
ab_1_fort
base fort
pos ab
inflection table
pos fort
komp fortare
super fortast
c fort

fort-
sms fort-

ab_2_bra
base bra
pos ab
inflection table
pos bra
komp bättre
super bäst
c bra

bra-
sms bra-

ab_2_föga
base föga
pos ab
inflection table
pos föga
komp mindre
super minst
c föga

föga-
sms föga-

ab_2_gärna
base gärna
pos ab
inflection table
pos gärna
komp hellre
super helst
c gärna

gärna-
sms gärna-

ab_2_illa
base illa
pos ab
inflection table
pos illa
komp sämre

värre
super sämst

värst
c illa

illa-
sms illa-

ab_2_lite
base lite
pos ab
inflection table
pos lite
komp mindre
super minst
c lite

lite-
sms lite-

ab_2_länge
base länge
pos ab
inflection table
pos länge
komp längre
super längst
c länge

länge-
sms länge-
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ab_2_mycket
base mycket
pos ab
inflection table
pos mycket
komp mer

mera
super mest
c mycket

mycket-
sms mycket-

ab_2_nära
base nära
pos ab
inflection table
pos nära
komp närmare

närmre
super närmast

närmst
c nära

nära-
sms nära-

ab_i_aldrig
base aldrig
pos ab
inflection table
invar aldrig

ab_i_bort
base bort
pos ab
inflection table
invar bort
c bort

bort-
sms bort-

ab_ik_vidare
base vidare
pos ab
inflection table
komp vidare
c vidare

vidare-
sms vidare-

ab_is_främst
base främst
pos ab
inflection table
super främst

aba_i_dvs
base dvs
pos aba
inflection table
invar dvs

abh_i_ledes
base ledes
pos abh
inflection table
invar ledes
c ledes

ledes-
sms ledes-

abm_i_till_exempel
base till exempel
pos abm
inflection table
invar till exempel

abm_u2_bakom_någons_rygg
base bakom någons rygg
pos abm
inflection table
invar bakom någons rygg
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abm_x1_var_än
base hur än
pos abm
inflection table
invar hur än

al_o_en
base en
pos al
inflection table
sg u indef en
sg u def den
sg n indef ett
sg n def det
pl indef ena
pl def de

dom

av_0_höger
base höger
pos av
inflection table
pos indef sg u nom höger
pos indef sg u gen högers
pos indef sg n nom höger
pos indef sg n gen högers
pos indef pl nom högra
pos indef pl gen högras
pos def sg no_masc nom högra
pos def sg no_masc gen högras
pos def pl nom högra
pos def pl gen högras
c höger

höger-
sms höger-

av_0_korkad
base korkad
pos av
inflection table
pos indef sg u nom korkad
pos indef sg u gen korkads
pos indef sg n nom korkat
pos indef sg n gen korkats
pos indef pl nom korkade
pos indef pl gen korkades
pos def sg no_masc nom korkade
pos def sg no_masc gen korkades
pos def sg masc nom korkade
pos def sg masc gen korkades
pos def pl nom korkade
pos def pl gen korkades

av_0_lastgammal
base lastgammal
pos av
inflection table
pos indef sg u nom lastgammal
pos indef sg u gen lastgammals
pos indef sg n nom lastgammalt
pos indef sg n gen lastgammalts
pos indef pl nom lastgamla
pos indef pl gen lastgamlas
pos def sg no_masc nom lastgamla
pos def sg no_masc gen lastgamlas
pos def sg masc nom lastgamle
pos def sg masc gen lastgamles
pos def pl nom lastgamla
pos def pl gen lastgamlas
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av_0_medelstor
base medelstor
pos av
inflection table
pos indef sg u nom medelstor
pos indef sg u gen medelstors
pos indef sg n nom medelstort
pos indef sg n gen medelstorts
pos indef pl nom medelstora
pos indef pl gen medelstoras
pos def sg no_masc nom medelstora
pos def sg no_masc gen medelstoras
pos def sg masc nom medelstore
pos def sg masc gen medelstores
pos def pl nom medelstora
pos def pl gen medelstoras

av_0_pytteliten
base pytteliten
pos av
inflection table
pos indef sg u nom pytteliten
pos indef sg u gen pyttelitens
pos indef sg n nom pyttelitet
pos indef sg n gen pyttelitets
pos indef pl nom pyttesmå
pos indef pl gen pyttesmås
pos def sg no_masc nom pyttelilla
pos def sg no_masc gen pyttelillas
pos def sg masc nom pyttelille
pos def sg masc gen pyttelilles
pos def pl nom pyttesmå
pos def pl gen pyttesmås
c pyttesmå

pyttesmå-
sms pyttesmå-

av_0_sankt
base sankt
pos av
inflection table
pos indef sg u nom sankt
pos indef sg u gen sankts
pos indef sg n nom sankt
pos indef sg n gen sankts
pos indef pl nom sankta
pos indef pl gen sanktas
pos def sg no_masc nom sankta
pos def sg no_masc gen sanktas
pos def sg masc nom sankte
pos def sg masc gen sanktes
pos def pl nom sankta
pos def pl gen sanktas
c sankt

sankt-
sms sankt-

av_0_uppsutten
base uppsutten
pos av
inflection table
pos indef sg u nom uppsutten
pos indef sg u gen uppsuttens
pos indef sg n nom uppsuttet
pos indef sg n gen uppsuttets
pos indef pl nom uppsuttna
pos indef pl gen uppsuttnas
pos def sg no_masc nom uppsuttna
pos def sg no_masc gen uppsuttnas
pos def sg masc nom uppsuttne
pos def sg masc gen uppsuttnes
pos def pl nom uppsuttna
pos def pl gen uppsuttnas
c uppsutten

uppsutten-
sms uppsutten-
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av_0_uppvikt
base uppvikt
pos av
inflection table
pos indef sg u nom uppvikt
pos indef sg u gen uppvikts
pos indef sg n nom uppvikt
pos indef sg n gen uppvikts
pos indef pl nom uppvikta
pos indef pl gen uppviktas
pos def sg no_masc nom uppvikta
pos def sg no_masc gen uppviktas
pos def sg masc nom uppvikte
pos def sg masc gen uppviktes
pos def pl nom uppvikta
pos def pl gen uppviktas
c uppvikt

uppvikt-
sms uppvikt-

av_0_vareviga
base vareviga
pos av
inflection table
pos indef sg u nom vareviga
pos indef sg u gen varevigas
pos indef sg n nom varteviga
pos indef sg n gen vartevigas

av_0d_nästa
base nästa
pos av
inflection table
pos indef pl nom nästa
pos indef pl gen nästas
pos def sg no_masc nom nästa
pos def sg no_masc gen nästas
pos def sg masc nom näste
pos def sg masc gen nästes
pos def pl nom nästa
pos def pl gen nästas

av_0s_innersta
base innersta
pos av
inflection table
super indef nom innersta
super indef gen innerstas

av_0s_ypperst
base ypperst
pos av
inflection table
super indef nom ypperst
super indef gen yppersts
super def no_masc nom yppersta
super def no_masc gen ypperstas
super def masc nom ypperste
super def masc gen ypperstes

5



av_1_akut
base akut
pos av
inflection table
pos indef sg u nom akut
pos indef sg u gen akuts
pos indef sg n nom akut
pos indef sg n gen akuts
pos indef pl nom akuta
pos indef pl gen akutas
pos def sg no_masc nom akuta
pos def sg no_masc gen akutas
pos def sg masc nom akute
pos def sg masc gen akutes
pos def pl nom akuta
pos def pl gen akutas
komp nom akutare
komp gen akutares
super indef nom akutast
super indef gen akutasts
super def no_masc nom akutaste
super def no_masc gen akutastes
super def masc nom akutaste
super def masc gen akutastes
c akut

akut-
sms akut-

av_1_ball
base ball
pos av
inflection table
pos indef sg u nom ball
pos indef sg u gen balls
pos indef sg n nom ball

ballt
pos indef sg n gen balls

ballts
pos indef pl nom balla
pos indef pl gen ballas
pos def sg no_masc nom balla
pos def sg no_masc gen ballas
pos def sg masc nom balle
pos def sg masc gen balles
pos def pl nom balla
pos def pl gen ballas
komp nom ballare
komp gen ballares
super indef nom ballast
super indef gen ballasts
super def no_masc nom ballaste
super def no_masc gen ballastes
super def masc nom ballaste
super def masc gen ballastes
c ball

ball-
sms ball-
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av_1_blå
base blå
pos av
inflection table
pos indef sg u nom blå
pos indef sg u gen blås
pos indef sg n nom blått
pos indef sg n gen blåtts
pos indef pl nom blåa

blå
pos indef pl gen blåas

blås
pos def sg no_masc nom blåa

blå
pos def sg no_masc gen blåas

blås
pos def sg masc nom blåe
pos def sg masc gen blåes
pos def pl nom blåa

blå
pos def pl gen blåas

blås
komp nom blåare
komp gen blåares
super indef nom blåast
super indef gen blåasts
super def no_masc nom blåaste
super def no_masc gen blåastes
super def masc nom blåaste
super def masc gen blåastes
c blå

blå-
sms blå-

av_1_bred
base bred
pos av
inflection table
pos indef sg u nom bred
pos indef sg u gen breds
pos indef sg n nom brett
pos indef sg n gen bretts
pos indef pl nom breda
pos indef pl gen bredas
pos def sg no_masc nom breda
pos def sg no_masc gen bredas
pos def sg masc nom brede
pos def sg masc gen bredes
pos def pl nom breda
pos def pl gen bredas
komp nom bredare
komp gen bredares
super indef nom bredast
super indef gen bredasts
super def no_masc nom bredaste
super def no_masc gen bredastes
super def masc nom bredaste
super def masc gen bredastes
c bred

bred-
sms bred-
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av_1_brydd
base brydd
pos av
inflection table
pos indef sg u nom brydd
pos indef sg u gen brydds
pos indef sg n nom brytt
pos indef sg n gen brytts
pos indef pl nom brydda
pos indef pl gen bryddas
pos def sg no_masc nom brydda
pos def sg no_masc gen bryddas
pos def sg masc nom brydde
pos def sg masc gen bryddes
pos def pl nom brydda
pos def pl gen bryddas
komp nom bryddare
komp gen bryddares
super indef nom bryddast
super indef gen bryddasts
super def no_masc nom bryddaste
super def no_masc gen bryddastes
super def masc nom bryddaste
super def masc gen bryddastes
c brydd

brydd-
sms brydd-

av_1_camp
base camp
pos av
inflection table
pos indef sg u nom camp
pos indef sg u gen camps
pos indef sg n nom camp
pos indef sg n gen camps
pos indef pl nom campa
pos indef pl gen campas
pos def sg no_masc nom campa
pos def sg no_masc gen campas
pos def sg masc nom campe
pos def sg masc gen campes
pos def pl nom campa
pos def pl gen campas
komp nom campare
komp gen campares
super indef nom campast
super indef gen campasts
super def no_masc nom campaste
super def no_masc gen campastes
super def masc nom campaste
super def masc gen campastes
c camp

camp-
sms camp-
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av_1_enkel
base enkel
pos av
inflection table
pos indef sg u nom enkel
pos indef sg u gen enkels
pos indef sg n nom enkelt
pos indef sg n gen enkelts
pos indef pl nom enkla
pos indef pl gen enklas
pos def sg no_masc nom enkla
pos def sg no_masc gen enklas
pos def sg masc nom enkle
pos def sg masc gen enkles
pos def pl nom enkla
pos def pl gen enklas
komp nom enklare
komp gen enklares
super indef nom enklast
super indef gen enklasts
super def no_masc nom enklaste
super def no_masc gen enklastes
super def masc nom enklaste
super def masc gen enklastes
c enkel

enkel-
sms enkel-

av_1_gratis
base gratis
pos av
inflection table
pos indef sg u nom gratis
pos indef sg u gen gratis
pos indef sg n nom gratis

gratist
pos indef sg n gen gratis

gratists
pos indef pl nom gratis

gratisa
pos indef pl gen gratis

gratisas
pos def sg no_masc nom gratis

gratisa
pos def sg no_masc gen gratis

gratisas
pos def sg masc nom gratise
pos def sg masc gen gratises
pos def pl nom gratis

gratisa
pos def pl gen gratis

gratisas
komp nom gratisare
komp gen gratisares
super indef nom gratisast
super indef gen gratisasts
super def no_masc nom gratisaste
super def no_masc gen gratisastes
super def masc nom gratisaste
super def masc gen gratisastes
c gratis

gratis-
sms gratis-
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av_1_gul
base gul
pos av
inflection table
pos indef sg u nom gul
pos indef sg u gen guls
pos indef sg n nom gult
pos indef sg n gen gults
pos indef pl nom gula
pos indef pl gen gulas
pos def sg no_masc nom gula
pos def sg no_masc gen gulas
pos def sg masc nom gule
pos def sg masc gen gules
pos def pl nom gula
pos def pl gen gulas
komp nom gulare
komp gen gulares
super indef nom gulast
super indef gen gulasts
super def no_masc nom gulaste
super def no_masc gen gulastes
super def masc nom gulaste
super def masc gen gulastes
c gul

gul-
sms gul-

av_1_knall
base knall
pos av
inflection table
pos indef sg u nom knall
pos indef sg u gen knalls
pos indef sg n nom knall
pos indef sg n gen knalls
pos indef pl nom knalla
pos indef pl gen knallas
pos def sg no_masc nom knalla
pos def sg no_masc gen knallas
pos def sg masc nom knalle
pos def sg masc gen knalles
pos def pl nom knalla
pos def pl gen knallas
komp nom knallare
komp gen knallares
super indef nom knallast
super indef gen knallasts
super def no_masc nom knallaste
super def no_masc gen knallastes
super def masc nom knallaste
super def masc gen knallastes
c knall

knall-
sms knall-
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av_1_lat
base lat
pos av
inflection table
pos indef sg u nom lat
pos indef sg u gen lats
pos indef pl nom lata
pos indef pl gen latas
pos def sg no_masc nom lata
pos def sg no_masc gen latas
pos def sg masc nom late
pos def sg masc gen lates
pos def pl nom lata
pos def pl gen latas
komp nom latare
komp gen latares
super indef nom latast
super indef gen latasts
super def no_masc nom lataste
super def no_masc gen latastes
super def masc nom lataste
super def masc gen latastes
c lat

lat-
sms lat-

av_1_ny
base ny
pos av
inflection table
pos indef sg u nom ny
pos indef sg u gen nys
pos indef sg n nom nytt
pos indef sg n gen nytts
pos indef pl nom nya
pos indef pl gen nyas
pos def sg no_masc nom nya
pos def sg no_masc gen nyas
pos def sg masc nom nye
pos def sg masc gen nyes
pos def pl nom nya
pos def pl gen nyas
komp nom nyare
komp gen nyares
super indef nom nyast
super indef gen nyasts
super def no_masc nom nyaste
super def no_masc gen nyastes
super def masc nom nyaste
super def masc gen nyastes
c ny

ny-
sms ny-
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av_1_orange
base orange
pos av
inflection table
pos indef sg u nom orange
pos indef sg u gen oranges
pos indef sg n nom orange

orangt
oranget

pos indef sg n gen oranges
orangts
orangets

pos indef pl nom oranga
orange
orangea

pos indef pl gen orangas
oranges
orangeas

pos def sg no_masc nom oranga
orange
orangea

pos def sg no_masc gen orangas
oranges
orangeas

pos def sg masc nom orange
pos def sg masc gen oranges
pos def pl nom oranga

orange
orangea

pos def pl gen orangas
oranges
orangeas

komp nom orangare
orangeare

komp gen orangares
orangeares

super indef nom orangast
orangeast

super indef gen orangasts
orangeasts

super def no_masc nom orangaste
orangeaste

super def no_masc gen orangastes
orangeastes

super def masc nom orangaste
orangeaste

super def masc gen orangastes
orangeastes

c orange
orange-

sms orange-

av_1_rund
base rund
pos av
inflection table
pos indef sg u nom rund
pos indef sg u gen runds
pos indef sg n nom runt
pos indef sg n gen runts
pos indef pl nom runda
pos indef pl gen rundas
pos def sg no_masc nom runda
pos def sg no_masc gen rundas
pos def sg masc nom runde
pos def sg masc gen rundes
pos def pl nom runda
pos def pl gen rundas
komp nom rundare
komp gen rundares
super indef nom rundast
super indef gen rundasts
super def no_masc nom rundaste
super def no_masc gen rundastes
super def masc nom rundaste
super def masc gen rundastes
c rund

rund-
sms rund-
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av_1_stum
base stum
pos av
inflection table
pos indef sg u nom stum
pos indef sg u gen stums
pos indef sg n nom stumt
pos indef sg n gen stumts
pos indef pl nom stumma
pos indef pl gen stummas
pos def sg no_masc nom stumma
pos def sg no_masc gen stummas
pos def sg masc nom stumme
pos def sg masc gen stummes
pos def pl nom stumma
pos def pl gen stummas
komp nom stummare
komp gen stummares
super indef nom stummast
super indef gen stummasts
super def no_masc nom stummaste
super def no_masc gen stummastes
super def masc nom stummaste
super def masc gen stummastes
c stum

stum-
sms stum-

av_1_utbrunnen
base utbrunnen
pos av
inflection table
pos indef sg u nom utbrunnen
pos indef sg u gen utbrunnens
pos indef sg n nom utbrunnet
pos indef sg n gen utbrunnets
pos indef pl nom utbrunna
pos indef pl gen utbrunnas
pos def sg no_masc nom utbrunna
pos def sg no_masc gen utbrunnas
pos def sg masc nom utbrunne
pos def sg masc gen utbrunnes
pos def pl nom utbrunna
pos def pl gen utbrunnas
komp nom utbrunnare
komp gen utbrunnares
super indef nom utbrunnast
super indef gen utbrunnasts
super def no_masc nom utbrunnaste
super def no_masc gen utbrunnastes
super def masc nom utbrunnaste
super def masc gen utbrunnastes
c utbrunnen

utbrunnen-
sms utbrunnen-
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av_2_bra
base bra
pos av
inflection table
pos indef sg u nom bra
pos indef sg u gen bras
pos indef sg n nom bra
pos indef sg n gen bras
pos indef pl nom bra
pos indef pl gen bras
pos def sg no_masc nom bra
pos def sg no_masc gen bras
pos def sg masc nom bra
pos def sg masc gen bras
pos def pl nom bra
pos def pl gen bras
komp nom bättre
komp gen bättres
super indef nom bäst
super indef gen bästs
super def no_masc nom bästa
super def no_masc gen bästas
super def masc nom bäste
super def masc gen bästes
c bra

bra-
sms bra-

av_2_få
base få
pos av
inflection table
pos indef sg u nom få
pos indef sg u gen fås
pos indef sg n nom få
pos indef sg n gen fås
pos indef pl nom få
pos indef pl gen fås
pos def sg no_masc nom få
pos def sg no_masc gen fås
pos def sg masc nom fåe
pos def sg masc gen fåes
pos def pl nom få
pos def pl gen fås
komp nom färre
komp gen färres
super indef nom färst
super indef gen färsts
super def no_masc nom färsta
super def no_masc gen färstas
super def masc nom färste
super def masc gen färstes
c få

få-
sms få-
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av_2_gammal
base gammal
pos av
inflection table
pos indef sg u nom gammal
pos indef sg u gen gammals
pos indef sg n nom gammalt
pos indef sg n gen gammalts
pos indef pl nom gamla
pos indef pl gen gamlas
pos def sg no_masc nom gamla
pos def sg no_masc gen gamlas
pos def sg masc nom gamle
pos def sg masc gen gamles
pos def pl nom gamla
pos def pl gen gamlas
komp nom äldre
komp gen äldres
super indef nom äldst
super indef gen äldsts
super def no_masc nom äldsta
super def no_masc gen äldstas
super def masc nom äldste
super def masc gen äldstes
c gammal

gammal-
sms gammal-

av_2_liten
base liten
pos av
inflection table
pos indef sg u nom liten
pos indef sg u gen litens
pos indef sg n nom litet
pos indef sg n gen litets
pos indef pl nom små
pos indef pl gen smås
pos def sg no_masc nom lilla
pos def sg no_masc gen lillas
pos def sg masc nom lille
pos def sg masc gen lilles
pos def pl nom små
pos def pl gen smås
komp nom mindre
komp gen mindres
super indef nom minst
super indef gen minsts
super def no_masc nom minsta
super def no_masc gen minstas
super def masc nom minste
super def masc gen minstes
c små

små-
sms små-
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av_2_ung
base ung
pos av
inflection table
pos indef sg u nom ung
pos indef sg u gen ungs
pos indef sg n nom ungt
pos indef sg n gen ungts
pos indef pl nom unga
pos indef pl gen ungas
pos def sg no_masc nom unga
pos def sg no_masc gen ungas
pos def sg masc nom unge
pos def sg masc gen unges
pos def pl nom unga
pos def pl gen ungas
komp nom yngre
komp gen yngres
super indef nom yngst
super indef gen yngsts
super def no_masc nom yngsta
super def no_masc gen yngstas
super def masc nom yngste
super def masc gen yngstes
c ung

ung-
sms ung-

av_2k_bakre
base bakre
pos av
inflection table
komp nom bakre
komp gen bakres
super indef nom bakersta
super indef gen bakerstas
super def no_masc nom bakersta
super def no_masc gen bakerstas
super def masc nom bakerste
super def masc gen bakerstes

av_i_diverse
base diverse
pos av
inflection table
invar diverse
c diverse

av_id_norra
base norra
pos av
inflection table
pos def sg no_masc nom norra
c norra

av_ik_smärre
base smärre
pos av
inflection table
komp nom smärre
komp gen smärres

av_im_bemälde
base bemälde
pos av
inflection table
pos def sg masc nom bemälde
c bemälde

av_in_lurt
base lurt
pos av
inflection table
pos indef sg n nom lurt
c lurt
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av_v_dålig
base dålig
pos av
inflection table
pos indef sg u nom dålig
pos indef sg u gen dåligs
pos indef sg n nom dåligt
pos indef sg n gen dåligts
pos indef pl nom dåliga
pos indef pl gen dåligas
pos def sg no_masc nom dåliga
pos def sg no_masc gen dåligas
pos def sg masc nom dålige
pos def sg masc gen dåliges
pos def pl nom dåliga
pos def pl gen dåligas
komp nom sämre

dåligare
komp gen sämres

dåligares
super indef nom sämst

dåligast
super indef gen sämsts

dåligasts
super def no_masc nom sämsta

dåligaste
super def no_masc gen sämstas

dåligastes
super def masc nom sämste

dåligaste
super def masc gen sämstes

dåligastes
c dålig

dålig-
sms dålig-

av_v_förnäm
base förnäm
pos av
inflection table
pos indef sg u nom förnäm
pos indef sg u gen förnäms
pos indef sg n nom förnämt
pos indef sg n gen förnämts
pos indef pl nom förnäma
pos indef pl gen förnämas
pos def sg no_masc nom förnäma
pos def sg no_masc gen förnämas
pos def sg masc nom förnäme
pos def sg masc gen förnämes
pos def pl nom förnäma
pos def pl gen förnämas
komp nom förnämare
komp gen förnämares
super indef nom förnämst

förnämast
super indef gen förnämsts

förnämasts
super def no_masc nom förnämsta

förnämasta
super def no_masc gen förnämstas

förnämastas
super def masc nom förnämste

förnämaste
super def masc gen förnämstes

förnämastes
c förnäm

förnäm-
sms förnäm-
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av_v_god
base god
pos av
inflection table
pos indef sg u nom god
pos indef sg u gen gods
pos indef sg n nom gott
pos indef sg n gen gotts
pos indef pl nom goda
pos indef pl gen godas
pos def sg no_masc nom goda
pos def sg no_masc gen godas
pos def sg masc nom gode
pos def sg masc gen godes
pos def pl nom goda
pos def pl gen godas
komp nom godare

bättre
komp gen godares

bättres
super indef nom godast

bäst
super indef gen godasts

bästs
super def no_masc nom godaste

bästa
super def no_masc gen godastes

bästas
super def masc nom godaste

bäste
super def masc gen godastes

bästes
c god

god-
sms god-

av_v_nära
base nära
pos av
inflection table
pos indef sg u nom nära
pos indef sg u gen näras
pos indef sg n nom nära
pos indef sg n gen näras
pos indef pl nom nära
pos indef pl gen näras
pos def sg no_masc nom nära
pos def sg no_masc gen näras
pos def sg masc nom näre
pos def sg masc gen näres
pos def pl nom nära
pos def pl gen näras
komp nom närmare

närmre
komp gen närmares

närmres
super indef nom närmast

närmst
super indef gen närmasts

närmsts
super def no_masc nom närmasta

närmsta
super def no_masc gen närmastas

närmstas
super def masc nom närmaste

närmste
super def masc gen närmastes

närmstes
c nära

nära-
sms nära-
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av_v_ond
base ond
pos av
inflection table
pos indef sg u nom ond
pos indef sg u gen onds
pos indef sg n nom ont
pos indef sg n gen onts
pos indef pl nom onda
pos indef pl gen ondas
pos def sg no_masc nom onda
pos def sg no_masc gen ondas
pos def sg masc nom onde
pos def sg masc gen ondes
pos def pl nom onda
pos def pl gen ondas
komp nom ondare

värre
komp gen ondares

värres
super indef nom ondast

värst
super indef gen ondasts

värsts
super def no_masc nom ondaste

värsta
super def no_masc gen ondastes

värstas
super def masc nom ondaste

värste
super def masc gen ondastes

värstes
c ond

ond-
sms ond-

av_v_trång
base trång
pos av
inflection table
pos indef sg u nom trång
pos indef sg u gen trångs
pos indef sg n nom trångt
pos indef sg n gen trångts
pos indef pl nom trånga
pos indef pl gen trångas
pos def sg no_masc nom trånga
pos def sg no_masc gen trångas
pos def sg masc nom trånge
pos def sg masc gen trånges
pos def pl nom trånga
pos def pl gen trångas
komp nom trängre

trångare
komp gen trängres

trångares
super indef nom trängst

trångast
super indef gen trängsts

trångasts
super def no_masc nom trängste

trångaste
super def no_masc gen trängstes

trångastes
super def masc nom trängste

trångaste
super def masc gen trängstes

trångastes
c trång

trång-
sms trång-

ava_i_kungl
base Kungl.
pos ava
inflection table
invar Kungl.
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avh_0_artad
base artad
pos avh
inflection table
pos indef sg u nom artad
pos indef sg u gen artads
pos indef sg n nom artat
pos indef sg n gen artats
pos indef pl nom artade
pos indef pl gen artades
pos def sg no_masc nom artade
pos def sg no_masc gen artades
pos def sg masc nom artade
pos def sg masc gen artades
pos def pl nom artade
pos def pl gen artades

avh_0_buren
base buren
pos avh
inflection table
pos indef sg u nom buren
pos indef sg u gen burens
pos indef sg n nom buret
pos indef sg n gen burets
pos indef pl nom burna
pos indef pl gen burnas
pos def sg no_masc nom burna
pos def sg no_masc gen burnas
pos def sg masc nom burne
pos def sg masc gen burnes
pos def pl nom burna
pos def pl gen burnas
c buren

buren-
sms buren-

avh_1_aktig
base aktig
pos avh
inflection table
pos indef sg u nom aktig
pos indef sg u gen aktigs
pos indef sg n nom aktigt
pos indef sg n gen aktigts
pos indef pl nom aktiga
pos indef pl gen aktigas
pos def sg no_masc nom aktiga
pos def sg no_masc gen aktigas
pos def sg masc nom aktige
pos def sg masc gen aktiges
pos def pl nom aktiga
pos def pl gen aktigas
komp nom aktigare
komp gen aktigares
super indef nom aktigast
super indef gen aktigasts
super def no_masc nom aktigaste
super def no_masc gen aktigastes
super def masc nom aktigaste
super def masc gen aktigastes
c aktig

aktig-
sms aktig-

20



avh_1_bent
base bent
pos avh
inflection table
pos indef sg u nom bent
pos indef sg u gen bents
pos indef sg n nom bent
pos indef sg n gen bents
pos indef pl nom benta
pos indef pl gen bentas
pos def sg no_masc nom benta
pos def sg no_masc gen bentas
pos def sg masc nom bente
pos def sg masc gen bentes
pos def pl nom benta
pos def pl gen bentas
komp nom bentare
komp gen bentares
super indef nom bentast
super indef gen bentasts
super def no_masc nom bentaste
super def no_masc gen bentastes
super def masc nom bentaste
super def masc gen bentastes
c bent

bent-
sms bent-

avm_0a0_korkad
base så kallad
pos avm
inflection table
pos indef sg u nom så kallad
pos indef sg u gen så kallads
pos indef sg n nom så kallat
pos indef sg n gen så kallats
pos indef pl nom så kallade
pos indef pl gen så kallades
pos def sg no_masc nom så kallade
pos def sg no_masc gen så kallades
pos def sg masc nom så kallade
pos def sg masc gen så kallades
pos def pl nom så kallade
pos def pl gen så kallades

avm_0p0_gul
base rangen stridig
pos avm
inflection table
pos indef sg u nom rangen stridig
pos indef sg n nom rangen stridigt
pos indef pl nom rangen stridiga
pos def sg no_masc nom rangen stridiga
pos def sg masc nom rangen stridige
pos def pl nom rangen stridiga
komp nom rangen stridigare
super indef nom rangen stridigast
super def no_masc nom rangen stridigaste
super def masc nom rangen stridigaste

avm_0p1_brydd
base stadd i
pos avm
inflection table
pos indef sg u nom stadd i
pos indef sg n nom statt i
pos indef pl nom stadda i
pos def pl nom stadda i

avm_0p1_gammal
base gammal som gatan
pos avm
inflection table
pos indef sg u nom gammal som gatan
pos indef sg n nom gammalt som gatan
pos indef pl nom gamla som gatan
pos def pl nom gamla som gatan

avm_0p1_gul
base hal som en ål
pos avm
inflection table
pos indef sg u nom hal som en ål
pos indef sg n nom halt som en ål
pos indef pl nom hala som en ål
pos def pl nom hala som en ål
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avm_0p1_korkad
base tappad bakom en vagn
pos avm
inflection table
pos indef sg u nom tappad bakom en vagn
pos indef sg n nom tappat bakom en vagn
pos indef pl nom tappade bakom en vagn
pos def pl nom tappade bakom en vagn

avm_0p2_bred
base mera död än levande
pos avm
inflection table
pos indef sg u nom mera död än levande
pos indef sg n nom mera dött än levande
pos indef pl nom mera döda än levande
pos def pl nom mera döda än levande

avm_0x0_akut
base allom bekant
pos avm
inflection table
pos indef sg u nom allom bekant
pos indef sg u gen allom bekants
pos indef sg n nom allom bekant
pos indef sg n gen allom bekants
pos indef pl nom allom bekanta
pos indef pl gen allom bekantas
pos def sg no_masc nom allom bekanta
pos def sg no_masc gen allom bekantas
pos def sg masc nom allom bekante
pos def sg masc gen allom bekantes
pos def pl nom allom bekanta
pos def pl gen allom bekantas

avm_0x0_bred
base naggande god
pos avm
inflection table
pos indef sg u nom naggande god
pos indef sg u gen naggande gods
pos indef sg n nom naggande gott
pos indef sg n gen naggande gotts
pos indef pl nom naggande goda
pos indef pl gen naggande godas
pos def sg no_masc nom naggande goda
pos def sg no_masc gen naggande godas
pos def sg masc nom naggande gode
pos def sg masc gen naggande godes
pos def pl nom naggande goda
pos def pl gen naggande godas

avm_0x0_korkad
base fly förbannad
pos avm
inflection table
pos indef sg u nom fly förbannad
pos indef sg u gen fly förbannads
pos indef sg n nom fly förbannat
pos indef sg n gen fly förbannats
pos indef pl nom fly förbannade
pos indef pl gen fly förbannades
pos def sg no_masc nom fly förbannade
pos def sg no_masc gen fly förbannades
pos def sg masc nom fly förbannade
pos def sg masc gen fly förbannades
pos def pl nom fly förbannade
pos def pl gen fly förbannades
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avm_0x0_ny
base splitter ny
pos avm
inflection table
pos indef sg u nom splitter ny
pos indef sg u gen splitter nys
pos indef sg n nom splitter nytt
pos indef sg n gen splitter nytts
pos indef pl nom splitter nya
pos indef pl gen splitter nyas
pos def sg no_masc nom splitter nya
pos def sg no_masc gen splitter nyas
pos def sg masc nom splitter nye
pos def sg masc gen splitter nyes
pos def pl nom splitter nya
pos def pl gen splitter nyas

avm_0x0_utbrunnen
base allom given
pos avm
inflection table
pos indef sg u nom allom given
pos indef sg u gen allom givens
pos indef sg n nom allom givet
pos indef sg n gen allom givets
pos indef pl nom allom givna
pos indef pl gen allom givnas
pos def sg no_masc nom allom givna
pos def sg no_masc gen allom givnas
pos def sg masc nom allom givne
pos def sg masc gen allom givnes
pos def pl nom allom givna
pos def pl gen allom givnas

avm_0x1_stum
base ensam i sitt slag
pos avm
inflection table
pos indef sg u nom ensam i sitt slag
pos indef sg u gen ensams i sitt slag
pos indef sg n nom ensamt i sitt slag
pos indef sg n gen ensamts i sitt slag
pos indef pl nom ensamma i sitt slag
pos indef pl gen ensammas i sitt slag
pos def sg no_masc nom ensamma i sitt slag
pos def sg no_masc gen ensammas i sitt slag
pos def sg masc nom ensamme i sitt slag
pos def sg masc gen ensammes i sitt slag
pos def pl nom ensamma i sitt slag
pos def pl gen ensammas i sitt slag

avm_0x1_utbrunnen
base gripen ur luften
pos avm
inflection table
pos indef sg u nom gripen ur luften
pos indef sg u gen gripens ur luften
pos indef sg n nom gripet ur luften
pos indef sg n gen gripets ur luften
pos indef pl nom gripna ur luften
pos indef pl gen gripnas ur luften
pos def sg no_masc nom gripna ur luften
pos def sg no_masc gen gripnas ur luften
pos def sg masc nom gripne ur luften
pos def sg masc gen gripnes ur luften
pos def pl nom gripna ur luften
pos def pl gen gripnas ur luften

avm_0x2_utbrunnen
base som fallen från skyarna
pos avm
inflection table
pos indef sg u nom som fallen från skyarna
pos indef sg n nom som fallet från skyarna
pos indef pl nom som fallnna från skyarna
pos def pl nom som fallnna från skyarna
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avm_1p0_gul
base styv i korken
pos avm
inflection table
pos indef sg u nom styv i korken
pos indef sg n nom styvt i korken
pos indef pl nom styva i korken
pos def sg no_masc nom styva i korken
pos def sg masc nom styve i korken
pos def pl nom styva i korken
komp nom styvare i korken
super indef nom styvast i korken
super def no_masc nom styvaste i korken
super def masc nom styvaste i korken

avm_1p1_akut
base fäst vid
pos avm
inflection table
pos indef sg u nom fäst vid
pos indef sg n nom fäst vid
pos indef pl nom fästa vid
pos def pl nom fästa vid
komp nom fästare vid
super indef nom fästast vid
super def no_masc nom fästaste vid
super def masc nom fästaste vid

avm_1p1_bred
base glad i
pos avm
inflection table
pos indef sg u nom glad i
pos indef sg n nom glatt i
pos indef pl nom glada i
pos def pl nom glada i
komp nom gladare i
super indef nom gladast i
super def no_masc nom gladaste i
super def masc nom gladaste i

avm_1p1_gul
base lös i magen
pos avm
inflection table
pos indef sg u nom lös i magen
pos indef sg n nom lös i magen
pos indef pl nom lösa i magen
pos def pl nom lösa i magen
komp nom lösare i magen
super indef nom lösast i magen
super def no_masc nom lösaste i magen
super def masc nom lösaste i magen

avm_1p1_rund
base rund under fötterna
pos avm
inflection table
pos indef sg u nom rund under fötterna
pos indef sg n nom runt under fötterna
pos indef pl nom runda under fötterna
pos def pl nom runda under fötterna
komp nom rundare under fötterna
super indef nom rundast under fötterna
super def no_masc nom rundaste under fötterna
super def masc nom rundaste under fötterna

avm_1x0_akut
base politiskt korrekt
pos avm
inflection table
pos indef sg u nom politiskt korrekt
pos indef sg u gen politiskt korrekts
pos indef sg n nom politiskt korrekt
pos indef sg n gen politiskt korrekts
pos indef pl nom politiskt korrekta
pos indef pl gen politiskt korrektas
pos def sg no_masc nom politiskt korrekta
pos def sg no_masc gen politiskt korrektas
pos def sg masc nom politiskt korrekte
pos def sg masc gen politiskt korrektes
pos def pl nom politiskt korrekta
pos def pl gen politiskt korrektas
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avm_ia0_diverse
base före detta
pos avm
inflection table
invar före detta

avm_io0_diverse
base bevänt med
pos avm
inflection table
invar bevänt med

avm_ip0_diverse
base idel öra
pos avm
inflection table
invar idel öra

avm_is20_utom_sig
base utom sig
pos avm
inflection table
invar utom sig

in_i_aj
base aj
pos in
inflection table
invar aj

inm_i_aja_baja
base aja baja
pos inm
inflection table
invar aja baja

kn_i_och
base och
pos kn
inflection table
invar och

kna_i_o
base o
pos kna
inflection table
invar o

knm_x_ju_ju
base både och
pos knm
inflection table
invar både och

mxc_i_dygnetrunt
base dygnetrunt
pos mxc
inflection table
c dygnetrunt

dygnetrunt-
sms dygnetrunt-

nl_g_en
base en
pos nl
inflection table
nom num u en
nom num n ett
gen num u ens
gen num n etts
c en

ett
en-
ett-
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nl_g_fyra
base fyra
pos nl
inflection table
nom num u fyra
nom num n fyra
nom ord no_masc fjärde
nom ord masc fjärde
gen num u fyras
gen num n fyras
gen ord no_masc fjärdes
gen ord masc fjärdes
c fyr

fyra
fyr-
fyra-

nl_g_halvannan
base halvannan
pos nl
inflection table
nom num u halvannan
nom num n halvtannat
gen num u halvannans
gen num n halvtannats
c halvannan

halvannan-

nl_g_tvenne
base tvenne
pos nl
inflection table
nom num u tvenne
nom num n tvenne
gen num u tvennes
gen num n tvennes

nl_g_två
base två
pos nl
inflection table
nom num u två
nom num n två
gen num u tvås
gen num n tvås
c två

två-

nl_i_i
base i
pos nl
inflection table
nom num u i
nom num n i

nlm_gi_tusen_sinom_tusen
base tusen sinom tusen
pos nlm
inflection table
invar tusen sinom tusen

nn_0n_ansvar
base ansvar
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom ansvar
sg indef gen ansvars
sg def nom ansvaret
sg def gen ansvarets
ci ansvars-

ansvars
cm ansvars-

ansvars
sms ansvars-
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nn_0n_babbel
base babbel
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom babbel
sg indef gen babbels
sg def nom babblet
sg def gen babblets
ci babbel-

babbel
cm babbel-

babbel
sms babbel-

nn_0n_bitumen
base bitumen
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom bitumen
sg indef gen bitumens
sg def nom bitumen

bituminet
sg def gen bitumens

bituminets
ci bitumen-

bitumen
cm bitumen-

bitumen
sms bitumen-

nn_0n_cesium
base cesium
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom cesium
sg indef gen cesiums
sg def nom cesiet

cesiumet
cesium

sg def gen cesiets
cesiumets
cesiums

ci cesium-
cesium

cm cesium-
cesium

sms cesium-

nn_0n_dalt
base dalt
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom dalt
sg indef gen dalts
sg def nom daltet
sg def gen daltets
ci dalt-

dalt
cm dalt-

dalts-
dalt
dalts

sms dalt-
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nn_0n_delirium
base delirium
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom delirium
sg indef gen deliriums
sg def nom deliriet
sg def gen deliriets
ci delirium-

delirium
cm delirium-

delirium
sms delirium-

nn_0n_gehenna
base gehenna
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom gehenna
sg indef gen gehennas
sg def nom gehenna

gehennat
sg def gen gehennas

gehennats
ci gehenna-

gehenna
cm gehennas-

gehenna-
gehennas
gehenna

sms gehenna-

nn_0n_gluten
base gluten
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom gluten
sg indef gen glutens
sg def nom glutenet

gluten
sg def gen glutenets

glutens
ci gluten-

gluten
cm gluten-

gluten
sms gluten-

nn_0n_hindi
base hindi
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom hindi
sg indef gen hindis
ci hindi-

hindi
cm hindi-

hindi
sms hindi-
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nn_0n_kammarkollegium
base kammarkollegium
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom kammarkollegium
sg indef gen kammarkollegiums
sg def nom kammarkollegium

kammarkollegiet
sg def gen kammarkollegiums

kammarkollegiets
ci kammarkollegium-

kammarkollegium
cm kammarkollegium-

kammarkollegium
sms kammarkollegium-

nn_0n_karborundum
base karborundum
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom karborundum
sg indef gen karborundums
sg def nom karborundum

karborundumet
sg def gen karborundums

karborundumets
ci karborundum-

karborundum
cm karborundums-

karborundum-
karborundums
karborundum

sms karborundum-

nn_0n_koksalt
base koksalt
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom koksalt
sg indef gen koksalts
sg def nom koksaltet
sg def gen koksaltets
ci koksalt-

koksalts-
koksalt
koksalts

cm koksalt-
koksalts-
koksalt
koksalts

sms koksalt-
koksalts-

nn_0n_kol-14
base kol-14
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom kol-14
sg indef gen kol-14-s

kol-14:s
ci kol-14-
cm kol-14-
sms kol-14-
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nn_0n_latin
base latin
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom latin
sg indef gen latins
sg def nom latinet
sg def gen latinets
ci latin-

latin
cm latin-

latin
sms latin-

nn_0n_opium
base opium
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom opium
sg indef gen opiums
sg def nom opiet

opiumet
sg def gen opiets

opiumets
ci opium-

opium
cm opium-

opium
sms opium-

nn_0n_oväsen
base oväsen
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom oväsen
sg indef gen oväsens
sg def nom oväsendet

oväsenet
sg def gen oväsendets

oväsenets
ci oväsen-

oväsen
cm oväsens-

oväsen-
oväsens
oväsen

sms oväsen-

nn_0n_raseri
base raseri
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom raseri
sg indef gen raseris
sg def nom raseriet

raserit
sg def gen raseriets

raserits
ci raseri-

raseri
cm raseri-

raseri
sms raseri-
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nn_0n_skum
base skum
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom skum
sg indef gen skums
sg def nom skummet
sg def gen skummets
ci skum-

skum
cm skums-

skum-
skums
skum

sms skum-

nn_0n_syre
base syre
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom syre
sg indef gen syres
sg def nom syret
sg def gen syrets
ci syre-

syre
cm syres-

syre-
syres
syre

sms syre-

nn_0n_toapapper
base toapapper
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom toapapper
sg indef gen toapappers
sg def nom toapappret

toapapperet
sg def gen toapapprets

toapapperets
ci toapapper-

toapapper
cm toapapper-

toapapper
sms toapapper-

nn_0u_akribi
base akribi
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom akribi
sg indef gen akribis
sg def nom akribin

akribien
sg def gen akribins

akribiens
ci akribi-

akribi
cm akribi-

akribi
sms akribi-
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nn_0u_antimateria
base antimateria
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom antimateria
sg indef gen antimaterias
sg def nom antimaterian

antimaterien
sg def gen antimaterians

antimateriens
ci antimateria-

antimateria
cm antimateria-

antimateria
sms antimateria-

nn_0u_aorta
base aorta
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom aorta
sg indef gen aortas
sg def nom aorta

aortan
sg def gen aortas

aortans
ci aorta-

aorta
cm aortas-

aorta-
aortas
aorta

sms aorta-

nn_0u_boskap
base boskap
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom boskap
sg indef gen boskaps
sg def nom boskapen
sg def gen boskapens
ci boskaps-

