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alddas, aldasat  iltti 

áibmi  äimä, särmäneula 

cuozza, cuocca  kalvo 

čulggon, čulggomat  sivukaira 

čuvdeskoahppu  sormustin 

fárfu, fárffut  silmukat 

gámačeahppi  taitava karvakengänneuloja 

gámas, gápmasat  koipinahka 

gottur, ovtta bohcco gápmasat  yhden poron koipinahat 

jiehkki  jiekiö, näskäysrauta 

jiekta  koipinahan jämäpalat 

jocca  kantapää 

maŋŋevuođđu  takapohja 

neaskinfiellu, -fiellut  näskäyslauta 

náhkki nahka 

ostu, osttut  parkki 

sieđga paju 

ovdavuođđu  etupohja 

ruojas, ruodjasa  varsi 

ruojasjoatkka  varren sivuosa 

sisti sisna 

sávdnji  sauma 

spuŋget, spuŋgen, spuŋge  työntää, tunkea kenkään heiniä 

suotna  suonilanka 

šušmi  kantapää 

vuoiddas, vuoidasat  voide 

vuolahas, vuolahasat  lastu 

vuotta, vuoddagat  paula, paulat 

duollji talja 

njunni karvakengän kärki/nokka 

jorggut  nurin (vaate) 

 

vearbbat verbit 

  

alddastit iltin ompelu 

čulggomastit sivukairan kiinnittäminen 

čuoldit, čuoldin, čuoldá  kutoa paulaa 

dállet, dállen, dálle  pöyhiä heiniä ennen kenkään laittoa 

faskut, faskun, fasku  raaputtaa 

goarrut, goarrun, goarru  ommella 

guohpat poimuttaa nahkaa 

joccagastit kantalapun kiinnittäminen 

jorgut, jorgun, jorgu  kääntää toisin päin 

navihit nivottaa karvan pois 

navválit nivoa 

neaskit, neaskin, neaská  näskätä 

njađđit  neuloa 

njuovvat, njuovvan, njuovvá  nylkeä 

notkat tukkia, työntää 

ostet, osten, oste  parkita nahkaa 
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suidnet, suidnen, suidne  heinittää kenkä 

vadjat, vadjan, vadjá  leikata malliin 

vanahit, vanaheapmi, vanahan  venyttää 

vuoidat, vuoidan, vuoidá  voidella 

vuolahastit asetella lastuja koipinahan päälle 

 
 
 
 

etupohja ovdavuođđu  

heinittää kenkä suidnet, suidnen, suidne  

iltti alddas, aldasat  

jiekiö, näskäysrauta jiehkki  

kalvo cuozza, cuocca  

kantapää jocca  

kantapää šušmi  

koipinahan jämäpalat jiekta  

koipinahka gámas, gápmasat  

kutoa paulaa čuoldit, čuoldin, čuoldá  

kääntää toisin päin jorgut, jorgun, jorgu  

lastu vuolahas, vuolahasat  

leikata malliin vadjat, vadjan, vadjá  

neuloa njađđit  

nurin (vaate) jorggut  

nylkeä njuovvat, njuovvan, njuovvá  

näskätä neaskit, neaskin, neaská  

näskäyslauta neaskinfiellu, -fiellut  

ommella goarrut, goarrun, goarru  

parkita nahkaa ostet, osten, oste  

parkki ostu, osttut  

paula, paulat vuotta, vuoddagat  

pöyhiä heiniä ennen kenkään 
laittoa 

dállet, dállen, dálle  

raaputtaa faskut, faskun, fasku  

sauma sávdnji  

silmukat fárfu, fárffut  

sivukaira čulggon, čulggonat  

sormustin čuvdeskoahpu  

suonilanka suotna  

taitava karvakengänneuloja gámačeahppi  

takapohja maŋŋevuođđu  

työntää, tunkea kenkään heiniä spuŋget, spuŋgen, spuŋge  

varren sivuosa ruojasjoatkka  

varsi ruojas, ruodjasa  

venyttää vanahit, vanaheapmi, vanahan  

voide vuoiddas, vuoidasat  

voidella vuoidat, vuoidan, vuoidá  

yhden poron koipinahat gottur, ovtta bohcco gápmasat  

äimä, särmäneula áibmi  

 


