
Alla är barn...

...ibörjan

Allt klär...

...enskönhet

Allt är inte guld...

...somglimmar

Allting är lätt...

...närmankandet

Aptiten växer...

...medanmanäter

Andra tider...

...andraseder

Arga kattor...

...fårrivetskinn

Av barn och dårar...

...fårmanhörasanningen



Av skadan...

...blirmanvis

Av två onda ting...

...väljermandetminstonda

Bit inte den hand...

...somföderdig

Blind höna...

...hittarocksåettkorn

Borta bra...

...menhemmabäst

Blod är tjockare...

...änvatten

Bra karl...

...redersigsjälv

Bränt barn...

...skyrelden



Bättre brödlös...

...änrådlös

Bättre en fågel
i handen...

...äntioiskogen

Bättre fattig och frisk...

...änrikochsjuk

Bättre fly...

...änillafäkta

Bättre lyss till den
sträng som brast...

...änattaldrigspännaenbåge

Bättre förekomma...

...änförekommas

Bättre sent...

...änaldrig

Bättre stämma i
bäcken...

...äniån



Bättre ta det säkra...

...föredetosäkra

Delad glädje...

...ärdubbelglädje

Den enes bröd...

...denandresdöd

Den gudarna älskar...

...dörung

Den man älskar...

...denagarman

Den illa gör...

...hanillafar

Den som gapar efter
mycket...

...misteroftasthelastycket

Den som gräver en
grop åt andra...

...falleroftasjälvdäri



Den som kommer
först till kvarn...

...fårförstmala

Den som lever...

...fårse

Den som sig i
leken ger...

...fårlekentåla

Den som sover...

Den som tiger...

...hansamtycker

Den som spar...

...hanhar

Den som väntar
på något gott...

...väntaraldrigförlänge

Det bästa...

...ärgottnog

...syndarinte



Det ena goda...

...förskjuterintedetandra

Det magen har...

...detharden(Ochfårdenmersåtarden)

Det man inte har
i huvudet...

...fårmanhaibenen

Det man inte lägger
sig i...

...behövermanintedrasigur

Det ska vara don...

...efterperson

Det ska böjas i tid...

...detsomkrokigtskabli

Det som göms i snö...

...kommeruppitö

Det är aldrig försent...

...attlära



Det är av misstagen...

...manlärsig

Det är mänskligt att...

...fela(Ochgudomligtattförlåta)

Det är skillnad på...

...folkochfä

Det är svårt att lära...

Där det finns
hjärterum...

...därfinnsdetstjärterum

Det bästa mor har...

...detsätterhonpåbordet

Efter regn...

...kommersolsken

Egen härd...

...ärguldvärd

...gamlahundarsitta



Eget beröm...

...luktarilla

En gång...

...äringengång

En olycka...

...kommersällanensam

En svala...

...göringensommar

Enighet...

...gerstyrka

Enade vi stå...

...söndradevifalla

Ensam...

...ärstark

Ett gott samvete...

...ärdenbästahuvudkudden



Ett gott skratt...

...förlängerlivet

Flygande fågel
får något...

...sittandeintet

Friskt vågat...

...hälftenvunnet

För mycket och för lite...

Gammal är...

...äldst

Gammal kärlek...

...rostaraldrig

Genom sig själv...

...kännermanandra

Genvägar är...

...senvägar

...skämmerallt



Gjort är...

...gjort

Går det...

...sågårdet

Har man inga
bekymmer...

...såskaffarmansig

Har man sagt A...

...fårmansägaB

Hellre fria...

...änfälla

Har man tagit fan
i båten...

...fårmanro´niland

Hunger är den...

...bästakryddan

Hungriga hundar...

...jagarbäst



Hur man än
vänder sig...

...harmanändanbak

Hälsan...

...tigerstill

Hämnden är...

...ljuv

Högmod...

I de lugnaste vattnen...

...gårdestörstafiskarna

I brist på bröd...

...ätermanlimpa

I krig och kärlek...

...ärallttillåtet

I morgon...

...ärenskälm

...gårförefall



I mörkret...

...ärallakattorgrå

I nöden prövas...

...vännen

Inga nyheter...

...ärgodanyheter

Ingen rök...

...utaneld

Ingen vet var skon
klämmer...

...utomdensomhardenpåsig

Ingen vet var haren...

...harsingång

Ju fler kockar...

...destosämresoppa

Ju mer bråttom
man har...

...destosämregårdet



Kaka söker...

...maka

Kläderna gör...

...mannen

Kommer tid...

...kommerråd

Krukan går så
länge till vattnet...

Kvinnans list...

...övergårmannensförstånd

Kunskap...

...ärmakt

Kyrkan ska stå...

...mittibyn

Kärleken är beständig...

...menföremålenväxlar

...atthonslutligenbrister



Kärleken är...