boskaps
cm boskaps-

boskaps
sms boskaps-

nn_0u_brödsäd
base brödsäd
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom brödsäd
sg indef gen brödsäds
sg def nom brödsäden
sg def gen brödsädens
ci brödsäds-

brödsädes-
brödsäds
brödsädes

cm brödsäds-
brödsädes-
brödsäds
brödsädes

sms brödsäds-
brödsädes-
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nn_0u_hemsjuka
base hemsjuka
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom hemsjuka
sg indef gen hemsjukas
sg def nom hemsjukan
sg def gen hemsjukans
ci hemsjuke-

hemsjuks-
hemsjuke
hemsjuks

cm hemsjuke-
hemsjuks-
hemsjuke
hemsjuks

sms hemsjuke-
hemsjuks-

nn_0u_hin
base hin
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom hin
sg indef gen hins
ci hin-

hin
cm hin-

hin
sms hin-

nn_0u_hälsa
base hälsa
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom hälsa
sg indef gen hälsas
sg def nom hälsan
sg def gen hälsans
ci hälso-

hälso
cm hälso-

hälse-
hälso
hälse

sms hälso-

nn_0u_kärnkraft
base kärnkraft
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom kärnkraft
sg indef gen kärnkrafts
sg def nom kärnkraften
sg def gen kärnkraftens
ci kärnkraft-

kärnkrafts-
kärnkraft
kärnkrafts

cm kärnkraft-
kärnkrafts-
kärnkraft
kärnkrafts

sms kärnkraft-
kärnkrafts-
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nn_0u_makadam
base makadam
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom makadam
sg indef gen makadams
sg def nom makadammen

makadamen
sg def gen makadammens

makadamens
ci makadam-

makadam
cm makadam-

makadam
sms makadam-

nn_0u_mjölk
base mjölk
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom mjölk
sg indef gen mjölks
sg def nom mjölken
sg def gen mjölkens
ci mjölk-

mjölk
cm mjölk-

mjölks-
mjölk
mjölks

sms mjölk-

nn_0u_månsing
base månsing
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom månsing
sg indef gen månsings
sg def nom månsingen
sg def gen månsingens
ci månsing-

månsing
cm månsing-

månsing
sms månsing-

nn_0u_praxis
base praxis
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom praxis
sg indef gen praxis
sg def nom praxisen

praxis
sg def gen praxisens

praxis
ci praxis-

praxis
cm praxis-

praxis
sms praxis-
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nn_0u_radar
base radar
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom radar
sg indef gen radars
sg def nom radarn
sg def gen radarns
ci radar-

radar
cm radar-

radar
sms radar-

nn_0u_saltsyra
base saltsyra
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom saltsyra
sg indef gen saltsyras
sg def nom saltsyran
sg def gen saltsyrans
ci saltsyre-

saltsyra-
saltsyre
saltsyra

cm saltsyre-
saltsyra-
saltsyre
saltsyra

sms saltsyre-
saltsyra-

nn_0u_samverkan
base samverkan
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom samverkan
sg indef gen samverkans
sg def nom samverkan
sg def gen samverkans
ci samverkans-

samverkans
cm samverkans-

samverkans
sms samverkans-

nn_0u_skam
base skam
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom skam
sg indef gen skams
sg def nom skammen
sg def gen skammens
ci skam-

skam
cm skams-

skam-
skams
skam

sms skam-

35



nn_0u_svenska
base svenska
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom svenska
sg indef gen svenskas
sg def nom svenskan
sg def gen svenskans
ci svenska-

svensk-
svenska
svensk

cm svenska-
svensk-
svenska
svensk

sms svenska-
svensk-

nn_0u_säd
base säd
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom säd
sg indef gen säds
sg def nom säden
sg def gen sädens
ci säd-

sädes-
säd
sädes

cm sädes-
säds-
sädes
säds

sms säd-
sädes-

nn_0u_tjockolja
base tjockolja
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom tjockolja
sg indef gen tjockoljas
sg def nom tjockoljan
sg def gen tjockoljans
ci tjockolje-

tjockolje
cm tjockolje-

tjockolje
sms tjockolje-

nn_0u_tro
base tro
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom tro
sg indef gen tros
sg def nom tron
sg def gen trons
ci tros-

tros
cm tros-

tros
sms tros-
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nn_0v_bikarbonat
base bikarbonat
pos nn
inhs v
inflection table
sg indef nom bikarbonat
sg indef gen bikarbonats
sg def nom bikarbonaten

bikarbonatet
sg def gen bikarbonatens

bikarbonatets
ci bikarbonat-

bikarbonat
cm bikarbonat-

bikarbonat
sms bikarbonat-

nn_0v_blod
base blod
pos nn
inhs v
inflection table
sg indef nom blod
sg indef gen blods
sg def nom bloden

blodet
sg def gen blodens

blodets
ci blod-

blods-
blod
blods

cm blod-
blods-
blod
blods

sms blod-
blods-

nn_0v_dregel
base dregel
pos nn
inhs v
inflection table
sg indef nom dregel
sg indef gen dregels
sg def nom dregeln

dreglet
sg def gen dregelns

dreglets
ci dregel-

dregel
cm dregel-

dregel
sms dregel-

nn_0v_facit
base facit
pos nn
inhs v
inflection table
sg indef nom facit
sg indef gen facits
sg def nom facit
sg def gen facits
ci facit-

facit
cm facit-

facit
sms facit-
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nn_0v_gin
base gin
pos nn
inhs v
inflection table
sg indef nom gin
sg indef gen gins
sg def nom ginen

ginet
sg def gen ginens

ginets
ci gin-

gin
cm gin-

gins-
gin
gins

sms gin-

nn_0v_hysteri
base hysteri
pos nn
inhs v
inflection table
sg indef nom hysteri
sg indef gen hysteris
sg def nom hysterin

hysterien
hysteriet
hysterit

sg def gen hysterins
hysteriens
hysteriets
hysterits

ci hysteri-
hysteri

cm hysteris-
hysteri-
hysteris
hysteri

sms hysteri-

nn_0v_manna
base manna
pos nn
inhs v
inflection table
sg indef nom manna
sg indef gen mannas
sg def nom mannan

mannat
sg def gen mannans

mannats
ci manna-

manna
cm mannas-

manna-
mannas
manna

sms manna-

nn_0v_saffran
base saffran
pos nn
inhs v
inflection table
sg indef nom saffran
sg indef gen saffrans
sg def nom saffranen

saffranet
sg def gen saffranens

saffranets
ci saffrans-

saffrans
cm saffrans-

saffrans
sms saffrans-
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nn_0v_status
base status
pos nn
inhs v
inflection table
sg indef nom status
sg indef gen status
sg def nom status

statusen
sg def gen status

statusens
ci status-

status
cm status-

status
sms status-

nn_0v_trim
base trim
pos nn
inhs v
inflection table
sg indef nom trim
sg indef gen trims
sg def nom trimmen

trimmet
sg def gen trimmens

trimmets
ci trim-

trim
cm trim-

trim
sms trim-

nn_0v_tö
base tö
pos nn
inhs v
inflection table
sg indef nom tö
sg indef gen tös
sg def nom töet

tön
töt

sg def gen töets
töns
töts

ci tö-
tö

cm tö-
tö

sms tö-

nn_1u_aminosyra
base aminosyra
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom aminosyra
sg indef gen aminosyras
sg def nom aminosyran
sg def gen aminosyrans
pl indef nom aminosyror
pl indef gen aminosyrors
pl def nom aminosyrorna
pl def gen aminosyrornas
ci aminosyre-

aminosyra-
aminosyre
aminosyra

cm aminosyre-
aminosyra-
aminosyre
aminosyra

sms aminosyre-
aminosyra-
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nn_1u_baksida
base baksida
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom baksida
sg indef gen baksidas
sg def nom baksidan
sg def gen baksidans
pl indef nom baksidor
pl indef gen baksidors
pl def nom baksidorna
pl def gen baksidornas
ci bakside-

baksides-
bakside
baksides

cm bakside-
baksides-
bakside
baksides

sms bakside-
baksides-

nn_1u_barnstuga
base barnstuga
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom barnstuga
sg indef gen barnstugas
sg def nom barnstugan
sg def gen barnstugans
pl indef nom barnstugor
pl indef gen barnstugors
pl def nom barnstugorna
pl def gen barnstugornas
ci barnstuge-

barnstugu-
barnstuge
barnstugu

cm barnstuge-
barnstugu-
barnstuge
barnstugu

sms barnstuge-
barnstugu-
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nn_1u_flicka
base flicka
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom flicka
sg indef gen flickas
sg def nom flickan
sg def gen flickans
pl indef nom flickor
pl indef gen flickors
pl def nom flickorna
pl def gen flickornas
ci flicke-

flick-
flicke
flick

cm flicke-
flick-
flicks-
flicke
flick
flicks

sms flicke-
flick-

nn_1u_folksaga
base folksaga
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom folksaga
sg indef gen folksagas
sg def nom folksagan
sg def gen folksagans
pl indef nom folksagor
pl indef gen folksagors
pl def nom folksagorna
pl def gen folksagornas
ci folksage-

folksago-
folksage
folksago

cm folksage-
folksago-
folksage
folksago

sms folksage-
folksago-
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nn_1u_gata
base gata
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom gata
sg indef gen gatas
sg def nom gatan
sg def gen gatans
pl indef nom gator
pl indef gen gators
pl def nom gatorna
pl def gen gatornas
ci gat-

gatu-
gat
gatu

cm gat-
gatu-
gat
gatu

sms gat-
gatu-

nn_1u_kamera
base kamera
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom kamera
sg indef gen kameras
sg def nom kameran
sg def gen kamerans
pl indef nom kameror
pl indef gen kamerors
pl def nom kamerorna
pl def gen kamerornas
ci kamera-

kamera
cm kamera-

kamera
sms kamera-

nn_1u_kyrka
base kyrka
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom kyrka
sg indef gen kyrkas
sg def nom kyrkan
sg def gen kyrkans
pl indef nom kyrkor
pl indef gen kyrkors
pl def nom kyrkorna
pl def gen kyrkornas
ci kyrk-

kyrko-
kyrk
kyrko

cm kyrk-
kyrko-
kyrks-
kyrke-
kyrk
kyrko
kyrks
kyrke

sms kyrk-
kyrko-
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nn_1u_mamma
base mamma
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom mamma
sg indef gen mammas
sg def nom mamman
sg def gen mammans
pl indef nom mammor
pl indef gen mammors
pl def nom mammorna
pl def gen mammornas
ci mamma-

mamma
cm mamme-

mamma-
mamme
mamma

sms mamma-

nn_1u_människa
base människa
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom människa
sg indef gen människas
sg def nom människan
sg def gen människans
pl indef nom människor
pl indef gen människors
pl def nom människorna
pl def gen människornas
ci människo-

människo
cm människo-

människo
sms människo-

nn_1u_olja
base olja
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom olja
sg indef gen oljas
sg def nom oljan
sg def gen oljans
pl indef nom oljor
pl indef gen oljors
pl def nom oljorna
pl def gen oljornas
ci olje-

olje
cm olje-

olje
sms olje-

nn_1u_ros
base ros
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom ros
sg indef gen ros
sg def nom rosen
sg def gen rosens
pl indef nom rosor
pl indef gen rosors
pl def nom rosorna
pl def gen rosornas
ci ros-

ros
cm ros-

ros
sms ros-
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nn_1u_sida
base sida
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom sida
sg indef gen sidas
sg def nom sidan
sg def gen sidans
pl indef nom sidor
pl indef gen sidors
pl def nom sidorna
pl def gen sidornas
ci sid-

sido-
sid
sido

cm side-
sides-
side
sides

sms sid-
sido-

nn_1u_skyltdocka
base skyltdocka
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom skyltdocka
sg indef gen skyltdockas
sg def nom skyltdockan
sg def gen skyltdockans
pl indef nom skyltdockor
pl indef gen skyltdockors
pl def nom skyltdockorna
pl def gen skyltdockornas
ci skyltdock-

skyltdocke-
skyltdocks-
skyltdock
skyltdocke
skyltdocks

cm skyltdock-
skyltdocke-
skyltdocks-
skyltdock
skyltdocke
skyltdocks

sms skyltdock-
skyltdocke-
skyltdocks-
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nn_1u_stamtavla
base stamtavla
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom stamtavla
sg indef gen stamtavlas
sg def nom stamtavlan
sg def gen stamtavlans
pl indef nom stamtavlor
pl indef gen stamtavlors
pl def nom stamtavlorna
pl def gen stamtavlornas
ci stamtavel-

stamtavle-
stamtavel
stamtavle

cm stamtavel-
stamtavle-
stamtavel
stamtavle

sms stamtavel-
stamtavle-

nn_1u_tavla
base tavla
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom tavla
sg indef gen tavlas
sg def nom tavlan
sg def gen tavlans
pl indef nom tavlor
pl indef gen tavlors
pl def nom tavlorna
pl def gen tavlornas
ci tavel-

tavel
cm tavel-

tavle-
tavel
tavle

sms tavel-

nn_1u_ultima
base ultima
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom ultima
sg indef gen ultimas
sg def nom ultima

ultiman
sg def gen ultimas

ultimans
pl indef nom ultimor
pl indef gen ultimors
pl def nom ultimorna
pl def gen ultimornas
ci ultima-

ultima
cm ultima-

ultima
sms ultima-
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nn_1u_åder
base åder
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom åder

ådra
sg indef gen åders

ådras
sg def nom ådern

ådran
sg def gen åderns

ådrans
pl indef nom ådror
pl indef gen ådrors
pl def nom ådrorna
pl def gen ådrornas
ci åder-

åder
cm ådre-

åder-
ådre
åder

sms åder-

nn_1v_antibiotika
base antibiotika
pos nn
inhs v
inflection table
sg indef nom antibiotika
sg indef gen antibiotikas
sg def nom antibiotikan

antibiotikat
sg def gen antibiotikans

antibiotikats
pl indef nom antibiotikor
pl indef gen antibiotikors
pl def nom antibiotikorna
pl def gen antibiotikornas
ci antibiotika-

antibiotika
cm antibiotika-

antibiotika
sms antibiotika-

nn_2u_afton
base afton
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom afton
sg indef gen aftons
sg def nom aftonen
sg def gen aftonens
pl indef nom aftnar
pl indef gen aftnars
pl def nom aftnarna
pl def gen aftnarnas
ci afton-

afton
cm afton-

aftons-
afton
aftons

sms afton-
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nn_2u_andur
base andur
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom andur
sg indef gen andurs
sg def nom anduren

andurn
sg def gen andurens

andurns
pl indef nom andrar
pl indef gen andrars
pl def nom andrarna
pl def gen andrarnas
ci andur-

andur
cm andur-

andur
sms andur-

nn_2u_biceps
base biceps
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom biceps
sg indef gen biceps
sg def nom biceps

bicepsen
sg def gen biceps

bicepsens
pl indef nom bicepsar
pl indef gen bicepsars
pl def nom bicepsarna
pl def gen bicepsarnas
ci biceps-

biceps
cm biceps-

biceps
sms biceps-

nn_2u_bokanmälan
base bokanmälan
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom bokanmälan
sg indef gen bokanmälans
sg def nom bokanmälan
sg def gen bokanmälans
pl indef nom bokanmälningar
pl indef gen bokanmälningars
pl def nom bokanmälningarna
pl def gen bokanmälningarnas
ci bokanmälans-

bokanmälans
cm bokanmälans-

bokanmälans
sms bokanmälans-

nn_2u_botten
base botten
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom botten
sg indef gen bottens
sg def nom bottnen

botten
sg def gen bottnens

bottens
pl indef nom bottnar
pl indef gen bottnars
pl def nom bottnarna
pl def gen bottnarnas
ci botten-

botten
cm botten-

botten
sms botten-
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nn_2u_bro
base bro
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom bro
sg indef gen bros
sg def nom bron
sg def gen brons
pl indef nom broar
pl indef gen broars
pl def nom broarna
pl def gen broarnas
ci bro-

bro
cm bros-

bro-
bros
bro

sms bro-

nn_2u_bräken
base bräken
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom bräken
sg indef gen bräkens
sg def nom bräken

bräknen
sg def gen bräkens

bräknens
pl indef nom bräknar
pl indef gen bräknars
pl def nom bräknarna
pl def gen bräknarnas
ci bräken-

bräken
cm bräken-

bräken
sms bräken-

nn_2u_bövel
base bövel
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom bövel
sg indef gen bövels
sg def nom böveln

bövelen
sg def gen bövelns

bövelens
pl indef nom bövlar
pl indef gen bövlars
pl def nom bövlarna
pl def gen bövlarnas
ci bövel-

bövel
cm bövel-

bövel
sms bövel-
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nn_2u_dag
base dag
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom dag
sg indef gen dags
sg def nom dagen

dan
sg def gen dagens

dans
pl indef nom dagar

dar
pl indef gen dagars

dars
pl def nom dagarna

darna
pl def gen dagarnas

darnas
ci dag-

dag
cm dag-

dag
sms dag-

nn_2u_dotter
base dotter
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom dotter
sg indef gen dotters
sg def nom dottern
sg def gen dotterns
pl indef nom döttrar
pl indef gen döttrars
pl def nom döttrarna
pl def gen döttrarnas
ci dotter-

dotter
cm dotters-

dotter-
dotters
dotter

sms dotter-

nn_2u_fordran
base fordran
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom fordran
sg indef gen fordrans
sg def nom fordran
sg def gen fordrans
pl indef nom fordringar
pl indef gen fordringars
pl def nom fordringarna
pl def gen fordringarnas
ci fordrans-

fordrans
cm fordrans-

fordrans
sms fordrans-
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nn_2u_fröken
base fröken
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom fröken
sg indef gen frökens
sg def nom fröknen
sg def gen fröknens
pl indef nom fröknar
pl indef gen fröknars
pl def nom fröknarna
pl def gen fröknarnas
ci fröken-

fröken
cm frökens-

fröken-
frökens
fröken

sms fröken-

nn_2u_förmiddag
base förmiddag
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom förmiddag
sg indef gen förmiddags
sg def nom förmiddagen

förmiddan
sg def gen förmiddagens

förmiddans
pl indef nom förmiddagar
pl indef gen förmiddagars
pl def nom förmiddagarna
pl def gen förmiddagarnas
ci förmiddag-

förmiddag
cm förmiddag-

förmiddag
sms förmiddag-

nn_2u_herde
base herde
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom herde
sg indef gen herdes
sg def nom herden
sg def gen herdens
pl indef nom herdar
pl indef gen herdars
pl def nom herdarna
pl def gen herdarnas
ci herde-

herda-
herde
herda

cm herda-
herde-
herdes-
herda
herde
herdes

sms herde-
herda-
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nn_2u_himmel
base himmel
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom himmel
sg indef gen himmels
sg def nom himlen

himmelen
himmeln

sg def gen himlens
himmelens
himmelns

pl indef nom himlar
pl indef gen himlars
pl def nom himlarna
pl def gen himlarnas
ci himmel-

himmel
cm himmel-

himmel
sms himmel-

nn_2u_hjälte
base hjälte
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom hjälte
sg indef gen hjältes
sg def nom hjälten
sg def gen hjältens
pl indef nom hjältar
pl indef gen hjältars
pl def nom hjältarna
pl def gen hjältarnas
ci hjälte-

hjälte
cm hjälte-

hjältes-
hjälte
hjältes

sms hjälte-

nn_2u_karl
base karl
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom karl
sg indef gen karls
sg def nom karln

karlen
sg def gen karlns

karlens
pl indef nom karlar
pl indef gen karlars
pl def nom karlarna
pl def gen karlarnas
ci karl-

karl
cm karl-

karl
sms karl-

nn_2u_mening
base mening
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom mening
sg indef gen menings
sg def nom meningen
sg def gen meningens
pl indef nom meningar
pl indef gen meningars
pl def nom meningarna
pl def gen meningarnas
ci menings-

menings
cm menings-

menings
sms menings-
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nn_2u_mor
base mor
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom moder

mor
sg indef gen moders

mors
sg def nom modern
sg def gen moderns
pl indef nom mödrar
pl indef gen mödrars
pl def nom mödrarna
pl def gen mödrarnas
ci moders-

mor-
mors-
moder-
moders
mor
mors
moder

cm mor-
mors-
moders-
moder-
mor
mors
moders
moder

sms moders-
mor-
mors-
moder-

nn_2u_morgon
base morgon
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom morgon
sg indef gen morgons
sg def nom morgonen
sg def gen morgonens
pl indef nom morgnar

mornar
pl indef gen morgnars

mornars
pl def nom morgnarna

mornarna
pl def gen morgnarnas

mornarnas
ci morgon-

morgon
cm morgon-

morgon
sms morgon-

nn_2u_mun
base mun
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom mun
sg indef gen muns
sg def nom munnen
sg def gen munnens
pl indef nom munnar
pl indef gen munnars
pl def nom munnarna
pl def gen munnarnas
ci mun-

mun
cm muns-

mun-
muns
mun

sms mun-
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nn_2u_nyckel
base nyckel
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom nyckel
sg indef gen nyckels
sg def nom nyckeln
sg def gen nyckelns
pl indef nom nycklar
pl indef gen nycklars
pl def nom nycklarna
pl def gen nycklarnas
ci nyckel-

nyckel
cm nyckel-

nyckels-
nyckel
nyckels

sms nyckel-

nn_2u_ormbunke
base ormbunke
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom ormbunke
sg indef gen ormbunkes
sg def nom ormbunken
sg def gen ormbunkens
pl indef nom ormbunkar
pl indef gen ormbunkars
pl def nom ormbunkarna
pl def gen ormbunkarnas
ci ormbunk-

ormbunks-
ormbunke-
ormbunkes-
ormbunk
ormbunks
ormbunke
ormbunkes

cm ormbunk-
ormbunks-
ormbunke-
ormbunkes-
ormbunk
ormbunks
ormbunke
ormbunkes

sms ormbunk-
ormbunks-
ormbunke-
ormbunkes-
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nn_2u_pojke
base pojke
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom pojke
sg indef gen pojkes
sg def nom pojken
sg def gen pojkens
pl indef nom pojkar
pl indef gen pojkars
pl def nom pojkarna
pl def gen pojkarnas
ci pojk-

pojk
cm pojks-

pojks
sms pojk-

nn_2u_skrake
base skrake
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom skrake

skrak
sg indef gen skrakes

skraks
sg def nom skraken
sg def gen skrakens
pl indef nom skrakar
pl indef gen skrakars
pl def nom skrakarna
pl def gen skrakarnas
ci skrak-

skrak
cm skrak-

skrakes-
skraks-
skrak
skrakes
skraks

sms skrak-

nn_2u_slarver
base slarver
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom slarver
sg indef gen slarvers
sg def nom slarvern
sg def gen slarverns
pl indef nom slarvrar

slarvar
pl indef gen slarvrars

slarvars
pl def nom slarvrarna

slarvarna
pl def gen slarvrarnas

slarvarnas
ci slarver-

slarver
cm slarver-

slarver
sms slarver-

nn_2u_sten
base sten
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom sten
sg indef gen stens
sg def nom stenen
sg def gen stenens
pl indef nom stenar
pl indef gen stenars
pl def nom stenarna
pl def gen stenarnas
ci sten-

sten
cm sten-

stens-
sten
stens

sms sten-
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nn_2u_stol
base stol
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom stol
sg indef gen stols
sg def nom stolen
sg def gen stolens
pl indef nom stolar
pl indef gen stolars
pl def nom stolarna
pl def gen stolarnas
ci stol-

stols-
stol
stols

cm stol-
stols-
stol
stols

sms stol-
stols-

nn_2u_stygger
base stygger
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom stygger
sg indef gen styggers
sg def nom styggern

styggen
sg def gen styggerns

styggens
pl indef nom styggar
pl indef gen styggars
pl def nom styggarna
pl def gen styggarnas
ci stygger-

stygger
cm stygger-

stygger
sms stygger-

nn_2u_toddy
base toddy
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom toddy
sg indef gen toddys
sg def nom toddyn
sg def gen toddyns
pl indef nom toddyar

toddar
pl indef gen toddyars

toddars
pl def nom toddyarna

toddarna
pl def gen toddyarnas

toddarnas
ci toddy-

toddy
cm toddy-

toddy
sms toddy-
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nn_2u_vinge
base vinge
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom vinge
sg indef gen vinges
sg def nom vingen
sg def gen vingens
pl indef nom vingar
pl indef gen vingars
pl def nom vingarna
pl def gen vingarnas
ci ving-

ving
cm ving-

vinges-
vings-
ving
vinges
vings

sms ving-

nn_2u_ängel
base ängel
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom ängel
sg indef gen ängels
sg def nom ängeln
sg def gen ängelns
pl indef nom änglar
pl indef gen änglars
pl def nom änglarna
pl def gen änglarnas
ci ängel-

ängla-
ängel
ängla

cm ängel-
ängels-
ängla-
ängel
ängels
ängla

sms ängel-
ängla-

nn_2u_ålder
base ålder
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom ålder
sg indef gen ålders
sg def nom åldern
sg def gen ålderns
pl indef nom åldrar
pl indef gen åldrars
pl def nom åldrarna
pl def gen åldrarnas
ci ålders-

ålders
cm ålders-

ålders
sms ålders-
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nn_2v_finger
base finger
pos nn
inhs v
inflection table
sg indef nom finger
sg indef gen fingers
sg def nom fingret

fingern
sg def gen fingrets

fingerns
pl indef nom fingrar
pl indef gen fingrars
pl def nom fingrarna
pl def gen fingrarnas
ci finger-

finger
cm finger-

finger
sms finger-

nn_2v_skit
base skit
pos nn
inhs v
inflection table
sg indef nom skit
sg indef gen skits
sg def nom skiten

skitet
sg def gen skitens

skitets
pl indef nom skitar
pl indef gen skitars
pl def nom skitarna
pl def gen skitarnas
ci skit-

skit
cm skits-

skit-
skits
skit

sms skit-

nn_3n_alkali
base alkali
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom alkali
sg indef gen alkalis
sg def nom alkalit
sg def gen alkalits
pl indef nom alkalier
pl indef gen alkaliers
pl def nom alkalierna
pl def gen alkaliernas
ci alkali-

alkali
cm alkalis-

alkali-
alkalis
alkali

sms alkali-

nn_3n_alluvium
base alluvium
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom alluvium
sg indef gen alluviums
sg def nom alluviumet

alluviet
sg def gen alluviumets

alluviets
pl indef nom alluvier
pl indef gen alluviers
pl def nom alluvierna
pl def gen alluviernas
ci alluvium-

alluvium
cm alluvium-

alluvium
sms alluvium-
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nn_3n_center
base center
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom center
sg indef gen centers
sg def nom centret
sg def gen centrets
pl indef nom centrer
pl indef gen centrers
pl def nom centrerna
pl def gen centrernas
ci center-

center
cm center-

center
sms center-

nn_3n_dominion
base dominion
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom dominion
sg indef gen dominions
sg def nom dominion
sg def gen dominions
pl indef nom dominier
pl indef gen dominiers
pl def nom dominierna
pl def gen dominiernas
ci dominion-

dominion
cm dominion-

dominion
sms dominion-

nn_3n_futurum
base futurum
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom futurum
sg indef gen futurums
sg def nom futurum

futurumet
sg def gen futurums

futurumets
pl indef nom futurer
pl indef gen futurers
pl def nom futurerna
pl def gen futurernas
ci futurum-

futurum
cm futurum-

futurum
sms futurum-

nn_3n_gift
base gift
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom gift
sg indef gen gifts
sg def nom giftet
sg def gen giftets
pl indef nom gifter
pl indef gen gifters
pl def nom gifterna
pl def gen gifternas
ci gift-

gift
cm gift-

gifts-
gift
gifts

sms gift-
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nn_3n_histamin
base histamin
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom histamin
sg indef gen histamins
sg def nom histaminet
sg def gen histaminets
pl indef nom histaminer
pl indef gen histaminers
pl def nom histaminerna
pl def gen histaminernas
ci histamin-

histamin
cm histamin-

histamin
sms histamin-

nn_3n_land
base land
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom land
sg indef gen lands
sg def nom landet
sg def gen landets
pl indef nom länder
pl indef gen länders
pl def nom länderna
pl def gen ländernas
ci lands-

lands
cm lands-

lands
sms lands-

nn_3n_parti
base parti
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom parti
sg indef gen partis
sg def nom partit

partiet
sg def gen partits

partiets
pl indef nom partier
pl indef gen partiers
pl def nom partierna
pl def gen partiernas
ci parti-

parti
cm partis-

parti-
partis
parti

sms parti-

nn_3n_portvin
base portvin
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom portvin
sg indef gen portvins
sg def nom portvinet
sg def gen portvinets
pl indef nom portviner
pl indef gen portviners
pl def nom portvinerna
pl def gen portvinernas
ci portvins-

portvins
cm portvins-

portvins
sms portvins-

59



nn_3n_seminarium
base seminarium
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom seminarium
sg indef gen seminariums
sg def nom seminariumet

seminariet
sg def gen seminariumets

seminariets
pl indef nom seminarier
pl indef gen seminariers
pl def nom seminarierna
pl def gen seminariernas
ci seminarium-

seminarium
cm seminarium-

seminarium
sms seminarium-

nn_3n_stadium
base stadium
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom stadium
sg indef gen stadiums
sg def nom stadiet
sg def gen stadiets
pl indef nom stadier
pl indef gen stadiers
pl def nom stadierna
pl def gen stadiernas
ci stadie-

stadie
cm stadie-

stadie
sms stadie-

nn_3u_akademi
base akademi
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom akademi
sg indef gen akademis
sg def nom akademin

akademien
sg def gen akademins

akademiens
pl indef nom akademier
pl indef gen akademiers
pl def nom akademierna
pl def gen akademiernas
ci akademi-

akademi
cm akademi-

akademi
sms akademi-

nn_3u_bockfot
base bockfot
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom bockfot
sg indef gen bockfots
sg def nom bockfoten
sg def gen bockfotens
pl indef nom bockfötter
pl indef gen bockfötters
pl def nom bockfötterna
pl def gen bockfötternas
ci bockfot-

bockfots-
bockfot
bockfots

cm bockfot-
bockfots-
bockfot
bockfots

sms bockfot-
bockfots-
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nn_3u_bok
base bok
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom bok
sg indef gen boks
sg def nom boken
sg def gen bokens
pl indef nom böcker
pl indef gen böckers
pl def nom böckerna
pl def gen böckernas
ci bok-

bok
cm boks-

bok-
boks
bok

sms bok-

nn_3u_bygd
base bygd
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom bygd
sg indef gen bygds
sg def nom bygden
sg def gen bygdens
pl indef nom bygder
pl indef gen bygders
pl def nom bygderna
pl def gen bygdernas
ci bygd-

bygde-
bygd
bygde

cm bygde-
bygds-
bygde
bygds

sms bygd-
bygde-

nn_3u_donjuan
base donjuan
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom donjuan
sg indef gen donjuans
sg def nom donjuan
sg def gen donjuans
pl indef nom donjuaner
pl indef gen donjuaners
pl def nom donjuanerna
pl def gen donjuanernas
ci donjuan-

donjuan
cm donjuans-

donjuan-
donjuans
donjuan

sms donjuan-

nn_3u_eforus
base eforus
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom eforus
sg indef gen eforus
sg def nom eforus
sg def gen eforus
pl indef nom eforer
pl indef gen eforers
pl def nom eforerna
pl def gen eforernas
ci eforus-

eforus
cm eforus-

eforus
sms eforus-
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nn_3u_farao
base farao
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom farao
sg indef gen faraos
sg def nom farao

faraon
sg def gen faraos

faraons
pl indef nom faraoner
pl indef gen faraoners
pl def nom faraonerna
pl def gen faraonernas
ci farao-

farao
cm faraos-

farao-
faraos
farao

sms farao-

nn_3u_fiber
base fiber
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom fiber
sg indef gen fibers
sg def nom fibern
sg def gen fiberns
pl indef nom fibrer
pl indef gen fibrers
pl def nom fibrerna
pl def gen fibrernas
ci fiber-

fiber
cm fiber-

fibers-
fiber
fibers

sms fiber-

nn_3u_film
base film
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom film
sg indef gen films
sg def nom filmen
sg def gen filmens
pl indef nom filmer
pl indef gen filmers
pl def nom filmerna
pl def gen filmernas
ci film-

film
cm film-

films-
film
films

sms film-

nn_3u_fot
base fot
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom fot
sg indef gen fots
sg def nom foten
sg def gen fotens
pl indef nom fötter
pl indef gen fötters
pl def nom fötterna
pl def gen fötternas
ci fot-

fot
cm fots-

fot-
fots
fot

sms fot-
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nn_3u_fotnot
base fotnot
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom fotnot
sg indef gen fotnots
sg def nom fotnoten
sg def gen fotnotens
pl indef nom fotnoter

fotnötter
pl indef gen fotnoters

fotnötters
pl def nom fotnoterna

fotnötterna
pl def gen fotnoternas

fotnötternas
ci fotnot-

fotnot
cm fotnot-

fotnot
sms fotnot-

nn_3u_geranium
base geranium
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom geranium
sg indef gen geraniums
sg def nom geranien
sg def gen geraniens
pl indef nom geranier
pl indef gen geraniers
pl def nom geranierna
pl def gen geraniernas
ci geranium-

geranium
cm geranium-

geranium
sms geranium-

nn_3u_historia
base historia
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom historia
sg indef gen historias
sg def nom historien

historian
sg def gen historiens

historians
pl indef nom historier
pl indef gen historiers
pl def nom historierna
pl def gen historiernas
ci historia-

historia
cm historia-

historia
sms historia-

nn_3u_karbid
base karbid
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom karbid
sg indef gen karbids
sg def nom karbiden
sg def gen karbidens
pl indef nom karbider
pl indef gen karbiders
pl def nom karbiderna
pl def gen karbidernas
ci karbid-

karbid
cm karbid-

karbid
sms karbid-
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nn_3u_kavaljer
base kavaljer
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom kavaljer
sg indef gen kavaljers
sg def nom kavaljeren

kavaljern
sg def gen kavaljerens

kavaljerns
pl indef nom kavaljerer
pl indef gen kavaljerers
pl def nom kavaljererna
pl def gen kavaljerernas
ci kavaljer-

kavaljer
cm kavaljer-

kavaljers-
kavaljer
kavaljers

sms kavaljer-

nn_3u_materia
base materia
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom materia
sg indef gen materias
sg def nom materian
sg def gen materians
pl indef nom materier
pl indef gen materiers
pl def nom materierna
pl def gen materiernas
ci materia-

materia
cm materia-

materia
sms materia-

nn_3u_motor
base motor
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom motor
sg indef gen motors
sg def nom motorn
sg def gen motorns
pl indef nom motorer
pl indef gen motorers
pl def nom motorerna
pl def gen motorernas
ci motor-

motor
cm motor-

motor
sms motor-

nn_3u_papyrus
base papyrus
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom papyrus
sg indef gen papyrus
sg def nom papyren

papyrusen
sg def gen papyrens

papyrusens
pl indef nom papyrer
pl indef gen papyrers
pl def nom papyrerna
pl def gen papyrernas
ci papyrus-

papyrus
cm papyrus-

papyrus
sms papyrus-
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nn_3u_plan
base plan
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom plan
sg indef gen plans
sg def nom planen
sg def gen planens
pl indef nom planer
pl indef gen planers
pl def nom planerna
pl def gen planernas
ci plan-

plan
cm plane-

plan-
plans-
plane
plan
plans

sms plan-

nn_3u_salong
base salong
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom salong
sg indef gen salongs
sg def nom salongen
sg def gen salongens
pl indef nom salonger
pl indef gen salongers
pl def nom salongerna
pl def gen salongernas
ci salongs-

salongs
cm salongs-

salongs
sms salongs-

nn_3u_son
base son
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom son
sg indef gen sons
sg def nom sonen
sg def gen sonens
pl indef nom söner
pl indef gen söners
pl def nom sönerna
pl def gen sönernas
ci son-

son
cm son-

son
sms son-

nn_3u_stad
base stad
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom stad
sg indef gen stads
sg def nom staden

stan
sg def gen stadens

stans
pl indef nom städer
pl indef gen städers
pl def nom städerna
pl def gen städernas
ci stads-

stads
cm stads-

stads
sms stads-
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nn_3u_tand
base tand
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom tand
sg indef gen tands
sg def nom tanden
sg def gen tandens
pl indef nom tänder
pl indef gen tänders
pl def nom tänderna
pl def gen tändernas
ci tand-

tand
cm tands-

tand-
tands
tand

sms tand-

nn_3u_tid
base tid
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom tid
sg indef gen tids
sg def nom tiden
sg def gen tidens
pl indef nom tider
pl indef gen tiders
pl def nom tiderna
pl def gen tidernas
ci tid-

tids-
tid
tids

cm tid-
tids-
tid
tids

sms tid-
tids-

nn_3u_tång
base tång
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom tång
sg indef gen tångs
sg def nom tången
sg def gen tångens
pl indef nom tänger
pl indef gen tängers
pl def nom tängerna
pl def gen tängernas
ci tång-

tång
cm tång-

tång
sms tång-

nn_3u_vän
base vän
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom vän
sg indef gen väns
sg def nom vännen
sg def gen vännens
pl indef nom vänner
pl indef gen vänners
pl def nom vännerna
pl def gen vännernas
ci vän-

vän
cm väns-

vän-
väns
vän

sms vän-
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nn_3v_aktivum
base aktivum
pos nn
inhs v
inflection table
sg indef nom aktiv

aktivum
sg indef gen aktivs

aktivums
sg def nom aktivet

aktiven
aktivumet
aktivum

sg def gen aktivets
aktivens
aktivumets
aktivums

pl indef nom aktiver
pl indef gen aktivers
pl def nom aktiverna
pl def gen aktivernas
ci aktiv-

aktivum-
aktiv
aktivum

cm aktiv-
aktivum-
aktiv
aktivum

sms aktiv-
aktivum-

nn_3v_flanell
base flanell
pos nn
inhs v
inflection table
sg indef nom flanell
sg indef gen flanells
sg def nom flanellet

flanellen
sg def gen flanellets

flanellens
pl indef nom flaneller
pl indef gen flanellers
pl def nom flanellerna
pl def gen flanellernas
ci flanell-

flanell
cm flanells-

flanell-
flanells
flanell

sms flanell-
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nn_3v_gelé
base gelé
pos nn
inhs v
inflection table
sg indef nom gelé
sg indef gen gelés
sg def nom gelén

gelét
geléet

sg def gen geléns
geléts
geléets

pl indef nom geléer
pl indef gen geléers
pl def nom geléerna
pl def gen geléernas
ci gelé-

gelé
cm gelé-

gelé
sms gelé-

nn_3v_plasma
base plasma
pos nn
inhs v
inflection table
sg indef nom plasma
sg indef gen plasmas
sg def nom plasmat

plasman
sg def gen plasmats

plasmans
pl indef nom plasmer
pl indef gen plasmers
pl def nom plasmerna
pl def gen plasmernas
ci plasma-

plasma
cm plasma-

plasma
sms plasma-

nn_4n_fängelse
base fängelse
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom fängelse
sg indef gen fängelses
sg def nom fängelset
sg def gen fängelsets
pl indef nom fängelser
pl indef gen fängelsers
pl def nom fängelserna
pl def gen fängelsernas
ci fängelse-

fängelse
cm fängelses-

fängelse-
fängelses
fängelse

sms fängelse-
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nn_4u_bonde
base bonde
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom bonde
sg indef gen bondes
sg def nom bonden
sg def gen bondens
pl indef nom bönder
pl indef gen bönders
pl def nom bönderna
pl def gen böndernas
ci bond-

bonde-
bond
bonde

cm bonds-
bondes-
bonde-
bonds
bondes
bonde

sms bond-
bonde-

nn_4u_linje
base linje
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom linje
sg indef gen linjes
sg def nom linjen
sg def gen linjens
pl indef nom linjer
pl indef gen linjers
pl def nom linjerna
pl def gen linjernas
ci linje-

linje
cm linjes-

linje-
linjes
linje

sms linje-

nn_4v_folie
base folie
pos nn
inhs v
inflection table
sg indef nom folie
sg indef gen folies
sg def nom folien

foliet
sg def gen foliens

foliets
pl indef nom folier
pl indef gen foliers
pl def nom folierna
pl def gen foliernas
ci folie-

folie
cm folies-

folie-
folies
folie

sms folie-
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nn_5n_altare
base altare
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom altare
sg indef gen altares
sg def nom altaret
sg def gen altarets
pl indef nom altaren
pl indef gen altarens
pl def nom altarna
pl def gen altarnas
ci altar-

altar
cm altar-

altar
sms altar-

nn_5n_ansikte
base ansikte
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom ansikte
sg indef gen ansiktes
sg def nom ansiktet
sg def gen ansiktets
pl indef nom ansikten
pl indef gen ansiktens
pl def nom ansiktena
pl def gen ansiktenas
ci ansikts-

ansikts
cm ansikts-

ansikts
sms ansikts-

nn_5n_bo
base bo
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom bo
sg indef gen bos
sg def nom bot

boet
sg def gen bots

boets
pl indef nom bon
pl indef gen bons
pl def nom boen

bona
pl def gen boens

bonas
ci bo-

bo
cm bo-

bo
sms bo-

nn_5n_dike
base dike
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom dike
sg indef gen dikes
sg def nom diket
sg def gen dikets
pl indef nom diken
pl indef gen dikens
pl def nom dikena
pl def gen dikenas
ci dikes-

dikes
cm dikes-

dikes
sms dikes-
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nn_5n_hjärta
base hjärta
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom hjärta
sg indef gen hjärtas
sg def nom hjärtat
sg def gen hjärtats
pl indef nom hjärtan
pl indef gen hjärtans
pl def nom hjärtana
pl def gen hjärtanas
ci hjärt-

hjärt
cm hjärt-

hjärts-
hjärt
hjärts

sms hjärt-

nn_5n_knä
base knä
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom knä
sg indef gen knäs
sg def nom knäet

knät
sg def gen knäets

knäts
pl indef nom knän
pl indef gen knäns
pl def nom knäna
pl def gen knänas
ci knä-

knä
cm knäs-

knä-
knäs
knä

sms knä-

nn_5n_ri
base ri
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom ri
sg indef gen ris
sg def nom riet
sg def gen riets
pl indef nom rin
pl indef gen rins
pl def nom rien

rina
pl def gen riens

rinas
ci ri-

ri
cm ris-

ri-
ris
ri

sms ri-

nn_5n_saldo
base saldo
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom saldo
sg indef gen saldos
sg def nom saldot
sg def gen saldots
pl indef nom saldon
pl indef gen saldons
pl def nom saldona
pl def gen saldonas
ci saldo-

saldo
cm saldo-

saldo
sms saldo-
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nn_5u_anhållan
base anhållan
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom anhållan
sg indef gen anhållans
sg def nom anhållan
sg def gen anhållans
pl indef nom anhållanden
pl indef gen anhållandens
pl def nom anhållandena
pl def gen anhållandenas
ci anhållan-

anhållan
cm anhållans-

anhållan-
anhållans
anhållan

sms anhållan-

nn_5v_libido
base libido
pos nn
inhs v
inflection table
sg indef nom libido
sg indef gen libidos
sg def nom libidon

libidot
sg def gen libidons

libidots
pl indef nom libidon
pl indef gen libidons
pl def nom libidona
pl def gen libidonas
ci libido-

libido
cm libido-

libido
sms libido-

nn_6n_aber
base aber
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom aber
sg indef gen abers
sg def nom aber

abret
aberet

sg def gen abers
abrets
aberets

pl indef nom aber
pl indef gen abers
pl def nom abren

aberen
pl def gen abrens

aberens
ci aber-

aber
cm aber-

aber
sms aber-
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nn_6n_andeväsen
base andeväsen
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom andeväsen
sg indef gen andeväsens
sg def nom andeväsendet
sg def gen andeväsendets
pl indef nom andeväsen
pl indef gen andeväsens
pl def nom andeväsena
pl def gen andeväsenas
ci andeväsen-

