveblaj piedsignoj, (estas) eble sekvi la paŝosignojn.
sporvagn m tramo, tramveturilo.
sporöskju-laga(ður), -myndaður adj elipsoforma, longforma.
spott -s n moko.
spotta -aði v moki, ridindigi.
spottakorn n mallonga distanco (vojo).
spotti -a, -ar m (mallonga) peco da ŝnuro (vojo); distanco.
sposkur adj mokmiena; rikananta; ironia, kun satira (ironia) vizaĝesprimo (gesto, parolo).
spraka spröku, sprökur f hipogloso.
spranga -aði v fiere paŝi, marŝi; paradi.
sprauta -aði v ŝprucigi; elŝprucigi; (- inn, t. d. lyfi) enŝprucigi, injekti.
sprauta -u, -ur f (áhaldið) ŝprucigilo; injektilo.
sprek -s, - n sekaj branĉo-stumpoj, -pecoj, lignostumpoj.
sprengibátur m torpedo-boato.
sprengi-dagur m, -kvöld n Antaŭfasta Mardo.
sprengiefni n eksplodaĵo, eksploda substanco (ŝtofo); dinamito, nitroglicerino.
sprengikúla f bombo; obuso; ŝrapnelo; grenado.
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sprenging -ar, -ar f (það að springa) krevo, (dis)splitiĝo; eksplodo; (það að sprengja) krevigo,
(dis)splitigo; eksplodigo.
sprengja -di v krevigi, (dis)splitigi; eksplodigi; (kljúfa) fendi.
sprengja -u, -ur f (sprengikúla) bombo; (hand-) grenado.
sprengmóður adj preskaŭ senspira (perdante la spiron) pro kurado (laciĝo), kreve anhelanta
(spireganta).
spretta spratt, spruttum, sprottið v (vaxa) kreski; ĝermi; ek-; el-kreski; (- upp, eiga upptök sín)
ŝpruci, elsalti; fonti; origini, deveni de (eða el), veni el; (- upp, - á fætur) saltleviĝi, salte ekstari;
(- upp, leysa) malligi; (- saum) malkudri; (- gjörð) malbuki, malligi rimenon; (- (söðli eða
hnakk) af hesti) senseli ĉevalon; (- á kýli) skarif(ik)i, lanceti, tratranĉeti (por eligi puson),
tranĉetmalfermi; (- úr spori) plirapidigi la paŝadon (kuradon), ekgalopigi (ĉevalon).
spretta f (grasvöxtur) kresk(ad)o (de herbo), (herbo)rikolto.
sprettharður adj rapid-mova, -kura.
sprettur -s, -ir m rapidega kuro, kurego, galopo; (hlaupa í einum spretti) kuri senhalte (sen halto).
spreyta -tti v (- sig) provi (streĉi) la fortojn, streĉe provi, klopodegi, forte penadi.
sprikla -aði v barakti; (hlykkjast og snúast) tordiĝi (kiel serpento).
springa sprakk, sprungum, sprungið v (- í loft upp, brjótast út) eksplodi, diskrevi; (- af hlátri)
preskaŭ krevi (eksplodi) pro ridado, tiel ridadi, ke al iu preskaŭ krevas la ventro; (- upp úr)
rideksplodi; (- út, um blóm) ekflori, burĝoni; ekĝermi; (- af harmi) (ek)morti pro (korŝira)
funebro.
spritt -s n alkoholo (nenatura).
sproti -a, -ar m (grein) vergo; branĉeto; bastoneto; (veldis-) sceptro.
sprund -s, - n virino.
sprunga -u, -ur f krevaĵo; (krevo)fendo.
sprækur adj vigla, vigle energia; rapidmova.
spræna -di v ŝprucigi.
spræna -u, -ur f (lækur) rivereto, ŝprucflueto.
spúa -ði v (spýta) sputi; (æla) vomi.
spunahús n ŝpin-ejo, -fabriko.
spunakona f ŝpinistino; (leikfang) turbo.
spunarokkur m radŝpinilo.
spuni -a m (það að spinna) ŝpinado; (það sem spunnið er) ŝpinaĵo, (ŝpin)fadeno, ŝpinita fadeno.
spurn -ar, -ir f sciigo, informo; novaĵo; raporto; demandado; (halda -um fyrir) serĉi informojn
(raporton, sciigon) pri, informiĝi pri, fari demandojn pri, demandesplori, ekzameni; enketi,
enkete esplori; (mér er -) mi deziras demandi (fari, levi, eldiri, elmeti, starigi, prezenti la
demandon); (enginn hefur á -inni) la demando estas libera.
spurnarfornafn n demanda pronomo.
spurning -ar, -ar f demando; (leysa úr (svara) spurningu) solvi (respondi) demandon, respondi al
demando; (leggja -u fyrir) meti (prezenti, adresi, direkti) demandon al; (ganga til spurninga) iri
al la pastro por lerni la (eða sian) katekismon, iri al la katekisto.
spurningakver n katekismo, relegia lernolibro.
spurn(ing)armerki n demanda signo, signo de demando.
spurull adj multon demandanta, demandema, scivola.
spýja spúði, spúið v (el)vomi; (el)sputi.
spýja -u, -ur f (el)vomaĵo; (el)sputaĵo.
spyrða spyrti v (- fisk) kunligi (fiŝojn je la vostoj) en faskojn (parojn), faskoligi, pare kunligi.
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spyrða -u, -ur f (fisk-, spyrðuband) (vost)kunligaĵo (kunligita paro, fasko) da fiŝoj.
spyrja spurði, spurt v demandi; (frétta) aŭdi pri, informiĝi pri, ricevi informon (raporton, novaĵon)
pri; (- ráða) peti konsilon de iu, konsiliĝi kun iu; konsulti iun; (- (prófa) vitni, nemanda) demandi
(ekzameni) atestanton (lernanton).
spyrna -ti v pied-frapi, -bati; -puŝi; (- á móti) kontraŭstari; kontraŭbarakti; rezisti.
spýta -u, -ur f lignopeco, peco da ligno, bastono.
spýta spýtti v (hrækja) kraĉi; (spúa) sputi; (sprauta, gjósa, gusa) ŝprucigi; (- vökva inn í e-ð)
enŝprucigi, injekti.
spýta spýtti v (- skinn) streĉ-pingli, -najli, (haŭton por sekigo).
spæjari -a, -ar m (njósnari) spiono; (leynilögreglumaður) detektivo, kaŝpolicano, ano de la sekreta
polico.
spæll -ls, -lar m (á húfu) orelklapo; (á vesti, buxum, kjól, pilsi) streĉklapo, (streĉo-)ŝelko; (í hjóli)
radio de rado, radradio.
spæna -di v tranĉi en lamenojn (pecetojn); spliti; (ausa með spæni) kulerĉerpi, ĉerpi (kun kulero).
spænska -u f hispana lingvo.
spæta -u, -ur f (fugl) pego.
spölur -s m distanco, mallonga vojo.
spöng spangar, spangir f interliga plato, interligaĵo; krampo; (á gleraugum) branĉo, alo; (ís-) ponto
(de glacio); (ennis-; mittis-) diademo; talia zono.
spönn spannar, spannir f fingromezuro.
spör -s, -var m, spörfugl m pasero.
spörhaukur m nizo.
stabbi -a, -ar m stako (da fojno).
staða stöðu. stöður f (það að standa) starado; (af-, lega, stelling; að-, ástand, hagur) pozicio, situo;
situacio; stato; cirkonstanco; loko; (starf, embætti) ofico; posteno; (vind-) direkto de la vento.
staðaldur n (að staðaldri) daŭrade, ĉiamdaŭre, kontinue, konstante, senĉese, senhalte.
staðalýsing f priskribo de regiono (loko), topografio.
staðarákvörðun f difino (trovo) de loko, lokalizo.
staðarjörð f paroĥa (pastra) bieno.
staddur adj (vel, illa -) en (mal)bona situ(aci)o, (cirkonstanco), (mal)bone lokita; (vera - á e-m stað)
(okaze, hazarde) resti en iu loko, sin trovi en iu loko; (við-) ĉeestanta; (að svo stöddu) por (je) la
momento, provizore.
staðfastur adj firma, stabila; solida; lojala; persista.
staðfesta v konfirmi; (löghelga) sankcii; (- skjal, löggilda) aŭtentikigi; (- samning milli ríkja) ratifi;
(sanna) konstati; (- ráð sitt) edziĝi kaj firme loksidiĝi.
staðfugl m restanta birdo.
staðfæra v lokalizi, lokfiksi; ligi al loko.
stað-gengill -ils, -lar m, -göngumaður m anstataŭ-anto, -ulo, reprezentanto.
staðgóður adj solida, forta, firma; (- matur) substanca, nutra.
staðhæfa v aserti, firme certigi.
staðhættir mpl lokaj kondiĉoj.
staðlaus adj (vitlaus, fjarstæður, draumórakenndur) absurda; ĥimera, aera; (ástæðulaus,
grundvallarlaus) senbaza, sengrunda, senmotiv-a, -igita; sensenca; (reikull, ístöðulaus) ne-, malstabila; frivola, flirtema, malserioza, malkonstanta; malforta; (-ir stafir) senmotiv(ig)itaj asertoj.
staðna -aði v senmoviĝi; malfluiĝi; kvietiĝi; stagni.
staðnæmast -dist v halti.
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staðráða v (firme) decidi.
staðreynd -ar, -ir f fakto; (forsenda, frumsannindi) aksiomo.
staðuppgefinn adj lacega, tute elĉerpita.
staður -ar, -ir m loko; punkto; (borg, bær) urbo, urbeto, vilaĝo; (stór jörð; kirkju-) bieno, paroĥestra
(pastra, episkopa) bieno; (skipta í tvo staði) dividi en du partoj; (finna orðum sínum stað)
motiv(ig)i sian aserton, (parolon); (eiga sér stað) efektive, ver(fakt)e okazi; (fara (leggja) af stað)
ekiri; foriri; starti; (nema staðar) halti; (standa í stað) stari senmova (sur sama punkto); ne fari
(fari nenian) progreson, stagni; (í stað e-s, í staðinn fyrir) anstataŭ; (það kemur í sama stað) faras
nenian diferencon; (þegar í stað) tuj, senprokraste; (taka sér í barns stað) adopti.
staður adj (um hest) obstine starema, nemoviĝema, nemovigebla; (íhalds-, afturhalds-samur)
konservativa, reakcia; rigidnuka.
staðviðri -is, - n konstanta (stato de la) vetero.
staðvindabelti n musona regiono (zono), regiono de la musono.
staðvindur m musono.
stafa -aði v (lesa) lerni la literojn (alfabeton, abocon, silabi, legi), alfabetumi, literi; (- e-m eið) dikti
la ĵuron al iu; (- geislum) radii; (dis)ĵeti radiojn sur, stri(kolor)i per radioj; reflekti radiojn; (- af,
frá) deveni de, esti kaŭzata de.
stafaður adj (röndóttur) stri(it)a; strikolora.
stafagáta f litera enigmo, logogrifo.
stafagerð f formo de la literoj, literformo.
stafalogn n mortkvieta vetero kaj spegulglata (polurita, reflektanta) maro (lago, akvo).
stafa-skipti n, -víxl n interŝanĝo de literoj; permuto; (í málfræði) metatezo; (öfugletur) anagramo.
staf-karl m, -kerling f (vaganta) almozul(in)o.
stafla -aði v stapligi, staple amasigi ( stakigi).
stafli -a, -ar m staplo; stako; amaso.
stafn -s, -ar m (fram- á skipi) antaŭa parto, pruo; (stefni) steveno; (aftur-) malantaŭa parto, poŭpo;
(gafl) domfino, gabelo; (fyrir -i) antaŭ(e), fronte al; (hafa e-ð fyrir -i) okupiĝi pri io, havi ion por
fari.
stafnbúi -a, -ar m pruano.
stafnljár m (albordiĝa) hokstango.
stafróf -s, - n alfabeto, aboco (=ABC).
stafrófskver n alfabetumo, ABoCo, alfabetuma lernolibro, ABC-libro.
stafrófsröð f alfabeta ordo.
stafsetning f ortografio, korektskribado.
stafur -s, -ir m (í húsgrind) fosto, subporta trabo; (göngu-) (promen-, lam-)bastono; (tunnu-) daŭbo;
(bók-) litero; (falla í stafi) miregi, konsterniĝi (letargii) pro miro, tute disdaŭbiĝi.
stag -s, stög n (apog)ŝnuro; streĉoŝnuro; stajo.
staga -aði v (stoppa, bæta) fliki, ripare kudri, trikfliki, riparaĉi; (strengja, binda) streĉapogi (firmigi)
per ŝnuro (stajo), streĉligi; staji.
stagast stagaðist v (á e-u) (persiste) ripetadi, (remaĉi, gurdi, mueli).
stagbættur adj tute kunflikita, kun fliko sur (apud) fliko.
stagl -s n (það að staga) kudraĉo, (trik)flikaĉo; (endurtekningar) ripetadoj, gurdado, remaĉado,
taŭtologio; (klaufalegur lestur, framburður, stíll) hakita legado (prononco, (el)parolo, stilo).
staglsamur adj taŭtologia.
stagsegl n stajvelo.
staka stöku, stökur f versareto, strofo; epigramo.
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stakka -aði v (en)stak(ig)i.
stakkaskipti npl ŝanĝiĝo; pliboniĝo, ali(form)iĝo.
stakkstæði n fiŝsekigejo, stakejo.
stakkur -s, -ar m (hey-, fisk-) stako (da fojno, fiŝo); (fat) (longa) bluzo; kitelo.
staksteinóttur adj kun elstarantaj ŝtonoj, malglata.
stakur adj (ein-, sér-) aparta, aparte (sole) staranta, sola, izolita; (unu)opa, nepara; (frábær) unika,
ne-, ekster-ordinara, aparta; nekomparebla; imitinda, modela; (stök (ójöfn) tala) nepara nombro;
(sjaldan er ein báran stök) malfeliĉo malofte venas sole; (stöku sinnum) iam kaj iam, de tempo al
tempo.
stál -s, - n ŝtalo; (hey-) (abrupta (mur)flanko de) fojnostako; (láta sverfa til -s) puŝi (peli) la aferon
ĝis la ekstremo (finofaro, finfino), fari la finofaran (definitivan) atakon, definitivigi iun aferon;
(stappa -inu í e-n) (en)kuraĝigi.
staldra -aði v (- við) halti (atendi) momenton (dum momento).
stálheppinn adj eksterordinare bonŝanca.
stallari -a, -ar m kortega marŝalo.
stall-bróðir m, -systir f kamarad(in)o, amik(in)o; kunul(in)o; kompaniul(in)o.
stallur -s, -ar m (stalli, sylla, þrep) teraso, breto, ŝtupo; (undirstaða, sökkull) piedestalo, soklo, bazo;
(jata) stalmanĝujo; (hesthús) (ĉeval)stalo; (í hári) malglatiga entranĉo.
stálma -aði v mamŝveli, (pri mamkresko, ĉe bestoj pro laktoformiĝo antaŭ nasko).
stálmi -a m mamkresko ĉe bestoj pro laktoformiĝo antaŭ nasko.
stálminni n ne-, ekster-ordinara memoro, fera (fortega) memoro.
stálpast -aðist v maturiĝi; (stálpaður) maturiĝinta; granda.
stálsleginn adj ŝtal-muntita, -randita; (frískur) tute sana, ŝtale sana (fortika), ŝtala.
stama -aði v balbuti.
stampur -s, -ar m tineto, barel(et)o; ronda ujo (skatolo).
stamur adj (rakur) malsek-eca, -eta; (ekki sleipur) malglit(ig)a.
stand -s n (ástand, ásigkomulag, kringumstæður) stato; situacio; cirkonstanco; (mal)ordo; kondiĉo.
standa stóð, stóðum, staðið v stari; (- upp) ekstari, leviĝi; stariĝi; (- út úr, upp úr) elstari; (vara)
stari, daŭri; ekzisti; (- e-n að e-u) vidi per propraj okuloj, ĉeesti, kapti iun en freŝa ago; (hvernig
stendur á því?) kio estas la kaŭzo?; (mér stendur á sama) estas tute egale (indiferente) por mi,
(io) estas indiferenta por mi; (- á e-u fastar en fótunum) insisti pri io, persisti ĉe sia opinio; (það
stendur í honum) (io, ĝi) staras al li en la gorĝo; (úrið stendur) la horloĝo staras (ne iras, haltis);
(vindur stendur af landi) la vento blovas de la lando (marbordo); (- við orð sín) teni sian vorton;
(- ótti af) senti timon al (antaŭ); (- fyrir) kontraŭstari, rezisti, malhelpi; (veita forstöðu) mastri,
estri, esti (agi kiel) mastro (estro) de (super), administri; (betur en efni - til) pli (bone) ol
supozeble; (- uppi, um lík) kuŝi sur la (mort)brankardo, (morttabulaĵo); (- stífur, augun stóðu)
stari (esti) rigida; (- uppi í hárinu á e-m) montri obstinon al (kontraŭ) iu, obstine spiti iun.
standandi adj starant-a, -e, en staranta pozicio; (í - vandræðum) en grandega embaraso, en
embarasega situacio.
standast stóðst, stóðumst, staðist v (standa gegn (við) e-u) kontraŭstari, rezisti; (standa e-ð af sér,
þola) elteni, elporti, toleri; (- próf) sukcese trapasi (elteni) ekzamenon; (provon).
standberg n vertikala rok(mur)o.
standmynd f statuo.
standur -s, -ar m elstaraĵo.
stanga -aði v (með hornum) kornofrapi, -piki, kapfrapi; (stinga, - ál) (stang)piki, pikilkapti; (- saum)
stebi; (- úr tönnunum) pikpurigi la dentojn.
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stangl -s n (á -i) dissemit-a, -e, sporad-a, -e, unu kaj unu (unuop-a, -e) kun longa inter-spaco; tempo.
stans -, stöns n halto; (reka í roga-) mutiĝi (fariĝi muta, esti mutigita) de (pro) miro (surprizo),
miregi.
stansa -aði v halt-i; -igi.
stapi -a, -ar m klifo, klifa (roka, abrupta) promontoro.
stappa -aði v (- fótum) piedfrapi (plankon, teron), stampfi; (- stálinu í e-n) enkuraĝigi iun; (- fisk,
kartöflur) (prem)stufi, dispreme stufi; (- sundur) dispremi, dispisti, (prem)frakasi; (- nærri e-u)
proksimiĝi, esti tute proksime al, preskaŭ.
stappa stöppu, stöppur f (prem)stufaĵo.
stara -ði v fikse rigardi; rigardadi; (góna) gapi; rigardaĉi.
starblinda f katarakto.
starblindur adj tute blinda; katarakta.
starengi n kareks-ejo, -kampo.
starf -s, störf n (verk, athöfn) laboro; ago; funkcio; praktiko; okupo; (lífs-, iðja) profesio; vivokupo;
kariero; (verkefni) tasko.
starfa -aði v labori; funkcii; agi; sin okupi pri; (- að e-u) prilabori, fari, sin okupi pri.
starfhæfur adj labor-, ago-kapabla; funkciebla.
starfrækja -ti v funkciigi; (hagnýta, nytja) ekspluati.
starfsamur adj (iðinn) laborema, agema, diligenta; (starfandi) laboranta, aganta, aktiva;
(framtakssamur) entreprenema.
starfsbróðir m (með-, sam-starfsmaður) kunlaboranto, laborkamarado; (embættisbróðir) kolego.
starfsemi fsenfl funkci(ad)o; agado; entrepreno; okup(ad)o.
starfsmaður m funkciulo; oficisto; labor-anto, -ulo, serv-anto, -ulo; (mikill -) aktiva (agema,
laborema) homo, bona laboranto.
starfsveinn m serv-anto, -isto.
starfsvið n kampo (sfero, medio) de laboro (agado), ago-kampo, -sfero, labor-kampo, -sfero.
starfsþol n laborpovo.
stargresi -is n karekso.
star(r)i -a, -ar m sturno.
starsýnt adj (verða - á e-ð) atente rigardadi, rigardadi kun miro.
stáss -, - n ornam(aĵ)o, brilaĵo; glys, glingur) galanterio.
stássmey f modulino, luksulino, dandino.
stássstofa f parada ĉambro, salono.
státa -aði v fanfaroni, fieri; bombasti; sin parade (pave; aplombe, malmodeste) prezenti (elmontri);
paradi, pavi.
státinn adj fiera, aplomba; pava, parada.
staukur -s, -ar m vazo, kruĉo.
staulast -aðist v malfacile (ŝanceliĝe, trene) paŝi, lami, iri kun treniĝanta paŝo, treni la kruron.
staup -s, - n (vin)glaseto, pokaleto, glaseto de (por) vino; (- af víni) glaseto da vino (brando).
staur -s, -ar m paliso; (stólpi) fosto; (stöng) stango.
stauragirðing f palisaro, barilo el (vicigitaj, vico da) palisoj, (fostoj).
staurblindur adj tute (absolute) blinda (pro ebrieco), blinde (morte) ebria.
staursetja v provizore entombigi (kun elstaranta fosto ĝis la ĉerkokovrilo, kiun oni facile eltiras,
kiam poste venas la pastro).
staurslegur adj rigida, nefleksebla, mallerta, malgracia.
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stauta -aði v hake (balbute) legi, silabi, malfacile legi (fari).
stautur -s, -ar m pistilo; (prik) bastono, stangeto.
steðja -aði v rapidegi, rapidege paŝi-, kur(eg)i, saltegi, impeti; (- að) alkuri, (impete) ataki.
steðji -a, -ar m amboso.
stef -s, - n (viðlag) rekantaĵo; melodia (kompona) motivo; (rímaðar ljóðlínur, vers) rimaĵoj, rimitaj
versoj, versaĵoj; kanto, strofo.
stefna -u, -ur f (átt) direkto; (markmið) celo; tendenco; opinia starpunkto; principo; -ismo; (- fyrir
rétt) procesalvoko; (mót, ráð-) renkontiĝo, interrenkonto; konferenco; rendevuo.
stefna -di v direkti; sin direkti al; direktiĝi al; celi al, iri en (la) direkton, iri laŭ (en) direkto al; (fyrir
rétt) proces-alvoki, procesi iun (kontraŭ iu), alvoki antaŭ la tribunalon (juĝistaron).
stefni -is, - n (antaŭ-, post-)steveno.
stefnufastur adj firma en sia direkto (principo celo), principfirma, celkonscia, celfirma.
stefnudagur m tago de la alvoko (renkontiĝo; rendevuo).
stefnulaus adj sencela, senprincipa, senplana.
stefnu-mark n, -mið n celo.
stefnumót n rendevuo.
stefnuskrá f programo.
stefnuvottur m atestanto de procesalvoko, procesalvoka atestanto.
stefnuvætti -is, - n formularo de proces(alvok)o.
steggur -s, -ir m virbirdo; (hani) koko; (andar-) viranaso; (gæsar-) viransero; (fress) virkato; (refur)
virvulpo.
steik -ar, -ur f rostaĵo, rostita viando; (nauta-) rostita bovaĵo; (bauti) rostbifo; (þunn -) bifsteko.
steikarapanna f pato, fritilo.
steikarteinn m rostpinglo.
steikja -ti v rosti; (á rist) kradrosti; (sjóða í feiti) friti.
steinafræði fsenfl mineralogio.
steinafræðingur m mineralogo, -iisto.
steinaldin n kernfrukto.
steinbítur -s, -ar m lupfiŝo, mara lupo.
steinbrjótur -s, -ar m (jurt) saksifrago.
steinbrýni n akrigŝtono.
steinefni n mineralo.
steinflís f (brot) ŝtonfragmento; (flaga) maldika ŝtontavolo, sisto; (gólfhella) kahelo.
steingeit f monta (Alpa, Pirenea, Siberia) kapro.
steingeitarmerki n (la konstelacio) kaprikorno.
steingerður adj ŝtoniĝinta, fosili(iĝint)a.
steingervingafræði fsenfl paleontologio, scienco pri la fosilioj.
steingervingur -s, -ar m ŝtoniĝinto, fosilio.
steingleyma v tute forgesi.
steinhissa adj ŝtoniĝanta pro mirego.
steinhljóð n ŝtona (morta, tomba) silento.
steinhætta v tute (definitive) ĉesi (agi plu), - ĉesigi (ion).
steinhöggvari m ŝtontranĉisto.
steining -ar, -ar f (í taui) apreturo.
steinkol npl ŝtonkarbo, terkarbo, antracito.
steinlagning f pavimo, pavimado.
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steinleggja v pavimi.
steinlím n cemento.
steinn -s, -ar m ŝtono; (efnið) mineralo; (kjarni í ávöxtum) kerno.
steinolía f ŝtonoleo, petrolo.
steinóttur adj ŝton-riĉa, -plena, -oza.
steinprenta v litografi.
steinrota v tute senkonsciige bati, mortbati.
steinrunninn adj ŝtoniĝinta, fosili(iĝint)a.
steinselja -u, -ur f petroselo.
steinslöngva f ŝtonĵetilo; (forn vígvél, valslöngva) balisto.
steinsmiður m (steinhöggvari) ŝtontranĉisto; (múrari) masonisto.
steinsnar n ŝtonĵeto.
steinspjald n ŝtontabulo, ardezo.
steinstétt f pavimita trotuaro.
steinsteypa f betono.
steinsuga -u, -ur f (dvalfiskur) petromizo (mara).
steinþögn f ŝtona (morta, tomba) silento.
steinöld f ŝtonepoko.
stekkur -s, -ir m ŝafida gardbaraĵo.
stél -s, - n vosto (de birdo).
stela stal, stálum, stolið v ŝteli.
stelast stalst, stálumst, stolist v (út, inn, til e-s) ŝteliĝi (en, el, fari), enŝteliĝi; elŝteliĝi, ŝtelume
(kaŝe) fari.
stelkur -s, -ar m totano.
stelling -ar, -ar f pozo; pozicio; (setja (sig) í -ar) (sin) pozi; (vera í sitjandi -u) esti (sin trovi) en
sidanta pozicio.
stelpa -u, -ur f knabino, junulino.
stelsýki fsenfl ŝtelmanio, kleptomanio.
stelvís adj ŝtelema.
stemma -u, -ur f popolmelodio (por kvarversa strofo).
stemma -di v (hefta) bari, malhelpi, obstrukci, malebligi; haltigi, ĉesigi; (- stigu fyrir) meti trabojn
sur la vojon; (- hljóðfæri) agordi; (fella saman) adapti; konformigi.
steppa -u, -ur f stepo.
sterín -s n stearino.
sterkja -u, -ur f (lín-) amelo; (bræla) brulodoro; (beiskja) amaro, amara (akra) gusto.
sterkur adj (að afli) forta; (traustur, sterkbyggður) fortika; solida; (ákafur, mikill) intensa, forta,
altgrade energia.
sterling -s n (eitt pund -) unu funto sterlinga, sterling(a )funto, sterlingo, pundo.
stertur -s, -ar m (mallonga) vosto.
stétt -ar, -ir f (þjóðfélags-) klaso; (erfða-) kasto; (staða) profesio, rango; (gang-, stöðvar-) trotuaro;
kajo; pavimita vojo, pavimo; (útidyra-, dyrapallur stór) perono; (undirstaða, fótur) bazo, piedo;
soklo; (á pípu) flanĝo; (útstandandi brún) kornico.
stéttabarátta f klasbatalo.
stéttarbróðir m samprofesiulo, samrangulo, kolego; samklasano.
stéttarfélag n korporacio; gildo; sindikato; klasa societo.
stéttarsteinn m pavim-ero, -ŝtono.
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stéttvís adj klaskonscia.
steypa -ti v (fella) renversi; ĵetfaligi, transkapigi; (úr fötu) (ĵet)verŝi, (dis)ĵeti; (úr poka) ŝuti; (undan fugli) detrui, ruinigi, (neston de birdo); (- sér til sunds) salti (sin ĵeti) kun kapo antaŭen
(sur la kapon) en la akvon; (móta) muldi; (gera steypijárn) fandfari (gisi) feron; (múra) masoni,
konstrui el betono.
steypa -u, -ur f (löguð stein-) betono.
steypibað n duŝo, duŝbano.
steypiregn n duŝpluvo, torenta pluvo.
steypireyður f balenego, blubaleno.
steypugifs n stuko, stukgipso.
steypumót n muldilo.
steypuskófla f beton(miksa )ŝovelilo.
steyta steytti v (mylja) pisti; (reka sig á, ýta við) puŝiĝi al (kontraŭ) io per la kapo (piedo),
(fal)puŝiĝi je ŝtono; (- hnefann) skui la pugnon.
stía -u, -ur f aparta enfermejo, staleto; apartaĵo, apartigejo; (svína-) porkstalo.
stía -aði v (- sundur) apartigi, disigi.
stífkrampi m tetano.
stífla -aði v ŝtopi, obstrukci; bari, digi.
stífla -u, ur f ŝtopado, obstrukco, (akvo) barilo; (stíflugarður) digo, akvobarilo; (dyra-) kluzo,
kluzpordo.
stiftamtmaður m guberniestro.
stifti -is, - n (smánagli) najleto; stifto; (biskups-) diocezo; eparkio; distrikto.
stig -s, - n paŝo; (þrep) ŝtupo; (- máls, skeið, rek) stadio; (gráða) grado; (í vitnisburði) poento.
stíga steig, stigum, stigið v (ganga) paŝi; (troða) treti; (hækka, vaxa, aukast) pliiĝi, (pli)altiĝi;
(pli)laŭtiĝi; kreski; plifortiĝi; (í tónfr.) kresĉendi; (- upp, lyftast) leviĝi; (- stórum) paŝegi; (- á
bak) paŝi sur la selon, surseliĝi, surdorsiĝi.
stigamaður m vojrabisto.
stígandi fsenfl (tónfr.) kresĉendo; sjá stíga.
stigapallur m plataĵo de ŝtuparo.
stigarim -ar, -ar f ŝtupeto.
stigaþrep n ŝtupo.
stigbreyting f komparacio.
stigi -a, -ar m (fastur í húsi) ŝtuparo; (laus rima-) ŝtupetaro.
stígur -s, -ir m vojeto, paŝvoj(et)o, tretita vojo; (gang- við götu) trotuaro.
stígvél -s, - n boto.
stika -u, -ur f (stöng) stango; metromezurilo; (metri) metro; (ljósa-) kandel-ingo; -abro.
stikill -ils, -lar m la pinta fino (pinto) de korno, malgranda korno, korneto.
stikilsber n groso.
stikla -aði v salteti (sur ŝtonoj, de ŝtono al ŝtono); iri sur stilzo (paŝstango, stangirilo), stilz(ir)i; (- á
stóru) rapide (salte) trans-salti, -paŝi.
stikna -aði v rostiĝi; fritiĝi; bruli.
stíla -aði v (- bréf) skribi, vortigi, stili; (- e-ð til e-s) adresi.
stílabók f (skribekzerca) kajero.
stilkur -s, -ar m trunketo; tigo; stipo.
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stíll -s, -ar m (ritæfing) skriba ekzerco (tasko); (í riti og listum) stilo; (í prentsmiðju) litertipo;
(háttur, snið) modo, fasono; (griffill, stafur) grifelo; bastoneto; (- á frævu) stiluso; (í stórum stíl)
en granda skalo, grandskale.
stilla -ti v (róa, - til friðar) kvietigi; trankviligi; pacigi; (hljóðfæri, - saman) agordi; akordigi,
harmoniigi; adapti, alkonformigi; (- sig, skap sitt) sin kontroli (regi, reteni), moderigi sian
temperamenton; (- í hóf) esti modera; moderigi, modere agi; (- til, haga) aranĝi; ordigi; reguligi;
(- sér upp) pozi.
stillir -is, -ar m (stillitæki) regulilo, regulatoro; kontrolilo; (á tannhjóli) kliko, haltig-ilo, -peco;
(konungur, þjóðhöfðingi) reĝo; princo; regnestro.
stímabrak -s n ĝeno, malfacilaĵo, malfacila barakto; tumulto, tumulta bruo, batalo.
stimamjúkur adj komplez(em)a, galanta, (ĝentile) plaĉ-ema, -ivola.
stimpast -aðist v lukti; barakti.
stimpilgjald n stampimposto.
stimpill -ils, -lar m (á bréfi) stampo; (verkfærið) stampilo; (á málm) patrico.
stimpla -aði v stampi, marki per stampilo.
stinga stakk, stungum, stungið v piki; enpuŝi; ŝovi; (- sig í fingur) piki al si la fingron (per io); (- sér
í vatn) salti kapantaŭen en akvon; (- sér niður, um sjúkdóma) okazi sporade (en unu loko kaj
alia); (- í vasann) ŝovi en la poŝon, enpoŝigi; (- upp á) proponi, projekti, sugesti; (- í stúf) frape
kontrasti, esti en frapa kontrasto (malharmonio); (- við, haltra) lameti; (- upp garð) (plug)fosi
(ĝardenon); (- undir stól) lasi flanke, preterlasi, malzorgi; (- e-u inn í e-ð) enigi, eningigi, enŝovi;
(í saumi) stebi.
stinghnífur m ponardo.
stinghaltur adj lametanta.
stingur -s, -ir m (broddur) pikstango; (sársauki) pikdoloro; (undir síðu) flankdoloro.
stinnings-gola f, -kaldi m vigla (iom forta) vento, venteto.
stinnur adj (sterkur) forta; (stirður) rigida, nefleksebla.
stirðbusalegur adj rigida, mallerta; rigidnuka.
stirð-máll, -mæltur adj rigidparola, hakparola, malelokventa, havanta malfacilan parolon.
stirður adj rigida; rigora, nefleksebla; mallerta; rigidnuka; (stirð veðrátta) malbona (kruda) vetero;
(e-ð gengur stirt) io malfacile (malrapide, malglate) iras.
stirfinn adj rigid(nuk)a, nefleksebla; acidhumora.
stirna -di v (- á e-ð) (re)brili, glimbrili.
stirndur adj stela, stelplena, kovrita (plena) per steloj.
stirtla -u, -ur f vosta peco (vosto) de fiŝo.
stírur fpl dorma rigideco (dormo) en la okuloj.
stjá n mov(iĝ)o; ellitiĝo.
stjaka -aði v puŝi, stangpuŝi.
stjaki -a, -ar m (stöng) puŝ-ilo, -stango; (kerta-) kandelingo.
stjana -aði v (við e-n, undir e-m) klopode servi (helpi) al iu.
stjarfi -a, m (stirðleiki) rigideco; (stífkrampi) tetano.
stjarfur adj rigida.
stjarna -u, -ur f stelo; (himintungl) astro, ĉiela korpo.
stjóri -a, -ar m (akkeri) ankroŝtono, trenankro; (stjórnandi) estro; administranto; mastro; reganto;
(for-, rit-, ríkis-, vél-, bíl-) direktoro; redaktoro; regnestro; regento; maŝinisto; motoristo;
aŭtomobilestro, aŭtisto, ŝoforo.
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stjórn -ar, -ir f estraro; estrado; administr-acio, -antaro; administrado; kancelario; regado;
mastrumado; manovrado; (ríkis-) registaro, regnestraro; (bæjar-) urbestraro, magistrato.
stjórna -aði v estri, administri; regi; mastri; direkti; (meðhöndla) manovri; manipuli.
stjórnarbót f konstitucia (reĝima, politika) reformo (plibonigo), reformo de la reĝimo.
stjórnarbylting f revolucio.
stjórnardeild f sekcio de ministrejo, departemento.
stjórnarfar n regado, regadformo, reĝimo, politika sistemo.
stjórnarfarslegur adj politika, konstitucia, reĝima, rilanta la reĝimon.
stjórnarforseti m (lands) ĉefministro; (félags) prezidanto.
stjórnarhættir mpl reg(ad)formo, reĝimo.
stjórnarráð n ministraro, kabineto; ministerio, ministrejo.
stjórnarskrá f fundamentaj leĝoj, konstitucio.
stjórnarskrárbrot n konstitucirompo, rompo de la fundamentaj leĝoj.
stjórnartíðindi npl ministeria (registara) novaĵo.
stjórnarvald n ŝtatpotenco; la registaro, la ŝtataj aŭtoritatoj.
stjórnborði -a m tribordo, dekstro; (á -a) triborden, dekstren, verden.
stjórnfrelsi n politika libereco.
stjórnfræði fsenfl politika scienco, politiko.
stjórnkænska f politika sagaco (ruzeco), strategio, diplomata lerteco.
stjórnleysi -is n senregeco, senestreco, senbrideco, anarkio; anarkismo; sen-, mal-ordo.
stjórnmál npl politiko; (milliríkja-) diplomatio.
stjórnmálamaður m politikisto; diplomato.
stjórnpallur m direktila ferdeko.
stjórnskipun f konstitucio, reĝimo.
stjórn-spekingur m, -vitringur m politikisto, diplomato.
stjórnvölur m direktila stango.
stjúp- pref duon-; (stjúpbarn) duoninfano; (stjúpmóðir) duonpatrino; (stjúpsonur) duonfilo.
stjúpa -u, -ur f duonpatrino; (blóm) violego (trikolora).
stjúpi -a, -ar m duonpatro.
stjörnóttur adj (um hest) kun stelo en la frunto, stelfrunta.
stjörnubjartur adj stel-luma, -brila.
stjörnufræði fsenfl astronomio.
stjörnufræðingur m astronomo.
stjörnuhrap n falstelo, falanta stelo.
stjörnukíkir m astronomia teleskopo, astroskopo.
stjörnumerki n stelfiguro, konstelacio.
stjörnuspá f astrologio.
stjörnuspámaður m astrologo.
stjörnuspeki fsenfl astrologio.
stjörnuturn m observatorio.
stjörnuþoka f nebulozo, nebulastro.
stó -ar, -r f kameno; fajrujo; (ösku-) cindrujo.
stoð -ar, -ir f fosto, apog(il)o, subportilo, subtenilo; (hjálp) helpo, asisto, subteno.
stóð -s, - n grupo, aro (speciale ĉevalaro).
stóðhestur m virĉevalo, generĉevalo.
stofa -u, -ur f ĉambro, salono.
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stofn -s, -ar m (bolur, tré-) trunko; (orð-) radiko; (ætt-) raso, deveno; (undirstaða) bazo,
fundamento; (setja á -) fondi, establi.
stofna -aði v fondi, establi, starigi; (- til, orsaka; undirbúa; skipuleggja) estigi, starigi, kaŭzi; aranĝi;
organizi; (- (sér) í hættu) (sin) elmeti al danĝero, endanĝerigi; riski.
stofnfé n kapitalo; fond(proviz)aĵo.
stofnsjóður m fundamenta kapitalo, fondaĵo.
stofnun -ar, -anir f fond-o; -aĵo; establ-o, -aĵo; -ejo; (mennta-, lista-, skóli) instituto; (þjóðfélagseða einka-) institucio.
stokka -aði v (spil) miksi.
stokkabelti n lamenzono (zono el kunfiksitaj lamenetoj aŭ platoj el oro aŭ arĝento).
stokkur -s, -ar m (tré-, drumbur) ŝtipo, trunko; (stafur) bastono; (bjálki) trabo; (rúm-) litrando;
(borð-) ŝip-, boat-rando, ŝipbordo, pavezo; (set-) benko; (högg-) hakŝtip(eg)o; (hella) bloko;
(gapa-) puntrabo, pilorio; (skrín) skatolo, ujo; (penna-) plumujo; (innan stokks) endome;
(hlaupa, (hleypa) af stokkunum) glit(ig)i el la (apog)ŝtipoj.
stokkönd f marĉ-anaso.
stóla -u, -ur f stolo.
stóla -aði v (á e-ð) fidi (ion, al io).
stólbrík f brako de seĝo.
stóll -s, -ar m seĝo; (baklaus -) tabureto; (prédikunar-) katedro; (biskups-) episkopa sidejo, diocezo;
eparkio; (konungs-) trono; (stíga í stólinn) prediki, fari predikon; (stinga undir stól) flankelasi,
preterlasi, ŝovi sub la seĝon (kusenon).
stólpagripur m eksterordinara animalo (besto, bruto, ĉevalo), pompa objekto.
stólpagöng npl portiko.
stólpahús n surfosta domo, palafito.
stólpi -a -ar m fosto, paliso, kolono.
stólpípa f klister-ilo, -tubo; (setja -u) klisteri.
stólræða f prediko.
stolt -s n fier(ec)o; (dramb, hroki, rembilæti) malhumileco, aroganteco; trofiereco; brustoŝvelo.
stoppa -aði v (stöðva(st)) halt-i; -igi; (troða í, út) ŝtopi; (- húsgögn) remburi.
stopull adj necerta, nefidinda, nekonstanta, nekontinua, ŝanĝema, vari(em)a.
stór adj granda; (yfirgripsmikill) ampleksa; (full-orðinn, -vaxinn) plenaĝa, plenkreska; (mikill;
ákafur) multa; forta, intensa.
stórbokki m arogantulo; grandulo, matadoro, magnato.
storð -ar, -ir f tero, lando; mondo.
stórfeng(i)legur adj grandioza, impone granda.
stórfiskur m (hvalur) baleno.
stórgripur m grandbruto.
stórhuga adj altcela, kun altflugantaj planoj, entuziasma.
stóriðjuhöldur m grandindustriulo, magnato, industria matadoro.
storka -aði v (egna) provoki, inciti.
stórkaupmaður m pogrand-komercisto, - (vend)isto.
storkna -aði v koagul(iĝ)i; solidiĝi.
stórkostlegur adj grandega, multega; grandioza, kolosa; eksterordinara, grandskala, en granda (alta)
skalo.
storkur -s, -ar m cikonio.
stórlátur adj fiereca, malfacile kontentigebla; (örlátur) malavar(eg)a, malŝparema.
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stórlega adv tre, multe.
stórlyndur adj (ofsafenginn) de fortega (intensa, kolerema) temperamento (karaktero); (veglyndur)
grandanima, nobla, de nobla karaktero.
stórmannlegur adj grandsinjor(ec)a, grandanima, nobl(ec)a.
stormasamur adj ŝtorma.
stórmenni -is, - n grandulo, grandsinjoro, altrangulo, aristokrato, magnato.
stórmennska -u, f fier-eco; -aĉo, aroganteco; (skraut) lukso, pompo, riĉegeco.
stórmennskubrjálæði n grandulmanio, -frenezeco.
stormsvala f petrelo.
stormsveipur m ventokirlo, kirloventego, ciklono.
stormur -s, -ar m ŝtormo, ventego.
stórráður adj (super)regema, ordon-ema; -pova, aŭtoritata, potenca.
stórriddari m komandoro (de iu ordeno).
stórriðinn adj grandmaŝa.
stórræði -is, - n grandfar(aĵ)o, granda kaj riska entrepreno.
stórskammtalækningar fpl alopatio; kuracado per grandaj dozoj.
stórskorinn adj maldelikata; grandtrajta, kun maldelikataj (grandaj) trajtoj (en la vizaĝo).
stórskotabyssa f artileria pafilego, kanono.
stórskotalið n artilerio.
stórskotaliðsdeild f baterio, artileria regimento, regimento de artilerio.
stórslysalaus adj sen grandaj (gravaj, seriozaj) akcidentoj.
stórstígur adj grand-, long-paŝa.
stórstraumur m granda tajdo.
stórstúka f grandloĝio (de bontemplanoj).
stórtemplar m grandloĝia prezidanto (de bontemplanoj), grandtemplano.
stórum adv tre, multe, altgrade, grandskale; (stika -) iri grandpaŝe (per grandaj paŝoj).
stórvaxinn adj granda, grandkreska, altkreska, altstatura.
stórveldi n grandpotenco, grandpotenca regno.
stórviðir mpl grandaj traboj (trunkoj), trabaro.
stórviðri -s, - n fortega vento, ventego, ŝtormo, tempesto.
stórvægilegur adj granda, grava, de granda signifo.
stórættaður adj altdevena, de alta (altranga) deveno.
stórþing -s, - n (la norvega) parlamento.
strá -s, - n (gras-) herbero; fojnero; (hálm-) pajlero; pajlo; (í körfur, stóla o. fl.) vimeno.
strá -ði v (dreifa) (dis)ŝuti, dissemi.
strádrepa v amase mortigi, amasbuĉi, masakri.
straff -s, ströff n puno.
stráflétta f vimen(plekt)aĵo.
stráheill adj tute nedamaĝita (nedifektita).
stráka-flenna f, -glenna f koketulino, flirtemulino.
strákapör npl stratbubaĵo(j), petol-aĵoj, -aĉoj, friponaĵ(et)oj.
strákhnokki m knabeto, bubo.
strákskapur -ar m fripon-eco; -ado; -aĵo.
strákur -s, -ar m (petolema) knabo; knabaĉo, petol(aĉ)ulo, friponeto.
stramma -aði v (strekkja) streĉi; (- (sig) upp) (sin) stimuli; preni energian (paradan, pavan,
(brusto)streĉan) teniĝon (sinten(ad)on), sin parade teni.
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strammi -a, -ar m kanvaso.
strand -s, strönd n grondo;grond(int)aĵo, ŝiprompaĵo.
stranda -aði v grondi; grondigi.
strandaglópur m postiĝinta pasaĝero, postiĝinto.
strandbúi -a, -ar m marborda loĝanto, marbordano.
strandferðaskip n bordŝipo.
strandferð f bord-navigado, -ŝipado, -veturado, -transport(ad)o.
strandgæsla f bordgardado.
strandlengis adv laŭlonge de la (mar)bordo, bordlaŭire, laŭborde.
strandlengja -u, -ur f marborda etendaĵo, la tuta marbordo.
strandstaður m grondloko, loko de ŝiprompiĝo.
strandvarnarskip n protektŝipo de la fiŝkaptado, inspektŝipo; marborda gardŝipo.
strandvörn f borddefendo, bordgardado.
strangi -a, -ar m rulvolvaĵo; (rul)volvita pakaĵo.
strang(leg)ur adj severa, malmilda; rigora, strikta; (um straum) forta (peza) fluo, (fort)torenta.
strangtrúaður adj ortodoksa; rigore kredanta.
strástóll m vimen(plektit)a seĝo, vimenseĝo.
strauja -aði v gladi.
straujárn n gladilo.
straumbreytir -is, -ar m transformatoro.
straumharður adj fortflua, rapidflua, torenta.
straumiða f (akvo)kirl(aĵ)o, akvoturniĝo, turnakvo, vortico.
straumröst f akvoturniĝo, torento.
straumur -s, -ar m flu(ad)o; torento; (rafmagns-) elektra fluo, kurento; (sjávar) (mal)granda mara
fluo; (jafn-; skipti-) kontinua -; alterna kurento (elektra fluo).
straumvaki -a, -ur m pilo.
straumvatn n fluakvo, rivero; torento.
strax adv tuj.
stráþak n pajlotegmento.
streita -u, -ur f barakto, klopodo, peno; (halda e-u til -u) ekstremigi, puŝi (peli) ion ĝis ekstremo.
strekkja -ti v streĉi; (- við e-ð) klopodi, peni.
strembinn adj malfacile digestebla; (erfiður) malfacila, peniga.
strendingur -s, -ar m edro; (jafn-) prismo.
strendur adj (þrí-, fjór-, marg-) (tri-, kvar, mult-)edra.
strengja -di v firmligi, ŝnurigi, ŝnurumi, fiksi per ŝnuro, streĉligi, streĉe laĉi, strikte streĉi (laĉi,
ligi); (strekkja) streĉi.
strengjahljóðfæri n kordinstrumento.
strengur -s, -ir m ŝnur-o; -ego, kablo; (í hljóðfæri) kordo; (í vatni) torento, akvokirlo, kirlfluo; (á
fati) ligrandaĵo (de jupo, pantalono); (taka í sama streng) tuŝi la saman kordon, samopinii,
subteni ies opinion.
streyma -di v flu(ad)i; fluegi, torenti; (- inn í e-n stað) entorenti (torenti en) ion, invadi.
stríð -s, - n (hernaður) milito; (barátta) batalado; (deila, árekstur) konflikto; (erfiðleikar, vandræði)
malfacilaĵo, embaraso; (segja - á hendur) deklari (proklami) militon kontraŭ; (heyja -) militi, fari
(konduki) militon (kontraŭ).
stríða stríddi v (áreita, erta) ĉikan(et)i, ĉagrene inciti, provoki, (ŝerc)piki, ĉikane vundeti
(koleretigi), turmenteti; (e-ð stríðir á e-n) iu estas persekutata (plagata, turmentata, atakata) de
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io; (- við) kontraŭbatali (malfacilaĵojn), penege (streĉe) labori, klopodegi; (eiga í ströngu að -)
havi multajn malfacilaĵojn (embarasojn) por kontraŭ-batali, -lukti (venki).
stríðleiki -a, -ar m streĉeco; rigideco.
stríðlundaður adj obstina, rigora.
stríðsmaður m militisto, soldato.
stríður adj (þaninn, stífur) streĉ(it)a; rigida; (sterkur, strangur) forta, impet(eg)a, (torento); rigora,
rigidnuka, nefleksebla; severa.
strigi -a, -ar m kanaba tolo, sakŝtofo, stupa ŝtofo, stupaĵo, kanvaso.
strik -s, - n streko, linio.
strika -aði v streki, linii, fari strekon (linion); (- út, yfir) elstreki, forstreki; superstreki.
strikhefill m strekrabotilo, modlura rabotilo.
striklota f (í -lotu) seninterrompe, senhalte, senĉese, per (en) unu tiro (streko).
strikmát n (streka) liniilo.
strimill -ils, -lar m (ræma) strio, bendo, rimeno.
strindi -is, - m lando, tero, grundo.
strípaður adj tute nuda, nevestita.
striplast -aðist v iri (ĉirkaŭkuri) nuda (duone vestita).
strita -aði v (erfiða) peni, pene labori, laboregi; (keppa að, keppast við) strebi; klopodi.
strjálbyggður adj maldense (sporade) loĝata (en-, pri-loĝata).
strjálbýli -s n maldense (sporade, dise) (pri)loĝata loko (distrikto), maldensa priloĝ-ateco; -antaro.
strjáll adj sporada, disa, dissemita, dise lokita (renkontebla), maldensa.
strjúka strauk; strukum, strokið v (nudda) froti; (klappa, gæla) karesi, froteti, frotkaresi; (slétta; lín) (frot)glatigi; gladi; (þurrka af) for-, de-froti, viŝi; (flýja) forkuri, fuĝi.
strjúpi -a, -ar m senkapa (sanganta) kolstumpo.
stroffa -u, -ur f (á kaðli) ŝnura ringo.
strok -s, - n forkuro, fuĝo.
stroka -u, -ur f (nudd) froto; (vind-) frotanta vento, (vent)blovo, trablovo.
strokjárn n gladilo.
strokka -aði v (skaka, hrista) agit(ad)i, rapide skuetadi; (- smjör) buterigi (lakton).
strokkbulla f piŝto.
strokkur -s, -ar m buterigilo; (piŝto)cilindro, piŝtingo; (nú er annað hljóð í strokknum) nun la fajfilo
sonas alie, nun oni kantas alian kanton; (ský-) trombo, akvokolono, kirloventego.
strokleður n skrapgumo, viŝgumo.
strokufangi m fuĝinta malliberulo, (mallibereja) fuĝinto.
strókur -s, -ar m kolono.
strompur -s, -ar m fumtubo, kamentubo; ventoltubo; cilindro.
stropa -aði v embriiĝi, komenci formi embrion, malkomponiĝi.
strunsa -aði v rapide (svinge, fiere, arogante) paŝi.
strútur -s, -ar m (fugl) struto; (strýta) konuso; pinto; (konusa) kapvesto, kapuĉo; volvita kol-, - kapvesto, turbano.
strý -s n stupo; stupaj (maldensaj kaj elstarantaj) haroj.
strýkja -ti v (með vendi, flengja) vergi, forte batadi (per vergo); (með svipu) vipi; (með hnútasvipu,
húð-) skurĝi.
strýta -u, -ur f konuso; pinto; piramido; (í keiluspili) keglo.
stræti -is, - n strato; (breitt - til skemmtigöngu) korso.
strætisvagn m omnibuso; aŭtobuso; (sporvagn) tram-o, -veturilo.