...blind

Kärt barn...

...harmånganamn

Lagom är...

...bäst

Lagt kort...

...ligger

Liten tuva...

...stjälperoftastortlass

Lika barn...

...lekabäst

Lova runt...

...hållatunt

Lyckan kommer......

...lyckangår



Lätt fånget...

...lättförgånget

Man får rätta mun...

...eftermatsäcken

Man får ta seden...

...ditmankommer

Man får vara om
sig och kring sig...

...ommanskafånågotisigochpåsig

Man kan inte både
äta kakan...

...ochhadenkvar

Man kan leda hästen
till vattnet...

...menmankanintetvingadenattdricka

Man måste lära sig
krypa...

...innanmankangå

Man måste smida...

...medanjärnetärvarmt



Man saknar inte kon...

...förränbåsetärtomt

Man ser inte skogen...

...förbaraträn

Man ska hålla tand...

...förtunga

Man ska inte binda ris...

...åtsinegenrygg

Man ska inte döma
hunden...

...efterhåren

Man ska inte bränna
sitt ljus...

...ibäggeändar

Man ska inte flyga
högre...

...änvingarnabär

Man ska inte gapa...

...övermeränmankansvälja



Man ska inte ge
bagarbarn...

...bröd

Man ska inte
gråta över...

...spilldmjölk

Man ska inte gå
över ån...

...eftervatten

Man ska inte kasta
sten...

...ommansitteriglashus

Man ska inte kasta ...

...yxanisjön

Man ska inte kasta
ut barnet...

...medbadvattnet

Man ska inte köpa...

...grisenisäcken

Man ska inte lysa
med lånta...

...fjädrar



Man ska inte lägga
alla ägg...

...isammapåse

Man ska inte ropa hej...

...förränmanäröverbäcken

Man ska inte skåda
given häst...

...imunnen

Man ska inte såga av...

...dengrenmansitterpå

Man vet vad man har...

...menintevadmanfår

Man ska inte sälja
skinnet...

...förränbjörnenärskjuten

Min dräng hade
också en dräng...

...ochbådavorodelata

Morgonstund...

...harguldimund



Mot dumheten kämpar
gudarna...

...förgäves

Mycket vill ha...

...mer

Många bäckar små...

...görenstorå

Människan spår...

...menGudrår

Någon gång ska vara...

...denförsta

Nya kvastar...

...soparbäst

När det regnar välling...

...hardenfattigeingensked

När man talar om
trollen...

...såstårdeifarstun



När fan blir gammal...

...blirhanreligiös

När katten är borta...

...dansarråttornapåbordet

Nära...

...skjuteringenhare

Nöden har ingen...

...lag

Om inte om hade
varit emellan...

...hadekärringenskjutitbjörnenmedkvastskaftet

Nöden är uppfinningarnas...

...moder

Omväxling...

...förnöjer

Ont krut...

...förgåsintesålätt



Ont skall med ont...

...fördrivas

Otack...

...ärvärldenslön

Själv är bästa...

...dräng

Ska det gå åt helvete...

...skadetgåmedmusik

Skomakare...

...blivviddinläst!

Skadeglädjen...

...ärdenendasannaglädjen

Skrattar bäst...

...somskrattarsist

Slutet gott...

...alltinggott



Allting har en ända...

...menkorvendenhartvå

Bättre vara den
första i byn...

...ändenandraistan

Prisa icke dag...

...förränsolgåttned

Troll spricka...

...isolen

Mulen morgon...

...görklardag

Intet är nytt...

...undersolen

Ingen är profet...

...isinegenhemstad

Man ska inte gå
som katten...

...kringhetgröt



Släkten...

...ärvärst

Smakar det...

...såkostardet

Små barn,
små bekymmer...

...storabarn,storabekymmer

Små grytor...

...harocksåöron

Små sår och
fattiga vänner...

...skamaninteförakta

Små smulor...

...ärocksåbröd

Snålheten...

...bedrarvisheten

Som man bäddar...

...fårmanligga



Som man sår...

...fårmanskörda

Som man är klädd...

...blirmanhädd

Stor i orden...

...menlitenpåjorden

Synden...

...straffarsigsjälv

Så länge det finns liv...

...finnsdethopp

Svårigheter...

...ärtillförattövervinnas

Sådan far...

...sådanson

Sådant läder...

...skasådansmörjaha



Tala är silver...

...mentigaärguld

Tiden läker...

...allasår

Tillfället...

...görtjuven

Tomma tunnor...

...skramlarmest

Vackra visor...

...äraldriglånga

Trägen...

...vinner

Vad man inte vet...

...harmaninteontav

Var dag har nog av...

...sinegenplåga



Var fågel sjunger...

...eftersinnäbb

Var och en blir salig...

...påsintro

Varav hjärtat är fullt...

...talarmunnenhult

Vägen till mannens
hjärta...