andeväsen
cm andeväsens-

andeväsen-
andeväsens
andeväsen

sms andeväsen-

nn_6n_ankare
base ankare
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom ankare
sg indef gen ankares
sg def nom ankaret
sg def gen ankarets
pl indef nom ankare

ankaren
pl indef gen ankares

ankarens
pl def nom ankarna
pl def gen ankarnas
ci ankar-

ankar
cm ankar-

ankar
sms ankar-

nn_6n_blad
base blad
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom blad
sg indef gen blads
sg def nom bladet
sg def gen bladets
pl indef nom blad
pl indef gen blads
pl def nom bladen
pl def gen bladens
ci blad-

blad
cm blad-

blads-
blad
blads

sms blad-

nn_6n_bord
base bord
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom bord
sg indef gen bords
sg def nom bordet
sg def gen bordets
pl indef nom bord
pl indef gen bords
pl def nom borden
pl def gen bordens
ci bord-

bords-
bord
bords

cm bord-
bords-
bord
bords

sms bord-
bords-
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nn_6n_departement
base departement
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom departement
sg indef gen departements
sg def nom departementet
sg def gen departementets
pl indef nom departement
pl indef gen departements
pl def nom departementen
pl def gen departementens
ci departements-

departements
cm departements-

departements
sms departements-

nn_6n_deponens
base deponens
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom deponens
sg indef gen deponens
sg def nom deponens
sg def gen deponens
pl indef nom deponens
pl indef gen deponens
pl def nom deponensen
pl def gen deponensens
ci deponens-

deponens
cm deponens-

deponens
sms deponens-

nn_6n_foder
base foder
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom foder
sg indef gen foders
sg def nom fodret
sg def gen fodrets
pl indef nom foder
pl indef gen foders
pl def nom fodren

foderna
pl def gen fodrens

fodernas
ci foder-

foder
cm foder-

foder
sms foder-
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nn_6n_frx
base f
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom f
sg indef gen f:s

f-s
fs

sg def nom f:et
f-et
fet

sg def gen f:ets
f-ets
fets

pl indef nom f
pl indef gen f:s

f-s
fs

pl def nom f:en
f-en
fen

pl def gen f:ens
f-ens
fens

ci f-
cm f-
sms f-

nn_6n_garage
base garage
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom garage
sg indef gen garages
sg def nom garaget
sg def gen garagets
pl indef nom garage
pl indef gen garages
pl def nom garagen
pl def gen garagens
ci garage-

garage
cm garage-

garage
sms garage-

nn_6n_interregnum
base interregnum
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom interregnum
sg indef gen interregnums
sg def nom interregnumet

interregnum
sg def gen interregnumets

interregnums
pl indef nom interregnum
pl indef gen interregnums
pl def nom interregnumen
pl def gen interregnumens
ci interregnum-

interregnum
cm interregnum-

interregnum
sms interregnum-
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nn_6n_medel
base medel
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom medel
sg indef gen medels
sg def nom medlet
sg def gen medlets
pl indef nom medel
pl indef gen medels
pl def nom medlen
pl def gen medlens
ci medels-

medels
cm medels-

medels
sms medels-

nn_6n_pansar
base pansar
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom pansar
sg indef gen pansars
sg def nom pansaret
sg def gen pansarets
pl indef nom pansar
pl indef gen pansars
pl def nom pansarna

pansaren
pl def gen pansarnas

pansarens
ci pansar-

pansar
cm pansar-

pansar
sms pansar-

nn_6n_papper
base papper
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom papper
sg indef gen pappers
sg def nom papperet

pappret
sg def gen papperets

papprets
pl indef nom papper
pl indef gen pappers
pl def nom papperen

papperna
pappren

pl def gen papperens
pappernas
papprens

ci pappers-
pappers

cm pappers-
pappers

sms pappers-

nn_6n_program
base program
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom program
sg indef gen programs
sg def nom programmet
sg def gen programmets
pl indef nom program
pl indef gen programs
pl def nom programmen
pl def gen programmens
ci program-

program
cm program-

program
sms program-
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nn_6n_rum
base rum
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom rum
sg indef gen rums
sg def nom rummet
sg def gen rummets
pl indef nom rum
pl indef gen rums
pl def nom rummen
pl def gen rummens
ci rums-

rums
cm rums-

rums
sms rums-

nn_6n_segel
base segel
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom segel
sg indef gen segels
sg def nom seglet
sg def gen seglets
pl indef nom segel
pl indef gen segels
pl def nom seglen
pl def gen seglens
ci segel-

segel
cm segel-

segels-
segel
segels

sms segel-

nn_6n_system
base system
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom system
sg indef gen systems
sg def nom systemet
sg def gen systemets
pl indef nom system
pl indef gen systems
pl def nom systemen
pl def gen systemens
ci system-

system
cm system-

system
sms system-

nn_6n_träd
base träd
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom träd
sg indef gen träds
sg def nom trädet
sg def gen trädets
pl indef nom träd

trän
pl indef gen träds

träns
pl def nom träden

träna
pl def gen trädens

tränas
ci träd-

träd
cm träd-

träd
sms träd-
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nn_6n_universum
base universum
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom universum
sg indef gen universums
sg def nom universum

universumet
sg def gen universums

universumets
pl indef nom universum
pl indef gen universums
pl def nom universumen
pl def gen universumens
ci universum-

universum
cm universums-

universum-
universums
universum

sms universum-

nn_6u_akademiker
base akademiker
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom akademiker
sg indef gen akademikers
sg def nom akademikern
sg def gen akademikerns
pl indef nom akademiker
pl indef gen akademikers
pl def nom akademikerna
pl def gen akademikernas
ci akademiker-

akademiker
cm akademikers-

akademiker-
akademikers
akademiker

sms akademiker-

nn_6u_anfader
base anfader
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom anfader
sg indef gen anfaders
sg def nom anfadern
sg def gen anfaderns
pl indef nom anfäder
pl indef gen anfäders
pl def nom anfäderna
pl def gen anfädernas
ci anfader-

anfaders-
anfader
anfaders

cm anfader-
anfaders-
anfader
anfaders

sms anfader-
anfaders-
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nn_6u_bror
base bror
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom broder

bror
sg indef gen broders

brors
sg def nom brodern

brorn
sg def gen broderns

brorns
pl indef nom bröder
pl indef gen bröders
pl def nom bröderna
pl def gen brödernas
ci bror-

brors-
bror
brors

cm bror-
brors-
bror
brors

sms bror-
brors-

nn_6u_far
base far
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom far

fader
sg indef gen fars

faders
sg def nom fadern
sg def gen faderns
pl indef nom fäder
pl indef gen fäders
pl def nom fäderna
pl def gen fädernas
ci far-

fars-
fader-
faders-
far
fars
fader
faders

cm far-
fars-
fader-
faders-
far
fars
fader
faders

sms far-
fars-
fader-
faders-
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nn_6u_gås
base gås
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom gås
sg indef gen gås
sg def nom gåsen
sg def gen gåsens
pl indef nom gäss
pl indef gen gäss
pl def nom gässen
pl def gen gässens
ci gås-

gås
cm gås-

gås
sms gås-

nn_6u_iktus
base iktus
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom iktus
sg indef gen iktus
sg def nom iktusen

iktus
sg def gen iktusens

iktus
pl indef nom iktus
pl indef gen iktus
pl def nom iktusen
pl def gen iktusens
ci iktus-

iktus
cm iktus-

iktus
sms iktus-

nn_6u_kammare
base kammare
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom kammare
sg indef gen kammares
sg def nom kammaren
sg def gen kammarens
pl indef nom kamrar

kammare
pl indef gen kamrars

kammares
pl def nom kamrarna
pl def gen kamrarnas
ci kammar-

kammar
cm kammar-

kammar
sms kammar-

nn_6u_kikare
base kikare
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom kikare
sg indef gen kikares
sg def nom kikaren
sg def gen kikarens
pl indef nom kikare
pl indef gen kikares
pl def nom kikarna
pl def gen kikarnas
ci kikar-

kikar
cm kikar-

kikar
sms kikar-
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nn_6u_man
base man
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom man
sg indef gen mans
sg def nom mannen
sg def gen mannens
pl indef nom män

man
mannar

pl indef gen mäns
mans
mannars

pl def nom männen
mannarna

pl def gen männens
mannarnas

ci man-
man

cm man-
man

sms man-

nn_6u_mat
base mat
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom mat
pl indef nom mat

nn_6u_mus
base mus
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom mus
sg indef gen mus
sg def nom musen
sg def gen musens
pl indef nom möss
pl indef gen möss
pl def nom mössen
pl def gen mössens
ci mus-

mus
cm mus-

mus
sms mus-

nn_6u_tum
base tum
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom tum
sg indef gen tums
sg def nom tummen
sg def gen tummens
pl indef nom tum
pl indef gen tums
pl def nom tummen
pl def gen tummens
ci tum-

tum
cm tums-

tum-
tums
tum

sms tum-
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nn_6u_vaktman
base vaktman
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom vaktman
sg indef gen vaktmans
sg def nom vaktmannen
sg def gen vaktmannens
pl indef nom vaktmän
pl indef gen vaktmäns
pl def nom vaktmännen
pl def gen vaktmännens
ci vaktman-

vaktman
cm vaktmans-

vaktman-
vaktmans
vaktman

sms vaktman-

nn_6u_vapenbroder
base vapenbroder
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom vapenbroder
sg indef gen vapenbroders
sg def nom vapenbrodern
sg def gen vapenbroderns
pl indef nom vapenbröder
pl indef gen vapenbröders
pl def nom vapenbröderna
pl def gen vapenbrödernas
ci vapenbroders-

vapenbroder-
vapenbroders
vapenbroder

cm vapenbroders-
vapenbroder-
vapenbroders
vapenbroder

sms vapenbroders-
vapenbroder-

nn_6u_yen
base yen
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom yen
sg indef gen yens
sg def nom yenen
sg def gen yenens
pl indef nom yen
pl indef gen yens
pl def nom yenen
pl def gen yenens
ci yen-

yen
cm yen-

yen
sms yen-

nn_6v_borst
base borst
pos nn
inhs v
inflection table
sg indef nom borst
sg indef gen borsts
sg def nom borsten

borstet
sg def gen borstens

borstets
pl indef nom borst
pl indef gen borsts
pl def nom borsten
pl def gen borstens
ci borst-

borst
cm borst-

borst
sms borst-
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nn_6v_data
base data
pos nn
inhs v
inflection table
sg indef nom data
sg indef gen datas
sg def nom datan

datat
sg def gen datans

datats
pl indef nom data
pl indef gen datas
pl def nom datana
pl def gen datanas
ci data-

data
cm data-

data
sms data-

nn_6v_hästskosöm
base hästskosöm
pos nn
inhs v
inflection table
sg indef nom hästskosöm
sg indef gen hästskosöms
sg def nom hästskosömmet

hästskosömmen
sg def gen hästskosömmets

hästskosömmens
pl indef nom hästskosöm
pl indef gen hästskosöms
pl def nom hästskosömmen
pl def gen hästskosömmens
ci hästskosöm-

hästskosöm
cm hästskosöm-

hästskosöm
sms hästskosöm-

nn_6v_kvitten
base kvitten
pos nn
inhs v
inflection table
sg indef nom kvitten
sg indef gen kvittens
sg def nom kvitten
sg def gen kvittens
pl indef nom kvitten
pl indef gen kvittens
pl def nom kvittena
pl def gen kvittenas
ci kvitten-

kvitten
cm kvittens-

kvitten-
kvittens
kvitten

sms kvitten-

nn_6v_modus
base modus
pos nn
inhs v
inflection table
sg indef nom modus
sg indef gen modus
sg def nom modus

moduset
sg def gen modus

modusets
pl indef nom modus
pl indef gen modus
pl def nom modusen
pl def gen modusens
ci modus-

modus
cm modus-

modus
sms modus-
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nn_6v_årder
base årder
pos nn
inhs v
inflection table
sg indef nom årder
sg indef gen årders
sg def nom årdret

årdern
sg def gen årdrets

årderns
pl indef nom årder
pl indef gen årders
pl def nom årdren

årderna
pl def gen årdrens

årdernas
ci årder-

årder
cm årder-

årder
sms årder-

nn_7n_skinhead
base skinhead
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom skinhead
sg indef gen skinheads
sg def nom skinheadet
sg def gen skinheadets
pl indef nom skinheads
pl indef gen skinheads
pl def nom skinheadsen
pl def gen skinheadsens
ci skinhead-

skinhead
cm skinheads-

skinhead-
skinheads
skinhead

sms skinhead-

nn_7u_cashew
base cashew
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom cashew
sg indef gen cashews
sg def nom cashewen

cashewn
sg def gen cashewens

cashewns
pl indef nom cashews
pl indef gen cashews
pl def nom cashewsen
pl def gen cashewsens
ci cashew-

cashew
cm cashew-

cashew
sms cashew-

nn_7u_hit
base hit
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom hit
sg indef gen hits
sg def nom hiten
sg def gen hitens
pl indef nom hits
pl indef gen hits
pl def nom hitsen

hitsarna
pl def gen hitsens

hitsarnas
ci hit-

hit
cm hit-

hit
sms hit-
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nn_7u_lady
base lady
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom lady
sg indef gen ladys
sg def nom ladyn
sg def gen ladyns
pl indef nom ladies
pl indef gen ladies
pl def nom ladies

ladiesarna
pl def gen ladies

ladiesarnas
ci lady-

lady
cm lady-

lady
sms lady-

nn_7u_ranger
base ranger
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom ranger
sg indef gen rangers
sg def nom rangern
sg def gen rangerns
pl indef nom rangers
pl indef gen rangers
pl def nom rangersen

rangersarna
pl def gen rangersens

rangersarnas
ci ranger-

ranger
cm ranger-

ranger
sms ranger-

nn_7u_slogan
base slogan
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom slogan
sg indef gen slogans
sg def nom slogan

sloganen
sg def gen slogans

sloganens
pl indef nom slogans
pl indef gen slogans
pl def nom slogansen
pl def gen slogansens
ci slogan-

slogan
cm slogans-

slogan-
slogans
slogan

sms slogan-

nn_dn_rubbet
base rubbet
pos nn
inhs n
inflection table
sg def nom rubbet
sg def gen rubbets

nn_dp_tropikerna
base tropikerna
pos nn
inhs p
inflection table
pl def nom tropikerna
pl def gen tropikernas
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nn_du_stampen
base stampen
pos nn
inhs u
inflection table
sg def nom stampen
sg def gen stampens

nn_in_vaj
base vaj
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom vaj
ci vaj-

vaj
cm vajs-

vaj-
vajs
vaj

sms vaj-

nn_ip_honoratiores
base honoratiores
pos nn
inhs p
inflection table
pl indef nom honoratiores

nn_iu_vank
base vank
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom vank
ci vank-

vank
cm vanks-

vank-
vanks
vank

sms vank-

nn_iv_hum
base hum
pos nn
inhs v
inflection table
sg indef nom hum
ci hum-

hum
cm hum-

hum
sms hum-

nn_np_ordalag
base ordalag
pos nn
inhs p
inflection table
pl indef nom ordalag
pl indef gen ordalags
pl def nom ordalagen
pl def gen ordalagens

nn_on_gravamen
base gravamen
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom gravamen
sg indef gen gravamens
sg def nom gravamenet
sg def gen gravamenets
pl indef nom gravamina
pl indef gen gravaminas
ci gravamen-

gravamen
cm gravamen-

gravamen
sms gravamen-
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nn_on_memorandum
base memorandum
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom memorandum
sg indef gen memorandums
sg def nom memorandum

memorandumet
sg def gen memorandums

memorandumets
pl indef nom memoranda
pl indef gen memorandas
pl def nom memorandana
pl def gen memorandanas
ci memorandum-

memorandum
cm memorandum-

memorandum
sms memorandum-

nn_on_öga
base öga
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom öga
sg indef gen ögas
sg def nom ögat
sg def gen ögats
pl indef nom ögon
pl indef gen ögons
pl def nom ögonen
pl def gen ögonens
ci ögon-

ögon
cm ögon-

ögon
sms ögon-

nn_ou_bekant
base bekant
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom bekant
sg indef gen bekants
sg def nom bekanten
sg def gen bekantens
pl indef nom bekanter

bekanta
pl indef gen bekanters

bekantas
pl def nom bekanterna
pl def gen bekanternas
ci bekant-

bekant
cm bekants-

bekant-
bekants
bekant

sms bekant-

nn_ou_deputerad
base deputerad
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom deputerad
sg indef gen deputerads
sg def nom deputeraden
sg def gen deputeradens
pl indef nom deputerade
pl indef gen deputerades
pl def nom deputeradena
pl def gen deputeradenas
ci deputerad-

deputerad
cm deputerad-

deputerad
sms deputerad-
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nn_ou_emeritus
base emeritus
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom emeritus
sg indef gen emeritus
sg def nom emeritus
sg def gen emeritus
pl indef nom emeriti
pl indef gen emeritis
pl def nom emeritina
pl def gen emeritinas
ci emeritus-

emeritus
cm emeritus-

emeritus
sms emeritus-

nn_ou_examen
base examen
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom examen
sg indef gen examens
sg def nom examen
sg def gen examens
pl indef nom examina
pl indef gen examinas
pl def nom examina
pl def gen examinas
ci examen-

examen
cm examens-

examen-
examens
examen

sms examen-

nn_ou_medikus
base medikus
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom medikus
sg indef gen medikus
sg def nom medikus

medikusen
sg def gen medikus

medikusens
pl indef nom medici
pl indef gen medicis
pl def nom medicina
pl def gen medicinas
ci medikus-

medikus
cm medikus-

medikus
sms medikus-

nn_ou_mekanikus
base mekanikus
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom mekanikus
sg indef gen mekanikus
sg def nom mekanikusen
sg def gen mekanikusens
pl indef nom mekanici
pl indef gen mekanicis
pl def nom mekanicina
pl def gen mekanicinas
ci mekanikus-

mekanikus
cm mekanikus-

mekanikus
sms mekanikus-
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nn_ou_officer
base officer
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom officer
sg indef gen officers
sg def nom officern

officeren
sg def gen officerns

officerens
pl indef nom officerare
pl indef gen officerares
pl def nom officerarna
pl def gen officerarnas
ci officer-

officer
cm officers-

officer-
officers
officer

sms officer-

nn_ou_penny
base penny
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom penny
sg indef gen pennys
sg def nom pennyn
sg def gen pennyns
pl indef nom pence

pennies
pl indef gen pences

pennies
pl def nom pencen

penniesarna
pl def gen pencens

penniesarnas
ci penny-

penny
cm penny-

penny
sms penny-

nn_ou_putto
base putto
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom putto
sg indef gen puttos
sg def nom putton
sg def gen puttons
pl indef nom putti
pl indef gen puttis
pl def nom puttina
pl def gen puttinas
ci putto-

putto
cm putto-

putto
sms putto-

89



nn_ov_diktamen
base diktamen
pos nn
inhs v
inflection table
sg indef nom diktamen
sg indef gen diktamens
sg def nom diktamen
sg def gen diktamens
pl indef nom diktamina
pl indef gen diktaminas
pl def nom diktamina
pl def gen diktaminas
ci diktamen-

diktamen
cm diktamen-

diktamen
sms diktamen-

nn_ov_styck
base styck
pos nn
inhs v
inflection table
sg indef nom styck

stycken
styckna

sg indef gen stycks
styckens
stycknas

sg def nom stycken
stycket

sg def gen styckens
styckets

pl indef nom styck
stycken
styckna

pl indef gen stycks
styckens
stycknas

pl def nom styckena
pl def gen styckenas
ci styck-

styck
cm styck-

styck
sms styck-

nn_rp_benvärmare
base benvärmare
pos nn
inhs p
inflection table
pl indef nom benvärmare
pl indef gen benvärmares
pl def nom benvärmarna
pl def gen benvärmarnas
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nn_rp_griller
base griller
pos nn
inhs p
inflection table
pl indef nom griller
pl indef gen grillers
pl def nom grillerna
pl def gen grillernas

nn_rp_inälvor
base inälvor
pos nn
inhs p
inflection table
pl indef nom inälvor
pl indef gen inälvors
pl def nom inälvorna
pl def gen inälvornas
ci inälvs-

inälvs
cm inälvs-

inälvs
sms inälvs-

nn_rp_johannesnycklar
base johannesnycklar
pos nn
inhs p
inflection table
pl indef nom johannesnycklar
pl indef gen johannesnycklars
pl def nom johannesnycklarna
pl def gen johannesnycklarnas
ci johannesnyckel-

johannesnyckels-
johannesnyckel
johannesnyckels

cm johannesnyckel-
johannesnyckels-
johannesnyckel
johannesnyckels

sms johannesnyckel-
johannesnyckels-

nn_rp_kläder
base kläder
pos nn
inhs p
inflection table
pl indef nom kläder
pl indef gen kläders
pl def nom kläderna
pl def gen klädernas
ci kläd-

kläds-
klädes-
kläd
kläds
klädes

cm kläd-
kläds-
klädes-
kläd
kläds
klädes

sms kläd-
kläds-
klädes-

nn_rp_kråkfötter
base kråkfötter
pos nn
inhs p
inflection table
pl indef nom kråkfötter
pl indef gen kråkfötters
pl def nom kråkfötterna
pl def gen kråkfötternas
ci kråkfots-

kråkfots
cm kråkfots-

kråkfots
sms kråkfots-
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nn_rp_paltor
base paltor
pos nn
inhs p
inflection table
pl indef nom paltor
pl indef gen paltors
pl def nom paltorna
pl def gen paltornas
ci palt-

palt
cm palt-

palts-
palt
palts

sms palt-

nn_rp_specerier
base specerier
pos nn
inhs p
inflection table
pl indef nom specerier
pl indef gen speceriers
pl def nom specerierna
pl def gen speceriernas
ci speceri-

speceri
cm speceri-

speceri
sms speceri-

nn_rp_stadgar
base stadgar
pos nn
inhs p
inflection table
pl indef nom stadgar
pl indef gen stadgars
pl def nom stadgarna
pl def gen stadgarnas
ci stadge-

stadge
cm stadge-

stadge
sms stadge-

nn_rp_svear
base svear
pos nn
inhs p
inflection table
pl indef nom svear
pl indef gen svears
pl def nom svearna
pl def gen svearnas
ci svea-

svea
cm svea-

svea
sms svea-
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nn_rp_underkläder
base underkläder
pos nn
inhs p
inflection table
pl indef nom underkläder
pl indef gen underkläders
pl def nom underkläderna
pl def gen underklädernas
ci underkläds-

underklädes-
underkläds
underklädes

cm underkläds-
underklädes-
underkläds
underklädes

sms underkläds-
underklädes-

nn_vn_ackordion
base ackordion
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom ackordion
sg indef gen ackordions
sg def nom ackordionet

ackordiet
sg def gen ackordionets

ackordiets
pl indef nom ackordion

ackordier
pl indef gen ackordions

ackordiers
pl def nom ackordierna
pl def gen ackordiernas
ci ackordion-

ackordion
cm ackordion-

ackordion
sms ackordion-

nn_vn_alfa_abc
base a
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom a
sg indef gen a:s

a-s
sg def nom a-et

a-t
a:et
a:t

sg def gen a-ets
a-ts
a:ets
a:ts

pl indef nom a:n
a-n

pl indef gen a:ns
a-ns

pl def nom a-na
a:na

pl def gen a-nas
a:nas

ci a-
sms a-
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nn_vn_alfa_io
base i
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom i
sg indef gen i:s

i-s
is

sg def nom i:t
i-t
it
i:et
i-et
iet

sg def gen i:ts
i-ts
its
i:ets
i-ets
iets

pl indef nom i:n
i-n
in
i

pl indef gen i:ns
i-ns
ins
i:s
i-s
is

pl def nom i:na
i-na
ina
i:en
i-en
ien

pl def gen i:nas
i-nas
inas
i:ens
i-ens
iens

ci i-
sms i-

nn_vn_alfa_z
base z
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom z
sg indef gen z:s

z-s
zs

sg def nom z:t
z-t
zt

sg def gen z:ts
z-ts
zts

pl indef nom z:n
z-n
zn
z

pl indef gen z:ns
z-ns
zns
z:s
z-s
zs

pl def nom z:na
z-na
zna

pl def gen z:nas
z-nas
znas

ci z-
sms z-
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nn_vn_apropå
base apropå
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom apropå
sg indef gen apropås
sg def nom apropåt
sg def gen apropåts
pl indef nom apropån

apropåer
pl indef gen apropåns

apropåers
pl def nom apropåna

apropåerna
pl def gen apropånas

apropåernas
ci apropå-

apropå
cm apropås-

apropå-
apropås
apropå

sms apropå-

nn_vn_centrum
base centrum
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom centrum
sg indef gen centrums
sg def nom centret

centrum
centrumet

sg def gen centrets
centrums
centrumets

pl indef nom centra
centrer
centrum

pl indef gen centras
centrers
centrums

pl def nom centrana
centrerna
centrumen

pl def gen centranas
centrernas
centrumens

ci centrum-
centrum

cm centrums-
centrum-
centrums
centrum

sms centrum-
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nn_vn_frö
base frö
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom frö
sg indef gen frös
sg def nom fröet

fröt
sg def gen fröets

fröts
pl indef nom fröer

frön
pl indef gen fröers

fröns
pl def nom fröerna

fröna
fröen

pl def gen fröernas
frönas
fröens

ci frö-
frö

cm frös-
frö-
frös
frö

sms frö-

nn_vn_gag
base gag
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom gag
sg indef gen gags
sg def nom gaget
sg def gen gagets
pl indef nom gags

gag
pl indef gen gags
pl def nom gagsen

gagen
pl def gen gagsens

gagens
ci gag-

gag
cm gags-

gag-
gags
gag

sms gag-
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nn_vn_gage
base gage
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom gage
sg indef gen gages
sg def nom gaget
sg def gen gagets
pl indef nom gage

gager
pl indef gen gages

gagers
pl def nom gagen

gagerna
pl def gen gagens

gagernas
ci gage-

gage
cm gage-

gage
sms gage-

nn_vn_garn
base garn
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom garn
sg indef gen garns
sg def nom garnet
sg def gen garnets
pl indef nom garner

garn
pl indef gen garners

garns
pl def nom garnerna

garnen
pl def gen garnernas

garnens
ci garn-

garn
cm garns-

garn-
garns
garn

sms garn-
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nn_vn_huvud
base huvud
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom huvud
sg indef gen huvuds
sg def nom huvudet
sg def gen huvudets
pl indef nom huvuden

huvud
pl indef gen huvudens

huvuds
pl def nom huvudena
pl def gen huvudenas
ci huvud-

huvud
cm huvuds-

huvud-
huvuds
huvud

sms huvud-

nn_vn_härad
base härad
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom härad
sg indef gen härads
sg def nom häradet
sg def gen häradets
pl indef nom härad

härader
häraden

pl indef gen härads
häraders
häradens

pl def nom häradena
häraderna

pl def gen häradenas
häradernas

ci härad-
härad

cm härads-
härad-
härads
härad

sms härad-
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nn_vn_ja
base ja
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom ja
sg indef gen jas
sg def nom jaet

jat
sg def gen jaets

jats
pl indef nom jan

ja
pl indef gen jans

jas
pl def nom jana
pl def gen janas
ci ja-

ja
cm jas-

ja-
jas
ja

sms ja-

nn_vn_kolli
base kolli
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom kolli
sg indef gen kollis
sg def nom kollit
sg def gen kollits
pl indef nom kolli

kollin
pl indef gen kollis

kollins
pl def nom kollina
pl def gen kollinas
ci kolli-

kolli
cm kollis-

kolli-
kollis
kolli

sms kolli-
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nn_vn_kompositum
base kompositum
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom kompositum
sg indef gen kompositums
sg def nom kompositum

kompositet
sg def gen kompositums

kompositets
pl indef nom komposita

kompositer
pl indef gen kompositas

kompositers
pl def nom kompositerna
pl def gen kompositernas
ci kompositum-

kompositum
cm kompositum-

kompositum
sms kompositum-

nn_vn_kvantum
base kvantum
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom kvantum
sg indef gen kvantums
sg def nom kvantumet

kvantum
sg def gen kvantumets

kvantums
pl indef nom kvanta

kvantum
pl indef gen kvantas

kvantums
pl def nom kvantana

kvantumen
pl def gen kvantanas

kvantumens
ci kvantum-

kvantum
cm kvantum-

kvantum
sms kvantum-
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nn_vn_lexikon
base lexikon
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom lexikon
sg indef gen lexikons
sg def nom lexikonet
sg def gen lexikonets
pl indef nom lexikon

lexika
pl indef gen lexikons

lexikas
pl def nom lexikonen
pl def gen lexikonens
ci lexikon-

lexikon
cm lexikon-

lexikon
sms lexikon-

nn_vn_lim
base lim
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom lim
sg indef gen lims
sg def nom limmet
sg def gen limmets
pl indef nom lim

limmer
pl indef gen lims

limmers
pl def nom limmen

limmerna
pl def gen limmens

limmernas
ci lim-

lim
cm lims-

lim-
lims
lim

sms lim-
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nn_vn_logi
base logi
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom logi
sg indef gen logis
sg def nom logiet

logit
sg def gen logiets

logits
pl indef nom logier

login
pl indef gen logiers

logins
pl def nom logierna

logina
pl def gen logiernas

loginas
ci logi-

logi
cm logis-

logi-
logis
logi

sms logi-

nn_vn_maximum
base maximum
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom maximum
sg indef gen maximums
sg def nom maximum

maximumet
maximet

sg def gen maximums
maximumets
maximets

pl indef nom maximum
maxima

pl indef gen maximums
maximas

pl def nom maximana
maximumen

pl def gen maximanas
maximumens

ci maximum-
maximum

cm maximum-
maximum

sms maximum-
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nn_vn_medium
base medium
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom medium
sg indef gen mediums
sg def nom mediet
sg def gen mediets
pl indef nom medier

media
pl indef gen mediers

medias
pl def nom medierna

mediana
pl def gen mediernas

medianas
ci medie-

medium-
medie
medium

cm medie-
medium-
medie
medium

sms medie-
medium-

nn_vn_mineral
base mineral
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom mineral
sg indef gen minerals
sg def nom mineralet
sg def gen mineralets
pl indef nom mineraler

mineralier
pl indef gen mineralers

mineraliers
pl def nom mineralerna

mineralierna
pl def gen mineralernas

mineraliernas
ci mineral-

mineral
cm minerals-

mineral-
minerals
mineral

sms mineral-
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nn_vn_mirakel
base mirakel
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom mirakel
sg indef gen mirakels
sg def nom miraklet
sg def gen miraklets
pl indef nom mirakel

mirakler
pl indef gen mirakels

miraklers
pl def nom miraklen

miraklerna
pl def gen miraklens

miraklernas
ci mirakel-

mirakel
cm mirakel-

mirakel
sms mirakel-

nn_vn_nomen
base nomen
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom nomen
sg indef gen nomens
sg def nom nomenet
sg def gen nomenets
pl indef nom nomina

nomen
pl indef gen nominas

nomens
pl def nom nomina

nomenen
pl def gen nominas

nomenens
ci nomen-

nomen
cm nomens-

nomen-
nomens
nomen

sms nomen-
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nn_vn_omen
base omen
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom omen
sg indef gen omens
sg def nom omenet

ominet
sg def gen omenets

ominets
pl indef nom omen

omina
pl indef gen omens

ominas
pl def nom omenen
pl def gen omenens
ci omen-

omen
cm omen-

omen
sms omen-

nn_vn_panorama
base panorama
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom panorama
sg indef gen panoramas
sg def nom panoramat
sg def gen panoramats
pl indef nom panoraman

panoramor
pl indef gen panoramans

panoramors
pl def nom panoramana

panoramorna
pl def gen panoramanas

panoramornas
ci panorama-

panorama
cm panorama-

panorama
sms panorama-

nn_vn_paper
base paper
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom paper
sg indef gen papers
sg def nom paperet
sg def gen paperets
pl indef nom papers

paper
pl indef gen papers
pl def nom paperen
pl def gen paperens
ci paper-

paper
cm papers-

paper-
papers
paper

sms paper-
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nn_vn_pi
base pi
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom pi
sg indef gen pis
sg def nom piet

pit
sg def gen piets

pits
pl indef nom pi

pin
pl indef gen pis

pins
pl def nom pina

pien
pl def gen pinas

piens
ci pi-

pi
cm pis-

pi-
pis
pi

sms pi-

nn_vn_rekviem
base rekviem
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom rekviem
sg indef gen rekviems
sg def nom rekviem

rekviet
rekviemet

sg def gen rekviems
rekviets
rekviemets

pl indef nom rekviem
rekvier

pl indef gen rekviems
rekviers

pl def nom rekviemen
rekvierna

pl def gen rekviemens
rekviernas

ci rekviem-
rekviem

cm rekviem-
rekviem

sms rekviem-
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nn_vn_rö
base rö
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom rö
sg indef gen rös
sg def nom röt

röet
sg def gen röts

röets
pl indef nom rö

rön
pl indef gen rös

röns
pl def nom röna
pl def gen rönas
ci rö-

rö
cm rös-

rö-
rös
rö

sms rö-

nn_vn_serum
base serum
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom serum
sg indef gen serums
sg def nom serum

serumet
sg def gen serums

serumets
pl indef nom serum

sera
pl indef gen serums

seras
pl def nom serana

serumen
pl def gen seranas

serumens
ci serum-

serum
cm serum-

serum
sms serum-
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nn_vn_solo
base solo
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom solo
sg indef gen solos
sg def nom solot
sg def gen solots
pl indef nom solon

soli
pl indef gen solons

solis
pl def nom solona
pl def gen solonas
ci solo-

solo
cm solo-

solo
sms solo-

nn_vn_spektrum
base spektrum
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom spektrum
sg indef gen spektrums
sg def nom spektret

spektrumet
spektrum

sg def gen spektrets
spektrumets
spektrums

pl indef nom spektrum
spektra
spektrer

pl indef gen spektrums
spektras
spektrers

pl def nom spektrumen
spektrana
spektrena

pl def gen spektrumens
spektranas
spektrenas

ci spektrum-
spektrum

cm spektrums-
spektrum-
spektrums
spektrum

sms spektrum-
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nn_vn_stall
base stall
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom stall
sg indef gen stalls
sg def nom stallet
sg def gen stallets
pl indef nom stall

stallar
pl indef gen stalls

stallars
pl def nom stallen

stallarna
pl def gen stallens

stallarnas
ci stall-

stall
cm stalls-

stall-
stalls
stall

sms stall-

nn_vn_stånd
base stånd
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom stånd
sg indef gen stånds
sg def nom ståndet
sg def gen ståndets
pl indef nom stånd

ständer
pl indef gen stånds

ständers
pl def nom stånden

ständerna
pl def gen ståndens

ständernas
ci stånd-

stånd
cm stånd-

stånd
sms stånd-
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nn_vn_tema
base tema
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom tema
sg indef gen temas
sg def nom temat
sg def gen temats
pl indef nom teman

temata
pl indef gen temans

tematas
pl def nom temana

tematana
pl def gen temanas

tematanas
ci tema-

tema
cm temas-

tema-
temas
tema

sms tema-

nn_vn_trauma
base trauma
pos nn
inhs n
inflection table
sg indef nom trauma
sg indef gen traumas
sg def nom traumat
sg def gen traumats
pl indef nom trauman

traumer
pl indef gen traumans

traumers
pl def nom traumana

traumerna
pl def gen traumanas

traumernas
ci trauma-

trauma
cm trauma-

trauma
sms trauma-
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nn_vu_albino
base albino
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom albino
sg indef gen albinos
sg def nom albinon
sg def gen albinons
pl indef nom albiner

albinos
pl indef gen albiners

albinos
pl def nom albinerna

albinosarna
pl def gen albinernas

albinosarnas
ci albino-

albino
cm albino-

albino
sms albino-

nn_vu_baby
base baby
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom baby
sg indef gen babys
sg def nom babyn
sg def gen babyns
pl indef nom babyar

babyer
babies

pl indef gen babyars
babyers
babies

pl def nom babyarna
babyerna
babiesarna

pl def gen babyarnas
babyernas
babiesarnas

ci baby-
baby

cm baby-
baby

sms baby-
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nn_vu_bagis
base bagis
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom bagis
sg indef gen bagis
sg def nom bagisen
sg def gen bagisens
pl indef nom bagis

bagisar
pl indef gen bagis

bagisars
pl def nom bagisen

bagisarna
pl def gen bagisens

bagisarnas
ci bagis-

bagis
cm bagis-

bagis
sms bagis-

nn_vu_blinker
base blinker
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom blinker
sg indef gen blinkers
sg def nom blinkern
sg def gen blinkerns
pl indef nom blinkers

blinkrar
pl indef gen blinkers

blinkrars
pl def nom blinkersen

blinkersarna
blinkrarna

pl def gen blinkersens
blinkersarnas
blinkrarnas

ci blinker-
blinker

cm blinkers-
blinker-
blinkers
blinker

sms blinker-
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nn_vu_bungalow
base bungalow
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom bungalow
sg indef gen bungalows
sg def nom bungalowen
sg def gen bungalowens
pl indef nom bungalower

bungalows
pl indef gen bungalowers

bungalows
pl def nom bungalowerna
pl def gen bungalowernas
ci bungalow-

bungalow
cm bungalows-

bungalow-
bungalows
bungalow

sms bungalow-

nn_vu_cello
base cello
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom cello
sg indef gen cellos
sg def nom cellon
sg def gen cellons
pl indef nom cellor

celli
pl indef gen cellors

cellis
pl def nom cellorna
pl def gen cellornas
ci cello-

cello
cm cello-

cello
sms cello-

nn_vu_cyklamen
base cyklamen
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom cyklamen
sg indef gen cyklamens
sg def nom cyklamen
sg def gen cyklamens
pl indef nom cyklamen

cyklamer
pl indef gen cyklamens

cyklamers
pl def nom cyklamena

cyklamerna
pl def gen cyklamenas

cyklamernas
ci cyklamen-

cyklamen
cm cyklamen-

cyklamen
sms cyklamen-
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nn_vu_dress
base dress
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom dress
sg indef gen dress
sg def nom dressen
sg def gen dressens
pl indef nom dresser

dressar
pl indef gen dressers

dressars
pl def nom dresserna

dressarna
pl def gen dressernas

dressarnas
ci dress-

dress
cm dress-

dress
sms dress-

nn_vu_drive
base drive
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom drive
sg indef gen drives
sg def nom driven
sg def gen drivens
pl indef nom drivar

drives
pl indef gen drivars

drives
pl def nom drivarna
pl def gen drivarnas
ci drive-

drive
cm drive-

drive
sms drive-

nn_vu_gladiolus
base gladiolus
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom gladiolus
sg indef gen gladiolus
sg def nom gladiolusen
sg def gen gladiolusens
pl indef nom gladiolus

gladioler
gladiolusar

pl indef gen gladiolus
gladiolers
gladiolusars

pl def nom gladiolerna
gladiolusarna

pl def gen gladiolernas
gladiolusarnas

ci gladiolus-
gladiolus

cm gladiolus-
gladiolus

sms gladiolus-
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nn_vu_glass
base glass
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom glass
sg indef gen glass
sg def nom glassen
sg def gen glassens
pl indef nom glassar

glasser
glass

pl indef gen glassars
glassers
glass

pl def nom glassarna
glasserna

pl def gen glassarnas
glassernas

ci glass-
glass

cm glass-
glass

sms glass-

nn_vu_grej
base grej
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom grej
sg indef gen grejs
sg def nom grejen
sg def gen grejens
pl indef nom grejer

grejor
pl indef gen grejers

grejors
pl def nom grejerna

grejorna
pl def gen grejernas

grejornas
ci grej-

grej
cm grejs-

grej-
grejs
grej

sms grej-
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nn_vu_hambo
base hambo
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom hambo
sg indef gen hambos
sg def nom hambon
sg def gen hambons
pl indef nom hambor

hamboer
pl indef gen hambors

hamboers
pl def nom hamborna

hamboerna
pl def gen hambornas

hamboernas
ci hambo-

hambo
cm hambos-

hambo-
hambos
hambo

sms hambo-

nn_vu_igloo
base igloo
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom igloo
sg indef gen igloos
sg def nom igloon
sg def gen igloons
pl indef nom igloor

iglooer
igloos
igloosar

pl indef gen igloors
iglooers
igloos
igloosars

pl def nom igloorna
iglooerna
igloosarna

pl def gen igloornas
iglooernas
igloosarnas

ci igloo-
igloo

cm igloo-
igloo

sms igloo-
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nn_vu_jockey
base jockey
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom jockey
sg indef gen jockeys
sg def nom jockeyn

jockeyen
sg def gen jockeyns

jockeyens
pl indef nom jockeyar

jockeyer
jockeys
jockeysar

pl indef gen jockeyars
jockeyers
jockeys
jockeysars

pl def nom jockeyarna
jockeyerna
jockeysarna

pl def gen jockeyarnas
jockeyernas
jockeysarnas

ci jockey-
jockey

cm jockey-
jockey

sms jockey-

nn_vu_jojo
base jojo
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom jojo
sg indef gen jojos
sg def nom jojon
sg def gen jojons
pl indef nom jojoar

jojor
pl indef gen jojoars

jojors
pl def nom jojoarna

jojorna
pl def gen jojoarnas

jojornas
ci jojo-

jojo
cm jojos-

jojo-
jojos
jojo

sms jojo-
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nn_vu_jourhavande
base jourhavande
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom jourhavande
sg indef gen jourhavandes
sg def nom jourhavanden
sg def gen jourhavandens
pl indef nom jourhavande

jourhavanden
pl indef gen jourhavandes

jourhavandens
pl def nom jourhavandena
pl def gen jourhavandenas
ci jourhavande-

jourhavande
cm jourhavandes-

jourhavande-
jourhavandes
jourhavande

sms jourhavande-

nn_vu_kaliber
base kaliber
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom kaliber
sg indef gen kalibers
sg def nom kalibern
sg def gen kaliberns
pl indef nom kalibrer

kalibrar
pl indef gen kalibrers

kalibrars
pl def nom kalibrerna

kalibrarna
pl def gen kalibrernas

kalibrarnas
ci kaliber-

kaliber
cm kalibers-

kaliber-
kalibers
kaliber

sms kaliber-
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nn_vu_kart
base kart
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom kart
sg indef gen karts
sg def nom karten
sg def gen kartens
pl indef nom kartar

kart
pl indef gen kartars

karts
pl def nom kartarna

karten
pl def gen kartarnas

kartens
ci kart-

kart
cm karts-

kart-
karts
kart

sms kart-

nn_vu_kofot
base kofot
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom kofot
sg indef gen kofots
sg def nom kofoten
sg def gen kofotens
pl indef nom kofotar

kofötter
pl indef gen kofotars

kofötters
pl def nom kofotarna

kofötterna
pl def gen kofotarnas

kofötternas
ci kofot-

kofot
cm kofot-

kofot
sms kofot-
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nn_vu_kollega
base kollega
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom kollega
sg indef gen kollegas
sg def nom kollegan
sg def gen kollegans
pl indef nom kolleger

kollegor
pl indef gen kollegers

kollegors
pl def nom kollegerna

kollegorna
pl def gen kollegernas

kollegornas
ci kollega-

kollega
cm kollega-

kollega
sms kollega-

nn_vu_lama
base lama
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom lama
sg indef gen lamas
sg def nom laman
sg def gen lamans
pl indef nom lamor

lamaer
pl indef gen lamors

lamaers
pl def nom lamorna

lamaerna
pl def gen lamornas

lamaernas
ci lama-

lama
cm lama-

lama
sms lama-
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nn_vu_latte
base latte
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom latte
sg indef gen lattes
sg def nom latten
sg def gen lattens
pl indef nom latte

lattar
lattes

pl indef gen lattes
lattars

pl def nom lattena
lattarna
lattesarna

pl def gen lattenas
lattarnas
lattesarnas

ci latte-
latte

cm latte-
latte

sms latte-

nn_vu_litteraturkanon
base litteraturkanon
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom litteraturkanon
sg indef gen litteraturkanons
sg def nom litteraturkanonen