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strætisvirki n stratbarilo, barikado.
strönd strandar, strendur (strandir) f bordo de maro, marbordo; (sendin -, bað-) strando; (fjara)
plaĝo.
ströngull -uls, -lar m rul-o, -aĵo, -volvaĵo, (rul)volvita pakaĵo.
stubbi -a, -ar m stubbur -s, -ar m stumpo, mallonga peco; (af kornaxi) stoplo.
stúdent -s, -ar m student-o, -ino, universitata studant-o, -ino; abiturient-o, -ino, mezgrada
(gimnazia) diplomito.
stúdentspróf n abiturienta (gimnazia) ekzameno; (taka -) fari (plenumi, trapasi) sian abiturientan
ekzamenon, ricevi sian abiturientan diplomon.
stuðla -aði v (- að e-u) helpi; kontribui; (í bragfræði) aliter(aci)i; (stuðlað mál) poezio, versaĵo.
stuðlaberg n kolonobazalto.
stuðlasetning f aliteracio, aliterado.
stuðningur -s m helpo; apogo; subteno.
stuðull -uls, -lar m (í bragfr.) aliteracia litero, alitero; (í stærðfr.) koeficiento; (stólpi, rúm-) fosto,
subportilo.
stúfur -s, -ar m stumpo.
stuggur -s m (andstyggð) abomeno, naŭzo; (óhugur, ótti) tim(eg)o, teruro; (standa - af) abomeni,
senti abomenon al (antaŭ, kontraŭ); timi, senti timon (teruron) al (antaŭ, kontraŭ).
stúka -u, -ur f (bás; klefi í járnbrautarvagni) fako; kupeo; (í leikhúsi, í reglufélagsskap) loĝio;
(hand-) mufo; manumo.
stúka -aði v (- sundur) (dis)dividi (disigi) en fakojn, disfakigi.
stuldur -s, -ir m (þjófnaður) ŝtelo; (þýfi) ŝtelaĵo.
stúlka -u, -ur f juna virino, fraŭlino, junulino; knabino, infanino, ino; (unnusta) fianĉino;
(vinnukona) servistino.
stúlkubarn n infanino, knabino.
stuna -u, -ur f (ek)ĝemo.
stund -ar, -ir f (tími) tempo; (augnablik) momento; (klukku-) horo; (kennslu-) leciona horo, leciono;
(leggja - á) sin okupi pri; studi; sin doni al; (kappkosta) klopodi, peni; strebi; (innan -ar) post
momento (mallonga tempo); (um -ar sakir) moment-a, -e, dum momento (mallonga tempo),
provizora, provizore; (þegar fram liðu -ir) kiam pasis la tempo.
stunda -aði v (leggja stund á) sin okupi pri, okupiĝi per (pri), sin doni al; (- vinnu sína) plenumi,
(diligente) fari (sian laboron); (- nám) studi; (- sjúkling) flegi; (kappkosta) klopodi; strebi.
stundaglas n sablhorloĝo, tempoglaso.
stundakennari m instruisto salajrita laŭ nombro de lecionoj.
stundaklukka f horloĝo.
stundar- pref (-bið; -friður) momenta (mallongedaŭra) (atendo; paco, kvieto, trankvilo).
stundaskrá f leciona tabelo.
stundlegur adj (andst. eilífur) tempa, monda, materia; (stuttur) momenta, mallongedaŭra.
stundum adv iafoje, foje; kelktempe, kelkfoje; (st .... st., ýmist .... eða) foje .... foje, jen .... jen;
(öðru hverju, við og við) de tempo al tempo, iam kaj iam.
stundvís adj ĝustatempa, akurata, je preciza horo.
stunga -u, -ur f piko; pikvundo; (skóflu-) (unu) piko (plenpuŝo) de ŝovelilo (ŝpato), ŝovelkvanto.
stúrinn adj malgaja, malbonhumora, en premita humoro, melankolia.
sturlaður adj freneza; mal-, senordigita (en la kapo), tute konfuzita.
stúta -aði v (- e-m) mortigi; (- sig) trinki el la kolo de botelo; flari tabakon el la kolo de la
tabakkorneto.
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stutthöfði m mallongakapulo, brakicefalo.
stuttlega adv mallonge; abrupte; (í ágripi) resume.
stuttorður adj malmultvorta, mallongparola; (- og gagnorður) konciza; lakona.
stuttur styttri, stystur adj mallonga; mallongedaŭra; (í stuttu máli) mallonge dirite; resume; (- í
spuna) malvarme (abrupte) paroli (diri, respondi), paroli en malvarma tono.
stútungur -s, -ar m mezgranda gad(fiŝ)o.
stútur -s, -ar m kolo (de botelo), verŝtubo, beko (de kaldrono); (setja stút á munninn) fari diklipon.
stybba -u f brulodoro, odoraĉo; haladzo; fetoro.
styðja studdi v apogi; subteni.
stýfa -ði v (klippa af) stumptondi, stumpigi, mallongigi, malpliigi; (styðja, skorða) apogi (firmigi)
per apogilo.
styggðaryrði -is, - n ofenda (insulta, indigniga, koler(et)iga, pika) vorto.
styggja -ði v (fæla) (for)timigi; (móðga, reita til reiði) ofendi; koleretigi, indignigi.
styggur adj (fælinn, hræddur) tim(em)a; (stygglyndur, - í skapi) kolerema, de kolerema
temperamento, insultema.
stykki -is, - n peco; parto; ero.
stynja stundi v ĝemi; (- þungan) ekĝemi, profunde ĝemi.
styr -s m (deila; bardagi) konflikto; batalo; (órói, hávaði) tumulto, bruo.
stýra -ði v (stjórna, (leið)beina; leiða) direkti; konduki; gvidi; komandi; (- skipi) direkti, rudri; (ríki) regi; (- fyrirtæki) direkti, administri, estri; mastri.
stýri -is, - n direktilo, rudrilo; kondukilo.
stýrilátur adj direktebla, regebla, manovrebla; bridebla.
stýrimaður m direktilisto, ŝipdirektisto; rudr-isto; -anto; subŝipestro; (skipstjórnarmaður) ŝipestro,
kapitano.
stýrimannaskóli m navigaciolernejo, lernejo de navigacio, navigacia lernejo.
stýristaug f direktila (rudrila) ŝnuro, droso.
stýrissveif f direktila tenilo (stango), rudrotenilo.
styrja -u, -ur f (fiskur) sturgo.
styrjöld -aldar, -aldir f milito; malpaco; (borgara-) intercivitana milito, burĝarmilito.
styrkur -s, -ir m (afl) forto; (hjálp, stuðningur) helpo, asisto; subteno, apogo; (tillag) kontribuo;
(opinber fjár-) subvencio; (oficiala) monhelpo; (náms-) stipendio.
stytta -i v (pli)mallongigi; (- sig) plimallongigi (plisuprentiri, suprenfaldi, refaldi) la jupon; (það
styttir upp) ĉesas pluvi (neĝi); (- sér stundir) mallongigi la tempon, sin distri.
stytta -u, -ur f (súla) kolono; (stoð) apogilo, subtenilo, subportilo; (mynda-) statuo.
stæði -is, - n starloko.
stæðilegur adj bonstatura, belstatura, majesta; (fastur, traustur) solida, firma, fortika.
stækja -u, -ur f fetoro, odoraĉo; amoniako.
stækka -aði v pligrand-iĝi; -igi; kresk-i; -igi.
stækkunargler n grandiga vitro, lupeo.
stækur adj fetora; (ofstækisfullur) fanatika.
stæla -di v (herða) hardi; elastigi; fortigi; (líkja eftir) imiti; simii; (- nákvæmlega) faksimili; (skop-)
parodii; (rífast) kvereli, disputi.
stæra -ði v (- sig) sin pligrandigi, bombasti, fanfaroni, arogante (fieraĉe) paroli.
stærð -ar, -ir f grandeco; (vídd, víðerni, mál) dimensio; (víðfeðmi, umtak) amplekso; (fyrirferð,
rúmtak) volumeno; (magn, mergð, megin) kvanto.
stærðfræði fsenfl matematiko.
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stærilæti -is n aroganteco, tromemfido, fieraĉo.
stöð -var, -var f stacio; (staður) loko, ejo; (mið-) centr-o, -ejo.
stöðuglyndi n firmeco de karaktero, konstanteco.
stöðugur adj (fastur) firma; stabila; (sífelldur) konstanta, senĉesa, senhalta, ĉiamdaŭra; kontinua,
seninterrompa.
stöðull -uls, -lar m melkejo.
stöðulög npl konstitucia leĝo.
stöðuvatn n lago.
stöðva -aði v haltigi, ĉesigi; (loka með hindrun) obstrukci, bari, ŝtopi.
stöðvarpallur m perono, fervoja trotuaro, kajo.
stökkmús f saltmuso, dipo.
stökkpallur m saltotabulo.
stökkull -uls, -lar m saltbaleno, orko.
stökkur adj ekrompiĝema, facilrompa.
stökkva stökk, stukkum, stokkið v salti; (hlaupa) kuri; (hrökkva í sundur) ekrompiĝi; (- undan)
forkuri, fuĝi; (fara á stökki, um hesta) galopi; (- úr (af) landi) fuĝi el la lando; (- bros) ekrideti;
(hoppa) salteti, kaprioli; (- vatni á) aspergi, surŝprucigi per akvo.
stöndugur adj bonhava, riĉa.
stöng stangar, stangir (stengur) f stango; (gang-, stulta) stilzo, paŝostango.
stöngulber n (stikilsber) groso.
stöngull -uls, -lar m trunketo, tigo; stipo; (tann-) dentpurigilo.
stöpull -uls, -lar m (turn) turo; (súla, stoð) kolono, fosto; (brúar-, enda-) abutmento.
stör starar, starir f karekso.
subba -u, -ur f malpuremulino, malpurema virino.
súð -ar, -ir f klintegmento.
suða -u, (-ur) f (í potti) bolado; (á mat) kuirado.
suða -aði v (t. d. í flugum) zumi; (niða) susuri; (skvaldra) murmuri.
súðarherbergi n klintegmenta (subtegmenta) ĉambro; mansardo.
suðaustur n sudoriento.
suddi -a, -ar m pluvet(ad)o.
suðrænn adj sud-a; -ana; -eca; -ula.
suðumark n bol-punkto, -marko.
suður -urs n sudo; (í -) suden, al sudo.
Suðurálfa f Afriko.
suðurganga f pilgrimado (suden) al Romo.
suðurheimskaut -s, - n suda (antarkta) poluso.
suðurheimskautsbaugur m sudpolusa (antarkta) cirklo.
suðurheimskautslönd npl sudpolusaj (antarktaj) landoj (regionoj), antarktiko.
Suðuríshaf n Sudpolusa (Antarkta) Maro (Oceano).
suðurland n suda parto de la lando.
suður-póll m, -skaut n suda (antarkta) poluso.
suðuspritt n kuiralkohol(aĵ)o.
súgur -s m trablovo; (ganga í súginn) forkonsumiĝi, iom post iom perdiĝi (neniiĝi).
sukk -s n (svall) diboĉo, malĉasta vivo; (óregla) mal-, sen-ordo, konfuzo, senorda vivo, malŝparego.
súkkulaði -is n ĉokolado.
súla -u, -ur f (stólpi) kolono, fosto; (fugl) sulo.
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súld -ar f (malvarma) (nebulo)pluveto.
sulla -aði v plaŭdi (en koto, akvo), sin makuli (ŝmiri) per koto (malpuraĵo); (- e-u saman) kunmiksi,
miksaĉi.
sullur -s, -ir m (sullaveiki) eĥinokoko, kisto; (kýli) absceso, ŝvelaĵo.
súlnaás m arkitravo.
súlnabogi m arkado.
súlnagöng npl portiko; peristilo; arkada galerio.
sulta -u f konfitaĵo.
sultardropi m nazguteto.
sultarkjör npl malsatiga (mizera) kondiĉo.
sultur -ar m malsat(eg)o; (deyja úr sulti) malsate morti, morti (perei) pro malsat(eg)o.
sultutau -s n konfitaĵo.
súlufótur m soklo (bazo, piedo) de kolono.
súluhöfuð n kapo de kolono, kapitelo.
sumar -s, -ur n somero.
sumarmál npl komenco de la somero.
sumbl -s, - n drinkado; bankedo; orgio.
summa -u, -ur f sumo.
sumsé adv nome.
sumstaðar adv ialoke, kelkloke, en iuj (kelkaj) lokoj.
sumur sum, sumt pron iu; io; ia (kelka) parto da.
sund -s, - n naĝ(ad)o; (læra -) lerni naĝi.
sund -s, - n markolo; kanalo; (húsa-) mallarĝa (interdoma) pasejo, strateto; trapasejo; (mýrar-)
mallarĝa marĉejo.
sundfit f naĝmembrano.
sundfótur m naĝopiedo, palmopiedo, rempiedo.
sundfugl m naĝbirdo, palmopieda birdo.
sundla -aði v senti kapturn(iĝ)on.
sundlaug f naĝ-ejo, -baseno.
sundmagalím n fiŝgluo; iĥtiokolo.
sundmagi m naĝveziko, flosveziko.
sundra -aði v split(ig)i, disigi; distranĉi; malunuigi.
sundríða v igi la ĉevalon naĝi, naĝigi ĉevalon.
sundrung -ar f (tvístrun) splitiĝo, disiĝo; (sundurlyndi) malakordo, malkonkordo, malunueco,
malkonsento, malpaco; (klofningur vegna skoðanamunar) skismo.
sundur adv (í -) disiĝi, rompiĝi, dispartiĝi; (brjóta í -) (dis)rompi, dispecigi, rompi en pecojn; (skilja
í -) disigi; (um hjón) separigi; (sem forskeyti) dis-.
sundurgerð f afektemo, ornamamo.
sundurgreina v (aðskilja) dis(part)igi, apartigi; (aðgreina) distingi.
sundurlaus adj disigita, ĉiu (ĉio) aparte, nesinsekva, interrompa; (-t mál) nevers(igit)a lingvo
(parolo), prozo.
sundurleitur adj vari(ant)a, malsama, diferenca, de malsama (diferenca) karaktero, heterogena.
sundurliða v dismembrigi, analizi; specifi, detaligi.
sundurlyndi n sjá sundrung.
sundurorða adjsenfl (verða -) (ek)malpaci, malkonsenti inter si, disopinii, kvereli, interdisputi.
sundurþykkja f malakordo, malkonkordo, malkonsento, malunueco, malpaco.
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sunna -u, -ur f suno.
sunnan adv (- við, fyrir -, - undir) sude de, je (ĉe) la suda flanko de; (að -) el (de) sudo; (vindurinn
er á -) ventas (la vento blovas) el sudo.
sunnanátt f suda vento, vento el sudo (suda direkto).
Sunnlendingur -s, -ar m sud(is)landano, homo el la suda parto de la lando (spec. Islando).
sunnudagaskóli m dimanĉa lernejo.
sunnudagur m dimanĉo.
súpa -u, -ur f supo.
súpa saup, supum, sopið v trinketi, preni (trink)gluton (glutkvanton).
súr adj acida; vinagra.
súra -u, -ur f (tún-; hunda-) rumekso; okzalo; (ættin) oksalidoj.
súrdeig n panfermentilo.
súrefni n oksigeno.
súrhey n ensiligita (ferment-inta, -igita) fojno, ensilaĵo.
súrheysbygging f silo, fermentŝakto por fojno.
súrkál n fermentinta (acidiĝinta) brasiko, saŭrkraŭto.
súrsa -aði v acidigi, marini.
surtarbrandur -s m lignito.
surtla u, -ur f, surtur -s, -ar m nigrul(in)o, la nigra.
sút -ar, -ir f malĝojo, aflikto.
súta -aði v tani.
svað -s, svöð n malsekaĵo, koto, degelaĵo.
svaðalegur adj terura, danĝeraspekta, sovaĝe kruda.
svaðilmenni -is, - n homo krudaĉa, kruda perfortulo, bruto, krudaĉulo.
svakalegur adj terura, krud(aĉ)a.
svala svölu, svölur f (fugl) hirundo.
svala -aði v (- sér, hressa) sin refreŝigi; (- löngun sinni, - þorstanum, reiðinni) estingi (kontentigi,
satigi) la deziron (soifon, koleron), forkonsumi sian koleron.
svali -a, -ar m refreŝiga (malvarmeta) venteto (blovo); malvarm(et)o.
svalir fpl (innbyggðar vegg-, loft-) balkono; (útstandandi vegg-) altano; (gang-) galerio; (verönd,
sólbyrgi) verando.
svall -s n diboĉa vivo, diboĉ(ad)o.
svallari -a, -ar m diboĉulo.
svalur adj malvarm(et)a.
svamla -aði v plaŭde (barakte) naĝi.
svampur -s, -ar m spongo.
svangur adj malsata.
svanni -a, -ar m virino.
svanur -s, -ir m cigno.
svara -aði v respondi; (- til, um hlutfall) respondi al (kun), esti proporcia (konforma, simetria) je,
kunakordiĝi kun; (- fyrir, um ábyrgð) prirespondi, respondi, respond-eci, -umi.
svaramaður m (forsvarsmaður, fulltrúi) proparolanto, reprezentanto; (brúðhjóna) edziĝa atestanto.
svardagi -a, -ar m ĵuro.
svarf -s n fajlaĵo.
svarkur -s, -ar m, svarri -a, -ar m regema kverelema virino, furiozema virin(aĉ)o, megero.
svartagaldur m nigra magio.
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svartbakur -s, -ar m nigredorsa mevo.
svartfugl m (álkur) nigraj marbirdoj, alcoidoj.
svartidauði -a m (la) pesto, la nigra morto.
svartkrít f karb(o)krajono.
svartkrítarteikning f karb(o)desegnaĵo.
svartmunkur m nigra frato, Dominikano.
svartsýni fsenfl pesimismo.
svartsýnismaður m nigrevidulo, pesimisto.
svartur adj nigra.
svartviður m (ebenviður) ebono.
svás adj dolĉa; kara, amata.
sveðja -u, -ur f granda larĝa tranĉilo, tranĉilego.
svefn -s m dormo.
svefn-doði m, -drungi m dorm-emo, -bezono, letargio.
svefnganga f dormiro, somnambulismo.
svefngras n (draumsóley) papavo.
svefngöngumaður m dormiranto, somnambulo.
svefnherbergi n dormoĉambro.
svefnleysi -is n sendormeco.
svefnpurka -u, -ur f dormemulo.
svefnsýki fsenfl dormomalsano.
sveif -ar, -ar f turn-tenilo, -ilo; (stýris-) direktila tenilo (turnstango), rudrostango, - (turn)- tenilo;
(hjól-, rokk-) kranko, turnstango de rado.
svei ekskl fi! hontu!; (- mér þá) je mia honoro, mi ĵuras, honto al mi, se.
sveifla -aði v svingi; (rugga) balanci; (láta iða, titra) osciligi, vibrigi.
sveiflast -aðist v svingiĝi; (rugga; riða) balanciĝi; ŝanceliĝi; (iða, titra) oscili, vibri.
sveiflubrú f turniĝanta ponto, turnponto.
sveifluhjól n svingrado, inertarado, regrado.
sveigja -ði v fleksi, kurbigi, turni; (- að, í orðum) aludi (ion, iun, al io, - iu), nerekte paroli pri; (- til
við e-n) cedi.
sveigjanlegur adj fleksebla, elasta.
sveigur -s, -ir m (beygja; bogi; hringur) kurbo, kurba linio; arko, rondo, ringo; (tunnu-)
barelring(eg)o; (blóm-) florkrono; festono; girlando.
sveima -aði v vagi, iri sencele.
sveinbarn n knabo.
sveinn -s, -ar m (drengur) knabo; (ungur maður) juna viro, fraŭlo; ĉasta junulo; (þjónn) servisto,
servanto; (iðn-) ellerninta metiisto.
sveipa -aði v (vefja, reifa) (en-, ĉirkaŭ-)volvi; vindi; (hylja) kovri, vuali.
sveipigras n umbelo; (ættin) umbelacoj .
sveipur -s, -ir m (í vatni, vindi) kirl(aĵ)o, turn(iĝ)o; (í hári) ondaĵo, buklo, turn(iĝ)o en la haroj; (í
grasafr.) umbelo.
sveit -ar, -ir f (- manna, hópur) grupo, bando, trupo, aro; (lið-, her-) taĉmento, roto, trupo; (hérað)
kamparo, provinco; distrikto; (sveitarfélag) komunumo; (vera á -inni) esti prizorgata (subtenata)
de la komuno.
sveitabóndi m farmisto.
sveitamaður m kamp-arano, -ulo, provincano.
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sveitarfélag n komunumo.
sveitarómagi m komunuma prizorgato, zorgato de la komunumo.
sveitarstjórn f komunumestraro; komunumestrado; estraro; estrado de (la) komunumo.
sveitast sveittist v ŝviti.
sveittur adj ŝvitanta; (vera -) ŝviti, perli per ŝvito.
sveitungi -a, -ar m samdistriktano, samkomunumano.
svelgja -di v (en)glut(eg)i; (svelgjast á) fari malbonan gluton, malĝuste gluti, tuŝi pro malĝusta
gluto.
svelgur -s, -ir m (suĉ)kirl(aĵ)o, akvokirlo; (átvagl) (en)glutemulo; (hít, hyldýpi) glutejo; gorĝego;
abismo.
svell -s, - n (glata) glacio.
svella svall, sullum, sollið v (bólgna) ŝveli.
svelta svalt, sultum, soltið v malsat(eg)i, suferi malsaton; (- í hel) ĝismorte malsati, morti pro (de)
malsato.
svengja -di v (ek)malsati, senti malsaton, senti bezonon manĝi.
svenskur adj (sænskur) sveda.
sveppur -s, -ir m fungo.
sverð -s, - n glavo; (skylminga-) rapiro, skermglavo; (korði) spado.
sverðfetill m portepeo, balteo.
sverðfiskur m spadfiŝo, ksifio.
sverfa svarf, surfum, sorfið v fajli; (- að) forte premi (pinĉi).
sverja sór, sórum, svarið v ĵuri; (- rangan eið) false ĵuri, ĵuri falsan ĵuron.
sverta -i v (gera svart) nigrigi.
sverta -u, -ur f (svartur litur) nigra kolor-(ig)ilo, (farbo), nigrigaĵo; nigra ŝupoluraĵo, ciro; (dökkvi)
nigro; nigraĵo.
svertingi -ja, -jar m negro, nigrulo.
sveskja -u, -ur f seka pruno.
sveskjumauk n prunokompoto.
svía -aði v (e-ð svíar) moderiĝi, kvietiĝi.
svið -s, - n (svæði, verk-, vídd, umhverfi) sfero, kampo (de agado, de laboro, de aktiveco); medio;
(umfeðmi, umráðasvæði) region; tereno; teritorio; (flatar-) plano; (hæðar-) nivelo; (sjónar-, leik-)
scen(ej)o; (hring-) areno.
svið npl (sauða-) brule senharigita (bruletigita) kapo kaj piedoj de ŝafo.
svíða sveið, sviðum, sviðið v (brenna) bruletigi, senharigi per fajro (brulo); (finna til) bruldolori,
senti bruldoloron; (mig svíður í fingurinn) bruldoloras al mi la fingro; (mér svíður e-ð) io
dolorigas (vundas, ĉagrenigas) min (mian animon).
sviðalykt f brulodoro.
sviði -a, -ar m bruldoloro.
svíðings-háttur m, -skapur m avar(eg)eco, monavideco.
sviðna -aði v surface brul-etiĝi, -difektiĝi.
svif -s, - n ŝveb(ad)o; svingo; (í þeim svifum) en sama momento; (í sjó) ŝvebaĵo, ŝvebanta
organismo, (zoo)planktono.
svífa sveif, svifum, svifið v ŝvebi; aergliti, fluggliti, flugpendi; (- á e-n, um vín) leviĝi al la kapo,
ebriigi; (svífast einskis) ne ŝpari ian (ŝpari nenian) rimedon.
svifdýr n ŝvebanta organismo, zooplanktono.
sviffluga f glisilo, kajto.
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svifjurt f planktonplant(aĵ)o, fitoplanktono.
svifléttur adj ŝvebanta, ŝvebe malpeza.
svig -s, - n kurbo; kurbglito; (fara á - við) kurbe preteriri, flankeniri, iri flanke de; eviti.
svigi -a, -ar m kurba (fleksebla) vergo; (gjörð) verga barelringo; (svigar) parentezo; (í (innan)
sviga) parenteze, en parentezo(j).
svigna -aði v kurbiĝi, fleksiĝi.
svigrúm n mov-, turn-spaco.
svigurmæli -is, - n ŝvelparolo, bombasto.
Svíi -a, -ar m svedo.
svikari -a, -ar m tromp-anto, -ulo; perfidulo.
svíkja sveik, svikum, svikið v (blekkja, véla) trompi; (bregðast) perfidi.
svikráð npl insido, insida (perfida) plano; perfido.
svikull adj perfid(em)a; tromp(em)a; malfidela, mallojala; nefidinda.
svil npl laktumo.
svilfiskur m laktumfiŝo.
svili -a, -ar m bofrato, edzo de edzinfratino.
svima -aði v senti kapturn(iĝ)on.
svimhár adj kapturn(iĝ)a, de kapturna alto.
svín -s, - n porko.
svína-bæli n, -stía f pork-ejo, -stalo.
svínakjöt n pork-aĵo, -(o)viando; (flesk) lardo; (reykt eða saltað læri) ŝinko.
svingla -aði v vagi, sencele iri.
svinnur adj (vitur) saĝa; prudenta; (aðsjáll, nískur) troŝparema, avara.
svipa -u, -ur f vipo; (hnúta-) skurĝo.
svipan -ar f momento; (með skjótri -) subite, tre rapide, per rapida movo (svingo).
svipast -aðist v (- að, eftir) serĉe rigardi; (- um) ĉirkaŭrigardi.
svipbrigðalist f mimiko, mienludo.
svipbrigði npl ŝanĝo de mieno (trajtoj, fizionomio); mienludo, mimiko.
svipfræði fsenfl frenologio.
sviplegur adj subita, neatendita, abrupta.
svipmikill adj impresa, impresaspekta, kun impresaj trajtoj; impona, grandioza, majesta.
svipta -i v (- e-n e-u) subite senigi (forigi; forpreni; forŝiri; fortiri; forrabi), neatendite deŝiri; (- til, niður) eksvingi; ekĵeti; ektiri; (- sundur) ekdisŝiri, subite (ŝir)rompi.
sviptingar fpl luktado.
svipull adj ne-, mal-stabila, ŝanĝema, ne-, mal-daŭra, efemera.
svipur -s, -ir m mieno, fizionomio; trajto; (líking, mót) simil-eco, -aĵo; tipo; (augnablik) momento;
(vofa) fantomo, fantoma aperaĵo, reaperaĵo.
svíri -a, -ar m nuko.
svissneskur adj svis(land)a.
svitahola f (ŝvit)poro.
svitalöður n perlanta ŝvito.
sviti -a m ŝvito.
svitna -aði v ŝviti, eligi ŝviton.
svívirða v malhonori, senhonorigi; hontindigi.
svívirða -u, -ur f malhonoro; hontindigo.
svívirðilegur adj malhonora, senhonoriga; hontinda; honta.
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svo adv (þannig) tiel, tiamaniere; (þessháttar) tia; (- að, til þess að) por ke; (- mikið) tiom, tiel
multe; (- mikið sem) tiom .... kiom; (svo .... að) tiel .... ke; (- framarlega sem) se; (því næst) tiam,
post tio; (- að, þess vegna) tial, do; (og - frv.) kaj tiel plu, k. t. p.
svofelldur adj jena, sekvanta, kiel sekvas.
svoleiðis adv aŭ adj (þannig) tiel, tiamaniere; (þess háttar) tia.
svolgra -aði v trinkegi, glutegi trinkaĵon.
svoli -a, -ar m kruda (maldelikata) homo, bruto.
svona adv sjá svo, svoleiðis.
svunta -u. -ur f antaŭtuko.
svæðalýsing f topografio.
svæði -is, - n spaco, libera spaco (placo), etendaĵo, kampo; (umráða-) regiono; tereno; teritorio.
svæfa -ði v dormigi, luli en dormon; (- sjúkling, deyfa) anestezi, narkoti, kloroformi, dormigi per
narkotaĵo; (- skepnur) mjelopiki, sensentigi per mjelopiko; (dá-) hipnotigi, dormigi per hipnoto.
svæfill -ils, -lar m kuzeno.
svæfilyf n narkot-aĵo, -iko, anestezilo (t. d. kloroformo).
svækja -u f sufoka varmo; sufoka haladzo.
svæla -u f haladzo (de fumo), sufoka fumodoro.
svæla -di v (- e-ð undir sig) senrajte proprigi al si, uzurpi.
svæsinn adj (ákafur, æstur) fortega, impeta; (í orðum, ofstækisfullur) fanatika; (strangur) severa,
malmilda.
svörður svarðar, sverðir m (höfuð-) haŭto de la kapo (kranio), skalpo; (gras-) herbar-fundo, radikaĵo; (mór) torfo.
sýfilis -s m sifiliso.
syfjaður adj dorm-bezona, -dezira; (verða -) senti dormbezonon.
sýki fsenfl malsano.
sýkill -ils, -lar m infektaĵo, bakterio.
sýkja -ti v infekti, malsanigi.
sýkna -aði v absolvi, malkondamni, senkulpigi, deklari iun senkulpa.
sykra -aði v sukeri, dolĉigi per sukero.
sykur -urs m sukero.
sykurgerð f sukerfabrikado.
sykurker n sukerujo.
sykurreyr m sukerkano.
sykurrófa f sukerbeto.
sykursýki fsenfl diabeto.
sykurtoppur m sukerkonuso.
sýla -di v frost-iĝi; -igi; kovr-i, -iĝi per glacio.
sylgja -u, -ur f buko; fibulo, ornama (ora aŭ arĝenta) agrafo, agrafa broĉo.
sylgjuþorn m bukodorno.
sylla -u, -ur f breto; kornico.
sýn -ar, -ir f (sjón) vid(ad)o; aper(aĵ)o; (vitrun) vizio; (horfinn -um) malaperinta (el la vido), ne plu
videbla; (fríður -um) bela, belaspekta.
sýna -di v vidigi, montri; (kynna, tjá) prezenti; (- fram á, tjá ljóslega; - og sanna) elmontri,
evidentigi, manifesti; pruve montri, demonstr(aci)i; (- opinberlega, á sýningu) elmontri,
ekspoz(ici)i.
sýnast -dist v (virðast) ŝajni; (gera sér upp) ŝajnigi; afekti; (líka) plaĉi.
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synd -ar, -ir f peko.
sýnd -ar v ŝajn(ig)o, afekto; pseŭdo; (yfirskin, hræsni) hipokrito; (fals, gervi) pseŭdo.
synda synti v naĝi.
syndafallið n la falo (en pekoj).
syndaflóðið n la (Biblia) diluvo.
synda-fyrirgefning f, -kvittun f absolvo, pek-pardono, -nuligo, -liberigo, senpekigo.
syndga -aði v peki.
syndugur adj pek(em)a, pekoŝarĝita.
syngja söng, sungum, sungið v kanti; (- í e-u) resoni.
sýnilega adv videble; evidente.
sýning -ar, -ar f elmontr(ad)o, prezentado; (iðnaðar-, list-) ekspozicio; (atriði í leik) sceno; (her-)
parado.
sýningarhólf n (el)montra fako, stando.
sýningartjald n ekrano.
sýnisbók f krestomatio.
sýnishorn n specimeno; (- bókmennta, sýnisbók) krestomatio; antologio.
synja -aði v rifuzi, nei.
sýnn adj videbla; (augljós) klara, evidenta; (sýnu betri) videble (evidente, multe pli) bona; (um
líðan) bonfarta; (vera sýnt um e-ð) lerta en io, kapabla.
sýra -u, -ur f acid-o, -aĵo; (eiginleikinn) acid(ec)o; (súr mysa) acida selakto.
syrgja -ði v funebri, priplori.
syrja -u f feĉo, sedimento.
sýring -ar f oksidado.
sýringur -s m oksido.
syrpa -u, -ur f diversaĵo, aro (kolekto) de diversaj (multspecaj) temoj (objektoj), memorando.
syrta -i v malheliĝi, mallumiĝi, krepuskiĝi; ombriĝi.
sýrublanda f acida selakto miksita kun akvo.
sýrusalt n acetato.
sýsla -u, -ur f (starf) okupo, laboro, faro; funkcio; profesio; ofico; (hérað) distrikto.
sýslufélag n distrikta komunumo.
sýslumaður m distrikta juĝisto, komunumestro, prefekto.
sýslunefnd f distrikta komunumestraro.
systir -ur, -ur f fratino; (föður-, móður-) onklino.
systkin npl gefratoj.
systkinasynir mpl (systrungar) kuzoj.
systur-dóttir f, -sonur m nev(in)o.
sýta -ti v priplendi, priplori, funebri; (horfa í, sjá eftir) domaĝi, avari.
sytra -aði v flueti, guteti; tra-, elsorbiĝi; eksudi.
sæbarinn adj batita de la maro, marpolurita.
sæði -is n (fræ) semo; (karldýra) spermo; (afsprengi) id-aro, -oj.
sædýr n mara besto.
sægur -s m arego, amasego, svarmo.
sæfang n kaptaĵo el la maro, mar-, fiŝ-kaptaĵo.
sæfari -a, -ar m marveturanto, naviganto.
sæhestur m marĉevalo, hipokampo.
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sækja sótti v (ná í) venigi, alporti; (- ráð til) serĉi, ricevi (konsilon); (- e-n heim, - fund e-s) viziti; (e-n stað) viziti, ofte venadi, frekventi; ĉeesti; (- að, ráðast á) ataki; aliri, alproksimiĝi; (- sjó)
okupiĝi (sin okupi) pri fiŝkaptado; (- eftir e-m, elta) kursekvi, ĉas(pel)i, persekuti, peli; (- mál)
procesi, leĝe persekuti; (- um, -ast eftir) aspiri; ĉasi; (- fram) antaŭen-iri, -puŝiĝi; avanci;
progresi.
sækjandi -a, -endur m (í máli) (leĝa) persekutanto; akuzanto; (opinber -) publika akuzanto,
prokuroro; (í leik, bardaga) atakanto.
sækonungur m mara reĝo, reĝo sur la maro.
sækýr f marbovino, manato.
sæla -u f feliĉ-o, -ego; ĝuo, ekstrema plezuro.
sæld -ar f feliĉo; plezuro; komforto; prospero.
sælda v (eiga (hafa) e-ð saman við e-n að -) havi (ligi, teksi) iajn interrilatojn kun iu, esti en rilatoj
kun iu.
sældar-hagur m, -kjör npl, -líf n feliĉa (prospera) cirkonstancaro, - kondiĉo, - vivo.
sælgæti -is n frandaĵo, dolĉaĵoj, sukeraĵoj, bongustaĵo.
sæljón n marleono.
sælkeri -a, -ar m frandemulo.
sæll adj feliĉa; (- vertu, komdu -, sælir) bonan tagon, bonan vesperon, bonvenon; (vertu -, verið þér
sælir) ĝis revido; adiaŭ; (sonur -) kara filo; (um látinn) beata, forpasinta; (um dýrlinga) beata;
sankta.
sællegur adj sanaspekta, grasa, ondanta (elradianta) bonfarton (bonstaton).
sæluhús n rifuĝ-ejo, -kabano.
sæma -di v (- e-n e-u, heiðra) honori (iun per io); (e-m sæmir e-ð) deci; konveni.
sæmd -ar f honoro.
sæmdarheiti n honor(ig)a nomo (titolo).
sæmdarmaður m honorinda (estiminda, respektinda) homo, ĝentilhomo.
sæmdarorð n honorigaj (laŭdaj) vortoj; (orðstír, álit) renomo; bona reputacio.
sæmilegur adj (sómasamlegur) deca; (hæfilegur) konvena; (brúklegur) taŭga; (þolanlegur)
tolerebla.
sæng -ur, -ur f lanuga litkovrilo, litkusenego; (rekkja) lito; (liggja á -) akuŝi, kuŝi en lito pro akuŝo.
sængurföt npl lit-aĵo, -kovr(il)oj, litotukoj.
sængurkona f akuŝantino.
sænska -u f sveda lingvo.
sænskur adj sveda.
sær sævar m maro.
særa -ði v vundi; (skera, klippa) iomete de-, for-tranĉi, -tondi; (fremja særingar) ekzorc(iz)i, fari
ekzorc(aĵ)on; (- fram með galdri) elvoki per sorĉo, sorĉe elvoki, sorĉkanti; (- e-ð út úr e-m)
petegi, akiri per insista petego; (eggja, skora á) provoki.
særing -ar, -ar f ekzorcaĵo; sorĉkantado, elvok(ad)o per sorĉo; provoko; insista petego.
sæsími m submara telegrafkablo.
sæskrímsli n mara monstro.
sæta -ti v (gera sætt) sukeri, dolĉigi per sukero; (- hey) stak(et)igi, meti en stak(et)ojn; (- færi, lagi)
kapti (preni) oportunan okazon; (þola, - harðstjórn) suferi, toleri (tiranecon); (- boði) akcepti
inviton; (hverju sætir það) kio estas la kaŭzo?.
sætabrauð n sukerkukoj, sukeritaj (dolĉaj) kukoj, sukeraĵo, frandkukoj, bombon(kuk)o.
sætabrauðsdrengur m bombonknabo.
438

sæti -is, - n sid-loko, -ejo, seĝo.
sætindi npl bombono, sukeraĵo, frandaĵo.
sætt -ar, -ir f (re-, inter-)pac-iĝo; -igo, (re-, inter-)akord-iĝo; -igo, intercedo, kompromiso,
interkonsento.
sætta(st) sætti(st) v re-, (inter-)pac-igi; -iĝi; re-, (inter-)akordigi; -iĝi; fari (aranĝi) kompromison
(inter), interced-igi, -i; (- sig við) cedi al, sin kontentigi (kontentiĝi) per (je), konsenti.
sætur adj dolĉa, sukera.
sæturót f (köldugras) polipodio.
sævargangur m agitiĝo (bruo) de la maro.
söðla -aði v seli.
söðlasmiður m sel(far)isto.
söðulklæði n ĉabrako, subsela kovraĵo.
söfnuður safnaðar, söfnuðir m (samsafn, fjöldi) kolekto; kunven(intar)o, aro, amaso; (kirkju-,
sóknarbörn) paroĥanoj, -aro; (bræðrafélag) kongregacio.
söfnun -ar, safnanir f kolektado.
sög sagar, sagir f segilo.
sögn sagnar, sagnir f (frá-) rakonto; raporto; (þjóðsaga, helgi-, goð-) folkloro, popolrakonto,
(popol)legendo, mito; (arf-) tradicio; (að - manna) laŭ (oni)diro, laŭdire; (pína til sagna) torturi
ĝis konfeso; (sagnorð) verbo.
söguburður m klaĉo.
sögukorn n mallonga historio, historieto; rakonteto.
sögu-kvæði n, -ljóð n rakonta (eposa) poeziaĵo, eposo; balado; (hetjukvæði, drápa) epopeo;
(riddarakvæði, smásöguljóð) romanco.
sögumaður m (sagnfræðingur) historiisto; (frá-) rakont-anto, -isto, raport-anto, -isto;
(heimildarmaður) informanto, aŭtoritatulo.
sögunarmylna f segmuelilo.
sögusmetta f klaĉul(in)o.
sögusögn f (munnmæli, arfsögn) buŝa rakontado; tradicio; (- manna, orðrómur) diro, onidiro; famo;
(fleipur) klaĉo.
sök sakar, sakir- f (sekt) kulpo; (kæra) kulpigo, akuzo; (mál) proceso; (orsök) kaŭzo; (sakir þess,
fyrir þær sakir) kaŭze de tio, tial; (atriði) afero; (það væri - sér) estas aparta afero; (um
stundarakir) dum mallonga tempo, provizore.
sökkull -uls, -lar m soklo.
sökkva sökk, sukkum, sokkið v (síga, láta síga) mallev-iĝi, -i, sink-i, -igi; (fara (færa) í kaf, dýfa)
subakv-iĝi, -igi, merg-iĝi, -i, enprofund-iĝi, -igi; (- sér niður í e-ð) enprofundiĝi (esti
enprofundiĝinta) en; absorbiĝi (esti absorbita) per; (sökkvandi) senfunda (marĉo, koto, ŝuldoj).
söknuður saknaðar m (sorg) funebro; (eftirsjá) postsopiro, bedaŭro.
sökótt adj (eiga - við) esti en malpaco kun.
sökudólgur m kulpulo.
sökum prep (- þess) kaŭze de tio, pro tio; tial.
sölna -aði v velki.
sölsa -aði v senrajte alproprigi (al si), uzurpi; (kaupa upp) akapari.
sölubúð f butiko, vendejo, magazeno.
sölumaður m vendisto; ekspedisto.
sölutorg n vendplaco, bazaro, foirejo.
söluturn m (vend)kiosko.
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sömuleiðis adv ankaŭ, same.
söngfélag n kant-klubo, -societo.
söngflokkur m ĥoro.
söngfræði fsenfl muziko, muzikteorio.
sönghæfur adj kantebla, melodia, muzika.
söngla -aði v kanteti.
sönglag n melodio.
söngleikahús n operejo, opera teatro.
söngleikur m oper-o; -eto, oper(et)a teatraĵo.
sönglist f muziko, kantarto, arto de kantado.
söngskemmtun f koncerto, muzika kunveno.
söngskrá f koncertprogramo.
söngstjóri m ĥorestro, (ĥor)direktanto.
söngvari -a, -ar m kantisto.
söngvinn adj muzikama, havanta orelon por muziko.
sönnun -ar, sannanir f pruvo; atesto; (sýnileg -) demonstr(aci)o.
sönnunargagn n pruvilo, atest(il)o.
sönnunargildi n pruva (demonstra) povo (valoro).
sönnur fpl pruvo; (færa - á) pruvi; demonstri; (vita - á) scii per certeco, certe scii, scii la veron pri.
sötra -aði v ŝmactrinki, brue sorbi (suĉi tra la dentoj).
T
tað -s, töð n (bruto)fekaĵo, sterk(aĵ)o.
taðköggull m (ĉevala) fekaĵbulo.
tafarlaus adj senprokrasta, senhezita, tuja.
tafl -s, töfl n ŝako, ŝakludo; (leika að -i) ŝakludi, ludi ŝakon; (brögð í tafli) intrigoj, artifik(aĵ)o,
trompa ruzaĵo; kombin(aĵ)o (en la ŝakludo).
tafla töflu, töflur f (spjald) tabulo; (listi) tabelo; (sælgætis-, meðala-) pastelo; (smáplata í tafli)
disketo.
taflborð n ŝaktabulo; damtabulo.
taflmaður m (skákmaður) ŝakludanto, -isto; (á borði) ŝakfiguro.
tafsa -aði v rapide babiladi, babilaĉi.
tafsamur adj longtempa, longedaŭra, malfru-a; -iga.
tag n = tægi.
tagl -s, tögl n vosto de ĉevalo, ĉevalvosto.
taglhvarf n vostradiko.
tak -s, tök n preno, kapto; (hald) teno; (-sótt) brusta (flanka) pikdoloro, flankdoloro; (tök,
möguleiki) ebleco; povo, kapablo; (vera til taks) esti preta; (hafa margt í -inu) havi multajn
ferojn en la fajro; (kunna tök(in) á e-u) esti lerta teni (manovri), scii la metodon, scii manovri
(bridi).
taka tók, tókum, tekið v preni; (grípa) kapti; (rúma) enteni; (byrja) ek-, komenci; (ná, teygja sig)
atingi, etendiĝi; (- kristna trú) aniĝi (adeptiĝi) a la Kristana religio, Kristaniĝi; (- eftir) atenti,
rimarki, noti; (- framförum) progresi; (- frá og geyma) rezervi; (- á e-n) tuŝi, kortuŝi, emocii;
afekcii; (- e-ð fram) diri, rimarki; akcenti; (- e-ð fram yfir) preferi, plivoli; (- e-u fram) superi,
esti supera je; (- af lífi) ekzekuti; (- á sig) preni sur sin, akcepti; (- á móti, fá) ricevi; (- í nefið)
flari (snufi) tabakon; (- e-ð upp, lyfta) preni (en la manon), levi; (- upp tíma og rúm) okupi; (440

fastan, - höndum) aresti, kapti; (- próf) fari (trapasi, plenumi) ekzamenon; (- út, þjást) suferi; (e-u fjarri) tute rifuzi, malakcepti; (- e-ð aftur) repreni; rezigni pri; (- niðri) tuŝi (atingi) la fundon
(grundon); (- ofan fyrir e-m) levi la kapveston (ĉapelon); (- saman hey) kunrasti fojnon; (- saman
segl) ferli, aljardi (velo(j)n); (- til fótanna) ekkuri; (- til í herbergi) ordigi ĉambron; (- djúpt í
árinni) sin forte (per fortaj vortoj) esprimi, uzi fortajn vortojn; (- í, toga) tiri; (- í, grípa í) de
tempo al tempo (intermite) prilabori; (- saman, semja) verki, komponi; (- saman úr eldri ritum)
kompili; kunkolekti; (- sig saman um e-ð) unuiĝi (kuniĝi) pri; (- saman ráð sín) interkonsiliĝi; (til bragðs, ráðs) trovi elvojon (rimedon); (- ofan í við) severe admoni, insulti; (- kveðju e-s)
resaluti.
takast tókst, tókumst, tekist v (heppnast) sukcesi, havi (atingi, akiri, ricevi, ĝui) feliĉan sukceson;
(hefjast) ekkomenci; (- e-ð á hendur) entrepreni, preni sur sin; (- til) okazi.
takmark n (markmið) celo; (markalína, endimark) limo.
takmarka -aði v limigi; (vera takmörk) limi.
takmarkalaus adj senlima, senfina; sencela.
taksótt f (lungnabólga) pneŭmonio; (brjósthimnubólga) pleŭrito, febro kun flankdoloro.
takteinar mpl (hafa e-ð á -um) havi pretan (ion), havi plene preparitan.
taktur -s, -ar m (í hljómlist) takto.
tal -s n (mál, sam-) (inter)parolo, konversacio; (tungumál, málfæri) lingvo; idiomo; elparolo; (tala,
mergð) nombro; kvanto; (konunga-, biskupa-) (kronologia) registro (listo, nombrado, tabelo) de
reĝoj (episkopoj); (presta-, lækna-) (alfabeta) registro (etato) de pastroj, (kuracistoj); (berast í -)
veni en la parolon, esti menciita; (færa, leiða í -) enkonduki en la parolon, mencii; (vita ekki aura
sinna -) nescii la nombron de sia mono, - kvanton de sia riĉaĵo.
tala -aði v paroli; (- saman) interparoli, konversacii; (halda ræðu) paroladi, fari paroladon; (- af sér)
babili (elperfidi) sekreton, esti maldiskreta; (- utan að e-u) tuŝi en parolo, aludi; (- máli e-s) pledi
(en afero, pri io); proparoli.
tala tölu, tölur f (í reikn., fjöldi) nombro; kvanto; (tölustafur) cifero; ((ó)jöfn -) (ne)para nombro;
(heil -) entjero, nefrakcia nombro; (í málfr.) gramatika nombro; (ein-) ununombro, singularo;
(fleir-) multnombro, plurnombro, pluralo; (hnappur) butono; (tafla) pastelo; (ræða) parolado;
(vera í tölu) nombri, esti laŭ nombro.
talfæri n (líffæri) parolorganoj; (símtól) telefonmikrofono.
talhlýðinn adj facile konvinkebla (persvadebla, impresebla), impresiĝema.
talía -u, -ur f takelo.
talkúm -s n talko.
talnaband n rozario.
talnafræði fsenfl aritmetiko, scienco pri nombroj.
talning -ar, -ar f nombrado, kalkulado.
talsháttur m dirmaniero, esprimo, (kutima) frazo.
talsímasamband n telefona komunik(ad)o (konekto).
talsímastöð f telefon-stacio, -centr(ej)o.
talsími m telefono.
talsmaður m proparolanto.
talsverður adj inda priparoli (pripensi, prikalkuli), konsiderinda; sufiĉa, sufiĉe multa (granda).
tambak -s n tombako.
taminn adj dresita, malsovaĝ(igit)a.
tamninga(r)maður m (ĉeval)dresisto.
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tamur adj (æfður, vanur) rutina, kutim(iĝint)a, rutine lerta; (það er hverjum tamt, er sér temur)
kutimo estas dua naturo, lertecon kreas rutina kutimo, kutimo kreas rutinon; (það er tungunni
tamast, sem hjartanu er kærast) kion koro amas, buŝo disfamigas; (taminn, spakur) dresita,
malsovaĝ(igit)a, kvieta.
tandurhreinn adj tute (brile) pura.
tangarhald n firma preno (kapto, teno).
tangi -a, -ar m ter-lango, -kapeto, kabeto.
tangur -urs, - n peceto; ŝiraĵo; ero; bagatelo.
tanna -aði v mordeti; (- skinn) morde tani, tani per dentoj.
tannfé n dentodonaco, donaco okaze de la unua dent-apero, -kresko.
tannfylling f plomb-o; -ado.
tanngarður m dentaro, dentvico.
tannhljóð n dent(al)sono.
tannhold n dentokarno, gingivo.
tannhvass adj akredenta, morda; pik-ema, -langa, sarkasma, havanta akran (pikan) langon.
tannkul n malvarmosento en la dentoj.
tannlæknir m dent-isto, -kuracisto.
tann-pína f, -verkur m dentodoloro.
tannstöngull m dent(purig)pinglo.
tanntaka f (barna) dentkresko, dentapero; (úttaka) dent-elpreno, -eltiro.
tannvarahljóð n dentlabialo.
tap -s, töp n perdo, malgajno, malprofito.
tapa -aði v perdi, malgajni, malprofiti.
tappa -aði v (setja - í) korkŝtopi, korki; (- af tunnu) elspili, elkrani, elbareligi; (- á flösku)
enboteligi; (- saman) kunfiksi per tenonoj.
tappatogari m korktirilo.
tappi -a, -ar m korko, ŝtopilo; (öxul-) pivoto; (á plægðu borði o. fl.) foldpeco, tenono.
tarfur -s, -ar m (vir)bovo, taŭro.
targa törgu, törgur f ŝildeto; celtabulo.
tarína -u, -ur f supujo.
taska tösku, töskur f (skjala-, skóla-) teko, paperujo, libroteko; (hand-, vaðsekkur, lítil ferða-)
portsaketo, valizo, kofreto; (ferða-, ferðakista) kofro.
Tatari -a, -ar m cigan-o, -a.
tattóvera -aði v tatui.
tau -s n (efni) ŝtofo, (silka, tola, lana) teksaĵo; (þvotta-) lavtolaĵo.
taug -ar, -ar f (strengur) ŝnuro; fadeno; kondukilo; (í líkama) nervo; (trefja, tægja) fibro.
taugaáfall n nerva ŝoko, (atako de) neŭrozo.
taugafræði fsenfl scienco pri la nervoj, neŭrologio.
taugagikt f nerva reŭmatismo, neŭralgio.
tauga-hnoða n, -hnútur m nerva tubero, ganglio.
taugakerfi n nerva sistemo, nerv(ret)aro, nervuro.
taugasjúkdómur m nerva malsano; neŭrozo; neŭrastenio; neŭralgio.
tauga-slappleiki m, -slen n nerva malfortiĝo (malsano), neŭrastenio; nervoz(ec)o.
taugastrengur m nerva fibro.
taugaveiki fsenfl tifo (nerva febro).
taugaveiklaður adj nerve malsana; kun malfortaj nervoj; nerv(oz)a, neŭrastenia.
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taumhald n bridoteno, bridado; estrado, regado, obeigado; (sleppa -inu) senbridigi, lasi (libera) la
bridon, lasi plenan liberecon.
taumlaus adj senbrida; senbridigita.
taumliðugur adj facile kondukebla (tirebla) (per kaprimeno, brido), malobstina.
taumur -s, -ar m (ól, strengur, þráður) rimeno, ŝnuro, fadeno; (rönd) strio; (beislis-, ak-) bridrimeno,
bridoŝnuro, kondukŝnuro, tir-ilo, -ŝnuro; (stýris-) direktila (rudra) ŝnuro, aroso; (öngul-)
hokfadeno; (taka í -ana) streĉi la bridon; bremsi; (stirður í -i) malfacile kondukebla, obstina.
taurulla f kalandrilo.
taut -s n murmuro; grumblo; (koma engu -i við) ne trovi (scii) elvojon (rimedon) manovri (bridi,
moderigi; estri la situacion).
tauta -aði v murmuri, ĉiam ripetadi; grumbli; (- í hálfum hljóðum) mallaŭte (duonvoĉe, flustre)
murmuri; (hvað sem tautar) kio ajn okazos, ĉiuokaze.
taxti -a, -ar m tarifo, difinita (konstanta, fiksa) prezo.
tá -ar, tær f (á fæti) piedfingro; (á sokk, skó, tota) pinto de ŝtrumpo (ŝuo), nazo; (oddi, skaga-)
terpinto, (pinto de) promontoro; (ganga, dansa á tánum) marŝi (paŝi, danci) sur la pinto de la
piedoj (piedfingroj); (troða e-m um tær) surtreti la piedojn de iu, ĝeni (plagi) iun per sia persona
altrudo (ĉeesto).
táfesta f loko por firme apogi la piedpinto(j)n.
táfeti -a, -ar m piedpintirulo.
tág -ar, -ar f vimeno; salikvergeto.
táhetta f naso de ŝuo (boto), ŝunazo.
tákn -s, - n (einkenni, einkunn, ímynd, merki) atributo; simbolo; emblemo; (merki, fyrirboði,
(sjúkdóms)einkenni) (antaŭ)signo, simptomo; (jarteikn, merki) signo; simbolo; (jarteikn,
kraftaverk) miraklo; (þýðing) signifo.
tákna -aði v (þýða) signifi; (vera ímynd (einkunn) e-s) simboli, esti simbolo (atributo) de io; (vera
fyrirboði (merki) e-s) antaŭsigni, antaŭmontri, simptomi, esti simptomo (signo) de; (- e-ð með eu, láta -) simboligi (ion per io).
táknmál n (myndletur, dulrúnir) simbola (signa) skribo (lingvo), hieroglifo, signolingvo; (hugtaka-)
ideografio.
táknmynd f simbolo.
tál -s n (svik, glapsýn, villa) trompo; iluzio; erar(ig)o; falso; (afvegaleiðsla) de-, forlogo.
tálbeita f (trompa) log-o, -aĵo, -ilo.
táldraga v (blekkja, svíkja) loge trompi, perfidi; (afvegaleiða) for-, de-logi; (með tálvon) iluzii.
táldragari -a, -ar m (kvenna) delogisto (de virinoj).
táldraumur m iluzia revo.
tálfagur adj loge (sorĉe, ĉarme) bela, ĉarma.
tálfugl n logbirdo.
tálga -aði v tajli.
tálgröf f falfosaĵo, enfalejo.
tálguhnífur m tajltranĉilo.
tálkn -s, - n branko.
tálknfanir fpl brankfibroj.
tálma -aði v malhelpi; bari; fari obstaklon; obstrukci.
tálsnara f kapt(o)ŝnuro, (loganta) (en-)kaptilo.
tálvon f iluzia espero, falsa (trompa) revo, iluzio.
táp -s n energio, forto, vigleco, kuraĝo.
