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ak: Uálgis pelji rasta, oovdeld maajeeld.  
Čižet pelji rasta. 

ns: Vuäʹljes peʹljj rââst, âʹlnn di vueʹlnn cieʹǩǩes.  
Čiǯǯpeʹljj rââst 

ds: Olgeš beallji rastá, okta ovddal, okta maŋil,  
gurot beallji rastá 

su: Oikea korva poikki, alla ja päällä pykälä,  
vasen poikki 
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ak: Uálgis pelji skivŋe já skivŋekeeči rasta.  
Čižet pelji skivŋe já pittá oovdeld 

ns: Vuäʹljes peʹljj vueʹllhangg da rââst.  
Čiǯǯpeʹljj hangg vueʹlnn da cieʹǩǩes âʹlnn 

ds: Olgeš beallji hoaŋka ja hoaŋkageahče rastá,  
gurot beallji hoaŋka ja okta ovddal 

su: Oikea korva poikki ja alta hanka,  
vasen korva alta hanka ja pykälä päällä 
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ak: Uálgis pelji rasta.  
Čižet pelji oovdeld maajeeld (pittá) 

ns: Vuäʹljes peʹljj rââst.  
Čiǯǯpeʹljj jeeidpeʹljj 

ds: Olgeš beallji rastá,  
gurot beallji okta ovddal, okta maŋil 

su: Oikea korva poikki,  
vasen korva pykälä alla ja päällä 
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ak: Uálgis pelji rasta já kuohtii rasta siisâ.  
Čižet pelji stuálppu já pittá maajeeld 

ns: Vuäʹljes peʹljj raast da kueit vuâra sizz.  
Čiǯǯpeʹljj ståʹlpp-peʹljj da cieʹǩǩes vueʹlnn 

ds: Olgeš beallji hirrerastá (rastá ja guktii rastá sisa),  
gurot beallji stoalpu (hoaŋka ja gieška ja bealljegeahče rastá) ja okta 

maŋil 

su: Oikeassa korvassa kampa (poikki ja kaksi kertaa poikkikorvan sisään), 
vasenkorva tolppa ja yksi pykälä alla 
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ak: Uálgis pelji kyehti oovdeld.  
Čižet pelji rasta. 

ns: Vuäʹljes peʹljj kuõʹhtt âʹlnn.  
Čiǯǯpeʹljj rââst 

ds: Olgeš beallji guokte ovddal,  
gurot beallji  rastá 

su: Oikea korva kaksi pykälää päällä,  
vasen korva poikki 
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ak: Uálgis pelji rasta.  
Čižet pelji pittá/ohtâ maajeeld. 

ns: Vuäʹljes peʹljj rââst.  
Čiǯǯpeʹljj cieʹǩǩes vueʹlnn 

ds: Olgeš beallji rastá,  
gurot beallji okta maŋil 

su: Oikea korva poikki,  
vasemmassa korvassa yksi pykälä alla 
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ak: Uálgis pelji skivŋe.  
Čižet pelji njavkke já kyehti maajeeld. 

ns: Vuäʹljes peʹljj vueʹlnn haŋgg.  
Čiǯǯpeʹljj âʹlnn haŋgg da kuõʹhtt vueʹlnn 

ds: Olgeš beallji hoaŋka,  
gurot beallji gieška ja guokte maŋil 

su: Oikea korva alta hanka,  
vasen korva päältä hanka ja kaksi pykälää alla 
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ak: Uálgis pelji kyever.  
Čižet pelji kyever já oovdeld maajeeld. 

ns: Vuäʹljes peʹljj kueʹpper.  
Čiǯǯpeʹljj kueʹpper, âʹlnn di vueʹlnn cieʹǩǩes 

ds: Olgeš beallji guobir,  
gurot beallji guobir ja okta ovddal, okta maŋil 

su: Oikea korva haaralla,  
vasemmassa korvassa haara, alla ja päällä pykälä 
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ak: Uálgis pelji kyever.  
Čižet pelji rasta já oovdeld maajeeld (pittá). 

ns: Vuä´ljes peʹljj kueʹpper.  
Čiǯǯpeʹljj rââst da âʹlnn di vueʹlnn cieʹǩǩes 

ds: Olgeš beallji guobir,  
gurot beallji rastá ja okta ovddal, okta maŋil 

su: Oikea korva haaralla,  
vasen korva poikki ja pykälä alla ja päällä 
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ak: Uálgis pelji rasta já pittá/ohtâ maajeeld.  
Čižet pelji pittá/ohtâ maajeeld. 