litteraturkanon
sg def gen litteraturkanonens

litteraturkanons
pl indef nom litteraturkanoner

litteraturkanon
pl indef gen litteraturkanoners

litteraturkanons
pl def nom litteraturkanonerna
pl def gen litteraturkanonernas
ci litteraturkanon-

litteraturkanon
cm litteraturkanons-

litteraturkanon-
litteraturkanons
litteraturkanon

sms litteraturkanon-
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nn_vu_mikron
base mikron
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom mikron
sg indef gen mikrons
sg def nom mikronen
sg def gen mikronens
pl indef nom mikroner

mikron
pl indef gen mikroners

mikrons
pl def nom mikronerna

mikronen
pl def gen mikronernas

mikronens
ci mikron-

mikron
cm mikrons-

mikron-
mikrons
mikron

sms mikron-

nn_vu_minut
base minut
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom minut
sg indef gen minuts
sg def nom minuten
sg def gen minutens
pl indef nom minuter

minutrar
pl indef gen minuters

minutrars
pl def nom minuterna

minutrarna
pl def gen minuternas

minutrarnas
ci minut-

minut
cm minut-

minut
sms minut-
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nn_vu_mixer
base mixer
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom mixer
sg indef gen mixers
sg def nom mixern
sg def gen mixerns
pl indef nom mixer

mixrar
mixers

pl indef gen mixers
mixrars

pl def nom mixerna
mixrarna
mixersarna

pl def gen mixernas
mixrarnas
mixersarnas

ci mixer-
mixer

cm mixer-
mixer

sms mixer-

nn_vu_order
base order
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom order
sg indef gen orders
sg def nom ordern
sg def gen orderns
pl indef nom order

ordrar
pl indef gen orders

ordrars
pl def nom orderna

ordrarna
pl def gen ordernas

ordrarnas
ci order-

order
cm order-

order
sms order-

nn_vu_paria
base paria
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom paria
sg indef gen parias
sg def nom parian
sg def gen parians
pl indef nom parias

parior
pl indef gen parias

pariors
pl def nom pariorna
pl def gen pariornas
ci paria-

paria
cm paria-

paria
sms paria-
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nn_vu_partner
base partner
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom partner
sg indef gen partners
sg def nom partnern
sg def gen partnerns
pl indef nom partner

partners
pl indef gen partners
pl def nom partnerna

partnersarna
partnersen

pl def gen partnernas
partnersarnas
partnersens

ci partner-
partner

cm partners-
partner-
partners
partner

sms partner-

nn_vu_playboy
base playboy
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom playboy
sg indef gen playboys
sg def nom playboyen
sg def gen playboyens
pl indef nom playboys

playboyar
pl indef gen playboys

playboyars
pl def nom playboysen

playboysarna
playboyarna

pl def gen playboysens
playboysarnas
playboyarnas

ci playboy-
playboy

cm playboys-
playboy-
playboys
playboy

sms playboy-
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nn_vu_ponny
base ponny
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom ponny
sg indef gen ponnys
sg def nom ponnyn
sg def gen ponnyns
pl indef nom ponnier

ponnies
ponnyer
ponnysar

pl indef gen ponniers
ponnies
ponnyers
ponnysars

pl def nom ponnierna
ponnyerna
ponniesarna
ponnysarna

pl def gen ponniernas
ponnyernas
ponniesarnas
ponnysarnas

ci ponny-
ponny

cm ponny-
ponny

sms ponny-

nn_vu_preses
base preses
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom preses
sg indef gen preses
sg def nom preses
sg def gen preses
pl indef nom presides

presesar
pl indef gen presides

presesars
pl def nom presesarna
pl def gen presesarnas
ci preses-

preses
cm preses-

preses
sms preses-
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nn_vu_promovend
base promovend
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom promovend
sg indef gen promovends
sg def nom promovenden
sg def gen promovendens
pl indef nom promovender

promovendi
pl indef gen promovenders

promovendis
pl def nom promovenderna

promovendina
pl def gen promovendernas

promovendinas
ci promovend-

promovend
cm promovends-

promovend-
promovends
promovend

sms promovend-

nn_vu_rhododendron
base rhododendron
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom rhododendron
sg indef gen rhododendrons
sg def nom rhododendronen
sg def gen rhododendronens
pl indef nom rhododendron

rhododendrer
pl indef gen rhododendrons

rhododendrers
pl def nom rhododendrerna
pl def gen rhododendrernas
ci rhododendron-

rhododendron
cm rhododendron-

rhododendron
sms rhododendron-
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nn_vu_ro
base ro
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom ro
sg indef gen ros
sg def nom ron
sg def gen rons
pl indef nom ron

ror
pl indef gen rons

rors
pl def nom rona

rorna
pl def gen ronas

rornas
ci ro-

ro
cm ros-

ro-
ros
ro

sms ro-

nn_vu_romkom
base romkom
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom romkom
sg indef gen romkoms
sg def nom romkomen

romkommen
sg def gen romkomens

romkommens
pl indef nom romkoms

romkommar
pl indef gen romkoms

romkommars
pl def nom romkomsen

romkommarna
pl def gen romkomsens

romkommarnas
ci romkom-

romkom
cm romkom-

romkom
sms romkom-
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nn_vu_rubel
base rubel
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom rubel
sg indef gen rubels
sg def nom rubeln
sg def gen rubelns
pl indef nom rubel

rubler
pl indef gen rubels

rublers
pl def nom rublerna
pl def gen rublernas
ci rubel-

rubel
cm rubel-

rubel
sms rubel-

nn_vu_safari
base safari
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom safari
sg indef gen safaris
sg def nom safarin
sg def gen safarins
pl indef nom safarier

safaris
pl indef gen safariers

safaris
pl def nom safarierna

safarisarna
pl def gen safariernas

safarisarnas
ci safari-

safari
cm safaris-

safari-
safaris
safari

sms safari-
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nn_vu_scarf
base scarf
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom scarf
sg indef gen scarfs
sg def nom scarfen
sg def gen scarfens
pl indef nom scarfar

scarves
pl indef gen scarfars

scarves
pl def nom scarfarna

scarvesen
pl def gen scarfarnas

scarvesens
ci scarf-

scarf
cm scarf-

scarf
sms scarf-

nn_vu_spaniel
base spaniel
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom spaniel
sg indef gen spaniels
sg def nom spanieln
sg def gen spanielns
pl indef nom spanielar

spaniels
pl indef gen spanielars

spaniels
pl def nom spanielarna
pl def gen spanielarnas
ci spaniel-

spaniel
cm spaniels-

spaniel-
spaniels
spaniel

sms spaniel-
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nn_vu_spång
base spång
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom spång
sg indef gen spångs
sg def nom spången
sg def gen spångens
pl indef nom spångar

spänger
pl indef gen spångars

spängers
pl def nom spångarna

spängerna
pl def gen spångarnas

spängernas
ci spång-

spång
cm spång-

spång
sms spång-

nn_vu_svan
base svan
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom svan
sg indef gen svans
sg def nom svanen
sg def gen svanens
pl indef nom svanar

svanor
pl indef gen svanars

svanors
pl def nom svanarna

svanorna
pl def gen svanarnas

svanornas
ci svan-

svan
cm svans-

svan-
svans
svan

sms svan-
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nn_vu_teve
base teve
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom teve
sg indef gen teves
sg def nom teven
sg def gen tevens
pl indef nom teve

tevear
pl indef gen teves

tevears
pl def nom tevena

tevearna
pl def gen tevenas

tevearnas
ci teve-

teve
cm teves-

teve-
teves
teve

sms teve-

nn_vu_torso
base torso
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom torso
sg indef gen torsos
sg def nom torson
sg def gen torsons
pl indef nom torser

torsoer
torsor

pl indef gen torsers
torsoers
torsors

pl def nom torserna
torsoerna
torsorna

pl def gen torsernas
torsoernas
torsornas

ci torso-
torso

cm torso-
torso

sms torso-
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nn_vu_tortilla
base tortilla
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom tortilla
sg indef gen tortillas
sg def nom tortillan
sg def gen tortillans
pl indef nom tortillor

tortillas
pl indef gen tortillors

tortillas
pl def nom tortillorna

tortillasen
tortillasena
tortillasarna

pl def gen tortillornas
tortillasens
tortillasenas
tortillasarnas

ci tortilla-
tortilla

cm tortilla-
tortilla

sms tortilla-

nn_vu_trio
base trio
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom trio
sg indef gen trios
sg def nom trion
sg def gen trions
pl indef nom trios

trior
pl indef gen trios

triors
pl def nom triosen

triorna
pl def gen triosens

triornas
ci trio-

trio
cm trios-

trio-
trios
trio

sms trio-

nn_vu_western
base western
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom western
sg indef gen westerns
sg def nom western
sg def gen westerns
pl indef nom western

westerns
pl indef gen westerns
pl def nom westerna
pl def gen westernas
ci western-

western
cm western-

western
sms western-
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nn_vu_yard
base yard
pos nn
inhs u
inflection table
sg indef nom yard
sg indef gen yards
sg def nom yarden
sg def gen yardens
pl indef nom yard

yards
pl indef gen yards
pl def nom yarden

yardsen
pl def gen yardens

yardsens
ci yard-

yard
cm yards-

yard-
yards
yard

sms yard-

nn_vv_abdomen
base abdomen
pos nn
inhs v
inflection table
sg indef nom abdomen
sg indef gen abdomens
sg def nom abdomen
sg def gen abdomens
pl indef nom abdomina

abdomen
pl indef gen abdominas

abdomens
pl def nom abdomina

abdomen
pl def gen abdominas

abdomens
ci abdomen-

abdomen
cm abdomens-

abdomen-
abdomens
abdomen

sms abdomen-
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nn_vv_bolster
base bolster
pos nn
inhs v
inflection table
sg indef nom bolster
sg indef gen bolsters
sg def nom bolstret

bolstern
sg def gen bolstrets

bolsterns
pl indef nom bolster

bolstrar
pl indef gen bolsters

bolstrars
pl def nom bolstrarna

bolstren
bolsterna

pl def gen bolstrarnas
bolstrens
bolsternas

ci bolster-
bolster

cm bolster-
bolster

sms bolster-

nn_vv_borr
base borr
pos nn
inhs v
inflection table
sg indef nom borr
sg indef gen borrs
sg def nom borren

borret
sg def gen borrens

borrets
pl indef nom borrar

borr
pl indef gen borrars

borrs
pl def nom borrarna

borren
pl def gen borrarnas

borrens
ci borr-

borr
cm borrs-

borr-
borrs
borr

sms borr-
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nn_vv_chiffer
base chiffer
pos nn
inhs v
inflection table
sg indef nom chiffer
sg indef gen chiffers
sg def nom chiffret

chiffern
sg def gen chiffrets

chifferns
pl indef nom chiffer

chiffrer
pl indef gen chiffers

chiffrers
pl def nom chiffren

chiffrerna
pl def gen chiffrens

chiffrernas
ci chiffer-

chiffer
cm chiffer-

chiffer
sms chiffer-

nn_vv_demo
base demo
pos nn
inhs v
inflection table
sg indef nom demo
sg indef gen demos
sg def nom demon

demot
sg def gen demons

demots
pl indef nom demon

demos
demosar
demor
demo

pl indef gen demons
demos
demosars
demors

pl def nom demona
demosen
demosarna
demorna
demon

pl def gen demonas
demosens
demosarnas
demornas
demons

ci demo-
demo

cm demo-
demo

sms demo-
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nn_vv_etage
base etage
pos nn
inhs v
inflection table
sg indef nom etage
sg indef gen etages
sg def nom etaget

etagen
sg def gen etagets

etagens
pl indef nom etager

etage
pl indef gen etagers

etages
pl def nom etagerna

etagen
pl def gen etagernas

etagens
ci etage-

etage
cm etages-

etage-
etages
etage

sms etage-

nn_vv_franska
base franska
pos nn
inhs v
inflection table
sg indef nom franska
sg indef gen franskas
sg def nom franskan

franskat
sg def gen franskans

franskats
pl indef nom franska

franskor
pl indef gen franskas

franskors
pl def nom franskana

franskorna
pl def gen franskanas

franskornas
ci franska-

franska
cm franska-

franska
sms franska-

136



nn_vv_halvankare
base halvankare
pos nn
inhs v
inflection table
sg indef nom halvankare
sg indef gen halvankares
sg def nom halvankaret

halvankaren
sg def gen halvankarets

halvankarens
pl indef nom halvankare

halvankaren
pl indef gen halvankares

halvankarens
pl def nom halvankarna
pl def gen halvankarnas
ci halvankare-

halvankare
cm halvankare-

halvankare
sms halvankare-

nn_vv_hult
base hult
pos nn
inhs v
inflection table
sg indef nom hult
sg indef gen hults
sg def nom hultet

hulten
sg def gen hultets

hultens
pl indef nom hult

hultar
hulter

pl indef gen hults
hultars
hulters

pl def nom hulten
hultarna
hulterna

pl def gen hultens
hultarnas
hulternas

ci hult-
hult

cm hults-
hult-
hults
hult

sms hult-
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nn_vv_libretto
base libretto
pos nn
inhs v
inflection table
sg indef nom libretto
sg indef gen librettos
sg def nom libretton

librettot
sg def gen librettons

librettots
pl indef nom librettor

libretton
pl indef gen librettors

librettons
pl def nom librettorna

librettona
pl def gen librettornas

librettonas
ci libretto-

libretto
cm librettos-

libretto-
librettos
libretto

sms libretto-

nn_vv_ordal
base ordal
pos nn
inhs v
inflection table
sg indef nom ordal
sg indef gen ordals
sg def nom ordalet

ordalen
sg def gen ordalets

ordalens
pl indef nom ordal

ordalier
pl indef gen ordals

ordaliers
pl def nom ordalierna
pl def gen ordaliernas
ci ordal-

ordal
cm ordals-

ordal-
ordals
ordal

sms ordal-
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nn_vv_paraply
base paraply
pos nn
inhs v
inflection table
sg indef nom paraply
sg indef gen paraplys
sg def nom paraplyet

paraplyt
paraplyn

sg def gen paraplyets
paraplyts
paraplyns

pl indef nom paraplyer
paraplyn

pl indef gen paraplyers
paraplyns

pl def nom paraplyerna
paraplyna

pl def gen paraplyernas
paraplynas

ci paraply-
paraply

cm paraplys-
paraply-
paraplys
paraply

sms paraply-

nn_vv_prisma
base prisma
pos nn
inhs v
inflection table
sg indef nom prisma
sg indef gen prismas
sg def nom prisman

prismat
sg def gen prismans

prismats
pl indef nom prismor

prismer
pl indef gen prismors

prismers
pl def nom prismorna

prismerna
pl def gen prismornas

prismernas
ci prisma-

prisma
cm prisma-

prisma
sms prisma-
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nn_vv_ringfinger
base ringfinger
pos nn
inhs v
inflection table
sg indef nom ringfinger
sg indef gen ringfingers
sg def nom ringfingret

ringfingern
sg def gen ringfingrets

ringfingerns
pl indef nom ringfingrar

ringfinger
pl indef gen ringfingrars

ringfingers
pl def nom ringfingrarna
pl def gen ringfingrarnas
ci ringfinger-

ringfinger
cm ringfinger-

ringfinger
sms ringfinger-

nn_vv_rå_gång
base rå
pos nn
inhs v
inflection table
sg indef nom rå
sg indef gen rås
sg def nom rån

rået
råt

sg def gen råns
råets
råts

pl indef nom rår
pl indef gen rårs
pl def nom rårna
pl def gen rårnas
ci rå-

rå
cm rås-

rå-
rås
rå

sms rå-
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nn_vv_skogsrå
base skogsrå
pos nn
inhs v
inflection table
sg indef nom skogsrå
sg indef gen skogsrås
sg def nom skogsrået

skogsråt
skogsrån

sg def gen skogsråets
skogsråts
skogsråns

pl indef nom skogsrår
skogsrån

pl indef gen skogsrårs
skogsråns

pl def nom skogsrårna
skogsråna

pl def gen skogsrårnas
skogsrånas

ci skogsrå-
skogsrå

cm skogsrås-
skogsrå-
skogsrås
skogsrå

sms skogsrå-

nn_vv_stimulus
base stimulus
pos nn
inhs v
inflection table
sg indef nom stimulus
sg indef gen stimulus
sg def nom stimulus

stimulusen
stimuluset

sg def gen stimulus
stimulusens
stimulusets

pl indef nom stimulus
stimuli

pl indef gen stimulus
stimulis

pl def nom stimulusen
stimulina

pl def gen stimulusens
stimulinas

ci stimulus-
stimulus

cm stimulus-
stimulus

sms stimulus-
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nn_vv_test
base test
pos nn
inhs v
inflection table
sg indef nom test
sg indef gen tests
sg def nom testen

testet
sg def gen testens

testets
pl indef nom tester

test
pl indef gen testers

tests
pl def nom testerna

testen
pl def gen testernas

testens
ci test-

test
cm test-

test
sms test-

nna_0n_hk
base hk
pos nna
inhs n
inflection table
sg indef nom hk
sg indef gen hk:s

hk-s
hks

ci hk-
cm hk-
sms hk-

nna_0u_jo
base jo
pos nna
inhs u
inflection table
sg indef nom jo
sg indef gen jo:s

jo-s
jos

ci jo-
cm jo-
sms jo-
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nna_0v_pcb
base pcb
pos nna
inhs v
inflection table
sg indef nom pcb
sg indef gen pcb:s

pcb-s
pcbs

sg def nom pcb:n
pcb-n
pcbn
pcb:en
pcb-en
pcben
pcb:t
pcb-t
pcbt
pcb:et
pcb-et
pcbet

sg def gen pcb:ns
pcb-ns
pcbns
pcb:ens
pcb-ens
pcbens
pcb:ts
pcb-ts
pcbts
pcb:ets
pcb-ets
pcbets

ci pcb-
cm pcb-
sms pcb-

nna_2u_bh
base bh
pos nna
inhs u
inflection table
sg indef nom bh
sg indef gen bh:s

bh-s
bhs

sg def nom bh:en
bh-en
bhen
bh:n
bh-n
bhn

sg def gen bh:ens
bh-ens
bhens
bh:ns
bh-ns
bhns

pl indef nom bh:ar
bh-ar
bhar

pl indef gen bh:ars
bh-ars
bhars

pl def nom bh:arna
bh-arna
bharna

pl def gen bh:arnas
bh-arnas
bharnas

ci bh-
cm bh-
sms bh-
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nna_3u_pda
base PDA
pos nna
inhs u
inflection table
sg indef nom PDA
sg indef gen PDA:s

PDA-s
PDAs

sg def nom PDA:n
PDA-n
PDAn

sg def gen PDA:ns
PDA-ns
PDAns

pl indef nom PDA:er
PDA-er
PDAer

pl indef gen PDA:ers
PDA-ers
PDAers

pl def nom PDA:erna
PDA-erna
PDAerna

pl def gen PDA:ernas
PDA-ernas
PDAernas

ci PDA-
cm PDA-
sms PDA-

nna_6n_sms
base sms
pos nna
inhs n
inflection table
sg indef nom sms
sg indef gen sms
sg def nom sms:et

sms-et
smset

sg def gen sms:ets
sms-ets
smsets

pl indef nom sms
pl indef gen sms
pl def nom sms:en

sms-en
smsen

pl def gen sms:ens
sms-ens
smsens

ci sms-
cm sms-
sms sms-
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nna_6u_lp
base lp
pos nna
inhs u
inflection table
sg indef nom lp
sg indef gen lp:s

lp-s
lps

sg def nom lp:n
lp-n
lpn

sg def gen lp:ns
lp-ns
lpns

pl indef nom lp
pl indef gen lp:s

lp-s
lps

pl def nom lp:na
lp-na
lpna

pl def gen lp:nas
lp-nas
lpnas

ci lp-
cm lp-
sms lp-

nna_6v_pm
base pm
pos nna
inhs v
inflection table
sg indef nom pm
sg indef gen pm:s

pm-s
pms

sg def nom pm:en
pm-en
pmen
pm:et
pm-et
pmet

sg def gen pm:ens
pm-ens
pmens
pm:ets
pm-ets
pmets

pl indef nom pm
pl indef gen pm:s

pm-s
pms

pl def nom pm:na
pm-na
pmna

pl def gen pm:nas
pm-nas
pmnas

ci pm-
cm pm-
sms pm-

nna_in_ex
base ex
pos nna
inhs n
inflection table
sg indef nom ex
ci ex-
cm ex-
sms ex-
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nna_iu_dr
base dr
pos nna
inhs u
inflection table
sg indef nom dr
ci dr-
cm dr-
sms dr-

nna_iv_nxn
base log4/log3
pos nna
inhs v
inflection table
sg indef nom log4/log3
ci log4/log3-
cm log4/log3-
sms log4/log3-

nna_vn_ufo
base UFO
pos nna
inhs n
inflection table
sg indef nom UFO
sg indef gen UFO:s

UFO-s
UFOs

sg def nom UFO:t
UFO-t
UFOt

sg def gen UFO:ts
UFO-ts
UFOts

pl indef nom UFO:n
UFO-n
UFOn
UFO:s
UFO-s
UFOs

pl indef gen UFO:ns
UFO-ns
UFOns
UFO:s
UFO-s
UFOs

pl def nom UFO:na
UFO-na
UFOna
UFO:sen
UFO-sen
UFOsen

pl def gen UFO:nas
UFO-nas
UFOnas
UFO:sens
UFO-sens
UFOsens

ci UFO-
cm UFO-
sms UFO-
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nna_vn_wc
base wc
pos nna
inhs n
inflection table
sg indef nom wc
sg indef gen wc:s

wc-s
wcs

sg def nom wc:t
wc-t
wct

sg def gen wc:ts
wc-ts
wcts

pl indef nom wc:n
wc-n
wcn
wc

pl indef gen wc:s
wc-s
wcs
wc:ns
wc-ns
wcns

pl def nom wc:en
wc-en
wcen
wc:na
wc-na
wcna

pl def gen wc:ens
wc-ens
wcens
wc:nas
wc-nas
wcnas

ci wc-
cm wc-
sms wc-

nna_vu_dvd
base dvd
pos nna
inhs u
inflection table
sg indef nom dvd
sg indef gen dvd:s

dvds
sg def nom dvd:n

dvdn
sg def gen dvd:ns

dvdns
pl indef nom dvd:ar

dvdar
dvd:er
dvder

pl indef gen dvd:ars
dvdars
dvd:ers
dvders

pl def nom dvd:arna
dvdarna
dvd:erna
dvderna

pl def gen dvd:arnas
dvdarnas
dvd:ernas
dvdernas

ci dvd-
cm dvd-
sms dvd-
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nna_vu_led
base LED
pos nna
inhs u
inflection table
sg indef nom LED
sg indef gen LED:s

LED-s
LEDs

sg def nom LED:en
LED-en
LEDen

sg def gen LED:ens
LED-ens
LEDens

pl indef nom LED:er
LED-er
LEDer
LED

pl indef gen LED:s
LED-s
LEDs
LED:ers
LED-ers
LEDers

pl def nom LED:en
LED-en
LEDen
LED:erna
LED-erna
LEDerna

pl def gen LED:ens
LED-ens
LEDens
LED:ernas
LED-ernas
LEDernas

ci LED-
cm LED-
sms LED-

nna_vv_dna
base dna
pos nna
inhs v
inflection table
sg indef nom dna
sg indef gen dna:s

dna-s
dnas

sg def nom dna:n
dna-n
dnan
dna:t
dna-t
dnat

sg def gen dna:ns
dna-ns
dnans
dna:ts
dna-ts
dnats

pl indef nom dna:er
dna-er
dnaer
dna

pl indef gen dna:s
dna-s
dnas
dna:ers
dna-ers
dnaers

pl def nom dna:na
dna-na
dnana
dna:erna
dna-erna
dnaerna

pl def gen dna:nas
dna-nas
dnanas
dna:ernas
dna-ernas
dnaernas

ci dna-
cm dna-
sms dna-
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nna_vv_ekg
base ekg
pos nna
inhs v
inflection table
sg indef nom ekg
sg indef gen ekg:s

ekg-s
ekgs

sg def nom ekg:t
ekg-t
ekgt
ekg:n
ekg-n
ekgn

sg def gen ekg:ts
ekg-ts
ekgts
ekg:ns
ekg-ns
ekgns

pl indef nom ekg:n
ekg-n
ekgn
ekg

pl indef gen ekg:s
ekg-s
ekgs
ekg:ns
ekg-ns
ekgns

pl def nom ekg:na
ekg-na
ekgna

pl def gen ekg:nas
ekg-nas
ekgnas

ci ekg-
cm ekg-
sms ekg-

nnh_2u_nyckel
base jävel
pos nnh
inhs u
inflection table
sg indef nom jävel
sg indef gen jävels
sg def nom jäveln
sg def gen jävelns
pl indef nom jävlar
pl indef gen jävlars
pl def nom jävlarna
pl def gen jävlarnas
ci jävel-

jävel
cm jävel-

jävels-
jävel
jävels

sms jävel-

nnh_2u_siding
base siding
pos nnh
inhs u
inflection table
sg indef nom siding
sg indef gen sidings
sg def nom sidingen
sg def gen sidingens
pl indef nom sidingar
pl indef gen sidingars
pl def nom sidingarna
pl def gen sidingarnas
ci sidings-

sidings
cm sidings-

sidings
sms sidings-
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nnh_4u_bo
base bo
pos nnh
inhs u
inflection table
sg indef nom bo
sg indef gen bos
sg def nom bon
sg def gen bons
pl indef nom bor
pl indef gen bors
pl def nom borna
pl def gen bornas
ci bo-

bo
cm bos-

bo-
bos
bo

sms bo-

nnh_6u_tonnare
base tonnare
pos nnh
inhs u
inflection table
sg indef nom tonnare
sg indef gen tonnares
sg def nom tonnaren
sg def gen tonnarens
pl indef nom tonnare
pl indef gen tonnares
pl def nom tonnarna
pl def gen tonnarnas
ci tonnar-

tonnar
cm tonnars-

tonnars
sms tonnar-

nnh_dn_snåret
base snåret
pos nnh
inhs n
inflection table
sg def nom snåret
sg def gen snårets

nnh_du_årsåldern
base årsåldern
pos nnh
inhs u
inflection table
sg def nom årsåldern
sg def gen årsålderns

nnm_0n0_fait_accompli
base fait accompli
pos nnm
inhs n
inflection table
sg indef nom fait accompli
sg indef gen fait accomplis

nnm_0n0_äkta_stånd
base äkta stånd
pos nnm
inhs n
inflection table
sg indef nom äkta stånd
sg indef gen äkta stånds
sg def nom äkta ståndet
sg def gen äkta ståndets

nnm_0n1_dalt
base grus i maskineriet
pos nnm
inhs n
inflection table
sg indef nom grus i maskineriet
sg indef gen grus i maskineriet
sg def nom gruset i maskineriet
sg def gen grusets i maskineriet
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nnm_0na_aktivt_kol
base aktivt kol
pos nnm
inhs n
inflection table
sg indef nom aktivt kol
sg indef gen aktivt kols
sg def nom aktiva kolet
sg def gen aktiva kolets

nnm_0na_blått_blod
base blått blod
pos nnm
inhs n
inflection table
sg indef nom blått blod
sg indef gen blått blods
sg def nom blåa blodet
sg def gen blåa blodets

nnm_0na_ekonomiskt_oberoende
base ekonomiskt oberoende
pos nnm
inhs n
inflection table
sg indef nom ekonomiskt oberoende
sg indef gen ekonomiskt oberoendes
sg def nom ekonomiska oberoendet
sg def gen ekonomiska oberoendets

nnm_0na_ont_öga
base ont öga
pos nnm
inhs n
inflection table
sg indef nom ont öga
sg indef gen ont ögas
sg def nom onda ögat
sg def gen onda ögats

nnm_0na_sunt_förnuft
base sunt förnuft
pos nnm
inhs n
inflection table
sg indef nom sunt förnuft
sg indef gen sunt förnufts
sg def nom sunda förnuftet
sg def gen sunda förnuftets

nnm_0na_syre
base fritt vivre
pos nnm
inhs n
inflection table
sg indef nom fritt vivre
sg indef gen fritt vivres
sg def nom fria vivret
sg def gen fria vivrets

nnm_0na_tomt_prat
base tomt prat
pos nnm
inhs n
inflection table
sg indef nom tomt prat
sg indef gen tomt prats
sg def nom tomma pratet
sg def gen tomma pratets

nnm_0na_utarmat_uran
base utarmat uran
pos nnm
inhs n
inflection table
sg indef nom utarmat uran
sg indef gen utarmat urans
sg def nom utarmade uranet
sg def gen utarmade uranets
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nnm_0u0_antimateria
base idé- och lärdomshistoria
pos nnm
inhs u
inflection table
sg indef nom idé- och lärdomshistoria
sg indef gen idé- och lärdomshistorias
sg def nom idé- och lärdomshistorian

idé- och lärdomshistorien
sg def gen idé- och lärdomshistorians

idé- och lärdomshistoriens

nnm_0u0_frid
base rhode islandsås
pos nnm
inhs u
inflection table
sg indef nom rhode islandsås
sg indef gen rhode islandsås
sg def nom rhode islandsåsen
sg def gen rhode islandsåsens

nnm_0u0_hin
base hin håle
pos nnm
inhs u
inflection table
sg indef nom hin håle
sg indef gen hin håles

nnm_0u0_tro
base cherry brandy
pos nnm
inhs u
inflection table
sg indef nom cherry brandy
sg indef gen cherry brandys
sg def nom cherry brandyn
sg def gen cherry brandyns

nnm_0u1_frid
base hjälp på traven
pos nnm
inhs u
inflection table
sg indef nom hjälp på traven
sg indef gen hjälps på traven
sg def nom hjälpen på traven
sg def gen hjälpens på traven

nnm_0ua_evig_vila
base evig vila
pos nnm
inhs u
inflection table
sg indef nom evig vila
sg indef gen evig vilas
sg def nom eviga vilan
sg def gen eviga vilans

nnm_0ua_god_ton
base god ton
pos nnm
inhs u
inflection table
sg indef nom god ton
sg indef gen god tons
sg def nom goda tonen
sg def gen goda tonens

nnm_0ua_grå_starr
base grå starr
pos nnm
inhs u
inflection table
sg indef nom grå starr
sg indef gen grå starrs
sg def nom grå starren

gråa starren
sg def gen grå starrens

gråa starrens
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nnm_0ua_sluten_vård
base sluten vård
pos nnm
inhs u
inflection table
sg indef nom sluten vård
sg indef gen sluten vårds
sg def nom slutna vården
sg def gen slutna vårdens

nnm_0v0_blod
base jet lag
pos nnm
inhs v
inflection table
sg indef nom jet lag
sg indef gen jet lags
sg def nom jet lagen

jet laget
sg def gen jet lagens

jet lagets

nnm_0v0_manna
base lingua franca
pos nnm
inhs v
inflection table
sg indef nom lingua franca
sg indef gen lingua francas
sg def nom lingua francan

lingua francat
sg def gen lingua francans

lingua francats

nnm_0v1_blod
base smolk i bägaren
pos nnm
inhs v
inflection table
sg indef nom smolk i bägaren
sg indef gen smolks i bägaren
sg def nom smolket i bägaren

smolken i bägaren
sg def gen smolkets i bägaren

smolkens i bägaren

nnm_1u0_flicka
base mul- och klövsjuka
pos nnm
inhs u
inflection table
sg indef nom mul- och klövsjuka
sg indef gen mul- och klövsjukas
sg def nom mul- och klövsjukan
sg def gen mul- och klövsjukans
pl indef nom mul- och klövsjukor
pl indef gen mul- och klövsjukors
pl def nom mul- och klövsjukorna
pl def gen mul- och klövsjukornas

nnm_1u1_flicka
base fnurra på tråden
pos nnm
inhs u
inflection table
sg indef nom fnurra på tråden
sg indef gen fnurras på tråden
sg def nom fnurran på tråden
sg def gen fnurrans på tråden
pl indef nom fnurror på tråden
pl indef gen fnurrors på tråden
pl def nom fnurrorna på tråden
pl def gen fnurrornas på tråden
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nnm_1ua_grön_våg
base grön våg
pos nnm
inhs u
inflection table
sg indef nom grön våg
sg indef gen grön vågs
sg def nom gröna vågen
sg def gen gröna vågens
pl indef nom gröna vågor
pl indef gen gröna vågors
pl def nom gröna vågorna
pl def gen gröna vågornas

nnm_1ua_halvkväden_visa
base halvkväden visa
pos nnm
inhs u
inflection table
sg indef nom halvkväden visa
sg indef gen halvkväden visas
sg def nom halvkvädna visan
sg def gen halvkvädna visans
pl indef nom halvkvädna visor
pl indef gen halvkvädna visors
pl def nom halvkvädna visorna
pl def gen halvkvädna visornas

nnm_1ua_svart_låda
base svart låda
pos nnm
inhs u
inflection table
sg indef nom svart låda
sg indef gen svart lådas
sg def nom svarta lådan
sg def gen svarta lådans
pl indef nom svarta lådor
pl indef gen svarta lådors
pl def nom svarta lådorna
pl def gen svarta lådornas

nnm_1ua_öm_låga
base öm låga
pos nnm
inhs u
inflection table
sg indef nom öm låga
sg indef gen öm lågas
sg def nom ömma lågan
sg def gen ömma lågans
pl indef nom ömma lågor
pl indef gen ömma lågors
pl def nom ömma lågorna
pl def gen ömma lågornas

nnm_1us_pudelns_kärna
base pudelns kärna
pos nnm
inhs u
inflection table
sg indef nom pudelns kärna
sg indef gen pudelns kärnas
sg def nom pudelns kärnan
sg def gen pudelns kärnans
pl indef nom pudelns kärnor
pl indef gen pudelns kärnors
pl def nom pudelns kärnorna
pl def gen pudelns kärnornas
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nnm_2u0_dag
base bäst före-dag
pos nnm
inhs u
inflection table
sg indef nom bäst före-dag
sg indef gen bäst före-dags
sg def nom bäst före-dagen

bäst före-dan
sg def gen bäst före-dagens

bäst före-dans
pl indef nom bäst före-dagar

bäst före-dar
pl indef gen bäst före-dagars

bäst före-dars
pl def nom bäst före-dagarna

bäst före-darna
pl def gen bäst före-dagarnas

bäst före-darnas

nnm_2u0_nyckel
base golden retriever
pos nnm
inhs u
inflection table
sg indef nom golden retriever
sg indef gen golden retrievers
sg def nom golden retrievern
sg def gen golden retrieverns
pl indef nom golden retrievrar
pl indef gen golden retrievrars
pl def nom golden retrievrarna
pl def gen golden retrievrarnas

nnm_2u0_pojke
base vandrande pinne
pos nnm
inhs u
inflection table
sg indef nom vandrande pinne
sg indef gen vandrande pinnes
sg def nom vandrande pinnen
sg def gen vandrande pinnens
pl indef nom vandrande pinnar
pl indef gen vandrande pinnars
pl def nom vandrande pinnarna
pl def gen vandrande pinnarnas

nnm_2u0_stol
base vinst- och förlusträkning
pos nnm
inhs u
inflection table
sg indef nom vinst- och förlusträkning
sg indef gen vinst- och förlusträknings
sg def nom vinst- och förlusträkningen
sg def gen vinst- och förlusträkningens
pl indef nom vinst- och förlusträkningar
pl indef gen vinst- och förlusträkningars
pl def nom vinst- och förlusträkningarna
pl def gen vinst- och förlusträkningarnas

nnm_2u1_nyckel
base nagel i ögat
pos nnm
inhs u
inflection table
sg indef nom nagel i ögat
sg indef gen nagels i ögat
sg def nom nageln i ögat
sg def gen nagelns i ögat
pl indef nom naglar i ögat
pl indef gen naglars i ögat
pl def nom naglarna i ögat
pl def gen naglarnas i ögat
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nnm_2u1_pojke
base droppe i havet
pos nnm
inhs u
inflection table
sg indef nom droppe i havet
sg indef gen droppes i havet
sg def nom droppen i havet
sg def gen droppens i havet
pl indef nom droppar i havet
pl indef gen droppars i havet
pl def nom dropparna i havet
pl def gen dropparnas i havet

nnm_2u1_stol
base ulv i fårakläder
pos nnm
inhs u
inflection table
sg indef nom ulv i fårakläder
sg indef gen ulvs i fårakläder
sg def nom ulven i fårakläder
sg def gen ulvens i fårakläder
pl indef nom ulvar i fårakläder
pl indef gen ulvars i fårakläder
pl def nom ulvarna i fårakläder
pl def gen ulvarnas i fårakläder

nnm_2ua_beskärd_del
base beskärd del
pos nnm
inhs u
inflection table
sg indef nom beskärd del
sg indef gen beskärd dels
sg def nom beskärda delen
sg def gen beskärda delens
pl indef nom beskärda delar
pl indef gen beskärda delars
pl def nom beskärda delarna
pl def gen beskärda delarnas

nnm_2ua_kvalificerad_gissning
base kvalificerad gissning
pos nnm
inhs u
inflection table
sg indef nom kvalificerad gissning
sg indef gen kvalificerad gissnings
sg def nom kvalificerade gissningen
sg def gen kvalificerade gissningens
pl indef nom kvalificerade gissningar
pl indef gen kvalificerade gissningars
pl def nom kvalificerade gissningarna
pl def gen kvalificerade gissningarnas

nnm_2ua_mogen_ålder
base mogen ålder
pos nnm
inhs u
inflection table
sg indef nom mogen ålder
sg indef gen mogen ålders
sg def nom mogna åldrn
sg def gen mogna åldrns
pl indef nom mogna åldrar
pl indef gen mogna åldrars
pl def nom mogna åldrarna
pl def gen mogna åldrarnas

nnm_2ua_naken_blankning
base naken blankning
pos nnm
inhs u
inflection table
sg indef nom naken blankning
sg indef gen naken blanknings
sg def nom nakna blankningen
sg def gen nakna blankningens
pl indef nom nakna blankningar
pl indef gen nakna blankningars
pl def nom nakna blankningarna
pl def gen nakna blankningarnas
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nnm_2ua_nyckel
base ond cirkel
pos nnm
inhs u
inflection table
sg indef nom ond cirkel
sg indef gen ond cirkels
sg def nom onda cirkeln
sg def gen onda cirkelns
pl indef nom onda cirklar
pl indef gen onda cirklars
pl def nom onda cirklarna
pl def gen onda cirklarnas

nnm_2ua_pojke
base finsk pinne
pos nnm
inhs u
inflection table
sg indef nom finsk pinne
sg indef gen finsk pinnes
sg def nom finska pinnen
sg def gen finska pinnens
pl indef nom finska pinnar
pl indef gen finska pinnars
pl def nom finska pinnarna
pl def gen finska pinnarnas

nnm_2ua_stol
base varm korv
pos nnm
inhs u
inflection table
sg indef nom varm korv
sg indef gen varm korvs
sg def nom varma korven
sg def gen varma korvens
pl indef nom varma korvar
pl indef gen varma korvars
pl def nom varma korvarna
pl def gen varma korvarnas

nnm_3n0_parti
base 12 V-batteri
pos nnm
inhs n
inflection table
sg indef nom 12 V-batteri
sg indef gen 12 V-batteris
sg def nom 12 V-batteriet
sg def gen 12 V-batteriets
pl indef nom 12 V-batterier
pl indef gen 12 V-batteriers
pl def nom 12 V-batterierna
pl def gen 12 V-batteriernas

nnm_3u0_akademi
base sfärernas harmoni
pos nnm
inhs u
inflection table
sg indef nom sfärernas harmoni
sg indef gen sfärernas harmonis
pl indef nom sfärernas harmonier
pl indef gen sfärernas harmoniers

nnm_3u0_film
base medicine kandidat
pos nnm
inhs u
inflection table
sg indef nom medicine kandidat
sg indef gen medicine kandidats
sg def nom medicine kandidaten
sg def gen medicine kandidatens
pl indef nom medicine kandidater
pl indef gen medicine kandidaters
pl def nom medicine kandidaterna
pl def gen medicine kandidaternas
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nnm_3u0_filosofie_doktor
base filosofie doktor
pos nnm
inhs u
inflection table
sg indef nom filosofie doktor
sg indef gen filosofie doktors
sg def nom filosofie doktorn
sg def gen filosofie doktorns
pl indef nom filosofie doktorer
pl indef gen filosofie doktorers
pl def nom filosofie doktorerna
pl def gen filosofie doktorernas

nnm_3u1_film
base dans på rosor
pos nnm
inhs u
inflection table
sg indef nom dans på rosor
sg indef gen dans på rosor
sg def nom dansen på rosor
sg def gen dansens på rosor
pl indef nom danser på rosor
pl indef gen dansers på rosor
pl def nom danserna på rosor
pl def gen dansernas på rosor

nnm_3ua_enarmad_bandit
base enarmad bandit
pos nnm
inhs u
inflection table
sg indef nom enarmad bandit
sg indef gen enarmad bandits
sg def nom enarmade banditen
sg def gen enarmade banditens
pl indef nom enarmade banditer
pl indef gen enarmade banditers
pl def nom enarmade banditerna
pl def gen enarmade banditernas

nnm_3ua_fransysk_visit
base fransysk visit
pos nnm
inhs u
inflection table
sg indef nom fransysk visit
sg indef gen fransysk visits
sg def nom fransyska visiten
sg def gen fransyska visitens
pl indef nom fransyska visiter
pl indef gen fransyska visiters
pl def nom fransyska visiterna
pl def gen fransyska visiternas

nnm_3ua_förbjuden_frukt
base förbjuden frukt
pos nnm
inhs u
inflection table
sg indef nom förbjuden frukt
sg indef gen förbjuden frukts
sg def nom förbjudna frukten
sg def gen förbjudna fruktens
pl indef nom förbjudna frukter
pl indef gen förbjudna frukters
pl def nom förbjudna frukterna
pl def gen förbjudna frukternas

nnm_3ua_rolig_historia
base rolig historia
pos nnm
inhs u
inflection table
sg indef nom rolig historia
sg indef gen rolig historias
sg def nom roliga historian
sg def gen roliga historians
pl indef nom roliga historier
pl indef gen roliga historiers
pl def nom roliga historierna
pl def gen roliga historiernas
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nnm_3ua_tom_fras
base tom frukt
pos nnm
inhs u
inflection table
sg indef nom tom frukt
sg indef gen tom frukts
sg def nom tomma frukten
sg def gen tomma fruktens
pl indef nom tomma frukter
pl indef gen tomma frukters
pl def nom tomma frukterna
pl def gen tomma frukternas

nnm_3ua_öm_punkt
base öm punkt
pos nnm
inhs u
inflection table
sg indef nom öm punkt
sg indef gen öm punkts
sg def nom ömma punkten
sg def gen ömma punktens
pl indef nom ömma punkter
pl indef gen ömma punkters
pl def nom ömma punkterna
pl def gen ömma punkternas

nnm_4u0_linje
base eau de cologne
pos nnm
inhs u
inflection table
sg indef nom eau de cologne
sg indef gen eau de colognes
sg def nom eau de colognen
sg def gen eau de colognens
pl indef nom eau de cologner
pl indef gen eau de cologners
pl def nom eau de colognerna
pl def gen eau de colognernas

nnm_4ua_lös_förbindelse
base lös förbindelse
pos nnm
inhs u
inflection table
sg indef nom lös förbindelse
sg indef gen lös förbindelses
sg def nom lösa förbindelsen
sg def gen lösa förbindelsens
pl indef nom lösa förbindelser
pl indef gen lösa förbindelsers
pl def nom lösa förbindelserna
pl def gen lösa förbindelsernas

nnm_5n0_ansikte
base da capo
pos nnm
inhs n
inflection table
sg indef nom da capo
sg indef gen da capos
sg def nom da capot
sg def gen da capots
pl indef nom da capon
pl indef gen da capons
pl def nom da capona
pl def gen da caponas