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tár -s, - n larmo; (- af víni) guto (da vino); (fella -) larmi; ellasi (verŝi) larmojn, plori.
táradalur m valo de larmoj (larmado, plorado, funebr(ad)o, mizero).
tárhreinn adj tute (larme) klara (pura).
te -s n teo.
tebolli m (bolli fyrir te) tetaso, taso por teo; (bolli með tei í) taso de teo; (bolli af tei) taso da teo.
teðja taddi v (um hesta) feki; (bera áburð á völl) sterki.
tefja tafði v (seinka) malfruigi, malakceli, malplirapidigi; (- fyrir, hindra) malhelpi, ĝene bari;
(dvelja) resti; halti.
tefla -di v ludi ŝakon, ŝakludi; ludi damojn, damludi; (- á tvær hættur) riski, elmeti al danĝero, ludi
por gajno aŭ malgajno; (um e-ð er að -) la ludo valoras (vivon aŭ morton).
tegund -ar, -ir f speco; (eðlis-, gæði) kvalito.
teigur -s, -ar m strio (peco) da tero, kampo; (dagslátta) (certa mezuro de) falĉebla spaco de kampo
en unu tago (kulturita: 3409 m²).
teikn -s, - n (tákn) (antaŭ)signo; miraklo.
teikna -aði v desegni; (- lauslega) skizi.
teiknibóla f desegna pingleto.
teikning -ar, -ar f desegnaĵo.
teinn -s, -ar m maldika stango, stangeto, vergo, pinglo; (steikar-) rost-pinglo, -vergo; (snældu- í
rokk) bobenstango, spindelo; (snældu- í handsnældu) ŝpinil-vosto, -stango, -vergo; (járnbrautar-)
relo; (- í voð; rönd) strio; fadeno, fibro; (neta-) randŝnuro.
teinóttur adj stria.
teinréttur adj rekta kiel bastono (cipreso).
teinungur -s, -ar m (sproti, grein) verg(et)o, branĉeto; (spíra, brum) elkreskaĵo, ĝermo, burĝono;
(ágræðlingur) greftaĵo, engreftita (inokulita) vergeto (branĉeto, burĝono).
teinæringur -s, -ar m dekremila boato.
teista -u, -ur f (nigra) urio.
teistóttur adj kvadrat-(um)ita, -strekita.
teiti fsenfl gajeco, ĝojmieno.
teitur adj gaja, ĝojmiena.
tekinn adj (þreytulegur, veiklulegur, - til augnanna) lacmiena, konsum-ita, -iĝinta kun
(en)kaviĝintaj okuloj.
tekja -u, -ur f (dún-, eggja-) rikolto (de lanugo, ovoj); (tekjur) enspezo.
tekjudálkur m enspez-kolono, -konto; kredit-flanko, -konto.
tekjuhalli m deficito.
tekjur fpl enspezo.
tekjuskattur m enspezimposto, enspeza imposto.
tekktré n (valeik) tektono.
telja taldi v kalkuli, nombri; (meta, líta á, ætla) konsideri, rigardi (kiel), opinii; (- sér e-ð) pretendi
(pri io), kalkuli (postuli) kiel sian; (- trú um) kredigi, konvinki; (- e-n á e-ð, - hughvarf) persvadi;
(- á e-n) riproĉi; admoni; (- eftir) domaĝi, plendi pri farita peno; (- fram) elnombri, kalkule
elmeti, doni detalan kalkulon (etaton) pri spezo (por depago, imposto); (- e-ð með) kunkalkuli;
(innifela) enkalkuli; inkluzivi; (meðtalinn) inkluziva; (- e-n með e-m, flokka með) kalkuli iun
inter, enklasigi, klasifiki (inter); (- e-n af e-u) persvadi (konsili) al iu (iun) ke li ne faru (ne fari)
ion, forlasi iun ideon; malkonsili; (- e-m e-ð til gildis) atribui al iu la meritojn; (eiga til e-s að -)
deveni (kalkuli sian devenon) de; (- til, eigna) atribui.
teljari -a, -ar m numeratoro.
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teljast taldist v (- svo til (að)) veni al la rezultato; taksi; supozi, konjekti; (- undan) rifuzi; (- vera)
diri (ke oni estas); (- til, tilheyra) aparteni al.
telpa -u, -ur f knabino.
temja tamdi v dresi; (- sér e-ð) fari al si kutimon, kutimi (ekzerci sin en io), fariĝi rutina.
templari -a, -ar m bontemplano.
tempra -aði v moderigi; reguligi; (temprað loftslag) mezvarma klimato.
tendra -aði v eklumigi; ekflamigi.
tengda- pref bo-; (tengda-sonur) bo-filo; (-dóttir) bo-filino; (-fólk) bo-parencoj; (-móðir) bopatrino;
(-faðir) bopatro.
tengdir fpl boparenceco; (vera í -um við) boparenci (esti boparenca) kun; (komast í - við)
boparenciĝi kun.
tengill -ils, -lar m (rafm.) kontakt-ilo, -ingo, konektilo.
tengja -di v (setja saman, sameina) kun-igi, -ligi, interligi, unuigi; kombini; (setja í samband)
konekti, kontaktigi, meti en kontakton; interkomunikigi.
tengsl npl (inter)ligilo; kontakto; interrilato; komunikiĝo; (inter)ligiteco.
teningslaga adj kub(form)a.
teningsmetri m kuba metro.
teningur -s, -ar m kubo (ĵetkubo, ludkubo).
tennis -s m teniso.
tennisspaði m rakedo.
tenntur adj dent-a, -ita.
tenór -s, -ar m tenoro, tenorkantisto.
teppa -ti v ŝtopi, obstrukci, bari, fari obstaklon; haltigi; malhelpi.
teppi -is, - n kovr-o, -aĵo, -ilo; tapiŝo.
teprulegur adj pruda; afekta.
terpentína -u, f terebinto.
teskeið f tekulero, kafkulero, kulereto.
testamenti -is, - n testamento, La Nova (Malnova) Testamento.
tetur -urs, - n kompatindulo, ĉifonulo; ĉifono, ĉifaĵo.
textaskýring f interpreto de teksto; ekzegezo.
texti -a, -ar m teksto.
teyga -aði v eltrinki per unu (longa) tiro, tirtrinkegi, tirgluti likvaĵon.
teygja -ði v (út, rétta (breiða) út) etendi; (draga, lokka) tiri, (al)logi; (draga á langinn) tiri,
(tir)longigi.
teygja -u, -ur f (teyging) etend-o, -iĝo, -ado, streĉ(ad)o; (teygjanleiki) elasteco, etend(ebl)eco;
(teygjur, (krampa)drættir) (spasma) kuntiriĝo (streĉo) de la muskoloj, konvulsio, konvulsia
movo.
teygjanlegur adj etendebla; plilongigebla; tirebla; (fjaðurmagnaður) elasta.
teygjuband n elasta ŝnuro (fadeno, bendo).
teyma -di v konduki per tirrimeno (brido, ŝnuro), tiri.
té n (láta í -) doni; oferi; disponigi.
téður adj nomita, (antaŭe, supre) menciita.
tékkávísun f, tékki -a, -ar m ĉeko.
Tékki -a, -ar m ĉeĥo.
tékkneskur adj ĉeĥoslovaka.
tifa -aði v rapide mov-i; -iĝi; oscili; rapide movi la piedojn, saltetiri; (um klukku) tiktaki.
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tiginborinn adj de nobel(ec)a (altranga) deveno.
tiginn adj altranga; nobela; (virðulegur) digna, dignoplena; (veglegur) majesta.
tign -ar, -ir f (metorð; aðals-) rango; alteco; nobeleco, nobela rango; (heiður) honoro; (há-,
virðuleiki, mikil(feng)leiki) majest(ec)o; digno; imponeco; grandioz(ec)o; (viðhöfn, dýrð)
pompo, gloro; (hækka í -) altiĝi (altigi) en (laŭ, je) rango, promoci-iĝi; -igi; (í ávarpi; yðar -) via
moŝto; via majesto (reĝ(in)a moŝto).
tigna -aði v (dýrka) adori; kulti; (heiðra) honori.
tignarklæði npl vestoj de rango (honoro); pompaj vestoj.
tignarlegur adj majesta; impona; dign(oplen)a; grandioza; pompa, glora.
tignarmaður m altrangulo, nobelulo.
tignarmerki n signo de rango (honoro); insigno; ordeno.
tignarsess m honora seĝo.
tiktúrur fpl kaprico(j).
til prep al, ĝis; (- dæmis) por ekzemplo, ekzemple; (í áttina -) en direkto al, kontraŭ; (allt -, þangað ) ĝis; (- gamans) por amuzo, por plezuro; (- minningar um) memore (en memoro) de; (- minnis)
por memori, por (re)memorigo pri; (- skamms tíma) ĝis antaŭ nelonge; (- baka) returne(n); (vera
til) ekzisti; (- og frá) tien kaj reen.
tilbeiðsla -u f adorado; kulto.
tilberi -a, -ar m sorĉa alportanto, diableto.
tilbiðja v adori; kulti.
tilboð n oferto; propono.
tilbót f aldono; (í -) aldone, en aldono; plie, krom tio, ekstre.
tilbreyt-ing f, -ni fsenfl ŝanĝ(iĝ)o, aliformiĝo; varieco, variiĝo, diverseco.
tilbreytingarlaus adj nevari(em)a, neŝanĝiĝema; monotona, unutona, unuforma.
tilbrigði n (umskipti) ŝanĝ(iĝ)o, varieco; (í músík) variacio; (í jurtafr.) formo; (fyrirbrigði)
fenomeno; (ævintýri) aventuro; (viðburður) okazaĵo.
tilburðir mpl gesto(j), movmaniero(j), konduto, sintenado.
tilbúinn adj (reiðubúinn) preta; (búinn til) artefarita, arta; (framleiddur) farita, produktita, fabrikita;
(- fatnaður) pretfaritaj vestoj, konfekcio; (upphugsaður, skrökvaður) elpensita; fantazia; fikcia;
fabela; mensoga.
tildrög npl kaŭzo, kialo.
tilefni n (orsök) kaŭzo, motivo, bazo, kialo; (tækifæri) okazo.
tilefnislaus adj senkaŭza, senmotiva, senbaza.
tileinka -aði v (eigna, veita) atribui; (helga) dediĉi; (- sér e-ð) proprigi al si.
tileinkun f dediĉo.
tileygður adj straba.
tilfelli n okaz-o; -aĵo, kazo.
tilfinning -ar, -ar f sent-o, -ado; -em(ec)o; (kennd, hugblær) sento, sentimento; (ofviðkvæmni)
sentimentaleco; emocio, afekcio; (heit -, ástríða) pasio; (skynjun) percepto, sent(ad)o.
tilfinninga-næmur, -samur adj sentema, akrasenta; (hrifnæmur) sentema, impres-iĝema, -ebla;
(viðkvæmur) sentema, sentimentala; emociiĝema, emociebla, tuŝ-iĝema, -ebla; afekciema.
tilfæringar fpl iloj, aparatoj, ekipaĵo.
tilgangslaus adj sencela; (þýðingarlaus) vana.
tilgangur m celo; intenco.
tilgáta f konjekto; supozo; hipotezo.
tilgerð f ŝajnigo, afekt(ad)o.
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tilgerðarlaus adj senafekta, natura; naiva.
tilgreina v nomi, mencii; citi.
tilhalds-maður m, -stúlka f orname (laŭmode, parade) vestita (ornamema) vir(in)o, (laŭ)modul(in)o,
parademul(in)o; dando.
tilhaldssemi fsenfl ornamemo, pasio por ornamo (ornama vestado), parademo, modpasio.
tilheyra v aparteni.
tilheyrandi -a, -endur m aŭskultanto(j).
tilhliðrunarsemi fsenfl cedemo; komplezemo.
tilhlutun -ar f perado; (að -) per perado, pere de, fare de.
tilhlýðilegur adj konvena; deca.
tilhlökkun -ar f antaŭĝojo.
tilhneiging f inklino, emo; tendenco.
tilhugalíf n gefianĉa vivo, tagoj de amindumo.
tilhæfulaus adj senbaza, senmotiva; senkaŭza; malvera.
tilhögun -ar f aranĝo.
tilkall n pretendo; (gera - til) pretendi.
tilkenning f dolorsento, sento de doloro.
tilkomu-laus, -lítill adj malgrandioza, neimponanta; malgrandeca, senimpona, triviala; banala.
tilkomumikill adj grand-eca, -ioza, impona, majesta, impresa.
tilkostnaður m kosto, elspezo.
tilkvaddur adj alvok-ata, -ita, nom-ata, -ita.
tilkynna v (láta vita) informi, sciigi; (auglýsa) avizi, anonci; (kunngera, birta, lýsa yfir) proklami;
manifesti.
tillag n (útlát, hjálp, styrkur) kontribu-o; -aĵo; (tillagseyrir, gjald) kontingento; (árs-, iðgjald) kotizo.
tillaga f propono; projekto; (breytingar-) amend(ament)o, ŝanĝpropono; -projekto; (ráð) konsilo.
tillátssamur adj cedema, komplez(em)a.
tilleiðast v (láta -) esti persvadebla (movebla, alkondukebla, instigebla).
tillit n rigardo; konsidero; respekto; rilato; (taka - til) konsideri, atenti, respekti; (með -i til)
rigard(ant)e (kun rigardo) al, konsider(ant)e, atentante; respektante; rilat(ant)e, en rilato al, laŭ
vidpunkto de; (í þessu -i) tiurilate, en tiu rilato, laŭ tiu vidpunkto.
tillíking f asimilo.
tilmæli npl peto, deziro; (verða við -um e-s) cedi al peto de iu, plenumi ies peton, komplezi al iu,
fari komplezon al iu.
tilnefna v nomi.
tilraun -ar, -ir f eksperimento, provo.
tilraunaglas n eksperimentujo, retorto.
tilraunasálarfræði fsenfl eksperimenta psikologio, psikofiziko.
tilraunastofa f eksperimentejo, laboratorio.
tilraunavökvi m reagilo, reakciilo, eksperimenta fluaĵo (likvaĵo).
tilræði -is, - n atenco.
tilsamans adv entute.
til-sjá f, -sjón f inspekt(ad)o; kontrol(ad)o.
tilsjónarmaður m inspekt-isto, -oro; -anto; kontrol-anto; -isto; intendanto.
tilskilja v kondiĉi.
tilskipun f (tilhögun) aranĝo; (ákvæði, forskrift) decido, ordono, preskribo; (boð, úrskurður,
ákvörðun) edikto; dekreto.
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tilslökun -ar, -slakanir f cedo; (lögun, breyting) modifo.
tilstilli -is n aranĝo; perado; helpo.
tilsvar n respondo; (í leikriti) repliko; (ábyrgð) prirespondo, respondeco.
tilsvarandi adj korelativa, interresponda, (reciproke) responda; (í samræmi, hliðstæður, í hlutfalli)
konforma; simetria; proporcia.
tilsýndar adv en distanco, distancvide, laŭ vido en distanco.
tiltaka v (ákveða) difini, fiksi; (segja, nefna, taka fram) diri, nomi, mencii, akcenti.
tiltakanlega adv menciinde, aparte, speciale, neordinare.
tiltala f (hlutfall) proporcio; relativeco.
tiltektarsamur adj riproĉema, kritikema; ĉikana; pedanta.
tiltrú f (traust) konfido.
tiltækilegur adj (hentugur) oportuna, praktika, facile uzebla; (gerlegur) (far)ebla, efektivigebla,
realigebla, praktike ebla.
tiltölulegur adj proporcia; relativa.
tilvalinn adj bonega.
tilvera f estado, ekzistado.
tilverknaður m (verðleikar) merito; (verk) ago; faro.
tilviljun -ar, -anir f hazardo; (möguleiki, tilfelli) ŝanco; kontingenco.
tilvinnandi adj peninda, valoranta (meritanta) la penon, penvalora.
tilvitnun -ar, -anir f cit(ad)o, citaĵo.
tilvitnunarmerki n cit-ilo, -signo.
tilvísun -ar, -anir f (skírskotun, tilvitnun) referenco; (í bók, texta) cit(ad)o; (ávísun, ábending)
indiko, montro.
tilvísunarfornafn n relativa (rilata) pronomo.
tilvísunarmerki n cit-ilo, -signo.
tilvonandi adj estonta, esperota, atendota.
tilþrif npl forto kaj eleganteco, energia streĉo (peno).
tilætlun f (tilgangur, áform) intenco; celo; plano; destino.
timbra -aði v (smíða) ĉarpenti; (vera timbraður) havi plenkapon da martelantaj ĉarpentistoj, senti
doloran marteladon en la kapo (trinkinte alkoholon).
timbur -urs n ligno.
timburfloti m floso.
timburhús n ligna domo, domo el ligno.
timburmaður m ĉarpentisto(j); (timburmenn eftir víndrykkju) dolora martelado en la kapo.
tin -s n stano.
tina -aði v (tinbera) stan(ig)i; (- með augunum) (spontane) vibremovi la okulojn (kapon).
tindabikkja f pinta rajo, torpedo.
tindilfættur adj viglepaŝa, ŝvebepaŝa, rapidmova.
tindóttur adj pinta; dent(it)a; segilforma.
tindra -aði v (glitra) bril(et)i, trembrili, glimbrili; (geisla; sindra) brilegi, radii; fajreri, jeti fajrerojn.
tindur -s, -ar m (fjalls-) pinto, supro (de monto); (hrífu-, greiðu-) dento; (há-) plej supra pinto
(punkto), plej alta supro, kulmino; ekstremeco.
tinkveikja v stanluti, luti per stano.
tinna -u, -ur f silik(ŝton)o; flintŝtono.
tinnugler n flinto.
tipla -aði v saltetiri.
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tirjóttur adj ĉifona, ŝirita.
titill -ils, -lar m titolo; honora nomo.
titilmynd f vinjeto.
titra -aði v (skjálfa, nötra, sveiflast) trem(et)i; vibri; oscili.
titringur -s m tremo; vibrado.
tittlingur -s, -ar m (snjó-) pasero; (drepa tittlinga) palpebrumi; (kynfæri) peniso.
tittur -s, -ar m najleto, pingleto, stifto; (standur, sigurnagli) pivoto.
tíbrá f aera oscilado, aervibrado; miraĝo, fatamorgano.
tíð -ar, -ir f (tími) tempo; (veðrátta) vetero, veterstato, veterkondiĉo; (tímabil, öld) periodo; epoko.
tíðarandi m spirito (moro) de la epoko.
tíðarfar n veter-o, -kondiĉo, -stato.
tíðavísur fpl rimita kroniko.
tíðindamaður m raport-anto, -isto.
tíðindi npl novaĵo, io nova, freŝa sciigo; (viðburður) okaz(int)aĵo, io ĵus okazita; (vera (bera) til -a)
okazi; (þykja -um sæta) veki sensacion, esti rigardata sensacia novaĵo.
tíðir fpl (helgar - kaþólskra) diservo, meso, preĝo; (- kvenna) menstruo, monataĵo, periodaĵo.
tíðka -aði v kutimi (je, fari, uzi), fari al si kutimon; (tíðkast) esti kutimo, esti en (laŭ) modo, esti
laŭmoda.
tíðni fsenfl (rafm.) frekvenco.
tíðum adv ofte; (oft og -) tre ofte, multfoje.
tíður adj ofta; frekventa; (hvað er títt) kio nova, kiaj novaĵoj; (gera sér títt um) montri grandan
intereson por; (- konu) peni por plaĉi al, serĉi la amon de, amindumi virinon (kun virino).
tíeyringur -s, -ar m dekoera monero.
tígrisdýr n tigro.
tígulegur adj majesta.
tígull -uls, -lar m (mynd í stærðfr.) rombo, lozanĝo; lozanĝoforma (romboforma) kvadrato (figuro,
objekto); kvadrato; (í spilum) karoo.
tígulsteinn m romboforma (kvadrata) kahelo (tegolo); (þakskífa) tegolo; (múrsteinn) briko.
tík -ar, -ur f hundino.
tíma -di v volemi; maldomaĝi; malavari; (- ekki) malvol(em)i, esti malvolema; domaĝi; avari.
tímabil n tempospaco, periodo; (öld, aldahvörf) epoko; (ákveðið tímatal) erao; (stig, skeið, bil;
hvörf) stadio; fazo.
tímabær adj matura (konvena) por la tempo, oportuna.
tímakennari m leciona (horsalajra, lecione pagata) instruisto.
tímamót npl templimo, tempofazo; epoko; (marka -) esti epokofaranta.
tímamælir m tempomezurilo; kronometro.
tímanlega adv (snemma; í tæka tíð) frue, frutempe; ĝustatempe.
tímanlegur adj (stundlegur) tempa, monda, materia.
tímarit n revuo.
tímaröð f intersekvo (sinsekvo) de la tempo, kronologia ordo.
tímasprengja f meĥanika bombo.
tímatal n tempokalkulo; kronologio; (- ársins) kalendaro.
tímatöf f malŝparo (elspezo) de tempo.
tímavilla f tempoeraro, anakronismo.
tímgast -aðist v (æxlast) generiĝi; fekundiĝi; inokuliĝi; ĝermi; sin reprodukti, reproduktiĝi; (vaxa,
þroskast, þróast) kreski, disvolviĝi, disvastiĝi, evolui; plimultiĝi.
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tímgunarfæri npl generaj (reproduktaj) organoj.
tími -a, -ar m tempo; (klukkustund) horo; (kennslustund) leciono, leciona horo; (í (tækan) tíma)
sufiĉe frue, ĝustatempe; (orð í tíma talað) vorto en tempo oportuna (ĝusta); (á sama tíma)
samtempe, en sama tempo (momento); (um tíma) dum tempo; (með tímanum) en tempo pasonta,
iam en paso de la tempo; (vera á eftir tímanum) malfru(iĝ)i, alveni (okazi) tro malfrue (post
difinita (taŭga) limtempo); (á sínum tíma) siatempe.
tína -di v (safna, - ber, blóm) (en)kolekti; deŝiri, ŝirkolekti; (- saman) kunkolekti; (um rit) kompili;
(tínast burt) iom post iom unuope foriri (disiri, malaperi, retiriĝi).
tíningur -s m kunkolektaĵo; (um rit) kompil(aĵ)o.
tíræður adj decimala; (100 faðma) centklafta, mezuranta cent klaftojn; (100 ára) centjara.
tíska -u f moro kaj kutimo de la tempo, modo; (eftir (nýjustu) tísku) laŭmoda, laŭ plej nova (freŝa,
ĵusa) modo; (fara úr tísku) elmodiĝi.
tískublað n moda gazeto, modgazeto, gazeto (ĵurnalo) de la modo.
tísku-dindill m, -drós f modul(in)o, dand(in)o.
tískufaraldur m (modo)furoro.
tísta -i v (um fugla) pepi; (um engisprettur o. fl.) ĉirpi; (um mýs, ískra) cinci, grinci.
títla -u, -ur f besteto; eta objekto.
títuprjónn m pinglo.
tíu num dek; (tíundi) deka.
tíund -ar, -ir f dekon(aĵ)o.
tjald -s, tjöld n (-búð) tendo; (for-) kurteno; (vegg-, fellinga-) drapiraĵo; (leik-) kuliso.
tjalda -aði v starigi la tendo(j)n (tendaron, kamp(ad)ejon), kamp(ad)i; (- fyrir) fermi (kovri) per
kurteno; (- innan veggi) drapiri.
tjaldbúð f tendo; (-in í Biblíunni) la Tabernaklo; (-ir) tendaro, kamp(ad)ejo.
tjaldhiminn m baldakeno.
tjaldhæll m tendhoko.
tjaldstaður m tend(ar)ejo, kamp(ad)ejo.
tjaldur -s, -ar m (fugl) strandpigo.
tjara tjöru f gudro; (bik) peĉo.
tjarga -aði v gudri.
tjá -ði v (láta í ljós, sýna) esprimi; montri; (segja, láta vita, skýra frá) diri (al), sciigi, konigi,
komuniki, raporti; (stoða) utili, helpi.
tjá n (- og tundur) konfuzo (kaj malordo).
tjóa -aði v utili, helpi.
tjóðra -aði v limligi.
tjóðurband n limligilo, limliga ŝnuro.
tjón -s, - n malutilo; perdo, damaĝo, difekto; malprofito, malgajno; (sjó-) averio.
tjónka -aði v manipuli, manovri, regi, obeigi.
tjúgufáni m fend(-a)flago, splita flago.
tjúguskeggur m fendbarbulo.
tjörn tjarnar, tjarnir f lageto.
tjörupappi m gudrita papero.
tog -s n (toghár) (maldelikataj) tegharoj, plej krudaj haroj de lano, krudharoj; (dráttur) tir(ad)o,
tren(ad)o; (hafa í -i) tiri post si, treni; konduki per ŝnuro (brido, kaprimeno).
toga -aði v tiri; (draga) treni; (teygja, þenja) streĉi; etendi.
togari -a, -ar m traŭlero, skrapretŝipo, skrapreta ŝipo.
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togbátur m (bátur með togveiðarfæri) traŭlereto; (dráttarbátur) trenŝipo, -boato.
toginleitur adj longvizaĝa.
togleður n elasta gumo, gutaperko, kruda kaŭĉuko.
togna -aði v streĉiĝi; etendiĝi, plilongiĝi; (- á fæti) trostreĉi (al si) tendenon en la piedo; vundstreĉi
tendenon.
tolla -aði v (leggja toll á) dogani; akcizi.
tolla -di v (festast, sitja fast) fiksiĝi, al-; kun-gluiĝi, sidi firme; (- í tískunni) sekvi la modon.
tollbúð f doganejo.
tollgæsla f dogana kontrolo (gardado); dogano, dogana administracio.
tollheimtumaður m (tollþjónn) doganisto; (í biblíunni) impostisto.
tollskoðun f dogankontrolo.
tollskrá f dogantarifo.
tollskyldur adj dogandeva.
tollsvíkja v kontrabandi, importi sen pagi limimposton.
tollur -s, -ar m dogano, limimposto; (bæjar-, neysluskattur) akcizo.
toll-vörður m, -þjónn m doganisto, limimpostisto, dogana kontrolisto.
tonn -s, - n (þungalest = 1000 kg) tuno; (rúmlest = 1 m3) tonelo.
toppasykur m konusa sukero, sukerkonuso.
topphorn n vertico, vertica angulo.
toppmastur n topmasto.
toppmyndaður adj pint(form)a, konus(form)a.
topppunktur m plej supra punkto; kulmino; (í þríhyrningi) vertico.
toppsegl n topvelo.
toppur -s, -ar m pinto, supro; verto; (í sjómannamáli) topo; (há-) kulmino, la plej supra punkto,
kulmina punkto; (hár-, gras-) (har-, herb-)tufo; (ennis-) frunthartufo; fruntbuklo.
toppönd f mergo, krestanaso.
tordýfill -ils, -lar m skarabo.
torf -s, - n herbradikaĵo, razenaĵo, herbtorfo; (mór) torfo; (fornyrði, skrúfað nýyrði, þungskilið mál)
arkaismo; tordita neologismo; malfacila (peza) lingvo, seka stilo.
torfa -u, -ur f tranĉaĵo de herbtorfo; (fjöldi) amaso, maso, bando.
torfbær m (farm)domo (konstruita) el herbtorfo.
torfenginn adj malfacile ricevebla (ekhavebla, havigebla, akirebla).
torfljár m herbtorfa tranĉilego.
torfær adj malfacila (danĝera) por trapasi.
torfæra f danĝera (malfacila) (tra)pasejo (trairejo, vojo).
torg -s, - n placo.
torgætur adj malofta, rara; malfacile havigebla.
torkenna v fari nerekonebla, maski, alivesti.
tormerki n signo de malfacil(ec)o (malhelpo), malfacilaĵoj, malhelpaĵoj, baraĵo.
tornæmur adj (vera -) havi malviglan kompren-emon, -povon, (lernpovon, inteligentecon), (esti)
malinteligenta.
torráðinn adj malfacile solvebla, malfacila por solvi.
torskilinn adj malfacile komprenebla, malfacila por kompreni.
torsóttur adj malfacila, malfacile atingebla; malfacile venkebla.
tortíma -di v ekstermi, plene detrui, ruinigi, pereigi, mortigi.
tortryggja v malfidi, suspekti.
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torveldur adj malfacila, peniga.
tosa -aði v tiri kun peno, pene tiri.
tossi -a, -ar m malinteligentulo.
tota -u, -ur f pinto.
toti -a, -ar m naz(eg)o; beko; rostro; (ota sinum tota) mieli sian kukon, rasti (skrapi) la fajron al sia
kuko, ŝovi (puŝi) sian nazon, pensi pri si mem.
totta -aði v suĉi.
tó -ar, tær f (gras-) herbotufo; herbokovrita kornico; herbejeto; (ull) lano; lanaĵo; (kaðall) ŝnurego.
tóbak -s n tabako.
tóbaksbaukur m tabakokorno, snufkorno.
tóbaksdósir fpl (flar-, maĉ-)tabakujo.
tóbakseitur n tabaka veneno, nikotino.
tóbakspípa f pipo.
tóbakspungur m tabaksaketo.
tófa -u, -ur f (tóa) vulpo.
tóft -ar, -ir f muroj sen tegmento, domrestaĵoj, domruinoj, malplena (dom)kavaĵo; (augn-)
okulkavo.
tól -s, - n ilo, instrumento, aparato.
tólf num dekdu.
tólfblaðabrot n dekduonfolia formato.
tólffingraþarmur m duodeno.
tólffótungur -s, -ar m dekdupieda larvo (de papilio), raŭpo.
tólfti num dekdua.
tólg -ar f sebo.
tóm -s, - n malplen(ec)o; vakuo; vakanteco, vakanta spaco; (næði) vakanta horo, libera tempo,
senokupa tempo; (í góðu -i) en oportuna (senokupa) tempo.
tómahljóð n sono de malpleneco (vakanteco), kaverna sono.
tómat -s, -ar m tomato.
tómdæla f vakuopumpo, vakua pumpo.
tómlátur adj malrapida, malvigla; flegma; seninteresa, indiferenta, senprefera.
tómlegur adj vakeca, donanta impreson de manko (malpleneco, senhomeco), dezerta; malgaj(ig)a,
melankolia; (tómlátur, taka e-u tómlega) sin montri nefavora (seninteresa, indiferenta).
tómstund f vakanta horo, libera (senokupa) tempo.
tómur adj malplena; (al-, loft-) vakua; (auður, laus) vaka; (ein-) nura.
tóna -aði v tonumi, recitativi.
tónbil n intervalo, intertempo (interspaco) de tonoj (notoj).
tónbrigði n variigoj (nuancoj, ŝanĝiĝoj) de (la) tonoj (voĉo), modul(ad)o.
tónkvísl f sonforketo, agordilo, diapazono.
tónlist f muzik-o, -arto, arto de muziko.
tónlistarmaður m muzikisto; komponisto.
tónlistarskóli m muziklernejo, lernejo de muzikarto, konservatorio.
tónn -s, -ar m tono; (hljómur, sónn) sono; (rödd) voĉo.
tónskáld n komponisto.
tónsmíð f muzika verko (komponaĵo), kompozicio; (semja -) verki muzikaĵon, komponi.
tónstigi m gamo, (ton)skalo, notskalo.
tóntegund f tonspeco, kleo.
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tópas -s, -ar m (steinn) topazo.
tóra -ði v viv(et)i; vegeti; vivi malriĉe; vivi malvigle.
tóskapur -ar m lanlaboro; lanaĵo, lanaj varoj.
tóvinna f lanlaboro.
traðir fpl (sjá tröð) tretita vojo, irvoj(et)o; (gangstétt) trotuaro; perono.
traðka -aði v piedpremi, (sur)treti.
traf -s, tröf n blanka tuko, tolaĵo, lintuko; (grisja) batisto; (fingur-) bandaĝo; vindrubando; gazo.
trafali -a m ĝenaĵo, malhelpo, bar(aĵ)o, obstaklo, obstrukco.
trampa -aði v piedpremi; piedbati, stampfi.
trana -aði v (- sér fram) entrudiĝi, sin entrudi; (- sér framan í e-n) sin trude pozi antaŭ iu.
trana trönu, trönur f (fugl) gruo.
trantaralýður m kanajlaro.
trantur -s, -ar m buŝaĉo.
trappa tröppu, tröppur f (þrep) ŝtupo; (stigi) ŝtup(et)aro.
trassa -aði v malzorgi, neglekti.
trauðla, trauðlega adv apenaŭ.
trauður adj malvola, nevola, kontraŭvola, ne volonta.
traust -s n konfido, fido.
traustabrestur m krako atestanta solidecon.
traustatak n preno laŭ eventuala konsento.
traustlegur adj firm(aspekt)a, fidinda.
traustur adj fidinda, firma, solida, fort(ik)a; sendanĝera, senriska.
tráss n (í -i við) spite (iun, al iu, de iu); malgraŭ.
trefill -ils, -lar m koltuko, lanskarpo.
trefja -u, -ur f fibro, fibra fadeno; (hárfínn þráður) filamento.
trefjaefni n fibra ŝtofo, fibrino.
trefjavefur m fibra teksaĵo (histo).
trega -aði v funebri, priplori, malĝoji pro.
treggáfaður adj havi malviglan (malrapidan) inteligentecon (komprenpovon, koncepton),
malinteligenta.
tregur adj (ófús) nevolema, malvolema, malvolonta; (seinn) malrapida; (erfiður) malfacila; (- afli)
ŝparema kapt(aĵ)o.
treina -di v daŭrige ŝpari; esti malrapida, malrapide fari.
trekt -ar, -ir f funelo.
treyja -u, -ur f (jakki) jak(et)o; (blússa) bluzo; (nær-, upphluts-) kamizolo.
treysta -i v (reiða sig á) fidi al, konfidi; (styrkja) firmigi, fortikigi, plifortigi; (prófa, reyna á) provi;
(treystast) kuraĝi; senti sin kapabla.
tré -s, - n (í skógi) arbo; (viður, timbur) ligno; (planki, bolur) trabo; trunko; (siglu-) masto,
velstango; (aftöku-) pendig-ilo, -trabaĵo; kruco; (úr -) ligna, el ligno; ligneca.
tré-drumbur m, -kubbur m ŝtipo, trunkopeco.
trémaðkur m teredo, lignovermo.
tréna -aði v ligniĝi, fariĝi ligneca; (trénast upp á e-u) iom post iom trolaciĝi; stagni; kapitulaci.
tréskór m ligna ŝuo.
tréskurðarlist f lignoskulptarto, arto de lignoskulpto (lignogravur(ad)o, ksilografio.
tréskurður m (ískurður, sléttskurður, einkum til prentunar) gravuro (entranĉo) en ligno, lignogravuro; -aĵo; ksilografado; -aĵo; (útskurður) ligno- eltranĉ-o, -aĵo; lignoskulpt-ado; -aĵo.
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trésmiður m (timbursmiður) ĉarpentisto; (snikkari) lignaĵisto.
trésmíði n ĉarpentado; lignaĵa prilaboro, prilaboro de lignaĵo.
trilla -u, -ur f (bátur) malgranda motorboato; (í söng) trilo.
trippi -is, - n juna ĉevalo.
trissa -u, -ur f (hjól) pulio; (blökk) rulbloko.
tríó -s, - n trio; terceto.
trítill -ils, -lar m etulo, malgrandulo; turbo.
trítla -aði v saltetiri, troteti.
trjábolur m (arbo)trunko.
trjágöng npl aleo.
trjákvoða f rezino.
trjásöngva -u, -ur f cikado.
trjóna -u, -ur f naz(eg)o; rostro; beko.
troða tróð, tróðum, troðið v treti, premi per piedoj, piedpremi; (- e-u í e-n) enpremi, prempuŝi,
(en)ŝtopi, ŝtopi al si la nazon, ŝtopi sian orelon, plenŝtopi; (- e-u upp á e-n) trudi al, altrudi,
premtrudi, premdevigi; (- sér, troðast) sin prempuŝi, sin trapuŝi; (- sér inn óboðinn) sin entrudi,
entrudiĝi.
troðfullur adj plenŝtopita.
troðningur -s, -ar m prem(ad)o, prempuŝiĝo, interpremo; (stígur) tretvojo, tretita vojeto.
trog -s, - n trogo.
tromp -s, - n (tromf) atuto.
trompa -aði v (yfir-) (super)atuti, meti (ludi) atuton (superan atuton).
tros -s n rubo; fiŝrubo, malbona (senvalora, forĵetinda, nevendebla) fiŝo.
trosna -aði v ŝirfadeniĝi, (ŝir)franĝiĝi; malligiĝi.
trossa -u, -ur f (longa) ŝnuro; droso; (röð, lest) longa vico; karavano.
tróð -s n ŝtop(aĵ)o, materialo por ŝtopado, ŝtopmaterialo.
trufla -aði v (gera ónæði) ĝeni, distri; (rugla) konfuzi, konsterni, perpleksigi, senordigi; (valda
óreglu í vél eða líkama) perturbi, kaŭzi malordon.
trumba -u, -ur f tamburo.
trunta -u, -ur f ĉevalaĉo.
trú -ar f (átrúnaður, trúarbrögð) kredo, religio; (til-) konfido, fido, kredo al; (skoðun) opinio; (taka
(játa) kristna -) preni (akcepti, konfesi) kristanan religion, kristaniĝi; (kasta trúnni) forlasi
(forĵeti, malkonfesi) sian religion (religian kredon); (í góðri -) en bona fido (kredo), bonfide,
bonkrede.
trúa -ði v kredi; (treysta) kredi al, fidi al, konfidi; (- á guð) kredi je Dio; (- e-m fyrir e-u) konfidi ion
al iu; konfidenci.
trúaður adj v religiema; pia; (rétt-, sann-, strang-) ortodoksa.
trúarbrögð npl religio, religia kredo.
trúarflokkur m (religia) sekto.
trúargrein f religia dogmo.
trúarjátning f religia kredo, kredkonfeso.
trúar-ofsi m, -ofstæki n religia fanatik-eco, -ismo.
trúarsetning f religia dogmo.
trúarvakning f religia reviviĝo.
trúarvilla f herezo.
trúboð n (religia) misio.
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trúboði -a, -ar m (religia) misiisto.
trúbróðir m samkredano, samreligiano, kredofrato.
trúðleikur m (sjónhverfingar) ĵongla ludo, ĵonglaĵo; (skrípaleikur) burleska ludo, farso.
trúður -s, -ar m (loddari) ĵonglisto, iluziisto, prestidigitatoro; (leik-) burleskulo; gajigisto; klaŭno;
pajaco; histriono; arlekeno.
trúgjarn adj kredema.
trúhræsnari m bigoto, hipokritulo.
trúhræsni f bigoteco, hipokrit(ec)o.
trúlegur adj (líklegur, sennilegur) kred-ebla, -inda, supozebla, verŝajna, versimila.
trúlofast v finanĉ(in)iĝi.
trúlyndi n fideleco, lojaleco; fidindeco.
trúmaður m religiema (pia) homo, piulo.
trúmál npl religiaj aferoj, religio.
trúmennska -u f fideleco, honesteco, lojaleco; fidindeco.
trúnaðarheit n promeso pri fideleco (lojaleco); ĵurpromeso, voto.
trúnaðarmaður m konfidat(in)o; konfidencul(in)o.
trúnaðarmál n konfidenco, konfidenca afero (letero).
trúnaðartraust n konfido.
trúnaðarvinur m intima amiko, konfidat(in)o.
trúnaður -ar m (tryggð) fideleco, lojaleco; (tiltrú) konfido, fido al, kredo al; (í trúnaði) konfidence;
konfid(it)e.
trúníðingur m religia malkonfesanto, apostato, renegato.
trúr adj fidela, lojala; fidinda.
trúrækinn adj religiema, pia.
trúskiptingur -s, -ar m religia konvertito, prozelito.
trúss -, - n pakaĵoj; havaĵo.
trúverðugur adj kredinda, (kon)fidinda, honesta; (áreiðanlegur, um rit) aŭtentika.
trúvillingabrenna f (pun)brulig(ad)o de herezulo, aŭtedafeo.
trúvillingur m herezulo.
tryggð -ar, -ir f fideleco; lojaleco; (svíkja í tryggðum) perfidi, perfidi sian fidelecon, mallojale
trompi ies konfidon.
tryggðapantur m garantiaĵo de fideleco.
trygging -ar, -ar f (ábyrgð, veð) garanti-o; -aĵo, kaŭcio; (öryggi) sekurigo; (vá-) asekuro.
tryggingarfé n garantiaĵo, kaŭcio; garantia kapitalo.
tryggingarfélag n asekura societo (kompanio).
tryggingarskírteini n poliso.
tryggja -ði v (ábyrgjast, veita öryggi) garantii, sekurigi; (vá-, líf-) asekuri; (- með veði) kaŭcii.
tryggur adj (trygglyndur) fidela; lojala; (öruggur) sekura; (áreiðanlegur, áhættulaus) fidinda;
senriska, sendanĝera; (með ábyrgð) garantiita; kaŭciita.
trylla -ti v (gera óðan) frenezigi, furiozigi, sorĉe konfuzegi; (töfra) ensorĉi, sorĉlogi, sorĉe ĉarmegi
(ravegi), ensorĉi (ĉarmi, logi, ravi) ĝis freneziĝo.
trýni -is, - n naz(eg)o.
tröð traðar, traðir f (stígur) tretita vojo, tretvojo, vojeto; (stétt) perono, trotuaro.
tröll -s, - n (risi) giganto; koloso; (ófreskja) monstrulo; (- að vexti) kolosa (giganta) homo, kolosa
laŭ strukturo (staturo).
tröllagrös npl (hreindýramosi) kladonio.
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tröllasúra f rabarbo.
tröll-aukinn adj, -efldur adj giganta, kolosa, kun gigantaj (kolosaj) fortoj.
tröll-kona f, -skessa f gigantino, monstrulino.
tröllriðinn adj rajdita de sorĉistino (monstrul(in)o).
trönur fpl (sekig)trabaĵo, interkrucitaj subtenstangoj.
tuddi -a, -ar m bovo; (tuddamenni) homo krudaĉa (brute instinkta), krudaĉulo, bruto, malnoblulo.
tuðra -u, -ur f (skjóða) (haŭt)saketo; (blaðra) veziko.
tugabrot n decimala frakcio (partumo).
tugatal n decimala sistemo; (í -i) en (pluraj) dekoj, plurdeke, dekope.
tugga -u, -ur f (það sem tuggið er) maĉaĵo, maĉpeco; (munnbiti) plenbuŝo; plenmano de fojno.
tugstafur m decimalo.
tugur -s, -ir m deko.
tundur -urs, - n (kveikiefni, -sveppur) tindro; eksplodigilo; (sprengiefni) eksplodaĵo, eksploda
substanco.
tundurbútur m torpedo-ŝipo, -boato.
tundurdufl n mino.
tundurskeyti n torpedo.
tundurspillir -is, -ar m torpedodetruanto, torpedodetrua militŝipo.
tundurþráður m tindrofadeno, (eksplodiga) meĉo.
tunga -u, -ur f lango; (mál) lingvo.
tungl -s, - n luno; (fylgihnöttur) satelito; (nýtt; fullt -) novluno; plenluno.
tunglaldur m lundaŭro, lunperiodo.
tunglfylling f plenluno.
tungljurt f lunario.
tungl-koma f, -kveiking f novluno.
tunglmyrkvi m luna eklipso, eklipso de la luno.
tungls-ljós n, tungl-skin n lunlumo, lunbrilo.
tunglsýki fsenfl lunatiko.
tunglurt f lunario.
tungu-fimur, -lipur adj fluparola; elokventa.
tungumál n lingvo; (frábrugðið mál í sama landi eða álfu) idiomo.
tungumálafræði fsenfl lingvistiko, lingva scienco.
tungumálafræðingur m lingvisto, lingva sciencisto.
tungumálamaður m poligloto; lingvisto.
tungumjúkur adj uzanta dolĉajn (plaĉajn, glatajn, flatajn) vortojn, dolĉ-, plaĉ-, glat-, flat-parola,
mielvoĉa, flatanta per mielaj vortoj (per lango miela).
tunguskæður adj piklanga, pikparola, vorte pika.
tunna -u, -ur f barelo.
tunnu-gjörð f, -sveigur m barelringo.
tunnustafur m daŭbo.
turn -s, -ar m turo; (mjó- á bænahúsi Tyrkja) minareto.
turnspíra f pintturo; minareto.
turtildúfa f turto.
tusk -s, n interlukto, (senkulpa) interbatalo, interbarakto; (til í -ið) ĉiam preta (por la luktado).
tuska -u, -ur f tuketo; tukpeco; tukŝiraĵo; ĉifono.
tuttugasti num dudeka.
456

tuttugu num dudek.
túða -u, -ur f tubo; beko.
túli -a, -ar m buŝ(aĉ)o.
túlípani -a, -ar m tulipo.
túlka -aði v interpreti, klarigi; (- mál e-s) pledi por iu (en ies afero); proparoli.
túlkur -s, -ar m interpretisto.
tún -s, - n kulturita herbokampo, hejma kampo (herbejo).
túnfiskur m tin(fiŝ)o.
tún-fit f, -fótur m, -jaðar m rando de (hejma) herbejo.
túnrækt f kampkulturado, herbarkulturado.
túnsóley f (sóley) ranunkolo.
túnsúra f okzalo.
túpa -u, -ur f tubo (por ciro, pasto ktp.).
túr -s, -ar m (ferð) ekskurso; (svall) (perioda) drinkado, diboĉo; periodaĵo.
túrban -s, -ar m turbano.
túrbína -u, -ur f turbino.
túristi -a, -ar m turisto.
tútinn adj ŝvel(int)a, pufa; elstaranta.
tútna -aði v ŝveli, pufiĝi, plivolumiĝi.
tútta -u, -ur f suĉ-ilo, -tubo.
tveggjamannafar n duremila (duhoma) boato.
tveggjamannamaki m kun duhoma forto.
tveir num (tvær, tvö, ak: tvo, dat: tveim(ur), gen: tveggja) du; (- einir) solaj du, nur du, duope, du
kune; (- og -) duope, du kaj du kune; (tveim megin, á tvær hendur) ambaŭflanke, sur (en, je)
ambaŭ flankoj; (tveim höndum) ambaŭmane, per ambaŭ manoj; per malfermitaj brakoj.
tvenning -ar, -ar f duopo; paro.
tvennur adj du, duobla; duopa; (í tvennu lagi) en du partoj; (tvenns konar) duspeca, de du
(malsamaj) specoj; (rífa í tvennt) ŝiri en du partojn, en duonojn; (með tvennu móti) per du
malsamaj (diferencaj) manieroj (metodoj); (tvennir skór, sokkar, vettlingar) du paroj da ŝuoj
(ŝtrumpoj, gantoj); (tvennar buxur) du pantalonoj; (tvenn gleraugu) du paroj da okulvitroj; (af
tvennu illu) el du plagoj (oni elektu la malpli malbonan); (tvennir eru tímarnir) la tempo sin
ŝanĝas, du malsimilaj tempoj; (hafa tvennt í takinu) havi du ferojn en la fajro, sin okupi per du
aferoj.
tvinna -aði v duoble (kun)tordi (tordŝpini) (fadenon, fibrojn), dutord(ŝpin)i, dufibre ŝpini, dufibrigi;
(- saman) kuntordi, intertordi, torde miksi; elverŝi torenton da blasfemaj vortoj (sakroj).
tvinnakefli n kudrofadena bobeno, fadenbobeno.
tvinni -a, -ar m kudrofadeno; kotona (silka) fadeno.
tvistur -s, -ar m (í spilum) duo; (tau) kotonŝtofo (el dutorditaj fadenoj).
tvisvar adv dufoje, duoble.
tvíbaka -böku, -bökur f biskvito, rebakit(a kuk)o.
tvíbreiður adj de duobla larĝeco.
tvíburamerkið n la konstelacio de la ĝemeloj.
tvíburi -a -ar m dunaskito(j), ĝemelo(j).
tvíbýli n dufamilia loĝado en sama farm-domo, -bieno; farmbieno, kie loĝas du familioj.
tvídepill m dupunkto; tremao.
tvíefldur adj posedanta duoblan forton, kun duobla forto, duoble forta.
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tvíeggjaður adj dutranĉa, dueĝa, kun du tranĉrandoj, ambaŭtranĉa.
tvífari m duulo.
tvígengisvél f ducilindra motoro (maŝino).
tvígiftur adj dufoje edz(in)iĝinta.
tvígildur adj de duobla valoro.
tvíhenda v kapti (svingi) per ambaŭ manoj.
tvíhleypa -u, -ur f dutuba pafilo.
tvíhljóður -s, -ar m diftongo, dusonanto.
tvíhnepptur adj duoble butonita.
tvíhyggja f dualismo.
tvíkvæður adj dusilaba.
tvíkvæni -is n bigamio.
tvíkvænismaður m bigamiulo, viro havanta du edzinojn.
tvíkvæntur adj dufoje edziĝinta.
tvíkynja adj duseksa, ambaŭseksa, hermafrodita.
tvílembd adj kun du (ŝaf)idoj, naskinta du (ŝaf)idojn, duida ŝafino.
tvíliður m (réttur) trokeo; (öfugur) jambo.
tvílyftur adj duetaĝa, kun du etaĝoj.
tvílæsa v ŝlosi.
tvímenna -ti v duope rajdi sur sama ĉevalo.
tvímenningur -s, -ar m duopo, du kune, paro; (drekka tvímenning) trinki duope (pare).
tvímælalaus adj ne(pri)dubebla, eksterduba, tute certa.
tvímæli -is, - n dubo; diversaj (dividitaj) opinioj.
tvínóna -aði v heziti.
tvípunktur m (kólon) dupunkto; (yfir staf) tremao.
tvíritaður adj duoble (dufoje) skribita, duobligita, en du ekzempleroj, en duplikato.
tvíritunarbók f kopilibro.
tvíræður adj dusignifa, dusenca, homonima; dubasenca.
tvísaga adj memkontraŭdira; implikiĝi en memkontraŭdiroj.
tvískinnungur -s m duobla haŭto; duobla tegaĵo (filmo) de glacio; (hálfvelgja) ŝanceliĝo,
sendecidiĝo.
tvískipta v dividi en du partoj, duonigi.
tvístíga v alterne levi la piedojn ŝanceliĝ(ant)e (en plena sendecidiĝo).
tvístra -aði v dissplit(ig)i, disigi; dispeli; disĵeti, dissemi.
tvísýna f dubo, duba (dubinda) aspekto (ŝanco, rezult-o, -ato, sekvo), kritika situacio, dilemo; risko;
(í veikindum) krizo; (tefla í -u) riski, elmeti al risko (necerto, danĝero, riska (kritika, danĝera)
situacio); (sjá -u á e-u) dubi pri la sekvo (rezulto; rezultato) de io; vidi la duban aspekton de la
afero.
tvísöngur m duvoĉa kant(ad)o, dueto.
tvítaka v dufoje diri, ripeti.
tvítala f dunombro, dualo.
tvítóla adj ambaŭseksa, hermafrodita.
tvítugur adj dudekjara, en la aĝo de dudek jaroj, esti dudek jarojn aĝa, esti atinginta la aĝon de
dudek jaroj; (innan við tvítugt) malpli ol (ankoraŭ ne) dudekjara, ne atinginta dudek jarojn; (yfir
tvítugt) pli ol dudekjara; (um tvítugt) ĉirkaŭ (proksimume) dudekjara; (6 um tvítugt) esti
dudeksesjara.
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tvívega adv (per) piedoj ambaŭflanke.
tvívegis adv dufoje.
tvíveldistala f kvadrat(nombr)o.
tvíþættur adj dufibra (duera) fadeno, dufadena; duoble (duere) tordita.
tvævetla -u, -ur f dujara ŝafino.
tvævetur adj dujara.
tvöfalda v duobligi.
tvöfaldur adj duobla; (óheill, falskur) dulanga, fals(em)a, malsincera.
tyfta -aði v = tykta.
tyggja tuggði v maĉi; (- upp) remaĉi; multfoje ripetadi.
tygi npl (mök, lag, viðskipti) intima rilato, amrilato; (útbúnaður, reið-, ak-, her-) ekipaĵo, ilaro;
rajdilaro, selaĵo; jungilaro; arm-aĵo, -iloj.
tygja -aði v ekipi, prepari.
tykta -aði v (tyfta, refsa) puni; (aga) disciplini.
tylft -ar, -ir f dekduo.
tylla -ti v (festa lauslega) malfirme (provizore) fiksi; (- sér niður) sidiĝi (ripozi) por momento; (- sér
á tær) stari (sin levi) sur la piedpintoj(n).
tylliboð n ŝajna (hipokrita) propono (invito; oferto).
tyllidagur m festotago, festa (solena, ceremonia) tago.
typpi -is, - n (oddur) pint(et)o; (nabbi) tuber(et)o; (þrýstihnappur) (prem)butono.
tyrfa -ði v tegi per herbotorfo (herbradikaĵo).
tyrfni fsenfl aparteco; arkaismo; tordita (malfacila, seka, peza) lingvo (stilo).
tyrjur fpl ŝiraĵoj, ĉif-aĵoj; -onoj; ĉifitaj (distaŭzitaj) haroj.
tyrkneska -u f turka lingvo.
týgilknífur m (zon)ponardo.
týna -di v perdi; (- tölunni) malpliiĝi (perdiĝi) laŭ nombro; (- niður, gleyma) forgesi.
týra -ði v bruleti, malforte (flagre, malvigle) bruli, (lumi), flagreti; lumeti.
týta -u, -ur f (á grasi) aristo.
týtuber n vakcinio.
tæfa -u, -ur f vulp-ino, -eto.
tægi n speco; (sitt af hvoru -) malsamspecaj, duspecaj, de mal- samaj specoj; (sitt af hverju -)
diversspecaj, io el diversaj specoj.
tægja -u, -ur f fibro, fibraĵo.
tæja táði v (- ull, tæta, plokka) taŭzi, disfibrigi, pinĉ(ŝir)i.
tæki -is, - n (verkfæri, áhald, tól, tilfæring, útbúnaður) ilo, instrumento; organo; aparato; ekipaĵo.
tækifæri n okazo; (hentugt -) oportun(aĵ)o, favora (oportuna) okazo; (möguleiki) ŝanco.
tækifæris-gjöf f, -ræða f okaz(aĵ)a donaco (parolado).
tækifærissinni m oportunisto.
tækifærisstefna f oportunismo.
tækni fsenfl tekniko.
tækur adj allas-ebla, -inda; taŭga; (í tæka tíð) en ĝusta tempo, ĝustatempe, sufiĉe fru(temp)e.
tæla -di v (lokka, ginna, freista) (al-, de-, for-, el-)logi; tenti; (svíkja, blekkja) trompi.
tæma -di v malplenigi; (tæmast arfur) ricevi hered(aĵ)on.
tæpitunga f lispo, lispa parolo, lisplingvo.
tæplega adv apenaŭ.
tæpta -i v (- á e-u) tuŝeti; duonparoli, duonmencii, duonesprimi, havi ion sur la langopinto.
