
5 

 

Makkár ilbmi lea odne?  Vilket väder är det idag? 
 

bivval milt om vintern bivvalis ilbmi odne bivalda 
buolaš extremt kallt 
čoaskkis väldigt kallt čoaska ilbmi dál čosko 
galmmas kallt   galbma ilbmi 
máiza milt, torrt om vintern 

arvi regn arvá 
arveoakti regnskur 
álddagas blixt 
bajándálki åska 
oakti by  (arveoakti, muohtaoakti) 
savda småregn savdá 

borga snöyra borgá olgun 
čuorpmas hagel  čuorpmasta 
muohta snö muohttá 
muohta bolas snöby 
šlahtti snöblandat regn šlahttá olles beaivvi 
 
beavža östanvind 
biegga vind bieggá    
garra biegga storm 
goalki vindstilla dál golke 
hieibma bris 
jiella svag vind, svag bris  jiellá 
jorribiegga virvelvind 
láfubiegga/oarjjádat liegga biegga  varm sydlig vind 
ramádat väldigt stark vind 
 
balva moln 
balvadálki  molnigt 
beaivvádat solsken beaivi báitá solen skiner 
fiertu uppehållsväder dál gal firte 
jealahas klart jealahastá  
mierká dimma om vintern 
murku dimma (inte om vintern) 
seahkka mierká tjock dimma 

mánoheahpi månsken 
nohkki- /nuossimánnu måne i nedan  
dievvi/láđas mánnu fullmåne 
šaddi-/mánnočalbmi nymåne 

báhkka väldigt varmt 
gálus kyligt 
liekkas varmt liegga áibmu 
liehmu milt väder, milt 
obbadálki har regnat eller snöat 
uvnnahat snöblint 
vuodja goalki spegelblankt 
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Muohtaga ja jieŋa sánit Ord för snö och is 

áskkáš áskkáž- svallis 

arvedávgi vgg  regnbåge 

arvešávdi vdd  duggregn 

balva lvv  moln 

bihci z  rimfrost på marken 

bievla vll  barmark 

ceavvi v  packad snö mellan nysnö och kornsnö 

cuoŋu gŋ  skare om våren 

čalgat lgg  trampa igenomskare 

čalggadat lgg  skare som inte bär 

časttas časttas- tunn skare efter storm 

čearga rgg  snödriva, mycket hård snö 

čiegar hk  snömark där renar grävt och betat 

činus t  snö ytan frusen efter milt väder 

čođđálat hk g  is på marken efter snöslask, regn 

čođđi đ  tunn is efter snöslask, regn 

čuohki g  is kristaller på marken, lav, ljung 

doavdnji nnj  tunn snötäcke skidföre, slädföre 

dobádat dobádag- klabbföre för skidor 

doalli l  tam ren som ej är ledbar 

fieski skk  snömark trampat och betad av renar 

gabda t  tunn is, nattis 

gáŋggas gángas- tamren som är trög 

gáládat gáládag- snötäcke går att gå eller vada i 

geardni rt  tunn frusen snö, bär inte att gå på 

guottáhat guottáh- snöföre som bär för skidor 

guohtun guohtum- bete, renbete  

girjebievla vll  fläckvis barmark 

goavvejahki g  nödår för renbete 

guoldu ldd  snöstorm 

guovla vll  snöhäng, berghäng 

heastacuoŋu gŋ  tjock och hård skare 

jassa  s  snöfläck om sommaren 

jeaggi kk  myr 

jealahas s, ss  klart väder och molnfritt 

jiehkki hk  jökel 

jiekŋa ŋ  is 

joavgat vgg  snö som döljer bla spår 

jolas ll  snöspår efter djur som gått i samma spår 

láhttu ht  skidspår 

luotkkus lutkos- snö som är torr, lätt bär ej skidor 

muohta muohtag- snö 

moarri r  snöskikt tunn skare efter milt väder 
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muohtariđđu đ  lavin 

njáhcu ž  töväder 

njeađgat đgg  snödrev som täcker spår, vägar 

oavllus l  snö som smält i gropar, vakar  

oppas bb  lös orörd djupsnö 

ritni n  rimfrost med snö på träd 

ruokŋasiivu vv  snöföre om hösten, lätt frusen snö 

ruovdecuoŋu gŋ  hård skare 

sealádat sealádag- väderlek som tar bort rimfrost 

seaŋaš seakŋaš- kornsnö  

sievlla sievlag- genomslagsföre, blöt snö om våren 

skártabodni  t  is hinna på marken under snön 

skávvi v  tunn skare uppvärmd av vårsolen 

skearri r  stengrund i vattenytan 

skierku rrk  fläckvis snö om hösten 

skilži žž  iskristaller på renlav, träd och saker utomhus 

spoatna n  tunn, hård snölager, bär skidor 

suovdnji vnnj  snöhål grävd av ren för lavbete 

šoavli vll  snösörja på is 

šuhči  ž  rimfrost frusen till is 

vahca z  nysnö på marken och snömark 

várri r  berg, fjäll 

vahcaceavvi v  hårdpackad nysnö 

vieski skk  nyligen uppgrävd snö efter renar som betat  

vuohtádat vuohtádag- spårsnö 

 
 

Luonddu namahusat Naturbenämningar 

albmi lmm  himmel 

áhpi b  hav, stor myr 

áibmu imm  luft 

ája ádjag-  kallkälla, källa 

ávži vžž  dal med branta sidor 

ávžu vžž  tät vuxen björkskog 

ávttát ávttáhag- slaktplats 

báiki ikk  ställe 

bákti vtt  berg, klippa, klipphylla 

bealdu ldd  åker, brukad mark 

boađđu đ  skär 

borri r  en slags kant ut av fjället 

čahca z  högt pass, vattenskiljare 

čáhci z  vatten 

čielgi lgg  fjällrygg 

čoalbmi lmm  sund 