nnm_5n1_ansikte
base helvete på jorden
pos nnm
inhs n
inflection table
sg indef nom helvete på jorden
sg indef gen helvetes på jorden
sg def nom helvetet på jorden
sg def gen helvetets på jorden
pl indef nom helveten på jorden
pl indef gen helvetens på jorden
pl def nom helvetena på jorden
pl def gen helvetenas på jorden
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nnm_5na_krönt_huvud
base krönt huvud
pos nnm
inhs n
inflection table
sg indef nom krönt huvud
sg indef gen krönt huvuds
sg def nom krönta huvudet
sg def gen krönta huvudets
pl indef nom krönta huvuden
pl indef gen krönta huvudens
pl def nom krönta huvudena
pl def gen krönta huvudenas

nnm_5na_lätt_byte
base lätt byte
pos nnm
inhs n
inflection table
sg indef nom lätt byte
sg indef gen lätt bytes
sg def nom lätta bytet
sg def gen lätta bytets
pl indef nom lätta byten
pl indef gen lätta bytens
pl def nom lätta bytena
pl def gen lätta bytenas

nnm_5na_oförrättat_ärende
base oförrättat ärende
pos nnm
inhs n
inflection table
sg indef nom oförrättat ärende
sg indef gen oförrättat ärendes
sg def nom oförrättade ärenden
sg def gen oförrättade ärendens
pl indef nom oförrättade ärenden
pl indef gen oförrättade ärendens
pl def nom oförrättade ärendena
pl def gen oförrättade ärendenas

nnm_5na_transitivt_hölje
base transitivt hölje
pos nnm
inhs n
inflection table
sg indef nom transitivt hölje
sg indef gen transitivt höljes
sg def nom transitiva höljet
sg def gen transitiva höljets
pl indef nom transitiva höljen
pl indef gen transitiva höljens
pl def nom transitiva höljena
pl def gen transitiva höljenas

nnm_6n0_blad
base flygande tefat
pos nnm
inhs n
inflection table
sg indef nom flygande tefat
sg indef gen flygande tefats
sg def nom flygande tefatet
sg def gen flygande tefatets
pl indef nom flygande tefat
pl indef gen flygande tefats
pl def nom flygande tefaten
pl def gen flygande tefatens

nnm_6n1_blad
base äss i rockärmen
pos nnm
inhs n
inflection table
sg indef nom äss i rockärmen
sg indef gen äss i rockärmen
sg def nom ässet i rockärmen
sg def gen ässets i rockärmen
pl indef nom äss i rockärmen
pl indef gen äss i rockärmen
pl def nom ässen i rockärmen
pl def gen ässens i rockärmen
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nnm_6na_beskt_piller
base beskt piller
pos nnm
inhs n
inflection table
sg indef nom beskt piller
sg indef gen beskt pillers
sg def nom beska pillret
sg def gen beska pillrets
pl indef nom beska piller
pl indef gen beska pillers
pl def nom beska pillren
pl def gen beska pillrens

nnm_6na_bevingat_ord
base bevingat ord
pos nnm
inhs n
inflection table
sg indef nom bevingat ord
sg indef gen bevingat ords
sg def nom bevingade ordet
sg def gen bevingade ordets
pl indef nom bevingade ord
pl indef gen bevingade ords
pl def nom bevingade orden
pl def gen bevingade ordens

nnm_6na_dubbelt_budskap
base dubbelt budskap
pos nnm
inhs n
inflection table
sg indef nom dubbelt budskap
sg indef gen dubbelt budskaps
sg def nom dubbla budskapet
sg def gen dubbla budskapets
pl indef nom dubbla budskap
pl indef gen dubbla budskaps
pl def nom dubbla budskapen
pl def gen dubbla budskapens

nnm_6na_glykemiskt_index
base glykemiskt index
pos nnm
inhs n
inflection table
sg indef nom glykemiskt index
sg indef gen glykemiskt index
sg def nom glykemiska indexet
sg def gen glykemiska indexets
pl indef nom glykemiska index
pl indef gen glykemiska index
pl def nom glykemiska indexen
pl def gen glykemiska indexens

nnm_6na_nytt_påfund
base nytt påfund
pos nnm
inhs n
inflection table
sg indef nom nytt påfund
sg indef gen nytt påfunds
sg def nom nya påfundet
sg def gen nya påfundets
pl indef nom nya påfund
pl indef gen nya påfunds
pl def nom nya påfunden
pl def gen nya påfundens

nnm_6na_runt_tal
base runt tal
pos nnm
inhs n
inflection table
sg indef nom runt tal
sg indef gen runt tals
sg def nom runda talet
sg def gen runda talets
pl indef nom runda tal
pl indef gen runda tals
pl def nom runda talen
pl def gen runda talens
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nnm_6na_segel
base kort varsel
pos nnm
inhs n
inflection table
sg indef nom kort varsel
sg indef gen kort varsels
sg def nom korta varslet
sg def gen korta varslets
pl indef nom korta varsel
pl indef gen korta varsels
pl def nom korta varslen
pl def gen korta varslens

nnm_6na_svart_hål
base svart hål
pos nnm
inhs n
inflection table
sg indef nom svart hål
sg indef gen svart håls
sg def nom svarta hålet
sg def gen svarta hålets
pl indef nom svarta hål
pl indef gen svarta håls
pl def nom svarta hålen
pl def gen svarta hålens

nnm_6na_välsmort_munläder
base välsmort munläder
pos nnm
inhs n
inflection table
sg indef nom välsmort munläder
sg indef gen välsmort munläders
sg def nom välsmorda munlädern
sg def gen välsmorda munläderns
pl indef nom välsmorda munläder
pl indef gen välsmorda munläders
pl def nom välsmorda munläderna
pl def gen välsmorda munlädernas

nnm_6na_öppet_hav
base öppet hav
pos nnm
inhs n
inflection table
sg indef nom öppet hav
sg indef gen öppet havs
sg def nom öppna havet
sg def gen öppna havets
pl indef nom öppna hav
pl indef gen öppna havs
pl def nom öppna haven
pl def gen öppna havens

nnm_6na_öppet_vatten
base öppet vatten
pos nnm
inhs n
inflection table
sg indef nom öppet vatten
sg indef gen öppet vattens
sg def nom öppna vattnet
sg def gen öppna vattnets
pl indef nom öppna vatten
pl indef gen öppna vattens
pl def nom öppna vattnen
pl def gen öppna vattnens

nnm_6u0_kikare
base gröna vågare
pos nnm
inhs u
inflection table
sg indef nom gröna vågare
sg indef gen gröna vågares
sg def nom gröna vågaren
sg def gen gröna vågarens
pl indef nom gröna vågare
pl indef gen gröna vågares
pl def nom gröna vågarna
pl def gen gröna vågarnas
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nnm_6u0_vaktman
base lägre tjänsteman
pos nnm
inhs u
inflection table
sg indef nom lägre tjänsteman
sg indef gen lägre tjänstemans
sg def nom lägre tjänstemannen
sg def gen lägre tjänstemannens
pl indef nom lägre tjänstemän
pl indef gen lägre tjänstemäns
pl def nom lägre tjänstemännen
pl def gen lägre tjänstemännens

nnm_6u0_yen
base pol mag
pos nnm
inhs u
inflection table
sg indef nom pol mag
sg indef gen pol mags
sg def nom pol magen
sg def gen pol magens
pl indef nom pol mag
pl indef gen pol mags
pl def nom pol magen
pl def gen pol magens

nnm_6ua_allmän_åklagare
base allmän åklagare
pos nnm
inhs u
inflection table
sg indef nom allmän åklagare
sg indef gen allmän åklagares
sg def nom allmäna åklagaren
sg def gen allmäna åklagarens
pl indef nom allmäna åklagare
pl indef gen allmäna åklagares
pl def nom allmäna åklagarna
pl def gen allmäna åklagarnas

nnm_6ua_gås
base oplockad gås
pos nnm
inhs u
inflection table
sg indef nom oplockad gås
sg indef gen oplockad gås
sg def nom oplockade gåsen
sg def gen oplockade gåsens
pl indef nom oplockade gäss
pl indef gen oplockade gäss
pl def nom oplockade gässen
pl def gen oplockade gässens

nnm_6ua_kikare
base svensk mästare
pos nnm
inhs u
inflection table
sg indef nom svensk mästare
sg indef gen svensk mästares
sg def nom svenska mästaren
sg def gen svenska mästarens
pl indef nom svenska mästare
pl indef gen svenska mästares
pl def nom svenska mästarna
pl def gen svenska mästarnas

nnm_7n0_skinhead
base practical joke
pos nnm
inhs n
inflection table
sg indef nom practical joke
sg indef gen practical jokes
sg def nom practical joket
sg def gen practical jokets
pl indef nom practical jokes
pl indef gen practical jokes
pl def nom practical jokesen
pl def gen practical jokesens
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nnm_7u0_hit
base negro spiritual
pos nnm
inhs u
inflection table
sg indef nom negro spiritual
sg indef gen negro spirituals
sg def nom negro spiritualen
sg def gen negro spiritualens
pl indef nom negro spirituals
pl indef gen negro spirituals
pl def nom negro spiritualsen
pl def gen negro spiritualsens

nnm_dn0_rubbet
base rubbet
pos nnm
inhs n
inflection table
sg def nom rubbet
sg def gen rubbets

nnm_dpc_göranden_och_låtanden
base göranden och låtanden
pos nnm
inhs p
inflection table
pl indef nom göranden och låtanden
pl indef gen göranden och låtandens
pl def nom görandena och låtandena
pl def gen görandena och låtandenas

nnm_du0_stampen
base gordiska knuten
pos nnm
inhs u
inflection table
sg def nom gordiska knuten
sg def gen gordiska knutens

nnm_in0_vaj
base berått mod
pos nnm
inhs n
inflection table
sg indef nom berått mod

nnm_ip0_honoratiores
base lika goda kålsupare
pos nnm
inhs p
inflection table
pl indef nom lika goda kålsupare

nnm_iu0_vift
base gilla gång
pos nnm
inhs u
inflection table
sg indef nom gilla gång

nnm_iuc_pest_eller_kolera
base pest eller kolera
pos nnm
inhs u
inflection table
sg indef nom pest eller kolera
ci pest eller kolera-

pest eller kolera
cm pest eller koleras-

pest eller kolera-
pest eller koleras
pest eller kolera

nnm_iv0_hum
base prio noll
pos nnm
inhs v
inflection table
sg indef nom prio noll
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nnm_np0_ordalag
base nordiska språk
pos nnm
inhs p
inflection table
pl indef nom nordiska språk
pl indef gen nordiska språks
pl def nom nordiska språken
pl def gen nordiska språkens

nnm_npc_kreti_och_pleti
base kreti och pleti
pos nnm
inhs p
inflection table
pl indef nom kreti och pleti
pl indef gen kreti och pletis

nnm_rp0_griller
base scampi fritti
pos nnm
inhs p
inflection table
pl indef nom scampi fritti
pl indef gen scampi frittis

nnm_rp0_kalla_kårar
base kalla kårar
pos nnm
inhs p
inflection table
pl indef nom kalla kårar
pl indef gen kalla kårars
pl def nom kalla kårarna
pl def gen kalla kårarnas

nnm_rp1_vägnar
base fjärilar i magen
pos nnm
inhs p
inflection table
pl indef nom fjärilar i magen
pl indef gen fjärilars i magen
pl def nom fjärilarna i magen
pl def gen fjärilarnas i magen

nnm_su0_pojke
base dödens lammunge
pos nnm
inhs u
inflection table
sg indef nom dödens lammunge
sg indef gen dödens lammunges
pl indef nom dödens lammungar
pl indef gen dödens lammungars

nnm_su0_tro
base janssons frestelse
pos nnm
inhs u
inflection table
sg indef nom janssons frestelse
sg indef gen janssons frestelses
sg def nom janssons frestelsen
sg def gen janssons frestelsens
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nnm_vn0_alfa_z
base ettstrukna c
pos nnm
inhs n
inflection table
sg indef nom ettstrukna c
sg indef gen ettstrukna c:s

ettstrukna c-s
ettstrukna cs

sg def nom ettstrukna c:t
ettstrukna c-t
ettstrukna ct

sg def gen ettstrukna c:ts
ettstrukna c-ts
ettstrukna cts

nnm_vu0_bungalow
base spin off
pos nnm
inhs u
inflection table
sg indef nom spin off
sg indef gen spin offs
sg def nom spin offen
sg def gen spin offens
pl indef nom spin offer

spin offs
pl indef gen spin offers

spin offs
pl def nom spin offerna

spin offsen
pl def gen spin offernas

spin offsens

nnm_vu0_kaffe_latte
base kaffe latte
pos nnm
inhs u
inflection table
sg indef nom kaffe latte
sg indef gen kaffe lattes
sg def nom kaffe latten
sg def gen kaffe lattens
pl indef nom kaffe latte

kaffe lattar
kaffe lattes
kaffe latter

pl indef gen kaffe lattes
kaffe lattars
kaffe latters

pl def nom kaffe lattena
kaffe lattarna
kaffe lattesarna
kaffe latterna

pl def gen kaffe lattenas
kaffe lattarnas
kaffe lattesarnas
kaffe latternas

nnm_vu0_mikron
base grand danois
pos nnm
inhs u
inflection table
sg indef nom grand danois
sg indef gen grand danois
sg def nom grand danoisen
sg def gen grand danoisens
pl indef nom grand danoiser

grand danois
pl indef gen grand danoisers

grand danois
pl def nom grand danoiserna
pl def gen grand danoisernas
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nnm_vu0_playboy
base dry martini
pos nnm
inhs u
inflection table
sg indef nom dry martini
sg indef gen dry martinis
sg def nom dry martinien
sg def gen dry martiniens
pl indef nom dry martinis

dry martiniar
pl indef gen dry martinis

dry martiniars
pl def nom dry martinisen

dry martinisarna
dry martiniarna

pl def gen dry martinisens
dry martinisarnas
dry martiniarnas

nnm_vu0_trio
base femme fatale
pos nnm
inhs u
inflection table
sg indef nom femme fatale
sg indef gen femme fatales
sg def nom femme fatalen
sg def gen femme fatalens
pl indef nom femme fataler

femme fatales
pl indef gen femme fatalers

femme fatales
pl def nom femme fatalerna
pl def gen femme fatalernas

nnm_vv0_deja_vu
base déjá vu
pos nnm
inhs v
inflection table
sg indef nom déjá vu
sg indef gen déjá vus
sg def nom déjá vun

déjá vut
sg def gen déjá vuns

déjá vuts
pl indef nom déjá vur

déjá vun
pl indef gen déjá vurs

déjá vuns
pl def nom déjá vurna

déjá vuna
pl def gen déjá vurnas

déjá vunas

nnm_vv0_hult
base bäst före-datum
pos nnm
inhs v
inflection table
sg indef nom bäst före-datum
sg indef gen bäst före-datums
sg def nom bäst före-datumet

bäst före-datumen
sg def gen bäst före-datumets

bäst före-datumens
pl indef nom bäst före-datum

bäst före-datumar
bäst före-datumer

pl indef gen bäst före-datums
bäst före-datumars
bäst före-datumers

pl def nom bäst före-datumen
bäst före-datumarna
bäst före-datumerna

pl def gen bäst före-datumens
bäst före-datumarnas
bäst före-datumernas
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nnm_vv0_libretto
base allt i allo
pos nnm
inhs v
inflection table
sg indef nom allt i allo
sg indef gen allt i allos
sg def nom allt i allon

allt i allot
sg def gen allt i allons

allt i allots
pl indef nom allt i allor

allt i allon
pl indef gen allt i allors

allt i allons
pl def nom allt i allorna

allt i allona
pl def gen allt i allornas

allt i allonas

nnm_vv0_pain_riche
base pain riche
pos nnm
inhs v
inflection table
sg indef nom pain riche
sg indef gen pain riches
sg def nom pain richen

pain richet
sg def gen pain richens

pain richets
pl indef nom pain richer

pain riche
pl indef gen pain richers

pain riches
pl def nom pain richerna

pain richena
pl def gen pain richernas

pain richenas

pm_fph_alice
base Alice
pos pm
inhs f ph
inflection table
nom Alice
gen Alice

Alices
c Alice

Alice-
sms Alice-

pm_fph_barbro
base Barbro
pos pm
inhs f ph
inflection table
nom Barbro
gen Barbros
c Barbro

Barbro-
sms Barbro-

pm_fph_karin
base Karin
pos pm
inhs f ph
inflection table
nom Karin
gen Karins
c Karin

Karin-
sms Karin-

pm_fph_kleopatra
base Kleopatra
pos pm
inhs f ph
inflection table
nom Kleopatra
gen Kleopatras
c Kleopatra

Kleopatra-
sms Kleopatra-
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pm_fph_lisa
base lisa
pos pm
inhs f ph
inflection table
sg indef nom lisa
sg indef gen lisas
sg def nom lisan
sg def gen lisans
pl indef nom lisor
pl indef gen lisors
pl def nom lisorna
pl def gen lisornas
ci lisa-

lisa
cm lisa-

lisa
sms lisa-

pm_fpm_idun
base Idun
pos pm
inhs f pm
inflection table
nom Idun
gen Iduns
c Idun

Idun-
sms Idun-

pm_fpm_maria
base Maria
pos pm
inhs f pm
inflection table
sg indef nom Maria
sg indef gen Marias
sg def nom Marian
sg def gen Marians
pl indef nom Marior
pl indef gen Mariors
pl def nom Mariorna
pl def gen Mariornas
ci Maria-

Maria
cm Maria-

Maria
sms Maria-

pm_hph_af
base AF
pos pm
inhs h ph
inflection table
nom AF
gen AFs
c AF

AF-
sms AF-

pm_hph_berg
base Berg
pos pm
inhs h ph
inflection table
nom Berg
gen Bergs
c Berg

Berg-
sms Berg-
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pm_hph_svensson
base Svensson
pos pm
inhs h ph
inflection table
sg indef nom Svensson
sg indef gen Svenssons
sg def nom Svenssonen
sg def gen Svenssonens
pl indef nom Svenssöner
pl indef gen Svenssöners
pl def nom Svenssönerna
pl def gen Svenssönernas
ci Svensson-

Svensson
cm Svensson-

Svensson
sms Svensson-

pm_mph_ansgar
base Ansgar
pos pm
inhs m ph
inflection table
nom Ansgar
gen Ansgars
c Ansgar

Ansgar-
sms Ansgar-

pm_mph_bo
base Bo
pos pm
inhs m ph
inflection table
nom Bo
gen Bos
c Bo

Bo-
sms Bo-

pm_mph_lars
base Lars
pos pm
inhs m ph
inflection table
sg indef nom Lars
sg indef gen Lars
sg def nom Lars
sg def gen Lars
pl indef nom Larsar
pl indef gen Larsars
pl def nom Larsarna
pl def gen Larsarnas
ci Lars-

Lars
cm Lars-

Lars
sms Lars-

pm_mph_sture
base Sture
pos pm
inhs m ph
inflection table
sg indef nom Sture
sg indef gen Stures
sg def nom Sture
sg def gen Stures
pl indef nom Sturar
pl indef gen Sturars
pl def nom Sturarna
pl def gen Sturarnas
ci Sture-

Sture
cm Sture-

Sture
sms Sture-
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pm_mpm_oden
base Oden
pos pm
inhs m pm
inflection table
nom Oden
gen Odens
c Oden

Oden-
sms Oden-

pm_nac_saldo
base SALDO
pos pm
inhs n ac
inflection table
nom SALDO
gen SALDOs
c SALDO

SALDO-
sms SALDO-

pm_nap_nobelpriset
base Nobelpriset
pos pm
inhs n ap
inflection table
nom Nobelpriset
gen Nobelprisets
c Nobelpriset

Nobelpriset-
sms Nobelpriset-

pm_naw_titanic
base Titanic
pos pm
inhs n aw
inflection table
nom Titanic
gen Titanics
c Titanic

Titanic-
sms Titanic-

pm_neh_harmagedon
base Harmagedon
pos pm
inhs n eh
inflection table
nom Harmagedon
gen Harmagedons
c Harmagedon

Harmagedon-
sms Harmagedon-

pm_nes_vasaloppet
base Vasaloppet
pos pm
inhs n es
inflection table
nom Vasaloppet
gen Vasaloppets
c Vasaloppet

Vasaloppet-
sms Vasaloppet-

pm_nla_solsystemet
base Solsystemet
pos pm
inhs n la
inflection table
nom Solsystemet
gen Solsystemets
c Solsystemet

Solsystemet-
sms Solsystemet-

pm_nlf_kreml
base Kreml
pos pm
inhs n lf
inflection table
nom Kreml
gen Kremls
c Kreml

Kreml-
sms Kreml-
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pm_nlg_delhi
base Delhi
pos pm
inhs n lg
inflection table
nom Delhi
gen Delhis
c Delhi

Delhi-
sms Delhi-

pm_nlg_eurasien
base Eurasien
pos pm
inhs n lg
inflection table
nom Eurasien
gen Eurasiens
c Eurasien

Eurasien-
sms Eurasien-

pm_nlg_göteborg
base Göteborg
pos pm
inhs n lg
inflection table
nom Göteborg
gen Göteborgs
c Göteborg

Göteborg-
sms Göteborg-

pm_nlp_bender
base Bender
pos pm
inhs n lp
inflection table
nom Bender
gen Benders
c Bender

Bender-
sms Bender-

pm_nlp_sverige
base Sverige
pos pm
inhs n lp
inflection table
nom Sverige
gen Sveriges
c Sverige

Sverige-
sms Sverige-

pm_nls_senatstorget
base Senatstorget
pos pm
inhs n ls
inflection table
nom Senatstorget
gen Senatstorgets
c Senatstorget

Senatstorget-
sms Senatstorget-

pm_noa_finnair
base Finnair
pos pm
inhs n oa
inflection table
nom Finnair
gen Finnairs
c Finnair

Finnair-
sms Finnair-

pm_noc_musikforum
base Musikforum
pos pm
inhs n oc
inflection table
nom Musikforum
gen Musikforums
c Musikforum

Musikforum-
sms Musikforum-
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pm_noe_harvard
base Harvard
pos pm
inhs n oe
inflection table
nom Harvard
gen Harvards
c Harvard

Harvard-
sms Harvard-

pm_nog_interpol
base Interpol
pos pm
inhs n og
inflection table
nom Interpol
gen Interpols
c Interpol

Interpol-
sms Interpol-

pm_nog_knesset
base Knesset
pos pm
inhs n og
inflection table
nom Knesset
gen Knessets
c Knesset

Knesset-
sms Knesset-

pm_nog_skatteverket
base Skatteverket
pos pm
inhs n og
inflection table
nom Skatteverket
gen Skatteverkets
c Skatteverket

Skatteverket-
sms Skatteverket-

pm_nog_volvo
base Volvo
pos pm
inhs n og
inflection table
nom Volvo
gen Volvos
c Volvo

Volvo-
sms Volvo-

pm_nop_centern
base Centern
pos pm
inhs n op
inflection table
nom Centern
gen Centerns
c Centern

Centern-
sms Centern-

pm_nop_efta
base EFTA
pos pm
inhs n op
inflection table
nom EFTA
gen EFTAs
c EFTA

EFTA-
sms EFTA-

pm_nos_gais
base Gais
pos pm
inhs n os
inflection table
nom Gais
gen Gais
c Gais

Gais-
sms Gais-
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pm_nwm_aktuellt
base Aktuellt
pos pm
inhs n wm
inflection table
nom Aktuellt
gen Aktuellts
c Aktuellt

Aktuellt-
sms Aktuellt-

pm_nwp_charta77
base Charta77
pos pm
inhs n wp
inflection table
nom Charta77
gen Charta77s
c Charta77

Charta77-
sms Charta77-

pm_plg_alperna
base Alperna
pos pm
inhs p lg
inflection table
nom Alperna
gen Alpernas
c Alperna

Alperna-
sms Alperna-

pm_poc_hepstars
base Hepstars
pos pm
inhs p oc
inflection table
nom Hepstars
gen Hepstars
c Hepstars

Hepstars-
sms Hepstars-

pm_uaa_camel
base Camel
pos pm
inhs u aa
inflection table
nom Camel
gen Camels
c Camel

Camel-
sms Camel-

pm_uae_keso
base Keso
pos pm
inhs u ae
inflection table
nom Keso
gen Kesos
c Keso

Keso-
sms Keso-

pm_uaf_viggen
base Viggen
pos pm
inhs u af
inflection table
nom Viggen
gen Viggens
c Viggen

Viggen-
sms Viggen-

pm_uag_saab
base Saab
pos pm
inhs u ag
inflection table
nom Saab
gen Saabs
c Saab

Saab-
sms Saab-
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pm_uap_vasaorden
base Vasaorden
pos pm
inhs u ap
inflection table
nom Vasaorden
gen Vasaordens
c Vasaorden

Vasaorden-
sms Vasaorden-

pm_ueh_upplysningen
base Upplysningen
pos pm
inhs u eh
inflection table
nom Upplysningen
gen Upplysningens
c Upplysningen

Upplysningen-
sms Upplysningen-

pm_ula_månen
base Månen
pos pm
inhs u la
inflection table
nom Månen
gen Månens
c Månen

Månen-
sms Månen-

pm_ulf_centralen
base Centralen
pos pm
inhs u lf
inflection table
nom Centralen
gen Centralens
c Centralen

Centralen-
sms Centralen-

pm_ulg_fyris
base Fyris
pos pm
inhs u lg
inflection table
nom Fyris
gen Fyris
c Fyris

Fyris-
sms Fyris-

pm_uls_storgatan
base Storgatan
pos pm
inhs u ls
inflection table
nom Storgatan
gen Storgatans
c Storgatan

Storgatan-
sms Storgatan-

pm_uoc_operan
base Operan
pos pm
inhs u oc
inflection table
nom Operan
gen Operans
c Operan

Operan-
sms Operan-

pm_uoe_kursverksamheten
base Kursverksamheten
pos pm
inhs u oe
inflection table
nom Kursverksamheten
gen Kursverksamhetens
c Kursverksamheten

Kursverksamheten-
sms Kursverksamheten-
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pm_uog_polisen
base Polisen
pos pm
inhs u og
inflection table
nom Polisen
gen Polisens
c Polisen

Polisen-
sms Polisen-

pm_uop_atlantpakten
base Atlantpakten
pos pm
inhs u op
inflection table
nom Atlantpakten
gen Atlantpaktens
c Atlantpakten

Atlantpakten-
sms Atlantpakten-

pm_uop_landsorganisationen
base Landsorganisationen
pos pm
inhs u op
inflection table
nom Landsorganisationen
gen Landsorganisationens
c Landsorganisationen

Landsorganisationen-
sms Landsorganisationen-

pm_upa_brunte
base Brunte
pos pm
inhs u pa
inflection table
nom Brunte
gen Bruntes
c Brunte

Brunte-
sms Brunte-

pm_upc_ttaps-gruppen
base TTAPS-gruppen
pos pm
inhs u pc
inflection table
nom TTAPS-gruppen
gen TTAPS-gruppens
c TTAPS-gruppen

TTAPS-gruppen-
sms TTAPS-gruppen-

pm_upm_audhumbla
base Audhumbla
pos pm
inhs u pm
inflection table
nom Audhumbla
gen Audhumblas
c Audhumbla

Audhumbla-
sms Audhumbla-

pm_utz_bambara
base Bambara
pos pm
inhs u tz
inflection table
nom Bambara
gen Bambaras
c Bambara

Bambara-
sms Bambara-

pm_uwa_monalisa
base Monalisa
pos pm
inhs u wa
inflection table
nom Monalisa
gen Monalisas
c Monalisa

Monalisa-
sms Monalisa-
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pm_uwb_hemsöborna
base Hemsöborna
pos pm
inhs u wb
inflection table
nom Hemsöborna
gen Hemsöbornas
c Hemsöborna

Hemsöborna-
sms Hemsöborna-

pm_uwc_faust
base Faust
pos pm
inhs u wc
inflection table
nom Faust
gen Fausts
c Faust

Faust-
sms Faust-

pm_uwn_aftonbladet
base Aftonbladet
pos pm
inhs u wn
inflection table
nom Aftonbladet
gen Aftonbladets
c Aftonbladet

Aftonbladet-
sms Aftonbladet-

pm_veh_holocaust
base Holocaust
pos pm
inhs v eh
inflection table
nom Holocaust
gen Holocausts
c Holocaust

Holocaust-
sms Holocaust-

pm_vlf_globen
base Globen
pos pm
inhs v lf
inflection table
nom Globen
gen Globens
c Globen

Globen-
sms Globen-

pm_vlg_nordsjön
base Nordsjön
pos pm
inhs v lg
inflection table
nom Nordsjön
gen Nordsjöns
c Nordsjön

Nordsjön-
sms Nordsjön-

pma_hph_nn
base N.N.
pos pma
inhs h ph
inflection table
nom N.N.
gen N.N.s
c N.N.-

N.N.s-
sms N.N.-

N.N.s-
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pma_mph_jr
base Jr
pos pma
inhs w ph
inflection table
nom Jr
gen Jrs
c Jr-

Jrs-
sms Jr-

Jrs-

pma_mpm_st
base St
pos pma
inhs w pm
inflection table
nom St
gen Sts
c St-

Sts-
sms St-

Sts-

pma_naa_lep
base LEP
pos pma
inhs n aa
inflection table
nom LEP
gen LEPs
c LEP-

LEPs-
sms LEP-

LEPs-

pma_naf_jas
base JAS
pos pma
inhs n af
inflection table
nom JAS
gen JASs
c JAS-

JASs-
sms JAS-

JASs-

pma_nam_thx
base THX
pos pma
inhs n am
inflection table
nom THX
gen THXs
c THX-

THXs-
sms THX-

THXs-

pma_nlg_gbg
base Gbg
pos pma
inhs n lg
inflection table
nom Gbg
gen Gbgs
c Gbg-

Gbgs-
sms Gbg-

Gbgs-
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pma_nlp_eu
base EU
pos pma
inhs n lp
inflection table
nom EU
gen EUs
c EU-

EUs-
sms EU-

EUs-

pma_noa_sas
base SAS
pos pma
inhs n oa
inflection table
nom SAS
gen SASs
c SAS-

SASs-
sms SAS-

SASs-

pma_noe_gu
base GU
pos pma
inhs n oe
inflection table
nom GU
gen GUs
c GU-

GUs-
sms GU-

GUs-

pma_nog_ab
base AB
pos pma
inhs n og
inflection table
nom AB
gen ABs
c AB-

ABs-
sms AB-

ABs-

pma_nog_fn
base FN
pos pma
inhs n og
inflection table
nom FN
gen FNs
c FN-

FNs-
sms FN-

FNs-

pma_nom_svt
base BBC
pos pma
inhs n om
inflection table
nom BBC
gen BBCs
c BBC-

BBCs-
sms BBC-

BBCs-
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pma_nop_cuf
base CUF
pos pma
inhs n op
inflection table
nom CUF
gen CUFs
c CUF-

CUFs-
sms CUF-

CUFs-

pma_nos_gsk
base GSK
pos pma
inhs n os
inflection table
nom GSK
gen GSKs
c GSK-

GSKs-
sms GSK-

GSKs-

pma_ntm_cp
base cp
pos pma
inhs n tm
inflection table
nom cp
gen cps
c cp-

cps-
sms cp-

cps-

pma_nwb_blm
base FoF
pos pma
inhs n wb
inflection table
nom FoF
gen FoFs
c FoF-

FoFs-
sms FoF-

FoFs-

pma_uwn_dn
base DN
pos pma
inhs u wn
inflection table
nom DN
gen DNs
c DN-

DNs-
sms DN-

DNs-

pma_woc_od
base OD
pos pma
inhs w oc
inflection table
nom OD
gen ODs
c OD-

ODs-
sms OD-

ODs-

pmm_f0ph_eva_ek
base Eva Ek
pos pmm
inhs f ph
inflection table
nom Eva Ek
gen Eva Eks
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pmm_f0pm_jungfru_maria
base jungfru Maria
pos pmm
inhs f pm
inflection table
nom jungfru Maria
gen jungfru Marias

pmm_f1pm_jungfrun_från_orleans
base Jungfrun från Orleans
pos pmm
inhs f pm
inflection table
nom Jungfrun från Orleans
gen Jungfrun från Orleans

pmm_h0ph_de_saussure
base de Saussure
pos pmm
inhs h ph
inflection table
nom de Saussure
gen de Saussures

pmm_h0ph_jonsson_lind
base Jonsson Lind
pos pmm
inhs h ph
inflection table
nom Jonsson Lind
gen Jonsson Linds

pmm_m0pa_pelle_svanslös
base Pelle Svanslös
pos pmm
inhs m pa
inflection table
nom Pelle Svanslös
gen Pelle Svanslös

pmm_m0ph_adam_av_bremen
base Adam av Bremen
pos pmm
inhs m ph
inflection table
nom Adam av Bremen
gen Adam av Bremens

pmm_m0ph_birger_jarl
base Birger Jarl
pos pmm
inhs m ph
inflection table
nom Birger Jarl
gen Birger Jarls

pmm_m0ph_bo_ek
base Bo Ek
pos pmm
inhs m ph
inflection table
nom Bo Ek
gen Bo Eks

pmm_m0ph_el_greco
base el greco
pos pmm
inhs m ph
inflection table
nom el greco
gen el grecos

pmm_m0ph_karl_den_tolfte
base Karl den tolfte
pos pmm
inhs m ph
inflection table
nom Karl den tolfte
gen Karl den tolftes
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pmm_m0ph_karl_xii
base Karl xii
pos pmm
inhs m ph
inflection table
nom Karl xii
gen Karl xii-s

Karl xii:s
Karl xiis

pmm_m0ph_per_olov
base Per Olov
pos pmm
inhs m ph
inflection table
nom Per Olov
gen Per Olovs

pmm_m0ph_plinius_d_y
base Plinius d y
pos pmm
inhs m pa
inflection table
nom Plinius d y
gen Plinius d y-s

Plinius d y:s
Plinius d ys

pmm_m0pm_john_blund
base John Blund
pos pmm
inhs m pm
inflection table
nom John Blund
gen John Blunds

pmm_n0eh_andra_världskriget
base Andra världskriget
pos pmm
inhs n eh
inflection table
nom Andra världskriget
gen Andra världskrigets

pmm_n0lf_vita_huset
base Vita huset
pos pmm
inhs n lf
inflection table
nom Vita huset
gen Vita husets

pmm_n0lg_new_delhi
base New Delhi
pos pmm
inhs n lg
inflection table
nom New Delhi
gen New Delhis

pmm_n0lg_svarta_havet
base Svarta havet
pos pmm
inhs n lg
inflection table
nom Svarta havet
gen Svarta havets

pmm_n0lp_sri_lanka
base Sri Lanka
pos pmm
inhs n lp
inflection table
nom Sri Lanka
gen Sri Lankas

pmm_n0oc_ebba_grön
base Ebba Grön
pos pmm
inhs n oc
inflection table
nom Ebba Grön
gen Ebba Gröns
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pmm_n0oe_göteborgs_universitet
base Göteborgs universitet
pos pmm
inhs n oe
inflection table
nom Göteborgs universitet
gen Göteborgs universitets

pmm_n0og_nordiska_rådet
base Nordiska rådet
pos pmm
inhs n og
inflection table
nom Nordiska rådet
gen Nordiska rådets

pmm_n0op_grön_ungdom
base Grön ungdom
pos pmm
inhs n op
inflection table
nom Grön ungdom
gen Grön ungdoms

pmm_n0wm_ring_p1
base Ring P1
pos pmm
inhs n wm
inflection table
nom Ring P1
gen Ring P1-s

Ring P1:s
Ring P1s

pmm_nu0wn_svenska_dagbladet
base Svenska Dagbladet
pos pmm
inhs n wn
inflection table
nom Svenska Dagbladet
gen Svenska Dagbladets

pmm_nu0wn_svenskt_associationslexikon
base Svenskt associationslexikon
pos pmm
inhs n wn
inflection table
nom Svenskt associationslexikon
gen Svenskt associationslexikons

pmm_p0lg_klippiga_bergen
base Klippiga bergen
pos pmm
inhs p lg
inflection table
nom Klippiga bergen
gen Klippiga bergens

pmm_p0ph_bröderna_grimm
base Bröderna Grimm
pos pmm
inhs p ph
inflection table
nom Bröderna Grimm
gen Bröderna Grimms

pmm_pcpm_hugin_och_munin
base Hugin och Munin
pos pmm
inhs p pm
inflection table
nom Hugin och Munin
gen Hugin och Munins

pmm_u0aa_koh_i_noor
base Koh i noor
pos pmm
inhs u aa
inflection table
nom Koh i noor
gen Koh i noors
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pmm_u0af_jas_gripen
base JAS Gripen
pos pmm
inhs u af
inflection table
nom JAS Gripen
gen JAS Gripens

pmm_u0ag_rolls_royce
base Rolls Royce
pos pmm
inhs u ag
inflection table
nom Rolls Royce
gen Rolls Royces

pmm_u0aw_cutty_sark
base Cutty Sark
pos pmm
inhs u aw
inflection table
nom Cutty Sark
gen Cutty Sarks

pmm_u0ec_alla_hjärtans_dag
base Alla hjärtans dag
pos pmm
inhs u ec
inflection table
nom Alla hjärtans dag
gen Alla hjärtans dags

pmm_u0eh_franska_revolutionen
base Franska Revolutionen
pos pmm
inhs u eh
inflection table
nom Franska Revolutionen
gen Franska Revolutionens

pmm_u0en_big_bang
base Big Bang
pos pmm
inhs u en
inflection table
nom Big Bang
gen Big Bangs

pmm_u0er_marie_bebådelse
base Marie bebådelse
pos pmm
inhs u er
inflection table
nom Marie bebådelse
gen Marie bebådelses

pmm_u0es_davis_cup
base Davis cup
pos pmm
inhs u es
inflection table
nom Davis cup
gen Davis cups

pmm_u0la_stora_björnen
base Stora björnen
pos pmm
inhs u la
inflection table
nom Stora björnen
gen Stora björnens

pmm_u0lg_torne_älv
base Torne älv
pos pmm
inhs u lg
inflection table
nom Torne älv
gen Torne älvs
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pmm_u0ls_lilla_nygatan
base Lilla Nygatan
pos pmm
inhs u ls
inflection table
nom Lilla Nygatan
gen Lilla Nygatans

pmm_u0oe_svenska_institutionen
base Svenska institutionen
pos pmm
inhs u oe
inflection table
nom Svenska institutionen
gen Svenska institutionens

pmm_u0og_svenska_akademien
base Svenska Akademien
pos pmm
inhs u og
inflection table
nom Svenska Akademien
gen Svenska Akademiens

pmm_u0op_nysvenska_rörelsen
base Nysvenska rörelsen
pos pmm
inhs u op
inflection table
nom Nysvenska rörelsen
gen Nysvenska rörelsens

pmm_u0pm_fågel_fenix
base fågel Fenix
pos pmm
inhs u pm
inflection table
nom fågel Fenix
gen fågel Fenix

pmm_u0tb_betula_alba
base betula alba
pos pmm
inhs u tb
inflection table
nom betula alba
gen betula albas

pmm_u0tm_parkinsons_sjukdom
base Parkinsons sjukdom
pos pmm
inhs u tm
inflection table
nom Parkinsons sjukdom
gen Parkinsons sjukdoms

pmm_u0wb_det_går_an
base Quo vadis?
pos pmm
inhs u wb
inflection table
nom Quo vadis?
gen Quo vadis?:s

