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Muohta- ja jiekŋasánit  

  

hanki, jolle satanut vitiä vahcacuoŋu 

hanki, kantava, ei luja skálvi 

hanki, kovapintainen ruovdecuoŋu 

hanki, ohut leikkaavakuorinen geardni 

hankiainen, ohut kantamaton čalggadat 

hankiainen, puoliksi kantava moarri 

iljanne, sulanut & jäätynyt lumi vuohčči 

kinos, kova čeargga, činu muohta 

lumeton bievla, sealas 

lumi muohta 

Lumi, kantava, kova činus 

lumi, kantava, narisee alla girrat, girradat, sabádat 

lumi, kovaksi tannerrettu šalka 

lumi, paksu    gassamuohta 

lumi, paksu kaivamista estävä čeargga, skálvi 

lumi, paksu pehmeä  muovllahat, oppas 

lumi, pehmeä, vastasatanut vahca 

lumi, raemainen seaŋáš 

lumi, tuulen kovettama čeargga 

nietos, syvä lumi skálvi, luotkkus 

nuoska, upottava lumi sievlla 

peittyä lumeen muhttot, joavgat 

runsasluminen gassa muohta 

sohjo šoavli 

syyslumi, ohut áidni 

vitilumi vahca 

  

Jääsanasto  

jää jiekŋa 

jää, kohollaan oleva roavku 

jää, lumeton kalju gálja, gálljamat 

jää, ohut, karstajää/jäälumi  skárta 

jääkerros, ohut (esim. airossa) bulži, buolži 

jääkerros, ohut vedessä spildi (čázis), gavdda (láddos) 

jääkuori puissa, kivissä čođđu 

jäälautta, ajelehtiva jiekŋabaldu 

jääpuikko jiekŋasággi 

jääsohjo, vedessä suossa, suosat  

jäätikkö jiehkki 

jäätön maa saŋas 

jäävuori jiekŋavárri 

kohvajää aškkas, aškasat 

routa duollu 
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jäätyä  jiekŋut 

jäätyä (joki) rannasta rantaan čatnat 

jäätyä, vesistöstä galbmit, jiekŋut 

routainen maa duollu, girse 

 

Muohtasánit lumisanastoa 

áidni syyslumi, ohut 

bievla, sealas lumeton 

čalggadat hankiainen, ohut kantamaton 

čeargga lumi, tuulen kovettama 

čeargga, činu muohta kinos, kova 

čeargga, skálvi lumi, paksu kaivamista estävä 

činus lumi kantava kova 

gassa muohta runsasluminen 

gassamuohta lumi, paksu    

geardni hanki, ohut leikkaavakuorinen 

girrat, girradat, sabádat lumi, kantava, narisee alla 

moarri hankiainen, puoliksi kantava 

muhttot, joavgat peittyä lumeen 

muohta lumi 

muovllahat, oppas lumi, paksu pehmeä  

ruovdecuoŋu hanki, kovapintainen 

seaŋáš lumi, raemainen 

sievlla nuoska, upottava lumi 

skálvi hanki, kantava, ei luja 

skálvi, luotkkus nietos, syvä lumi 

šalka lumi, kovaksi tannerrettu 

šoavli sohjo 

vahca lumi, pehmeä, vastasatanut 

vahca vitilumi 

vahcacuoŋu hanki, jolle satanut vitiä 

vuohčči iljanne, sulanut & jäätynyt lumi 

 

Jiekŋasánit Jääsanasto 

  

aškkas, aškasat kohvajää 

bulži, buolži jääkerros, ohut (esim. airossa) 

čatnat jäätyä (joki) rannasta rantaan 

čođđu jääkuori puissa, kivissä 

duollu routa 

duollu, girse routainen maa 

galbmit, jiekŋut jäätyä, vesistöstä 
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gálja, gálljamat jää, lumeton kalju 

jiehkki jäätikkö 

jiekŋa jää 

jiekŋabaldu jäälautta, ajelehtiva 

jiekŋasággi jääpuikko 

jiekŋavárri jäävuori 

jiekŋut jäätyä  

roavku jää, kohollaan oleva 

saŋas jäätön maa 

skárta jää, ohut, karstajää/jäälumi  

spildi (čázis), gavdda (láddos) jääkerros, ohut vedessä 

suossa, suosat  jääsohjo, vedessä 

 

 