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tæpur adj apenaŭ(a), nesufiĉa, apenaŭ sufiĉa (plena), en dilemo, en malbona (kritika) situacio, ĉe la
rando de falo (bankroto, ruino, pereo); (vera tæpt) stari ĉe la ekstrema rando.
tær adj klara, tute pura.
tæra -ði v (eyða, eta) konsumi, (konsume) mordi; (tærandi, um sýrur) kaŭstika.
tæri n (komast í - við e-n) (intime) ekrilati, rilatiĝi, interrilati kun iu, havi kontakton kun iu,
ekkontakti (iun, ion; kun, al iu, io).
tæring -ar f (lungna-) ftizo, pulma tuberkulozo; (eyðing, uppdráttur) konsumiĝ(ad)o; marasmo.
tæta tætti v (- ull) taŭzi; (- (rífa) sundur) distaŭzi, disŝiri, ŝiri en pecojn, dispecigi; ĉifonigi; (dreifa)
dispeli; dissemi.
tætla -u, -ur f ŝirpeco, siraĵo, ĉifaĵo.
töðugjöld npl festeno de fojnrikolto, rikoltfesteno.
töðugresi n herbo sur (de) sterkita kampo.
töðuvöllur m sterkita kampo.
töf tafar, tafir f (hindrun) mal- helpo, baro; ĝeno; (hik, frestur) hezito, prokrasto; (seinkun)
malfruigo, malakcelo; (stöðvun) halto.
töfra -aði v (heilla) ensorĉi, (sorĉe) ravi, ĉarmi; (galdra) magii, fari magion, magie fari; sorĉi.
töfra-afl n, -kraftur m, -magn n, -vald n magia povo (forto; potenco).
töfraheimur m magia (fea, mirinde bela) mondo.
töframaður m magiisto; sorĉisto.
töfrandi adj magia; sorĉa; ensorĉ(ant)a, rav(ant)a, ĉarm(ant)a, mirinde (magie, (en)sorĉe, rave,
ĉarme) bela.
töfrar mpl magio, sorĉo; ensorĉ(ant)eco, ĉarmo, ĉarmanteco, rava beleco.
töggur m forto, elteneco.
tökubarn n alprenita infano, nutroinfano, -fil(in)o; (kjörbarn) adopt(it)a infano, adoptinfano.
tölfræði fsenfl aritmetiko, scienco pri la nombroj.
tölt -s n ambletroto, troteto.
tölta -i v ambletroti, troteti.
töltgengur adj ambletrota.
tölublað n numero.
tölugur adj (málgefinn) parolema, babilema; klaĉema; (mælskur) fluparola, elokventa.
töluliður m numero; artikolo.
töluorð n nombro, numeralo.
töluröð f numera ordo.
tölusetja v numeri, signi per numero(j).
tölustafur m nombra signo, cifero.
tölu-stærð f, -upphæð f (nombra) kvanto; sumo.
töluverður adj konsiderinda (kvanto, nombro), kalkulinda, sufiĉe multa (nombra; granda).
töng tangar, tengur, aŭ, tangir f prenilo, tenajlo; (klíp-) pinĉprenilo; (tann-) denteltirilo; (barnstöku-)
akuŝilo, forcepso.
töngla(st) -aðist v maĉadi; remaĉi; ĉiam ripetadi.
tönn tannar, tennur f dento; (taka (fá) -) ekpreni (ricevi) denton; (taka út (draga) -) eltiri (elpreni)
denton; (skemmd -) putrita (difektita) dento; (allt sem - á festir) ĉio mordebla (manĝebla); (glotta
við (um) -) mokrideti, rikani; (gnísta -um) grinci per la dentoj, grincigi la dentojn.
tötrar mpl ĉifonoj, ĉifonaj vestoj; (tötrum klæddur) vestita en ĉifonoj, ĉifone vestita, ĉifona.
U
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ufsi -a, -ar m gadfiŝo, karbfiŝo.
ugga -ði v timi, senti timon, antaŭsenti danĝeron; (gruna) suspekti; (- að sér) timi danĝeron, esti
singard(em)a, havi (sufiĉan) singard(em)on.
uggi -a, -ar m naĝilo.
ugglaus adj (óttalaus) sentima, nesentanta timon, netimanta danĝeron, nesingard(em)a, senzorga;
(vafalaus) senduba, eksterduba, ne(pri)dubebla, nedubinda, (tute) certa.
uggur -s m timo; maltrankvilo; antaŭtimo; timsento.
ugg-vænlegur, -vænn adj timinda, terureca.
ugla -u, -ur f strigo; (snagi) (vest)hoko.
ugluvæl n bleko de strigo, ululo.
ull -ar f lano; (úr -) el lano, lana.
ullarband n lanfadeno.
ullardúkur m lana ŝtofo, drapo.
ullariðnaður m lanmanufakturo.
ullarkambur m lan-kardilo, -taŭzilo.
ullarlagður m lantufo.
um prep pri; (í kring um) ĉirkaŭ; (yfir um) trans; (um tíma) dum, dum (ioma) tempo; (um það (hér
um) bil) ĉirkaŭ, proksimume; (um fram) super; pli ol; (um langan veg) de malproksime, el
malproksima loko, laŭ longa vojo; (um miðjan dag) en (je) la mezo de la tago, je tagmezo,
tagmeze; (um daginn) antaŭ kelkaj tagoj; (um daga) en (dum) la tagoj; (um leið) samtempe, en
sama momento; tuj; (inn, út um) en (el) tra; (spila um peninga) lud(risk)i monon, monludi; (vera
um nóttina) resti dum la nokto, pasigi la nokton, tranokti; (fara um, fram hjá) preterpasi,
preteriri; (mér er ekkert um hann) li ne plaĉas al mi, mi ne ŝatas lin, li ne estas laŭ mia gusto;
(vera um og ó) senti timon, maltrankviligi, senti dubon, ŝanceliĝi; (kenna e-m um e-ð) atribui
(imputi) ion al iu, kulpigi iun pri io; (það er lítið um peninga) estas malmulte da mono.
umbera v indulgi, havi indulgon (al, kontraŭ), toleri.
umbjóðandi m komisiinto; rajtiginto; deputinto; elektinto, deleginto.
umboð n (kjörbréf, erindi) mandato; (framkvæmd, milliganga, erindi) komisio; agentado; (forráð,
stjórn) administr-ado; -acio; (valds-, heimild) aŭtoritato, rajtigo; (fullmakt, í verslun) prokuro.
umboðslaun npl komisia salajro (honorario, procentaĵo), kurtaĝo, makler-aĵo, -pago.
umboðsmaður m (erindreki, milligöngumaður) komisi-ito, -ulo, -ita peranto; (í viðskiptum) agento;
(fulltrúi) komisaro; reprezentanto; deputito; (fullmektugur) prokuristo; (staðar-) administranto; (erlendrar þjóðar) diplomatia agento, konsulo; (fjárhaldsmaður) kuratoro.
umboðssali m komisia komercisto (vendisto), komerca agento.
umboðsskjal n komisidokumento, mandato.
umboðsvald n administra povo; aŭtoritato.
umboðsverslun f komisikomerc(ad)o, maklera komerco.
umbót f plibonigo, rebonigo, reformo.
umbótamaður m reformemulo; reformisto.
umbótastefna f pliboniga celado, reformismo; (siðbót) reformacio.
umbreyta v ŝanĝi, aliform(ig)i; transformi.
umbrot npl (forta, furioza) barakt(ad)o, baraktego, barakta penado; agitiĝo, bruego, tumulto;
(uppreisn) ribelo.
umbun -ar f rekompenco; pago.
umbuna -aði v rekompenci; pagi.
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umburðarbréf n cirkulero; rondir(ant)a (cirkul(ant)a) letero.
umburðarlyndi n toleremo; indulgemo.
umbúðapappír m envolvpapero; pakpapero; makulaturo.
umbúðir fpl envolvo, ĉirkaŭvolvo, volv-papero, -tolo, -tuko, enpako, enpakpapero; pakokovro;
(sára-) bandaĝo, vindrubando; (- í heild, þungi umbúða) taro.
umbún-aður -ar m, -ingur -s m (fyrirkomulag) aranĝo; (umbúð) enpak(ad)o, envolv(ad)o; bandaĝo;
(umgerð) kadro, borderaĵo.
umbylting f revolucio, renvers(iĝ)o; (náttúruhamfarir) kataklismo.
umbæta v plibonigi, rebonigi; reformi; korekti, reĝustigi.
umdæmi n (aŭtoritata, magistrata, juĝorajta) distrikto, juĝodistrikto.
umfaðma v ĉirkaŭbraki, enbrakigi, brakumi.
umfang n (yfirrip, víðátta) amplekso, vasteco; (fyrirferð, rúmmál) volumeno.
umfar n (hrings) periferio; cirkonferenco.
umfeðmingsgras n vicio.
umferð f (hringferð) rond(ir)o; rondira periodo; cirkulado; (snúningur) turn(iĝ)o, rotacio; rivoluo; (á
götu) trafiko, pasado, irado, veturado; (flakk) vagado (migrado) de almozpetantoj, vagabondado.
umferðasali m migranta (rondiranta) komercisto; kolportisto; komerca vojaĝisto, komerca agento.
umflotinn adj ĉirkaŭ-ata, -ita (zonita) (de akvo, de la maro).
umflýja v eviti, fuĝi (danĝeron), antaŭforigi.
umfram prep (auk) krom(-e); plie; aldone, ekstre; pretere; (fram yfir, meir) super(i), pli ol, esti
supera al (je); (það sem - er) la kroma (plia, aldona, ekstra) parto; kromaĵo, pliaĵo; restaĵo,
preteraĵo, superresto; (framhjá) preter (-pasi, -iri).
umgangast v interrilati (rilatiĝi, havi (inter)rilaton kun), kuniĝi kun.
umgangs-sótt f, -sýki f, -veiki f epidemio.
umgangur m (tra)-irado, -pasado; trafiko; (fótatak) piedpaŝado, piedbruo, paŝbruo.
umgengni fsenfl (inter)rilato, kuniĝo (kun), societo; (framkoma) konduto, sintenado; (í húsi) (zorgo
pri) ordo en domo, ordemo.
umgetinn adj supremenciita, antaŭemenciita.
umgirða v ĉirkaŭbari, zoni; enfermi; ĉirkaŭ-i; -igi, kadri; enkadrigi.
umgjörð f kadro; borderaĵo, ĉirkaŭfar(it)aĵo; (belti) zono; (slíður) ingo; (skraut- t. d. á titilblaði)
kartuŝo.
umhendis adv mallerte, malĝuste.
umhirða f prizorg(ad)o; flegado; gard(ad)o.
umhleypingur -s, -ar m (umrenningur) vag-anto, -isto, -ulo, vagabondo, vaganta almozpetanto; (um
veður) ŝanĝema (ĉiam ŝanĝanta, malkonstanta, malstabila) vetero.
umhorf n ĉirkaŭrigardo, elrigardo; ĉirkaŭ-o, -aĵo, -ejo; ĉirkaŭa pejzaĝo, panoramo, (ĉirkaŭ)videjo;
(útlit, sjón) aspekto; vidaĵo.
umhugað adj (vera - um e-ð) esti la korafero de iu, tre deziri.
umhugsun f (yfirvegun) pripens(ad)o, konsider(ad)o; (íhugun, heilabrot) medit(ad)o, cerbum(ad)o;
(umhyggja, umhirða) (pri)zorg(ad)o, flegado.
umhugsunarlaust adv senpripense, senkonsidere, sen pripenso (konsidero).
umhugsunartími m tempo de (por, prokrasto por) pripensado (konsiderado).
umhverfa v transturni, renversi (la ordon de io), inversigi, meti en inversan pozicion aŭ direkton;
(umhverfast) inversiĝi; furioziĝi.
umhverfi n ĉirkaŭ-o, -aĵo, -ejo; (svið, andrúmsloft) medio.
umhverfis adv ĉirkaŭ.
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umhyggja f zorg(ad)o, prizorgo.
umkominn adj (vera e-s -) esti en tia stato (situacio), tiel stati; povi; kapabli, esti kapabla (je, al).
umkomulaus adj orfa, senhelpa; forlasita; kompatinda.
umkomuleysi -is n orfeco, senhelpeco, forlasiteco.
umkomuleysingi m orfo; kompatindulo.
umkringja v ĉirkaŭ-i; -igi; fari rondon ĉirkaŭ; enfermi..
umkvörtun f plendo (pri, pro).
umla -aði v murmur-i; -eti; -aĉi, grunteti.
umleitun f (mála-) (inter)trakt(ad)o, serĉo pri interkonsento, pritraktado.
umlíða v (gefa frest) doni (re)pagprokraston; (líða hjá) (for)pasi.
umlykja v ĉirkaŭ-i; -igi (per); enfermi, ĉirkaŭfermi; (- örmum) ĉirkaŭbraki, enbrakigi, brakumi.
ummál n ĉirkaŭmezuro, perimetro; (- hrings, umfar) periferio; cirkonferenco; (umtak, yfirgrip,
víðátta) ĉirkaŭpreno, amplekso; (fyrirferð, rúmtak) volumeno.
ummerki n signo, postsigno, spuro; (allt var með -jum) ĉio estis neŝanĝita (netuŝita, tute kiel oni
forlasis ĝin).
ummynda v alform(ig)i, transformi; metamorfozi.
ummyndun f aliformiĝo, transformiĝo; metamorfozo.
ummæli npl (orð) vortoj, (el)diroj, esprimoj; (yfirlýsing) deklaro; (mögl) kontraŭdiroj; grumblado, oj.
umráð npl dispono; administrado, mastrado; komando; (hafa til -a) disponi ion (pri io), havi sub sia
dispono (administrado, mastrado, komando).
umráðamaður m disponanto; administr-anto, -ulo, mastro; (í her) komandanto.
umráðaréttur m disponrajto.
umrenningur m vag-anto, -isto, -ulo, vagabondo, vaganta almozpetanto.
umritun f (lausleg þýðing) parafrazo.
umróta v elradiki, disfoseti (la teron); malklarigi (akvon); malordigi, senordigi; disĵeti.
umræddur adj priparolita; menciita.
umræða f (pri)diskutado, pritraktado, debato.
umræðuefni n temo, subjekto (objekto) de la konversacio (diskutado, debato, parolado),
pritrakt(it)aĵo.
umsagnarorð n (í málfr.) epiteto.
umsaminn adj interkonsentita, intcrakceptita.
um-sát -ar f, -sátur n sieĝo.
umsjón f (umsjá, umhyggja) (pri)zorg(ad)o, protekt(ad)o; (athugun.,skoðun, eftirlit) kontrolo,
inspektado; (umráð, stjórn) administrado, mastrado, intendado.
umsjónarmaður m inspekt-anto, -isto, -oro, kontrolisto; intendanto, administranto.
umskapa v aliform(ig)i, reformi, remodeli, reprodukti en alia formo (modelo).
umskera v cirkumcidi, ĉirkaŭtranĉi prepucion.
umskipti npl ŝanĝ(iĝ)oj.
umskiptingur -s, -ar m ŝanĝitulo, ŝanĝinfano.
um-skurður m, -skurn f cirkumcido.
umslag n koverto.
umsnúa v inversigi, renversi, transturni; tute sen-, mal-ordigi.
umsókn f aspiro; peto, petskribo.
umstang n klopodo, penado; ĝeno; okupateco; ceremonio.
umsvif npl (umstang) klopodo; okupateco; (undanbrögð, vafningar) ĉirkaŭfrazoj; elturniĝoj.
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umsvifalaust adv sen ĉirkaŭfrazoj, senceremonie; senhezite, senprokraste, tuj.
umsækjandi m aspiranto, petanto; kandidato.
umsögn f (í mnálfr.) predikato; (frásögn, lýsing, skoðun) raporto; priskribo; opinio.
umtal n publikaj (rondirantaj) diroj, onidiroj; famo; (slaður, söguburður, kjaftháttur) klaĉo.
umtalsefni n temo, subjekto (objekto) de parol(ad)o (konversacio).
umturna -aði v renversi, renverse mal-, sen-ordigi, transturni.
umvöndun f riproĉo; admono.
umyrðalaust adv senkontraŭdire, senproteste, sen kontraŭdiroj (protesto).
umþenking f pripensado, konsiderado, metitado, cerbumado.
umönnun f prizorgo; flegado.
una -di v (- við) esti kontenta, sin kontentigi (kun, pri), kontentiĝi (per), trovi (senti) plaĉon ie (en
io), io plaĉas al iu.
unaðslegur adj ĉarm(eg)a, ĉarme (delikate) plaĉa (loga, rava, bela, plezura), belega, plezurega,
ravanta.
unaður -ar m ĉarmo, belego; plezurego; ĝu(ad)o; rav(iĝ)o; feliĉego, -eco.
und -ar, -ir f (sár) vundo.
undan adv aŭ prep (á -) antaŭ; antaŭa; antaŭe; pli frue; (verða (koma) á -) antaŭi, antaŭveni, veni pli
frue ol; (vera (fara) á -) esti (iradi) antaŭ-a, -e, antaŭiri; iri pli frue ol; (- e-u) de sub, el sub;
(höggva fótinn - e-m) dehaki (forhaki) al iu la kruron (piedon); (líta -) forturni (retiri) sian
rigardon; (komast (flýja) -) sukcesi forkuri, eskapi; (- grárri meri) ido (naskita) de blanka
ĉevalino.
undanbrögð npl ĉirkaŭfrazoj, elturniĝo; artifikoj, evit-intrigoj, -ruzaĵoj.
undandráttur m (veigrun, hik) evitado, hezitado; (frestun) prokrastado; (frádrag, svik) trompa
(kaŝita) dekalkulo; eksterlaso.
undaneldi n (góður til -) bona por naskigo (debredado, generado), bonrasa.
undanfarandi adj antaŭa, antaŭpasinta, laste pasinta, lasta tempo; (að undanförnu) en lasta (laste
pasinta) tempo; (eins og að undanförnu) kiel ĝis nun.
undanfella v (láta ógert) lasi flanke, flankelasi, preterlasi; (sleppa) elfaligi, (de)lasi, eksterlasi,
nekunkalkuli; ekskluzivi.
undanfæri n (ebleco por) eskapo (saviĝo, forsavo, forkuro, liberiĝo); evitebleco.
undanfærsla f evit-ado, -emo; rifuzemo.
undangenginn adj antaŭ(irint)a, antaŭokazinta; antaŭpasinta; lasta, lastepasinta.
undanhald n retiriĝo, retreto; fuĝo; (undan vindi) (irado, veturado, navigado) sub favora vento, kun
la vento al la dorso, mallofado.
undankoma f eskapo, sav(iĝ)o, forsavo; evitebleco.
undanlás m aŭ f feĉo; sedimento.
undanlátsemi fsenfl ced(em)o, fleksebleco; malpretendo; rezign(em)o, rezignacio.
undan-renna f, -renning -ar f senkremigita lakto.
undanskilja v escepti; (útiloka, fráskilja) ekskluzivi, eksterlasi; (að undanskildu) escept(ant)e (ion),
kun escepto de, escepte de (io); ekskluzive de; (svo framarlega sem; ef) escepte se.
undantekning f escepto.
undantekningarlaust adv senescepte; (eingöngu, útilokandi allt annað) ekskluzive.
undanþága f aparta liberigo, liberigo pro (per) escepto.
undarlegur adj stranga; (fáséður, skrítinn) kurioza.
undir prep sub; sub-; (fyrir neðan) sube, sube (malsupre) de; (- fjallinu, við fjallið) ĉe la piedo
(radiko) de (malsupre de) la monto; (vera - e-u komið) dependi de (je); (nærri, - hádegi, landi)
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proksime al tagmezo (lando); (bera - atkvæði) submeti voĉdonadon, -meti al voĉdonado; (bera eð - e-n) peti konsilon de iu, peti iun pri konsilo, konsulti iun; (ef svo ber -) se okazos, en la kazo
de.
undiralda f subond-o, -iĝo, -ado.
undirbiskup m subepiskopo, sufragano.
undirborg f suburbo.
undirbúa v prepari; (koma í lag, búa um, skipuleggja) aranĝi; organizi.
undirbúningslaust adv senprepare; (mælt af munni fram -) improvize; (gera e-ð -) fari senprepare,
improvizi; (sá sem gerir e-ð -) improviz-isto, -anto; (- verkefni í skóla) ekstemporalo, ekzerco
farata improvize (senprepare); improvizaĵo.
undirbúningsskóli m prepara (elementa) lernejo; (við háskóla) seminario.
undirbúningur m prepar(ad)o; aranĝ(ad)o; organiz(ad)o.
undirdjúp n marprofund(eg)o, submara profund(eg)o; abismo (de la maro), profundegaĵo.
undirdómari m subjuĝisto, malsupera juĝisto.
undirdómur m malsupera tribunalo (instanco), subinstanco.
undireins adv (strax) tuj; (hiklaust, tafarlaust) senhezite, senprokraste.
undirferli n insido, kaŝintrigo, ruzeco.
undirforingi m suboficiro (leŭtenanto, serĝento, kaporalo).
undirfurðulegur adj (svikráður) insid-a, -miena, ruzmiena; (feiminn) ĝenema; hontmiena.
undirförull adj insid(em)a, kaŝintriga, ruz-ema, -eca, fiartifika; (- maður) insidulo, ruzulo.
undirföt npl subvestoj.
undirgangur m subtera trairejo (trapasejo, koridoro), vojgalerio; tunelo; (hávaði) rulsono, subtera
bruego; bruego de piedfrapado (stampfado).
undirgefinn adj (háður, hlýðinn, auðmjúkur) sub(met)iĝema, rezignema; cedema, obeema; humila;
(undirmaður) subaltern-a, -ulo, subulo; subordigit-o, -a.
undirgefni fsenfl submetiĝ(em)o, subiĝo, rezignemo, rezignacio; (auðmýkt) humileco.
undirgöng npl tunelo, subtera kanalo; kloako; (sjá undirgangur).
undirhaka f duobla mentono, submentono.
undirheimar mpl subtera mondo, inferaj regionoj, la infero.
undirhyggja f insid(em)o, insid(em)a (kaŝintriga, ruzeca) karaktero.
undirkennari m subinstruisto, asist(ant)a (subordigita) instruisto, instruistoasistanto, adjunkto.
undirkominn adj kaŭzita, okazigita; estigita, nask(ig)ita.
undirkonungur m subreĝo, tribut(odeviga) reĝo, subordigita reĝo.
undirlag n (fóður) sub-aĵo; -metaĵo; -kuŝaĵo; subŝtofo; (undirstaða) fundamento, bazo; subkuŝaĵo;
(hvatning) sugesto, subinstigo, subkonsilo, subpropono, (sugestita) projekto, plano.
undirleitur adj kun ĝenklinita (pendanta) kapo, kun mallevita vizaĝo.
undirlendi -is, - n malalt-ejo, -aĵo, malalteben-ejo, -aĵo, malalta lando; eben-ejo, -aĵo.
undirlægja -u, -ur f sub(em)ulo, dependulo, humil(eg)a serv-anto, -isto, (humila) sklavo; (undirlag)
sub(kuŝ)aĵo (de ĉevrono).
undirmaður m subulo, subalternulo, subordigito.
undirmeðvitund f subkonscio.
undiroka v subjugigi, subigi (sub sia jugo), subpremi, sklavigi.
undirorpinn adj depend(ant)a de, subigita sub io.
undirréttur m subtribunalo, tribunalo de unua instanco.
undirróður m subagitado, kaŝita agitado, subinstigado, (kaŝ)intrigoj, talpa agado; (undir seglum)
subremado, kunremado, helpa (akcela) remado (sub vel(vetur)ado).
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undirrót f kaŭzo, origino.
undirskál f subtaso.
undirskrift f subskribo; (eiginhandar -) aŭtografo; (skammstöfuð -) parafo.
undirspil n (undirleikur) kunludo, akompan(ad)o (per muzikinstrumento, piano).
undirstaða f fundament-o; -aĵo, bazo; fundamenta grundo; (staðgæði, kjarni) solideco, esenco,
kerno; (fótstallur, sökkull) piedestalo; soklo; (laus -, grind, "stativ") postamento, stativo.
undirstöðuatriði adj fundamenta(j) punkto(j), elemento; (vísir, byrjun) rudimento.
undirstöðugóður adj solida; esenca, kerna.
undirsæng f lita subkusenego.
undirtektir fpl modo de akcepto, respondo; (fá góðar -) ricevi favoran respondon, esti favore
(aklame; aplaŭde) akceptata; ricevi aplaŭdon.
undirtylla f subulo, subalternulo, subordigito, subordigita funkciulo (oficisto); alservisto.
undra -aði v (vekja undrun) mirigi; surprizi; (- e-ð, undrast, mig undrar) miri ion (pri io), io mirigas
(min), mi miras ion, (pri io).
undrabarn n mirinfano.
undrakraftur m miriga (eksterordinara, mirindega) forto.
undraverður adj (dásamlegur) mirinda; (furðulegur) miriga, eksterordinara; fenomena; mirakla;
(aðdáanlegur) admirinda.
undrun -ar f miro; surprizo.
undur -urs, - n mirindaĵo; stranga fenomeno; mistero; miraklo.
undursamlegur adj mirinda; admirinda; ĉarm(eg)a, mirinde (ĉarme, rave) bela (plezura, plaĉa).
unga -aði v (- út) (el)kovi.
ungaaldur m juna aĝo, juneco, junulaj jaroj.
ungbarn n infaneto, bebo, suĉinfano.
ungdæmi n juneco; infaneco.
ungfrú f fraŭlino.
ungi -a, -ar m ido; juna birdo, birdido.
unglingur -s, -ar m junulo, juna knab(in)o.
ungmennafélag n junulara societo (asocio).
ung-mey f, -mær f juna virino (knabino), fraŭlino.
ungur adj juna, en juna aĝo; nematura; (- í starfi, byrjandi) nova en la profesio (funkcio, ofico,
okupo, afero), novico.
ungverska -u f hungara lingvo.
ungviði -is n junaj arboj; junaj idoj (hom-, best-, fiŝ-idoj), idaro; junularo.
ungæði -is n (unggæði) infaneca (juneca) ago, infanaĵo, junulaĵo.
unna ann, unni, unnað v (elska) ami; (meta mikils, geðjast að) kare ŝati, alte taksi; (- e-m e-s)
malenvii, bonvole (neenvie) deziri, ne envii, ne domaĝi (ion al iu); (eiga e-m gott upp að -) ŝuldi
dankon (dankservon, reciprokecon) al iu pro ricevita servo (bonfaro, helpo).
unnandi -a, -endur m amanto; ŝatanto.
unnt adj kaj adv ebla, eble; (gera allt sem - er) fari ĉion eblan, fari ĉiujn klopodojn.
unnusta -u, -ur f fianĉino.
unnusti -a, -ar m fianĉo.
unnvörp npl ond-ado, -iĝo, ondoĵetado, -falado; (falla -um) fali amase, en amaso (unu post la alia).
uns konj ĝis.
unun -ar f ĝu(ad)o, plezurego, ĝua agrableco (raviĝo); (- á að horfa) ĝuo (plezuro, ravo) por la
okuloj, ĉarmo ravanta la okulojn.
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upp adv supren; (taka -) suprenpreni, (supren)levi; (taka - tíma, rúm) okupi (tempon, spacon); (líta ) levi la okulojn (rigardon); (- aftur) re(foj)e, denove; bis, ripete; refari; (- frá því) ekde, depost
tiu tempo (por ĉiam); (- úr) el (de); (- á) sur (ion); (- af, yfir) super; (koma flatt - á) surprizi; (með) supren laŭ(longe de); (- undir) sub; (vera - með sér) fier(aĉ)i, fanfaroni, esti fiera.
uppala v eduki; nutri, bredi; dresi.
uppáhald n favorato, plejŝatato; (vera í -i hjá) ĝui (trovi) favoron de, esti en favoro de, esti favorato
de.
uppáhalds- prefikso favorata; plej ŝatata, plej preferata.
uppáskrift f surskribo; subskribo.
uppástunga f propono; projekto; sugesto.
uppátæki n elpensaĵo, ekfaraĵo.
uppbelgdur adj pufa, pufiĝinta, ŝvelinta; brustoŝvela; ŝvelparola; plenŝtopita.
uppblásinn adj plenblovita; ŝvelinta; (um land) blovnudigita (senigita) de vegetaĵoj (kreskaĵoj).
uppboð n aŭkcio, aŭkcia vendo.
uppbót f kompens(aĵ)o; alpago, plipago.
uppbrettur adj (uppbrotinn) sup- renfaldita, refaldita; (vísandi upp) supren-turnita, -klinita.
uppbrot n (re)fald(aĵ)o.
uppburðarlaus adj senkuraĝa, timema, ĝenema.
upp-byggilegur, -byggjandi adj edifa, instrua.
uppdráttarsýki fsenfl konsumanta malsano, marasmo.
uppdráttur m (upptogun) suprentir(ad)o, suprenlev(ad)o; (teikning) desegn(aĵ)o, plano; (teiknun)
desegn(ad)o, planado; (landabréf) geografia karto, landkarto; (sjúkdómur) konsum-ado, -iĝo,
marasmo; (eiga erfitt -ar) malfacile sin vivteni, vivi mizeran vivon.
uppdubbaður adj ornamita, orname vestita; dekorita.
uppeldi n eduk(ad)o; bredado; (viðurværi) nutr-ado, -aĵo, vivten-ado, -aĵo.
uppeldis-dóttir f, -sonur m nutrofil(in)o; (kjörbarn) adopt(it)a fil(in)o, adoptofil(in)o.
uppeldisfræði fsenfl pedagogio.
uppeldisfræðingur -s, -ar m pedagogo, pedagogiisto.
uppfóstra v eduki; nutri.
uppfræða v instrui; klerigi; eduki.
uppfylla v plenumi.
upp-fynding -ar, -ar f, -fundning -ar, -ar f invent(aĵ)o, elpensaĵo; eltrovo.
uppgangur m suprenir-o, -ejo; (velgengni) prosperado, florado (sukceso) en entrepreno (negoco),
floranta bonstato; (hráki) elkraĉado, eligado de (pulma) sekrecio (muko), sekreciado, sput-ado, aĵo.
uppgefinn adj lacega, tute elĉerpita (plenkonsumita) (de fortoj).
uppgenginn adj (um vöru) elĉerpita, (for)konsumita; (skýjaður) nuba, nubokovrita, ŝtormaspekta.
uppgerð f ŝajnigo, afekto, hipokrito, komedio.
uppgjafa prefikso eks-, eksiĝinta, eksigita; (- embættismaður, helst á eftirlaunum) emerita oficisto,
emerito; eksoficisto; (-flík) formetita, flankemetita (vesto).
uppgjöf f (það að gefast upp) kapitulaco; (undanlát, auðsveipni, afsal) ced(em)o; rezignacio; (tuta)
forlaso de io; (- sakar) senkulpigo, nuligo (pardono) de kulpo, malkondamno, absolvo; (- til
skatts, skýrsla) (preciza) konigo, raporto, sciigo (pri impostotaĵoj, enspezoj kaj havaĵo).
uppgjör -s n likvido.
uppglenntur adj streĉe (vaste) malfermita.
uppgripamikill adj abunda, sufiĉega, troviĝanta en abundeco; profitiga.
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uppgufun f elvaporiĝo, forvaporiĝo.
uppgötva v (finna, komast að, verða var) eltrovi, malkovri; rimarki; (finna upp) elpensi, inventi.
upphaf n komenco, origino; deveno.
upphaflega adv komence, unue, origine, en la komenco; (- samið, frumsamið) originale verkita.
upphafning f (lyfting, hækkun í tign) lev-o, -iĝo, alt-igo, -iĝo, promocio.
upphafsmaður m unua proponanto, iniciat-anto, -oro; (frumherji) pioniro.
upphafsstafur m ĉeflitero, grandlitero, komenclitero.
upphandleggsbein n humero.
upphandleggur m brako; (fram-) antaŭbrako.
upphár adj alta, atinganta alten.
upphátt adv laŭte, aŭdeble; (lesa -) voĉlegi, laŭtlegi.
upphefð f (heiður) honoro; (frami) (rang)alt-iĝo, -igo, leviĝo al pli alta rango, plirang-iĝo; -igo,
promocio.
upphefja v (pli)altigi, levi; (eyða, gera að engu) nuligi.
upphitun f hejtado; varmigado; (miðstöðvar-) centra hejtado; (- matar) revarmig(ad)o.
upphlaup n (uppþot, uppreisn) tumult(iĝ)o, ribelo; (á húð) ruĝa ŝvelaĵo (aknoj, vezikoj) sur la haŭto.
upphleyptur adj relief-a, -igita, modlura; (- mynd) reliefa bildo, relief(aĵ)o; altreliefo; bareliefo.
upphluts-skyrta f, -treyja f korsaĵa ĉemizo (kamizolo).
upphlutur m korsaĵo.
upphrópun f (óp) ekkrio; (í málfræði) interjekcio. upphugsa v elpensi; inventi.
upphæð f (summa) sumo; (-ir) la supera (pleja, plej supra) alto, ĉielo.
upphækka v (pli)altigi, levi.
uppi adv supre; sur (en) la supra etaĝo; (- á) sur, supre sur; (standa -, um lík) kuŝi sur mortotabuloj;
(standa -, um skip) stari sur lando (seka grundo); (standa einn -) resti sola staranta (en vivo,
vivanta); (vera - á e-m tíma) vivi; (- í munninum) en la buŝo; (láta e-ð -) (maldiskrete) eldiri,
konigi, espiimi; malsekretigi.
uppihald n subten(ad)o; vivten(ad)o, ekzist(ad)o.
uppiskroppa adj tute manki (malhavi), suferi mankon de, havi nenion restantan.
uppistaða f (í vef) varpo; (í riti) ĉefa temo (motivo); ĉeftrajtoj; (- vatns) staranta akvo, akvostaro;
baseno; laguno; (við vinnu) longa laborado sen dormo, je laboro.
uppistand n (tumulta) ekscitiĝo, tumulto.
uppistöðuengi n subakvigita kampo, kampo tenata sub akvo.
uppivöðslusamur adj kun arog(ant)a kaj bruema konduto, arog-a, -anta, -eca.
uppkast n (frumdrættir, drög, riss) malneta skrib(aĵ)o, malneto, skizo; (skizo de) projekto;
(yfirlitsmynd) skemo; (uppsala) vomo.
uppkoma f (- sólar) leviĝo (de la suno), sunleviĝo; (elds-) (ek)komenc(iĝ)o (leviĝo) de fajro
(brulego).
uppkominn adj plenkresk-a; -ulo, plenaĝ-a; -ulo.
uppkveikja f ekbrulig-o; -aĵo, brulligno.
uppköst npl vom(ad)o.
upplag n (skaplyndi, eðli) karaktero, naturo; kunnaskita eco (talento), naturdoto; (- bókar)
eldonkvanto.
upplestur m laŭtleg(ad)o, voĉleg(ad)o; (framsögn) deklam(ad)o; (endurlestur) relegado,
ripetlegado; (tilvitnun úr e-u) recitado.
uppleysa v solvi; dissolvi.
upplit n okullevo, rigardo; mieno; aspekto.
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upplitaður adj perdinta la koloron, kolor-perdinta, -velkinta.
upplitsdjarfur adj kun senĝena (sentima, nesinĝena) rigardo, kuragi rigardi al iu en la okulojn
(vizaĝon).
uppljóma v lumigi; prilumi, verŝi lumon sur ion; ilumini; radii, lumradii.
uppljóstra v malsekretigi, malkaŝi, malkovri; esti maldiskreta; senmaskigi (iun), senvualigi (ion);
(klaga, kæra) denunci.
upplýsa v (lýsa) lumigi; prilumi; ilumini; (skýra frá) informi; klarigi, raporti; doni informon
(klarigon, raporton); (kenna, fræða) instrui, klerigi; (upplýstur maður) instruita (kler-a, -igita,
kulturita) homo, instruitulo, klerulo.
upplýsing f informo(j); klarigo(j); raporto.
uppmjór adj pint(iĝant)a, konusforma.
uppnám n konfuz(iĝ)o, tumulto; konstern(iĝ)o; agitiĝo, ekscitiĝo; ekzalto.
uppnefna v moknomi, ŝercnomi, doni alnomon al.
uppnefni -is, - n moknomo, ŝercnomo, moka alnomo.
uppnuminn adj leviĝinta (levita) al la ĉielo (en la ĉielon).
uppnæmur adj konfuzita, embarasita, konsternita, perdita, senhelpa, en plena rezign-emo, -acio;
(upptækur) konfiskebla.
upprás f leviĝo.
upp-reisn f, -reist f ribelo, insurekcio; (byltingar-) revolucio; (- æru) rehonorigo, reakiro de honoro;
(gera -) ribeli, fari ribelon (revolucion); revoluciigi.
uppreisnarmaður m ribelanto, ribelulo.
upprennandi adj leviĝanta, kreskanta.
uppréttur adj rekta, vertikala, rekte (vertikale) staranta (sidanta).
upprifinn adj gaja, vigla, en gaja (vigla) humoro.
upprisa -u, -ur f releviĝo, reviviĝo, resurekto.
upprunalegur adj originala, origina.
uppruni -a m origino; deveno.
uppræta v elradiki, ekstermi, tute (ĝisfunde) forigi, ĝisfunde neniigi.
uppsagnarfrestur m limtempo de maldung-o, -iĝo, eks-iĝo, -igo, senofic-iĝo, -igo.
uppsala f vom(ad)o.
uppsátur -urs n (surborda) ŝipstarejo, surbordigejo; surterigejo, surbordigo (surterigo) de ŝipo.
uppseldur adj tute for-, el-vendita, elĉerpita.
uppskafningur -s, -ar m dando; (nýgervingur, nýríkur maður) parvenuo.
uppskátt adj (gera -) konigi, malkaŝi, malsekretigi.
uppskera -u, -ur f rikolto.
uppskerutími m tempo (sezono) de (la) rikolto, rikoltsezono.
uppskipun f malŝarĝado (senŝarĝigo) de ŝipo, elŝipigado de varoj (kargo).
uppskrift f skriba formulo, recepto; (skrásetning) registr(ad)o, enskribado.
uppskurður m operacio.
uppspretta f fonto.
uppspuni m fikcio, arbitra ŝpinaĵo (kreaĵo) de la fantazio, mensogo.
uppsteitur m tumulto, ribelo.
uppstigning f supreniro; leviĝo; (himnaför) la ĉieliro.
uppstigningardagur m (festo de) la ĉieliro.
uppstoppa v (plen)ŝtopi.
uppstrokinn adj kombita kaj brosita.
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uppstytta f ĉeso (halto) de pluvado.
uppstökkur adj ekkolerema; incitiĝema, -ebla, ekflamiĝema pro kolero.
uppsveitir fpl internlando, internlandaj distriktoj.
uppsögn f (vinnu, embættis) maldungo; eks-iĝo, -igo, rezigno (el, de ofico), oficrezigno; (áskriftar-)
malabono, abonrezigno.
uppsölumeðal n vomigilo.
upptalning f kalkulado, nombrado; (skrá) registro, listo, tabelo; (tilvitnanir) citadoj.
upptekinn adj (önnum kafinn) okup-ata, -ita; (niðursokkinn) absorbita.
upptendra v eklumigi, ekbruligi, ekflamigi, eksciti.
upptugga f remaĉado; taŭtologio, ĉiama ripetado.
upptækur adj konfiskebla; (gera e-ð upptækt) konfiski.
upptök npl (byrjun, upphaf) komenc(iĝ)o, origino; deveno; (- ár) fonto, elfluejo; (eiga - sín)
ekkomenciĝi, origini, deveni de; fonti (elflui) el; (eiga -in að) (unue) komenci, esti la
komencanto (instiganto; iniciatanto).
upptökubeiðni f peto (aspiro) pri allaso (aniĝo).
uppurinn adj forkonsumita, tute formanĝita, el-, for-ĉerpita.
uppvakningur -s, -ar m elvokito, elvokita mortinto (fantomo).
uppvaxtarár npl jun-aĝo, -eco, kreskjaroj, jaroj de kreskado.
uppvís adj (- að e-u) (el)trovita (montrita, konita) kulpa pri (je) io.
uppvægur adj flamanta per kolero, furioza; (óður og -) en flamo kaj fajro.
uppynging -ar f rejunigo.
uppþembingur -s m stomaka (ventra) aerpufiĝo.
uppþot n (æsing) ekscitiĝo, agitiĝo; (óeirðir, rósta) tumulto, ribelo; (óðagot, flemtur) paniko;
konsterniĝo.
uppþvottur m lav(ad)o (de teleroj).
uppörva v (hvetja, hressa, fjörga) (en)kuraĝigi; instigi; stimuli; (pli)vigligi.
ups -ar, -ir f (á húsi) tegmentrando.
urð -ar, -ir f ŝtonega grundo (etendaĵo), etendaĵo kovrita per ŝtonegoj, ŝtonegaro, lafaĵo.
urða -aði v kovri per ŝtonoj; kaŝi (entombigi) sub ŝtonamaso.
urðaralda f (jökulalda) moreno.
urðarköttur m sovaĝa kato.
urg -s n gratsono, knaro.
urmull -uls m (lítil ögn) peceto, ero; (aragrúi) svarmo, amasego, granda nombro.
urra -aði v murmuregi, grumbli, kolere grunti.
urriði -a, -ar m (makula) truto.
urt -ar, -ir f (jurt) plant(aĵ)o, vegetaĵo, kreskaĵo.
urta -u, -ur f fokino.
usli -a m (tjón, óskundi) malutilo, damaĝo, difekto; averio.
uss interj huŝ; ŝŝ; silent-on, -u; (svei) fi.
utan adv (að -) ekster(e), sur la ekstera flanko; de ekstere; (fara -) iri al eksterlando, iri
eksterlanden; (skrifa - á bréf) adresi leteron, skribi adreson sur leteron; (- um) ĉirkaŭ; (- við)
ekster; aparte, disigita de; (- yfir) super; (- við sig) distriĝema, malatentema; (reka e-m - undir)
vangfrapi, doni vangfrapon al iu; (læra - að) lerni parkere.
utanaðkomandi adj ekstera, venanta de ekstere.
utanáskrift f adreso.
utanbókar adv parkere.
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utanbæjar adv eksterurba; eksterdoma; ekster la urbo (domo).
utanfótar adv sur la ekstera flanko de la piedo (kruro).
utanhafnarföt npl supervestoj.
utanlands adv eksterlande, alilande, en eksterlando, en fremda lando.
utanríkismál n ekster(land)aj aferoj.
utanríkisráðherra m ministro por ekster(land)aj (fremdaj) aferoj.
utanveltu adj aŭ adv ekster, ekster(e) (aparte) staranta.
utanverður adj ekstera, ekstera flanko; (að utanverðu) ekstere, sur la ekstera flanko.
utanyfirföt n supervesto.
utar adv plifor-e, -en, plimalproksim-e, -en; pliekster-e, -en.
utarlega adv tre fore, tre malproksime (de io, de centro); (- á brún) proksime al la rando,
(ekstremo); (nærri dyrum) proksime al la pordo (enirejo).
utast(ur) adj plejfor-e, -a, plejmalproksim-e, -a, plejekster-e, -a, plej el-e, -a, ĉe la ekstrem(aĵ)o,
(ekstrema fino, parto, rando).
uxi -a, -ar m (kastrita) bovo, taŭro.
Ú
úa -ði v (- og grúa) svarmi, amasegi.
úða -aði v aspergi.
úðari -a, -ar m (dreifari) aspergilo; duŝ(verŝ)ilo.
úðarigning f pluvetado.
úði -a, -ar m aspergo.
úfinn adj distaŭzita, hirta, malglata; nekombita (haro); (í geði) malafabla; agitita, en distaŭzita
humoro.
úfur -s, -ar m (í koki) uvulo; (fjandskapur) malamikeco, malpaco, konflikto.
úldinn adj putr(int)a.
úldna -aði v putri.
úlfakreppa f premo de lupoj; granda dilemo, embarasego.
úlfaldi -a, -ar m kamelo; (gera -a úr mýflugunni) ege troigi, fari kamelon (elefanton) el la kulo.
úlfaþytur m blekado (ululado) de lupoj; (gera úlfaþyt af e-u) fari grandan bruon (lamentadon) pro
io.
úlfur -s, -ar m lupo.
úlfúð -ar f malamikeco, malafableco.
úlnliðsbein n ostaro de la manradiko, karpeo.
úlnliður m manradiko, manartiko.
úlpa -u, -ur f (kápa) mantelo; (hettu-) kapuĉhava mantelo, kapuĉmantelo, kapoto.
únsa -u, -ur f (32 grömm) unco.
úr prep el, de; (fara - fötum) demeti (la) vestojn, senvestiĝi, sin malvesti (senvestigi); (fara rúminu) eliri el la lito, leviĝi; (- hófi) sen modero, malmodere, supermezure, ekscese; (ráða
(fram) úr) solvi; (- því að, fyrst) ĉar; (- því, síðan) poste, de)post tiam (tiu tempo).
úr -s, - n (poŝ-, brak-)horloĝo.
úrbót f provizora rebonigo (helpo, riparo); paliativo.
úreltur adj malnoviĝinta, antikviĝinta; elmodiĝinta, eksmoda, malmoderna; arkaika; (úrelt
orð(tæki)) arkaismo.
úrfelli -is n pluv(ofal)o.
úrfelling -ar, -ar f forigo, el-, forlaso; elizio; (- atkvæða úr orðum) apokopo; (- síðasta stafs) elizio.
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úrfellingarmerki n apostrofo.
úrgangur m forĵetaĵo, rubo, (for)balaaĵo.
úrhellisrigning f pluvego, torenta pluvo, verŝpluvo, pluvo kvazaŭ la akvo estus verŝata per siteloj.
úrhrak n senvaloraĵo, forĵetindaĵo, rubo; senvalorulo, malnoblulo, kanajlo, elpelito.
úrillur adj malafabla, en acida humoro; kverelema; plendema.
úrklippa f eltondaĵo, eltranĉaĵo.
úrkoma f pluvo; neĝo.
úrkostur m (ráð, völ) elvojo, rimedo, alternativo.
úrkula adj forbrulinta, malbrula, malarda, estingiĝinta; (- vonar) perdinta ĉiun esperon (ĉiun eblan
rimedon).
úrkynjast v degeneri.
úrlausn f solvo de problemo; respondo; helpo.
úrlausnarefni n problemo; tasko.
úrrak n eltaŭzit-aĵo, -aj fadenoj.
úrræðagóður adj rimedotrafa, lerta trovi rimedojn (elvojon), elturniĝema; elpensema, eltrovema,
inventema.
úrræðalaus adj senrimeda, embarasa, perpleksa.
úrræði -is, - n rimedo; elturniĝo; elvojo.
úrskurður m decido; (al)juĝo, verdikto; rezolucio.
úrslit npl decidiga fino, finofaro; rezultato; (úrslita-) decidiga, finofara; definitiva.
úrslitakostir mpl definitivaj kondiĉoj, ultimato.
úrsmiður m horloĝisto.
úrsmíði fsenfl horloĝ-ado, -riparado, -farado, -fabrikado.
úrsögn f (úr félagi) retiriĝo, eks(an)iĝo, eks(membr)iĝo.
úrtölur fpl mal-, de-konsiloj, deadmonoj, averto.
úruxi m uro.
úrval n (el) elekt-(aĵ)o, -itaj (plejpreferindaj) objektoj (varoj, homoj); (mannval, kjarni) elito, plej
(el)elektitaro, kerno; (- til sýningar) elelektita specimenaro, sortimento; (- náttúrunnar til
kynbóta) selekto, elelekto de la naturo; (- bókmennta, sýnisbók) antologio; (leskaflar, sýnisbók)
krestomatio.
úrvalalið n elito (plej elelektitaro) de la armeo, elito.
úrvals- prefikso elelektita, bonega, elita; selektita.
úrvinda adj lacega, konsumita, elĉerpita.
úrþvætti -is, - n aĉ-ulo; -aĵo; aĉa homo, homaĉo.
úrættast -ættist v degeneri, perdi la originajn kvalitojn.
út adv eksteren, el la domo; (fara -) eliri, eksteriĝi, iri eksteren, iri el io, eliĝi; (- úr) el, el de;
(drukkinn) ebriega, morte ebria; (- um) el, tra, el tra; (yfir) super; (- í e-ð) en ion, eksteren en (la
ĝardenon); (- undan) el sub; (hlaupa - undan sér) kuri flanken; (hafa e-n - undan) flankelasi,
preterlasi, flankemeti, malzorgi, neglekti; (daginn -) tra (dum) la tuta tago; (- að) al; ĝis, en
direkto al; (- af) el, el sur; (vegna) pro, kaŭze de; (úti fyrir) ekster(e de), proksime al, en la
direkto de; (- af fyrir sig) aparte, sola; (gera - af við e-n) detrui, pereigi, mortigi iun, doni la
finofaran (mortigan) baton al iu; (láta -) eligi, ellasi; elmeti; elludi.
útarfi m plimalproksima (plifora) heredanto.
útásetning f kritiko, mallaŭdo.
útblásinn adj plenblovita, (blov)-ŝvel-igita; -ita; -inta.
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útboð n (- hermanna) publika varbado (enregistrado) de soldatoj, mobilizado; (- verðbréfa, vara,
framboð) aĉetinvito, oferto; (ósk um tilboð í verk) ofertinvito, invito al oferto (konstrupropono).
útborg f antaŭurbo.
útborgun f elpag(ad)o.
útbreiða v (dis)etendi, sterni; disvastigi, propagandi.
útbreiðsla -u f (það að breiða út) disvastigo, propagando, (dis)etendigo; (það að breiðast út)
disvastiĝo.
útbrot npl erupcio (sur la haŭto: aknoj, veziketoj, ekzemo, ruĝaj makuloj = ekzantemo).
útbrotataugaveiki f tifo ekzantema.
útburðarvæl n lamentkrioj de (fantomo de) elmetito (elmetita infano).
útburður m elporto; elmeto; (- barns) elmeto de infano; (útborið barn) (fantomo de) elmetito
(elmetita infano).
útbúa v (búa gögnum, gera út) ekipi; (búa til skrauts eða skjóls) garni; (undirbúa, tilreiða, haga)
prepari; pretigi; aranĝi.
útbún-aður m, -ingur m ekipaĵo.
útbyrðis adv elŝipe(n).
útbýta v disdoni, distribui.
útdauður adj formortinta; estingiĝinta.
útdeila v disdoni, distribui, disdividi inter; (- sakramenti) doni la sakramenton, komunii.
útdráttarsamur adj elspeziga, (multe)kosta, elĉerpa.
útdráttur m ekstrakto, eltir(aĵ)o; elĉerp(aĵ)o; (stuttur -, ágrip) epitomo, mallonga ekstrakto (resumo).
útey f ekstera (fora) insulo.
úteygður adj elstarokula, kun elstarantaj okuloj.
útfall n forfluo (de la maro, akvo), malfluso (de la tajdo).
útferð f elfluaĵo, eligaĵo; (- efna í líkama) sekrecio; (gröftur) pus-o, -ado, eligo de (pusa) materio.
útfiri -is n malfluso, forfluo de tajdo.
útflutningsgjald n eksport-depago, -dogano, limimposto de eksportaĵoj.
útflutningur m (vara) eksport(ad)o, -aĵo; (manna) elmigr(ad)o.
útflúr n art(ism)a ornamaĵo, dekoracio; (á hörundi) tatu(aĵ)o.
útflytjandi m eksportanto; elmigranto.
útför f eliro; enterigo, entombigo.
útgáfa f eldon(aĵ)o.
útgefandi m eldon-anto, -isto; (víxils) tratanto, eldonanto de kambio.
útgengilegur adj vendebla, aĉetinda.
útgerð f ekip-ado; -aĵo; ŝipekipaĵo; -ado (por fiŝkapto, komerco, transporto).
útgerðarmaður m ŝipekipisto, ŝipposedanto.
útgjaldadálkur m elspez-flanko, -konto.
útgjaldaliður m elspez-oj, -aro, debeto.
útgjöld npl elspezo(j).