Quo vadis?-s

pmm_u0wc_fröken_julie
base Fröken Julie
pos pmm
inhs u wc
inflection table
nom Fröken Julie
gen Fröken Julies

pmm_u0wn_dagens_nyheter
base Dagens nyheter
pos pmm
inhs u wn
inflection table
nom Dagens nyheter
gen Dagens nyheters
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pmm_uatm_cerebral_pares
base cerebral pares
pos pmm
inhs u tm
inflection table
nom cerebral pares
gen cerebral pares

pmm_uatm_multipel_skleros
base multipel skleros
pos pmm
inhs u tm
inflection table
nom multipel skleros
gen multipel skleros

pmm_v0lf_notre_dame
base Notre Dame
pos pmm
inhs v lf
inflection table
nom Notre Dame
gen Notre Dames

pn_i_vars
base vars
pos pn
inflection table
invar vars

pn_o_all
base all
pos pn
inflection table
sg u nom all
sg u gen alls
sg n nom allt
sg n gen allts
pl nom alla
pl gen allas

pn_o_annan
base annan
pos pn
inflection table
sg u nom annan
sg u gen annans
sg n nom annat
sg n gen annats
pl nom andra
pl gen andras

pn_o_de
base de
pos pn
inhs p3 pl
inflection table
nom de

dom
ack dem

dom
poss sg u deras
poss sg n deras
poss pl deras

pn_o_den
base den
pos pn
inflection table
sg u nom den
sg u gen dens

dess
sg n nom det
sg n gen dess
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pn_o_denna
base denna
pos pn
inflection table
sg u nom denna

denne
sg u gen dennas

dennes
sg n nom detta
sg n gen dettas
pl nom dessa
pl gen dessas

pn_o_densamma
base densamma
pos pn
inflection table
sg u nom densamma

densamme
sg u gen densammas

densammes
sg n nom detsamma
sg n gen detsammas
pl nom desamma
pl gen desammas

pn_o_du
base du
pos pn
inhs p2 sg
inflection table
nom du
ack dig

dej
poss sg u din
poss sg n ditt
poss pl dina

pn_o_endera
base endera
pos pn
inflection table
sg u nom endera
sg u gen enderas
sg n nom ettdera
sg n gen ettderas

pn_o_han
base han
pos pn
inhs p3 sg
inflection table
nom han
ack honom
poss sg u hans
poss sg n hans
poss pl hans

pn_o_hen
base hen
pos pn
inhs p3 sg
inflection table
nom hen
ack henom
poss sg u hens
poss sg n hens
poss pl hens

pn_o_hon
base hon
pos pn
inhs p3 sg
inflection table
nom hon
ack henne
poss sg u hennes
poss sg n hennes
poss pl hennes
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pn_o_högstdensamme
base högstdensamme
pos pn
inflection table
sg u nom högstdensamme
sg u gen högstdensammes
sg n nom högstdetsamma
sg n gen högstdetsammas
pl nom högstdesamma
pl gen högstdesammas

pn_o_ingen
base ingen
pos pn
inflection table
sg u nom ingen
sg u gen ingens
sg n nom inget
sg n gen ingets
pl nom inga
pl gen ingas

pn_o_ingendera
base ingendera
pos pn
inflection table
sg u nom ingendera
sg u gen ingenderas
sg n nom ingetdera
sg n gen ingetderas
pl nom ingadera
pl gen ingaderas

pn_o_jag
base jag
pos pn
inhs p1 sg
inflection table
nom jag
ack mig

mej
poss sg u min
poss sg n mitt
poss pl mina

pn_o_man
base man
pos pn
inhs p3 sg
inflection table
nom man
ack en
poss sg u ens
poss sg n ens
poss pl ens
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pn_o_mycken
base mycken
pos pn
inflection table
pos indef sg u nom mycken
pos indef sg u gen myckens
pos indef sg n nom mycket
pos indef sg n gen myckets
pos indef pl nom myckna
pos indef pl gen mycknas
pos def sg no_masc nom myckna
pos def sg no_masc gen mycknas
pos def sg masc nom myckne
pos def sg masc gen mycknes
pos def pl nom myckna
pos def pl gen mycknas
komp nom mer

mera
komp gen mers

meras
super indef nom mest
super indef gen mests
super def no_masc nom mesta
super def no_masc gen mestas
super def masc nom meste
super def masc gen mestes
c mycken

mycken-
sms mycken-

pn_o_mången
base mången
pos pn
inflection table
pos indef sg u nom mången
pos indef sg u gen mångens
pos indef sg n nom mångt

månget
pos indef sg n gen mångts

mångets
pos indef pl nom många
pos indef pl gen mångas
pos def sg no_masc nom många
pos def sg no_masc gen mångas
pos def pl nom många
pos def pl gen mångas
komp nom fler

flera
komp gen flers

fleras
super indef nom flest
super indef gen flests
super def no_masc nom flesta
super def no_masc gen flestas
c mången

mången-
sms mången-

pn_o_ni
base ni
pos pn
inhs p2 pl
inflection table
nom ni
ack er

eder
poss sg u er

eran
eder

poss sg n ert
erat
edert

poss pl era
edra
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pn_o_någon
base någon
pos pn
inflection table
sg u nom någon

nån
sg u gen någons

nåns
sg n nom något

nåt
sg n gen någots

nåts
pl nom några
pl gen någras

pn_o_samma
base samma
pos pn
inflection table
sg u nom samma

samme
sg u gen sammas

sammes
sg n nom samma
sg n gen sammas
pl nom samma
pl gen sammas

pn_o_sig
base sig
pos pn
inhs p3 sg
inflection table
ack sig

sej
poss sg u sin
poss sg n sitt
poss pl sina

pn_o_sån
base sån
pos pn
inflection table
sg u nom sån

sådan
sg u gen såns

sådans
sg n nom sånt

sådant
sg n gen sånts

sådants
pl nom såna

sådana
pl gen sånas

sådanas

pn_o_var
base var
pos pn
inflection table
sg u nom var
sg u gen vars
sg n nom vart
sg n gen varts

pn_o_varandra
base varandra
pos pn
inflection table
ack varandra
poss sg u varandras
poss sg n varandras
poss pl varandras

pn_o_varannan
base varannan
pos pn
inflection table
sg u nom varannan
sg u gen varannans
sg n nom vartannat
sg n gen vartannats
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pn_o_vardera
base vardera
pos pn
inflection table
sg u nom vardera
sg u gen varderas
sg n nom vartdera
sg n gen vartderas

pn_o_varenda
base varenda
pos pn
inflection table
sg u nom varenda

varende
sg u gen varendas

varendes
sg n nom vartenda
sg n gen vartendas

pn_o_varsin
base varsin
pos pn
inflection table
sg u nom varsin
sg u gen varsins
sg n nom varsitt
sg n gen varsitts
pl nom varsina
pl gen varsinas

pn_o_vem
base vem
pos pn
inflection table
nom vem
ack vem
poss sg u vems
poss sg n vems
poss pl vems

pn_o_vi
base vi
pos pn
inhs p1 pl
inflection table
nom vi
ack oss
poss sg u vår

våran
poss sg n vårt

vårat
poss pl våra

pnm_i_ditt_och_datt
base ditt och datt
pos pnm
inflection table
invar ditt och datt

pnm_o_den_här
base den här
pos pnm
inflection table
sg u nom den här
sg n nom det här
pl nom de här

pnm_o_en_annan
base en annan
pos pnm
inflection table
nom en annan
gen en annans

pnm_o_var_och_en
base var och en
pos pnm
inflection table
sg u nom var och en
sg u gen var och ens
sg n nom vart och ett
sg n gen vart och etts
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pnm_o_var_sin
base var sin
pos pnm
inflection table
sg u nom var sin
sg u gen var sins
sg n nom var sitt
sg n gen var sitts
pl nom var sina
pl gen var sinas

pnm_o_vem_som_helst
base vem som helst
pos pnm
inflection table
nom vem som helst
gen vems som helst

pnm_x1_inte_ett_dugg
base inte småpotatis
pos pnm
inflection table
invar inte småpotatis

pnm_x1_vad_än
base vad än
pos pnm
inflection table
invar vad än

pp_i_i
base i
pos pp
inflection table
invar i

ppa_i_pga
base pga
pos ppa
inflection table
invar pga

ppm_i_a_la
base a la
pos ppm
inflection table
invar a la

ppm_x1_för_skull
base för vidkommande
pos ppm
inflection table
invar för vidkommande

sn_i_om
base om
pos sn
inflection table
invar om

snm_i_efter_det_att
base efter det att
pos snm
inflection table
invar efter det att

sxc_i_justitie
base justitie
pos sxc
inflection table
c justitie

justitie-
sms justitie-

vb_0d_lyss
base lyss
pos vb
inflection table
pres ind s-form lyss
imper lyss
inf aktiv lyss
inf s-form lyss
pres_part nom lyssende
pres_part gen lyssendes
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vb_0d_lyster
base lyster
pos vb
inflection table
pres ind aktiv lyster

vb_0d_nåde
base nåde
pos vb
inflection table
pres konj aktiv nåde
pres konj s-form nådes

vb_0d_vederböra
base vederböra
pos vb
inflection table
pres ind aktiv vederbör
inf aktiv vederböra
inf s-form vederböras
pres_part nom vederbörande
pres_part gen vederbörandes
c vederbör

vederbör-
sms vederbör-

vb_0d_värdes
base värdes
pos vb
inflection table
pres ind aktiv värdes

vb_1a_beundra
base beundra
pos vb
inflection table
pres ind aktiv beundrar
pres ind s-form beundras
pret ind aktiv beundrade
pret ind s-form beundrades
imper beundra
inf aktiv beundra
inf s-form beundras
sup aktiv beundrat
sup s-form beundrats
pres_part nom beundrande
pres_part gen beundrandes
pret_part indef sg u nom beundrad
pret_part indef sg u gen beundrads
pret_part indef sg n nom beundrat
pret_part indef sg n gen beundrats
pret_part indef pl nom beundrade
pret_part indef pl gen beundrades
pret_part def sg no_masc nom beundrade
pret_part def sg no_masc gen beundrades
pret_part def sg masc nom beundrade
pret_part def sg masc gen beundrades
pret_part def pl nom beundrade
pret_part def pl gen beundrades
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vb_1a_hitta
base hitta
pos vb
inflection table
pres ind aktiv hittar
pres ind s-form hittas
pret ind aktiv hittade
pret ind s-form hittades
imper hitta
inf aktiv hitta
inf s-form hittas
sup aktiv hittat
sup s-form hittats
pres_part nom hittande
pres_part gen hittandes
pret_part indef sg u nom hittad
pret_part indef sg u gen hittads
pret_part indef sg n nom hittat
pret_part indef sg n gen hittats
pret_part indef pl nom hittade
pret_part indef pl gen hittades
pret_part def sg no_masc nom hittade
pret_part def sg no_masc gen hittades
pret_part def sg masc nom hittade
pret_part def sg masc gen hittades
pret_part def pl nom hittade
pret_part def pl gen hittades
c hitte

hitte-
sms hitte-

vb_1a_häda
base häda
pos vb
inflection table
pres ind aktiv hädar
pres ind s-form hädas
pret ind aktiv hädade
pret ind s-form hädades
imper häda
inf aktiv häda
inf s-form hädas
sup aktiv hädat
sup s-form hädats
pres_part nom hädande
pres_part gen hädandes
pret_part indef sg u nom hädad

hädd
pret_part indef sg u gen hädads

hädds
pret_part indef sg n nom hädat

hätt
pret_part indef sg n gen hädats

hätts
pret_part indef pl nom hädade

hädda
pret_part indef pl gen hädades

häddas
pret_part def sg no_masc nom hädade

hädda
pret_part def sg no_masc gen hädades

häddas
pret_part def sg masc nom hädade

hädde
pret_part def sg masc gen hädades

häddes
pret_part def pl nom hädade

hädda
pret_part def pl gen hädades

häddas
c häd

häd-
sms häd-
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vb_1a_klaga
base klaga
pos vb
inflection table
pres ind aktiv klagar
pres ind s-form klagas
pret ind aktiv klagade
pret ind s-form klagades
imper klaga
inf aktiv klaga
inf s-form klagas
sup aktiv klagat
sup s-form klagats
pres_part nom klagande
pres_part gen klagandes
pret_part indef sg u nom klagad
pret_part indef sg u gen klagads
pret_part indef sg n nom klagat
pret_part indef sg n gen klagats
pret_part indef pl nom klagade
pret_part indef pl gen klagades
pret_part def sg no_masc nom klagade
pret_part def sg no_masc gen klagades
pret_part def sg masc nom klagade
pret_part def sg masc gen klagades
pret_part def pl nom klagade
pret_part def pl gen klagades
c klag

klago
klag-
klago-

sms klag-
klago-

vb_1a_laga
base laga
pos vb
inflection table
pres ind aktiv lagar
pres ind s-form lagas
pret ind aktiv lagade
pret ind s-form lagades
imper laga
inf aktiv laga
inf s-form lagas
sup aktiv lagat
sup s-form lagats
pres_part nom lagande
pres_part gen lagandes
pret_part indef sg u nom lagad
pret_part indef sg u gen lagads
pret_part indef sg n nom lagat
pret_part indef sg n gen lagats
pret_part indef pl nom lagade
pret_part indef pl gen lagades
pret_part def sg no_masc nom lagade
pret_part def sg no_masc gen lagades
pret_part def sg masc nom lagade
pret_part def sg masc gen lagades
pret_part def pl nom lagade
pret_part def pl gen lagades
c lag

lag-
sms lag-
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vb_1a_skapa
base skapa
pos vb
inflection table
pres ind aktiv skapar
pres ind s-form skapas
pret ind aktiv skapade
pret ind s-form skapades
imper skapa
inf aktiv skapa
inf s-form skapas
sup aktiv skapat
sup s-form skapats
pres_part nom skapande
pres_part gen skapandes
pret_part indef sg u nom skapad

skapt
pret_part indef sg u gen skapads

skapts
pret_part indef sg n nom skapat

skapt
pret_part indef sg n gen skapats

skapts
pret_part indef pl nom skapade

skapta
pret_part indef pl gen skapades

skaptas
pret_part def sg no_masc nom skapade

skapta
pret_part def sg no_masc gen skapades

skaptas
pret_part def sg masc nom skapade

skapte
pret_part def sg masc gen skapades

skaptes
pret_part def pl nom skapade

skapta
pret_part def pl gen skapades

skaptas
c skap

skap-
sms skap-

vb_1a_spara
base spara
pos vb
inflection table
pres ind aktiv sparar

spar
pres ind s-form sparas

spars
pret ind aktiv sparade
pret ind s-form sparades
imper spara

spar
inf aktiv spara
inf s-form sparas
sup aktiv sparat
sup s-form sparats
pres_part nom sparande
pres_part gen sparandes
pret_part indef sg u nom sparad
pret_part indef sg u gen sparads
pret_part indef sg n nom sparat
pret_part indef sg n gen sparats
pret_part indef pl nom sparade
pret_part indef pl gen sparades
pret_part def sg no_masc nom sparade
pret_part def sg no_masc gen sparades
pret_part def sg masc nom sparade
pret_part def sg masc gen sparades
pret_part def pl nom sparade
pret_part def pl gen sparades
c spar

spar-
sms spar-
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vb_1a_ugnsbaka
base ugnsbaka
pos vb
inflection table
pres ind aktiv ugnsbakar
pres ind s-form ugnsbakas
pret ind aktiv ugnsbakade
pret ind s-form ugnsbakades
imper ugnsbaka
inf aktiv ugnsbaka
inf s-form ugnsbakas
sup aktiv ugnsbakat
sup s-form ugnsbakats
pres_part nom ugnsbakande
pres_part gen ugnsbakandes
pret_part indef sg u nom ugnsbakad

ugnsbakt
pret_part indef sg u gen ugnsbakads

ugnsbakts
pret_part indef sg n nom ugnsbakat

ugnsbakt
pret_part indef sg n gen ugnsbakats

ugnsbakts
pret_part indef pl nom ugnsbakade

ugnsbakta
pret_part indef pl gen ugnsbakades

ugnsbaktas
pret_part def sg no_masc nom ugnsbakade

ugnsbakta
pret_part def sg no_masc gen ugnsbakades

ugnsbaktas
pret_part def sg masc nom ugnsbakade

ugnsbakte
pret_part def sg masc gen ugnsbakades

ugnsbaktes
pret_part def pl nom ugnsbakade

ugnsbakta
pret_part def pl gen ugnsbakades

ugnsbaktas
c ugnsbak

ugnsbak-
sms ugnsbak-

vb_1a_unna
base unna
pos vb
inflection table
pres ind aktiv unnar
pres ind s-form unnas
pret ind aktiv unnade
pret ind s-form unnades
imper unna
inf aktiv unna
inf s-form unnas
sup aktiv unnat
sup s-form unnats
pres_part nom unnande
pres_part gen unnandes
pret_part indef sg u nom unnad

unt
pret_part indef sg u gen unnads

unts
pret_part indef sg n nom unnat

unt
pret_part indef sg n gen unnats

unts
pret_part indef pl nom unnade

unta
pret_part indef pl gen unnades

untas
pret_part def sg no_masc nom unnade

unta
pret_part def sg no_masc gen unnades

untas
pret_part def sg masc nom unnade

unte
pret_part def sg masc gen unnades

untes
pret_part def pl nom unnade

unta
pret_part def pl gen unnades

untas
c unn

unn-
sms unn-
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vb_1a_vissla
base vissla
pos vb
inflection table
pres ind aktiv visslar
pres ind s-form visslas
pret ind aktiv visslade
pret ind s-form visslades
imper vissla
inf aktiv vissla
inf s-form visslas
sup aktiv visslat
sup s-form visslats
pres_part nom visslande
pres_part gen visslandes
pret_part indef sg u nom visslad
pret_part indef sg u gen visslads
pret_part indef sg n nom visslat
pret_part indef sg n gen visslats
pret_part indef pl nom visslade
pret_part indef pl gen visslades
pret_part def sg no_masc nom visslade
pret_part def sg no_masc gen visslades
pret_part def sg masc nom visslade
pret_part def sg masc gen visslades
pret_part def pl nom visslade
pret_part def pl gen visslades
c vissel

vissel-
sms vissel-

vb_1a_vänta
base vänta
pos vb
inflection table
pres ind aktiv väntar
pres ind s-form väntas
pret ind aktiv väntade
pret ind s-form väntades
imper vänta
inf aktiv vänta
inf s-form väntas
sup aktiv väntat
sup s-form väntats
pres_part nom väntande
pres_part gen väntandes
pret_part indef sg u nom väntad
pret_part indef sg u gen väntads
pret_part indef sg n nom väntat
pret_part indef sg n gen väntats
pret_part indef pl nom väntade
pret_part indef pl gen väntades
pret_part def sg no_masc nom väntade
pret_part def sg no_masc gen väntades
pret_part def sg masc nom väntade
pret_part def sg masc gen väntades
pret_part def pl nom väntade
pret_part def pl gen väntades
c vänt

vänte
vänt-
vänte-

sms vänt-
vänte-
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vb_1m_existera
base existera
pos vb
inflection table
pres ind aktiv existerar
pres ind s-form existeras
pret ind aktiv existerade
pret ind s-form existerades
imper existera
inf aktiv existera
inf s-form existeras
sup aktiv existerat
sup s-form existerats
pres_part nom existerande
pres_part gen existerandes

vb_1m_hisna
base hisna
pos vb
inflection table
pres ind aktiv hisnar
pres ind s-form hisnas
pret ind aktiv hisnade
pret ind s-form hisnades
imper hisna
inf aktiv hisna
inf s-form hisnas
sup aktiv hisnat
sup s-form hisnats
pres_part nom hisnande
pres_part gen hisnandes

vb_1m_kackla
base kackla
pos vb
inflection table
pres ind aktiv kacklar
pres ind s-form kacklas
pret ind aktiv kacklade
pret ind s-form kacklades
imper kackla
inf aktiv kackla
inf s-form kacklas
sup aktiv kacklat
sup s-form kacklats
pres_part nom kacklande
pres_part gen kacklandes
c kackel

kackel-
sms kackel-

vb_1m_svira
base svira
pos vb
inflection table
pres ind aktiv svirar
pres ind s-form sviras
pret ind aktiv svirade
pret ind s-form svirades
imper svira
inf aktiv svira
inf s-form sviras
sup aktiv svirat
sup s-form svirats
pres_part nom svirande
pres_part gen svirandes
c svir

svir-
sms svir-
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vb_1m_vånna
base vånna
pos vb
inflection table
pres ind aktiv vånnar
pres ind s-form vånnas
pret ind aktiv vånnade
pret ind s-form vånnades
pret konj aktiv vånne
pret konj s-form vånnes
imper vånna
inf aktiv vånna
inf s-form vånnas
sup aktiv vånnat
sup s-form vånnats
pres_part nom vånnande
pres_part gen vånnandes
c vånn

vånn-
sms vånn-

vb_1s_andas
base andas
pos vb
inflection table
pres ind s-form andas
pret ind s-form andades
imper andas
inf s-form andas
sup s-form andats

vb_1s_gillas
base gillas
pos vb
inflection table
pres ind s-form gillas

gills
pret ind s-form gillades

gilldes
imper gillas

gills
inf s-form gillas
sup s-form gillats

gillts

vb_2a_ansöka
base ansöka
pos vb
inflection table
pres ind aktiv ansöker
pres ind s-form ansökes

ansöks
pret ind aktiv ansökte
pret ind s-form ansöktes
imper ansök
inf aktiv ansöka
inf s-form ansökas
sup aktiv ansökt
sup s-form ansökts
pres_part nom ansökande
pres_part gen ansökandes
pret_part indef sg u nom ansökt
pret_part indef sg u gen ansökts
pret_part indef sg n nom ansökt
pret_part indef sg n gen ansökts
pret_part indef pl nom ansökta
pret_part indef pl gen ansöktas
pret_part def sg no_masc nom ansökta
pret_part def sg no_masc gen ansöktas
pret_part def sg masc nom ansökte
pret_part def sg masc gen ansöktes
pret_part def pl nom ansökta
pret_part def pl gen ansöktas
c ansök

ansök-
sms ansök-
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vb_2a_genmäla
base genmäla
pos vb
inflection table
pres ind aktiv genmäler
pres ind s-form genmäles

genmäls
pret ind aktiv genmälde

genmälte
pret ind s-form genmäldes

genmältes
imper genmäl
inf aktiv genmäla
inf s-form genmälas
sup aktiv genmält
sup s-form genmälts
pres_part nom genmälande
pres_part gen genmälandes
pret_part indef sg u nom genmäld
pret_part indef sg u gen genmälds
pret_part indef sg n nom genmält
pret_part indef sg n gen genmälts
pret_part indef pl nom genmälda
pret_part indef pl gen genmäldas
pret_part def sg no_masc nom genmälda
pret_part def sg no_masc gen genmäldas
pret_part def sg masc nom genmälde
pret_part def sg masc gen genmäldes
pret_part def pl nom genmälda
pret_part def pl gen genmäldas
c genmäl

genmäl-
sms genmäl-

vb_2a_göra
base göra
pos vb
inflection table
pres ind aktiv gör
pres ind s-form göres

görs
pret ind aktiv gjorde
pret ind s-form gjordes
imper gör
inf aktiv göra
inf s-form göras
sup aktiv gjort
sup s-form gjorts
pres_part nom görande
pres_part gen görandes
pret_part indef sg u nom gjord
pret_part indef sg u gen gjords
pret_part indef sg n nom gjort
pret_part indef sg n gen gjorts
pret_part indef pl nom gjorda
pret_part indef pl gen gjordas
pret_part def sg no_masc nom gjorda
pret_part def sg no_masc gen gjordas
pret_part def sg masc nom gjorde
pret_part def sg masc gen gjordes
pret_part def pl nom gjorda
pret_part def pl gen gjordas
c gör

gör-
sms gör-
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vb_2a_hyra
base hyra
pos vb
inflection table
pres ind aktiv hyr
pres ind s-form hyres

hyrs
pret ind aktiv hyrde
pret ind s-form hyrdes
imper hyr
inf aktiv hyra
inf s-form hyras
sup aktiv hyrt
sup s-form hyrts
pres_part nom hyrande
pres_part gen hyrandes
pret_part indef sg u nom hyrd
pret_part indef sg u gen hyrds
pret_part indef sg n nom hyrt
pret_part indef sg n gen hyrts
pret_part indef pl nom hyrda
pret_part indef pl gen hyrdas
pret_part def sg no_masc nom hyrda
pret_part def sg no_masc gen hyrdas
pret_part def sg masc nom hyrde
pret_part def sg masc gen hyrdes
pret_part def pl nom hyrda
pret_part def pl gen hyrdas
c hyr

hyr-
sms hyr-

vb_2a_känna
base känna
pos vb
inflection table
pres ind aktiv känner
pres ind s-form kännes

känns
pret ind aktiv kände
pret ind s-form kändes
imper känn
inf aktiv känna
inf s-form kännas
sup aktiv känt
sup s-form känts
pres_part nom kännande
pres_part gen kännandes
pret_part indef sg u nom känd
pret_part indef sg u gen känds
pret_part indef sg n nom känt
pret_part indef sg n gen känts
pret_part indef pl nom kända
pret_part indef pl gen kändas
pret_part def sg no_masc nom kända
pret_part def sg no_masc gen kändas
pret_part def sg masc nom kände
pret_part def sg masc gen kändes
pret_part def pl nom kända
pret_part def pl gen kändas
c känn

känn-
sms känn-
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vb_2a_leda
base leda
pos vb
inflection table
pres ind aktiv leder
pres ind s-form ledes

leds
pret ind aktiv ledde
pret ind s-form leddes
imper led
inf aktiv leda
inf s-form ledas
sup aktiv lett
sup s-form letts
pres_part nom ledande
pres_part gen ledandes
pret_part indef sg u nom ledd
pret_part indef sg u gen ledds
pret_part indef sg n nom lett
pret_part indef sg n gen letts
pret_part indef pl nom ledda
pret_part indef pl gen leddas
pret_part def sg no_masc nom ledda
pret_part def sg no_masc gen leddas
pret_part def sg masc nom ledde
pret_part def sg masc gen leddes
pret_part def pl nom ledda
pret_part def pl gen leddas
c led

led-
sms led-

vb_2a_leva
base leva
pos vb
inflection table
pres ind aktiv lever
pres ind s-form leves

levs
pret ind aktiv levde
pret ind s-form levdes
imper lev
inf aktiv leva
inf s-form levas
sup aktiv levt

levat
sup s-form levts

levats
pres_part nom levande
pres_part gen levandes
pret_part indef sg u nom levd
pret_part indef sg u gen levds
pret_part indef sg n nom levt
pret_part indef sg n gen levts
pret_part indef pl nom levda
pret_part indef pl gen levdas
pret_part def sg no_masc nom levda
pret_part def sg no_masc gen levdas
pret_part def sg masc nom levde
pret_part def sg masc gen levdes
pret_part def pl nom levda
pret_part def pl gen levdas
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vb_2a_lyfta
base lyfta
pos vb
inflection table
pres ind aktiv lyfter
pres ind s-form lyftes

lyfts
pret ind aktiv lyfte
pret ind s-form lyftes
imper lyft
inf aktiv lyfta
inf s-form lyftas
sup aktiv lyft
sup s-form lyfts
pres_part nom lyftande
pres_part gen lyftandes
pret_part indef sg u nom lyft
pret_part indef sg u gen lyfts
pret_part indef sg n nom lyft
pret_part indef sg n gen lyfts
pret_part indef pl nom lyfta
pret_part indef pl gen lyftas
pret_part def sg no_masc nom lyfta
pret_part def sg no_masc gen lyftas
pret_part def sg masc nom lyfte
pret_part def sg masc gen lyftes
pret_part def pl nom lyfta
pret_part def pl gen lyftas
c lyft

lyft-
sms lyft-

vb_2a_lägga
base lägga
pos vb
inflection table
pres ind aktiv lägger
pres ind s-form lägges

läggs
pret ind aktiv lade

la
pret ind s-form lades

las
imper lägg
inf aktiv lägga
inf s-form läggas
sup aktiv lagt
sup s-form lagts
pres_part nom läggande
pres_part gen läggandes
pret_part indef sg u nom lagd
pret_part indef sg u gen lagds
pret_part indef sg n nom lagt
pret_part indef sg n gen lagts
pret_part indef pl nom lagda
pret_part indef pl gen lagdas
pret_part def sg no_masc nom lagda
pret_part def sg no_masc gen lagdas
pret_part def sg masc nom lagde
pret_part def sg masc gen lagdes
pret_part def pl nom lagda
pret_part def pl gen lagdas
c lägg

lägg-
sms lägg-
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vb_2a_mista
base mista
pos vb
inflection table
pres ind aktiv mister
pres ind s-form mistes

mists
pret ind aktiv mistade

miste
pret ind s-form mistades

mistes
imper mist
inf aktiv mista
inf s-form mistas
sup aktiv mist

mistat
sup s-form mists

mistats
pres_part nom mistande
pres_part gen mistandes
pret_part indef sg u nom mistad

mist
pret_part indef sg u gen mistads

mists
pret_part indef sg n nom mistat

mist
pret_part indef sg n gen mistats

mists
pret_part indef pl nom mistade

mista
pret_part indef pl gen mistades

mistas
pret_part def sg no_masc nom mistade

mista
pret_part def sg no_masc gen mistades

mistas
pret_part def sg masc nom mistade

miste
pret_part def sg masc gen mistades

mistes
pret_part def pl nom mistade

mista
pret_part def pl gen mistades

mistas
c mist

mist-
sms mist-

vb_2a_motsäga
base motsäga
pos vb
inflection table
pres ind aktiv motsäger
pres ind s-form motsäges

motsägs
pret ind aktiv motsade
pret ind s-form motsades
imper motsäg
inf aktiv motsäga
inf s-form motsägas
sup aktiv motsagt
sup s-form motsagts
pres_part nom motsägande
pres_part gen motsägandes
pret_part indef sg u nom motsagd
pret_part indef sg u gen motsagds
pret_part indef sg n nom motsagt
pret_part indef sg n gen motsagts
pret_part indef pl nom motsagda
pret_part indef pl gen motsagdas
pret_part def sg no_masc nom motsagda
pret_part def sg no_masc gen motsagdas
pret_part def sg masc nom motsagde
pret_part def sg masc gen motsagdes
pret_part def pl nom motsagda
pret_part def pl gen motsagdas
c motsäg

motsäg-
sms motsäg-
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vb_2a_spörja
base spörja
pos vb
inflection table
pres ind aktiv spörjer
pres ind s-form spörjes

spörjs
pret ind aktiv sporde
pret ind s-form spordes
imper spörj
inf aktiv spörja
inf s-form spörjas
sup aktiv sport
sup s-form sports
pres_part nom spörjande
pres_part gen spörjandes
pret_part indef sg u nom spord
pret_part indef sg u gen spords
pret_part indef sg n nom sport
pret_part indef sg n gen sports
pret_part indef pl nom sporda
pret_part indef pl gen spordas
pret_part def sg no_masc nom sporda
pret_part def sg no_masc gen spordas
pret_part def sg masc nom sporde
pret_part def sg masc gen spordes
pret_part def pl nom sporda
pret_part def pl gen spordas
c spörj

spörj-
sms spörj-

vb_2a_städja
base städja
pos vb
inflection table
pres ind aktiv städjer

städer
pres ind s-form städes

städs
pret ind aktiv stadde
pret ind s-form staddes
imper städ
inf aktiv städja
inf s-form städjas
sup aktiv statt
sup s-form statts
pres_part nom städjande
pres_part gen städjandes
pret_part indef sg u nom stadd
pret_part indef sg u gen stadds
pret_part indef sg n nom statt
pret_part indef sg n gen statts
pret_part indef pl nom stadda
pret_part indef pl gen staddas
pret_part def sg no_masc nom stadda
pret_part def sg no_masc gen staddas
pret_part def sg masc nom stadde
pret_part def sg masc gen staddes
pret_part def pl nom stadda
pret_part def pl gen staddas
c städj

städj-
sms städj-
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vb_2a_stödja
base stödja
pos vb
inflection table
pres ind aktiv stöder

stödjer
pres ind s-form stödes

stöds
pret ind aktiv stödde
pret ind s-form stöddes
imper stöd
inf aktiv stöda

stödja
inf s-form stödas

stödjas
sup aktiv stött
sup s-form stötts
pres_part nom stödande

stödjande
pres_part gen stödandes

stödjandes
pret_part indef sg u nom stödd
pret_part indef sg u gen stödds
pret_part indef sg n nom stött
pret_part indef sg n gen stötts
pret_part indef pl nom stödda
pret_part indef pl gen stöddas
pret_part def sg no_masc nom stödda
pret_part def sg no_masc gen stöddas
pret_part def sg masc nom stödde
pret_part def sg masc gen stöddes
pret_part def pl nom stödda
pret_part def pl gen stöddas
c stöd

stödje
stöd-
stödje-

sms stöd-
stödje-

vb_2a_säga
base säga
pos vb
inflection table
pres ind aktiv säger

säjer
pres ind s-form säges

säjes
sägs
säjs

pret ind aktiv sade
sa

pret ind s-form sades
sas

imper säg
säj

inf aktiv säga
säja

inf s-form sägas
säjas

sup aktiv sagt
sup s-form sagts
pres_part nom sägande

säjande
pres_part gen sägandes

säjandes
pret_part indef sg u nom sagd
pret_part indef sg u gen sagds
pret_part indef sg n nom sagt
pret_part indef sg n gen sagts
pret_part indef pl nom sagda
pret_part indef pl gen sagdas
pret_part def sg no_masc nom sagda
pret_part def sg no_masc gen sagdas
pret_part def sg masc nom sagde
pret_part def sg masc gen sagdes
pret_part def pl nom sagda
pret_part def pl gen sagdas
c säg

säj
säg-
säj-

sms säg-
säj-
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vb_2a_sälja
base sälja
pos vb
inflection table
pres ind aktiv säljer
pres ind s-form säljes

säljs
pret ind aktiv sålde
pret ind s-form såldes
imper sälj
inf aktiv sälja
inf s-form säljas
sup aktiv sålt
sup s-form sålts
pres_part nom säljande
pres_part gen säljandes
pret_part indef sg u nom såld
pret_part indef sg u gen sålds
pret_part indef sg n nom sålt
pret_part indef sg n gen sålts
pret_part indef pl nom sålda
pret_part indef pl gen såldas
pret_part def sg no_masc nom sålda
pret_part def sg no_masc gen såldas
pret_part def sg masc nom sålde
pret_part def sg masc gen såldes
pret_part def pl nom sålda
pret_part def pl gen såldas
c sälj

sälj-
sms sälj-

vb_2a_sända
base sända
pos vb
inflection table
pres ind aktiv sänder
pres ind s-form sänds

sändes
pret ind aktiv sände
pret ind s-form sändes
imper sänd
inf aktiv sända
inf s-form sändas
sup aktiv sänt
sup s-form sänts
pres_part nom sändande
pres_part gen sändandes
pret_part indef sg u nom sänd
pret_part indef sg u gen sänds
pret_part indef sg n nom sänt
pret_part indef sg n gen sänts
pret_part indef pl nom sända
pret_part indef pl gen sändas
pret_part def sg no_masc nom sända
pret_part def sg no_masc gen sändas
pret_part def sg masc nom sände
pret_part def sg masc gen sändes
pret_part def pl nom sända
pret_part def pl gen sändas
c sänd

sänd-
sms sänd-
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vb_2a_sätta
base sätta
pos vb
inflection table
pres ind aktiv sätter
pres ind s-form sättes

sätts
pret ind aktiv satte
pret ind s-form sattes
imper sätt
inf aktiv sätta
inf s-form sättas
sup aktiv satt
sup s-form satts
pres_part nom sättande
pres_part gen sättandes
pret_part indef sg u nom satt
pret_part indef sg u gen satts
pret_part indef sg n nom satt
pret_part indef sg n gen satts
pret_part indef pl nom satta
pret_part indef pl gen sattas
pret_part def sg no_masc nom satta
pret_part def sg no_masc gen sattas
pret_part def sg masc nom satte
pret_part def sg masc gen sattes
pret_part def pl nom satta
pret_part def pl gen sattas
c sätt

sätt-
sms sätt-

vb_2a_tämja
base tämja
pos vb
inflection table
pres ind aktiv tämjer
pres ind s-form tämjes

tämjs
pret ind aktiv tämjde
pret ind s-form tämjdes
imper tämj
inf aktiv tämja
inf s-form tämjas
sup aktiv tämjt

tämt
sup s-form tämjts

tämts
pres_part nom tämjande
pres_part gen tämjandes
pret_part indef sg u nom tämjd
pret_part indef sg u gen tämjds
pret_part indef sg n nom tämjt
pret_part indef sg n gen tämjts
pret_part indef pl nom tämjda
pret_part indef pl gen tämjdas
pret_part def sg no_masc nom tämjda
pret_part def sg no_masc gen tämjdas
pret_part def sg masc nom tämjde
pret_part def sg masc gen tämjdes
pret_part def pl nom tämjda
pret_part def pl gen tämjdas
c tämj

tämj-
sms tämj-
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vb_2a_viga
base viga
pos vb
inflection table
pres ind aktiv viger
pres ind s-form viges

vigs
pret ind aktiv vigde
pret ind s-form vigdes
imper vig
inf aktiv viga
inf s-form vigas
sup aktiv vigt
sup s-form vigts
pres_part nom vigande
pres_part gen vigandes
pret_part indef sg u nom vigd
pret_part indef sg u gen vigds
pret_part indef sg n nom vigt
pret_part indef sg n gen vigts
pret_part indef pl nom vigda
pret_part indef pl gen vigdas
pret_part def sg no_masc nom vigda
pret_part def sg no_masc gen vigdas
pret_part def sg masc nom vigde
pret_part def sg masc gen vigdes
pret_part def pl nom vigda
pret_part def pl gen vigdas
c vig

vig-
sms vig-

vb_2a_välja
base välja
pos vb
inflection table
pres ind aktiv väljer
pres ind s-form väljes

väljs
pret ind aktiv valde
pret ind s-form valdes
imper välj
inf aktiv välja
inf s-form väljas
sup aktiv valt
sup s-form valts
pres_part nom väljande
pres_part gen väljandes
pret_part indef sg u nom vald
pret_part indef sg u gen valds
pret_part indef sg n nom valt
pret_part indef sg n gen valts
pret_part indef pl nom valda
pret_part indef pl gen valdas
pret_part def sg no_masc nom valda
pret_part def sg no_masc gen valdas
pret_part def sg masc nom valde
pret_part def sg masc gen valdes
pret_part def pl nom valda
pret_part def pl gen valdas
c välj

välj-
sms välj-

vb_2d_må
base må
pos vb
inflection table
pres ind aktiv må
pret ind aktiv måtte
pret ind s-form måttes
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vb_2d_rädas
base rädas
pos vb
inflection table
pres ind s-form rädas

räds
pret ind s-form räddes
imper rädas

räds
inf s-form rädas

vb_2d_torde
base torde
pos vb
inflection table
pres konj aktiv tör
pret konj aktiv torde

vb_2m_böra
base böra
pos vb
inflection table
pres ind aktiv bör
pret ind aktiv borde
imper bör
inf aktiv böra
sup aktiv bort
pres_part nom börande
pres_part gen börandes
c bör

bör-
sms bör-

vb_2m_gitta
base gitta
pos vb
inflection table
pres ind aktiv gitter
pres ind s-form gitts
pret ind aktiv gitte
pret ind s-form gittes
imper gitt
inf aktiv gitta
inf s-form gittas
sup aktiv gittat
sup s-form gittats
pres_part nom gittande
pres_part gen gittandes
c gitt

gitt-
sms gitt-

vb_2m_glädja
base glädja
pos vb
inflection table
pres ind aktiv glädjer
pres ind s-form glädes

gläds
pret ind aktiv gladde
pret ind s-form gladdes
imper gläd
inf aktiv glädja
inf s-form glädjas
sup aktiv glatt
sup s-form glatts
pres_part nom glädjande
pres_part gen glädjandes
c glädj

glädj-
sms glädj-
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vb_2m_ha
base ha
pos vb
inflection table
pres ind aktiv har

haver
pres ind s-form has
pret ind aktiv hade
pret ind s-form hades
imper ha
inf aktiv ha

hava
inf s-form has

havas
sup aktiv haft
sup s-form hafts
pres_part nom hande

havande
pres_part gen handes

havandes
c ha

ha-
sms ha-

vb_2m_hända
base hända
pos vb
inflection table
pres ind aktiv händer
pres ind s-form händes

händs
pret ind aktiv hände
pret ind s-form händes
imper händ
inf aktiv hända
inf s-form händas
sup aktiv hänt
sup s-form hänts
pres_part nom händande
pres_part gen händandes
c händ

händ-
sms händ-

vb_2m_höta
base höta
pos vb
inflection table
pres ind aktiv hötter

höter
pres ind s-form hötes

höts
pret ind aktiv hötte
pret ind s-form höttes
imper höt
inf aktiv höta
inf s-form hötas
sup aktiv hött
sup s-form hötts
pres_part nom hötande
pres_part gen hötandes
c höt

höt-
sms höt-

vb_2m_mysa
base mysa
pos vb
inflection table
pres ind aktiv myser
pres ind s-form myses
pret ind aktiv myste
pret ind s-form mystes
imper mys
inf aktiv mysa
inf s-form mysas
sup aktiv myst
sup s-form mysts
pres_part nom mysande
pres_part gen mysandes
c mys

mys-
sms mys-
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vb_2m_väga
base väga
pos vb
inflection table
pres ind aktiv väger
pret ind aktiv vägde
imper väg
inf aktiv väga
sup aktiv vägt
pres_part nom vägande
pres_part gen vägandes
c väg

väg-
sms väg-

vb_2s_blygas
base blygas
pos vb
inflection table
pres ind s-form blygs

blyges
pret ind s-form blygdes
imper blygs

blyges
inf s-form blygas
sup s-form blygts

vb_2s_giftas
base giftas
pos vb
inflection table
pret ind s-form giftes
inf s-form giftas
sup s-form gifts

vb_2s_glädjas
base glädjas
pos vb
inflection table
pres ind s-form gläds

glädes
pret ind s-form gladdes
imper gläds

glädes
inf s-form glädjas
sup s-form glatts

vb_2s_hövas
base hövas
pos vb
inflection table
pres ind s-form höves
pret ind s-form hövdes
imper höves
inf s-form hövas
sup s-form hövts

vb_2s_idas
base idas
pos vb
inflection table
pres ind s-form ids

ides
pret ind s-form iddes
imper ids

ides
inf s-form idas
sup s-form idats

itts
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vb_2s_minnas
base minnas
pos vb
inflection table
pres ind s-form minns
pret ind s-form mindes
imper minns
inf s-form minnas
sup s-form mints

vb_2s_nöjas
base nöjas
pos vb
inflection table
pres ind s-form nöjs
pret ind s-form nöjdes
imper nöjs
inf s-form nöjas
sup s-form nöjts

vb_2s_rymmas
base rymmas
pos vb
inflection table
pres ind s-form ryms
pret ind s-form rymdes
imper ryms
inf s-form rymmas
sup s-form rymts

vb_2s_skiljas
base skiljas
pos vb
inflection table
pres ind s-form skiljs

skils
skiljes

pret ind s-form skildes
imper skiljs

skils
skiljes

inf s-form skiljas
sup s-form skilts

vb_2s_synas
base synas
pos vb
inflection table
pres ind s-form syns

synes
pret ind s-form syntes
imper syns

synes
inf s-form synas
sup s-form synts

vb_2s_trivas
base trivas
pos vb
inflection table
pres ind s-form trivs

trivas
pret ind s-form trivdes
imper trivs

trivas
inf s-form trivas
sup s-form trivts

vb_2s_töras
base töras
pos vb
inflection table
pres ind s-form törs
pret ind s-form tordes
imper törs
inf s-form töras

tordas
sup s-form torts
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vb_2s_vämjas
base vämjas
pos vb
inflection table
pres ind s-form vämjes

vämjs
pret ind s-form vämjdes

vämdes
imper vämjes

vämjs
inf s-form vämjas
sup s-form vämjts

vämts

vb_3a_sy
base sy
pos vb
inflection table
pres ind aktiv syr
pres ind s-form sys
pret ind aktiv sydde
pret ind s-form syddes
imper sy
inf aktiv sy
inf s-form sys
sup aktiv sytt
sup s-form sytts
pres_part nom syende
pres_part gen syendes
pret_part indef sg u nom sydd
pret_part indef sg u gen sydds
pret_part indef sg n nom sytt
pret_part indef sg n gen sytts
pret_part indef pl nom sydda
pret_part indef pl gen syddas
pret_part def sg no_masc nom sydda
pret_part def sg no_masc gen syddas
pret_part def sg masc nom sydde
pret_part def sg masc gen syddes
pret_part def pl nom sydda
pret_part def pl gen syddas
c sy

sy-
sms sy-

vb_3s_brås
base brås
pos vb
inflection table
pres ind s-form brås
pret ind s-form bråddes
imper brås
inf s-form brås
sup s-form bråtts
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vb_4a_be
base be
pos vb
inflection table
pres ind aktiv ber

bedjer
beder

pres ind s-form bedjes
bedes
bes
beds

pres konj aktiv bedje
bede

pres konj s-form bedjes
bedes

pret ind aktiv bad
pret ind s-form bads
pret konj aktiv bade
pret konj s-form bades
imper be

bedj
bed

inf aktiv be
bedja
beda

inf s-form bes
bedjas
bedas

sup aktiv bett
sup s-form betts
pres_part nom beende

bedjande
bedande

pres_part gen beendes
bedjandes
bedandes

pret_part indef sg u nom bedd
pret_part indef sg u gen bedds
pret_part indef sg n nom bett
pret_part indef sg n gen betts
pret_part indef pl nom bedda
pret_part indef pl gen beddas
pret_part def sg no_masc nom bedda
pret_part def sg no_masc gen beddas
pret_part def sg masc nom bedde
pret_part def sg masc gen beddes
pret_part def pl nom bedda
pret_part def pl gen beddas

vb_4a_bli
base bli
pos vb
inflection table
pres ind aktiv blir

bliver
pres konj aktiv blive
pret ind aktiv blev
pret konj aktiv bleve
imper bli

bliv
inf aktiv bli

bliva
sup aktiv blivit
pres_part nom blivande
pres_part gen blivandes
pret_part indef sg u nom bliven
pret_part indef sg u gen blivens
pret_part indef sg n nom blivet
pret_part indef sg n gen blivets
pret_part indef pl nom blivna
pret_part indef pl gen blivnas
pret_part def sg no_masc nom blivna
pret_part def sg no_masc gen blivnas
pret_part def sg masc nom blivne
pret_part def sg masc gen blivnes
pret_part def pl nom blivna
pret_part def pl gen blivnas
c bliv

bliv-
sms bliv-
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vb_4a_bottenfrysa
base bottenfrysa
pos vb
inflection table
pres ind aktiv bottenfryser
pres konj aktiv bottenfryse
pret ind aktiv bottenfryste

bottenfrös
pret konj aktiv bottenfruse
imper bottenfrys
inf aktiv bottenfrysa
sup aktiv bottenfrusit

bottenfryst
pres_part nom bottenfrysande
pres_part gen bottenfrysandes
pret_part indef sg u nom bottenfrusen

bottenfryst
pret_part indef sg u gen bottenfrusens

bottenfrysts
pret_part indef sg n nom bottenfruset

bottenfryst
pret_part indef sg n gen bottenfrusets

bottenfrysts
pret_part indef pl nom bottenfrusna

bottenfrysta
pret_part indef pl gen bottenfrusnas

bottenfrystas
pret_part def sg no_masc nom bottenfrusna

bottenfrysta
pret_part def sg no_masc gen bottenfrusnas

bottenfrystas
pret_part def sg masc nom bottenfrusne

bottenfryste
pret_part def sg masc gen bottenfrusnes

bottenfrystes
pret_part def pl nom bottenfrusna

bottenfrysta
pret_part def pl gen bottenfrusnas

bottenfrystas
c bottenfrys

bottenfrys-
sms bottenfrys-

vb_4a_bära
base bära
pos vb
inflection table
pres ind aktiv bär
pres ind s-form bäres

bärs
pres konj aktiv bäre
pres konj s-form bäres
pret ind aktiv bar
pret ind s-form bars
pret konj aktiv bure
pret konj s-form bures
imper bär
inf aktiv bära
inf s-form bäras
sup aktiv burit
sup s-form burits
pres_part nom bärande
pres_part gen bärandes
pret_part indef sg u nom buren
pret_part indef sg u gen burens
pret_part indef sg n nom buret
pret_part indef sg n gen burets
pret_part indef pl nom burna
pret_part indef pl gen burnas
pret_part def sg no_masc nom burna
pret_part def sg no_masc gen burnas
pret_part def sg masc nom burne
pret_part def sg masc gen burnes
pret_part def pl nom burna
pret_part def pl gen burnas
c bär