ns: Vuäʹljes peʹljj rââst, cieʹǩǩes vueʹlnn.  
Čiǯǯpeʹllj cieʹǩǩes vueʹlnn 

ds: Olgeš beallji rastá ja maŋil,  
gurot beallji okta maŋil 

su: Oikea korva poikki ja pykälä alla,  
vasemmassa pykälä alla 
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ak: Uálgis pelji kyever 
čižet pelji kyever (Kyeverpeeljih) 

ns: Vuä´ljes peʹljj kueʹpper.  
Čiǯǯpeʹljj kueʹpper 

ds:  Olgeš beallji já 
gurot beallji guobir 

su: Oikea ja vasen korva haaralla 
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ak: Uálgis pelji skivŋe já skivŋesiisâ.  
Čižet pelji njavkke já njavkkekeeči rasta 

ns: Vuäʹljes peʹljj vueʹlnn haŋgg da haaŋgsizz.  
Čiǯǯpeʹljj haŋgg âʹlnn da rââst 

ds: Olgeš beallji hoaŋka ja hoaŋkka sisa,  
gurot beallji gieškalahkki (gieška ja gieškageahče rastá) 

su: Oikea korva alta hanka ja hangan sisään,  
vasen korva päältä hanka ja hangan pää poikki 
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ak: Uálgis pelji kyever já pittá/ohtâ maajeeld.  
Čižet pelji kyever já pittá/ohtâ oovdeld 

ns: Vuäʹljes peʹljj kueʹpper da cieʹǩǩes vueʹlnn.  
Čiǯǯpeʹljj kueʹpper da cieʹǩǩes âʹlnn 

ds: Olgeš beallji guobir ja okta maŋil,  
gurot beallji guobir ja okta ovddal 

su: Oikea korva haaralla ja pykälä alla,  
vasen korva haaralla ja pykälä päällä 
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ak: Uálgis pelji kyever já pittá oovdeld.  
Čižet pelji vine oovdeld já pittá. 

ns: Vuäʹljes peʹljj kueʹpper, cieʹǩǩes âʹlnn.  
Čiǯǯpeʹljj âʹlnn veʹnn da cieʹǩǩes 

ds: Olgeš beallji guobir ja okta ovddal,  
gurot beallji njavki (vitnji) ja okta ovddal 

su: Oikea korva haaralla ja pykälä päällä,  
vasen korva päältä vita ja pykälä päällä 
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ak: Uálgis pelji kyever, luoddiistâh já räigi.  
Čižet pelji kyever já särgi oovdeld 

ns: Vuäʹljes peʹljj kueʹpper, räi´ǧǧ da luõʹddstõk.  
Čiǯǯpeʹljj kueʹpper da čälstõk âʹlnn 

ds: Olgeš beallji guobir ja ráigi ja luddestat,  
gurot beallji guobir ja okta ovddal 

su: Oikea korva haaralla ja reiästä halki,  
vasen korva haaralla ja pistel päällä 
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ak: Uálgis pelji vine oovdeld.  
Čižet pelji vine maajeeld, kuohtii vine siisâ. 

ns: Vuäʹljes peʹljj âʹlnn veeʹnn.  
Čiǯǯpeʹljj vueʹlnn veeʹnn da  kueʹhttešt veen sizz 

ds: Olgeš beallji njavki,  
gurot beallji skivdnji ja guktii skivnnji sisa 

su: Oikea korva päältä vita  
vasen korva alta vita ja kahdesti vidan sisään 
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ak: Uálgis pelji vine maajeeld.  
Čižet pelji kyehti säärgi oovdeld. 

ns: Vuäʹljes peʹljj vueʹlnn veeʹnn.  
Čiǯǯpeʹljj kuõʹhtt čälstõǥǥ âʹlnn 

ds: Olgeš beallji skivdnji,  
gurot beallji guokte sárgá ovddal 

su: Oikea korva alta vita,  
vasen korva kaksi päällä 
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ak: Uálgis pelji čuvâstâh já luoddiistâh.  
Čižet pelji kyever. 

ns: Vuäʹljes peʹljj čoʹkklmõs da luõʹddstõk.  
Čiǯǯpeʹljj kueʹpper 

ds: Olgeš beallji čohkkon ja čogastaga sisa,  
gurot beallji guobir 

su: Oikea korva teroitettu ja teroituksen sisään,  
vasen korva haaralla 
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ak: Uálgis pelji njavkke.  
Čižet pelji skivŋe. 

ns: Vuäʹljes peʹljj âʹlnn haŋgg.  
Čiǯǯpeʹljj vueʹlnn haŋgg 

ds: Olgeš beallji geaigut (gieška)  
gurot beallji hoaŋka 

su: Oikea korva päältä hanka  
vasen korva alta hanka 
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ak: Uálgis pelji skivŋe já pittá oovdeld.  
Čižet pelji njavkke. 