...gårgenommagen

Äpplet faller inte långt...

...frånpäronträdet

Ägget ska inte...

...lärahönanvärpa

Ärlighet...

...vararlängst

Övning...

...gerfärdighet



Alla goda ting...

...ärtre

Även solen...

...harsinafläckar

Alla vägar bär till...

...Rom

Rom byggdes inte...

...påendag

Man får ta dagen...

...somdenkommer

Bättre halvt hängd...

...änillagift

Ingen ros...

...utantörnen

Kalla händer...

...varmthjärta



Maj våt och kall...

...fyllerbondensladaall

Skit och flit...

...görbondenrik

Låna din vän...

...krävdinovän

I dag röd...

...imorgondöd

De finaste gästerna...

...kommersist

Den första kärleken...

...glömmermanaldrig

Det må bära...

...ellerbrista

Ingen kan vara alla...

...tilllags



Anders braskar...

...julenslaskar

Arbetet adlar...

...mannen

Borta sträng...

...hemmadräng

Bättre ett ärligt nej...

...änettfalsktja

Den som går i borgen...

...hangårisorgen

Den drunknar inte...

...somhängasskall

Den som köper billigt...

...köperdyrt

Den som råd lyder...

...ärvis



Den som vågar...

...hanvinner

Den som blir slagen
till slant...

...bliraldrigdukat

Det bästa mor har...

...detsätterhonpåbordet

Det första man blir
blind på...

...ärögonen

Ett mjukt svar...

...stillarvrede

En fisk och en gäst...

...luktarillatredjedagen

Föret är alltid värst...

...iportgången

Gammalt agg...

...hardjuptagg



Geten är den fattiges...

...ko

Gräset är alltid grönare...

...påandrasidanstaketet

Herrar och hundar...

...stängeraldrigigendörren

I de blindas rike...

...ärdenenögdekung

Inget svar...

...ärocksåettsvar

Ingen undgår...

...sittöde

Kronans kaka...

...ärlitenmensäker

Kärlek och hosta...

...kaningendölja



Kärleken drar...

...somtioparoxar

Liten hjälp...

...ärocksåhjälp

Livet är inte alltid...

...endanspårosor

Man känner sina löss...

...pågången

Man ska inte
gå mellan...

...barkenochträdet

Man lär inte för skolan...

...utanförlivet

Man ska inte
sätta bocken till...

...trädgårdsmästare

Man ska ta boten...

...därmanficksoten



Mister du en...

...stårdigtusenåter

När barnet får
sin vilja fram...

...gråterdetinte

Olika falla...

...ödetslotter

På sig själv...

...kännermanandra

Rädda hundar...

...skällermest

Rädda gossar...

...fårintevackraflickor

Solen skiner också...

...pålitenstuga

Som de gamla sjunga...

...såkvittradeunga



Stora ord och fett fläsk...

...fastnarinteihalsen

Tiden går fort...

...närmanharroligt

Somliga kan...

...ochsomligalärsigaldrig

Tur i spel...

...oturikärlek

Var vänlig mot alla...

...menvänmedfå

Var och en sin egen
lyckas...

...smed

Världen vill...

...bedragas

Även tystnaden...

...talar



Tröst för ett...

...tigerhjärta

Mycket ska man höra...

...innanöronenramlarav

Man ska vara om sig
och kring sig...

...ommanskafånågotisigochpåsig

Pengar öppnar
alla dörrar...

...utomhimlens

Man ska sluta...

...närdetärsomroligast

Tron kan försätta...

...berg

Bättre fan till rådgivare...

...äningenalls

Rätt ska vara...

...rätt(omintefangjortdetkrokigt)



När nöden är som störst...

...ärhjälpensomnärmast

Ögonen är själens...

...spegel

Man ska äta för att leva...

...intelevaförattäta

Där vinet går in...

...gårvettetut

Övning...

...gerfärdighet

Inget ont...

...sominteförnågotgottmedsig

Det kan hända...

...denbäste

Borta fin...

...hemmasvin



Medan gräset växer...

...dörkon

I stjärnljus...

...ärallaflickorvackra

Många munnar...

...görtommafat

Den ene har lyckan...

...denandrefårkryckan

Han har varit i Rom...

...ochintesettpåven

Räven byter skinn...

...menintesinn

Den som har en
vacker hustru...

...behövermeräntvåögon

Den friske har tusen
önskningar...

...densjukebaraen



Fyra ögon...

...sermeräntvå

Man ska inte
kasta pärlor...

...försvin

Alla känner apan...

...menapankänneringen

Det är ingen ko på isen...

...sålängerumpanäriland

Bättre dricka mjölken...

...änätakon

När pigan blir fru...

...körhonmannenurhuset

Man måste ta tjuren...

...vidhornen

Låt inte solen gå ned...

...överdinvrede