bär-
sms bär-
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vb_4a_dricka
base dricka
pos vb
inflection table
pres ind aktiv dricker
pres ind s-form drickes

dricks
pres konj aktiv dricke
pres konj s-form drickes
pret ind aktiv drack
pret ind s-form dracks
pret konj aktiv drucke
pret konj s-form druckes
imper drick
inf aktiv dricka
inf s-form drickas
sup aktiv druckit
sup s-form druckits
pres_part nom drickande
pres_part gen drickandes
pret_part indef sg u nom drucken
pret_part indef sg u gen druckens
pret_part indef sg n nom drucket
pret_part indef sg n gen druckets
pret_part indef pl nom druckna
pret_part indef pl gen drucknas
pret_part def sg no_masc nom druckna
pret_part def sg no_masc gen drucknas
pret_part def sg masc nom druckne
pret_part def sg masc gen drucknes
pret_part def pl nom druckna
pret_part def pl gen drucknas
c drick

drick-
sms drick-

vb_4a_emotstå
base emotstå
pos vb
inflection table
pres ind aktiv emotstår
pres ind s-form emotstås
pret ind aktiv emotstod
pret ind s-form emotstods
pret konj aktiv emotstode
pret konj s-form emotstodes
imper emotstå
inf aktiv emotstå
inf s-form emotstås
sup aktiv emotstått
sup s-form emotståtts
pres_part nom emotstående
pres_part gen emotståendes
pret_part indef sg u nom emotstånden
pret_part indef sg u gen emotståndens
pret_part indef sg n nom emotståndet
pret_part indef sg n gen emotståndets
pret_part indef pl nom emotståndna
pret_part indef pl gen emotståndnas
pret_part def sg no_masc nom emotståndna
pret_part def sg no_masc gen emotståndnas
pret_part def sg masc nom emotståndne
pret_part def sg masc gen emotståndnes
pret_part def pl nom emotståndna
pret_part def pl gen emotståndnas
c emotstå

emotstå-
sms emotstå-
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vb_4a_falla
base falla
pos vb
inflection table
pres ind aktiv faller
pres ind s-form falles

falls
pres konj aktiv falle
pres konj s-form falles
pret ind aktiv föll
pret ind s-form fölls
pret konj aktiv fölle
pret konj s-form fölles
imper fall
inf aktiv falla
inf s-form fallas
sup aktiv fallit
sup s-form fallits
pres_part nom fallande
pres_part gen fallandes
pret_part indef sg u nom fallen
pret_part indef sg u gen fallens
pret_part indef sg n nom fallet
pret_part indef sg n gen fallets
pret_part indef pl nom fallna
pret_part indef pl gen fallnas
pret_part def sg no_masc nom fallna
pret_part def sg no_masc gen fallnas
pret_part def sg masc nom fallne
pret_part def sg masc gen fallnes
pret_part def pl nom fallna
pret_part def pl gen fallnas
c fall

fall-
sms fall-

vb_4a_fara
base fara
pos vb
inflection table
pres ind aktiv far
pres ind s-form fares

fars
pres konj aktiv fare
pres konj s-form fares
pret ind aktiv for
pret ind s-form fors
pret konj aktiv fore
pret konj s-form fores
imper far
inf aktiv fara
inf s-form faras
sup aktiv farit
sup s-form farits
pres_part nom farande
pres_part gen farandes
pret_part indef sg u nom faren
pret_part indef sg u gen farens
pret_part indef sg n nom faret
pret_part indef sg n gen farets
pret_part indef pl nom farna
pret_part indef pl gen farnas
pret_part def sg no_masc nom farna
pret_part def sg no_masc gen farnas
pret_part def sg masc nom farne
pret_part def sg masc gen farnes
pret_part def pl nom farna
pret_part def pl gen farnas
c far

far-
sms far-
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vb_4a_flyga
base flyga
pos vb
inflection table
pres ind aktiv flyger
pres ind s-form flyges

flygs
pres konj aktiv flyge
pres konj s-form flyges
pret ind aktiv flög
pret ind s-form flögs
pret konj aktiv flöge
pret konj s-form flöges
imper flyg
inf aktiv flyga
inf s-form flygas
sup aktiv flugit
sup s-form flugits
pres_part nom flygande
pres_part gen flygandes
pret_part indef sg u nom flugen
pret_part indef sg u gen flugens
pret_part indef sg n nom fluget
pret_part indef sg n gen flugets
pret_part indef pl nom flugna
pret_part indef pl gen flugnas
pret_part def sg no_masc nom flugna
pret_part def sg no_masc gen flugnas
pret_part def sg masc nom flugne
pret_part def sg masc gen flugnes
pret_part def pl nom flugna
pret_part def pl gen flugnas
c flyg

flyg-
sms flyg-

vb_4a_förgäta
base förgäta
pos vb
inflection table
pres ind aktiv förgäter
pres ind s-form förgätes

förgäts
pres konj aktiv förgäte
pres konj s-form förgätes
pret ind aktiv förgat
pret ind s-form förgats
pret konj aktiv förgate
pret konj s-form förgates
imper förgät
inf aktiv förgäta
inf s-form förgätas
sup aktiv förgätit
sup s-form förgätits
pres_part nom förgätande
pres_part gen förgätandes
pret_part indef sg u nom förgäten
pret_part indef sg u gen förgätens
pret_part indef sg n nom förgätet
pret_part indef sg n gen förgätets
pret_part indef pl nom förgätna
pret_part indef pl gen förgätnas
pret_part def sg no_masc nom förgätna
pret_part def sg no_masc gen förgätnas
pret_part def sg masc nom förgätne
pret_part def sg masc gen förgätnes
pret_part def pl nom förgätna
pret_part def pl gen förgätnas
c förgät

förgät-
sms förgät-
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vb_4a_ge
base ge
pos vb
inflection table
pres ind aktiv ger

giver
pres ind s-form gives

ges
givs

pres konj aktiv give
pres konj s-form gives
pret ind aktiv gav
pret ind s-form gavs
pret konj aktiv gåve
pret konj s-form gåves
imper ge

giv
inf aktiv ge

giva
inf s-form ges

givas
sup aktiv gett

givit
sup s-form getts

givits
pres_part nom geende

givande
pres_part gen geendes

givandes
pret_part indef sg u nom given
pret_part indef sg u gen givens
pret_part indef sg n nom givet
pret_part indef sg n gen givets
pret_part indef pl nom givna
pret_part indef pl gen givnas
pret_part def sg no_masc nom givna
pret_part def sg no_masc gen givnas
pret_part def sg masc nom givne
pret_part def sg masc gen givnes
pret_part def pl nom givna
pret_part def pl gen givnas
c giv

giv-
sms giv-

vb_4a_gå
base gå
pos vb
inflection table
pres ind aktiv går
pres ind s-form gås
pres konj aktiv gånge
pres konj s-form gånges
pret ind aktiv gick
pret ind s-form gicks
pret konj aktiv ginge
pret konj s-form ginges
imper gå
inf aktiv gå
inf s-form gås
sup aktiv gått
sup s-form gåtts
pres_part nom gående
pres_part gen gåendes
pret_part indef sg u nom gången
pret_part indef sg u gen gångens
pret_part indef sg n nom gånget
pret_part indef sg n gen gångets
pret_part indef pl nom gångna
pret_part indef pl gen gångnas
pret_part def sg no_masc nom gångna
pret_part def sg no_masc gen gångnas
pret_part def sg masc nom gångne
pret_part def sg masc gen gångnes
pret_part def pl nom gångna
pret_part def pl gen gångnas
c gå

gå-
sms gå-
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vb_4a_hålla
base hålla
pos vb
inflection table
pres ind aktiv håller
pres ind s-form hålles

hålls
pres konj aktiv hålle
pres konj s-form hålles
pret ind aktiv höll
pret ind s-form hölls
pret konj aktiv hölle
pret konj s-form hölles
imper håll
inf aktiv hålla
inf s-form hållas
sup aktiv hållit
sup s-form hållits
pres_part nom hållande
pres_part gen hållandes
pret_part indef sg u nom hållen
pret_part indef sg u gen hållens
pret_part indef sg n nom hållet
pret_part indef sg n gen hållets
pret_part indef pl nom hållna
pret_part indef pl gen hållnas
pret_part def sg no_masc nom hållna
pret_part def sg no_masc gen hållnas
pret_part def sg masc nom hållne
pret_part def sg masc gen hållnes
pret_part def pl nom hållna
pret_part def pl gen hållnas
c håll

håll-
sms håll-

vb_4a_komma
base komma
pos vb
inflection table
pres ind aktiv kommer
pres ind s-form koms

kommes
pres konj aktiv komme
pres konj s-form kommes
pret ind aktiv kom
pret ind s-form koms
pret konj aktiv komme
pret konj s-form kommes
imper kom
inf aktiv komma
inf s-form kommas
sup aktiv kommit
sup s-form kommits
pres_part nom kommande
pres_part gen kommandes
pret_part indef sg u nom kommen
pret_part indef sg u gen kommens
pret_part indef sg n nom kommet
pret_part indef sg n gen kommets
pret_part indef pl nom komna
pret_part indef pl gen komnas
pret_part def sg no_masc nom komna
pret_part def sg no_masc gen komnas
pret_part def sg masc nom komne
pret_part def sg masc gen komnes
pret_part def pl nom komna
pret_part def pl gen komnas
c kom

kom-
sms kom-
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vb_4a_missförstå
base missförstå
pos vb
inflection table
pres ind aktiv missförstår
pres ind s-form missförstås
pret ind aktiv missförstod
pret ind s-form missförstods
pret konj aktiv missförstode
pret konj s-form missförstodes
imper missförstå
inf aktiv missförstå
inf s-form missförstås
sup aktiv missförstådd
sup s-form missförstådds
pres_part nom missförstående
pres_part gen missförståendes
pret_part indef sg u nom missförstådd
pret_part indef sg u gen missförstådds
pret_part indef sg n nom missförstått
pret_part indef sg n gen missförståtts
pret_part indef pl nom missförstådda
pret_part indef pl gen missförståddas
pret_part def sg no_masc nom missförstådda
pret_part def sg no_masc gen missförståddas
pret_part def sg masc nom missförstådde
pret_part def sg masc gen missförståddes
pret_part def pl nom missförstådda
pret_part def pl gen missförståddas
c missförstå

missförstå-
sms missförstå-

vb_4a_rida
base rida
pos vb
inflection table
pres ind aktiv rider
pres ind s-form rides

rids
pres konj aktiv ride
pres konj s-form rides
pret ind aktiv red
pret ind s-form reds
pret konj aktiv ride
pret konj s-form rides
imper rid
inf aktiv rida
inf s-form ridas
sup aktiv ridit
sup s-form ridits
pres_part nom ridande
pres_part gen ridandes
pret_part indef sg u nom riden
pret_part indef sg u gen ridens
pret_part indef sg n nom ridet
pret_part indef sg n gen ridets
pret_part indef pl nom ridna
pret_part indef pl gen ridnas
pret_part def sg no_masc nom ridna
pret_part def sg no_masc gen ridnas
pret_part def sg masc nom ridne
pret_part def sg masc gen ridnes
pret_part def pl nom ridna
pret_part def pl gen ridnas
c rid

rid-
sms rid-
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vb_4a_se
base se
pos vb
inflection table
pres ind aktiv ser
pres ind s-form ses
pret ind aktiv såg
pret ind s-form sågs
pret konj aktiv såge
pret konj s-form såges
imper se
inf aktiv se
inf s-form ses
sup aktiv sett
sup s-form setts
pres_part nom seende
pres_part gen seendes
pret_part indef sg u nom sedd
pret_part indef sg u gen sedds
pret_part indef sg n nom sett
pret_part indef sg n gen setts
pret_part indef pl nom sedda
pret_part indef pl gen seddas
pret_part def sg no_masc nom sedda
pret_part def sg no_masc gen seddas
pret_part def sg masc nom sedde
pret_part def sg masc gen seddes
pret_part def pl nom sedda
pret_part def pl gen seddas
c se

se-
sms se-

vb_4a_skjuta
base skjuta
pos vb
inflection table
pres ind aktiv skjuter
pres ind s-form skjutes

skjuts
pres konj aktiv skjute
pres konj s-form skjutes
pret ind aktiv sköt
pret ind s-form sköts
pret konj aktiv sköte
pret konj s-form skötes
imper skjut
inf aktiv skjuta
inf s-form skjutas
sup aktiv skjutit
sup s-form skjutits
pres_part nom skjutande
pres_part gen skjutandes
pret_part indef sg u nom skjuten
pret_part indef sg u gen skjutens
pret_part indef sg n nom skjutet
pret_part indef sg n gen skjutets
pret_part indef pl nom skjutna
pret_part indef pl gen skjutnas
pret_part def sg no_masc nom skjutna
pret_part def sg no_masc gen skjutnas
pret_part def sg masc nom skjutne
pret_part def sg masc gen skjutnes
pret_part def pl nom skjutna
pret_part def pl gen skjutnas
c skjut

skjut-
sms skjut-
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vb_4a_slå
base slå
pos vb
inflection table
pres ind aktiv slår
pres ind s-form slås
pret ind aktiv slog
pret ind s-form slogs
pret konj aktiv sloge
pret konj s-form sloges
imper slå
inf aktiv slå
inf s-form slås
sup aktiv slagit
sup s-form slagits
pres_part nom slående
pres_part gen slåendes
pret_part indef sg u nom slagen
pret_part indef sg u gen slagens
pret_part indef sg n nom slaget
pret_part indef sg n gen slagets
pret_part indef pl nom slagna
pret_part indef pl gen slagnas
pret_part def sg no_masc nom slagna
pret_part def sg no_masc gen slagnas
pret_part def sg masc nom slagne
pret_part def sg masc gen slagnes
pret_part def pl nom slagna
pret_part def pl gen slagnas
c slå

slå-
sms slå-

vb_4a_stinga
base stinga
pos vb
inflection table
pres ind aktiv stinger
pres konj aktiv stinge
pres konj s-form stinges
pret konj aktiv stunge
pret konj s-form stunges
inf aktiv stinga
inf s-form stingas
sup aktiv stungit
sup s-form stungits
pres_part nom stingande
pres_part gen stingandes
pret_part indef sg u nom stungen
pret_part indef sg u gen stungens
pret_part indef sg n nom stunget
pret_part indef sg n gen stungets
pret_part indef pl nom stungna
pret_part indef pl gen stungnas
pret_part def sg no_masc nom stungna
pret_part def sg no_masc gen stungnas
pret_part def sg masc nom stungne
pret_part def sg masc gen stungnes
pret_part def pl nom stungna
pret_part def pl gen stungnas
c sting

sting-
sms sting-
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vb_4a_stjäla
base stjäla
pos vb
inflection table
pres ind aktiv stjäl
pres ind s-form stjäles

stjäls
pres konj aktiv stjäle
pres konj s-form stjäles
pret ind aktiv stal
pret ind s-form stals
pret konj aktiv stule
pret konj s-form stules
imper stjäl
inf aktiv stjäla
inf s-form stjälas
sup aktiv stulit
sup s-form stulits
pres_part nom stjälande
pres_part gen stjälandes
pret_part indef sg u nom stulen
pret_part indef sg u gen stulens
pret_part indef sg n nom stulet
pret_part indef sg n gen stulets
pret_part indef pl nom stulna
pret_part indef pl gen stulnas
pret_part def sg no_masc nom stulna
pret_part def sg no_masc gen stulnas
pret_part def sg masc nom stulne
pret_part def sg masc gen stulnes
pret_part def pl nom stulna
pret_part def pl gen stulnas
c stjäl

stjäl-
sms stjäl-

vb_4a_svära
base svära
pos vb
inflection table
pres ind aktiv svär

svärjer
pres ind s-form sväres

svärs
pres konj aktiv svärje

sväre
pres konj s-form svärjes

sväres
pret ind aktiv svor
pret ind s-form svors
pret konj aktiv svure
pret konj s-form svures
imper svär
inf aktiv svära

svärja
inf s-form sväras

svärjas
sup aktiv svurit
sup s-form svurits
pres_part nom svärande

svärjande
pres_part gen svärandes

svärjandes
pret_part indef sg u nom svuren
pret_part indef sg u gen svurens
pret_part indef sg n nom svuret
pret_part indef sg n gen svurets
pret_part indef pl nom svurna
pret_part indef pl gen svurnas
pret_part def sg no_masc nom svurna
pret_part def sg no_masc gen svurnas
pret_part def sg masc nom svurne
pret_part def sg masc gen svurnes
pret_part def pl nom svurna
pret_part def pl gen svurnas
c svär

svär-
sms svär-

226



vb_4a_ta
base ta
pos vb
inflection table
pres ind aktiv tar

tager
pres ind s-form tas

tages
tags

pres konj aktiv tage
pres konj s-form tages
pret ind aktiv tog
pret ind s-form togs
pret konj aktiv toge
pret konj s-form toges
imper ta

tag
inf aktiv ta

taga
inf s-form tas

tagas
sup aktiv tagit
sup s-form tagits
pres_part nom tagande
pres_part gen tagandes
pret_part indef sg u nom tagen
pret_part indef sg u gen tagens
pret_part indef sg n nom taget
pret_part indef sg n gen tagets
pret_part indef pl nom tagna
pret_part indef pl gen tagnas
pret_part def sg no_masc nom tagna
pret_part def sg no_masc gen tagnas
pret_part def sg masc nom tagne
pret_part def sg masc gen tagnes
pret_part def pl nom tagna
pret_part def pl gen tagnas
c tag

tag-
sms tag-

vb_4a_tillåta
base tillåta
pos vb
inflection table
pres ind aktiv tillåter
pres ind s-form tillåtes

tillåts
pres konj aktiv tillåte
pres konj s-form tillåtes
pret ind aktiv tillät
pret ind s-form tilläts
pret konj aktiv tillåte
pret konj s-form tillåtes
imper tillåt
inf aktiv tillåta
inf s-form tillåtas
sup aktiv tillåtit
sup s-form tillåtits
pres_part nom tillåtande
pres_part gen tillåtandes
pret_part indef sg u nom tillåten
pret_part indef sg u gen tillåtens
pret_part indef sg n nom tillåtet
pret_part indef sg n gen tillåtets
pret_part indef pl nom tillåtna
pret_part indef pl gen tillåtnas
pret_part def sg no_masc nom tillåtna
pret_part def sg no_masc gen tillåtnas
pret_part def sg masc nom tillåtne
pret_part def sg masc gen tillåtnes
pret_part def pl nom tillåtna
pret_part def pl gen tillåtnas
c tillåt

tillåt-
sms tillåt-
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vb_4a_äta
base äta
pos vb
inflection table
pres ind aktiv äter
pres ind s-form ätes

äts
pres konj aktiv äte
pres konj s-form ätes
pret ind aktiv åt
pret ind s-form åts
pret konj aktiv åte
pret konj s-form åtes
imper ät
inf aktiv äta
inf s-form ätas
sup aktiv ätit
sup s-form ätits
pres_part nom ätande
pres_part gen ätandes
pret_part indef sg u nom äten
pret_part indef sg u gen ätens
pret_part indef sg n nom ätet
pret_part indef sg n gen ätets
pret_part indef pl nom ätna
pret_part indef pl gen ätnas
pret_part def sg no_masc nom ätna
pret_part def sg no_masc gen ätnas
pret_part def sg masc nom ätne
pret_part def sg masc gen ätnes
pret_part def pl nom ätna
pret_part def pl gen ätnas
c ät

ät-
sms ät-

vb_4d_vederfås
base vederfås
pos vb
inflection table
inf s-form vederfås
sup s-form vederfåtts
c vederfå

vederfå-
sms vederfå-

vb_4m_angå
base angå
pos vb
inflection table
pres ind aktiv angår
pres ind s-form angås
pret ind aktiv angick
pret ind s-form angicks
pret konj aktiv anginge
pret konj s-form anginges
imper angå
inf aktiv angå
inf s-form angås
sup aktiv angått
sup s-form angåtts
pres_part nom angående
pres_part gen angåendes
c angå

angå-
sms angå-
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vb_4m_bekomma
base bekomma
pos vb
inflection table
pres ind aktiv bekommer
pres konj aktiv bekomme
pres konj s-form bekommes
pret ind aktiv bekom
pret ind s-form bekoms
pret konj aktiv bekomme
pret konj s-form bekommes
inf aktiv bekomma
inf s-form bekommas
sup aktiv bekommit
sup s-form bekommits
pres_part nom bekommande
pres_part gen bekommandes
c bekom

bekom-
sms bekom-

vb_4m_erfara
base erfara
pos vb
inflection table
pres ind aktiv erfar
pres ind s-form erfars
pres konj aktiv erfare
pres konj s-form erfares
pret ind aktiv erfor
pret ind s-form erfors
pret konj aktiv erfore
pret konj s-form erfores
imper erfar
inf aktiv erfara
inf s-form erfaras
sup aktiv erfarit
sup s-form erfarits
pres_part nom erfarande
pres_part gen erfarandes
c erfar

erfar-
sms erfar-

vb_4m_förevara
base förevara
pos vb
inflection table
pret ind aktiv förevar
pret ind s-form förevars
inf aktiv förevara
inf s-form förevaras
sup aktiv förevarit
sup s-form förevarits
pres_part nom förevarande
pres_part gen förevarandes
c förevar

förevar-
sms förevar-

vb_4m_förslå
base förslå
pos vb
inflection table
pres ind aktiv förslår
pres ind s-form förslås
pres konj aktiv förslåge
pres konj s-form förslåges
pret ind aktiv förslog
pret ind s-form förslogs
pret konj aktiv försloe
pret konj s-form försloes
imper förslå
inf aktiv förslå
inf s-form förslås
sup aktiv förslagit
sup s-form förslagits
pres_part nom förslående
pres_part gen förslåendes
c förslå

förslå-
sms förslå-
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vb_4m_gråta
base gråta
pos vb
inflection table
pres ind aktiv gråter
pres ind s-form gråtes

gråts
pres konj aktiv gråte
pres konj s-form gråtes
pret ind aktiv grät
pret ind s-form gräts
pret konj aktiv gräte
pret konj s-form grätes
imper gråt
inf aktiv gråta
inf s-form gråtas
sup aktiv gråtit
sup s-form gråtits
pres_part nom gråtande
pres_part gen gråtandes
c gråt

gråt-
sms gråt-

vb_4m_innebära
base innebära
pos vb
inflection table
pres ind aktiv innebär
pres ind s-form innebäres

innebärs
pres konj aktiv innebäre
pres konj s-form innebäres
pret ind aktiv innebar
pret ind s-form innebars
pret konj aktiv innebure
pret konj s-form innebures
imper innebär
inf aktiv innebära
inf s-form innebäras
sup aktiv inneburit
sup s-form inneburits
pres_part nom innebärande
pres_part gen innebärandes
c innebär

innebär-
sms innebär-

vb_4m_le
base le
pos vb
inflection table
pres ind aktiv ler
pres ind s-form les
pret ind aktiv log
pret ind s-form logs
pret konj aktiv loge
pret konj s-form loges
imper le
inf aktiv le
inf s-form les
sup aktiv lett
sup s-form letts
pres_part nom leende
pres_part gen leendes
c le

le-
sms le-
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vb_4m_ligga
base ligga
pos vb
inflection table
pres ind aktiv ligger
pres ind s-form ligges

liggs
pres konj aktiv ligge
pres konj s-form ligges
pret ind aktiv låg
pret ind s-form lågs
pret konj aktiv lågge
pret konj s-form lågges
imper ligg
inf aktiv ligga
inf s-form liggas
sup aktiv legat
sup s-form legats
pres_part nom liggande
pres_part gen liggandes
c ligg

ligg-
sms ligg-

vb_4m_ljuda
base ljuda
pos vb
inflection table
pres ind aktiv ljuder
pres ind s-form ljuds
pres konj aktiv ljude
pres konj s-form ljudes
pret ind aktiv ljöd
pret ind s-form ljöds
pret konj aktiv ljöde
pret konj s-form ljödes
imper ljud
inf aktiv ljuda
inf s-form ljudas
sup aktiv ljudit
sup s-form ljudits
pres_part nom ljudande
pres_part gen ljudandes
c ljud

ljud-
sms ljud-
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vb_4m_ryta
base ryta
pos vb
inflection table
pres ind aktiv ryter
pres ind s-form rytes

ryts
pres konj aktiv ryte
pres konj s-form rytes
pret ind aktiv röt
pret ind s-form röts
pret konj aktiv rute
pret konj s-form rutes
imper ryt
inf aktiv ryta
inf s-form rytas
sup aktiv rutit
sup s-form rutits
pres_part nom rytande
pres_part gen rytandes
c ryt

ryt-
sms ryt-

vb_4m_sitta
base sitta
pos vb
inflection table
pres ind aktiv sitter
pres ind s-form sittes

sitts
pres konj aktiv sitte
pres konj s-form sittes
pret ind aktiv satt
pret ind s-form satts
pret konj aktiv sutte
pret konj s-form suttes
imper sitt
inf aktiv sitta
inf s-form sittas
sup aktiv suttit
sup s-form suttits
pres_part nom sittande
pres_part gen sittandes
c sitt

sitt-
sms sitt-
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vb_4m_skåpäta
base skåpäta
pos vb
inflection table
pres ind aktiv skåpät
pres ind s-form skåpätes

skåpäts
pres konj aktiv skåpäte
pres konj s-form skåpätes
pret ind aktiv skåpåt
pret ind s-form skåpåts
pret konj aktiv skåpåte
pret konj s-form skåpåtes
imper skåpät
inf aktiv skåpäta
inf s-form skåpätas
sup aktiv skåpätit
sup s-form skåpätits
pres_part nom skåpätande
pres_part gen skåpätandes
c skåpät

skåpät-
sms skåpät-

vb_4m_småsvära
base småsvära
pos vb
inflection table
pres ind aktiv småsvär

småsvärjer
pres ind s-form småsväres

småsvärs
pres konj aktiv småsväre
pres konj s-form småsväres
pret ind aktiv småsvor
pret ind s-form småsvors
pret konj aktiv småsvure
pret konj s-form småsvures
imper småsvär
inf aktiv småsvära

småsvärja
inf s-form småsväras

småsvärjas
sup aktiv småsvurit
sup s-form småsvurits
pres_part nom småsvärande

småsvärjande
pres_part gen småsvärandes

småsvärjandes
c småsvär

småsvärj
småsvär-
småsvärj-

sms småsvär-
småsvärj-
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vb_4m_sova
base sova
pos vb
inflection table
pres ind aktiv sover
pres ind s-form sovs
pres konj aktiv sove
pres konj s-form soves
pret ind aktiv sov
pret ind s-form sovs
pret konj aktiv sove
pret konj s-form soves
imper sov
inf aktiv sova
inf s-form sovas
sup aktiv sovit
sup s-form sovits
pres_part nom sovande
pres_part gen sovandes
c sov

sov-
sms sov-

vb_4m_stå
base stå
pos vb
inflection table
pres ind aktiv står
pres ind s-form stås
pret ind aktiv stod
pret ind s-form stods
pret konj aktiv stode
pret konj s-form stodes
imper stå
inf aktiv stå
inf s-form stås
sup aktiv stått
sup s-form ståtts
pres_part nom stående
pres_part gen ståendes
c stå

stå-
sms stå-

vb_4m_svälta_1
base svälta
pos vb
inflection table
pres ind aktiv svälter
pres ind s-form svälts
pres konj aktiv svälte
pres konj s-form svältes
pret ind aktiv svalt
pret ind s-form svalts
pret konj aktiv svulte
pret konj s-form svultes
imper svält
inf aktiv svälta
inf s-form svältas
sup aktiv svultit
sup s-form svultits
pres_part nom svältande
pres_part gen svältandes
c svält

svält-
sms svält-

vb_4m_vara
base vara
pos vb
inflection table
pres ind aktiv är
pres konj aktiv vare
pres konj s-form vares
pret ind aktiv var
pret ind s-form vars
pret konj aktiv vore
pret konj s-form vores
inf aktiv vara
inf s-form varas
sup aktiv varit
sup s-form varits
pres_part nom varande
pres_part gen varandes
c var

var-
sms var-
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vb_4m_vina
base vina
pos vb
inflection table
pres ind aktiv viner
pres ind s-form vines

vins
pres konj aktiv vine
pres konj s-form vines
pret ind aktiv ven
pret ind s-form vens
pret konj aktiv vine
pret konj s-form vines
imper vin
inf aktiv vina
inf s-form vinas
sup aktiv vinit
sup s-form vinits
pres_part nom vinande
pres_part gen vinandes
c vin

vin-
sms vin-

vb_4s_bitas
base bitas
pos vb
inflection table
pres ind s-form bits
pret ind s-form bets
imper bits
inf s-form bitas
sup s-form bitits

vb_4s_finnas
base finnas
pos vb
inflection table
pres ind s-form finns

finnes
pret ind s-form fanns
imper finns

finnes
inf s-form finnas
sup s-form funnits

vb_4s_hållas
base hållas
pos vb
inflection table
pres ind s-form hålls
pret ind s-form hölls
imper hålls
inf s-form hållas
sup s-form hållits

vb_4s_munhuggas
base munhuggas
pos vb
inflection table
pres ind s-form munhuggs

munhugges
pret ind s-form munhöggs
imper munhuggs

munhugges
inf s-form munhuggas
sup s-form munhuggits

vb_4s_slåss
base slåss
pos vb
inflection table
pres ind s-form slåss
pret ind s-form slogs
imper slåss
inf s-form slåss
sup s-form slagits
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vb_4s_tas
base tas
pos vb
inflection table
pres ind s-form tas
pret ind s-form togs
imper tas
inf s-form tas
sup s-form tagits

vb_4s_umgås
base umgås
pos vb
inflection table
pres ind s-form umgås
pret ind s-form umgicks
imper umgås
inf s-form umgås
sup s-form umgåtts

vb_4s_vederfaras
base vederfaras
pos vb
inflection table
pres ind s-form vederfars
pret ind s-form vederfors
imper vederfars
inf s-form vederfaras
sup s-form vederfarits

vb_id_månde
base månde
pos vb
inflection table
pret ind aktiv månde

vb_ik_bevare
base bevare
pos vb
inflection table
pres konj aktiv bevare

vb_oa_varda
base varda
pos vb
inflection table
pres ind aktiv varder
pret ind aktiv varde
imper varda
inf aktiv varda
sup aktiv vart
pres_part nom vardande
pres_part gen vardandes
pret_part indef sg u nom vorden
pret_part indef sg u gen vordens
pret_part indef sg n nom vordet
pret_part indef sg n gen vordets
pret_part indef pl nom vordna
pret_part indef pl gen vordnas
pret_part def sg no_masc nom vordna
pret_part def sg no_masc gen vordnas
pret_part def sg masc nom vordne
pret_part def sg masc gen vordnes
pret_part def pl nom vordna
pret_part def pl gen vordnas
c vard

vard-
sms vard-

vb_om_heta
base heta
pos vb
inflection table
pres ind aktiv heter
pret ind aktiv hette
imper het
inf aktiv heta
sup aktiv hetat
pres_part nom hetande
pres_part gen hetandes
c het

het-
sms het-
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vb_om_kunna
base kunna
pos vb
inflection table
pres ind aktiv kan
pret ind aktiv kunde
inf aktiv kunna
sup aktiv kunnat
pres_part nom kunnande
pres_part gen kunnandes
c kunn

kunn-
sms kunn-

vb_om_måste
base måste
pos vb
inflection table
pres ind aktiv måste
pret ind aktiv måste
imper måsta
inf aktiv måsta
sup aktiv måst
pres_part nom måstande
pres_part gen måstandes
c måst

måst-
sms måst-

vb_om_skola
base skola
pos vb
inflection table
pres ind aktiv ska

skall
pret ind aktiv skulle
imper skola
inf aktiv skola
sup aktiv skolat
pres_part nom skolande
pres_part gen skolandes
c skol

skol-
sms skol-

vb_om_veta
base veta
pos vb
inflection table
pres ind aktiv vet
pres konj aktiv vete
pret ind aktiv visste
imper vet
inf aktiv veta
sup aktiv vetat
pres_part nom vetande
pres_part gen vetandes
c vet

vet-
sms vet-

vb_om_vilja
base vilja
pos vb
inflection table
pres ind aktiv vill
pret ind aktiv ville
imper vilja
inf aktiv vilja
sup aktiv velat
pres_part nom viljande
pres_part gen viljandes
c vilj

vilj-
sms vilj-
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vb_va_begrava
base begrava
pos vb
inflection table
pres ind aktiv begraver
pres ind s-form begraves

begravs
pres konj aktiv begrave
pres konj s-form begraves
pret ind aktiv begrov

begravde
pret ind s-form begrovs

begravdes
pret konj aktiv begrove
pret konj s-form begroves
imper begrav
inf aktiv begrava
inf s-form begravas
sup aktiv begravt

begravit
sup s-form begravts

begravits
pres_part nom begravande
pres_part gen begravandes
pret_part indef sg u nom begraven

begravd
pret_part indef sg u gen begravens

begravds
pret_part indef sg n nom begravet

begravt
pret_part indef sg n gen begravets

begravts
pret_part indef pl nom begravna

begravda
pret_part indef pl gen begravnas

begravdas
pret_part def sg no_masc nom begravna

begravda
pret_part def sg no_masc gen begravnas

begravdas
pret_part def sg masc nom begravne

begravde
pret_part def sg masc gen begravnes

begravdes
pret_part def pl nom begravna

begravda
pret_part def pl gen begravnas

begravdas
c begrav

begrav-
sms begrav-

vb_va_besluta
base besluta
pos vb
inflection table
pres ind aktiv beslutar
pres ind s-form beslutas
pres konj aktiv beslute
pres konj s-form beslutes
pret ind aktiv beslöt

beslutade
pret ind s-form beslöts

beslutades
pret konj aktiv beslöte
pret konj s-form beslötes
imper besluta
inf aktiv besluta
inf s-form beslutas
sup aktiv beslutat

beslutit
sup s-form beslutats

beslutits
pres_part nom beslutande
pres_part gen beslutandes
pret_part indef sg u nom besluten

beslutad
pret_part indef sg u gen beslutens

beslutads
pret_part indef sg n nom beslutet

beslutat
pret_part indef sg n gen beslutets

beslutats
pret_part indef pl nom beslutna

beslutade
pret_part indef pl gen beslutnas

beslutades
pret_part def sg no_masc nom beslutna

beslutade
pret_part def sg no_masc gen beslutnas

beslutades
pret_part def sg masc nom beslutne

beslutade
pret_part def sg masc gen beslutnes

beslutades
pret_part def pl nom beslutna

beslutade
pret_part def pl gen beslutnas

beslutades
c beslut

beslut-
sms beslut-
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vb_va_bestrida
base bestrida
pos vb
inflection table
pres ind aktiv bestrider
pres ind s-form bestrides

bestrids
pres konj aktiv bestride
pres konj s-form bestrides
pret ind aktiv bestred

bestridde
pret ind s-form bestreds

bestriddes
pret konj aktiv bestrede
pret konj s-form bestredes
imper bestrid
inf aktiv bestrida
inf s-form bestridas
sup aktiv bestritt

bestridit
sup s-form bestritts

bestridits
pres_part nom bestridande
pres_part gen bestridandes
pret_part indef sg u nom bestriden

bestridd
pret_part indef sg u gen bestridens

bestridds
pret_part indef sg n nom bestridet

bestritt
pret_part indef sg n gen bestridets

bestritts
pret_part indef pl nom bestridna

bestridda
pret_part indef pl gen bestridnas

bestriddas
pret_part def sg no_masc nom bestridna

bestridda
pret_part def sg no_masc gen bestridnas

bestriddas
pret_part def sg masc nom bestridne

bestridde
pret_part def sg masc gen bestridnes

bestriddes
pret_part def pl nom bestridna

bestridda
pret_part def pl gen bestridnas

bestriddas
c bestrid

bestrid-
sms bestrid-

vb_va_besvärja
base besvärja
pos vb
inflection table
pres ind aktiv besvärjer

besvär
pres ind s-form besvärjes

besvärjs
pres konj aktiv besvärje
pres konj s-form besvärjes
pret ind aktiv besvor

besvärjde
pret ind s-form besvors

besvärjdes
pret konj aktiv besvure
pret konj s-form besvures
imper besvärj
inf aktiv besvärja

besvära
inf s-form besvärjas

besväras
sup aktiv besvurit

besvärjt
sup s-form besvurits

besvärjts
pres_part nom besvärjande

besvärande
pres_part gen besvärjandes

besvärandes
pret_part indef sg u nom besvärjd

besvuren
pret_part indef sg u gen besvärjds

besvurens
pret_part indef sg n nom besvärjt

besvuret
pret_part indef sg n gen besvärjts

besvurets
pret_part indef pl nom besvärjda

besvurna
pret_part indef pl gen besvärjdas

besvurnas
pret_part def sg no_masc nom besvärjda

besvurna
pret_part def sg no_masc gen besvärjdas

besvurnas
pret_part def sg masc nom besvärjde

besvurne
pret_part def sg masc gen besvärjdes

besvurnes
pret_part def pl nom besvärjda

besvurna
pret_part def pl gen besvärjdas

besvurnas
c besvärj

besvär
besvärj-
besvär-

sms besvärj-
besvär-
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vb_va_bringa
base bringa
pos vb
inflection table
pres ind aktiv bringar
pres ind s-form bringas
pret ind aktiv bragte

bringade
pret ind s-form bragtes

bringades
imper bringa
inf aktiv bringa
inf s-form bringas
sup aktiv bragt

bringat
sup s-form bragts

bringats
pres_part nom bringande
pres_part gen bringandes
pret_part indef sg u nom bringad
pret_part indef sg u gen bringads
pret_part indef sg n nom bringat
pret_part indef sg n gen bringats
pret_part indef pl nom bringade
pret_part indef pl gen bringades
pret_part def sg no_masc nom bringade
pret_part def sg no_masc gen bringades
pret_part def sg masc nom bringade
pret_part def sg masc gen bringades
pret_part def pl nom bringade
pret_part def pl gen bringades
c bring

bring-
sms bring-

vb_va_framtvinga
base framtvinga
pos vb
inflection table
pres ind aktiv framtvingar
pres ind s-form framtvingas
pres konj aktiv framtvinge
pres konj s-form framtvinges
pret ind aktiv framtvingade
pret ind s-form framtvingades
pret konj aktiv framtvunge
pret konj s-form framtvunges
imper framtvinga
inf aktiv framtvinga
inf s-form framtvingas
sup aktiv framtvungit

framtvingat
sup s-form framtvungits

framtvingats
pres_part nom framtvingande
pres_part gen framtvingandes
pret_part indef sg u nom framtvungen

framtvingad
pret_part indef sg u gen framtvungens

framtvingads
pret_part indef sg n nom framtvunget

framtvingat
pret_part indef sg n gen framtvungets

framtvingats
pret_part indef pl nom framtvungna

framtvingade
pret_part indef pl gen framtvungnas

framtvingades
pret_part def sg no_masc nom framtvungna

framtvingade
pret_part def sg no_masc gen framtvungnas

framtvingades
pret_part def sg masc nom framtvungne

framtvingade
pret_part def sg masc gen framtvungnes

framtvingades
pret_part def pl nom framtvungna

framtvingade
pret_part def pl gen framtvungnas

framtvingades
c framtving

framtving-
sms framtving-
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vb_va_frysa
base frysa
pos vb
inflection table
pres ind aktiv fryser
pres ind s-form frys
pres konj aktiv fryse
pres konj s-form fryses
pret ind aktiv fryste

frös
pret ind s-form frystes

frös
pret konj aktiv fruse
pret konj s-form fruses
imper frys
inf aktiv frysa
inf s-form frysas
sup aktiv frusit

fryst
sup s-form frusits

frysts
pres_part nom frysande
pres_part gen frysandes
pret_part indef sg u nom frusen

fryst
pret_part indef sg u gen frusens

frysts
pret_part indef sg n nom fruset

fryst
pret_part indef sg n gen frusets

frysts
pret_part indef pl nom frusna

frysta
pret_part indef pl gen frusnas

frystas
pret_part def sg no_masc nom frusna

frysta
pret_part def sg no_masc gen frusnas

frystas
pret_part def sg masc nom frusne

fryste
pret_part def sg masc gen frusnes

frystes
pret_part def pl nom frusna

frysta
pret_part def pl gen frusnas

frystas
c frys

frys-
sms frys-

vb_va_förlöpa
base förlöpa
pos vb
inflection table
pres ind aktiv förlöper
pres konj aktiv förlöpe
pret ind aktiv förlöpte
pret konj aktiv förlupe
imper förlöp
inf aktiv förlöpa
sup aktiv förlupit

förlöpt
pres_part nom förlöpande
pres_part gen förlöpandes
pret_part indef sg u nom förlupen

förlöpt
pret_part indef sg u gen förlupens

förlöpts
pret_part indef sg n nom förlupet

förlöpt
pret_part indef sg n gen förlupets

förlöpts
pret_part indef pl nom förlupna

förlöpta
pret_part indef pl gen förlupnas

förlöptas
pret_part def sg no_masc nom förlupna

förlöpta
pret_part def sg no_masc gen förlupnas

förlöptas
pret_part def sg masc nom förlupne

förlöpte
pret_part def sg masc gen förlupnes

förlöptes
pret_part def pl nom förlupna

förlöpta
pret_part def pl gen förlupnas

förlöptas
c förlöp

förlöp-
sms förlöp-
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vb_va_förmäla
base förmäla
pos vb
inflection table
pres ind aktiv förmäler
pres ind s-form förmäles

förmäls
pret ind aktiv förmälte

förmälde
pret ind s-form förmältes

förmäldes
imper förmäl
inf aktiv förmäla
inf s-form förmälas
sup aktiv förmält
sup s-form förmälts
pres_part nom förmälande
pres_part gen förmälandes
pret_part indef sg u nom förmäld
pret_part indef sg u gen förmälds
pret_part indef sg n nom förmält
pret_part indef sg n gen förmälts
pret_part indef pl nom förmälda
pret_part indef pl gen förmäldas
pret_part def sg no_masc nom förmälda
pret_part def sg no_masc gen förmäldas
pret_part def sg masc nom förmälde
pret_part def sg masc gen förmäldes
pret_part def pl nom förmälda
pret_part def pl gen förmäldas
c förmäl

förmäl-
sms förmäl-

vb_va_förse
base förse
pos vb
inflection table
pres ind aktiv förser
pres ind s-form förses
pret ind aktiv försåg

försedde
pret ind s-form försågs

förseddes
imper förse
inf aktiv förse
inf s-form förses
sup aktiv försett
sup s-form försetts
pres_part nom förseende
pres_part gen förseendes
pret_part indef sg u nom försedd
pret_part indef sg u gen försedds
pret_part indef sg n nom försett
pret_part indef sg n gen försetts
pret_part indef pl nom försedda
pret_part indef pl gen förseddas
pret_part def sg no_masc nom försedda
pret_part def sg no_masc gen förseddas
pret_part def sg masc nom försedde
pret_part def sg masc gen förseddes
pret_part def pl nom försedda
pret_part def pl gen förseddas
c förse

förse-
sms förse-
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vb_va_gälda
base gälda
pos vb
inflection table
pres ind aktiv gäldar
pres ind s-form gäldas
pres konj aktiv gälde
pres konj s-form gäldes
pret ind aktiv gäldade
pret ind s-form gäldades
pret konj aktiv gulde
pret konj s-form guldes
imper gälda
inf aktiv gälda
inf s-form gäldas
sup aktiv gäldat
sup s-form gäldats
pres_part nom gäldande
pres_part gen gäldandes
pret_part indef sg u nom gulden

gäldad
pret_part indef sg u gen guldens

gäldads
pret_part indef sg n nom guldet

gäldat
pret_part indef sg n gen guldets

gäldats
pret_part indef pl nom guldna

gäldade
pret_part indef pl gen guldnas

gäldades
pret_part def sg no_masc nom guldna

gäldade
pret_part def sg no_masc gen guldnas

gäldades
pret_part def sg masc nom guldne

gäldade
pret_part def sg masc gen guldnes

gäldades
pret_part def pl nom guldna

gäldade
pret_part def pl gen guldnas

gäldades
c gäld

gäld-
sms gäld-

vb_va_gälla_kastrera
base gälla
pos vb
inflection table
pres ind aktiv gäller
pres ind s-form gälles

