
 1. ángyi                            nagynéni,sógornő 

 2. bodag                          kemény lepény  

                                        (rozslisztből, sóból, vízből készült) 

 3. buksza                         pénztárca 

 4. cimet                           fahéj 

 5. collstokk                      fából készült összehajtható 

                                         mérőléc 

 6. cúg                               huzat 

 7. cugehőr                        adalék, tartozék 

 8. curikkol                        hátra megy, tolat 

 9. cvekedli                        kocka alakú tészta 

10. cvetter                        kardigán 

11. csuszpajz                     főzelék 

12. dinsztel                       párol 

13. drugacs                       savanyúkáposztával töltött rétes 

14. drukk                           izgalom 

15. dunszt                         gőz(halvány dunsztom sincs) 

16. eszcajg                        evőeszköz 

17. fájront                        munka vége 

18. fals                              hamis 

19. fándli                           kőműves kanál 

20. firhang                        függöny 

21. flaska                           üveg 

22. flekel                           sült krumplis tészta (édes sütemény) 

23. frocliz                         piszkál 

24. früstök                       reggeli 

25. gang                            folyosó 

26. glancol                        fényesít 

27. grenadír mars             krumplistészta 

28. gurtni                          zsinór,szíj,heveder 

29. hajzli                          kis ház a nagy mellett(itt laktak) 

30. hokedli                        támla nélküli kis ülőke 



31. hózentrógli                   nadrágtartó 

32. kaputt                          elromlott, odalett, odavan 

33. karnis                           függönytartó 

34. kaszni                           alacsony szekrény 

35. kéd                               kereszttestvér (fiú) 

36. klappol                          illik, jó, összevág 

37. klopfol                          húst kiver 

38. kódel                            kereszttestvér (lány) 

39. koszt                            ennivaló, étel 

40. knyédli                          gombóc 

41.  klotejz                         ónos eső 

42. krahicsol                       köhög 

43. kriszkindli                     kis Jézuska 

44. kredenc                         konyhaszekrény (poharak részére) 

45. kuffer                            bőrönd 

46. kuperta                          levél boríték 

47. kvaccs                            hülyeség, badarság 

48. kvittek vagyunk              kiegyenlítettük a számlát 

49. kunszt                            művészet, dolog 

50. krigli                              söröskorsó 

51. kuncsaft                          vevő 

52. láger                               tábor 

53. lavór                               mosdótál                          

54. libling                              kedvenc 

55. lükverc                            tolatás 

56. májszter                         mester 

57. mádel                              kislány 

58. marbe                              puha,foszlós(pl.sütemény)  

59. mars                                induló 

60. misung                             malter,keverék 

61. nassol                             csipeget, torkoskodik 

62. nokedli, nokel                  galuska 



63. nózi                                orrocska 

64. núdli                               krumplis tésztából készült kis henger 

65. obszédkanál                   merőkanál, szedőkanál 

66. óne                                 nélkül 

67. onkli                               báttya, nagybácsi 

68. ordnung                          rend 

69. pacni                              folt 

70. pancser                          ügyetlen, hozzá nem értő 

71. partedli                          előke  

72. partuis                           puha, kefeszerű szőrseprű  

73. penzli                              ecset 

74. plafon                             mennyezet 

75. rékli                                szoknyához való felsőblúz 

76. remazuri                         felfordulás 

77. reszkíroz                        kockázatot vállal 

78. resztel                            zsúron párol 

79. rigli                                 tolózár, roló 

80. ringlispil                          körhinta 

81. srég                                 ferde, átlós 

82. slaug                                locsoló 

83. slajer                               fátyol 

84. slejm                               tüdő, torokválladék 

85. slicc                                 hasitér(szoknyán vagy nadrágon) 

86. stand                               piaci elárusítóhely 

87. slotr(i)                             kocsonya:húsnélküli része 

88. saccol                              felbecsül 

89. sámli                               fából készült kis ülő alkalmatosság 

90. stampel                           kis talpas pálinkáspohár 