ns: Vuäʹljes peʹljj vueʹlnn haŋgg da cieʹǩǩes âʹlnn.  
Čiǯǯpeʹljj âʹlnn haŋgg 

ds: Olgeš beallji hoaŋka, bihttá ovddal,  
gurot beallji gieška 

su: Oikea korva alta hanka ja pykälä päällä,  
vasen korva päältä hanka 
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ak: Uálgis pelji oovdeld maajeeld.  
Čižet pelji rasta já rastasiisâ. 

ns: Vuäʹljes jeeidpeʹljj.  
Čiǯǯpeʹljj rââst da rââstsizz 

ds: Olgeš beallji ovddal ja maŋil,  
gurot beallji rastá ja rastá sisa 

su: Oikea korva pykälä alla ja päällä,  
vasen korva poikki ja poikkikorva halki (poikkimesta halki) 
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ak: Uálgis pelji luoddiistâh.  
Čižet pelji kyehti pitá maajeeld, ohtâ pittá oovdeld. 

ns: Vuäʹljes peʹljj luõʹddstõk.  
Čiǯǯpeʹljj kuõʹhtt cieʹǩǩes vueʹlnn, õhtt âʹlnn 

ds: Olgeš beallji luddejuvvon,  
gurot beallji guokte maŋil ja okta ovddal 

su: Oikea korva halki  
vasen korva kaksi pykälää alla ja yksi päällä 
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ak: Uálgis pelji pohheel.  
Čičet pelji vine maajeeld, vine siisâ luoddistâh já räigi, särgi maajeeld. 

ns: Vuäʹljes jeeidpeʹljj.  
Čiǯǯpeʹljj vueʹlnn veeʹnn, veen sizz da räiʹǧǧ, čälstõk vueʹlnn 

ds: Olgeš beallji okta ovddal, okta maŋil  
gurot beallji skivdnji, skivnnji sisa ráigi ja luddestat ja okta maŋil 

su: Oikea korva pykälä alla ja päällä,  
vasen korva alta vita ja reiästä halki ja pistel alla 
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ak: Uálgis pelji kyever já skivŋe, pittá oovdeld.  
Čičet pelji kyever, skivŋe já njavkke 

ns: Vuäʹljes peʹljj kueʹpper, vueʹlnn haŋgg da âʹlnn cieʹǩǩes.  
Čiʹǯǯpeʹljj kueʹpper da vueʹlnn di âʹlnn haŋgg 

ds: Olgeš beallji hoaŋka ja guobir ja okta ovddal,  
gurot beallji stoalpu (gieška ja hoaŋka)  ja guobir 

su: Oikea korva alta hanka ja haara, pykälä päällä,  
vasen korva haaratolppa (alta ja päältä hanka ja haara) 
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ak: Uálgis pelji vine oovdeld, vine siisâ luoddiistâh já räigi.  
Čižet pelji kyehti säärgi oovdeld. 

ns: Vuäʹljes peʹljj âʹlnn veeʹnn, veen sizz da räiʹǧǧ.  
Čiǯǯpeʹljj kuõʹhtt cieʹǩǩes âʹlnn 

ds: Olgeš beallji njavki ja njavkki sisa ráigi ja luddestat,  
gurot beallji guokte sárgá ovddal 

su: Oikea korva päältä vita ja reiästä halki,  
vasen korva kaksi pisteltä päällä 
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ak: Uálgis pelji kyever já tijlâ maajeeld.  
Čižet pelji kyever já tijlâ oovdeld. 

ns: Vuäʹljes peʹljj kueʹpper da ǩiirpač vueʹlnn.  
Čiǯǯpeʹljj kueʹpper da ǩiirpač âʹlnn 

ds: Olgeš beallji guobir ja ceahkká maŋil,  
gurot beallji guobir ja ceahkká ovddal 

su: Oikea korva haaralla ja alla tiili,  
vasen korva haaralla ja päällä tiili 
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ak: Uálgis pelji rasta ja raillâs. 
Čičet pelji lodekozzâ 

ns: Vuäʹljes peʹljj raast da kuõʹhtt vueʹlnn da kuõʹhtt âʹlnn.  
Čiǯǯpeʹljj lååʹddkõʒʒ 

ds: Olgeš beallji rastá ja ráidalas,  
gurot beallji lottegazza 

su: Oikea korva poikki ja kaksi pykälää alla ja päällä,  
vasen korva linnunvarvas 

 