útgrynni -is n malprofundeco ekster (proksime al) la (mar)bordo.
útgufun f elvaporiĝo.
úthaf n oceano; (opið haf) vasta maro.
úthald n (þol) elten(ad)o, tolerado; (mótstöðuafl) rezist-(ebl)eco, -opovo; (þrauk) persist-ado, -eco.
útheimta v postuli.
úthella v elverŝi.
úthey n fojno de nekulturita kampo.
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úthluta v (el)porciigi, disdoni, distribui.
úthúða v insultegi, superverŝi (super-ŝuti, -ĵeti) iun per insultoj (insultaj paroloj).
úthverfa f (ytra borð) ekstera flanko, supraĵo; (ranghverfa) inversa (returnita) flanko.
úthverfi n randkvartalo, ekstera kvartalo, antaŭurbo.
úthýsa v rifuzi noktorestadon (tranoktadon; allason en domon, (dom)loĝejon; rifuĝejon;
domŝirmon).
úthýsi -is, - n ekstera (ekstere-, flanke-, aparte-, fore-staranta) domo; flankaĵo de domo; apudestanta
provizejo, stalo.
úti adv ekstere, ele, eksterdome; sub libera ĉielo, en libera aero; (utanlands) eksterlande, en
eksterlando; (á enda) finita; pasinta; (liggja -) pasigi la nokton sub libera ĉielo; bivaki,
kamp(ad)i; (verða -) perdi la vivon (perei) en neĝa blovado (ventego, ŝtormo), frostemorti sur
veturo; (það er - um hann) li estas finita (senespere perdita).
útibú n filio, filia bieno (banko, firmo), subbieno, subfirmo.
útidyr fpl ekstera pordo (de domo).
útidyrapallur m perono.
útigangur m (á vetrum) dum-, tra-vintra paŝtiĝo.
útihús n = úthýsi.
útilega f tranoktado (noktorestado) sub libera ĉielo, bivako; kampado (restado en tendoj); longa
loĝado (restado) en ekzilo (kiel proskribito en neloĝata loko, sovaĝejo); daŭra restado sur la
maro je fiŝkaptado.
útilegumaður m proskribito vivanta en la montoj (sovaĝa naturo); proskribita rabisto, vojrabisto;
ekzilito.
útiloka v elfermi, elŝlosi; (frá- skilja) ekskludi, ekskluzivi; (útrýma, eyða) elimini.
útistandandi adj (um skuldir) nepagita.
útitekinn adj sunbrunigita; veterbatita, vetertanita.
útivist f restado eksterdome (sub libera ĉielo, en libera aero); (á sjó, eða ferð) restado sur la vasta
maro, (mar)vojaĝo, veturo; (fjarvera) forestado.
útjaðar m rando, ekstrem(aĵ)o; (útlína) konturo.
útjaska v eluzi, uzdifekti.
útkjálki m izol(it)a loko, ekstrema rando, ekstremaĵo.
útkljá v (ákveða, fastsetja) definitive (fikse) decidi (difini, determini), definitivigi; (binda endi á,
jafna, ljúka) definitivigi; definitive saldi, likvidi, elpagi; elfari, elfini, tutfini, finofari; finteksi
teksaĵon.
útkoma f (árangur, niðurstaða) rezultato; konkludo; resumo; (summa) sumo; (margfeldi) produto;
(deild) kvociento.
útlagi -a, -ar m proskribito; ekzilito.
útlát npl elspezo, kosto; (fébætur) punpago, monpuno.
útlegð -ar, -ir f ekzilo; (dæma í -) kondamni al ekzilo; proskribi.
útleggja v (þýða) traduki; (túlka, skýra) interpreti; deĉifri; klarigi.
útleikinn adj traktita.
útlendingur -s, -ar m eksterlandano, aliland-ulo, -ano, fremdlandano, fremdulo.
út-lendur, -lenskur adj eksterlanda, alilanda, fremdlanda; (útlent mál) fremda lingvo.
útlimur m membro.
útlista v detale klarigi, ekspliki, interpreti; (með athugasemdum) komentarii.
útlit n aspekto; ŝajno; (svipur) mieno, fizionomio; (horfur, spá, fyrirboði) aspekto; aŭguro; aŭspicio;
(í veikindum) prognozo.
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útlitsfagur adj belaspekta, bela aspekte (laŭ aspekto).
útlína f randlino, konturo.
útlægur adj ekzilita, proskribita.
útlærður adj (esti) el-, tut-, finlerninta, pleninstruita.
útmála v pentre priskribi, bildigi.
útmánuðir mpl (þorri, góa, einmánuður) la tri lastaj monatoj de la vintro.
útnefna v nomi, elekti.
útnes n plej ekstrema (izola, fore kuŝanta) duoninsul(et)o, promontoreto.
útnorður n nordokcidento.
útprjón n arttrik-ado; -aĵo.
útrás f elfluo; defluo; (farvegur, ræsi, renna) elfluejo; deflu-ejo; -ilo; (op) aperturo; (- úr vígi)
eliratako.
útreið f rajdekskurso, rajdo por plezuro; (meðferð) traktado.
útreikningur m (tra)kalkul(ad)o, operaci(ad)o (per nombroj).
útróður m elremado sur fiŝbankon (por fiŝkapti), fiŝkaptado.
útrýma v elradiki, ekstermi, tute (plene) forigi.
útræði -is n fiŝkapt-ado; -ejo.
útræna -u f elmara blovado.
útsala f elvendado.
útsaumur m (það að sauma) brodado; (það sem saumað er) brodaĵo.
útselur m griza foko.
útsendari -a, -ar m sendito.
útséður adj (hygginn) sagaca, singarde elturniĝema, subtile eltrovema, artifike (ruze) praktikema;
(það er útséð um e-ð) estas antaŭvidebla; estas (ekzistas) nenia espero plu, estas senespere
perdita, jam destinita la sorto de io.
útsjón f (útsýni) elrigardo; vido, perspektivo; (útlit) aspekto; ŝajno.
útsjónarsamur adj antaŭvida kaj praktika, praktike antaŭvid(em)a (akrevida, prudenta).
útskeifur adj kun disturnitaj piedpintoj.
út-skiki m, -skækill m ekstrem(aĵ)o, ekstrema rando (randelstaraĵo, angulo).
útskorinn adj eltranĉita; skulptita.
útskot n (á byggingu) alo, flankaĵo (de domo); (horn, kimi, krókur) angulo; niĉo.
útskrifa v elskribi; diplomi.
útskrift f transskribo, kopio.
útskúfa -aði v (reka út) elpeli, forpeli, forĵeti; forkondamni; (fordæma) damni, kondamni al eterna
puno (je infero), forkondamni.
útskýra v klarigi, ekspliki; interpreti.
útsláttur m (á líkama) (haŭta) erupcio, ekzantemo; (á flík) elsving(iĝ)o; (óregla) diboĉ(ad)o,
malĉasta (malsobra) vivo; (í spilum) (antaŭa) elludo, komenc(el)ludo.
útslíta v eluzi; foruzi, uzkonsumi.
útsmoginn adj rutina, ruze (rutine) lerta; singarde elturniĝema, subtile eltrovema.
útsog n retrofluo de la ŝaŭmondo.
útspil n (komenc)elludo.
útstreymi -is n elfluo; (- krafts eða geisla) efluvo; emano.
útsuður n sudokcidento.
útsvar n komunuma imposto.
útsynningur -s m sudokcidenta vento, blovado el sudokcidento.
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útsýni n elrigardo, vido; vidaĵo, perspektivo; (vítt -, hringsjá) panoramo.
útsæði n sem(aĵ)o.
útsölumaður m vendanto, vendisto.
úttaugaður adj tute senfortigita, kun elĉerpitaj (eluzitaj, forkonsumitaj) fortoj (nervoj), lacega.
úttroða v plenŝtopi.
út-tútinn, -tútnaður adj puf(iĝint)a, ŝvelinta.
útundan adv (hafa e-n -) flankelasi, flankemeti, neglekti, malzorgi.
útúrboringsskapur m apartigismo.
útúrdrukkinn adj duonmorte ebria.
útúrdúr m flank-aĵo, -iĝo, -eniĝo (en la diskuto), flankafero, parolekskurso.
útúrkrókur m flankvojo, kromvojo.
útúrsnúningur m falsa (distordita) prezento (de ies vortoj, parolo, de la faktoj, vero).
útvarp n radio; radiofonio; (útsending) radioelsend(ad)o; (stöðin) radiostacio; (útvarpsefni)
radioprogramo.
útvega -aði v havigi; alporti; provizi per.
útvegsbóndi m bienulo kaj (samtempe) ekipisto de fiŝboatoj, bienulo kaj fiŝkaptisto.
útvegur m (ráð) elvojo, rimedo; (útgerð) fiŝkapt-ado, -ekipado, ŝipekipado por fiŝkaptado.
útvortis adv ekstere (sur la korpo), ekster(aĵ)a.
útvörður m (framvörður) antaŭposten-o, -anto; antaŭgvardi-o, -isto, avangard-o, -isto; (bakvörður)
malantaŭposten-o, -anto; postgvardi-o, -isto, ariergard-o, -isto.
útþensla f ekspansio, plivastiĝo, plietendiĝo; dilatiĝo, pligrandiĝo laŭ dimensio (volumeno,
amplekso), pliampleksiĝo, plivolumeniĝo, ŝvelado.
V
vað -s, vöð n (tra)vadejo; (ríða á -ið) esti la unua fari (komenci), fari la unuan paŝon por fari, preni
sur sin la iniciat(iv)on, iniciati; (hafa -ið fyrir neðan sig) agi singarde, teni sin sur la sekura
flanko, havi sekuran elvojon.
vaða óð, óðum, vaðið v vadi; (- yfir ána) travadi la riveron; (- upp á e-n) ataki iun (per); superverŝi
iun per; (- uppi, um fisk) aperi (naĝi) je la surfaco; (um menn) esti aroganta, impertinenta; (- inn,
gera innrás) invadi; (- í fæturna) (vad)malsekigi al si la piedojn; (tunglið veður í skýjum) la luno
naĝas en nuboj.
vaða vöðu, vöður f (fiski-) tranaĝanta amaso (da fiŝoj).
vaðbera v malhisi (mallevi) per ŝnurego (en marborda krutegaĵo).
vaðfugl m vadbirdo, stilzbirdo.
vaðmál n (vulgara) lanŝtofo, lanteksaĵo.
vaðsekkur m valizo.
vaður -s, -ir m ŝnur(eg)o, kablo.
vaf -s, vöf n volvo; vindo; (sára-) bandaĝo; (þungur í vöfum) mal- facile manipulebla; (ívaf) vefto.
vafaatriði n duba punkto (afero), problemo.
vafalaus adj senduba, ne(pri)dubebla, certa.
vafasamur adj duba, (pri)dubebla; dubinda, dubesenca, necerta; problema; (ekki viðurkenndur)
apokrifa.
vaffla vöfflu, vöfflur f (kaka) vaflo.
vafi -a m dubo, necerteco, (dubema) ŝanceliĝo.
vafningsjurt f (volve)grimpanta planto (vegetaĵo).
vafningsviður m hedero.
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vafningur -s, -ar m (vaf) volv(aĵ)o; vind-o, -aĵo, -rubando, -otuko; (flétta) plekt(aĵ)o; (flækja)
implik-eco, -aĵo; komplik-eco, -aĵo; (-ar, vafstur) embaraso; klopodado, penado, ĝeno.
vafra -aði v paŝeti; vagi.
vafurlogi m flagranta (magia) flamo, vaglumo, erarlumo.
vaga -aði v anasiri, paŝi ŝanceliĝe, trene paŝi.
vagga -aði v luli, balanc-eti; -iĝi; ŝancel-eti; -iĝi.
vagga vöggu, vöggur f lulilo.
vagl -s, vögl n (á auga) katarakto; (át-) manĝegemulo, (for)glutemulo.
vagn -s, -ar m veturilo; (tvíhjóla -, kerra) ĉaro; (fjórhjóla skyggnis-) kaleŝo; (járnbrautar-) vagono;
(almennings-, strætis-) omnibuso; aŭtobuso; (spor-) tramo; (fallbyssu-) afusto; (bifreið)
aŭtomobilo; (-hlass) veturil-, vagon-, ĉarŝarĝo; plenĉaro; (Vagninn) la konstelacio de la ĉaro.
vagnalest f trajno (longa vico, karavano) de veturiloj; (járnbrautar-) vagonaro, trajno.
vagnasmiður m veturil(far)isto, konstruisto de veturiloj.
vagnhestur m jungĉevalo, tirĉevalo, veturilĉevalo.
vagnhlass n veturil-; vagon-; ĉarŝarĝo; (eitt - af e-u) unu plenĉaro da.
vagnklefi m kupeo, fako.
vagnskúr m remizo, veturilejo; garaĝo.
vagnstjóri m veturigisto, (veturila) kondukisto, konduktoro; koĉero; aŭtisto, ŝoforo.
vagnstöng f jungstango, timono.
vaka -aði v (- ísinn) fari truojn (apertaĵojn) en (trui) la glacitavolo(n).
vaka -ti v maldormi; (um fisk) elmergiĝi (el akvo), aperi ĉe la surfaco; (- yfir (hjá) e-u) maldormi
super (apud) io; gardi, gardestari, garde posteni (observadi, atentadi); (láta í veðri -) sugeste
montri, (sub)sugesti, subaludi; (e-ð vakir fyrir e-m) iu celas al io, intencas (fari), volas diri.
vaka vöku, vökur f maldormado; gardado, gardostarado; postenado; (4 tíma vakt) vaĉo, 4-hora
deĵorado; (kvöld-) vesperaj horoj; (í vöku og svefni) dorme (kaj) maldorme, tage kaj nokte;
(halda vöku fyrir e-m) maldormigadi iun, teni iun maldorm(ant)a, malhelpi al iu la dormon.
vakandi adj maldorm(ant)a; (hafa - auga með) zorge (strikte, severe) teni sub sia gardo (gardanta
okulo, rigardo, observado), zorge (garde) observadi (atentadi).
vakinn adj (- og sofinn í e-u) tute dorme-maldorme (plene) absorbita per, tage kaj nokte sin
okupanta pri (je), io dorme- maldorme absorbas (okupas) ies penson.
vakka -aði v promenadi (paŝadi, vagi) tien kaj reen; vagi; (um skip) zigzage navigi, krozi; (um
fugla) zigzage ŝvebi (flugi), vagflugi.
vakna -aði v maldormiĝi, eldormiĝi, vekiĝi; (- til meðvitundar) rekonsciiĝi.
vakning -ar f (það að vekja) veko; (það að vakna) vekiĝo.
vakt -ar, -ir f (gæsla, varðstaða) gardado, gardostar(ad)o, noktogard(ad)o; garda deĵorado,
postenado; (þjónusta) deĵoro (ĉe posteno); (á skipi, hunda-) vaĉo; (standa -) gardestari, garde
deĵori; posteni, postene stari (deĵori); vaĉi, deĵori dum vaĉo, vaĉe deĵori.
vakur adj (líflegur, hreyfanlegur) facilmova, moviĝema; (þýður, um hesta) amblekura.
val -s n elekto; (kostur, völ) elekto inter, alternativo; (mann-) elito, elelektitaro, kerno.
vala völu, völur f rulosteto de maleolo.
valbirki n acero.
valbrá f (kunnaskita) blumakulo (sur la haŭto).
vald -s, völd n (máttur) povo; (veldi) potenco; (myndugleiki) aŭtoritato, ordonpovo; (stjórn, yfirráð)
(super)regado; sinregado; (umráð) dispono; (ofríki, taka með -i) perforto, perfort(epren)i; (í
skák) gardo, protekto; (hafa - til e-s) havi (posedi) potencon (aŭtoritaton); (það er ekki á mínu -i)
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ne estas en (estas super) mia povo; (beita -i) uzi forton, perfortefar)i, perforte devigi (trudi,
akiri); (af hans völdum) kaŭzita de li; li estas kulpa pri.
valda veld, olli, valdið v (orsaka) kaŭzi, esti (la unua) kaŭzo de, okazigi; esti kulpa pri; (- e-m hlut)
povi (havi sufiĉan forton por) manipuli (movi, levi, teni); (í skák) gardi, protekti.
valdafíkn f potencavido; ambicio.
valdamaður m potenculo, aŭtoritatulo, aŭtoritata persono.
valdboð n aŭtoritata ordono, dekreto.
valdhafi -a, -ar m potenculo; reganto.
valdrán n rabo (perforta alproprigo) de superrego, uzurpo.
valdstjórn f la registaro, la plej altaj (publikaj) instancoj (aŭtoritatul-oj, -aro).
valdsvið n sfero (kampo) de potenco (aŭtoritato).
valdur adj (- að e-u) kaŭzi, esti kaŭz(ant)o (okaziganto) de, okazigi; esti kulpa pri.
valhnot f juglando.
valhnotutré n jugland-arbo, -ujo.
valhoppa v galop(et)i, galope kuri.
valinkunnur adj de bona famo (reputacio), respektinda.
valkvendi -is, - n bonega virino.
valkyrja -u, -ur f diino (furio) de la batalo (kiu elektas la falontojn).
vallarsúra f okzalo.
vallarsýn f ekstera aspekto, staturo; (mikill að -) granda laŭ staturo, altstatura.
vallhumall m akileo, milfolio.
valmenni -is, - n nobla (bonega, honesta) homo, noblulo, elita karaktero.
vals -s, -ar m (dans) valso; (valti, rulla) rulplatigilo, kalandrilo; rulcilindroj.
valska völsku, völskur f rato.
valslöngva f balisto, ĵetmaŝino.
valtari -a, -ar m rulpremilo, rulcilindro.
valtur adj (óstöðugur) nestabila, malfirma; ŝanceliĝema, ruliĝema; (óviss) necerta, nefidinda.
valur -s, -ir m (fálki) falko; (fallnir menn) falint-aro, -oj, (amaso de) faligitoj (sur la batalkampo);
(falla í valinn) fali (morti) sur la batalkampo; (kanna valinn, leita í valnum) serĉi inter la falintoj.
vamm -s n manko, makulo, difekto; peko; kulpo; malhonoro, hontindaĵo; (mega (vilja) ekki - sitt
vita) ne toleri makulon sur sia honoro (reputacio); (það er vinur, sem til vamms segir) tiu sincere
amikas, kiu mankon indikas.
vammlaus adj senmakula, senmanka, sendifekta, senpeka.
van adv (ýmist of eða -) aŭ tro multe aŭ tro malmulte, aŭ tro(sufiĉ)e aŭ male.
vana -aði v kastri.
vanabundinn adj ligita al la kutimo; rutina, kaptita de la rutino; konvencia; tradicia.
vanafastur adj firmkutima, kutimema, konserv-ema; -ativa; tradicia.
vanagangur m (laŭ)kutima irado, rutina kutimo.
vanalegur adj (laŭ)kutima, ordinara; plej ofta.
vanbrestur m manko, breĉo.
vanbúinn adj ne plene preparita, ne preta; neatendanta.
vanbúnaður m senpreteco, neprepariteco; (mér er ekkert að -i) mi estas tute preta.
vanda -aði v zorge fari (ellabori); (- um við e-n) (áminna) admoni; (ávíta) riproĉi.
vandaður adj (hlutur) zorge (kaj precize) ellaborita, tre bonkvalita, de bona kvalito; (maður)
honesta.
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vandalaus adj (auðveldur) facila, ne malfacila; (óskyldur, óviðkomandi) neparenca; ne devrilatanta
(ŝuldrilatanta), ne dankŝulda al, fremda.
vandamaður m parenco, familiano.
vanda-mikill, -samur adj malfacila.
vandarhögg n verg-oj, -obatoj.
vandfundinn adj malfacile trovebla.
vandfýsinn adj malfacile kontentigebla (komplezata), elektema; postulema; frandema.
vandi -a m (erfiðleiki) malfacilaĵo, malfacila tasko (afero); (kröggur, klípa) malfacila situacio,
embaraso, dilemo; perpleks(ec)o; (ábyrgð, skylda) respondeco, devo; (venja) kutimo; emo; io,
kio ofte okazas al iu, aŭ kio iu ofte suferas de.
vandkvæði npl malfacilaĵo; malhelpo, baro, obstaklo.
vandlaupur m vimen(-a )korbo.
vandlátur adj elektema, postulema, malfacile kontentigebla.
vandlega adv zorg(em)e.
vandlætari -a, -ar m severa admonanto; zeloto.
vandlæting -ar, -ar f (hörð áminning, (trúar)ofsi) severa admono; zelotismo; (sár gremja) indigno.
vandræði npl embaraso; dilemo; malfacilaĵo; malfacila situacio, malfacilaj cirkonstancoj.
vandur adj (- að virðingu sinni) zorg(ant)a pri sia honoro, netoleranta makulon sur sia reputacio
(honoro); (úr vöndu að ráða) malfacila afero por solvi; (vera vant við látinn) esti (tre) okupata.
vandvirkur adj zorge kaj precize ellaborema.
vanefnd f neplenumo de devo (promeso).
vanefni npl manko de sufiĉaj vivrimedoj, - sufiĉa (mon)havaĵo (posedaĵo).
vanfær adj nekapabla, senpova, malforta, fortomanka; (ólétt) graveda.
vangafilla f vangokarno.
vangaskegg n vangharoj.
vangá f misatento, mal-, senatento, nesingard(em)o, senintenco.
vangefinn adj (andlega óþroskaður) malinteligenta, kun nematura intelekto; (vangiftur) malbone
edzinigita.
vangi -a, -ar m vango.
vangoldinn adj nepagita.
vangur -s, -ar m kampo; tereno.
vangæfur adj delikata, malforta; malbona; neoportuna; malfacila.
vanhaga -aði v (- um e-ð) manki, esti en manko de, bezoni.
vanhaldinn adj nericevanta sufiĉe laŭ bezono, nericevanta sufiĉan nutr(aĵ)on, subnutrita.
vanheilindi npl (vanheilsa) malsan(ec)o, malbonfarto; (undirhyggja, hræsni) malsincer(ec)o,
hipokrit(ec)o.
vanheilsa f malforta sano, malsan(ec)o.
vanhelga v malsanktigi, profani.
vanhirða f malzorgo, neglekto.
vanhugsaður adj nepripensita, senpripensa; malbone konsiderita, senkonsidera; nelogika.
vanhús n necesejo, latrino.
vanhöld npl (eventuala) perdo, malprofito; (gera fyrir -um) prikalkuli eventualan perdon.
vani -a, -ar m kutimo; (langur -, æfing, leikni) longa praktikado, rutino.
vanilla -u, -ur f vanilo.
vankaður adj turnmalsana, rondiranta kapturniĝe.
vankunnátta f nesciado; malklereco.
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vanmáttugur adj malforta, senpova.
vanmeta v subtaksi, tro malalte taksi.
vanmetafullur adj difektoplena; malmult-, malgrand-, malaltvalora; subnutrita.
vanrækja v malzorgi, neglekti, preterlasi.
vansi -a m (tjón) difekto, malutilo; (skömm) malhonoro, hont(indaĵ)o, makulo sur la honoro.
vanskapaður adj miskreskinta, kripla, misformita.
vanskil npl neĝustatempa pago (livero), nefidindeco en monaferoj (pruntaferoj, relivero).
vanstilling f manko de memregeco (sinregado, temperamenta modereco), neregebleco;
malkviet(ec)o.
vansæmd f malhonoro, senhonorigo, hont(indaĵ)o.
vanta -aði v manki; (þarfnast, vera án) bezoni; esti sen; (mig -r e-ð) mankas al mi io; (klukkuna -r
15 mín. í 8) estas kvarono (dekkvin minutoj) antaŭ la oka, estas la sepa kaj tri kvaronoj.
vantraust n malkonfido; malfido.
vantraustsyfirlýsing f deklaro de malkonfido.
vantrú f mal-, ne-kred(em)o; (vantraust) mal(kon)fido; (efi, efa-semi, -girni) skeptik-emo, -ismo,
sento de dubo pri.
vantrúarmaður m nekredanto, malkredulo; skeptikulo.
vanur adj kutimiĝinta, sperta; (vera - að) kutim-i, -iĝi.
vanvirða -u f malhonoro, senhonorigo, hont-ego, -indaĵo.
vanþakklátur adj nedankema, sendanka (gasto, laboro).
vanþakklæti n maldanko, sendanko, nedankemo.
vanþóknun f malŝato, malplaĉo; malfavoro.
vanþörf f (mér er ekki - á) mi tre (antaŭ ĉio, urĝe) bezonas, ne estas senbezone (tre necesas) por mi,
ne estas superflue por mi.
vappa -aði v anasiri, paŝeti.
var adj (gætinn) singard(em)a, atentema; (verða - við) percepti, (ek)senti, rimarki; (gera e-n -an við)
atentigi iun (veki ies atenton, averti iun) pri io; (gera vart við sig) atentigi pri sia ĉeesto, sin
montri.
var -s n (hlé) ŝirm(ej)o; sekura loko; (rafmagnsöryggi) sekurigilo, sekuriga fanddrato.
vara -aði v (- við e-u) averti (atentigi) iun pri io, peti iun esti singarda (sin gardi); (- sig) gardi sin,
esti singarda; (mig varir e-s) mi antaŭ-sentas, -flaras, atendas, supozas; (fyrr en (þegar minnst)
varði) antaŭ ol oni atendis, neatendite, neavertite, surprize.
vara -ði v (haldast) daŭri.
vara prefikso (til -) vic-, rezerva.
vara vöru, vörur f (verslunar-) varo, komercaĵo.
varablóm n labio; (ættin) labiacoj.
varaforseti m vicprezidanto.
varahljóð n labiala (lipa) sono.
varalið n rezerva armeo (forto), rezervaj trupoj.
varamaður m anstataŭulo, rezerva homo (persono), substituulo; (- prests) vikario.
varanlegur adj daŭr-a, -anta, daŭre restanta; solida.
varanleiki -a m daŭr(ebl)eco; solideco.
varasamur adj (ískyggilegur) duba, dubinda, riska, nesekura, danĝera, (pri)avertinda; (varkár)
singard(em)a.
varaseyði n fiŝideto.
varasjóður m rezerva fondo (kaso).
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varaskeifa f rezerva hufofero; substitua (rezerva) homo (persono), substituulo.
varbúinn adj nepreparita, senprepara.
varða -aði v (snerta) koncerni, tuŝi, rilati (iun, al iu, ion, al io); (það -r miklu) tre gravas, havas
grandan signifon, estas grandsignifa; (það -r við lög) estas puninda (laŭ leĝoj, laŭleĝe).
varða vörðu, vörður f konusa staplo da ŝtonoj (por montri vojon), vojmontrilo, vojgvidilo; (reka í
vörðurnar) embaras-iĝi; -igi; konfuz-i; -iĝi; balbuti, hake paroli.
varðberg n elrigard(ej)o, gardejo, posteno; (vera á -i) gardestari, observestari sur sia posteno,
observade posteni.
varðgæsla f gard-ado, -ostaro.
varðhald n aresto, malliber-iĝo; -ejo.
varðhundur m gardhundo.
varði -a, -ar m monumento, memorsigno.
varðmaður m gardisto, gardostaranto, deĵoranto ĉe posteno.
varð-staða f, -stöð f posten-o; -ado, gardostarado.
varðveita -veitti v (garde) konservi, gardi, teni sub sia gard(ad)o.
varfærinn adj singard(em)a, priatenta; (í orðum) diskreta.
vargaskapur m sovaĝa kaj regema (senbrida, furiozema) temperamento, furioz-eco, -emo.
vargur -s, -ar m (úlfur, refur, rándýr, ránfugl) lupo, vulpo, rabo- besto, -birdo, (korvo); (mý)
kulosvarmo, svarmo da kuloj; (lýs) svarmanta pedikaro; (- í skapi) de sovaĝa (senbrida, regema,
pasia, furiozema) temperamento; (um konur) megero, furio; (- í véum) lupo inter ŝafidoj,
herezulo (profanulo) en la sanktejo (templo).
vargynja -u, -ur f lupino.
varhluta adj (fara - af e-u) nericevi (perdi) sian parton (porcion) de io, io preterpasas iun.
varhugaverður adj dub(ind)a, pridubebla, riska, antaŭzorginda, (pri)konsiderinda, skrupuliga.
var-hugi m, -hygð -ar f singard(em)o, skrupulo.
vari -a, -ar m singardo; sekur-eco, -igo; averto; (til (vonar og) vara) pro (nura) singardo (sekurigo),
rezerve; (taka e-m vara fyrir e-u) averti pri (kontraŭ).
varkár adj singard(em)a, atent(em)a.
varla adv apenaŭ, preskaŭ ne.
varlega adv singarde, atente; apenaŭ; ŝpareme.
varmenni -is, - n malnoblulo, kanajlo.
varmur adj varma; (að vörmu spori) tuj, post momento.
varna -aði v malhelpi, bari; rifuzi, malpermesi; (engum er alls -ð) ĉiu havas sian bonen econ, al
neniu mankas ĉiuj naturdotoj.
varnaður -ar m (vernd) antaŭgardo, protekto; (viðvörun) averto; admono; (varfærni) singard(em)o;
(láta sér annars víti að -i verða) rigardi ies malfeliĉon kiel averton, fariĝi prudenta pro perdo
(malprofito) de alia homo, lerni el la katastrofo.
varnagli m antaŭ-zorgo, -gardo.
varnaraðili m defendanto.
varnargarður m defenda (ŝirma, protekta) muro, remparo; digo.
varnarlið n defenda armeo (forto), defendaj trupoj.
varnar-rit n, -ræða f skriba (parola) defendo, defend-skribo, -parolado, apologio.
varnarstríð n defensivo, defensiva milito.
varnings-búr n, -hús n (var)provizejo.
varningslest f vartrajno, ŝarĝvagonaro.
varningur -s m varo, komercaĵo(j), havaĵo, pakaĵo.
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varp -s, vörp n (kast) ĵeto; (eggver) ovdemetado; (pacigita) kovejo; (skó-) (kudrita) ŝurando; (í
stærðfr.) projekcio.
varpa -aði v (kasta) ĵeti; (- öndinni) ekĝemi; (sauma) randkudri.
varpa vörpu, vörpur f (nót) traŭlo, trenreto, fiŝreto.
varp-depill m, -flatarmynd f projekcio, projekcia punkto (bildo).
varsla vörslu f gardado, prizorgado, konservado.
vart adv apenaŭ.
varta vörtu, vörtur f veruko; (bóla) akno.
varúð -ar f singardo; sekurigo.
varúðarhani m savklapo, sekuriga klapo.
vasa- prefikso poŝa, poŝ-, (poŝa libro, poŝlibro, poŝtranĉilo, poŝtuko, poŝhorloĝo, poŝa ŝtelisto).
vasast -aðist v sin enmiksi (en).
vasi -a, -ar m poŝo; (ker, blóma-) vazo.
vasilín -s n vazelino.
vaska -aði v lavi.
vaskur adj brava, kuraĝa, vira.
vaskur -s, -ar m (eldhús-) lavujo, akvopelvo.
vastur -urs n ekscita okupateco (ĉirkaŭkurado).
vatn -s vötn n akvo; (stöðu-) lago; (á, fljót, vötn) river-o, -ego, larĝa rivero; (munn-) salivo; (kasta
af sér -i) (el-)lasi la akvon, urini.
vatna -aði v (vökva) akv(um)i; (brynna) trinkigi, doni akvon (trinkon) al; (- músum) ellasi (verŝi)
larmojn, plori.
vatnadís f najado, nimfo.
vatnafræði fsenfl hidrografio.
vatnagangur m superakvado, superflu(ad)o de akvo, inund(ad)o.
vatnahestur m (nílhestur) hipopotamo; (íslenskur) riverĉevalo, ĉevalo kapabla (kvalifikita) travadi
riverojn.
vatnakarfi m rivera karpo, karaso.
vatnalilja f akvolilio; (hvít) nimfeo; (gul) nufaro.
vatnasilungur m rivera (laga) truto.
vatnavextir mpl akvoŝvelado, ŝvelanta (kreskanta) akvo (ŝvelado) de riveroj.
vatnsaflsfræði fsenfl hidraŭliko.
vatnsberi -a, -ar m akvoportisto.
vatnsborð n surfaco de akvo; akvonivelo; akvolinio.
vatnsból n trinkloko, puto.
vatnsbragð n gusto de akvo, akv(ec)a gusto.
vatnsdýrabúr n akvario.
vatnsfall n rivero.
vatnsfata f sitelo.
vatnsflaska f karafo, akvobotelo.
vatnsflóð n superakv(ad)o, inundo; (syndaflóð) superakvego, diluvo.
vatnsfælni fsenfl timo de la akvo, hidrofobio.
vatnsgeymir m akvorezervujo, rezervujo por akvo, cisterno.
vatnsheldur adj nepenetrebla de akvo, akvorezista, tute kompakta.
vatnsknúinn adj hidraŭlika, funkcianta per akvo.
vatnsleiðsla f akvokonduk-o, -ilo.
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vatnslitamynd f akvarelo.
vatnslitur m akvokolor(ig)ilo.
vatnslækning f kuracado per akvo, hidroterapio.
vatnsmerki n akva marko, filigrano.
vatnsósa adj trapenetrita (sorbigciata) per akvo.
vatnssýki fsenfl hidrocefalo; hidropso.
vatnsveita f akvokonduk(ad)o; centro de akvokonduko; (áveita) irigacio.
vatnsveitustokkur m akvokondukilo, akvedukto.
vatnsþró f akvujo, baseno; akvorezervujo, cisterno.
vatt -s, vött n vato.
vax - n vakso.
vaxa óx, uxum, vaxið v kreski; pli-iĝi, -grandiĝi, -multiĝi, -altiĝi, -vastiĝi, -volumeniĝi; disvolviĝi;
ŝveli; (e-m vex e-ð í augum) io trokreskas antaŭ ies okuloj, iu faras al si skrupulojn pri io.
vaxdúkur m vakstolo, linolea tolo; - tapiŝo, linoleumo.
vaxtamiði m rent(um)kupono.
vaxtarlag n formo de korpo, korpa formo (strukturo), kreskformo, staturo; (í trjáberki) alburno.
vaxtavextir mpl renta rent(um)o, rentorent(um)o.
vá -ar f danĝero, malfeliĉo.
vábrestur m krakego (tondro) kiel antaŭsigno de danĝero (malfeliĉo).
vágestur m danĝera gasto; plago.
vátrygging f asekur-o, -ado.
vátryggingarfélag n asekura kompanio (societo).
vátryggingarskírteini n (asekura) poliso.
veð -s, - n (ábyrgð, trygging) garanti-o; -aĵo; kaŭcio; (fasteigna-) hipoteko; (líf hans er í -i) lia vivo
estas en risko (danĝero), li riskas sian vivon, ĝi valoras lian vivon.
veðbókarvottorð n hipoteka atesto.
veðbréf n hipoteka akto, dokumento de garantiaĵo.
veðdeild f hipoteka sekcio (departemento).
veðfé n vet(mon)o; (trygging) kaŭcio.
veðja -aði v veti; (- við en um e-ð) veti kun iu je io (eða ion).
veðlánari m garantipruntisto.
veðmál n veto.
veðmálabók f hipoteka (garantiaĵa) protokolo.
veðraður adj veter-tuŝita, -mordita, -batita; (upp-) gaja, vigla; fiera.
veðrasamur adj venta, ŝtorma.
veðrátta -u f (stato de la) vetero, veterstato; (veðurfar, loftslag) klimato, vetera (atmosfera) kondiĉo.
veðreið f vetrajdo, ĉevalvetkuro.
veðreiðahestur m vetkura ĉevalo.
veðréttur m (1. -) (antaŭrajto eða unua) rajto de hipoteko, hipoteka rajto.
veðsetja v garantidoni, doni (meti) kiel garantiaĵon; (- fasteign) hipoteki.
veðskuldabréf n hipoteka obligacio.
veður -urs, - n vetero; (óveður, stormur) vent(eg)o, ŝtormo; (malbela) malbona vetero; (hafa - af eu) antaŭsenti (flari) ion, havi (posedi) certan scion pri io.
veðurathugun f observado de la veter(stat)o, meteorologia observado.
veðurdagur m (einn góðan veðurdag) iun belan tagon, foje en bela tago.
veðurfræði fsenfl meteorologio.
483

veðurfræðingur -s, -ar m meteorolog-o, -iisto.
veðurglöggur adj lerta (sagaca) antaŭdiri (diveni) la veteron.
veðurhæð f venta forto, veterforto.
veðurspá f vetera antaŭdiro.
veðursæld f milda kaj agrabla klimato (veterkondiĉo).
veðurviti m ventmontrilo, ventkoko.
vefa óf, ófum, ofið v teksi.
vefja vafði v volvi; (sveipa reifum, sárabindi) vindi; bandaĝi; (-st tunga um tönn) ricevi nodon sur
la lango, langoligiĝi, embarase balbuti.
vefjafræði fsenfl histologio.
vefjarhöttur m turbano.
vefnaðarvara f teks-aĵo, -varo, drapaĵo.
vefnaður -ar m teks(ad)o; teksaĵo, ŝtofo; drapo.
vefstóll m teksilo, teksostablo; teksmaŝino.
veftarþráður m veftero, veftofadeno.
veftur -s m vefto, teksbazo.
vefur -s, -ir m teksaĵo; (í líkama) histo.
vega vó, vógum, vegið v (finna þyngd) pesi; (vera að þyngd) pezi; (- e-ð upp) levi; (- upp á móti)
kontraŭpezi, egalpezi; (- salt) sin balanci sur tabulo; (drepa) mortigi, mortfrapegi; (- að e-m)
ataki iun per armilo.
vegabréf n pasporto.
vega-gerð f, -lagning f voj-farado, -konstruo, -laboro, konstruo de vojo(j).
vegalengd f distanco.
vegavinna f (laboro je) voj-farado, -konstruado.
vegfarandi -anda, -endur m voj-iranto, -pasanto, vojveturanto, vojaĝanto.
veggauglýsing f afiŝo.
veggfóður n tapet-o, (-i, -isto).
veggja(r)títla f anobio.
veggjalús f (lit)cimo.
veggmynd f (máluð á vegg) fresko.
veggskot n niĉo.
veggsúla f pilastro.
veggsvalir fpl balkono; altano; galerio.
veggur -jar, -ir m muro; (skil-) vando.
veglegur adj solena; majesta; pompa; glora; digna; honora, deca laŭ rango.
vegljóst adj sufiĉe lume por vidi la vojon.
veg-lúinn, -móður adj voj(aĝo)laca.
veglyndur adj grandanima, nobla (animo, karaktero, homo).
vegna -aði v (- vel) bonfarti, prosperi; (- illa) malbonfarti, malprosperi.
vegna prep pro, kaŭze de, sekve de; (- þess) tial; pro tio; (hvers-) kial, pro kio; (beggja (tveggja) -)
ambaŭflanke, en (sur) ambaŭ flankoj.
vegsama -aði v (lofa) laŭdegi, glori; (auka vegsemd) glorigi; honorigi.
vegsemd -ar, -ir f honoro, gloro.
vegtylla -u, -ur f (montro de) honoro.
vegur -ar, -ir m vojo; (möguleiki) elvojo, ebleco; (aðferð, háttur) maniero; (koma í veg fyrir)
malhelpi, bari (la vojon), malebligi; (víðs vegar) en ĉiuj direktoj, vaste dissemita; (alla vega)
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ĉiamaniere, en ĉia maniero; (alla vega litur) de ĉiuspeca (diversa, varia) koloro; (einhvern
veginn) iel, iamaniere, en ia maniero, per ia rimedo; (nokkurn veginn) sufiĉe, tolereble; (engan
veginn) neniel, neniamaniere, per nenia rimedo; (hins vegar) alie, aliflanke, en (sur) la alia
flanko; (miðja vega) mezvoje.
vegur -s m (heiður) honoro, gloro; altestimo, fam(bril)o; (hafa veg og vanda af e-u) havi la honoron
(famon) kaj penon (respondecon) de io.
vei interj ve, (kia) malfeliĉo.
veiða veiddi v ĉasi, fiŝ(kapt)i; kapti (bestojn, fiŝojn); (- rjómann ofan af) senkremigi la lakton; (- eð upp úr e-m) (el)fiŝi el iu la veron (sekreton).
veiðarfæri npl ĉasil(ar)o, ilaro (ekipaĵo) por fiŝkaptado.
veiði -, -ar f ĉas(ad)o; (fiŝ)kapt(ad)o, fiŝado; (afli) ĉasaĵo; kaptaĵo; akiraĵo.
veiðiá f fiŝrivero, salmrivero.
veiðibjalla f laro.
veiðihundur m ĉashundo.
veiðimaður m ĉasisto, fiŝkaptisto.
veifa -aði v svingi (ion, per io).
veifa -u, -ur f (blævængur) ventumilo; (fáni) flago, flagrubando.
veifiskati -a, -ar m ŝanĝanima (ŝanceliĝema) persono, flirtemulo.
veig -ar, -ar f forta trinkaĵo, vino; (guða-) nektaro.
veigamikill adj forta, solida.
veiki fsenfl, veikindi npl malsano; (landlæg -) endemio.
veikja -ti v (veikla) malfortigi; atoniigi; malfortikigi; (sýkja) malsanigi; infekti.
veikjast -tist v malsaniĝi; infektiĝi.
veiklulegur adj malforteca, malsaneca laŭ aspekto, atonia.
veiklundaður adj kun malforta (delikata) karaktero, malfortanima, kun malforta volo, senenergia.
veikur adj (óstyrkur) malforta, atonia; malfirma; (ótraustur) malfortika; nesolida; nefidinda,
nestabila; (sjúkur) malsana; (verða -) malsaniĝi, fariĝi malsana.
veila -u, -ur f difekt(et)o.
veill adj malfort(ec)a; malsan(et)a; nefidinda.
veina -aði v plorkrii, dolorkrii, lamenti.
veisla -u, -ur f festeno; (hóf) bankedo; (veiting) regalo.
veita veitti v doni, asigni; atribui; helpi; servi; fari; regali; (- bón) fari (konsenti, plenumi) ies peton;
(- leyfi) doni (asigni) permeson, permesi; (- embætti, fé til e-s) asigni oficon (monon) al iu;
(úthluta til eignar, - verðlaun) atribui (doni) premion (al iu); (- aðstoð, hjálp, lið) fari helpon
(asiston) al iu, subteni (helpi) iun; (- þjónustu) servi (fari servon) al iu; (um presta) komuniki al
iu la sakramenton, komunii, doni la komunion; (- mat og drykk) regali; (- betur) superi; (mér
veitir ekki af) mi tre bezonas, necesas por mi, ne estas senbezone (nenecese, superflue); (- vatni
frá) de-, el-, for-fluigi (-konduki) akvon; dreni; (- vatni á engjar) alkonduki akvon, irigacii.
veitandi -a, -endur m donanto; regalanto.
veitingaborð n bufedo.
veitingabréf n (diplomo de, - pri) asigno (oficdono).
veitingahús n restoracio, kafejo, gastejo, hotelo.
veitingamaður m gastejmastro, mastro de gastejo (restoracio, kafejo).
veitingaþjónn m gasteja (restoracia) tabloservisto, kelnero.
veitull adj donema, malavara; regalema.
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vekja vakti v veki; (- athygli, áhuga) veki atenton (intereson), atentigi, interesigi; (- grun, hneisu)
veki suspekton; (sin) kompromiti; (- lotningu) veki respektegon, imponi; (- sér blóð) veki al si
sangadon, malfermi al si vejnon; (- máls á) mencii; enkonduki en parolon; proponi; (- upp frá
dauðum) reveki el morto, revivigi; (upp draug) elvoki mortinton (fantomon).
vekjaraklukka f vekhorloĝo.
vekringur -s, -ar m amblulo, amblekura ĉevalo.
vel adv bone; (gerið svo -) bonvolu; estu tiel bona (afabla), ĉu vi bonvolas; (- eygður) kun belaj
okuloj, belokula; (- máli farinn) povanta bele parol(ad)i, elokventa; (- á minnst) dum mi
memoras, bone menciite; (vera - við e-n, til e-s) senti (havi) amikan (favoran) inklinon al
(kontraŭ) iu, ŝati iun; (vilja e-m -) deziri bonon al iu (ies bonon; (það getur - verið) povas (ja)
okazi, povas esti; (- vegið pund) unu funto kaj iom pli, iom pli ol unu funto.
veldi -is, - n potenco; superregado; (2. -) dua potenco, kvadrato; (3. -) tria potenco, kubo; (ríki)
potenco, regno.
veldissproti m sceptro, potencvergo, komandobastono.
veldistala f potencnombro; kvadratnombro; kuba nombro.
veldisvísir m eksponento, potenciganto.
vel-farnaður m, -ferð f bonfarto, bonstato, prospero.
velgerð f bonfaro.
velgerðamaður m bonfaranto.
velgja -u f (hiti) varmeto, duonvarmo; (ógleði) naŭzo, (sento de) vomemo.
velja valdi v elekti; (- (e-ð) úr e-u) elekti el, elelekti; selekti.
velkjast -tist v (óhreinkast, snjást) velki, malpuriĝi, ĉifiĝi; (í ókyrrum sjó) ĵetiĝadi, ruliĝadi.
velkominn adj bonvena; (vertu -) estu bonvena, bonven-u, -on.
vella vall, ullum, ollið v (sjóða) boli; (- upp) elflui, elŝpruci; (um spóa) numenibleki, trilbleki,
trilkrii; (mora) svarmi.
vellingur -s m (fluida) kaĉo, rizlakto.
vellystingar fpl lukso, luksa kaj plezura (voluptama) vivo.
velmegun -ar f bonstato, prospera situacio, riĉeco.
velsæmi -is n dec(ec)o.
velta -u, -ur f ruliĝado; (umsetning) spezo; (umferð) cirkulado; (hafa í veltunni) havi en la spezo
(cirkulado).
velta valt, ultum, oltið v (rúlla) ruli; ruliĝ(ad)i; (- um koll) (rul)fal-i; -igi; renvers-i; -iĝi; (- e-u fyrir
sér) cerbumi pri, primediti; (- út af) fali en dormon, endormiĝi.
velvild f bonvolemo, afableco, amikeco, boneco.
velþóknun -ar f plaĉo; favoro.
velæruverðugur adj estiminda, respektinda; (-i herra) estimata sinjoro; via sinjora moŝto.
vend -ar f (í taui) teks(ec)o.
venda venti v turni; (ekki í annað hús að -) havi neniun elvojon (alian rifuĝejon).
venja -u, -ur f kutimo; (erfða-) tradicio; (að venju) laŭkutime, laŭ kutimo.
venja vandi v (- á, við e-ð) (al)- kutim-igi, -iĝi al io; (- e-n af e-u) de-, mal-kutim-igi; -iĝi de io;
(temja; ala upp) dresi; eduki; (venjast loftslagi) kutimiĝi al la klimato, alklimatiĝi; (aðlaga)
akomod-i, -iĝi; (- komur sínar) viziti ofte, ofte veni vizite, fari oftan viziton.
venjuhelgaður adj sanktigita de la kutimo, konvencia.
venjulegur adj (vanalegur) (laŭ)kutima; (algengur) ordinara.
venslaður adj parenca, en familio kun.
ventill -ils, -lar m valvo.
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venusvagn m (blóm) akonito.
vepja -u, -ur f (fugl) vanelo.
ver -s, - n (kodda-, sængur-) kusen-kovro, -tuko, litotuko; (fiski-, sel-) fiŝkapt-ejo, -stacio, fokokaptejo; (eggver) kov-ejo, -loko.
ver -s, -ar m (maður) viro.
ver(ð)gangur m almozpeta migrado, almozpetado.
vera -u, -ur f (dvöl) restado; loĝado; (eðli) naturo, eco; (lifandi -) (vivanta) estaĵo; (reynd) realeco,
efektiveco; (í verunni, í raun og veru) efektive, reale, en (la) efektiveco (realeco).
vera var, vorum, verið v esti; (- til) ekzisti; (fá að -, gista) gasti, ricevi gastigon, engastiĝi
((nokt)loĝ-igon, -ejon) ĉe iu (en hotelo); (- við) ĉeesti; (- háður) dependi de; (- í umferð) cirkuli;
(- til ama) ĝeni; (- illt) senti malbonfarton, malsani; ekmalsanas al mi; (- kalt) eksenti malvarmon
(froston), frostas (malvarmas) al iu (en la piedoj); (- skylt) devi, havi la devon; (- að e-u) esti
faranta, - laboranta; okupiĝi pri; (hvað er um að -) kio estas, kio okazas; (ske) okazi.
veraldarsaga f mondhistorio.
veraldarvald n monda (sekulara) potenco.
veraldarvanur adj mondsperta, mondula, kosmopolita.
veraldlegur adj monda, sekulara; (stundlegur) (por)tempa, tera.
verbúð f fiŝista budo (loĝejo).
verð -s, - n prezo; (kostnaður) kosto; (-gildi) valoro; (gang- peninga, verðbréfa) kurzo.
verða varð, urðum, orðið v iĝi, estiĝi; fariĝi, -iĝi; (gerast, henda) okazi, fariĝi; (- reiður, gramur)
fariĝi kolera (indign(it)a), koleri, indigni; (- til) estiĝi; (- veikur, ríkur, drukkinn) malsaniĝi,
riĉiĝi, ebriiĝi; (- bóndi, konungur) (far)iĝi farmisto, reĝo; (ég verð farinn) mi estos foririnta; (hún
verður bráðum tvítug) ŝi estos baldaŭ 20-jara; (mega til, - að) devi; (þú verður að fara) vi devas
(for)iri; (- e-m að bana) kaŭzi morton al iu, (hazarde) mortigi iun; (- eftir) postresti, resti; (- fyrir
e-u) esti trafita de io, suferi ion.
verðbólga f prezaltiĝo, inflacio.
verðbréf n valorpapero, bilo.
verðhrun n prez-malaltigo, -falego; deflacio; kurzfalo.
verðlag n (ĝeneralaj, kurantaj) prezoj.
verðlagsnefnd f prezkontrola komisiono, komisiono de prezkontrolo.
verðlagsskrá f taksregistro, registro de taksitaj prezoj, tarif(ar)o.
verðlaun npl premio.
verðlaus adj senvalora.
verðleggja v taksi; meti prezon sur, doni prezon al, prezumi.
verðleiki -a, -ar m merito.
verðlisti m prez-aro, -listo.
verðmikill adj (alt-, grand-, mult-)valora, multekosta.
verðmæti -is, - n valor(aĵ)o.
verðskrá f (verðlisti) prezaro; (taxti) tarifo.
verðskulda v meriti, indi, esti inda je.
verðugur adj inda (je), meritanta.
verður adj (verðmætur) valora; meritoplena, multmerita; (verðugur) meritanta, inda je; (svara -)
respondinda, inda je respondo; (- er verkamaður launa sinna) la labor-anto, -isto meritas sian
salajron.
verður -s, -ir m (máls-) manĝo.
vergjörn adj virama, pasia al viroj, nimfomania.
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verja -u, -ur f (vörn, hlíf) ŝirm(il)o, defend(il)o; (hlífðarföt) ŝirmvesto; (í hernaði) armaĵo,
ŝirmarmilo; kiraso; (getnaðar-) kontraŭgenera ŝirmilo (antaŭ- gardilo).
verja varði v defendi; gardi; (- mál, tala máli e-s) pledi (por io, en ia afero); (nota, - fé, tíma) uzi,
elspezi; (verjast allra frétta) havi nenian novaĵon por diri, rifuzi respondi al ĉiuj demandoj; (geta
ekki varist hlátri) ne povi ne ridi, ne povi malhelpi la ridon (rideksplodon).
verjandi -a, -endur m defendanto; (málsvari) proparolanto; pledanto.
verk -s, - n (vinna; starf; hlut-) laboro; tasko; (samið -, tilbúningur) verko; (athöfn, gerðir, breytni)
ago, faro; verko; (aðgerðir) operacio; (úr-) mekanismo, funkciilaro; (standa e-n að -i) kapti iun
ĉe freŝa faro; (gera að -um) kaŭzi; igi; efiki.
verka -aði v (vinna, starfa) funkcii; agi; (- á e-ð) efiki; (- fisk o. fl., hreinsa) prepari, purigi; (- aftur
fyrir sig) esti retroaktiva.
verkahringur m kampo (sfero) de agado (laboro), medio.
verkalaun npl salajro.
verkalýður m laboristaro; laborista klaso.
verkamaður m labor-isto, -ulo; dungito.
verkamannafélag n laborista societo; (stéttarfélag) sindikato, laborista korporacio, korporacio de
laboristoj.
verkbann n mastrostriko, lokaŭto.
verkefni n tasko; problemo; (í ritgerð, efni) temo; (til að vinna úr) labor-materialo, -ŝtofo.
verkeyðandi adj dolor-kvietiga, -foriganta.
verkfall n striko; (gera -) striki, fari strikon.
verkfræði fsenfl teknika scienco, teknologio.
verkfræðingaskóli m (poli)teknika lernejo.
verkfræðingur -s, -ar m inĝeniero; (tæknifræðingur) teknikisto.
verkfær adj labor-kapabla, -taŭga.
verkfæri n (áhald, tæki, tól) (labor)ilo, instrumento; aparato.
verkhygginn adj laborsaĝa, praktika.
verkja -aði v senti (havi) doloron, sin dolori (ie); (mig -r í fótinn) doloras min (al mi) la piedo, mia
piedo doloras.
verklaginn adj laborlerta.
verklegur adj praktika; teknika.
verknaður -ar, -ir m ago, faro.
verksmiðja f fabriko, manufakturo.
verkstjóri m laborĉefo, laborestro.
verkstæði n laborejo, metiejo.
verksummerki n postsigno, signo de ago.
verksvið n sfero (kampo) de ago (laboro), laborkampo.
verksvit n laborsaĝo, saĝaj spertoj en laboro, praktika senso.
verktaki -a, -ar m laborprenanto laŭ kontrakto, entreprenanto.
verkur -jar, -ir m doloro; (hafa verk) havi (senti) doloron, suferi de doloro.
verma -di v varmigi.
vermihús n (plant)varmejo.
vermireitur m varmbedo, florvitrejo.
vernda -aði v protekti; (hlífa) ŝirmi; (gæta) gardi.
verndarandi m genio, gardanta spirito.
verndardýrlingur m patrono.
