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ákšu kirves 

basttat pihdet 

bádji paja 

bovrenmašiinna porakone 

bovrra pora 

bovrradearri poranterä 

buvkonađđa puukonkahva 

buvku puukko 

čárvvon puristin 

dearri terä 

doaŋggat tonget 

dohppa tuppi 

faskkon kalvain 

fiilu viila 

golve juottokolvi 

heavval höylä 

jiehkku jiekiö 

luovččan taltta 

muhtter mutteri 

noavki pölynimuri 

olju öljy 

ráiggan rei´itin 

ruovdesahá rautasaha 

sahá saha 

sahádearri sahanterä 

sáttobábir hiekkapaperi 

sirkil sirkkeli 

skárrit, skierat sakset 

skruva ruuvi 

spiikkár, spigir rautanaula 

stáđđi alasin 

veahčir, veažir vasara 

viŋkil vinokulma 

 

vearbbat verbejä 

ávdnet muotoilla, työstää 

ávnnaldat väkänen 

ávnnastit Hankkia aineksia 

bárket parkita 

belket pälkitä 

bihkkadit tervata 

botket katkaista 

botnjat vääntää 

bovret porata 

buoššodit karkaista 

buoššut karkaistua 

ceahkkut loveta, pykältää 

čábbet viimeistellä 
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čoaskut jäähtyä 

čohkat terottaa 

čugget pistää 

čuohppat leikata 

čuollat hakata kirveellä 

dearpat takoa, hakata 

divttistit tiivistää 

dulbet tasoittaa 

dulpet tehdä tylpäksi 

duorrat niitata 

fanahit venyttää 

faskut raaputtaa 

fearrat veistää 

gággat vääntää ylöspäin 

gálvát kuivua, kovettua 

geallat kiillottaa 

giehtadallat käsitellä 

jugahit juottaa 

laigat lohjeta 

leiket valaa 

liibmet liimata 

liktet silottaa, tasoittaa hiekkapaperilla 

lohttet kiilata 

mihtidit mitata 

njulget oikaista 

sodjat taipua 

sojahit taivuttaa 

spaigat sälöytyä 

suddadit sulattaa 

suddat sulaa 

šliipet liipata 

urdit uurtaa 

vátnat sorvata 

vuollat vuolla 
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alasin stáđđi 

hiekkapaperi sáttobábir 

höylä heavval 

jiekiö jiehkku 

juottokolvi golve 

kalvain faskkon 

kirves ákšu 

mutteri muhtter 

paja bádji 

pihdet basttat 

pora bovrra 

porakone bovrenmašiinna 

poranterä bovrradearri 

puristin čárvvon 

puukko buvku 

puukonkahva buvkonađđa 

pölynimuri noavki 

rautanaula spiikkár, spigir 

rautasaha ruovdesahá 

rei´itin ráiggan 

ruuvi skruva 

saha sahá 

sahanterä sahádearri 

sakset skárrit, skierat 

sirkkeli sirkil 

taltta luovččan 

terä dearri 

tonget doaŋggat 

tuppi dohppa 

vasara veahčir, veažir 

viila fiilu 

vinokulma viŋkil 

öljy olju 

 

verbejä vearbbat 

hakata kirveellä čuollat 

Hankkia aineksia ávnnastit 

juottaa jugahit 

jäähtyä čoaskut 

karkaista buoššodit 

karkaistua buoššut 

katkaista botket 

kiilata lohttet 

kiillottaa geallat 

kuivua, kovettua gálvát 

käsitellä giehtadallat 

leikata čuohppat 

liimata liibmet 
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liipata šliipet 

lohjeta laigat 

loveta, pykältää ceahkkut 

mitata mihtidit 

muotoilla, työstää ávdnet 

niitata duorrat 

oikaista njulget 

parkita bárket 

pistää čugget 

porata bovret 

pälkitä belket 

raaputtaa faskut 

silottaa, tasoittaa hiekkapaperilla liktet 

sorvata vátnat 

sulaa suddat 

sulattaa suddadit 

sälöytyä spaigat 

taipua sodjat 

taivuttaa sojahit 

takoa, hakata dearpat 

tasoittaa dulbet 

tehdä tylpäksi dulpet 

terottaa čohkat 

tervata bihkkadit 

tiivistää divttistit 

uurtaa urdit 

valaa leiket 

veistää fearrat 

venyttää fanahit 

viimeistellä čábbet 

vuolla vuollat 

väkänen ávnnaldat 

vääntää botnjat 

vääntää ylöspäin gággat 

 


