
 91. strimpfli                          harisnya 

 92. sacc                                 kb. érték 

 93. svagre                             sogór nő 

 94. sercli                               kenyérvég 

 95. serbli                               bili, éjjeli edény 

 96. sublót                              fiókos szekrény 

 97. slágfertig                        ügyes 

 98. staubol                            cigizik 

 99. stempli                            pecsét 

100. stikkje van                      bogaras 

101. stafírung                         kelengye 

102. spékel                             húst tűzdel 

103. svindli                             csal, csalós 

104. stopli                              folt a cipőtalpon 

105. stráf                              csík 

106. séramórál                       ide-oda sétál 

107. stózsák                           szalmazsák 

108. stramm                           klassz, csinos 

109. srófol                             csavaroz 

110. stanicli                            papírzacskó 

111. stikköl                             hímez 

112. stoppol                            lyukat foltoz 

113. stand                               piaci elárusítóhely 

114. strapál                            töri(magát) 

115. suszter                           cipész 

116. strudli                             rétes 

117. snájder                           szabó 

118. stelázsi                           polcrendszer a spajzban 

119. smirgli                            dörzspapír 

120. smakkol                          izlik      

 



A 

 

andung    kedv 

abriktol    szeletel 

abrak    állateledel 

 

B 

 

bifláz    sokat beszél, bemagol szöveget 

barhet ruha   flanell ruha 

blöfföl    nagyokat mond 

blindre     csak úgy, vaktában  

elbliccel    kivonja magát a kötelesség alól 

blődli    butaság 

bóbellás    kelekótya, dilis  

 

cakli     anyagok kivágott vagy hímzett széle 

cinklekel    lélek harang 

cviling    iker, ikrek 

cirkli    kőrző 

cetli     papírszelet 

cvekedli    káposztás kocka 

cindlol    gyújtogat, tüzet gyújt 

cukkol    piszkál(gat) valakit 

curikkol    visszafelé megy, tolat 

curikk sté   a lónak mondták: hátrafelé 

 

drukkol    nyomtat mintát ruhára 

drukkol    szurkol 

flekn szok   piaci zsebes kötény 

frocliz    piszkál, zargat 



flammol    mohón eszik, zabál 

flancos    divatos 

flancol    divatosan jár 

fajgel    fehér viola 

fosenghacli   farsangi szalag 

fakszni    ügy, dolog 

flekk    folt 

flekkel    foltoz 

fals     hamis 

 

gejsztrol    keresgél, matat, kutat 

gusztrál    nézeget 

gigszer    baklövés 

glancol    fényesít, lakkoz 

 

holker(l)    hajlat, ív, fal-plafon közt 

háklis    rigolyás, dilis ember 

heccöl    ugrat, piszkál 

hámkongred   honvágy, hazavágyás 

hokedli    alacsony konyhai ülőke 

 

krampli    csirkeláb 

krampliz    körmeivel kapar 

klekel    arany vízcsepp, fülbevalón lógó 

kródverk    önző, sértődős, kritizáló 

krigli    nagy söröskorsó 

kanyidli    üregi nyúl 

kraut flekn   káposztás bukta 

krakk    csőd 

kukkol    leskelődik 

 



lajbli    férfi mellény 

 

marbe    gyenge 

móznis    piszkos 

matring    egy csomag fonal 

 

nóvlis    divatos, újszerű 

 

obszédol    ebbédkor obszédkanállal kiszed 

 

obszéd kanál   szedő-merő kanál 

 

plafon    mennyezet 

pirtli    összekötött rőzsehalom 

prúdol    lustálkodik, betegség után még pihen 

pracli    kéz 

platni    régi sparhelt teteje 

puccos    divatos 

pódnszakel disznó legvastagabb bele, a 

kissajtnak való 

rukkolj menj odébb 

ringlispil körhinta 

róznkroncmadel rózsafűzéres lány 

 

 

strózsák    szalmazsák 

sufnúdli    krumplis núdli 

spulni    orsó 

spéndliz    disznóbelet tisztít (kolbásznak) 

sengázs    lagziba a hozzájárulás 

slafrok    pongyola 



slumbár    nagy darab ember 

stikli    csíny 

stukatúr    nád a mennyezethez 

sufni    fáskamra 

simföl    szidalmaz valakit 

stupfer    palántázó fa 

stupfol    palántáz 

stikköl    hímez 

slumbrol    félálmosan alszik 

 

tranv lóz    gyerünk gyorsan, siessünk 

toped(e)    ügyetlen, hosszú mozgású 

truccol    sértődik, zsörtölődik 

tampfli     kovász, sűrű anyag, kulimájsz 

 

venyige szőlővessző megszáradva metszés 

után 

vinkli derékszög 

vonyigó mg. Szerszám szalmát, szénát 

kihúzni 

 

zingöl énekel 

 

szlufkó iszákos 

szlufkol iszik 

szacc 

szaccol 

 

 

 

 