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verndargripur m talismano, amuleto.
verndari -a, -ar m protektanto, patrono.
verndarstjórn f (ríkis) protektorato.
verndarvættur f aŭ m gardanta (protekta) spirito, genio.
verpa varp, urpum, orpið, aŭ, -ti v (- eggi) ellasi (demeti) ovon; (hrukka) kuspi, randkrispigi; tordi;
(- haug) starigi tombaltaĵon per kunŝutitaj ŝtonoj kaj teraĵo, kunŝuti teraltaĵon; (sandi orpinn)
kovrita per sablo.
vers -s, - n versaĵo, strofo.
versla -aði v komerci; (gera kaup, viðskipti) negoci; fari komercon.
verslun -ar, -anir f komerc-o; -ejo, komerca entrepreno; (búð) vendejo, butiko; magazeno.
verslunarerindreki m komerca agento.
verslunarfélag n komerca societo, kompanio.
verslunarfræði fsenfl komerca scienco.
verslunarhringur m trusto.
verslunarhús n komercejo, firmo.
verslunarmaður m (kaupmaður) komercisto; (starfsm., þjónn) komerca funkciulo (oficisto);
komizo; butikisto; vendisto.
verslunarmannafélag n sindikato de komercoficistoj.
verslunarráðherra m ministro de (pri) komercaj aferoj.
verslunarstjóri m firmestro, (komerca) direktoro.
verslunarvara f komercaĵo, varo.
verstöð f fiŝkapt-ejo, -stacio.
vertíð f fiŝkapta sezono.
verufræði fsenfl ontologio.
verulegur adj (raunverulegur) reala; efektiva; vera; fakta; (hlutlægur) objektiva; (sem um munar)
esenca; konsiderinda.
veruleikastefna f realismo.
veruleiki m real-(ec)o; -aĵo; efektiveco.
veröld f mondo.
verönd -andar, -andir f verando.
vesalingur -s, -ar m mizerulo, kompatindulo.
vesír -s, -ar m veziro.
veski -is, - n ujo, monujo, paperujo, teko.
veslast -aðist v (- upp) (for)konsumiĝi, forvelki; marasmi.
vessi -a, -ar m (vökvi) likvaĵo, fluaĵo, flueca materio, likva substanco; (safi) suko; (æðavökvi)
limfo; (vilsa) puso.
vestan adv (að -) el (de) okcidento; (fyrir -) en (ĉe) la okcidenta parto (flanko) de, okcidente de.
vestanmaður m okcident-ano, -ulo, homo el okcidento.
vestanmegin adv ĉe (en) la okcidenta flanko (parto), okcidente de.
vestanverður adj okcidenta.
vestanvindur m elokcidenta vento, vento el okcidento.
vestfirska -u f idiomo de vestfjordanoj (en Islando).
vesti -is, - n veŝto.
vestlægur adj okcidenta, el okcidento.
vestur -urs n okcidento; (í -) okcidenten, al (en) okcidenta direkto.
Vesturálfa f Ameriko.
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vesturfari -a, -ar m elmigranto al Ameriko.
Vesturheimur m Ameriko.
vesæll adj mizera, kompatinda; (lasinn) malsaneta, malbonfarta.
vesöld -aldar f mizero, malbonfarto; malbona san(stat)o.
vetfang n momento.
vetni -is n hidrogeno.
Vetrarbrautin f La lakta vojo.
vetrungur -s, -ar m unujarulo, unujara besto.
vettlingur -s, -ar m ganto; (belgvettlingur) pugnoganto, mufganto; (fingra-) fingr(ing)a ganto;
(gripla) duonganto.
vettugi pron nenio; (virða að -) ignori.
vettvangur m agokampo, kampo (de agado, de laboro, de aktiveco, de la afero, de la historio);
renkontejo.
vetur vetrar, vetur m vintro; (tólf vetra) dekdujara; (í -) en tiu vintro, tiun vintron, dum la vintro;
lastvintre, en (dum) lasta (pasinta) vintro, en venonta (proksima) vintro; (vera um -inn) resti dum
(tra) la vintro, travintri.
veturgamall adj unujara.
veturseta f dumvintra restado (loĝado), travintrado.
vextir mpl rentumo.
vé -s, - n sanktejo, sankta loko, templo.
vébönd npl sankt(igit)a limo (ĉirkaŭbarilo).
véfengja -di v kontesti; kontraŭdiri, malkredi, pridubi, dubi pri (la vero).
véfrétt f orakolo.
vél -ar, -ar f maŝino, motoro; mekanismo.
véla -aði v artifiki; trompi; trompe ruzi; intrigi; delogi.
vélabrögð npl artifiko; intrigo; (trompa) ruzaĵo; (svikráð) insido.
vélamaður m motoristo, maŝinisto, maŝingardisto.
vélameistari m mekanikisto, maŝinisto, motoristo; mekanika teknikisto.
vélamenning f kulturo de maŝinismo (mekanikismo), maŝinkulturo.
vélbilun f malfunkcio de motoro (maŝino); paneo.
vélbúnaður m mekanismo.
vélbyssa f maŝinpafilo.
vélfræði fsenfl mekaniko.
vélfræðingur -s, -ar m mekanikisto, teknikisto pri mekaniko; (verkfræðingur) inĝeniero pri
mekaniko.
vélindi -is, - n glutkanalo, ezofago.
vélráður adj artifika; ruza; intriga; insida.
vélrita v maŝinskribi.
vélrænn adj mekanika; mekanisma.
vélsetja v maŝinkomposti.
vélsmiður m maŝin(konstru)isto, mekanikisto.
vélstjóri m maŝinisto, motoristo.
við prep kun ak. kaj dat.; adv ĉe; apud; proksime al; al; kun; kontraŭ; je; per; (vera -(staddur))
ĉeesti, alesti; (vera - hlið e-s) esti ĉe la flanko de iu (apud iu); (orustan - Solferino) la batalo apud
Solferino; (sitja - stýri) sidi ĉe (je) la direktilo (rudro); (- fyrsta högg) ĉe (je) la unua bato (frapo;
hako); (lesa - kertaljós) legi per kandellumo; (sverja - e-ð) ĵuri per io; (vera hræddur -) timi;
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(góður -) bona al (kontraŭ); (berjast, glíma, dansa -) batali (lukti) kontraŭ, interbatali kun, lukti
kun, danci kun; (þurfa e-s -) bezoni; (mikið liggur við) tre gravas, urĝe gravas, tre urĝas; (aldur) altaĝa, atinginte altan aĝon, maljuniĝinta; (- tækifæri) ĉe (je) okazo; (styðjast -) sin apogi
sur (al, kontraŭ); (vera á - e-ð) egali, esti egala al, egalvalori; (selja - háu verði) vendi kontraŭ
(je) alta prezo; (komast -) esti tuŝita, tuŝiĝi, emociiĝi; (reisa -) restarigi; (hafa - e-m) esti ies
egalulo, esti egalforta (egalrapida, povi kontraŭstari); (talast -) interparoli, konversacii; (- og -)
de tempo al tempo.
við pron ni.
viða -aði v (- að sér) sin provizadi per, (en)provizadi al si, kolekti al si proviz(aĵ)on (da).
viðarbolur m arbotrunko.
viðarbútur m stumpo de trunko; trunkopeco, ŝtipo.
viðarhögg n arbhakado.
viðarkol n lignokarbo; karbeto, braĝo.
viðarkvoða f rezino.
viðarköstur m (kunŝutita) ŝtiparo (amaso de ŝtipoj).
viðarteinungur m (ligna) vergo.
viðaukatillaga f aldona propono; amend(ament)o.
viðauki -a, -ar m aldono; suplemento.
viðbára f preteksto, kontraŭdira (ŝajna) motivo.
viðbein n klaviklo.
viðbit n graso, surŝmiraĵo, butero.
viðbjóðslegur adj abomen(ind)a; naŭza.
viðbjóður -s m (andstyggð) abomeno; (klígja) naŭzo.
viðbót f aldono; suplemento.
viðbragð n ekmovo, eksalto, ekkuro, subita (rapida) movo (salto, kuro); starto; reago.
viðbrigðinn adj nerv-a, -oza.
viðburðaríkur adj okazaĵo-plena, -riĉa.
viðburður m okaz(aĵ)o, evento, travivaĵo; (fyrirbrigði) fenomeno.
viðbúinn adj (tilbúinn) preta; (undirbúinn) preparita.
viðbúnaður m antaŭprepar(ad)o, pretigo; aranĝo.
viðdvöl f (mallonga) halto, restado.
viðeigandi adj (sæmandi) deca; (hæfilegur) konvena; (hittinn) trafa.
viðfangsefni n tasko; problemo.
viðfelldinn adj (vingjarnlegur) afabla; (aðlaðandi) plaĉa; simpatia; (þægilegur) agrabla.
viðgerð f riparo.
viðhafnarganga f parada (ceremonia) iro, procesio.
viðhafnarklæðnaður m festa (parada, ceremonia) vesto; (einkennisbúningur) parada uniformo; (þjóna) parada livreo.
viðhafnarlaus adj senparada, senceremonia, simpla.
viðhafnarsalur m festa (parada, ceremonia) salono (ĉambro).
viðhald n konservado, (konserva) riparado.
viðhaldskostnaður m kostoj de konserva riparado.
viðhorf n (tillit, samband) rilato; (kringumstæður) cirkonstancaro; konjunkturo; (aðstæða) situacio.
viðhöfn f parado, ceremonio; pompo, lukso.
viðhögg n hak-ŝtipo, -bloko.
viðjar fpl vimenoj; vimenaj ligiloj; katenoj; (hneppa í -) ligi per vimenoj; kateni, enkatenigi.
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viðkoma f (snerting) tuŝo; (fjölgun, frjósemi) pli(mult)iĝo, multefrukteco, fekund(ec)o; (stans)
halto, vizito.
viðkomandi adj (snertandi, áhrærandi, hlutaðeigandi) koncern-a, -ata, -anta; rilat-a, -anta;
respektiva; koncerne, rilate al, rilatante, en rilato al.
viðkomustaður m haltloko, haltejo, stacio.
viðkunnanlegur adj plaĉa, agrabla; komforta, simpatia.
viðkvæði n rekantaĵo; refreno.
viðkvæmur adj (tilfinningasamur) sentema, sentoplena; facile impresebla, impresiĝema; delikata;
(teprulega -) sentimentala; (sár, aumur) dolora.
viðkynning f interkoniĝo, kunkonatiĝo, interrilat(iĝ)o.
viðlátinn adj neokupata, preta.
viðleitni fsenfl provo; klopodo, peno; strebado.
viðlíka adj aŭ adv simil-a; -e, proksimum-a; -e; (preskaŭ) sam-a, -grada, -kvanta, egala.
viðloðun f algluiĝo; alteniĝo.
viðmót n konduto, kondutmaniero; (þægilegur í -i) afabla, afablekonduta, komplez(em)a, ĝentila;
konduti afable (ĝentile).
viðnám n rezisto, kontraŭstaro, malcedo; (rafmagns-) rezistanco; (veita -) rezisti al (kontraŭ),
kontraŭstari.
viðnámsþróttur m rezisto-povo, -forto.
viðra -aði v (- e-ð, - sig) aerumi; preni iom da freŝa aero; (- sig upp við e-n) ĉirkaŭflatadi, flataĉi al,
montri flatan komplezemon al iu; ĉirkaŭflirtadi (virinon); (ef vel viðrar) se (kondiĉe ke) la vetero
estos bela (bona), se bele veteras.
viðráðanlegur adj regebla, obeigebla; manovrebla.
viðreisn f rebonigo, restarigo; (eiga sér ekki -ar von) esti senespere perdita.
viðriðinn adj implik-iĝinta, -ita en, enplektita, kunkulpa.
viðrini -is, - n hermafrodito, ambaŭseksulo, hermofrodita (ambaŭseksa) besto (homo, floro).
viðræða f interparolo, konversacio.
viðræðugóður adj afabla, ĝentila.
viðsjáll adj nefidinda, ruza, artifika; danĝera.
viðsjárverður adj duba, (pri)dubebla, nefidinda, riska; danĝera.
viðskeyti n (afleiðsluending) sufikso, (sbr. afikso, prefikso).
viðskila adj (verða, gera - við) dis-iĝi; -igi de; apart-iĝi, -igi de.
viðskilnaður m disiĝo; foriro; (dauði) forpaso, morto.
viðskiptabann n bojkoto.
viðskiptabók f kontlibro.
viðskiptafræði fsenfl politika ekonomio.
viðskiptalíf n negoca (komerca) vivo (interrilato).
viðskiptamaður m kliento.
viðskiptasamband n komerca (negoca) interrilato (komunikiĝo; interligo), negocado.
viðskiptasamningur m negoca (komerca) kontrakto, transakcio.
viðskiptatraust n kredito.
viðskipti npl interrilato(j); negocado.
viðsmjör n oliva oleo.
viðspyrna f subporto por la piedoj; piedpuŝo, startpuŝo.
viðstaddur adj ĉeestant-a; -o.
viðstaða f halto; resto.
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viðstöðulaust adv (stanslaust) senhalte, senĉese, seninterrompe; (hiklaust) senhezite; (strax) tuj.
viðtaka f akcepto; trakt(ad)o; transpreno; ricevo, enmanigo; (fá góðar viðtökur) ricevi bonan
(afablan) akcepton, esti afable akceptata (traktata); (kvitta fyrir viðtöku) kvitanci por ricevo
(transpreno, enmanigo).
viðtakandi m (- bréfs) adresato; ricevanto; (-jarðar) transprenanto, posedprenanto.
viðtal n interparolo, konversacio; (- blaðamanns) intervjuo; (- við sérfræðing, ráðaleitun)
konsultado; (veita -, áheyrn) doni aŭdiencon.
viðtalstími m (lækna, lögfr.) konsulthoro; (áheyrnartími) aŭdienc(hor)o.
viðtekinn adj (inter)akceptita; konvencia.
viðtæki n (útvarps-) (radio)ricevilo, radioaparato.
viðunandi adj kontentiga; tolerebla.
viður -ar, -ir m (timbur, tré) ligno; (skógartré) arbo; (skógur) arbaro; (viðir) trab-oj, -aro; (sólin
gengur (sígur) til viðar) la suno subiras.
viðureign f interrilato, konflikto, interbatalo, interlukto, konkur(s)a (interlukta) procedo.
viðurgerningur m traktado; manĝo kaj prizorgado.
viðurkenna v (játa, kannast við, meðganga) konfesi; rekoni; agnoski; (kvitta) kvitanci; (ekki
viðurkenndur, Biblíumál) apokrifa.
viðurlag n (málfr.) apozicio.
viðurnefni -is, - n alnomo, kromnomo; (uppnefni) moknomo.
viðurstyggilegur adj abomen-a, -inda, malŝateginda.
viðurvist f ĉeesto, alesto.
viðurværi -is n nutraĵo, manĝ(aĵ)o, vivopano, vivtenaĵo.
viðutan adv distriĝema, kun forestanta atento.
viðvaningur -s, -ar m komencanto, novico, diletanto.
viðvíkjandi adj rilate al (io), koncerne (ion).
viðvörun -ar, -varanir f averto.
viðvörunar-kall n, -merki n averta voko (krio, signalo), alarmo.
viðþol -s n elteno, elporto, eltolero; (hafa ekki -, vera viðþolslaus) ne povi elteni, havi neelteneblan
(neelporteblan, ne(el)tolereblan) doloron, jugon.
vifta -n, -ur f ventolilo; (blævængur) ventumilo.
vigt -ar, -ir f (vog) pesilo; (þungi, að (eftir) -) (laŭ) pezo; (gorm-) risorta pesilo.
vigta -aði v (finna þyngd) pesi; (vera að þyngd) pezi.
vik -s, - n (horn) angul(et)o; (skarð) breĉo, mankloko; (rauf) fendo; (hreyfing, snúningur, við-)
mov(et)o, turn(iĝ)o, komplezo, eta laboro (servo).
vika -u, -ur f semajno; (- sjávar) mara mejlo.
vika-drengur m, -piltur m sendknabo.
vikivaki -a, -ar m antikva islanda popoldanco; (eposa) danckanto, dancbalado.
vikna -aði v emociiĝi (moviĝi, esti emociita (tuŝita, movita)) ĝis larmoj; larmi.
vikudagur m tago de la semajno.
vikur -urs, -rar m pumiko.
vikuraska f vulkana cindro.
vil n favoro; avantaĝo.
vild -ar f (vilji) volo; (ósk) deziro; (geðþótti) bontrovo; plaĉo; (vil, hliðhylli) favoro; avantaĝo; (að
(eftir) -) laŭ volo (deziro, bontrovo, plaĉo), laŭvole, laŭdezire, laŭplaĉe.
vildar-boð n, -kjör npl favora (avantaĝa) oferto (kondiĉo).
vildarmaður m favorato.
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vildarvinur m intima (bonega) amiko.
vildisjörð f bonega (preferinda) bieno (farmo).
vilhallur adj parti(ec)a.
vilja -di v voli; (óska, æskja) deziri; (- gjarna) tre voli, tre deziri; volonti; (- heldur) plivoli, preferi;
(- ekki) nevoli, nedeziri; malvoli; (- til) okazi; (- e-m vel) deziri (voli) ies bonon, intenci (nur)
bonon (agi bonintence) al iu; (- e-ð, taka á móti e-u) voli (havi, akcepti) ion.
vilja-fastur, -sterkur adj firmvola, kun forta volo, energia.
viljalaus adj senvola, senenergia.
viljandi adj vole, intence, konscie.
vilji -a m volo; deziro; energio; (með vilja) vole, intence; (taka viljann fyrir verkið) preni la volon
pro la faro; (verði þinn -) plenumiĝu via volo.
viljugur adj volema; volonta.
villa -u, -ur f eraro; (leiða í villu) konduki en eraron, erarigi; devojigi; (vera í villu) erari; devojiĝi;
(trú-) herezo.
villast -tist v erari sur la vojo, erariri, devojiĝi, perdi la vojon.
villidýr n sovaĝa besto.
villigata f erara (malĝusta, malkorekta, trompa) vojo, erarvojo, erariga spuro.
villimaður m sovaĝa homo, sovaĝulo.
villi-naut n, -uxi n sovaĝa bovo; uro; bubalo.
villisvín n sovaĝa porko, apro.
villtur adj eraririnta, devojiĝinta, perdinta la vojon; konfuzita; (ótaminn, ósiðaður) sovaĝa,
nedresita, necivilizita; (hamstola, ær, óður) sovaĝa, furioza.
villukenning f herezo, hereza (falsa) doktrino.
villutrú f herezo, hereza (falsa) kredo.
villutrúarmaður m herezulo.
vilpa -u, -ur f kloako, ŝlimakvo.
vilsa -u f fluaĵa materio, puso.
vilyrði npl duonpromeso.
vin -jar, -jar f (óasi) oazo; (hagi, engi) paŝtejo; herbejo.
vinahót npl signo de amikeco, amikaĵo; afableco, komplez(em)o.
vinalega adv amik(ec)e, afable; kares(em)e, flat(em)e.
vinargjöf f donaco.
vinavandur adj elektema pri amikoj, singarda elekti amikojn.
vinátta -u f amikeco.
vinda -u, -ur f (akkeris-, spil) turnlevilo, vinĉo; kapstano, vindaso; (þvotta-) lavkalandrilo,
(lavo)tordmaŝino.
vinda vatt, undum, undið v (vefja) vindi; volvi; (snúa) tordi; turni; (- tau) (prem)tordi malsekan
tolaĵon (tukon); (- upp segl, akkeri) hisi (levi) velon (ankron); (- sér að e-m) sin ekturni (subite
turni) al iu; (vegurinn vindur sig um dalinn) la vojo tordiĝas (serpentumas, zigzagas, iras en
kurboj) tra la valo; (- á kefli) volvi sur bobenon, bobeni, surbobenigi; (hverju sem fram vindur)
kio ajn okazos, ĉiuokaze; (þegar fram vindur) en la estont(ec)o, estonte.
vindauga n aertruo, aperturo; luko.
vindblær m (vent)bloveto.
vindborði m venta flanko.
vindgangur m ventrogaso, intesta gaso, ventra murmuro.
vindhani m vent-montrilo, -koko; vent-animulo, -kapulo.
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vindhögg n venta (aera maltrafa) frapo (bato, hako).
vindill -ils, -lar m cigaro.
vindingsstigi m spiralŝtuparo, spirala ŝtuparo.
vindingur -s, -ar m tordiĝo.
vindlingur -s, -ar m cigaredo.
vindmylla f ventomuelejo.
vindmælir m ventmezurilo, anemometro.
vindskeið f (tegmenta) rand(o)tabulo, tegmentranda tabulo.
vindstaða f direkto de la vento, ventodirekto.
vindsveipur m ventokirlo, kirloventego, ciklono.
vinduás m vindaso, kapstano; akso de vinĉo.
vindubrú f levponto.
vindur -s, -ar m vento; (láta sem vind um eyru þjóta) disventigi ies parolon, alklini sian surdan
orelon (al ies parolo), forklini sian orelon de aŭdado de ies parolo; (fara út í veður og vind)
disventiĝi, disperdiĝi kun la vento.
vindþembingur m gasa pufiĝo (dilatiĝo) de la ventro (intestoj), emfizemo.
vindþurrka v ventsekigi.
vinfengi -is n amikeco, amika interrilato.
vingjarnlegur adj afabla.
vinglaður adj konfuzita, embarasita, konsternita, senaplomba, sentanta kapturnon.
vingsa -aði v svingi.
vinkona f amikino.
vinna -u, -ur f laboro; (starf) funkcio; (unnið verk) labor(it)aĵo, verko.
vinna vann, unnum, unnið v labori; (starfa) funkcii; (gera, framkvæma) fari, ellabori; (á-, græða)
gajni; (- sigur, yfir-) venki; (leggja undir sig) konkeri; militakiri; (- sér inn) perlabori, laborakiri,
gajni per laboro; (- fyrir sér) sin vivteni, perlabori la vivrimedojn; (- verk sitt) fari sian laboron;
(- eið) ĵuri, konfirmi per ĵuro; (- e-m mein) fari malutilon al iu, vundi iun; (- á) fari
iompostioman progreson (efikon); (- á e-m) mortigi, doni la finofaran baton; (- að e-u) prilabori,
labori super io; okupiĝi pri io, sin okupi pri io.
vinningur -s, -ar m (gróði) gajno; profito; (hafa vinninginn) gajni la venkon, venki (iomete superi)
konkuranton.
vinnuafl n laborforto.
vinnubrögð npl labormetodo, procedo de laboro.
vinnufær adj labor-taŭga, -kapabla.
vinnukona f servistino.
vinnukvöð f labordev(ig)o; servuto.
vinnulaun npl salajro.
vinnumaður m farm-, bien-laboristo, -ulo, servanto, dungito.
vinsa -aði v (- úr) elkolekti; purigi.
vinsamlegur adj amika, afabla.
vinskapur -ar m amikeco, amika interrilato.
vinsli -is, - n bobeno.
vinstri adj maldekstra.
vinstur -rar, -rar f postkropo, maĉstomako.
vinur -ar, -ir m amiko; (sá er - sem í raun reynist) amikon montras malfeliĉo.
vinveittur adj amik(ec)a.
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vippa -aði v svingi; ĵeti; salti.
vipra -aði v kuntiri.
virða virti v (meta til verðleika) taksi; (bera virðingu fyrir) estimi; respekti; (- mikils) altetaksi, (tre)
ŝati; (háttvirti herra) (alt)estimata sinjoro; (- e-ð fyrir sér) atente (observe, esplore) rigardi,
observadi; (biðja vel að -) sin ekskuzi pri io, pardonpeti; (- til vorkunnar) taksi (rigardi) kun
indulgo (kun simpatio, kun bonvolo); (- að vettugi) ignori.
virðar mpl viroj.
virðast virtist v ŝajni; (mér virðist) ŝajnas al mi; (að því er virðist) ŝajne; (þóknast) bonvoli.
virði -is, - n valoro.
virðing -ar f (mat) taks(ad)o; (álit, lotning) estimo, respekto; (heiður) honoro; gloro; (virðuleiki,
sómi, tign) digno.
virðingagirni fsenfl ambicio, gloramo, -avido.
virðingarleysi n malrespekto.
virðingarmaður m altrangulo, homo (persono) de granda renomo, altestimata persono; (matsmaður)
taksisto.
virðingarverð n taksvaloro, taksita prezo.
virðingarverður adj estiminda, respektinda; laŭdinda, meritanta respekton.
virðulegur adj (tignarlegur) digna, dignoplena; majesta; (veglegur) pompa, glora, brilega;
(háttvirtur) (alt)estimata.
virðuleiki -a m digno, dignoplena teniĝo.
virka -aði v funkcii; agi; labori.
virki -is, - n (vígi) fortikaĵo; defendejo; (smá-, skotgarður) reduto, defendbarilo; (strætis-) barikado,
stratbarilo; (borgar-) citadelo; (verk) konstru(aĵ)o; mekanismo; trabaro, framo; (söðul-) framo de
selo; (vél) mekanismo, maŝino.
virki -ja, -jar m (í samsetningu um mann) -isto, -mekanisto, -muntisto, -teknikisto.
virkilegur adj reala, vera, efektiva.
virkisgarður m remparo, defendmuro.
virkisstræti n bulvardo.
virkja -aði v dresi, bridkonstrui, brid(laborig)i (utilaktivigi) la energion (forton) de akvofalo.
virktir fpl bondeziroj; favoro; intim-aĵo, -eco, amik-aĵo, -eco.
virkur adj (starfandi) aktiva; funkcianta, aganta, laboranta; (- dagur) labortago, simpla tago.
visinn adj velkinta; (lamaður) paralizita; atrofia.
visk -s, - n tufo; fasketo; manpleno.
viskí -ís n viskio.
visna -aði v velki; atrofiiĝi.
viss adj certa; senduba; ne(pri)dubebla; fidinda.
vissa -u f certeco, certa (fidinda) scio.
vissulega adv certe; ja.
vist -ar, -ir f (dvöl) restado; loĝado; (dvalarstaður) restloko; servloko, loĝloko; (umhyggja) prizorgo
rilate al manĝo kaj flegado; (þjónusta, starf) servado, dom-, hejm-servado; (ráða sig í -) sin
dungigi en hejmservadon (kiel servistinon); (setja hermenn á -) kantonmenti.
vistarvera f loĝado, restado; loĝejo, -loko, restejo, ĉambro.
vistir fpl (matföng) provianto, manĝprovizoj, provizoj de nutraĵo.
vit -s n (viska, mann-) saĝ(ec)o; (vitsmunir) intelekto; (gáfur, greind) inteligenteco; (hyggju-,
hyggindi, brjóst-) prudento; (skyn, skynsemd) racio; (skilningur) kompreno; (vitneskja) sci-o, ado; -aĵo, kono, scikono; (skilningar-) senso, sentumo, nazo kaj buŝo; (hafa - á) kompreni, esti
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saĝa pri; (vel -i borinn) inteligenta, saĝa; (ganga af -inu) perdi la saĝon, freneziĝi; (milli -a)
duonkonscia.
vita veit, vissi, vitað v scii; (horfa, snúa) rigardi, troviĝi en direkto al, fronti kontraŭ; (láta -) sciigi;
informi; komuniki; (- af sér) esti (plen)konscia, havi plenan konscion; (- á e-ð) antaŭsigni,
aŭguri.
vitamál npl lumturaj aferoj.
vitamálastjóri m direktoro (administranto) de (departemento pri) lumturaj aferoj.
vitanlega adv (auðvitað) (mem)kompreneble; (mér -) laŭ mia scio.
vitavörður m lumtura (semafora) gardisto, lumturgardisto.
vitfirringur -s, -ar m frenezulo.
vitfirrtur adj freneza.
viti -a, -ar m (vitaturn) lumturo; (merkistöng, götu-) semaforo; (eldur) signalfajro; (fyrirboði)
(antaŭ)signo, aŭguro.
vitja -aði v (heimsækja) viziti; (sækja) venigi; konsulti kuraciston; (gá að) prizorgi; superrigardi.
vitlaus adj (brjálaður) freneza; (hamslaus, trylltur) furioza, senbrida, nebridebla, pasie (senbride,
freneze) kolera; (heimskur) malsaĝa, malinteligenta, stulta; (heimskulegur) senracia,
senprudenta, stulta; (rangur) neĝusta, nekorekta; (- í e-ð) pasia, havanta pasion al (por) io; (verða
-) freneziĝi; furioziĝi.
vitleysa -u, -ur f (brjálsemi) frenez-o, -eco; -aĵo; (heimska) malsaĝ(ec)o, stult-eco; -aĵo; (fjarstæða)
absurdaĵo; (þvættingur, bull) sensencaĵo, galimatio; (óráð) deliro; (öfgar, hófleysi)
ekstravaganco, eksceso; (villa) eraro.
vitmaður m saĝulo, inteligenta homo.
vitna -aði v atesti, fari ateston; (- í e-ð) citi.
vitneskja -u f (ek)scio, sciaĵo, inform(iĝ)o; (fá -ju um e-ð) (ek)sciiĝi pri, ricevi sciaĵon (informon,
sciigon) pri, fariĝi scianta pri, esti sciigita (informita) pri.
vitni -is, - n (vitnisburður) atesto; (vottur) atestanto.
vitorð n scio, kono; kunscio; kunkrimo; (á fárra (margra) manna -i) sciata (konata) de (mal)multaj;
(í -i með) kunscii (kunkulpi, kunkrimi) kun, esti ies kunscianto (kunkulpanto, kunkrimanto).
vitrast -aðist v vizii, (re)aperi.
vitringur -s, -ar m saĝulo.
vitrun -ar, -anir f vizio, (sonĝa) aper(aĵ)o.
vitskertur adj freneza, perdinta la saĝon.
vitsmunalegur adj intelekta.
vitsmunir mpl intelekto; inteligenteco, saĝ(ec)o, prudento.
vitund -ar f (vitneskja) scio; (með-) konscio; (samviska) konscienco; (ögn) iometo, peceto; (gegn
betri -) kontraŭ (pli)bona (pura) konscienco; (ekki -) tute ne.
vitur adj saĝa; prudenta.
viturlegur adj saĝa; racia; prudenta.
vídd -ar, -ir f vast(ec)o; etendiĝo; (yfirgrip, víðátta) amplekso; (stærð, víðerni, rúm-) dimensio; la
tri dimensioj.
víð n (á - og dreif) dis-e, -a, dise lokita, dismetit-e, -a, dissemit-e, -a, ĉirkaŭ-ĵetit-e, -a; vast(lok)e;
(dis)vaste paroli.
víða adv multloke, en multaj lokoj; vaste; (víðast hvar) en plej multaj lokoj, preskaŭ ĉie.
víðavangshlaup n terenvetkur(ad)o.
víðavangur m vasta (libera) kampo, libera tereno, loko sub libera ĉielo.
víðátta -u, -ur f vasteco; (vasta) etendaĵo; amplekso.
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víðfeðmur adj (mult-, grand-)ampleksa.
víðfrægja v (dis)famigi, disvastigi ies renomon, glori.
víðir -is m saliko; (sviga-) vimeno.
víðitág f vimeno.
víðsvegar adv disvaste; ĉien disvastigi; en ĉiuj(n) direktoj(n), ĉiudirekten.
víðsýni n vasta (ampleksa) elrigardo (vidaĵo, perspektivo); vastvido, ampleksvido, larĝvido.
víðtækur adj vasta, (vast-, mult-)ampleksa.
víður adj vasta; malstrikta; ampleksa.
víf -s, - n virino; edzino.
vífilengjur fpl ĉirkaŭparoloj, evitema (artifikema) respondo.
vífinn adj pasia (inklina) al virinoj, havanta pasion por virinoj, voluptema.
víg -s, - n (bardagi) batalo; (manndráp) (homo)mortigo; (standa vel að -i) esti (stari) en bona
pozicio (situacio).
vígaferli npl batalado; hommortigado, militado.
vígahnöttur m meteoro; (loftsteinn) meteorŝtono, aerolito.
víga-hugur m, -móður m militema humoro, batalemo.
vígamaður m batalisto; militanto.
vígbúa v militpretigi, militprepari; mobiliz(ad)i; (vopna) armi.
vígbúnaður m milit-prepar(ad)o, -pretigo, armado; mobilizado.
víggirðing f defendbarilo, remparo; (þvergirðing, strætisvirki) barikado.
vígi -is, - n fortikaĵo; defendejo; (horn-, múr-) bastiono.
vígindi npl teks(ec)o.
vígja -ði v (helga; - til prests) konsekri; ordinigi; (opna hátíðlega, - brú) inaŭguri; (vígt vatn)
konsekrita (sankta) akvo.
vígskarð n krenelo.
vígslubiskup m subepiskopo; sufragano, ordiniga episkopo.
vígstöðvar fpl batalkampo; (fremsta víglína) (batal)fronto.
vígsvið n areno; batalkampo, batalejo.
vígtönn f hakdento; dentego.
vígur adj (vel vígur) lerte -, bone batalanta.
vígvöllur m batalkampo; areno.
vík -u, -ur f golfeto.
víking -ar f vikinga (korsara, pirata) veturado, mara rabado (ekspedicio).
víkingur -s, -ar m vikingo; korsaro; mara rabisto.
víkja vék aŭ veik, vikum, vikið v (gefa eftir, láta undan) cedi, cedi sian lokon; (- frá, til hliðar) iri
(sin movi) flanken, flankeniri, cedi lokon al; (- (fara) frá e-m) foriri (sin movi (moviĝi) for) de
iu, forlasi iun; (- af réttri braut) (de-, for-) flankiĝi, devojiĝi, dekliniĝi de la ĝusta vojo; devii de
virta vojo; (- sér að e-m) sin turni al iu; (- úr embætti) forlasi sian oficon, elofic-iĝi; -igi, eksoficiĝi; -igi; abdiki; (- hestinum úr vegi) turni (movi) la ĉevalon el la vojo (flanken), flankenigi la
ĉevalon; (- að, minnast á) tuŝi, mencii; aludi; (- e-m e-u) donaci; (hvernig víkur því við) kio estas
la kaŭzo.
víla -di v plendi; lamenti; (- ekki fyrir sér) ne heziti, ne fari al si skrupulon pri.
víma -u f ebri(ec)o; kapturn(iĝ)o.
vín -s, - n vino; (brenni-) alkoholaĵo, brando; (við -) ebri(et)a.
vín(sölu)bann n vendmalpermeso de alkoholaĵoj.
vínandi -a m alkoholo.
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vínber n vinbero.
vínberja-klasi m, -köngull m grapolo da vinberoj (de vinbero), vinberaro.
vínberja-lögur m, -safi m suko el vinberoj, mosto.
vínedik n vinagro.
vínekra f vinber-ejo, -kampo, -ĝardeno, vitokreskaĵo.
vínföng npl alkohola trinkaĵo, provizo de vino (da vinoj).
víngarður m vinberĝardeno.
vínrækt f vinberkultur(ad)o.
vínsýra f vinacido.
vínviður m vinber-ujo, -arbeto, vito.
vír -s, -ar m drato, metalfadeno.
víravirki n filigrano.
vís adj (viss) certa, senduba, ne(pri)dubebla; (vitur) saĝa; scianta; (verða e-s -ari) sciiĝi (certiĝi) pri,
konstati; (ganga að e-u -u) supozi (kalkuli, preni) kiel certa (senduba, en certa loko); (að vísu)
certe; ja.
vísa -aði v (sýna, benda á) montri, indiki, direkti; (snúa) turni, direktiĝi, rigardigi; (- frá)
malakceptigi, rifuzi allason; forpeli; (- til e-s) referenci; citi; (- úr vist) forpeli (eksigi) el servado
(ofico), maldungi.
vísa -u, -ur f strofo, kvarverso; stanco; kanteto.
vísbending f signo, antaŭsigno; averto; signalo.
vísdómstönn f saĝodento.
vísdómur m saĝeco; sciado; konado.
vísifingur m montra fingro.
vísindafélag n scienca societo (asocio); akademio.
vísindagrein f branĉo de scienco, scienca fako.
vísindastofnun f scienca instituto.
vísindi npl scienco.
vísir -is, -ar m (frjóangi, - að beri; byrjun) ĝermo, burĝono, nematura bero; rudimento; (á klukku)
montrilo; (á sólúri) ombroĵetilo, gnomono; (konungur) reĝo.
vísitala f indiknombro de prezoj (kostoj), prezindika nombro.
vísitasía -ur, -ur f inspektado, inspekta vizitado.
vísitéra -aði v inspekte viziti.
víst adv (vissulega) sendube; ja; (líklega) eble, supozeble.
vísundur -s, -ar m bisono.
vísuorð n (ljóðlína) verso, stroflinio.
vísvitandi adj konscia, intenca.
víta -ti v riproĉi; puni.
vítaverður adj riproĉinda, puninda, meritanta punon (riproĉon).
víti -is, - n (hegning) puno; (sekt) punpago, monpuno; (afglöp) peko, eraro, kulpo; (hel-) infero;
(sjálfs eru -n verst) plej malbona faro estas propra eraro; (til þess eru -n að varast þau) tial
punpago por gardi sin en ago.
vítissteinn m infera ŝtono, lapiso.
vítisvél f meĥanika bombo, infera meĥanismo.
víxilbanki m ĝirobanko.
víxill -ils, -lar m kambio; trato; rimeso; (gefa út, samþykkja, framselja, afsegja víxil) eldoni
(akcepti, ĝiri, protesti) kambion; (skrifa á víxil) ĝiri, surdorsi, surdorseskribi.
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víxl npl (skipti) (inter)ŝanĝiĝo; (á -, til skiptis) altern-e, -a; (gagnkvæmt) reciprok-e, -a.
víxla -aði v (skipta) ŝanĝi; (skiptast á) alterni; (setja á víxl) alterne meti, alternigi; (krossleggja)
kruc(ig)i; (víxlaður, um hest) falspaŝa, erarpaŝa, ŝanĝema en sia paŝado.
víxlari -a, -ar m monŝanĝisto, bankiero.
víxlfrjóvgun f krucfekund-igo, -iĝo, krucigo de rasoj.
víxlleggja v kruc(ig)i (manojn, krurojn).
víxlrím n krucaj rimoj.
víxlspor n falsa (erara, flanka) paŝo, ŝanĝpaŝo; heterogena ago.
víxlstraumur m alterna kurento (elektra fluo).
voð -ar, -ir f (ofinn dúkur) teksaĵo; tuko; ŝtofo; (segl) velo; (net) (fiŝ)reto.
voðalegur adj terura; danĝera; danĝerega.
voðaskot n akcidenta pafo.
voðfelldur adj mola; dolĉa.
voði -a, -ar m danĝero; (fara sér að voða) sin endanĝerigi, veni (fali) en danĝeron, sin meti en
danĝeron de morto; sin (akcidente) vundi, esti nesingarda.
vofa -ði v (- yfir) pendi (ŝvebi) super iu, minaci.
vofa -u, -ur f fantomo, fantoma aperaĵo; reaperanto.
vog -ar, -ir f pesilo.
voga -aði v (þora) kuraĝi; (hætta á) riski; (dirfast) aŭdaci.
vogarskál f pesiltaso.
vogarstöng f levstango; vekto; (aflraunastöng) haltero.
voggrís m (okul)akno, pusa akno.
vogrek n alflosanta drivrubo, ŝipruinaĵo.
vogskorinn adj tratranĉita (distranĉita) de fjordoj kaj golfetoj, bordo(tra)tranĉita.
vogur -s, -ar m (vík) golfeto, malgranda golfo; (gröftur) puso.
vokka -aði v (- yfir) (zigzage, kroze) ŝvebi super; atendi.
vola -aði v lamenti, plende vekrii, ploreti.
voldugur adj potenca; (stór) kolosa, giganta, grandega.
volgur adj varmeta.
volk -s, n laciga ĵetiĝado (sur maro), peniga fortostreĉado.
volka -aði v ĉifi; malpurigi.
volæði -is n mizero, ekstrema malriĉeco.
von -ar, -ir f espero; (eftirvænting) atendo; (sem - var til) kiel atendite, tute nature; (eiga - á e-u)
atendi; (þegar minnst - varir) neatendite, senatende; surprize; (vonum framar) super ĉiu espero,
pli ol oni atendis; (- bráðara) post momento, tre baldaŭ; (gera sér - um) fari al si (havi) esperon;
atendi.
vona -aði v esperi; (vænta, vonast eftir) atendi.
vonardraumur m revo.
vonarvölur m bastono de la almozisto (espero); (komast á vonarvöl) fali en mizeron (de la almoz(pet)ado), fali en staton de almozulo.
vonbiðill m (atendanta) aspiranto.
vonbrigði n seniluzi-igo; -iĝo, el-, dis-rev-iĝo; -igo.
vondur adj malbona; (reiður) kolera; malbonhumora; (illgjarn) malbonfarema, malica; (erfiður)
malfacila; (óhentugur) netaŭga; nekonvena; neoportuna.
vonlaus adj senespera, perdinta ĉiun esperon.
vonska -u f malboneco; malbonfaremo, malico; malbonhumoro, malafableco; kolero.
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vopn -s, - n armilo, batalilo; (leggja niður -) lasi la armilojn.
vopna -aði v armi, provizi per armiloj; (af-) malarmi, senarmigi.
vopna-brak n, -gnýr m armiltintado, bruo (tintado) de armiloj (glavoj).
vopnabúr n armil(proviz)ejo, arsenalo.
vopnahlé n militpaŭzo, batalpaŭzo.
vopnaviðskipti npl (inter)batalo; (skylming) skermado.
vopnfimur adj lerta batalanto per armiloj, lerta manipuli (manuzi) armilojn, lerta skermisto,
skermartisto.
vor pronposes nia.
vor -s, - n printempo; (í -, að vori) venontan (proksiman) printempon; (í - sem leið) pasintan
(lastan) printempon; (um -ið) en (dum) la printempo.
vorboði m aŭguro (antaŭsigno (antaŭ(d)iranto, profeto)) de (pri) la printempo.
vorkenna v kompati (iun, al iu, ies malfeliĉon), senti kompaton (al iu).
vorkunn -ar f kompato; kunsento; (virða e-m e-ð til -ar) taksi kun indulgo (simpatio, bonvolo,
toleremo); (e-m er -) iu estas ekskuzinda (pardoninda).
vorkunn-látur, -samur adj kompat(em)a; indulg(em)a; tolerema.
vos -s n, vosbúð f laciga laboro, en malsekaj vestoj, tramalsekeco.
vothey n malseka fojno; (súrhey) fermentinta (ensiligita) fojno.
votheysgryfja f silo.
votlendi -is, n malseka (marĉa) grundo (lando, tero).
votta -aði v atesti, fari ateston; (sanna) pruvi, montri; konstati; (það vottar fyrir e-u) montriĝas
(post)signo (rudimento) de io, io montras signon (indicon) de io; (láta í ljós, sýna, - þakklæti)
esprimi (montri) (sian) dankon.
vottfastur adj certigita (firmigita; pruvita) per atestantoj, ateste certigita, farita (donita) en ĉeesto de
atestantoj.
vottorð n atesto; (skírteini) diplomo; atestilo (pri ekzameno).
vottur -s, -ar m (vitni) atest-o; -anto; (merki, bending) signo; indico; spuro; (sönnun) pruvo.
votur adj malseka.
votviðri -is n malseka (pluva, pluvoplena) vetero.
voveiflega adv (skyndilega) subite, neatendite; (deyja -) morti akcidente, morti pro stranga
(mistera, terura) okazaĵo.
væður adj (tra)vadebla.
vægð -ar f indulgo.
vægðarlaus adj senindulga, senkompata, severa, rigide malmilda.
vægja -ði v (þyrma) indulgi; (láta undan) cedi, ne kontraŭstari.
vægur adj indulg(em)a, milda, malsevera.
væla -di v (kveina, skæla) plende krii, vekrii, lament(ad)i; plorkrii, ploraĉi; (plende) ploreti,
plorplendi; (um dýr) (plende) bleki, ululi.
væminn adj naŭza.
væna -di v (- e-n um e-ð) alude kulpigi (akuzi) iun pri io.
vænd f, vændir fpl (eiga e-ð í vændum) atendi ion.
vændi -is n prostituado, amovendado.
vændiskona f malĉasta virino, malĉastulino; voluptvendistino, publikulino, prostituitino,
amovendistino; amaĵistino, amorantino.
vængjahaf n enverguro, longo de la etenditaj flugiloj.
vængjatak n movo (svingo, bato) de la flugilo.
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vængur -s, -ir m flugilo; (- á hurð o. fl.) alo; flugilo, klapego.
vænlegur adj esperdona, esperiga, promesa; belaspekta, bonaŭgura.
vænn adj (góður) bona, bonkora; afabla; (fríður) bela; (sterkur, um hluti) bonkvalita, forta, solida;
(stór, feitur, um dýr) granda, grasa, dika; (væni minn) mia kara, karul(in)o; (þykja vænt um e-ð)
tre ŝati, ŝategi, alteŝati, ŝati kare, io estas tre kara al iu; ami; esti amata.
vænta -i v esperi; atendi.
væntanlegur adj (sem beðið er eftir) atendata; (hugsanlegur) eventuala; estonta.
vær adj trankvila; paca; kvieta; (vera ekki vært við e-ð) ne povi elteni (toleri) ion; (- svefn)
trankvila (dolĉa) dormado.
værð -ar, -ir f trankvileco; paco; kvieteco; ripozo; dormo.
væringar fpl malpaco; interdisputo, konflikto.
væru-gjarn, -kær adj komfortema, ripozema, kvietema.
væskill -ils, -lar m malfort(ik)ulo.
væta -ti v (gera votan) malsekigi.
væta -u, -ur f malsek(ec)o; malseka vetero, pluvo.
vætla -aði v gutumi, el-, tra-guteti, el-, tra-, mal-sorbiĝi, ŝvitiĝi.
vætt -ar, -ir f centfundo.
vöðla -aði v kunpremi, rapide kunruli (kun-; ĉirkaŭ-volvi), ĉife kunpaki.
vöðuselur m grenlanda foko.
vöðvateygjur fpl streĉado de la muskoloj, spasmo.
vöðvaþráður m muskola fibro.
vöðvi -a, -ar m muskolo.
vöflur fpl (vandræði) embaras(iĝ)o, konfuz(iĝ)o, perplekso.
vöggubarn n infaneto (en lulilo), bebo, suĉinfano.
vöggu-ljóð n, -vísa f lulkanto.
vök vakar, vakir f truo (aperturo, malfermaĵo) en glacitavolo; (eiga í - að verjast) esti en prema
embaraso (dilemo, situacio), esti forte premata.
vökna -aði v malsekiĝi, fariĝi malseka.
vökumaður m gard-anto, -isto, gardostaranto.
vökva -aði v akv(um)i; priverŝi, surverŝi, aspergi per akvo.
vökvi -a, -ar m fluaĵo, likvaĵo; akvo; (safi) suko.
vökvunarkanna f akvumilo, priverŝilo; aspergilo.
völ f (kostur) elekto (inter du decidoj); alternativo; elvojo.
völlur vallar, vellir m kampo; (slétta) ebenaĵo, ebena grundo; (leggja að velli) faligi; mortigi; (þéttur
á velli) firma sur la piedoj; (mikill á velli) altstatura, granda.
völtrur fpl rulcilindro, rulstango, rulŝtipo.
völundarhús n labirinto.
völundarsmíð f majstraĵo, arta (majstra) labor(it)aĵo.
völundur -ar, -ir m (völundarsmiður) majstro, art(ism)a fakisto (metiisto).
völur valar, velir m cilindro.
völva -u, -ur f antaŭdiristino, divenistino.
vömb vambar, vambir f ventro, stomako.
vömm vammar, vammir f difekto, makulo (sur la honoro), malhonoro, hontindaĵo, hontinda faro
(ago); (hand-) fuŝ-aĵo, -laboro, mallerta (hontinda) labor(aĵ)o; neglekto, flankelaso.
vöndull -uls, -lar m rulaĵo, (kun)volvaĵo, (kunvolvita, kunligita) fasko, tufo, kunligaĵo.
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vöndur vandar, vendir m (hýðingar-, sófl) vergo; verg-, branĉbalailo; vergfasko, branĉfasko;
(knippi, blóm-) fasko (garbeto, kunligaĵo) da floroj, bukedo.
vöntun -ar, vantanir f manko, nesufiĉo.
vör varar, varir f lipo (supra, malsupra); (lending) (ŝirma) albordiĝejo.
vörður varðar, verðir m (gæsla) gard(ad)o; (varðmaður) gardanto, -isto, -ostaranto; (standa vörð)
gardo-, garde-stari, stari (deĵori) sur gardo, garde deĵori; posteni.
vörn varnar, varnir f defendo; (hlíf; vernd) ŝirmo; protekto; (varnaraðgerðir í hernaði) defensivo; (í máli) pledo, defendo; (afsökun, réttlæting) ekskuzo, senkulpigo, pravigo; apologio.
vörslubanki m ĝirobanko, konserva banko, cirkuladobanko.
vörslugarður m digo; (hafnar) ĝeto, moleo.
vörslur fpl gard(ad)o, konserv(ad)o.
vörsluskurður m defendfosaĵo; tranĉeo.
vörubirgðir fpl varoprovizo, provizo de varoj, stoko.
vöruhús n magazeno.
vörumerki n fabrikmarko.
vörumiði m etiketo.
vörumiðlari m makleristo.
vöruskiptaverslun f interŝanĝkomerco.
vöruskrá f listo da varoj; varoregistro; (hleðslu-, farm-skírteini) ŝarĝlisto, ĉarto; (farmreikningur)
fakturo.
vörusýning f ekspozicio (elmontrado) de varoj; (markaður) foiro.
vörutalning f varonombrado, registrado de varoj (inventaro).
vösólfur -s, -ar m bruanta senordulo.
vöttur vattar, vettir m ganto.
vöxtulegur adj grand(kresk)a, alt-, bon-statura, belstatura; majesta.
vöxtur vaxtar, vextir m kresko; -ado; (líkams-) korpa formo, alteco, staturo; (aukning) pli-iĝo, grandiĝo, -multiĝo, -altiĝo, -vastiĝo, -volumeniĝo, -ampleksiĝo, ŝvelo; (í ám) kresko, ŝvelo;
(stærð, magn) grandeco, kvanto; (að (í) vexti) laŭ kresko (staturo); (svo er mál með vexti) la
afero staras tiel; (vextir) rent(um)o.

Y
ybba -aði v (- sig) hirtigi la harojn; sin montri malafabla, montri dentojn.
ydda -aði v pintigi.
yðar pronposes via.
yfir prep kun akuz aŭ dat (uppi -) super; (- um) trans; (- á) sur; (vegna, varðandi) pri; (meir en) pli
(ol); (of) tro-, pli ol sufiĉe; (lesa -) tralegi; (- árið) dum (tra) la tuta jaro; (- borðum) ĉe la tablo;
(láta mikið - sér) fanfaroni, bombasti; esti fiera (malmodesta, aroganta); (láta lítið - sér) esti
modesta (humila); (láta vel -) laŭdi, esti kontenta pri; (láta illa -) mallaŭdi, esti malkontenta pri,
plendi pri; (standa -, vara) daŭri; (sitja - konu) akuŝigi, helpi al akuŝanta virino; (sitja - fé) gardi
(paŝti) ŝafojn; (sitja - í dansi, spilum) pretersidi.
yfirbiskup m ĉefepiskopo; patriarko.
yfirboð n pli alta propono (oferto).
yfirboðari -a, -ar m superulo, mastro, sinjoro; aŭtoritat(ul)o.
yfirborð n supraĵo, surfaco; (hæðarflötur) nivelo.
yfirborðslegur adj supraĵa.
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yfirbót f pentofaro, rebonigo; pento.
yfirbragð n aspekto; mieno.
yfirbuga -aði v venki, superforti, subigi.
yfirburðir mpl supereco; avantaĝo.
yfirbygging f superkonstru(aĵ)o.
yfirdrepskapur -ar m hipokriteco, ŝajnigo.
yfirfatnaður m supervestoj, survestoj.
yfirfljót-andi, -anlegur adj superflua, superabunda, pli ol sufiĉa, sufiĉega.
yfirforingi m supera oficiro (komandanto); (ĉef)generalo.
yfirfrakki m palto, supervesto.
yfirganga v transpasi.
yfirgangur m aroganta konduto, aroganteco, trudiĝemo, perfortemo; (söls) uzurp(ad)o.
yfirgefa v forlasi.
yfirgnæfa v super(eg)i.
yfirgripsmikill adj (mult)ampleksa, vasta.
yfirhershöfðingi m (ĉef)generalo; marŝalo.
yfirheyra v ekzameni.
yfirhúð f (hornhúð) epidermo; (getnaðarlims) prepucio.
yfirhylma v kaŝi, sekretigi.
yfirhöfn f supervesto, surtuto, (palto, mantelo).
yfirkominn adj (for)konsumita, elĉerpita, ellacegita (pro eða de io).
yfirlega f pendado super io, daŭra (diligenta) klopodado (laborado).
yfirleitt adv (almennt, títt) ĝenerale, plej ofte; (að öllu samtöldu) entute.
yfirlið n sveno, sven-iĝado, -falo, sinkopo, senkonsciiĝo; (falla í -) fali svene, svenfali, sveniĝadi,
sinkopi; perdi la konscion.
yfirlit n superrigardo; (ágrip, drög, riss) resumo; skemo; skizo; (útlit) aspekto; (prentað boðs-)
prospekto.
yfirlits prefikso sinoptika; resuma; skema; skiza.
yfirlíta v superrigardi; kontroli; inspekt(ad)i.
yfirlýsing f deklar-o, -acio.
yfirlæti -is n (hylli, atlæti) favoro, afabla traktado, gastamo; (í góðu -) ĝui ies favoron (gastamon,
afablan traktadon); (dramb, hroki) aroganteco, aroganta (fiera, parada, fanfarona, malmodesta)
sinteno.
yfirlætislaus adj senparada, modesta, senpompa.
yfirmaður m superulo, (supera) ĉefo, mastro, sinjoro, estro; (í her) oficiro.
yfirmannlegur adj superhoma.
yfirnáttúrlegur adj supernatura.
yfirráð npl (super)regado, (super)estrado, (super)mastrado; (í her, forusta) (ĉef)komando.
yfirreið f (- biskups) inspekta vizitado.
yfirréttarmálaflutningsmaður m kortuma advokato, advokato ĉe la supera tribunalo (plej alta
(apelacia) instanco).
yfirréttur m supera tribunalo (juĝistaro; juĝistejo), kortumo; (yfir-dómur, -dómstig) plej alta
(apelacia, supera) instanco.
yfirsetufræði fsenfl akuŝarto.
yfirsetukona f akuŝistino.
yfirsjón f (skyssa, afbrot) eraro; delikto, peketo, krimeto; (vangá, -ræksla) pretervido, preterlaso.
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yfirskegg n lipharoj.
yfirskilvitlegur adj supersensa, transcenda, malimanenta.
yfirskin n (átylla) preteksto; (uppgerð, hræsni) afekto, ŝajnigo, hipokriteco; (- guðhræðslu) afekta
(hipokrita) pieco, bigoteco.
yfirskrift f superskribo; rubriko.
yfirskyggja v superombri.
yfirstandandi adj estanta, pasanta, nuna, nuntempa.
yfirstétt f supera klaso.
yfirstíga v superi, superforti; venki.
yfirsæng f surkusenego.
yfirtroðsla -u, -ur f delikto, krimeto, peko, malobeo.
yfirumsjón f superinspekto.
yfirvald n aŭtoritat(ul)o; (distrikta, loka) policestro (vokto, juĝisto).
yfirvarp n (yfirskin) ŝajnigo, afekto, hipokrito; (átylla) preteksto.
yfirvega -aði v konsideri, primediti, pripensadi, atente ekzameni.
yfirvinna f (eftirvinna) ekstra laboro, postlaboro.
yfirvinna v (yfirstíga, sigra) venki, superi; (leggja undir sig) subigi, konkeri.
yfirvofandi adj superpendanta, minacanta.
yfrinn adj tute sufiĉa, abunda, pli ol sufiĉa; tre multa, amasa, svarmanta.
yfrum prep (yfir um) trans; (vaða - ána) travadi la riveron.
ygla -di v (- sig) grimaci, fari malafablan (severegan) mienon; (- brýnnar) sulkigi la brovojn.
ykkar pron (eignarfornafn) via; (pers. forn. eignarf., til -) al vi.
ylgja -u f ŝvel(ad)o, agitiĝo, ŝvela (tumulta) moviĝo.
ylgur -jar, -jar f (úlfynja) lupino.
ylja -aði v varm(et)igi.
ylliviður m sambuko.
ylur -s m varm(et)o, komforta (milda) varmo.
ymja umdi v (hljóma, gjalla) (re)soni, tinti; (drynja, þjóta, niða) muĝi; susuri; zumi; murmureti;
(stynja, emja) ĝemi; lamenti; (umla) murmuri, grunti.
ympra -aði v (- á) tuŝi, tuŝe priparoli, subsugesti, aludi.
ymta -aði v aŭdigi sonon, flustri.
ymur -s m (re)sonado; tintado; muĝ(et)ado; susurado; murmurado; bruado.
yndi -is, - n plezur(eg)o, ĝojo, plaĉo; ĉarmo; (festa -) trovi plaĉon ie (en io), senti sin komforte
(hejmece) ie; (hafa - af e-u) ĝui (havi, senti, trovi, ricevi) plezuron (ĝojon) en io (ce io, el io);
(njóta -s e-s) ĝui ies ĉarmon (plezuron); (njóta -s með e-m) ĝui ies amon, ĝui volupton kun iu.
yndisfagur adj ĉarme (rave) bela.
yndislegur adj ĉarma, plezurega; rava; gracia.
yndisþokki m ĉarmo; gracieco.
yngis-maður m, -mær f junul(in)o, fraŭl(in)o.
yngja -di v rejunigi.
ynnilegur adj kor(eg)a, intima; sincera; amik(ec)a; (biðja ynnilega) insiste peti.
yppta -i v levi (la ŝultrojn).
yrða yrti v (- á e-n) alparoli, direkti sian parolon al.
yrðlingur -s, -ar m vulpido.
yrja urði v skrapi.
yrjóttur, ýróttur adj koloraspergita, kolormakuletita.
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yrkisefni n temo (subjekto, motivo) de verko (poemo, versaĵo).
yrkja orti v (- ljóð) versfari, verki, (fari) poemojn (versaĵojn); (- jörð) kulturi; (- lof) verki laŭdan
poemon, panegiri; (- níð) verki mallaŭdan poemon, paskvili.
yrmlingur -s, -ar m vermeto; juna serpento (kolubro, vipuro), serpentido.
ys yss m bruo, brua dismovado (ĉirkaŭkurado).
ysta -i v kaze-igi; -iĝi; koagul(iĝ)i.
ysti adj ekstrema, plej malproksima, plej fora; plej ekstera.
ystingur -s m kazeo.
ystir -is m (hleypir, ostefni) kazeigaĵo; kazeino.
ytri adj pli ekstera; pli malproksima, pli fora.
yxn npl bov-oj, -aro, kornbestoj.
yxna adj bovodezira.
Ý
ýfa -ði v hirtigi (harojn); (dis)taŭzi; malglatigi, tirskui, agiti; (- ló, strjúka öfugt) kuspi; (- upp sár,
sorg) reŝiri; reveki.
ýkja -ti v tro-igi, -grandigi, -fortigi; (tala í öfgum) hiperboli, ekscesi (en sia parolo), ekscesigi (sian
parolon).
ýla -di v (ýlfra) ululi, hurli; lamentululi; (blístra, hvína) fajfi.
ýlda -u f putr-(iĝ)o; -aĵo.
ýldulykt f putrodoro.
ýlustrá n fajfherbero.
ýmis pron, ýmislegur adj diversa, divers-speca, -maniera, varia; (ýmislegt) diversaĵo.
ýmist .... eða konj jen .... jen.
ýr ýs m (ýviður) taksuso.
ýra -ði v (strá) dis-, sur-, superŝuti; (væta, dreypa) gutigi (akvon), verŝi pogute (en gutoj); aspergi
(florojn per akvo); ŝprucigi; (drjúpa) guti, fali pogute (en gutoj); el-, tra-guteti; (það ýrir úr
loftinu) (ek)gutetas pluvo, pluvetadas; (bletta) aspergi per koloro (makuletoj), kolor-aspergi (makuleti).
ýsa -u, -ur f eglefino.
ýskra -aði v grinci, eligi akran (akutan) sonon.
ýta -u, -ur f (jarðýta) buldozo; ŝovilo.
ýta ýtti v (mjaka) ŝovi; (hrinda) puŝi; (- undir, hvetja) instigi, puŝi (iun) al ago, impulsi.
ýtar mpl viroj; homoj.
ýtarlegur adj detala, preciza kaj kompleta.
ýtrasti adj ekstrema; (til hins -a) ekstreme, ĝis ekstremo.
ýviður m (ýr) taksuso.
Þ
það pron (persónuforn.) ĝi; (ábendingarforn.) tiu; (óákv. fornafn, ekki notað í esp., það rignir)
pluvas.
þaðan adv de tie, de (el) tiu loko; (- í frá) (ek)de tiam, (de)post tiu tempo, post tio.
þagga -aði v silentigi.
þag-máll, -mælskur adj diskreta; sekretema; silent(em)a, malbabilema.
þagna -aði v silentiĝi, fariĝi silent-a, -e.
þagnargildi n silento.
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þagnarmerki n paŭzosigno, signo de paŭzo (silento).
þagnarstund f paŭzo; momento (intervalo, intertempo, interspaco) de silento.
þak -s, þök n tegmento.
þaka þöku, þökur f tavol(pec)o da razenaĵo, tegrazenaĵo.
þakbrún f tegmentrando.
þakgluggi m tegmenta fenestr(et)o, luko.
þakhella f (úr flögusteini) ardezo; (úr leir) tegolo.
þakherbergi n subtegmenta ĉambro; mansardo.
þakjárn n tegmenta ferlado, onda lado.
þakka -aði v danki, esprimi (fari, montri) dankon (al); (eiga e-m e-ð að -) ŝuldi dankon al, danki ion
al iu; (vera e-u að -) danke al, dank’al, danke; (ég -) dankon, mi dankas.
þakkargerð f dank-ado, -ofaro, -esprimo.
þakklátur adj dank(em)a.
þakklæti -is n dank(em)o.
þakksamlega adv dankeme, dankoplene, kun danko.
þakrenna f tegmenta defluilo.
þakspónn m ŝindo.
þamba -aði v trinkegi, trinki en longaj tiroj, gluttrinkadi.
þan -s n (teygja, seigja) elasteco; streĉebl(ec)o, etendebl(ec)o; (útþensla) dilat(iĝ)o; ekspansio, dis-,
pli-vastiĝo, -etendiĝo; (teyging, span) streĉ(ad)o, etend(ad)o.
þang -s n (þari) mara algo; (blöðru-) fuko; (marhálmur) zostero.
þangað adv tien; (- til) ĝis; (hingað og -) dise(n), en ĉiuj(n) direktoj(n); dis-metita, -semita, -lokita.
þankastrik n streketo.
þanki -a, -ar m penso; (í þungum þönkum) en profunda (enprofundiĝinta en, absorbita per) pensado
(meditado).
þannig adv tiel, tiamaniere; jene.
þanþol -s n elasteco; streĉebl(ec)o; etendebl(ec)o; dilatebl(ec)o.
þar adv tie, en tiu loko; (- af, af því) de tio, el tio; pro tio; (- á ofan, - að auki) cetere, krome, krom
tio, plie; (- sem) kie; (með því að) ĉar; pro tio ke; estante; (- til) ĝis.
þarf(leg)ur adj utila.
þarfagripur m utila objekto.
þarfi -a, m (gagn, nytsemi) utilo; (þörf) bezono; (nauðsyn) neceso.
þarf-indi npl, -ir fpl bezon(aĵ)o; neces(aĵ)o; necesbezono.
þarfnast -aðist v bezoni; necesigi.
þarfur adj utila.
þari -a, -ar m mara algo, fuko.
þarlendur adj enlanda, tiulanda; indiĝena.
þarmur -s, -ar m intesto.
þarna adv tie; jen.
þau pron pers ili.
þauf -s n longedaŭra klopodado.
þaul(i) -a m (læra, lesa í þaula) tute ellerni, lerni parkere (ĝisfunde); (spyrja í þaula) detale
demandadi, krucdemandi, plagi per demandoj.
þaulsætinn adj daŭre-, longe-sid-ema, -anta, (-rest-ema, -anta).
þaul-vanur, -æfður adj treege lerta (pro longa praktikado), rutinita.
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þá adv tiam, en tiu tempo, tiutempe, tiumomente, tiufoje; tiun fojon; (- er) kiam; (- samt) tamen;
(því næst) tiam; poste; post tio; nun; (komdu -) venu do.
þáfortíð f pluskvamperfekto.
þáframtíð f futuro pasinta.
þága -u, -ur f bono; utilo; profito; intereso.
þágufall n dativo.
þátíð f pasinta tempo; preterito, imperfekto.
þátttaka f partopreno.
þáttur -ar, þættir m (í kaðli, bandi) ŝnurero, faden(er)o, ero de ŝnur(eg)o (fadeno), fibro; (í bók)
sekcio, parto de libro, ĉapitro; (í leikriti) akto, dramparto, parto de teatraĵo (dramo); (hlutdeild)
parto; partopreno; (taka þátt í) partopreni.
þáverandi adj tiama, tiutempa.
þefa -aði v flari.
þefdýr n mefito.
þeffæri -is, - n flarorgano(j).
þefgóður adj bonodora.
þefillur adj malbonodora.
þefköttur m cibet(kat)o.
þefur -s m odoro.
þefvís adj kun akra (subtila) flar-o, -sentumo, -kapablo.
þegar adv (nú -) jam; (- í stað) tuj.
þegar konj kiam.
þegja þagði v silenti; (- yfir) prisilenti, teni sekreta (en sekreto), esti diskreta; (- e-ð fram af sér)
ignori, neglekti per silento.
þegjandalegur adj silent(em)a, malparolema, malbabilema.
þegn -s, -ar m civitano; regnano; regato; sociano.
þegnfélag n socio.
þegnskapur -s m (heiður) honoro; (hollusta) lojaleco, civitana virto (fideleco), civitismo.
þegnskylda f civitana (socia) (servo)devo.
þegnskylduvinna f civitana devoservo.
þei interj silent-on, -u.
þekja -u, -ur f (þak) tegmento.
þekja þakti v (setja þak á) tegmenti; (klæða) tegi; (hylja) kovri.
þekkilegur adj plaĉa, bel(aspekt)a.
þekking -ar f sci(ad)o, kon(ad)o.
þekkja -ti v koni; (- á e-u, samsemja) identigi; rekoni; (- sig, átta sig) sin orienti, rekoni lokon; (sundur, - e-ð frá e-u) distingi ion de io (disde io, el (inter) io), eldistingi; ekkoni.
þekkjast -tist v koniĝi; koni unu la alian; (fallast á) konsenti (pri); akcepti; (hún vildi ekki - hann) ŝi
ne volis akcepti lin (lian amon), li ne trovis (akiris, renkontis) plaĉon ĉe ŝi (en ŝiaj okuloj).
þekkur adj agrabla, plaĉa, ŝatata; kara; ĉarma; (um börn, þægur) bon(kondut)a, obeema.
þel -s n (ull) delikata lano, sublano, lana lanugo; (hugarfar) animsento, (kor)inklino, bonvolo,
favor(inklin)o, korfavoro, bonkora sento; (á næturþeli) dum, en (la) nokto, nokta tempo.
þeldökkur adj malhelhaŭta.
þeli -a m (klaki) frosto en la grundo; malvarmo; (fyrir brjósti) muka ŝvelaĵo en la brusto.
þemb-a -u, -ur f, -ingur -s, -ar m ŝvel(ad)o, pufiĝo (de la ventro).
þembingsreið -ar f konstanta trotrajdado.
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þengill -ils, -lar m reĝo.
þenja þandi v (dis)streĉi, (dis)etendi; dis-, pli-vastigi; ŝveligi, pufi; dilati; ekspansiigi.
þensla -u, -ur f disstreĉiĝo, disetendiĝo, dis-, pli-vastiĝo; ŝvelado, pufiĝo, dilatiĝo, ekspansio.
þerna -u, -ur f servistino; (kría) ŝterno, mara hirundo.
þerra -(a)ði v (þurrka, láta þorna) sekigi; (þurrka af) (for)viŝi, frotviŝi; (með þerriblaði) (el)sorbi.
þerripappír m sorba papero, inksorbilo.
þerrir -is, -ar m sek(ig)a vetero; (breiða til þerris) sterni ion por sekigi (ĝin), - por ke ĝi sekiĝu.
þessi pron tiu; (- hérna) ĉi tiu, tiu ĉi.
þess-konar, -kyns adj tia, tiela, tiaspeca, de tia speco.
þesslegur adj tia, tiela, laŭ (de) tia aspekto.
þetta pron (óákv.) tio; tio ĉi, ĉi tio; (ákv., þetta(ð) barn) tiu (infano).
þeyr þeys m degela vetero (vento), feno.
þeysa -ti v rapidegi, rapidege rajdi, spronrajdi, galopadi, flugrajdi; ŝtormi, impeti, impete kuri
(rajdi); (- upp) (el)ŝprucigi, (el)sputi.
þeysinn adj venta (ŝtorma) kaj pluva.
þeyta þeytti v (kasta) ĵetegi, (sving)ĵeti; turnsvingi; (- lúður) blovsonigi trumpeton, blovi per (en)
trumpeto; (- rjóma) (ŝaŭm)kirli (kremon); (þeytast) (turn)svingiĝ(ad)i; ekĵetiĝi, ekkuregi.
þeytispjald n turnsvingilo, svingtabuleto.
þéna -aði v (þjóna) servi; (gagna) utili, esti oportuna (avantaĝa); (græða) gajni, profiti.
þéra -aði v diri „vi“ (anstataŭ ci).
þétta -aði v (þjappa saman) densigi; fari (igi) kompakta; (- rifu, skip) ŝtopi (plenigi) fendon (truon);
kalfatri; (sam-, í eðlisfræði) kondensi.
þéttbýll adj dense (kompakte) loĝata.
þéttir -is, -ar m densigilo; kondensatoro; (skyr-) kazeigaĵo.
þéttur adj densa; kompakta; (vatns-) akvorezista, nepenetrebla de akvo; (loft-) hermetika; (- fyrir, á
velli, í lund) firma, rezista; malfacile movebla (persvadebla); solida, stabila; korpulenta; peza;
forta.
þéttvaxinn adj (um skóg) densa, dense kreskinta; (um menn) fortstruktura, dikstruktura, diktrunka,
forttrunka, dika, korpulenta.
þið pron vi.
þiðna -aði v degeli.
þiður -urs, -rar m (fugl) urogalo.
þiggja þá, þágum, þegið, aŭ, þáði v (taka á móti) akcepti; (fá, - að gjöf) ricevi (kiel) donacon; (ekki) malakcepti, rifuzi (akcepti ion).
þiggjandi -a, -endur m ricevanto; (í málfr.) dativo.
þil -s, - n vando, maldika ligna mureto; panelo.
þilfar -s, -för n ferdeko.
þilja -aði v (klæða) tegi per lignaj tabuloj; (- sundur) apartigi per vando (lignaj tabuloj).
þilja -u, -ur f murlignaĵo, ligna tabulo; (þiljur) lignaj tabuloj, vando; ferdeko.
þilskip n ferdeka ŝipo (boato).
þind -ar, -ir f diafragmo.
þindarlaus(t) adj senlac-a, -e, nelacigebl-a, -e, persist(eg)-a, -e, senspir-a, -e; senhalte, senripoze,
senĉese.
þing -s, - n (samkoma, ráðstefna) (konsiliĝa, konferenca, diskuta) kunveno, kunsido, renkontiĝo;
konferenco; kongreso; (löggjafar-) leĝodona kunsido, parlamento; (kirkju-) (prestastefna)
sinodo; (biskupa-) koncilio; (manntals-) popolregistrado; (-há) juĝdistrikto; (góður gripur)
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(bona, utila, trezora) objekto; (vera í -um við e-n) stari en intima interrilato kun iu; havi
amintrigon (amrilaton) kun iu.
þinga -aði v (halda þing) kunveni kongrese, fari kongreson, kongresi; kunveni al konferenco; (ræða
um) interkonsiliĝi; (inter)diskuti; konferenci; (- í máli) fari esploron (ekzamenon) kaj juĝi en
proceso, ekzameni kaj juĝi juĝaferon.
þingbundinn adj dependa de parlamento, parlamentisma, (laŭ)konstitucia (reĝimo).
þingdeild f (supera, malsupera) ĉambro de parlamento.
þingflokkur m politika partio en la parlamento.
þingfundur m kunsido de la parlamento.
þinghá -r, -r f (juĝ)distrikto.
þingheimur m (la tuta) kunvenintaro, kunsidantaro, ĉeestantaro, partoprenantaro de kunsido
(kongreso); kongresanaro; parlamentanaro.
þinghelgi - f imuneco (netuŝebleco) de la parlamentanoj.
þinghús n kunvenejo; juĝejo; kongresejo; parlamentejo, domo de la parlamento.
þinglausnir fpl fermo de la parlamento (parlamenta kunsido).
þing-lesa v, -lýsa v (leĝe) registri (atesti, oficialigi) de (ĉe) notario publika (juĝisto aŭ leĝe rajtigita
kunveno).
þingmaður m parlamentano, deputito.
þingrof n rompo (dissolvo) de la parlamento.
þingræði -is n parlamentismo, parlament(ism)a sistemo (formo de reĝimo).
þingsetning f malfermo de la parlamento.
þingsköp npl regularo (ordo) de la parlamento.
þingslit npl fermo de la parlamento.
þingtíðindi npl parlamenta ĵurnalo; novaĵo(j) el la parlamento.
þinn pron via; (asninn -) vi azeno, azeno vi estas.
þinull -uls, -lar m randŝnuro (de reto).
þistill -ils -lar m kardo.
þíða -u, -ur f degela vetero, degelado.
þíða þíddi v degeligi.
þjaka -aði v aflikti, premegi, turmenti, torturi; (þjakaður) lacega, elĉerpita, (for)konsumita (de io,
pro io); afliktita.
þjappa -aði v (kun)premi; (gera þéttan í sér) kompaktigi, fari kompakta.
þjarka -aði v disputi, kvereli; (- um verð) diskuti pri la prezo, marĉandi.
þjarma -aði v severe (malmilde, laŭmerite) trakti, tani al iu la haŭton.
þjá -ði v (kvelja, pína, þjaka) suferigi, dolor(ig)i, turmenti; (dolore) premegi, plagi; torturi;
(en)sklavigi; (angra, hrjá, ama) aflikti; ĉagreni; (þjást) suferi (ion, de io, pro io).
þjáður adj suferanta; suferigita, turmentita; plagita.
þjálfa -aði v (æfa) ekzerc-(iĝ)i, -adi, lertigi (per praktiko); (temja) dresi.
þjáll adj fleksebla, (lerte) manipulebla (manovrebla); elasta.
þjáning -ar, -ar f sufero, doloro, turmento.
þjáningarlaus adj nesuferanta, nesentanta doloron, sen sufero (doloro, turmento); nesuferiga,
sendolora, nedoloriga, senturmenta.
þjó -s, - n gluteo, muskolo de la kokso (femuro).
þjóbein n koksosto, iskio.
þjóð -ar, -ir f nacio, popolo.
þjóðabandalag(ið) n (La) Ligo de Nacioj.
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þjóðaratkvæði n voĉdono de la tuta popolo, referendumo.
þjóðareinkenni n nacia propreco (disting(ig)a eco, - signo, - kriterio), naciaĵo.
þjóðaréttur m internacia juro (leĝaro).
þjóðbanki m nacia (ŝtata) banko.
þjóðbraut f ĉefvojo, ŝoseo.
þjóðbúningur m nacia kostumo.
þjóðerni -is, - n nacieco.
þjóðernis-gorgeir m, -rembingur m naci(onal)ismo, ŝovinismo.
þjóðernisjafnaðarmaður m naciosocialisto, naziisto.
þjóðerniskennd f sento de (pri) nacieco; patriotismo.
þjóðernis-sinni -a, -ar m, -stefna f naci(onal)-isto, -ismo; nazi-isto, -ismo.
þjóðfélag n socio.
þjóðfélagsfræði fsenfl sociaj sciencoj, sociologio.
þjóðfélagslegur adj soci-a, -ala, koncernanta la socion.
þjóðfélagsskipun f socia ordo (organiz(ad)o); politika sistemo, reĝimo.
þjóðfélagsstofnun f fond(ad)o de socio; socia fondaĵo (organizaĵo), publika institucio.
þjóðflokkur m popoleto, (popol)gento, tribo.
þjóðflutningur m migrado de popolo(j), popolmigrado.
þjóðfrægur adj popolkonata, vastekonata, landfama.
þjóðfundur m popola kunveno, popolkunveno.
þjóðhagi -a, ar m majstro.
þjóðhagur adj majstre lerta, arte lerta, artoplena, artisma, artista.
þjóðhátíð f nacia (popola) festo.
þjóðhollur adj patriotisma; lojala regnano.
þjóðhylli fsenfl populareco, popola favoro.
þjóðhöfðingi m regnestro, ŝtatestro, ŝtata plejpotenculo, suvereno.
þjóðkirkja f ŝtata eklezio.
þjóðkjörinn adj elektita (deputita); deputito (reprezentanto) de la popolo.
þjóðlag n popola (nacia) melodio (kanto).
þjóðlegur adj (þjóðrækinn) naci(ec)a, patriotisma; (alþýðlegur) popola; ŝatata de la popolo,
populara.
þjóðmegunarfræði f socipolitika ekonomio.
þjóðmenningarsaga f (nacia) kulturhistorio.
þjóðminjasafn n nacia muzeo, muzeo de naciaj antikvaĵoj.
þjóðníðingur m popolpremeganto, tirano.
þjóðnýta v sociutiligi, ŝtatekspluatigi.
þjóðráð n bonega (preferind(ec)a, eksterordinara) konsilo (metodo).
þjóðríki n respubliko.
þjóðræði -is, - n popolregado, demokratio.
þjóðrækni fsenfl patriotismo, patrujamo.
þjóðræknisfélag n societo de (islandaj) patriotoj, patriotisma societo.
þjóðsaga f popolrakonto; (helgisaga, ýkjusaga) (popol)legendo; (goðsögn, hetjusaga) mito; (þjóðsagnir, -sögur) folkloro.
þjóðsagnafræði f folkloro.
þjóðsiðafræði f etnografio.
þjóðskipulag n socipolitika sistemo, reĝimo.
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þjóðskjalasafn n nacia (ŝtata) arkiv-o; -ejo.
þjóðsöngur m nacia himno.
þjóðtrú f (hjátrú) popola kredo, superstiĉo; folkloro; (trúarbrögð) religio de la popolo, ŝtatreligio.
þjóðtunga f nacia lingvo, (ge)patra lingvo.
þjóðvegur m ĉefvojo, ŝoseo.
þjóðveldi -is, - n popola reĝimo, respubliko.
þjóðveldis-maður m, -sinni -a, -ar m respublikano.
Þjóðverji -a, -ar m germano.
þjóðvilji m volo de la popolo.
þjóðvinur m popolamiko; patrioto.
þjóðþrif npl nacia (publika) prosper-(ec)o; -igo.
þjóðþrifafyrirtæki n naciprosper(ig)a (publike utila) entrepreno.
þjófaleit f serĉado pri ŝtelaĵoj, priserĉado; (gera - á (hjá) e-m) priserĉi iun (ies domon, ĉambron) pri
ŝtelitaĵoj.
þjófalykill m ŝtelista ŝlosilo, hokmalfermilo.
þjófgefinn adj ŝtelema.
þjófheldur adj sekura kontraŭ ŝtelistoj, enrompsekura.
þjófkenna -di v kulpigi (akuzi) pri ŝtelo.
þjófnaður -ar, -ir m ŝtel(ad)o.
þjófsnautur m ŝtelista kunkrimulo, ŝtelaĵokaŝisto.
þjófur -s, -ar m ŝtelisto.
þjógigt f koksa reŭmatismo, iskia neŭralgio, iskiaso.
þjóhnappur m gluteo.
þjóna -aði v servi; prizorgi (ies vestojn); (- lund sinni) agi laŭ sia naturo; (- kirkju, brauði)
diserv(ad)i, esti pastro, servi la diservojn (en la paroĥo).
þjónn -s, -ar m serv-isto, -anto; (- höfðingja) lakeo; (veitinga-) kelnero; (ung-) grumo; (- í háskóla,
dómsal, kirkju) pedelo.
þjónusta -u, -ur f serv(ad)o, priserv-ado, (prizorgado); -antino, -istino (de ies vestoj); (guðs-)
diservo; (taka, veita -) ricevi (doni) la sakramenton, (komunion), komuni(iĝ)i.
þjónustufrímerki n (oficiala) servpoŝtmarko.
þjónustu-samur, -viljugur adj servema, servopreta; komplez(em)a; volonta.
þjóra -aði v trinkadi ebriigaĵon, drink(etad)i, diboĉi.
þjórfé n trinkmono.
þjóstur -s n malafablaj (malmildaj, koleraj) vortoj; (með -i) malafable, malmilde, kolere.
þjóta þaut, þutum, þotið v (fara hratt, æða) kuregi, rapidegi, impete kuri, impet(eg)i, sin ĵet(eg)i
antaŭen, ekĵetiĝi; (um kúlur, örvar) pafiĝi, (tra)sagi, (la aeron) sibli; (um vind; hvína) susur(et)i;
flustri; susuregi, sibli, bruegi; (- upp) eksalti; (vaxa) ekkreski, rapide kreski.
þjótta -u, -ur f malmola (fibreca) viando; malmola (malebena, buleca, nefruktodona, senfrukta)
tero; malmilda (malvarma, akra) vetero.
þjöl þjalar, þjalir f fajlilo; (rasp-) raspilo.
þjösnalegur adj krud(aĉ)a, malmild(eg)a, bruta, perfortema.
þoka -aði v (hreyfa) (iomete) movi (ion, sin), moveti; (- fyrir e-m) cedi al (antaŭ) iu (io); cedi (sian)
lokon al iu; sin retiri; (honum verður ekki þokað) li ne estas movebla (estas nemovebla,
necedema); (e-u þokar áleiðis) io antaŭenmoviĝas, iomete progresas.
þoka -u, -ur f nebulo.
þokkabót f krompago, gratifik(aci)o; rekompenco.
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þokkaður adj ŝatata, populara.
þokkagyðja f diino de la gracieco (gracia beleco), gracio.
þokkalegur adj (þrifalegur) bonorda, pura, neta; (geðslegur, snotur) bon-, bel-aspekta, plaĉa,
bel(et)a; alloga, kun alloga sinteno; ĉarm(et)a.
þokki -a m (hylli) favoro, ŝat(atec)o; plaĉo; (yndis-) ĉarmo, allogeco, alloga (altira) sinteno (beleco,
amindeco), gracieco; (bjóða af sér góðan -) ĉarmi, plaĉi, esti ĉarma (plaĉa, alloga, ŝatinda,
aminda), havi (posedi) ĉarmon, (allogan sintenon).
þoku-bakki m, -mökkur m, -ský n nebulamaso, nebuldensaĵo, nebulnubo, densa nebulo.
þokudrungaður adj nebule malhela.
þokulúður m nebul-korno, -trumpeto; sireno.
þokustjarna f nebul-astro, -ozo.
þoku-suddi m, -súld f, -úði m malseka (pluv(et)a) nebulo, nebulpluveto.
þol -s n toler(ad)o; eltenado, rezistkapablo, persist-(ad)o, -eco; pacienco.
þola -di v (umbera, halda út) toleri, elteni, elporti; pacienci, havi paciencon; persisti; (reyna, líða,
þjást) suferi.
þolandi -a, -endur m suferanto; (í málfr.) objekto.
þolanlegur adj tolerebla, eltenebla, elportebla; sufiĉe bona.
þolfall n akuzativo.
þolgæði -is n (þrautseigja) eltenemo, -ado; persist-ado, -emo, -eco; obstin-ado, -eco; rezistkapablo;
(þolinmæði, langlundargeð) pacienco; toleremo; (stöðuglyndi) konstanteco.
þolinmóður adj pacienca.
þolinmóður m (sigurnagli) pivoto.
þolinmæði fsenfl pacienco; (umburðarlyndi, langlundargeð) toleremo; indulgemo.
þolmynd f pasivo, pasiva konjugacio.
þolraun f prov(ad)o, elprovo.
þor -s n kuraĝo, sentimeco; maltimo; braveco.
þora -ði v kuraĝi.
þorn -s, - n (þyrnir) dorno; pikilo, akra pinteto; (- í hringju, sylgju) bukodorno.
þorna -aði v sekiĝi.
þorp -s, - n vilaĝo.
þorpari -a, -ar m fripono, kanajlo.
þorrablót n oferfesto en la komenco de la monato Torri.
þorraþræll m la lasta tago de la monato Torri.
þorri -a, -ar m la monato Torri, mezvintra monato (ekde mezo de januaro ĝis mezo de februaro);
(meirihluti, - manna) plejparto, plej granda parto.
þorskalýsi n gadoleo, fiŝoleo.
þorskur -s, -ar m moruo; (ættin) gado.
þorstadrykkur m malsoifiga (soifkvietiga, -estinga) trinkaĵo.
þorsti -a m soifo.
þota -u, -ur f (flugvél) reaktiva flugmaŝino.
þó adv (samt) tamen; (þó að) kvankam.
þóf -s n fulado; peniga (laciga, longetirata) laboro, senĉesa tirado kaj puŝado.
þófari -a, -ar m fulisto.
þófi -a, -ar m (flóki) felto, felta ŝtofo; (gang-) plando, plandkarno.
þófna -aði v fuliĝi; fulŝrumpi; feltiĝi.
þófta -u, -ur f rembenko.
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þóknast -aðist v plaĉi (al); deziri; (bon)voli; bontrovi; (eins og yður -) laŭ via plaĉo (bontrovo,
deziro), kiel plaĉas al vi, kiel vi deziras; (hvað - yður) kion vi deziras; (- yður) ĉu vi bonvolas; (e-m) plaĉi al iu, komplezi iun (al iu), kontentigi iun.
þóknun -ar f (borgun, laun) pago, honorario; (endurgjald, auka-, þokkabót) rekompenco;
gratifik(aci)o; trinkmono.
þórduna f tondro.
þótt adv (þó að) kvankam; (enda-, þrátt fyrir) malgraŭ (tio) ke; (þótt .... þá) kvankam .... tamen.
þóttafullur adj (mem)fiera, aroganta; malhumila, kun malestimo en sia mieno (sinteno), montranta
malestimon.
þótti -a m (þykkja, gremja) indigno, kolero; (hroki) (mem)fier(ec)o, aroganteco; malhumileco;
(fyrirlitning) malestimo, sinteno montranta malestimon.
þramma -aði v (peze) marŝadi (paŝadi).
þrasa -aði v (inter)disputi, kvereli.
þrauka -aði v eltenadi, persist(ad)i, longe (daŭre, pacience) elteni (strebadi, atendadi).
þraut -ar, -ir f (erfiði) malfacilaĵo, malfacila (peniga) problemo (tasko, laboro, situacio, provo);
(vandræði) embaraso, dilemo; (-ir, þjáningar) sufero(j); (til -ar) ĝis ekstrem(aĵ)o (ekstrema,
finfina, finofara, lasta) prov(ad)o, ĝis fino.
þrautalaust adv (adj) senpene, sen peno (malfacilaĵo); (kvalalaust) sensufer-e; -a, sen suferoj,
sendolor-e; -a, sen doloro.
þrautalending f sinsava albordiĝ(ej)o (haveno, rifuĝejo), lasta rifuĝejo (savo).
þraut-góður, -seigur adj persist-a, -eca, -ema, elten(em)a; (raungóður) fidela; fidinda.
þrautreyndur adj tutprovita, ĝis-, -fine, -ekstreme provita (konsiderita, (tra)pripensita); elprovita;
hardita.
þrá -ði v sopiri; (sækjast eftir) aspiri.
þrá -r, -r f sopiro; (eftirsókn) aspiro; (heim-) hejm-sopiro, -veo, nostalgio.
þráast -aðist v (þrjóskast) obstin(ad)i; (þrauka) persisti (en io); insist(ad)i (pri io).
þrá-biðja v, -bæna v petegadi, insiste peti, insisti pri sia peto, persisti en sia petado, obstine petadi.
þráðarspotti m fadenpeco, peco da fadeno.
þráðbeinn adj (tute, ŝnure) rekta, rekta kiel ŝnuro, rektlinia; (lóðréttur) vertikala.
þráðlaga adj fadenforma, filamenteca.
þráður -ar, þræðir m fadeno; (málm-) metalfadeno, drato; (mjór -; trefja) filamento; fibro; (öðrum
þræði) parte, samtempe, je la alia fadeno (flanko); de tempo al tempo.
þráfaldlega adv ofte, fojon post fojo; plurfoje.
þrái -a m (þrjóska) obstin(ec)o; (þráabragð) ranco, ranca gusto.
þrálátur adj obstina, malcedema.
þrána -aði v ranciĝi, fariĝi ranca.
þrár adj (þrjóskur) obstina; rigidnuka, malmolnuka; persist(em)a; (á bragð) ranca, havanta rancan
guston.
þrásinnis adv multfoje, plurfoje, fojon post fojo, oftege, ripetade.
þrásækni fsenfl senlaca (senĉesa, konstanta, obstina) strebado (altrudiĝo).
þrátt adv (oft) ofte; (- fyrir) malgraŭ, spite al; (- fyrir að) malgraŭ (tio) ke, kvankam.
þrátta -aði v (inter)disputi, kvereli.
þrefa -aði v kvereli, interdisputi.
þrefaldur adj triobla.
þreifa -aði v palpi, tuŝi per la mano, mantuŝi; (- fyrir sér, - sig áfram) palpi en mallumo, palpe
serĉadi (iri); palpiri; (þreifandi myrkur, bylur) palpebla (densega) mallumo; blindiga neĝblovo.
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þrek -s n (korpa, anima) forto, energio; kuraĝo, karakterforto, fort(ec)o de karaktero.
þrekaður adj lacega, lacekonsumita, konsumiĝinta de lacego, elĉerpita.
þrek-inn, -legur, -vaxinn adj fortkreska, -struktura, larĝeŝultra, dikkreska, fortika (laŭ aspekto,
aspekte).
þrekraun f (forto)prov(ad)o, fortostreĉado, (el)provo de la fortoj (energio, karaktero).
þrekvirki -is, - n heroa faro (ago), heroaĵo.
þremenningur -s, -ar m postkuzo, dua kuzo.
þremill -ils, -lar m diablo; (hvern þremilinn viltu) kion diablan vi volas.
þrenging -ar, -ar f prem(at)eco, sufer(ad)o, mizero.
þrengja -di v mallarĝigi, malvastigi; (- að e-m) (al)premi; (- sér að, inn, gegnum) sin al-, en-, trapuŝi, al-, en-, tra-puŝiĝi; sin al-, en-trudi, al-, en-trudiĝi; premtrudiĝi.
þrengsli npl mallarĝ(ec)o, malvast(ec)o; (þrýstingur) alpremo, premiĝo, prem(at)eco; (gljúfraskarð)
mallarĝa trapasejo, ravino.
þrenning -ar, -ar f (þrír saman) triopo; trio; (þríeining) triunuo, la sankta triunuo.
þrenningargras n violego.
þrenningarhátíð f la festo (dimanĉo) de la sankta triunuo.
þrennur num tri (kune), triop-e, -aj; en tri partoj; (þrenn föt) tri kompletoj da vestoj; (þrennir skór)
tri paroj da ŝuoj; (þrenns konar) trispeca, en tri variaj specoj.
þrep -s, - n ŝtupo; (hilla) breto; (hjalli) teras(et)o; (pallur) plataĵ(et)o.
þrepskjöldur m sojlo.
þreskja -ti v draŝi.
þrettán num dektri.
þrettándinn -ans m la festo de la tri reĝoj, la Epifanio.
þre-vetra, -vetur adj (num) tri vintra (jara), havanta aĝon de tri vintroj (jaroj).
þreyja -ði v (bíða) pacienci, pacience atendi; (- af) trapacienci, pacience pasigi; (þrá) sopiri.
þreyta -ti v (gera þreyttan, leiðan) lacigi; tedi, enuigi; (- kapp) konkuri, vetbatali, vetkonkuri; (keppni, kappleik) konkursi, konkurse konkuri; (- göngu, róður) marŝadi, (daŭre) remadi.
þreyttur adj laca.
þriðjudagur m mardo.
þriðjungur -s, -ar m triono, tria parto.
þrif npl bonfarto, prospero.
þrifinn adj purema.
þriflegur adj bone nutrita, (plaĉe) dika (korpulenta), (laŭ)aspekte bonfarta (prospera).
þrinna -aði v trifibre ŝpini (kuntordi), trifibrigi (fadenon).
þristur -s, -ar m tri (en kartludo).
þrisvar adv (- sinnum) trifoje.
þríbreiður adj de triobla larĝ(ec)o.
þríburi -a, -ar m trinaskito.
þríeinn adj triunueca.
þrífa þreif, þrifum, þrifið v (grípa) ekpreni, ekkapti; (hreinsa, þrifa) purigi.
þríforkur m triforko.
þrífótur m tripiedo.
þrígift(ur) adj trifoje edz(in)iĝinta.
þríhjól n (reiðhjól) triciklo, trirada velocipedo.
þríhliða(ður) adj triflanka, trilatera; triedra; trifaca.
þríhyrndur adj triangula; (- sauður) trikorna.
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þríhyrningafræði fsenfl trigonometrio.
þríhyrningur -s, -ar m triangulo; trilatero.
þríkvæður adj trisilaba.
þríliða -u, -ur f (í stærðfr.) triregulo, rilatkalkulo, proporcia kalkulo.
þríliður m (í bragfr.) trisilaba versero; (réttur -) daktilo; (öfugur -) anapesto; (með miðáherslu)
amfibrako.
þrímenna -ti v triope rajdi (rajdi tri) sur (unu) ĉevalo, triopi surĉevale.
þrír num tri.
þrísettur adj triobla, aranĝita en tri vicoj (partoj).
þrísigldur adj tri-masta.
þrístrendur adj triedra, trifaca, trilatera; prisma.
þrísöngur m terceto.
þrítugur num tridek jara, en aĝo de tridek jaroj; tridek klafta, tridek klafte (klaftojn) alta (profunda).
þríund -ar, -ir f tercio.
þrívegis adv trifoje.
þrjátíu num tridek.
þrjóska -u f obstin(ec)o.
þrjóta þraut, þrutum, þrotið v elĉerpiĝi, forkonsumiĝi, veni al la fino, finiĝi, ĉesi; (mig þrýtur e-ð)
mankas al mi io, esti en manko (bezono) de io, io elĉerpiĝas.
þrjótur -s, -ar m bubaĉo, fripono.
þroska(st) -aði(st) v matur-igi; -iĝi; kreskigi, kreski, disvolv-i, -iĝi.
þroskaður adj matur-a, -iĝinta, plenkreska.
þroskavænlegur adj promesa.
þroski -a m matureco; disvolviĝo; (plen)kresko.
þrot npl plena manko, finiĝo, ruiniĝo, bankroto; elĉerpiĝo, (plen)konsumiĝo; (vera að -um kominn)
esti (preskaŭ) elĉerpita (for-, plen-konsumita).
þrotabú n bankrot(int)aĵo, bankrota posedaĵo (havaĵo).
þroti -a, -ar m inflameto, ŝveleto; tumoro.
þrotlaus adj senĉesa, senhalta, seninterrompa, konstanta.
þró -ar, þrær f (ŝtona) baseno, cisterno, akvo-rezervujo.
þróast -aðist v evolu(ci)i; kreski; disvolviĝi.
þróttlaus adj malforta; sen forto.
þróttur -ar m (korpa, fizika; spirita) forto; (dugur) anima forto, energio.
þróun -ar f evolu-o, -cio; -ado.
þróunarkenning f la teorio de (pri) la evoluado.
þrugla -aði v malklare paroli, babil-adi, -aĉi.
þruma -u, -ur f tondro.
þrumufleygur m fulmokojno, fulmaĵo.
þrumuleiðari m fulmo-kondukilo, -stango.
þrumulostinn adj tondrofrapita.
þrumuveður n fulmotondro.
þrunginn adj (þrútinn) ŝvel-inta, -igita; (mettaður) saturita; graveda; (- af harmi) ŝvelinta
(premegita, venkita) de malĝojo (funebro).
þrusk -s n malforta (mallaŭta, susura, kraketa) bruo.
þrúðugur adj forta, brava; (þungur) peza.
þrúga -aði v premi, jugi.
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þrúga -u, -ur f (snjóskór) neĝpremŝuo, plandrakedo; (vín-) vinbero; (vínpressa) (vin)premilo.
þrútna -aði v ŝveli, pufiĝi.
þrymill -ils, -lar m tuber(et)o.
þrymja þrumdi v tondri; muĝi.
þrýsta -ti v premi; (neyða) premtrudi, -devigi; (- e-u inn í e-ð) enpremi; enpuŝi; enpenetrigi.
þrýstiloft n kunpremita aero.
þrýstimælir m premmezurilo, manometro.
þrýstingur -s, -ar m premo.
þrýstinn adj pufa, dika, korpulenta.
þræða -ddi v fadenumi, provizore kudri; (- nál) enkudriligi fadenon, fadenumi kudrilon; (- sig eftir
e -u) ekzakte sekvi (laŭiri).
þrældómur -s m sklaveco; (þrælavinna) sklavlaboro, sklavado.
þrælka -aði v sklavigi, ensklavecigi, meti (konduki) en sklavecon, alkonduki al sklaveco.
þræll -ls, -lar m sklavo; (óþokki) kanajlo.
þrælmenni -is, - n kanajlo, malnoblulo, bruto.
þræta -tti v disput(ad)i, kvereli; malakordi, malkonkordi; (- fyrir) malkonfesi, ne(ig)i,
kontraŭdir(ad)i; kontesti.
þræta -u, -ur f disput(ad)o, kverelo; malakordo, malkonkordo.
þrætuepli n pridisputata pomo, pridisputaĵo.
þröm þramar, þramir f rando, eĝo; (á heljar-) (troviĝi, esti) ĉe la rando de la ruino (detruiĝo, pereo,
senfundaĵo).
þröng -ar f densa (hom-, popol-)amaso, svarmo, premanta amaso; prem(at)eco; (kletta-) ravino,
interkrutejo.
þröngsýnn adj malvastvida, miopa.
þröngur adj (ekki víður) malvasta; (mjór) mallarĝa; (nærskorinn) strikta, streĉa.
þröngva -aði v (þrengja) (al-, en-, sur-)premi; (þvinga, neyða) premdevigi, premtrudi, trudi al; (sér) sin (al-, en-)trudi, (al)trudiĝi.
þröskuldur -s, -ar m sojlo.
þröstur þrastar, þrestir m turdo; (svart-) merlo.
þukla -aði v palpi, palpe (tuŝe) esplori; tuŝi.
þula -u, -ur f longa serio da rimversoj, rimversaro; parkera babilado, galimatio; mekanika legado
(deklamado), recitado.
þululærdómur m parkera lernado.
þulur -ar, -ir m (vitur maður) saĝulo; (útvarps-) (radio)parolisto (raportisto).
þumalfingur m dikfing-o, la dika fingro, polekso.
þumall -als, -lar m fingro de ganto.
þumaltá f la granda piedfingro.
þumba -aði v (- e-ð fram af sér) obstine eviti, eviti per obstina rezisto.
þumbast -aðist v obstine (rigidnuke) rezisti (kontraŭstari).
þumlungur -s, -ar m (mál) colo; (á vettlingi) fingro.
þungaður adj graveda.
þungamiðja f pezocentro; (kjarni máls) ĉefpunkto, kerno.
þungbúinn adj (dimmur) malhela, malluma, minacanta; (á svip) kun malhela (melankolia, malgaja)
mieno, kun mallevitaj (kuntiritaj, kunŝovitaj) brovoj, pezbrova.
þungbær adj peza, (peze) ŝarĝ(ant)a, prem(eg)a.
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þungi -a, -ar m (vigt, þyngd) pezo; (byrði) ŝarĝo; (- umbúða) taro; (áhersla í orðum) akcento;
emfazo.
þunglamalegur adj peza kaj malrapida (mallerta, malgracia) en siaj movoj, pezmova,
malrapidmova, mallertmova, malgracia.
þunglyndi -s n (amalyndi, ógleði) melankolio, malgajeco; (hugsýki, ímyndunarveiki) hipoĥondrio.
þungmeltur adj malfacila por digesti, malfacile digestebla.
þungorður adj sever(parol)a.
þungur adj peza; multepeza, pezega; (erfiður) malfacila, peniga; (harður, ógnandi) severa; kolera;
minacanta; (í þungum þönkum) en profunda meditado (profundaj pensoj).
þunnildi -is, - n la maldika peco de fiŝventro.
þunnsilki n tafto.
þunnskipaður adj malmulthoma, malmultnombra; maldensa, maldense lokita.
þunnur adj maldika; (ekki þéttsettur) maldensa, malkompakta; (þunnt kaffi) malforta kafo; (- á
vangann) malgrasa, kun malgrasaj (malpufaj, kavaj) vangoj; (vitgrannur) malsprita, malsaĝa,
spirite malvigla.
þunnvangi m tempio.
þurfa -ti v bezoni; (verða, mega til) devi; (það þarf) estas bezon-a, -e, (oni) bezonas, estas neces-a, e, necesas; oni devas.
þurfamaður m necesbezonulo, senhavulo, malriĉ(eg)ulo, almozulo.
þurfandi adj necesbezonanta, malriĉa.
þurft -ar, -ir f bezon(aĵ)o, necesaĵo, necesbezono.
þurftar-frekur, -mikill adj bezonanta multan nutraĵon.
þurr adj seka; (þurrt brauð) seka peco da pano, pano sen butero (neŝmirita); (segja upp úr þurru)
subite kaj senkaŭze diri, neatendite rompi la silenton; (- á manninn) seka, sektona, malafabla; (um fótum) sekpiede, kun sekaj piedoj.
þurrabúð f senbrutara domo, fiŝista (aŭ laborista) kabano (sen laktodona brutaro aŭ terkulturo).
þurrð(ur) -ar f malpliiĝo, elĉerpiĝo, (for)konsumiĝo.
þurrka -aði v (láta þorna) sekigi; (- af, út, burt) (de, el-, for-)- viŝi; (- með ræsi) dreni.
þurrka -u, -ur f viŝ-ilo, -tuko; man-viŝilo, -tuko; buŝtuko.
þurrkur -s, -ar m sek(ig)a vetero.
þurrkví f sekado, seka baseno.
þurrlendi -is, - n seka (senakva) lando (grundo).
þurrlitamynd f paŝtelo, paŝtelpentraĵo.
þurrmjólka adj senlakta, nelaktanta, -odona, seka.
þurs -, -ar m, þursi -a, -ar m (jötunn) giganto, monstrulo; (heimskingi) obstina kaj stulta persono,
stult(eg)ulo.
þú pron ci; (þið, þér) vi (venjulega notað); (farðu = far þú) (for)iru; (ferðu = fer þú) ĉu vi iros?.
þúa -aði v diri ci (al), cii.
þúbróðir m ci-frato.
þúfa -u , -ur f terbul(aĵ)o, tertubero, teraltaĵeto.
þúfutittlingur -s, -ar m antuso, kampopepanto.
þúst -ar, -ir f senforma figuro (amaso, altaĵeto, ruinaĵo).
þúsund ára hátíð f jarmilofesto, jubileo de miljara datreveno.
þúsund num mil.
þúsundfætla -u, -ur f miriapodo.
þvaðra -aði v babil-i, -adi, -aĉi; (slaðra) klaĉi.
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þvag -s n urino; (kasta -i) urini, eligi (ellasi) urinon.
þvaga þvögu, þvögur f (klútur) lavtuko; (benda) senorda (tumulta) amaso, svarmo, kaozo.
þvagblaðra f urinveziko.
þvagrás f urin-kanalo, -tubo, uretro.
þvagstokkar mpl ureteroj.
þvagteppa -u, -ur f disurio.
þvalur adj malseketa, ŝvitanta; glueca.
þvara þvöru, þvörur f kirlilo.
þvarg -s n (inter)disputado; malpaco; kverelo.
þveita -ti v (sving)ĵeti; peli, kurigi.
þvengur -s, -ir m laĉo, (maldika) rimeno.
þver adj transversa, tratranĉanta (trairanta) laŭlarĝe; (þrár) obstina, necedema; (um vind) kontraŭ,
kontraŭblova; (um -an veginn, dalinn) rekte trans la vojo (valo); (hver um annan -an) amase, en
amaso, kaose, en kaoso; (taka þvert fyrir) absolute (tute) nei (rifuzi); (þvert um geð)
kontraŭvole, kontraŭ sia volo (deziro, opinio); (fara um landið þvert og endilangt) tra-iri, -vojaĝi
la landon laŭlonge kaj laŭlarĝe.
þvera -aði v tra-, trans-iri, iri transverse (de), kruci; kruciĝi kun.
þverá f al-, en-fluanta rivero.
þverbanna v absolute (severe, strikte) malpermesi.
þvergata f krucvojo, kruca (transversa) vojo (strato).
þvergirðing f transversa barilo, krucbarilo, obstrukco; intermuro.
þvergirðingsháttur m obstineco, rigidnukeco.
þverhníptur adj (krute) vertikala, apika.
þverhönd f manlarĝo.
þverkirkja f transepto.
þverlína f transversa linio, diametro.
þvermál -s, - n diametro; (hlaupvídd o. fl.) kalibro.
þvermóðska -u f obstineco, rigidnukeco, kontraŭemo, spitemo.
þvernauðugur adj tre malvola, tute kontraŭvola.
þverra þvarr, þurrumn, þorrið v malpliiĝi, plimalgrandiĝi, (iom post iom) malaperi; elĉerpiĝi,
(for)konsumiĝi.
þvers adv (- um) transvers-a, -e, laŭlarĝ-a, -e.
þverskallast -aðist v obstini, spiti, obstine malobei, sin montri obstinema (spitema, kontraŭema,
malobeema).
þverskurðarmynd f bildo de laularĝa tratranĉo.
þverskurður m laŭlarĝa (transversa) tratranĉo.
þverslá f trans(vers)a stango.
þversumma f cifersumo (transversa).
þvertré n transversa trabo.
þverúð -ar f obstineco, spitemo, rigidnukeco, kontraŭemo, perverseco, necedemo.
þveröfugur adj tute kontraŭ(-a, -e) (kontrasta, mala), tute malĝusta.
þvesti -is, - n balenviando.
þvinga -aði v (al)trudi, (kontraŭvole) devigi, premdevigi, premtrudi, premnecesigi.
því adv (þessvegna) tial, sekve, pro tio, kaŭze de tio; (hví) kial, pro kio, pro kiu kaŭzo; (- að) ĉar,
pro tio ke, kaŭze de tio ke; (því .... því) ju .... des.
því(um)líkur adj tia; simila.
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þvo -ði v lavi; (- sér í framan) lavi al si la vizaĝon, lavi sian vizaĝon, lavi sin.
þvogla -aði v malklare paroli; babilaĉi, sensence (konfuze) paroli, paroli galimation; kartavi.
þvottabjörn m genoto.
þvottahús n (tolaĵ)lavejo.
þvottakona f lavistino.
þvottaskinn n ŝamo.
þvottur -s m (tau) lavtolaĵo; (það að þvo) lavado.
þvæla -u, -ur f (dyngja, flækja) senorda (konfuza, kaosa) amaso (svarmo), kaoso; konfuzaĵo;
komplikaĵo; implikaĵo; (bull) babilaĉo, sensenca diraĵo (parolo), galimatio.
þvæli -is n (þvætti) sapumita lavakvo, lesivo.
þvættingur -s m sensencaĵo, galimatio, babilaĉo.
þybbast -aðist v obstine kontraŭstari (rezisti); persisti.
þykja þótti v (vera talinn) esti opiniata (rigardata, konsiderata; taksata; supozata); (telja, álíta)
opinii, rigardi, konsideri, taksi; (virðast) ŝajni; kredi, opinii; (- gott, meta mikils) ŝati; alte taksi;
(- vænt um) ŝategi, ŝati kare, ami; io plaĉas al; (- sitt hvorum) disopinii; malkonsenti, malakordi;
(- mikið undir e-u komið) opinii tre grava; (- mikið fyrir e-u) tre bedaŭri (penti); (- við e-n)
(ek)koleri (indigni) kontraŭ iu, ofendiĝi.
þykjast þóttist v (látast vera) ŝajnigi (ion, sin ia), afekti; (telja sig) opinii (konsideri, rigardi, supozi)
sin ia; pretendi; (- af e-u) fieri, esti fiera, fanfaroni, sin bombaste laŭdi.
þykkildi -is, - n dika parto (de io), dikaĵo; (bólgukeppur) ŝvelaĵo.
þykkja -u f indigno, kolero; malplaĉo; ofendiĝo.
þykkni -is n (þykkt) dik-eco; -aĵo; ŝvelaĵo; (þéttleiki) dens-eco; -aĵo; (sauða-) lakto-kazeaĵo, koagulaĵo; (hlaup) gelatenaĵo, ĵeleo; (- í lofti) nubodensaĵo, nuba (malhela) ĉielo.
þykksilki n satino; atlaso.
þykkur adj dika; (þéttur) densa, kompakta; (- í lofti) (dense) nuba, nuba ĉielo (vetero), nubokovrita.
þylja þuldi v recit(ad)i, reciti parkere; babiladi.
þyngd -ar, -ir f pez(ec)o; (að -) laŭ pezo, peze.
þyngdarafl n forto de pezeco, pezoforto, gravito.
þyngdarlögmál n leĝo de pezeco, leĝo de gravito.
þyngdarpunktur m pezocentro.
þynna -ti v (fletja) maldikigi; fari pli maldensa; platigi; lamenigi; foliigi; (grisja, - loft) maldensigi,
malkompaktigi, fari pli maldensa (kompakta); (- vökva) maldensigi, malfortigi (kafon); dilui.
þynna -u, -ur f lameno, maldika plato.
þyrill -ils v kirlilo; kirl(aĵ)o; (um hár) kirlharoj, distaŭzitaj (dishirtigitaj) haroj.
þyrilvængja -u, -ur f, þyrla -u, -ur f helikopto.
þyrla -aði v kirli.
þyrma -di v indulgi; (- yfir e-n) esti premata, eksuferi (subitan) atakon de prem(at)eco (senfortiĝo),
esti superŝarĝita (per fizika aŭ morala pezo).
þyrnibraut f (píslarganga) vojo dolora, dorna (kalvaria) vojo, kalvario.
þyrnir -is, -ar m dorno.
þyrnirunnur m dornarbeto, dorna arbeto; rubus(uj)o.
þyrping -ar, -ar f amas(eg)o, svarmo, kungrupiĝo.
þyrrkingslegur adj sek(ec)a, sensuka; rigida.
þyrsklingur -s, -ar m malgranda moruo, morueto.
þyrsta -i v soifi.
þyrstur adj soifa.
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þys -s n bruo, dismovado, ĉirkaŭkurado, tumulto.
þytur -s, -ir m susuro, flustra sono (brueto); (úlfa-) ululado, kriegado, bruegado.
þý -s, - n sklavo; servutulo.
þýð(leg)ur adj afabla, milda, dolĉa; (þýður, um hest) dolĉepaŝa, -kura, molpaŝa.
þýða -u, -ur f (blíða, mildi) mildeco, milda voĉo (tono), dolĉeco, dolĉa afableco.
þýða þýddi v (skýra) signifoklarigi, interpreti; (útleggja, - bók) traduki; (lesa úr) deĉifri; (merkja)
signifi; (stoða, gagna) utili; (það þýðir ekkert) ne utilas, estas senutile (vane, sen rezultato).
þýðast þýddist v (- e-n) sin doni al iu, afabliĝi al iu, montri al iu sian afablecon (amikecon), doni al
iu sian korfavoron (amon); (- ráð e-s) sekvi la konsilon de iu, sekvi ies konsilon.
þýfga -aði v insiste demandi pri; kulpigi (akuzi) pri ŝtelo.
þýfi -is n (stolið fé) ŝtel(it)aĵo; (þúfur) malebena (tuber-oza, -plena) kampo (grundo).
þýska -u f germana lingvo.
þæfa -ði v fuli; (- mál) obstrukci, obstrukce babiladi (mueladi); (- um e-ð) (diskute) mueladi sen
rezultato, fule interdiskutadi.
þægð -ar f komplezo, kontentigo, plaĉo; (hlýðni) obeemo, cedemo; (gera e-m e-ð til -ar) fari por
komplezi (plaĉi) al iu, kontentigi iun; (mér er engin - í því) tio ne plaĉas al mi, tio ne interesas
min.
þægilegur adj komforta; (hentugur) oportuna; (við-felldinn, -kunnanlegur) agrabla.
þægindi npl komfort-o, -aĵo; oportun-o, -aĵo.
þægur adj obeema, cedema, submetiĝema, bona (infano).
þætta -i v (- saman kaðla) splisi, kunplekti.
þögn þagnar, þagnir v silento; (hlé) paŭzo.
þögull adj (þegjandi) silenta; (fámáll) silentema, malparolema; (orðvar) diskreta, prisilenta.
þökk þakkar, þakkir f (þakkir) danko, dankesprimo; (- fyrir, kærar þakkir) dankon, korajn dankojn;
(kunna e-m -) ŝuldi dankon al iu, esti danka; (- sé) danke (iun, ion, al iu, al io), dank’ al.
þöll þallar, þallir f (fura) pino.
þön þanar, þanir f streĉilo, streĉ-, etend-framo; (vera á þönum) esti en streĉa ĉirkaŭkurado.
þöngulhaus m kapo de algotrunko; (asni, auli) azeno, idioto, stultulo.
þöngull -uls, -lar m algotrunko, trunko de laminario.
þörf þarfar, þarfir f bezon-o, -aĵo; (nauðsyn) neces-o, -aĵo; (neyð) mizero, necesbezono; (eftir -um)
laŭbezone, laŭ bezono; (þess gerist ekki -) ĝi estas senbezona (nebezonata, nenecesa).
Æ
æ eksklam (um sársauka) ah! aŭ! oh! uh ve! ho ve!; (ætíð) ĉiam, eterne; (sí og æ) ĉiam kaj eterne,
konstante.
æð -ar, -ar f (blóð-) vejno; (slag-) arterio; pulso; (smá-) angio; (hár-) kapilaro.
æða æddi v furiozi, impeti, impete antaŭeniri (marŝi, kuri, flui, torenti).
æðahnútur m variko.
æðarbliki m virmolanaso.
æðardúnn m molanasa lanugo.
æðarfugl m molanaso.
æðarvarp n kovloko de molanasoj, molanasa kovejo.
æðasláttur m pulso, pulsobat-oj, -ado.
æðastífla f obstrukco en la vejnoj, embolio.
æði adv (mjög, all) tre, sufiĉe, iom, konsiderinde.
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æði -is n (ofsi) impeto; furioz(ec)o; rabio; (vitskerðing) frenezeco; (náttúra, gerðir, framkoma)
naturo, faro, ago, konduto, sintenado; (óðs manns -) konduto (ago) de frenezulo, frenezaĵo.
æðisgenginn adj furioza, freneza; rabia.
æðiskast n atako (paroksismo) de furiozeco (frenezeco).
æðrast -aðist v malesperi, perdi la esperon (kuraĝon), timi.
æðri, æðstur adj (pli) supera, plej supera, pli (plej) alta en (laŭ) rango (laŭ grado, kvalito).
æðrulaus adj sentima.
æðruorð n vorto de timo (malkuraĝo, malespero), vorto montranta timon k. t. p.
æður -ar, -ar f molanaso.
æðvængjur fpl insektoj kun membranecaj flugiloj, himenopteroj.
æfa -ði v ekzerci; lertigi (per praktiko, rutino); (temja) dresi.
æfa-, æfi sjá æva-, ævi.
æfing -ar, -ar f ekzerc-o, -ado; (- af vana, leikni) rutino.
æfur adj kolerega, terure (senbride) kolera, furioza.
ægilegur adj (hræðilegur) terura; (ógnandi) minac(ant)a; (mikilfenglegur) impon-a, -anta, -ega,
impone grandega, grandioza.
ægir -is m maro, oceano.
ægishjálmur m terur-kasko, -masko, imponega kasko; (bera -hjálm yfir e-m) timigi per sia
impon(eg)a supereco, super-egi, -potenci; (bera -hjálm í augum) superforti per la nura rigardo,
havi nekontraŭstareble fajr(ant)ajn okulojn (-an rigardon).
ægja -ði v (hræða) timegigi, teruri; (vekja undrun) mir(eg)igi, impon(eg)i; (öllu ægir saman) ĉio
estas en kaoso (senorda konfuzo), ĉio estas senorde intermiksita.
æja -aði v vei, vekrii, dolorkrii, plende krii, lamenti; ĝemi.
æja -áði v ripozi (en rajdveturo).
æki -is, - n (rad-, glit-)veturila (ĉara) ŝarĝo; plenĉaro.
æla -di v (el)sputi, vomi.
æmta -i v eligi sonon, murmuri, vei, lamenteti.
æpa -ti v kriegi; (- siguróp) triumfe krii, venkokrii, krii venkokrion (triumfan krion).
ær adj (óður) furioza, freneza.
ær ær, ær f ŝafino.
æra -ði v (gera æran) frenezigi; (gera heyrnarlausan) surdigi.
æra -u f honoro.
æringi -ja, -jar m ŝerculo, petolulo.
ærinn adj tre granda (multa); sufiĉa, sufiĉe multa.
ærlegur adj (heiðarlegur) honorinda, virta; (ráðvandur) honesta; (ærlega, yfrið) sufiĉe multe, pli ol
sufiĉe.
ærnyt f lakto el unu ŝafino (je unu fojo).
ærsl(i) npl petola ŝercado, petolaĵo, bruo, tumulto.
ærslabelgur m petolulo, petola bruemulo.
ærumeiðandi adj senhonoriga, kalumnia, misfamiga, renomdetrua.
æruprís m (jurt) veroniko.
æruverðugur adj honorinda, estiminda, respektinda.
æsa -ti v (örva, kveikja) eksciti, ekflamigi; (erta, espa, egna) inciti; provoki; (hvetja, ýta undir)
instigi; (róa á, vekja óró) agiti; subinstigi; malkvietigi; (örva, um lyf) stimuli.
æsar fpl (ekstrema) rando; (út í -) plene, precize kaj komplete, ĝisfunde, en (laŭ) ĉiuj detaloj, laŭ
detalado.
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æsing -ar, -ar f, æsingur -s m ekscit-iĝo, (-eco), agitiĝo; tumulto.
æsingamaður m (æstur maður) ekscitiĝemulo; fanatikulo; (lýðskrumari) demagogo, agitanto.
æska -u f juneco.
æskilegur adj dezirinda.
æskuár npl junulaj jaroj (tempoj), jaroj (tempo) de la juneco, junaĝo.
æskufjör n vigleco (ardo, fervoro) de la juneco.
æskulýður m junularo.
æti -is, - n manĝaĵo, manĝeblaĵo; (hræ) mortintaĵo.
ætilegur adj manĝebla; manĝinda.
ætisveppur m manĝebla fungo (t. d. morkelo, trufo, agariko).
ætíð adv ĉiam.
ætla -aði v (hyggja, hugsa) pensi, opinii, supozi, kredi; (- sér, hafa í hyggju) intenci, voli; plani; ((ákveða) til e-s eða handa e-m) decidi (por), destini.
ætlunarverk n (destinita) tasko (laboro); celo.
ætt -ar, -ir f familio, gento; parencaro, linio de parenceco; deveno; (-kvísl, kynþáttur) gento; tribo;
(kyn, kynflokkur) raso; (að -) laŭ deveno (el, de), el la familio (gente de); (af góðum -um) de
bona deveno (familio; raso); (í - við) parenca (en parenceco, familio) kun, samdevena,
samfamili-a, -ano, samgent-a, -ano; (ganga í -ir) esti hereda; (rekja - sína) kalkuli sian devenon
(genealogion).
ættaður adj devenanta (laŭ deveno) de (el); (vel -) de bona deveno (familio; raso).
ættarfylgja f hereda karakteriza trajto (ecaro) de familio; hereda familia fantomo (fantomo
akompananta familion).
ættargripur m familia heredaĵo, hereda trezoro.
ættarhöfðingi m familia (genta, triba) ĉefo, gentestro.
ættarlaukur m ornamo de la familio (gento).
ættarmót n familia (genta, rasa) simileco.
ættarnafn n familia nomo.
ættaróðal n hereda bieno, majoratbieno.
ættartala f genealogio, genealogia registro (tabelo), parencara linio, tabelo de deveno.
ætterni -is n deveno, linio de parenceco (raso), familio, gento; genealogio.
ætternisstapi m (mita) genta klifo; (ganga fyrir -stapa) sin ĵeti de sur la genta klifo, sin mortigi;
morti.
ættfaðir m prapatro; patriarko.
ættfólk n famili-o, -anoj, gent-o, -anoj, parenc-oj, -aro.
ættfræði fsenfl genealogio.
ættfræðingur m genealogo, genealogiisto.
ættgengur adj hereda; karakteriza por la familio (gento).
ættgöfgi adj alta (altranga, nobela) deveno (familio).
ættingi -ja, -jar m parenco, samfamiliano, samgentano.
ættjarðarást f patrujamo, patriotismo.
ættjarðarvinur m patrioto.
ættjörð f patrujo, patrolando, gepatra lando.
ættkvísl f gentobranĉo; tribo.
ættleiða v adopti.
ættleifð -ar, -ir f (familia, genta) heredaĵo.
ættleri -a, -ar m degener-into, -inta persono.
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ættliður m genta (genealogia) ĉenero; generacio.
ættrækinn adj favora (bonvola, helpopreta) al (por) siaj parencoj; nepotisma.
ætur adj manĝebla, taŭga kiel manĝaĵo (nutraĵo).
æva-gamall, -forn adj tre(ege) maljuna, maljunega; treege malnova, antikva, de antikva tempo,
pratempa.
ævarandi adj ĉiama, ĉiamdaŭra, eterna.
ævi -, -ir f vivo, vivtempo; (um aldur og -) poreterne.
æviferill m vivkuro, vivkariero.
ævilangur adj dumviva.
ævinlega adj ĉiam; por ĉiam, konstante.
ævintýramaður m aventur-isto, -ulo.
ævintýri -is, - n (glæfrar, áhætta) aventuro; (álfa-saga) fabelo, fe(-a) rakonto.
ævisaga f vivo, vivhistorio, biografio.
ævisöguritari m biografo, biografiisto.
æxla -aði v (auka) pli(mult)igi per reprodukt(ad)o, reprodukti; (- kyn sitt) reprodukti sin; generi,
naskigi; (teinung á tré) inokuli (en), grefti (branĉeton sur arbon).
æxli -is, - n (elkreska) tubero, tubera elkreskaĵo.æxlun -ar f reproduktado, generado; (ágræðing)
inokulo, grefto.
æxlunarfæri npl generaj (reproduktaj) organoj.

Ö
öðlast -aðist v (fá) ricevi, akiri; (ná) atingi.
öðli n (alda -) origino de la mondo, pratempo.
öðlingur -s, -ar m nobla (grandanima, bonkora) homo, noblulo, grandanimulo, bonkorulo.
öðru(m)megin adv je (ĉe, sur, en) la unu flanko, unuflanke.
öðru-hverju, -hvoru adv de tempo al tempo, intermite, laŭ intermitoj, iam kaj iam.
öðruvísi adj (frábrugðinn, ólíkur) alia, diferenc-a, -i, malsama, malsimil-a, -i; (á annan hátt) alie,
ali(a)maniere, en alia (diferenca) maniero, per alia rimedo.
öfgar fpl tro(grand)igo, eksceso; ekstrem(ec)o; ekstravaganco; (skammt er öfganna milli) malaj
ekstremoj estas proksimaj; (ýkjur í tali) hiperbolo; (ofstæki) fanatikeco.
öflugur adj (sterkur, kröftugur) forta, intensa; potenca; (sterkbyggður, traustur) fortika.
öflun -ar f havigo, akiro.
öftrun -ar f malhelpo, malebligo, baro, obstrukco.
öfugmæli npl (rangmæli) erara (malkorekta) (el)diro (vortigo, parolo, esprimo); (vitleysa)
inversesenca (absurda) esprimo (diro, parolo, frazo, strofo), absurdaĵo.
öfugstreymi -is n inversa torento, kontraŭ-fluo, -torento, kirlakvo, kirla (transversa) fluo (torento,
krucfluo).
öfuguggi m (fabela) inversnaĝila truto, (venena).
öfugur adj inversa, en inversa pozicio (direkto, maniero, rilato); (rangur) erara, malĝusta,
malkorekta, fuŝa; (gagn-, andstæður) kontraŭa; (ganga -) inverse iri, dorseniri, iri dorsantaŭen;
(snúa e-u öfugt) inversigi, inverse turni.
öfund -ar f envio.
öfundsjúkur adj enviema.
ögn agnar, agnir f ero, eta partumo; (korn) grajno; (eind) atomo; (gælunafn) etul(in)o.
ögra -aði v (espa, eggja, egna) inciti; provoki; (bjóða byrginn) defii, spiti; (ógna) minaci.
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ögun -ar f puno, disciplinado.
ögur -urs, - n (vík) (klifa) golfeto; (haf) maro.
ögurskorinn adj entranĉita de golfetoj (fjordoj), golfe dent(ig)ita (tranĉita), fjorde fendita.
ökli -a, -ar m piedartiko, maleolo.
ökuhraði m (vetur)rapido.
ökumaður m veturigisto, kondukisto; ŝoforo, aŭtisto; koĉero.
öl -s n (bjór) biero; elo; (áfengi) ebriigaĵo, alkoholaĵo, ebriiga trinkaĵo; (vera við -) esti ebria.
öld aldar, aldir f (100 ár) jarcento; (tíma-bil, -mót, aldahvörf) epoko; tempo; (menn) homoj; (um
aldir alda) eterne; (fara á fætur fyrir allar aldir) leviĝi fruege (tre frue, antaŭ ĉiuj, kun la koko).
öldóttur adj onda.
öldubrjótur m ondoromp-ilo, -anto, ondorompa digo, moleo.
öldugangur m ondado, ondo-frapado, -jetiĝado, -ŝvelado, ondresalto.
öldungaráð n senato.
öldungur -s, -ar m grandaĝulo, maljunulo; (öldungadeildarmaður) senatano.
öldustokkur m boatrando, rando de boato, ŝiprando, ŝipranda balustrado.
ölger n bierfermento, gisto.
ölgerð f bier-farado, -fabrikado; -farejo, -fabriko.
ölkelda f minerala akvofonto.
ölkær adj pasia al (por, pri) vino, drinkema, vinama.
ölmusa -u, -ur f almozo; (styrkur í skóla) stipendio; (beiðast -u) peti almozon, almozpeti.
ölmusumaður m almoz-ulo, -petanto, malriĉulo.
ölnbogi m (olbogi) kubuto.
ölóður adj ebri(eg)a, deliranta (freneza) pro ebrieco.
ölstofa f bier-trinkejo, -vendejo, -restoracio.
ölteiti -is n gaja drinkado, bierbankedo; orgio.
ölvaður adj ebria, ne-, mal-sobra; ebriulo.
ölvun -ar f ebri(ec)o.
ömurlegur adj (dapurlegur) malgaja, trista; (andstyggilegur) malplaĉa, abomen-a, -inda;
(hræðilegur) terura.
önd andar, andir aŭ endur f (fugl) anaso; (öndun, andi) spir(ad)o; (sál) animo; (líf) vivo; (standa á inni) perdi la spir(ad)on, senspiriĝi, esti senspira; (varpa -inni) ekĝemi, ĝemi profunde; (gefa upp
-ina) fari (elspiri) la lastan spiron, morti.
öndvegi -is, - n honora (supera, plej alta, disting(ig)a) sidloko (seĝo), altseĝo; (í - fyrir) plej antaŭa,
frontestaranta, gvid(ant)a; supera, ĉefa, unuaranga, plej altranga.
öndvegismaður m ĉef(ul)o, unuarangulo, plejaltrangulo, gvida persono, gvidanto.
öndvegissúla f honorseĝa (altseĝa) kolono.
öndverður adj (gagn-, and-stæður) kontraŭ(a), kontraŭrigard-anta (-e al), vidalvide al, front-anta, (-e
al); (öfugur) inversa, kontraŭ(-a al); (um tíma) frua, frue en, en frua (unua) tempo (parto de), en
la komenco (origino) de; (frá -u) ekde la komenco.
öng angar, öngvar f (vera í öngum sínum) esti en prem(at)eco, dispremiĝo; embaraso, dilemo;
ĉagreno, aflikto, stato de malfeliĉo.
öngull -uls, -lar m fiŝhoko.
öngvit n senkonsciiĝo; sveno, sinkopo.
öngþveiti -is n embaraso, dilemo, tre malfacila situacio.
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önn f laboro, okup-ado, -iĝo, -ateco; (ala - fyrir) prizorgi, zorgi pri; (þola - fyrir) maltrankviliĝi (esti
maltrankvila) pro (pri) timi (senti timon) pro; (önnum kafinn) tre okupita, superŝarĝita per
laboro.
önugur adj malafabla, en malbona (akra, acida) humoro.
ör adj (fjörugur, skjótur, hraður) vigla, rapid-a, -aga, -mova, -flua; (örgeðja) flama (arda, pasia,
impeta) karaktero, ekflamiĝema, kun ŝanĝiĝema temperamento, temperamenta; ekkolerema; (ör
á fé) donema, malavara.
ör -s, - n (á líkama) cikatro.
ör -var, -var f (í boga) sago.
örbirgð -ar f plena senhaveco, malriĉegeco, mizero.
örbjarga adj tute senhelpa.
örðugur adj malfacila; peniga.
öreiga-lýður m, -stétt f proletaro, proleta klaso.
öreigi -a, -ar m senhavulo; proleto.
öreind -ar, -ar f (pra)atomo.
örendur adj senviva, mort(int)a.
örfáir adj treege malmultaj (malmultnombraj).
örfiri -is n tajdforfluo, forfluso, malaltmaro.
örgeðja adj temperamenta, (ek)flamiĝema, kun ŝanĝiĝema temperamento, ekkolerema; flama, arda,
pasia.
örk arkar, arkar f (- Nóa) arkeo; (pappírs-) (paper)foli(eg)o.
örkuml npl kripl-eco; -aĵo; invalideco.
örkumla adj kripl-a, -iĝinta, -igita, invalida; (- maður) kriplulo, invalido.
örla -aði v (- á e-u) elmergiĝi, esti (fariĝi) videbla, sin vidigi (montri).
örlaga-dís f, -gyðja f, -norn f diino de la sorto, parco.
örlagaþrunginn adj fatala.
örlátur adj donema, oferema, malavara.
örlög npl sorto; fatalo.
örmagna(ður) adj tute senfortigita, elĉerpita (forkonsumita) pro (de) lacego (laboro).
örmull -uls m eta restaĵo, restaĵeto; postsigno, spuro; peceto.
örn arnar, ernir m aglo.
örnefni -is - n loka (topografia) nomo.
örorka f invalideco.
örsjaldan adv tre malofte.
örskjótur adj rapidega (kiel sago), sage rapida.
örskot n sagpafo; mallonga distanco.
ört adv rapide.
öruggur adj (óhultur, tryggur) sekura; en sekureco; (viss) certa, senduba; eksterduba; nepridubebla;
(áreiðanlegur, traustur) fidinda; konfidinda; senriska, sendanĝera; (óhræddur) aplomba,
nekonsternebla, sentima, ne vidiganta timon.
örva -aði v (fjörga, lífga) plivigligi, plivivigi; (æsa, hressa) eksciti, stimuli; (hvetja) instigi, animi.
örvamælir m sagujo.
örvasa adj kadukega.
örverpi -is - n la lasta oveto, nana ovo.
örvhendur adj maldekstremana.
örvinglast -aðist v malesperi, tute perdi la esperon, fariĝi nekonsolebla.
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örvita adj senkonscia, (senkonscie) freneza (furioza, kolerega).
örvænta v perdi la esperon, malesperi, senesperiĝi, dubi (pri), timi.
örvænting f malespero, senespero, perdo de la espero, senespera timo (dubo).
öryggi -is - n sekur(ec)o, sendanĝer-eco, -igo; solideco; (vissa) certeco; (trygging) garantio; (- í
framkomu) aplombo, malembaraso, nekonsternebleco, plena memfido; (var, vartappi)
sekurigilo, savpeco, fand-drato, -peco.
öryggis-loka f, -loki m savklapo.
öryggisnæla f fermebla pinglo, fibulo.
öryggisráð n (- Sameinuðu þjóðanna) Sekureca Komitato.
öryrki -ja, -jar m invalido.
örþrifaráð n lasta (senespera) rimedo (elvojo), rimedo de malespero.
örþrota adj esti en (suferi pro) plena (ekstrema) manko (malhavo, senhaveco) de io; io estas (tute)
el-, for-ĉerpita (forkonsumita, plenkonsumita), io elĉerpiĝis (plenkonsumiĝis).
öræfi npl dezerto; (surmonta) sovaĝejo, dezerta (sovaĝa) montregiono.
ös f (popol)amaso, svarmo, amasa (tumulta) trafiko lirado).
öskra -aði v kri-egi, -aĉi; bleki, muĝi; ploraĉi.
öskuberg n tofo.
öskubuska -u, -ur f cindrulino.
öskubylur m cindroblovado; blindiga (cindrosimila) neĝo-blovado, -vent(eg)o, -ŝtormo.
Öskudagur m Cindro-merkredo.
öskufall n cindrofalo.
öskuhaugur m cindroamas(iĝ)o, amaso da cindro; rubejo, cindrejo.
öskur -urs, - n kri-ego, -aĉo; bleko, muĝo; ploraĉo.
öskurapi m bleksimio; kriemulo, blekemulo.
öskuskúffa f cindropato, cindrujo.
öskustó f cindrujo, cindrokavo.
ösla -aði v travadi, plaŭde (tra)vadi, plaŭdi en akvo (koto).
ösp aspar, aspir f poplo, tremolo (populus tremula).
ötull adj energia, aktiva, laborema, fervora, persista.
öxi axar, axir f hakilo.
öxl axlar, axlir f ŝultro; (líta um -) rigardi trans la ŝultron, (turni la kapon por) rigardi malantaŭen;
(reisa sér hurðarás um -) preni sur sin ion, kio superas ies fortojn, preni sur sin (sian ŝultron) tro
pezan ŝarĝon.
öxulfeiti f akso-graso, -ŝmiraĵo.
öxulgat n aksingo, pivotingo.
öxul-krappi m, -kreppa f kranko.
öxull -uls, -lar m akso; (spinnill) spindelo; (tengi-) ŝafto.
öxulskaft n ŝafto.
öxultappi m pivoto.

Landafræðiheiti
Abyssínía -u f Abisen-ujo, -o, -a.
Adríahaf n Adriatik-o, Adriatika Maro.
Afganistan n Afgan-ujo, -o, -a.
Afríka -u f Afrik-o, -ano, -a.
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Akureyri f Akurejr-o, -ano, -a.
Alaska nsenfl Alask-o, -ano, -a.
Albanía -u f Alban-ujo, -o, -a.
Álgeirsborg n (Algier) Alĝer-o, -ano, -a.
Alpafjöll(in) npl La Alpoj.
Alsír -s n (landið) Alĝeri-o, -ano, -a.
Amazon(fljót) n Amazon-o, -a.
Ameríka -u f Amerik-o, -ano, -a.
Amsterdam fsenfl Amsterdam-o, -ano, -a.
Andalúsía -u f Andaluzi-o, -ano, -a.
Andesfjöll npl La Andoj.
Andorra nsenfl Andor-o, -ano, -a.
Antilla-eyjar fpl (la) Antil-oj, -ano, -a, Antilinsul-oj, -ano, -a.
Antwerpen fsenfl Antverpen-o, -ano, -a.
Arabía -u f Arab-ujo, -o, -a.
Ararat -s n Ararato.
Argentína -u f Argentin-o, -ano, -a.
Armenía -u f Armen-ujo, -o, -a.
Arnarfjörður m Arnarfjord-o, -ano, -a.
Asía -u f Azi-o, -ano, -a.
Asoreyjar fpl La Acor-oj, -ano, -a, Acoraj Insuloj.
Assýría -u f Asir-ujo, -o, -a.
Ástralía -u f Aŭstrali-o, -ano, -a.
Atlantshaf n Atlantik-o, -a, Atlantika Oceano.
Austurálfa f Orienta Mondparto, Azio.
Austurlönd npl La Oriento; (Kína og Japan) Ekstremoriento.
Austurríki n Aŭstr-ujo, -o, -a.
Axarfjörður m Aksarfjord-o, -ano, -a.
Babílon -s n Babilon-o, -ano, -a.
Baden fsenfl Baden-o, -ano, -a.
Baleareyjar fpl Balear-Insul-oj, -ano, -a.
Balkan -s n Balkan-o, -ano, -a, Balkanland-oj, -ano, -a.
Bandaríki N.-Ameríku npl Usono, La Unuigitaj Ŝtatoj de Nord-Ameriko.
Bayern -s n aŭ nsenfl (Bayara- land) Bavar-ujo, -o, -a.
Belgía -u f Belg-ujo, -o, -a.
Belgrad fsenfl Belgrad-o, -ano, -a.
Bermúdaeyjar fpl Bermud-(Insul) oj, -ano, -a, Bermudaj Insuloj.
Bern -ar f aŭ fsenfl Bern-o, -ano, -a.
Biskayaflói m Biskaja Golfo.
Björgvin -jar f Bergen-o, -ano, -a.
Blanda Blöndu f La rivero Blando.
Bólivía -u f Bolivi-o, -ano, -a.
Bologna fsenfl Bolonj-o, -ano, -a.
Bordeaux fsenfl Bordo-o, -ano, -a.
Borgarfjörður m Borgarfjord-o, -ano, -a.
Borneó nsenfl Borne-o, -ano, -a.
528

Bosnía -u f Bosn-ujo, -o, -a.
Bospórus msenfl Bosforo.
Bologna fsenfl Bolonj-o, -ano, -a.
Brasilía -u f Brazil-o, -ano, -a.
Breiðafjörður m Breidafjord-o, -ano, -a.
Bretagne nsenfl Breton-ujo, -o, -a, Bretona Duoninsulo.
Bretland n Brit-ujo, -o, -a.
Brüssel fsenfl Brusel-o, -ano, -a.
Buenos Aires fsenfl Buenos-Ajreso, -ano, -a.
Búkarest fsenfl Bukurest-o, -ano, -a.
Burma nsenfl Burm-o, -ano, -a.
Bæheimur m Bohem-ujo, -o, -a.
Ceylon fsenfl Cejlon-o, -ano, -a.
Chile nsenfl Ĉili-o, -ano, -a.
Danmörk f Dan-ujo, -o, -a, Danlando.
Danzig fsenfl Danzig-o, -ano, -a.
Dardanellasund n La Dardanelo, Dardanela Markolo.
Dauðahafið n Mort(int)a Maro.
Delfí f Delf-o, -a.
Delhi f Delhi-o, -ano, -a.
Dóná f Danub-o, -a.
Drangajökull m La glaciejo Dranga-Jokul.
Drangey f Drang-Insulo, La insulo Drangey.
Dresden fsenfl Dresden-o, -ano, -a.
Dyflin -ar f Dublin-o, -ano, -a.
Edínborg f Edinburg-o, -ano, -a.
Egyptaland n Egipt-ujo, -o, -a.
Eistland n Eston-ujo, -o, -a.
Elsass nsenfl Alsac-o, -ano, -a.
England n Angl-ujo, -o, -a.
Esja -u f La monto Esj-o, -a.
Eskifjörður m Eskifjord-o, -ano, -a.
Eskimói -a, -ar m Eskim-o, -a.
Evrópa -u f Eŭrop-o, -ano, -a.
Eþíópía -u f Etiop-ujo, -o, -a.
Eyjaálfa f Aŭstralio, Oceanio.
Eyjafjörður m Ejafjord-o, -ano, -a.
Eyjahaf n Arkipelaga, -a, Insulara Maro.
Eystrasalt n Baltik-o, -a, Baltika Maro.
Falklandseyjar fpl Falkland-Insul-oj, -ano, -a, Falklandaj Insuloj.
Fáskrúðsfjörður m Faskrudsfjordo, -ano, -a.
Faxaflói m Faksa-Golfo.
Feneyjar fsenfl Veneci-o, -ano, -a.
Filippseyjar fsenfl La Filipin-oj, -ano, -a, Filipinaj Insuloj.
Finnland n Finnland-o, -ano, -a.
Finnski flói m (Kyrjálabotn) Finnlanda Golfo.
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Fiskivötn npl (en Islando, la internlandaj) Fiŝlagoj, La lagoj Fiskivötn.
Flandern nsenfl Flandr-ujo, -o, -a.
Fljótsdalur m Fljotsdal-o, -ano, -a.
Florenz fsenfl Florenc-o, -ano, -a, Firenz-o, -ano, -a.
Formósa -u f Tajvan-o, -ano, -a, Formos-o, -ano, -a.
Frakkland n Franc-ujo, -o, -a.
Færeyjar fsenfl Faro-oj, -ano, -a, Faroaj Insuloj.
Föníkía -u f Fenik-ujo, -o, -a.
Galílea -u f Galile-o, -ano, -a.
Gallía -u f Gali-o, -ano, -a.
Gautaborg f Gotenburg-o, -ano, -a.
Genf -ar f (Genéve) Ĝenev-o, -ano, -a.
Genúa -u f Genov-o, -ano, -a.
Germani -a, -ar m Ĝerman-o, -a.
Geysir -is m Gejsero.
Ghana nsenfl Ghano.
Gíbraltar -s m Gibraltaro.
Glasgow fsenfl Glasgov-o, -ano, -a.
Góðrarvonarhöfði m Kabo de Bona Espero.
Golfstraumur m La Golfa Fluo.
Goti -a, -ar m Got-o, -a.
Grikkland n Grek-ujo, -o, -a.
Grikklandshaf n Greka (Egea) Maro, Arkipelago.
Grímsey f La insulo Grimsey.
Grænland n Grenland,o, -ano, -a.
Guatemala nsenfl Gvatemalo, -ano, -a.
Guiana nsenfl Gujan-o, -ano, -a.
Guínea -u f Gvine-o, -ano, -a.
Gullfoss m La akvofalo Gullfoss.
Gullströndin f La Ora Bordo, Orbord-o, -ano, -a.
Gyðingaland n Palestin-o, -ano, -a; Izrael-o, -ano, -a.
Gyðingur -a, -ar m jud-o, -a.
Haag fsenfl Hag-o, -ano, -a.
Hafnarfjörður m Hafnarfjordo, -ano, -a.
Haiti fsenfl Hajti-o, -ano, -a.
Hamborg f Hamburg-o, -ano, -a.
Haugasund n Haŭgesund-o, -ano, -a.
Hawai fsenfl Havaj-o, -ano, -a.
Havana fsenfl Havan-o, -ano, -a.
Hebrei -a, -ar m Hebre-o, -a.
Hekla -u f La vulkano Hekla.
Helsinki f (Helsingfors) Helsinki-o, -ano, -a.
Helsingjabotn m (Bottniski flói) Botnea Golfo (Maro).
Hersegovína -u f Hercegovin-o, -ano, -a.
Himalaya nsenfl Himalaja, -a, Himalaja Montaro.
Hofsjökull m La glaciejo Hofsjokul.
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Holland n Nederland-o, -ano, -a.
Honduras nsenfl Honduras-o, -ano, -a.
Hong Kong fsenfl Hong-Kong-o, -ano, -a.
Honolúlú fsenfl Honolulu-o, -ano, -a.
Horn n Kab (la terkapo) Horno, Kap-Nordo.
Hornafjörður m Hornafjord-o, -ano, -a.
Húnaflói m Huna-Golfo.
Húni -a, -ar m La Hun-oj, -a.
Hvítá f La rivero Hvítá.
Íbería -u f Iber-ujo, -o, -a.
Indíáni -a, -ar m Indian-o, -a.
Indland n Hind-ujo, -o, -a.
Indlandseyjar fpl (Indíur) Indi(aj) Insul-oj, -ano, -a, La Indioj.
Indó-Kína nsenfl Indo-Ĉin-ujo, -o, -a.
Indónesía -u f Indonez-ujo, -o, -a.
Írak -s n Irak-o, -ano, -a.
Írland n Irland-o, -ano, -a.
Ísafjörður m Isafjord-o, -ano, -a.
Ísland n Island-o, -ano, -a.
Ísrael -s n Izrael-o, -ano, -a, Izraela popolo.
Ísraelsmenn mpl (afkomendur Ísraels) Izraelid-oj, -a.
Ítalía -u f Ital-ujo, -o, -a.
Jan Mayen fsenfl Jan Majn-o, -ano, -a.
Japan -s n Japan-ujo, -o, -a.
Java Jövu f Jav-o, -ano, -a.
Jersey f Jersej-o, -ano, -a.
Jerúsalem f Jerusalem-o, -ano, -a.
Jórvík f Jork-o, -ano, -a.
Jókóhama fsenfl Jokoham-o, -ano, -a.
Jótland n Jutlando, -ano, -a.
Júdea -u f Jude-o, -ano, -a.
Júgóslavía -u f Jugoslav-ujo, -o, -a.
Jökuldalur m Jokuldal-o, -ano, -a.
Jökulsá f La rivero Jökulsá.
Kaíró fsenfl Kair-o, -ano, -a.
Kákasía -u f Kaŭkaz-o, -ano, -a.
Kalifornía -u f Kaliforni-o, -ano, -a.
Kanada nsenfl Kanad-o, -ano, -a.
Kanaríeyjar fpl Kanari-Insul-oj, -ano, -a, Kanariaj Insuloj.
Kap Verde msenfl Verd-Kabo, Verda Kabo.
Karpatafjöll npl La Karpat-oj, -a, Karpato-Montaro.
Karþagó fsenfl Kartag-o, -ano, -a.
Kasmír -s n Kaŝmir-o, -ano, -a.
Kaspíahafið n Kaspia Maro.
Katalónía -u f Katalun-ujo, -o, -a.
Kaupmannahöfn f Kopenhag-o, -ano, -a.
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Keflavík f Keflavik-o, -ano, -a.
Kína nsenfl Ĉin-ujo, -o, -a.
Kelti -a, -ar m Kelt-o, -a.
Kolombía -u f Kolombi-o, -ano, -a.
Kongó nsenfl (landið) Kongoland-o, -ano, -a; (áin) Kong(river)o.
Konstantínópel fsenfl Konstantinopl-o, -ano, -a, Istanbul-o, -ano, -a.
Kórea -u f Koreo, -ano, -a.
Kórinþ nsenfl Korint-o, -ano, -a.
Korsíka -u f Korsik-o, -ano, -a.
Kosta Rika nsenfl Kostarik-o, -ano, -a.
Krím - n Krime-o, -ano, -a, Krimea Duoninsulo.
Krít -ar f Kret-o, -ano, -a.
Króatía -u f Kroat-ujo, -o, -a.
Kúba -u f Kub-o, -ano, -a.
Kýpur -urs n Cipr-o, -ano, -a.
Kyrjálabotn m Finnlanda Golfo.
Kyrrahaf n Pacifik-o, -a, Pacifika Oceano.
Köln -ar f Kolonj-o, -ano, -a.
Lagarfljót n La riverego Lagarfljot.
Langanes n La duoninsulo Langanes.
Langbarðaland n Lombard-ujo, -o, -a.
Langjökull m La glaciejo Langjokul, Longa-Glaciejo.
Lappland n Lapland-o, -ano, -a, Lapon-ujo, -o, -a.
Lettland n Latv-ujo, -o, -a.
Líbería -u f Liberi-o, -ano, -a.
Lissabon fsenfl Lisbon-o, -ano, -a.
Lithaugaland n (Lithauen) Litovujo, -o, -a.
Litla-Asía f Malgrand-Azi-o, -ano, -a.
London fsenfl (Lundúnir) London-o, -ano, -a.
Lóthringen nsenfl Loren-o, -ano, -a.
Luxemburg fsenfl (borgin) Luksemburg-o, -ano, -a; (ríkið) Luksemburgi-o, -ano, -a.
Lýbía -u f Libi-o, -ano, -a.
Madagaskar fsenfl Madagaskar-o, -ano, -a.
Madeira -u f Madejro, -ano, -a.
Madrid fsenfl Madrid-o, -ano, -a.
Malakkaskagi m Malaka (Malaja) Duoninsulo.
Malayaríki npl Malajaj Ŝtatoj, Malaj-o, -ano, -a.
Malta Möltu f Malt-o, -ano, -a.
Mansjúría -u f Manĉuri-o, -ano, -a.
Mári -a, -ar m Maŭr-o, -a.
Maraþon nsenfl Maraton-o, -a.
Markarfljót n La riverego Markarfljót.
Marokkó nsenfl Marok-o, -ano, -a.
Mars msenfl Mars-o, -a.
Marseilles fsenfl Marselj-o, -ano, -a.
Martinique fsenfl Martinik-o, -ano, -a.
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Mekka -u f Mek-o, -ano, -a.
Melbourne fsenfl Melburn-o, -ano, -a.
Memfis fsenfl Memfis-o, -aiio, -a.
Mesopotamía -u f Mezopotami-o, -ano, -a.
Mexíkó nsenfl (landið) Meksiki-o, -ano, -a; (borgin) Meksik-o, -ano, -a.
Miðjarðarhaf n Mediterane-o, -a, Meza Maro.
Mikligarður m (Konstantinoplo), Istambul-o, -ano, -a.
Missisippi fsenfl aŭ nsenfl Misisip-o, -a.
Mjóifjörður m Mjoafjordo-, -ano, -a.
Mongólía -u f Mongol-ujo, -o, -a.
Monte Carlo nsenfl Montekarl-o, -ano, -a.
Montenegró nsenfl Montenegr-o, -ano, -a.
Montevideo nsenfl Montevide-o, -ano, -a.
Montreal fsenfl Montreal-o, -ano, -a.
Moravía -u f Morav-ujo, -o, -a.
Moskva -u f Moskv-o, -ano, -a.
München -ar f aŭ fsenfl Munĥhen- o, -ano, -a.
Mývatn n La lago Mivatn.
Mæri nsenfl (Moravía) Moravujo, -o, -a; (í Noregi) Mor-o, -ano, -a.
Mön Manar f Man-Insulo.
Napolí fsenfl Napol-o, -ano, -a.
Nazaret fsenfl Nazaret-o, -ano, -a.
New York fsenfl Novjork-o, -ano, -a.
Niagara nsenfl Niagar-o, -a.
Niðurlönd npl Nederland-o(j), -ano, -a.
Níger nsenfl (fljót) Niger-o, -a.
Nígería -u f Nigeri-o, -ano, -a.
Níkaragúa -u f Nikaragv-o, -ano, -a.
Níl -ar f Nil-o, -a.
Norðfjörður m Nordfjord-o, -ano, -a.
Nordkap msenfl Nord-Kabo.
Norðurálfa f Eŭrop-o, -ano, -a.
Nor(v)egur -s m Norveg-ujo, -o, -a.
Normandí nsenfl Normand-ujo, -o, -a, Normanda Duoninsulo.
Númídía -u f Numid-ujo, -o, -a.
Nýfundnaland n Novland-o, -ano, -a.
Nýja-Sjáland n Nov-Zeland-o, -ano, -a.
Ólafsvík f Olafsviko, -ano, -a.
Olympía -u f Olimp-o, -a.
Ontaríó nsenfl Ontari-o, -ano, -a.
Osló -ar f Osl-o, -ano, -a.
Ottawa fsenfl Otav-o, -ano, -a.
Oxford fsenfl Oksford-o, -ano, -a.
Palestína -u f Palestin-o, -ano, -a.
Panama nsenfl Panam-o, -ano, -a.
Paraguay nsenfl Paragvaj-o, -ano, -a.
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París -ar f Pariz-o, -ano, -a.
Patreksfjörður m Patreksfjord-o, -ano, -a.
Pekin(g) fsenfl Pekin(g)-o, -ano, -a.
Persía -u f Pers-ujo, -o, -a.
Perú nsenfl Peru-o, -ano, -a.
Pólland n Pol-ujo, -o, -a, Poland-o, ano, -a.
Pompei fsenfl Pompej-o, -ano, -a.
Porto Rico nsenfl Portorik-o, -ano, -a.
Port Said fsenfl Portsaid-o, -ano, -a.
Portúgal -s n Portugal-ujo, -o, -a.
Prag -ar f aŭ fsenfl Prag-o, -ano, -a.
Prússland n Prus-ujo, -o, -a Prusland-o, -ano, -a.
Pýreneafjöll npl La Pirene-oj, -a, Pirenea Montaro, Pireneaj Montoj.
Pýreneaskagi m Pirenea Duoninsulo.
Rangá f La rivero Rangá.
Rauða hafið n La Ruĝa Maro.
Reyðarfjörður m Rejdarfjord-o, -ano, -a.
Reykjanes n La duoninsulo Rejkjanes.
Reykjavík f Rejkjavik-o, -ano, -a.
Rifstangi m Kabo Rifstangi.
Ríga nsenfl Rig-o, -ano, -a.
Rín -ar f Rejn-o, -a.
Róm -ar f (Rómaborg) Rom-o, -ano, -a.
Róma-ríki n, -veldi n Romi-o, -ano, -a, Roma Regno, Roma Potenco.
Rotterdam fsenfl Roterdam-o, -ano, -a.
Rúmenía -u f Ruman-ujo, -o, -a.
Rússland n Rus-ujo, -o, -a, Rusland-o, -ano, -a, U.S.S.R. = Unuiĝo de Sovetaj Socialistaj
Respublikoj, Soveti-o, -ano, -a, Sovetuni-o, -ano, -a.
Sahara nsenfl Sahar-o, -a.
Salamis nsenfl Salamis-o, -ano, -a.
Salómonseyjar fpl Salomon-Insuloj, -ano, -a.
Samaría -u f Samari-o, -ano, -a.
San Domingo fsenfl San-Doming-o, -ano, -a.
Sandvíkureyjar fsenfl Sandviĉ-Insuloj, -ano, -a.
San Francisco fsenfl San-Francisk-o, -ano, -a.
San Marino fsenfl San-Marin-o, -ano, -a.
San Salvador fsenfl San-Salvadoro, -ano, -a.
Santiago fsenfl Santiag-o, -ano, -a.
Sardínía -u f Sardini-o, -ano, -a.
Saxland n Saks-ujo, -o, -a, Saksland-o, -ano, -a.
Serbía -u f Serb-ujo, -o, -a.
Seyðisfjörður m Sejdisfjord-o, -ano, -a.
Síam -s n Siam-o, -ano, -a.
Síbería -u f Siberi-o, -ano, -a.
Sikiley f Sicili-o, -ano, -a.
Sílesía -u f Silezi-o, -ano, -a.
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Sjáland n Zeland-o, -ano, -a.
Skagafjörður m Skagafjord-o, -ano, -a.
Skjálfandafljót n La rivero Skjálfandafljót.
Skjálfandi -a m Skjalfand-o, -a Golfo.
Skandínavía -u f Skandinav-ujo, -o, -a.
Skotland n Skot-ujo, -o, -a, Skotland-o, -ano, -a.
Slóvakía -u f Slovak-ujo, -o, -a.
Slóvenía -u f Sloven-ujo, -o, -a.
Smyrna nsenfl Smirn-o, -ano, -a.
Snæfell n La monto Snajfell.
Snæfellsnes n La duoninsulo Snajfellsnes.
Sofía -u f Sofi-o, -ano, -a.
Sómalíland n Somal-ujo, -o, -a, Somalolando.
Sovétríkin npl Sovet(un)i-o, -ano, -a, U.S.S.R. = Unuiĝo de Sovetaj Socialistaj Respublikoj.
Spánn -ar m Hispan-ujo, -o, -a.
Sprengisandur m La montpasejo (montpaseja deserto) Sprengisando.
St. Helena -u f Sankta Helen-o, -ano, -a, Sankt-Heleno.
Stokkhólmur m Stokholm-o, -ano, -a.
Stóra-Bretland n Grand-Brit-ujo, -ujano, -a.
Stykkishólmur m Stikisholm-o, -ano, -a.
Súdan -s n Sudan-o, -ano, -a.
Súez nsenfl Suez-o, -a, Suez-kanalo, Sueza Kanalo.
Súmatra nsenfl Sumatr-o, -ano, -a.
Suðurálfa f Afrik-o, -ano, -a.
Sviss nsenfl Svis-ujo, -o, -a, Svisland-o, -ano, -a.
Svíþjóð -ar f Sved-ujo, -o, -a, Svedland-o, -ano, -a.
Sydney fsenfl Sidnej-o, -ano, -a.
Sýrakúsa -u f Sirakus-o, -ano, -a.
Sýrland n Siri-o, -ano, -a.
Tallín fsenfl Tallin-o, -ano, -a.
Tanganjíka nsenfl Tanganjik-o, -ano, -a.
Tékkóslóvakía -u f Ĉeĥoslovak-ujo, -o, -a.
Tevtónar mpl Teŭton-oj, -a.
Thames fsenfl (Temsá) Tamiz-o, -a.
Tíber fsenfl Tiber-o, -a.
Tíbet -s n Tibet-o, -ano, -a.
Tígris fsenfl Tigris-o, -a.
Timbúktú fsenfl Timbuktu-o, -ano, -a.
Tókíó fsenfl Toki-o, -ano, -a.
Toskana nsenfl Toskan-ujo, -o, -a.
Transvaal nsenfl Transval-o, -ano, -a.
Trípólí fsenfl Tripol-o, -ano, -a.
Trója -u f Troj-o, -ano, -a.
Túnis nsenfl (landið) Tunizi-o, -ano, -a; (borgin) Tuniz-o, -ano, -a.
Túrkestan -s n Turkestan-o, -ano, -a.
Tyrkland n Turk-ujo, -o, -a.
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Týról -s n Tirol-o, -ano, -a.
Úkraína -u f Ukrajn-o, -ano, -a.
Úralfjöll npl Uralaj Montoj, Ural-Montoj, La Uraloj.
Uruguay nsenfl Urugvaj-o, -ano, -a.
Vandali -a, -ar m Vandalo.
Wales nsenfl Kimr-ujo, -o, -a.
Varsjá -r f Varsovi-o, -ano, -a.
Washington fsenfl Vaŝington-o, -ano, -a.
Waterloo fsenfl Vaterlo-o, -ano, -a.
Vatnajökull m La glaciejo Vatnajokul.
Venezúela nsenfl Venezuel-o, -ano, -a.
Versalir mpl (Versailles) Versaljo, -ano, -a.
Vestmannaeyjar fpl La insuloj Vestmannaejar.
Vesuvíus -ar m Vesuvi-o, -a.
Viktoría -u f Viktori-o, -ano, -a.
Vín -ar f Vien-o, -ano, -a.
Volga -u f Volg-o, -a.
Vonarskarð n La montpasejo Vonarskard.
Würtemberg fsenfl Vurtemberg-o, -ano, -a.
Þeba -u f Teb-o, -ano, -a.
Þermópýli -is n Termopilo.
Þessalía -u f Tesali-o, -ano, -a.
Þingvallavatn n La lago Tingvallavatn.
Þingvellir mpl La ebenaĵo (de) Tingvellir, Tingvalla Ebenaĵo.
Þistilfjörður m Tistilfjord-o, -ano, -a.
Þjórsá f La rivero Tjorsá.
Þrakía -u f Traki-o, -ano, -a.
Þrándheimur m Trondhejm-o, -ano, -a.
Þýzkaland n German-ujo, -o, -a.
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