gälls
pret ind aktiv gällde

gällade
pret ind s-form gälldes

gällades
imper gäll
inf aktiv gälla
inf s-form gällas
sup aktiv gällt

gällat
sup s-form gällts

gällats
pres_part nom gällande
pres_part gen gällandes
pret_part indef sg u nom gälld

gällad
pret_part indef sg u gen gällds

gällads
pret_part indef sg n nom gällt

gällat
pret_part indef sg n gen gällts

gällats
pret_part indef pl nom gällda

gällade
pret_part indef pl gen gälldas

gällades
pret_part def sg no_masc nom gällda

gällade
pret_part def sg no_masc gen gälldas

gällades
pret_part def sg masc nom gällde

gällade
pret_part def sg masc gen gälldes

gällades
pret_part def pl nom gällda

gällade
pret_part def pl gen gälldas

gällades
c gäll

gäll-
sms gäll-243



vb_va_klyva
base klyva
pos vb
inflection table
pres ind aktiv klyver
pres ind s-form klyves

klyvs
pres konj aktiv klyve
pres konj s-form klyves
pret ind aktiv klöv
pret ind s-form klövs
pret konj aktiv klöve
pret konj s-form klöves
imper klyv
inf aktiv klyva
inf s-form klyvas
sup aktiv kluvit

klyvit
klyvt

sup s-form kluvits
klyvits
klyvts

pres_part nom klyvande
pres_part gen klyvandes
pret_part indef sg u nom kluven
pret_part indef sg u gen kluvens
pret_part indef sg n nom kluvet
pret_part indef sg n gen kluvets
pret_part indef pl nom kluvna
pret_part indef pl gen kluvnas
pret_part def sg no_masc nom kluvna
pret_part def sg no_masc gen kluvnas
pret_part def sg masc nom kluvne
pret_part def sg masc gen kluvnes
pret_part def pl nom kluvna
pret_part def pl gen kluvnas
c klyv

klyv-
sms klyv-

vb_va_klä
base klä
pos vb
inflection table
pres ind aktiv klär

kläder
pres ind s-form kläs

kläds
pret ind aktiv klädde
pret ind s-form kläddes
imper klä

kläd
inf aktiv kläda

klä
inf s-form klädas

kläs
sup aktiv klätt
sup s-form klätts
pres_part nom klädande

kläende
pres_part gen klädandes

kläendes
pret_part indef sg u nom klädd
pret_part indef sg u gen klädds
pret_part indef sg n nom klätt
pret_part indef sg n gen klätts
pret_part indef pl nom klädda
pret_part indef pl gen kläddas
pret_part def sg no_masc nom klädda
pret_part def sg no_masc gen kläddas
pret_part def sg masc nom klädde
pret_part def sg masc gen kläddes
pret_part def pl nom klädda
pret_part def pl gen kläddas
c kläd

klä
kläd-
klä-

sms kläd-
klä-
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vb_va_koka
base koka
pos vb
inflection table
pres ind aktiv kokar

koker
pres ind s-form kokas

koks
kokes

pret ind aktiv kokade
kokte

pret ind s-form kokades
koktes

imper koka
kok

inf aktiv koka
inf s-form kokas
sup aktiv kokat

kokt
sup s-form kokats

kokts
pres_part nom kokande
pres_part gen kokandes
pret_part indef sg u nom kokad

kokt
pret_part indef sg u gen kokads

kokts
pret_part indef sg n nom kokat

kokt
pret_part indef sg n gen kokats

kokts
pret_part indef pl nom kokade

kokta
pret_part indef pl gen kokades

koktas
pret_part def sg no_masc nom kokade

kokta
pret_part def sg no_masc gen kokades

koktas
pret_part def sg masc nom kokade

kokte
pret_part def sg masc gen kokades

koktes
pret_part def pl nom kokade

kokta
pret_part def pl gen kokades

koktas
c kok

kok-
sms kok-

vb_va_kväda
base kväda
pos vb
inflection table
pres ind aktiv kväder
pres ind s-form kväds
pres konj aktiv kväde
pres konj s-form kvädes
pret ind aktiv kvad

kvädde
pret ind s-form kvads

kväddes
pret konj aktiv kvade
pret konj s-form kvades
imper kväd
inf aktiv kväda
inf s-form kvädas
sup aktiv kvädit
sup s-form kvädits
pres_part nom kvädande
pres_part gen kvädandes
pret_part indef sg u nom kväden
pret_part indef sg u gen kvädens
pret_part indef sg n nom kvädet
pret_part indef sg n gen kvädets
pret_part indef pl nom kvädna
pret_part indef pl gen kvädnas
pret_part def sg no_masc nom kvädna
pret_part def sg no_masc gen kvädnas
pret_part def sg masc nom kvädne
pret_part def sg masc gen kvädnes
pret_part def pl nom kvädna
pret_part def pl gen kvädnas
c kväd

kväd-
sms kväd-
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vb_va_lyda
base lyda
pos vb
inflection table
pres ind aktiv lyder
pres ind s-form lydes

lyds
pres konj aktiv lyde
pres konj s-form lydes
pret ind aktiv lydde

löd
pret ind s-form lyddes

löds
pret konj aktiv löde
pret konj s-form lödes
imper lyd
inf aktiv lyda
inf s-form lydas
sup aktiv lytt
sup s-form lytts
pres_part nom lydande
pres_part gen lydandes
pret_part indef sg u nom lydd
pret_part indef sg u gen lydds
pret_part indef sg n nom lytt
pret_part indef sg n gen lytts
pret_part indef pl nom lydda
pret_part indef pl gen lyddas
pret_part def sg no_masc nom lydda
pret_part def sg no_masc gen lyddas
pret_part def sg masc nom lydde
pret_part def sg masc gen lyddes
pret_part def pl nom lydda
pret_part def pl gen lyddas
c lyd

lyd-
sms lyd-

vb_va_löpa
base löpa
pos vb
inflection table
pres ind aktiv löper
pres ind s-form löpes

löps
pres konj aktiv löpe
pres konj s-form löpes
pret ind aktiv löpte

lopp
pret ind s-form löptes

lopps
pret konj aktiv lupe
pret konj s-form lupes
imper löp
inf aktiv löpa
inf s-form löpas
sup aktiv löpt

lupit
sup s-form löpts

lupits
pres_part nom löpande
pres_part gen löpandes
pret_part indef sg u nom lupen

löpt
pret_part indef sg u gen lupens

löpts
pret_part indef sg n nom lupet

löpt
pret_part indef sg n gen lupets

löpts
pret_part indef pl nom lupna

löpta
pret_part indef pl gen lupnas

löptas
pret_part def sg no_masc nom lupna

löpta
pret_part def sg no_masc gen lupnas

löptas
pret_part def sg masc nom lupne

löpte
pret_part def sg masc gen lupnes

löptes
pret_part def pl nom lupna

löpta
pret_part def pl gen lupnas

löptas
c löp

löp-
sms löp-
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vb_va_mala
base mala
pos vb
inflection table
pres ind aktiv maler

mal
pres ind s-form mals
pret ind aktiv malde
pret ind s-form maldes
imper mal
inf aktiv mala
inf s-form malas
sup aktiv malt
sup s-form malts
pres_part nom malande
pres_part gen malandes
pret_part indef sg u nom mald

malen
pret_part indef sg u gen malds

malens
pret_part indef sg n nom malt

malet
pret_part indef sg n gen malts

malets
pret_part indef pl nom malda

malna
pret_part indef pl gen maldas

malnas
pret_part def sg no_masc nom malda

malna
pret_part def sg no_masc gen maldas

malnas
pret_part def sg masc nom malde

malne
pret_part def sg masc gen maldes

malnes
pret_part def pl nom malda

malna
pret_part def pl gen maldas

malnas
c mal

mal-
sms mal-

vb_va_nypa
base nypa
pos vb
inflection table
pres ind aktiv nyper
pres ind s-form nyps
pres konj aktiv nype
pres konj s-form nypes
pret ind aktiv nöp
pret ind s-form nöps
pret konj aktiv nöpe
pret konj s-form nöpes
imper nyp
inf aktiv nypa
inf s-form nypas
sup aktiv nypt

nupit
sup s-form nypts

nupits
pres_part nom nypande
pres_part gen nypandes
pret_part indef sg u nom nypt

nupen
pret_part indef sg u gen nypts

nupens
pret_part indef sg n nom nypt

nupet
pret_part indef sg n gen nypts

nupets
pret_part indef pl nom nypta

nupna
pret_part indef pl gen nyptas

nupnas
pret_part def sg no_masc nom nypta

nupna
pret_part def sg no_masc gen nyptas

nupnas
pret_part def sg masc nom nypte

nupne
pret_part def sg masc gen nyptes

nupnes
pret_part def pl nom nypta

nupna
pret_part def pl gen nyptas

nupnas
c nyp

nyp-
sms nyp-
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vb_va_nästa
base nästa
pos vb
inflection table
pres ind aktiv nästar
pres ind s-form nästas
pret ind aktiv nästade

näste
pret ind s-form nästades

nästes
imper nästa
inf aktiv nästa
inf s-form nästas
sup aktiv nästat
sup s-form nästats
pres_part nom nästande
pres_part gen nästandes
pret_part indef sg u nom nästad
pret_part indef sg u gen nästads
pret_part indef sg n nom nästat
pret_part indef sg n gen nästats
pret_part indef pl nom nästade
pret_part indef pl gen nästades
pret_part def sg no_masc nom nästade
pret_part def sg no_masc gen nästades
pret_part def sg masc nom nästade
pret_part def sg masc gen nästades
pret_part def pl nom nästade
pret_part def pl gen nästades
c näst

näst-
sms näst-

vb_va_simma
base simma
pos vb
inflection table
pres ind aktiv simmar
pres ind s-form simmas
pres konj aktiv simme
pres konj s-form simmes
pret ind aktiv sam

simmade
pret ind s-form sams

simmades
pret konj aktiv samme
pret konj s-form sammes
imper simma
inf aktiv simma
inf s-form simmas
sup aktiv summit

simmat
sup s-form summits

simmats
pres_part nom simmande
pres_part gen simmandes
pret_part indef sg u nom summen

simmad
pret_part indef sg u gen summens

simmads
pret_part indef sg n nom summet

simmat
pret_part indef sg n gen summets

simmats
pret_part indef pl nom sumna

simmade
pret_part indef pl gen sumnas

simmades
pret_part def sg no_masc nom sumna

simmade
pret_part def sg no_masc gen sumnas

simmades
pret_part def sg masc nom sumne

simmade
pret_part def sg masc gen sumnes

simmades
pret_part def pl nom sumna

simmade
pret_part def pl gen sumnas

simmades
c sim

sim-
sms sim-

248



vb_va_skvätta
base skvätta
pos vb
inflection table
pres ind aktiv skvätter
pres ind s-form skvättes

skvätts
pres konj aktiv skvätte
pres konj s-form skvättes
pret ind aktiv skvatt

skvätte
pret ind s-form skvatts

skvättes
pret konj aktiv skvatte
pret konj s-form skvattes
imper skvätt
inf aktiv skvätta
inf s-form skvättas
sup aktiv skvätt
sup s-form skvätts
pres_part nom skvättande
pres_part gen skvättandes
pret_part indef sg u nom skvättad
pret_part indef sg u gen skvättads
pret_part indef sg n nom skvättat
pret_part indef sg n gen skvättats
pret_part indef pl nom skvättade
pret_part indef pl gen skvättades
pret_part def sg no_masc nom skvättade
pret_part def sg no_masc gen skvättades
pret_part def sg masc nom skvättade
pret_part def sg masc gen skvättades
pret_part def pl nom skvättade
pret_part def pl gen skvättades
c skvätt

skvätt-
sms skvätt-

vb_va_smälta
base smälta
pos vb
inflection table
pres ind aktiv smälter
pres ind s-form smältes

smälts
pres konj aktiv smälte
pres konj s-form smältes
pret ind aktiv smalt

smälte
pret ind s-form smalts

smältes
pret konj aktiv smulte
pret konj s-form smultes
imper smält
inf aktiv smälta
inf s-form smältas
sup aktiv smultit

smält
sup s-form smultits

smälts
pres_part nom smältande
pres_part gen smältandes
pret_part indef sg u nom smulten
pret_part indef sg u gen smultens
pret_part indef sg n nom smultet
pret_part indef sg n gen smultets
pret_part indef pl nom smultna
pret_part indef pl gen smultnas
pret_part def sg no_masc nom smultna
pret_part def sg no_masc gen smultnas
pret_part def sg masc nom smultne
pret_part def sg masc gen smultnes
pret_part def pl nom smultna
pret_part def pl gen smultnas
c smält

smält-
sms smält-
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vb_va_snusmala
base snusmala
pos vb
inflection table
pres ind aktiv snusmal
pres ind s-form snusmales

snusmals
pret ind aktiv snusmalde
pret ind s-form snusmaldes
imper snusmal
inf aktiv snusmala
inf s-form snusmalas
sup aktiv snusmalt
sup s-form snusmalts
pres_part nom snusmalande
pres_part gen snusmalandes
pret_part indef sg u nom snusmald

snusmalen
pret_part indef sg u gen snusmalds

snusmalens
pret_part indef sg n nom snusmalt

snusmalet
pret_part indef sg n gen snusmalts

snusmalets
pret_part indef pl nom snusmalda

snusmalna
pret_part indef pl gen snusmaldas

snusmalnas
pret_part def sg no_masc nom snusmalda

snusmalna
pret_part def sg no_masc gen snusmaldas

snusmalnas
pret_part def sg masc nom snusmalde

snusmalne
pret_part def sg masc gen snusmaldes

snusmalnes
pret_part def pl nom snusmalda

snusmalna
pret_part def pl gen snusmaldas

snusmalnas
c snusmal

snusmal-
sms snusmal-

vb_va_sprida
base sprida
pos vb
inflection table
pres ind aktiv sprider
pres ind s-form sprids
pres konj aktiv spride
pres konj s-form sprides
pret ind aktiv spred

spridde
pret ind s-form spreds

spriddes
pret konj aktiv sprede
pret konj s-form spredes
imper sprid
inf aktiv sprida
inf s-form spridas
sup aktiv spritt

spridit
sup s-form spritts

spridits
pres_part nom spridande
pres_part gen spridandes
pret_part indef sg u nom spridd
pret_part indef sg u gen spridds
pret_part indef sg n nom spritt
pret_part indef sg n gen spritts
pret_part indef pl nom spridda
pret_part indef pl gen spriddas
pret_part def sg no_masc nom spridda
pret_part def sg no_masc gen spriddas
pret_part def sg masc nom spridde
pret_part def sg masc gen spriddes
pret_part def pl nom spridda
pret_part def pl gen spriddas
c sprid

sprid-
sms sprid-
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vb_va_strypa
base strypa
pos vb
inflection table
pres ind aktiv stryper
pres ind s-form strypes

stryps
pres konj aktiv strype
pres konj s-form strypes
pret ind aktiv ströp

strypte
pret ind s-form ströps

stryptes
pret konj aktiv ströpe
pret konj s-form ströpes
imper stryp
inf aktiv strypa
inf s-form strypas
sup aktiv strypt
sup s-form strypts
pres_part nom strypande
pres_part gen strypandes
pret_part indef sg u nom strypt
pret_part indef sg u gen strypts
pret_part indef sg n nom strypt
pret_part indef sg n gen strypts
pret_part indef pl nom strypta
pret_part indef pl gen stryptas
pret_part def sg no_masc nom strypta
pret_part def sg no_masc gen stryptas
pret_part def sg masc nom strypte
pret_part def sg masc gen stryptes
pret_part def pl nom strypta
pret_part def pl gen stryptas
c stryp

stryp-
sms stryp-

vb_va_stupa
base stupa
pos vb
inflection table
pres ind aktiv stupar
pres ind s-form stupas
pres konj aktiv stupe
pres konj s-form stupes
pret ind aktiv stöp

stupade
pret ind s-form stöps

stupades
pret konj aktiv stöpe
pret konj s-form stöpes
imper stupa
inf aktiv stupa
inf s-form stupas
sup aktiv stupat
sup s-form stupats
pres_part nom stupande
pres_part gen stupandes
pret_part indef sg u nom stupad
pret_part indef sg u gen stupads
pret_part indef sg n nom stupat
pret_part indef sg n gen stupats
pret_part indef pl nom stupade
pret_part indef pl gen stupades
pret_part def sg no_masc nom stupade
pret_part def sg no_masc gen stupades
pret_part def sg masc nom stupade
pret_part def sg masc gen stupades
pret_part def pl nom stupade
pret_part def pl gen stupades
c stup

stup-
sms stup-

251



vb_va_svälta_2
base svälta
pos vb
inflection table
pres ind aktiv svälter
pres ind s-form svälts
pres konj aktiv svälte
pres konj s-form svältes
pret ind aktiv svalt

svälte
pret ind s-form svalts

svältes
pret konj aktiv svulte
pret konj s-form svultes
imper svält
inf aktiv svälta
inf s-form svältas
sup aktiv svultit
sup s-form svultits
pres_part nom svältande
pres_part gen svältandes
pret_part indef sg u nom svält
pret_part indef sg u gen svälts
pret_part indef sg n nom svält
pret_part indef sg n gen svälts
pret_part indef pl nom svälta
pret_part indef pl gen svältas
pret_part def sg no_masc nom svälta
pret_part def sg no_masc gen svältas
pret_part def sg masc nom svälte
pret_part def sg masc gen svältes
pret_part def pl nom svälta
pret_part def pl gen svältas
c svält

svält-
sms svält-

vb_va_tala
base tala
pos vb
inflection table
pres ind aktiv talar
pres ind s-form talas
pret ind aktiv talade

talte
pret ind s-form talades

taltes
imper tala
inf aktiv tala
inf s-form talas
sup aktiv talat

talt
sup s-form talats

talts
pres_part nom talande
pres_part gen talandes
pret_part indef sg u nom talad

tald
pret_part indef sg u gen talads

talds
pret_part indef sg n nom talat

talt
pret_part indef sg n gen talats

talts
pret_part indef pl nom talade

talda
pret_part indef pl gen talades

taldas
pret_part def sg no_masc nom talade

talda
pret_part def sg no_masc gen talades

taldas
pret_part def sg masc nom talade

talde
pret_part def sg masc gen talades

taldes
pret_part def pl nom talade

talda
pret_part def pl gen talades

taldas
c tal

tal-
sms tal-
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vb_va_träda
base träda
pos vb
inflection table
pres ind aktiv träder
pres ind s-form trädes

träds
pret ind aktiv trädade

trädde
pret ind s-form trädades

träddes
imper träd
inf aktiv träda
inf s-form trädas
sup aktiv trädat

trätt
sup s-form trädats

trätts
pres_part nom trädande
pres_part gen trädandes
pret_part indef sg u nom trädd
pret_part indef sg u gen trädds
pret_part indef sg n nom trätt
pret_part indef sg n gen trätts
pret_part indef pl nom trädda
pret_part indef pl gen träddas
pret_part def sg no_masc nom trädda
pret_part def sg no_masc gen träddas
pret_part def sg masc nom trädde
pret_part def sg masc gen träddes
pret_part def pl nom trädda
pret_part def pl gen träddas
c träd

träd-
sms träd-

vb_va_tvinga
base tvinga
pos vb
inflection table
pres ind aktiv tvingar
pres ind s-form tvingas
pres konj aktiv tvinge
pres konj s-form tvinges
pret ind aktiv tvingade

tvang
pret ind s-form tvingades

tvangs
pret konj aktiv tvunge
pret konj s-form tvunges
imper tvinga
inf aktiv tvinga
inf s-form tvingas
sup aktiv tvingat

tvungit
sup s-form tvingats

tvungits
pres_part nom tvingande
pres_part gen tvingandes
pret_part indef sg u nom tvingad

tvungen
pret_part indef sg u gen tvingads

tvungens
pret_part indef sg n nom tvingat

tvunget
pret_part indef sg n gen tvingats

tvungets
pret_part indef pl nom tvingade

tvungna
pret_part indef pl gen tvingades

tvungnas
pret_part def sg no_masc nom tvingade

tvungna
pret_part def sg no_masc gen tvingades

tvungnas
pret_part def sg masc nom tvingade

tvungne
pret_part def sg masc gen tvingades

tvungnes
pret_part def pl nom tvingade

tvungna
pret_part def pl gen tvingades

tvungnas
c tving

tving-
sms tving-
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vb_va_två
base två
pos vb
inflection table
pres ind aktiv tvår
pres ind s-form tvås
pret ind aktiv tvådde
pret ind s-form tvåddes
imper två
inf aktiv två
inf s-form tvås
sup aktiv tvått

tvagit
sup s-form tvåtts

tvagits
pres_part nom tvående
pres_part gen tvåendes
pret_part indef sg u nom tvådd
pret_part indef sg u gen tvådds
pret_part indef sg n nom tvått
pret_part indef sg n gen tvåtts
pret_part indef pl nom tvådda
pret_part indef pl gen tvåddas
pret_part def sg no_masc nom tvådda
pret_part def sg no_masc gen tvåddas
pret_part def sg masc nom tvådde
pret_part def sg masc gen tvåddes
pret_part def pl nom tvådda
pret_part def pl gen tvåddas
c två

två-
sms två-

vb_va_tälja
base tälja
pos vb
inflection table
pres ind aktiv täljer
pres ind s-form täljes

täljs
pret ind aktiv täljde

talde
pret ind s-form täljdes

taldes
imper tälj
inf aktiv tälja
inf s-form täljas
sup aktiv täljt

talt
sup s-form täljts

talts
pres_part nom täljande
pres_part gen täljandes
pret_part indef sg u nom täljd
pret_part indef sg u gen täljds
pret_part indef sg n nom täljt
pret_part indef sg n gen täljts
pret_part indef pl nom täljda
pret_part indef pl gen täljdas
pret_part def sg no_masc nom täljda
pret_part def sg no_masc gen täljdas
pret_part def sg masc nom täljde
pret_part def sg masc gen täljdes
pret_part def pl nom täljda
pret_part def pl gen täljdas
c tälj

tälj-
sms tälj-
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vb_va_utlöpa
base utlöpa
pos vb
inflection table
pres ind aktiv utlöper
pres ind s-form utlöpes

utlöps
pret ind aktiv utlöpte
pret ind s-form utlöptes
imper utlöp
inf aktiv utlöpa
inf s-form utlöpas
sup aktiv utlöpt
sup s-form utlöpts
pres_part nom utlöpande
pres_part gen utlöpandes
pret_part indef sg u nom utlupen
pret_part indef sg u gen utlupens
pret_part indef sg n nom utlupet
pret_part indef sg n gen utlupets
pret_part indef pl nom utlupna
pret_part indef pl gen utlupnas
pret_part def sg no_masc nom utlupna
pret_part def sg no_masc gen utlupnas
pret_part def sg masc nom utlupne
pret_part def sg masc gen utlupnes
pret_part def pl nom utlupna
pret_part def pl gen utlupnas
c utlöp

utlöp-
sms utlöp-

vb_va_vika
base vika
pos vb
inflection table
pres ind aktiv viker
pres ind s-form vikes

viks
pres konj aktiv vike
pres konj s-form vikes
pret ind aktiv vek
pret ind s-form veks
pret konj aktiv veke
pret konj s-form vekes
imper vik
inf aktiv vika
inf s-form vikas
sup aktiv vikit

vikt
sup s-form vikits

vikts
pres_part nom vikande
pres_part gen vikandes
pret_part indef sg u nom viken
pret_part indef sg u gen vikens
pret_part indef sg n nom viket
pret_part indef sg n gen vikets
pret_part indef pl nom vikna
pret_part indef pl gen viknas
pret_part def sg no_masc nom vikna
pret_part def sg no_masc gen viknas
pret_part def sg masc nom vikne
pret_part def sg masc gen viknes
pret_part def pl nom vikna
pret_part def pl gen viknas
c vik

vik-
sms vik-
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vb_va_växa
base växa
pos vb
inflection table
pres ind aktiv växer
pres konj aktiv växe
pret ind aktiv växte
pret konj aktiv vuxe
imper växa
inf aktiv växa
sup aktiv vuxit

växt
pres_part nom växande
pres_part gen växandes
pret_part indef sg u nom vuxen
pret_part indef sg u gen vuxens
pret_part indef sg n nom vuxet
pret_part indef sg n gen vuxets
pret_part indef pl nom vuxna
pret_part indef pl gen vuxnas
pret_part def sg no_masc nom vuxna
pret_part def sg no_masc gen vuxnas
pret_part def sg masc nom vuxne
pret_part def sg masc gen vuxnes
pret_part def pl nom vuxna
pret_part def pl gen vuxnas
c väx

väx-
sms väx-

vb_vm_avvara
base avvara
pos vb
inflection table
pres ind aktiv avvarar
pres ind s-form avvaras
pret ind aktiv avvarade
pret ind s-form avvarades
imper avvara
inf aktiv avvara
inf s-form avvaras
sup aktiv avvarit

avvarat
sup s-form avvarits

avvarats
pres_part nom avvarande
pres_part gen avvarandes
c avvar

avvar-
sms avvar-

vb_vm_drypa
base drypa
pos vb
inflection table
pres ind aktiv dryper
pres konj aktiv drype
pret ind aktiv dröp
pret konj aktiv dröpe
imper dryp
inf aktiv drypa
sup aktiv drupit

drypt
pres_part nom drypande
pres_part gen drypandes
c dryp

dryp-
sms dryp-
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vb_vm_drösa
base drösa
pos vb
inflection table
pres ind aktiv dröser
pres ind s-form dröses
pret ind aktiv dröste

drösade
pret ind s-form dröstes

drösades
imper drös
inf aktiv drösa
inf s-form drösas
sup aktiv drösat

dröst
sup s-form drösats

drösts
pres_part nom drösande
pres_part gen drösandes
c drös

drös-
sms drös-

vb_vm_duga
base duga
pos vb
inflection table
pres ind aktiv duger
pres konj aktiv duge
pret ind aktiv dög

dugade
pret konj aktiv döge
imper dug
inf aktiv duga
sup aktiv dugt

dugit
pres_part nom dugande
pres_part gen dugandes
c dug

dug-
sms dug-

vb_vm_fnysa
base fnysa
pos vb
inflection table
pres ind aktiv fnyser
pres ind s-form fnys
pres konj aktiv fnyse
pres konj s-form fnyses
pret ind aktiv fnyste

fnös
pret ind s-form fnystes

fnös
pret konj aktiv fnöse
pret konj s-form fnöses
imper fnys
inf aktiv fnysa
inf s-form fnysas
sup aktiv fnyst
sup s-form fnysts
pres_part nom fnysande
pres_part gen fnysandes
c fnys

fnys-
sms fnys-
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vb_vm_gala
base gala
pos vb
inflection table
pres ind aktiv gal
pres ind s-form gales

gals
pres konj aktiv gale
pres konj s-form gales
pret ind aktiv gol
pret ind s-form gols
pret konj aktiv gole
pret konj s-form goles
imper gal
inf aktiv gala
inf s-form galas
sup aktiv galit

galt
sup s-form galits

galts
pres_part nom galande
pres_part gen galandes
c gal

gal-
sms gal-

vb_vm_klinga
base klinga
pos vb
inflection table
pres ind aktiv klingar
pres konj aktiv klinge
pret ind aktiv klingade

klang
pret konj aktiv klange
imper klinga
inf aktiv klinga
sup aktiv klingat
pres_part nom klingande
pres_part gen klingandes
c kling

kling-
sms kling-

vb_vm_kvida
base kvida
pos vb
inflection table
pres ind aktiv kvider
pres ind s-form kvides

kvids
pres konj aktiv kvide
pres konj s-form kvides
pret ind aktiv kved

kvidade
pret ind s-form kveds

kvidades
pret konj aktiv kvede
pret konj s-form kvedes
imper kvid
inf aktiv kvida
inf s-form kvidas
sup aktiv kvidit
sup s-form kvidits
pres_part nom kvidande
pres_part gen kvidandes
c kvid

kvid-
sms kvid-
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vb_vm_nysa
base nysa
pos vb
inflection table
pres ind aktiv nyser
pres ind s-form nyses
pres konj aktiv nyse
pres konj s-form nyses
pret ind aktiv nyste

nös
pret ind s-form nystes

nös
pret konj aktiv nöse
pret konj s-form nöses
imper nys
inf aktiv nysa
inf s-form nysas
sup aktiv nyst

nysit
nusit

sup s-form nysts
nysits
nusits

pres_part nom nysande
pres_part gen nysandes
c nys

nys-
sms nys-

vb_vm_ryka
base ryka
pos vb
inflection table
pres ind aktiv ryker
pres konj aktiv ryke
pret ind aktiv rök

rykte
pret konj aktiv röke
imper ryk
inf aktiv ryka
sup aktiv rykt

rukit
pres_part nom rykande
pres_part gen rykandes
c ryk

ryk-
sms ryk-

vb_vm_samvara
base samvara
pos vb
inflection table
pres ind aktiv samvarar
pres ind s-form samvaras
pret ind aktiv samvarade
pret ind s-form samvarades
imper samvara
inf aktiv samvara
inf s-form samvaras
sup aktiv samvarit
sup s-form samvarits
pres_part nom samvarande
pres_part gen samvarandes
c samvar

samvar-
sms samvar-
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vb_vm_sluta
base sluta
pos vb
inflection table
pres ind aktiv slutar
pres ind s-form slutes

sluts
pres konj aktiv slute
pres konj s-form slutes
pret ind aktiv slutade

slöt
pret ind s-form slutades

slöts
pret konj aktiv slöte
pret konj s-form slötes
imper slut
inf aktiv sluta
inf s-form slutas
sup aktiv slutat
sup s-form slutats
pres_part nom slutande
pres_part gen slutandes
c slut

slut-
sms slut-

vb_vm_smälla
base smälla
pos vb
inflection table
pres ind aktiv smäller
pres konj aktiv smälle
pret ind aktiv small

smällde
pret konj aktiv smulle
imper smäll
inf aktiv smälla
sup aktiv smäll
pres_part nom smällande
pres_part gen smällandes
c smäll

smäll-
sms smäll-

vb_vm_snika
base snika
pos vb
inflection table
pres ind aktiv sniker
pres ind s-form snikas
pres konj aktiv snike
pres konj s-form snikes
pret ind aktiv snek

snikte
pret ind s-form sneks

sniktes
pret konj aktiv sneke
pret konj s-form snekes
imper snika
inf aktiv snika
inf s-form snikas
sup aktiv snikit
sup s-form snikits
pres_part nom snikande
pres_part gen snikandes
c snik

snik-
sms snik-
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vb_vm_strida
base strida
pos vb
inflection table
pres ind aktiv strider
pres ind s-form strides

strids
pres konj aktiv stride
pres konj s-form strides
pret ind aktiv stridde

stred
pret ind s-form striddes

streds
pret konj aktiv strede
pret konj s-form stredes
imper strid
inf aktiv strida
inf s-form stridas
sup aktiv stritt

stridit
sup s-form stritts

stridits
pres_part nom stridande
pres_part gen stridandes
c strid

strid-
sms strid-

vb_vm_undvara
base undvara
pos vb
inflection table
pres ind aktiv undvarar
pres ind s-form undvaras
pret ind aktiv undvarade
pret ind s-form undvarades
imper undvara
inf aktiv undvara
inf s-form undvaras
sup aktiv undvarat

undvarit
sup s-form undvarats

undvarits
pres_part nom undvarande
pres_part gen undvarandes
c undvar

undvar-
sms undvar-

261



vb_vm_upphäva
base upphäva
pos vb
inflection table
pres ind aktiv upphäver
pres ind s-form upphäves

upphävs
pres konj aktiv upphäve
pres konj s-form upphäves
pret ind aktiv upphävde

upphov
pret ind s-form upphävdes

upphovs
pret konj aktiv upphove
pret konj s-form upphoves
imper upphäv
inf aktiv upphäva
inf s-form upphävas
sup aktiv upphävt
sup s-form upphävts
pres_part nom upphävande
pres_part gen upphävandes
c upphäv

upphäv-
sms upphäv-

vb_vs_dväljas
base dväljas
pos vb
inflection table
pres ind s-form dväljes

dväljs
pret ind s-form dvaldes

dväljdes
imper dväljes

dväljs
inf s-form dväljas
sup s-form dvalts

dvälts

vba_ia_jfr
base jfr
pos vba
inflection table
invar jfr

vbm_1ad1_laga
base jämna med marken
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv jämnar med marken
pres ind s-form jämnas med marken
pret ind aktiv jämnade med marken
pret ind s-form jämnades med marken
imper jämna med marken
inf aktiv jämna med marken
inf s-form jämnas med marken
sup aktiv jämnat med marken
sup s-form jämnats med marken
pres_part nom jämnande med marken
pres_part gen jämnandes med marken
pret_part indef sg u nom jämnad med marken
pret_part indef sg u gen jämnads med marken
pret_part indef sg n nom jämnat med marken
pret_part indef sg n gen jämnats med marken
pret_part indef pl nom jämnade med marken
pret_part indef pl gen jämnades med marken
pret_part def sg no_masc nom jämnade med marken
pret_part def sg no_masc gen jämnades med marken
pret_part def sg masc nom jämnade med marken
pret_part def sg masc gen jämnades med marken
pret_part def pl nom jämnade med marken
pret_part def pl gen jämnades med marken
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vbm_1al1_laga
base utöva makt
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv utövar makt
pres ind s-form utövas makt
pret ind aktiv utövade makt
pret ind s-form utövades makt
imper utöva makt
inf aktiv utöva makt
inf s-form utövas makt
sup aktiv utövat makt
sup s-form utövats makt
pres_part nom utövande makt
pres_part gen utövandes makt
pret_part indef sg u nom utövad makt
pret_part indef sg u gen utövads makt
pret_part indef sg n nom utövat makt
pret_part indef sg n gen utövats makt
pret_part indef pl nom utövade makt
pret_part indef pl gen utövades makt
pret_part def sg no_masc nom utövade makt
pret_part def sg no_masc gen utövades makt
pret_part def sg masc nom utövade makt
pret_part def sg masc gen utövades makt
pret_part def pl nom utövade makt
pret_part def pl gen utövades makt

vbm_1ap1_ansöka
base åka på
pos vbm
inflection table
inf aktiv åka på
pret_part indef sg u nom pååkt
pret_part indef sg u gen pååkts
pret_part indef sg n nom pååkt
pret_part indef sg n gen pååkts
pret_part indef pl nom pååkta
pret_part indef pl gen pååktas
pret_part def sg no_masc nom pååkta
pret_part def sg no_masc gen pååktas
pret_part def sg masc nom pååkte
pret_part def sg masc gen pååktes
pret_part def pl nom pååkta
pret_part def pl gen pååktas
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vbm_1ap1_laga
base pigga upp
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv piggar upp
pres ind s-form piggas upp
pret ind aktiv piggade upp
pret ind s-form piggades upp
imper pigga upp
inf aktiv pigga upp
inf s-form piggas upp
sup aktiv piggat upp
sup s-form piggats upp
pres_part nom piggande upp
pres_part gen piggandes upp
pret_part indef sg u nom piggad upp

uppiggad
pret_part indef sg u gen piggads upp

uppiggads
pret_part indef sg n nom piggat upp

uppiggat
pret_part indef sg n gen piggats upp

uppiggats
pret_part indef pl nom piggade upp

uppiggade
pret_part indef pl gen piggades upp

uppiggades
pret_part def sg no_masc nom piggade upp

uppiggade
pret_part def sg no_masc gen piggades upp

uppiggades
pret_part def sg masc nom piggade upp

uppiggade
pret_part def sg masc gen piggades upp

uppiggades
pret_part def pl nom piggade upp

uppiggade
pret_part def pl gen piggades upp

uppiggades

vbm_1ap1_skapa
base tjäna av
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv tjänar av
pres ind s-form tjänas av
pret ind aktiv tjänade av
pret ind s-form tjänades av
imper tjäna av
inf aktiv tjäna av
inf s-form tjänas av
sup aktiv tjänat av
sup s-form tjänats av
pres_part nom tjänande av
pres_part gen tjänandes av
pret_part indef sg u nom tjänad av

tjänt av
avtjänad

pret_part indef sg u gen tjänads av
tjänts av
avtjänads

pret_part indef sg n nom tjänat av
tjänt av
avtjänat

pret_part indef sg n gen tjänats av
tjänts av
avtjänats

pret_part indef pl nom tjänade av
tjänta av
avtjänade

pret_part indef pl gen tjänades av
tjäntas av
avtjänades

pret_part def sg no_masc nom tjänade av
tjänta av
avtjänade

pret_part def sg no_masc gen tjänades av
tjäntas av
avtjänades

pret_part def sg masc nom tjänade av
tjänte av
avtjänade

pret_part def sg masc gen tjänades av
tjäntes av
avtjänades

pret_part def pl nom tjänade av
tjänta av
avtjänade

pret_part def pl gen tjänades av
tjäntas av
avtjänades
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vbm_1ic_laga
base handla och vandla
pos vbm
inflection table
inf aktiv handla och vandla

vbm_1md1_laga
base råka illa ut
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv råkar illa ut
pres ind s-form råkas illa ut
pret ind aktiv råkade illa ut
pret ind s-form råkades illa ut
imper råka illa ut
inf aktiv råka illa ut
inf s-form råkas illa ut
sup aktiv råkat illa ut
sup s-form råkats illa ut
pres_part nom råkande illa ut
pres_part gen råkandes illa ut

vbm_1mdrd1_laga
base skudda stoftet av sina fötter
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv skuddar stoftet av sina fötter
pres ind s-form skuddas stoftet av sina fötter
pret ind aktiv skuddade stoftet av sina fötter
pret ind s-form skuddades stoftet av sina fötter
imper skudda stoftet av sina fötter
inf aktiv skudda stoftet av sina fötter
inf s-form skuddas stoftet av sina fötter
sup aktiv skuddat stoftet av sina fötter
sup s-form skuddats stoftet av sina fötter
pres_part nom skuddande stoftet av sina fötter
pres_part gen skuddandes stoftet av sina fötter

vbm_1mds1_laga
base släpa fötterna efter sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv släpar fötterna efter sig
pres ind s-form släpas fötterna efter sig
pret ind aktiv släpade fötterna efter sig
pret ind s-form släpades fötterna efter sig
imper släpa fötterna efter sig
inf aktiv släpa fötterna efter sig
inf s-form släpas fötterna efter sig
sup aktiv släpat fötterna efter sig
sup s-form släpats fötterna efter sig
pres_part nom släpande fötterna efter sig
pres_part gen släpandes fötterna efter sig

vbm_1ml1_laga
base vädra morgonluft
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv vädrar morgonluft
pres ind s-form vädras morgonluft
pret ind aktiv vädrade morgonluft
pret ind s-form vädrades morgonluft
imper vädra morgonluft
inf aktiv vädra morgonluft
inf s-form vädras morgonluft
sup aktiv vädrat morgonluft
sup s-form vädrats morgonluft
pres_part nom vädrande morgonluft
pres_part gen vädrandes morgonluft
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vbm_1mnd1_laga
base lätta sitt samvete
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv lättar sitt samvete
pres ind s-form lättas sitt samvete
pret ind aktiv lättade sitt samvete
pret ind s-form lättades sitt samvete
imper lätta sitt samvete
inf aktiv lätta sitt samvete
inf s-form lättas sitt samvete
sup aktiv lättat sitt samvete
sup s-form lättats sitt samvete
pres_part nom lättande sitt samvete
pres_part gen lättandes sitt samvete

vbm_1mp1_ansöka
base åka in
pos vbm
inflection table
inf aktiv åka in

vbm_1mp1_laga
base lämna över
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv lämnar över
pres ind s-form lämnas över
pret ind aktiv lämnade över
pret ind s-form lämnades över
imper lämna över
inf aktiv lämna över
inf s-form lämnas över
sup aktiv lämnat över
sup s-form lämnats över
pres_part nom lämnande över
pres_part gen lämnandes över

vbm_1mp1_vina
base skita ner
pos vbm
inflection table
inf aktiv skita ner

vbm_1mpl1_laga
base blanda bort korten
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv blandar bort korten
pres ind s-form blandas bort korten
pret ind aktiv blandade bort korten
pret ind s-form blandades bort korten
imper blanda bort korten
inf aktiv blanda bort korten
inf s-form blandas bort korten
sup aktiv blandat bort korten
sup s-form blandats bort korten
pres_part nom blandande bort korten
pres_part gen blandandes bort korten

vbm_1mprd1_slå
base slå upp sina bopålar
pos vbm
inflection table
inf aktiv slå upp sina bopålar

vbm_1mps1_laga
base tuffa till sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv tuffar till sig
pres ind s-form tuffas till sig
pret ind aktiv tuffade till sig
pret ind s-form tuffades till sig
imper tuffa till sig
inf aktiv tuffa till sig
inf s-form tuffas till sig
sup aktiv tuffat till sig
sup s-form tuffats till sig
pres_part nom tuffande till sig
pres_part gen tuffandes till sig
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vbm_1mpt1_laga
base surfa in på en räkmacka
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv surfar in på en räkmacka
pres ind s-form surfas in på en räkmacka
pret ind aktiv surfade in på en räkmacka
pret ind s-form surfades in på en räkmacka
imper surfa in på en räkmacka
inf aktiv surfa in på en räkmacka
inf s-form surfas in på en räkmacka
sup aktiv surfat in på en räkmacka
sup s-form surfats in på en räkmacka
pres_part nom surfande in på en räkmacka
pres_part gen surfandes in på en räkmacka

vbm_1mpzd1_laga
base spela ut sin roll
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv spelar ut min roll

spelar ut din roll
spelar ut sin roll
spelar ut vår roll
spelar ut er roll

pres ind s-form spelas ut min roll
spelas ut din roll
spelas ut sin roll
spelas ut vår roll
spelas ut er roll

pret ind aktiv spelade ut min roll
spelade ut din roll
spelade ut sin roll
spelade ut vår roll
spelade ut er roll

pret ind s-form spelades ut min roll
spelades ut din roll
spelades ut sin roll
spelades ut vår roll
spelades ut er roll

imper spela ut min roll
spela ut din roll
spela ut sin roll
spela ut vår roll
spela ut er roll

inf aktiv spela ut min roll
spela ut din roll
spela ut sin roll
spela ut vår roll
spela ut er roll

inf s-form spelas ut min roll
spelas ut din roll
spelas ut sin roll
spelas ut vår roll
spelas ut er roll

sup aktiv spelat ut min roll
spelat ut din roll
spelat ut sin roll
spelat ut vår roll
spelat ut er roll

sup s-form spelats ut min roll
spelats ut din roll
spelats ut sin roll
spelats ut vår roll
spelats ut er roll

pres_part nom spelande ut min roll
spelande ut din roll
spelande ut sin roll
spelande ut vår roll
spelande ut er roll

pres_part gen spelandes ut min roll
spelandes ut din roll
spelandes ut sin roll
spelandes ut vår roll
spelandes ut er roll
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vbm_1mq1_laga
base trampa på en öm tå
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv trampar på en öm tå
pres ind s-form trampas på en öm tå
pret ind aktiv trampade på en öm tå
pret ind s-form trampades på en öm tå
imper trampa på en öm tå
inf aktiv trampa på en öm tå
inf s-form trampas på en öm tå
sup aktiv trampat på en öm tå
sup s-form trampats på en öm tå
pres_part nom trampande på en öm tå
pres_part gen trampandes på en öm tå

vbm_1mrd1_laga
base förena sina krafter
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv förenar sina krafter
pres ind s-form förenas sina krafter
pret ind aktiv förenade sina krafter
pret ind s-form förenades sina krafter
imper förena sina krafter
inf aktiv förena sina krafter
inf s-form förenas sina krafter
sup aktiv förenat sina krafter
sup s-form förenats sina krafter
pres_part nom förenande sina krafter
pres_part gen förenandes sina krafter

vbm_1ms1_laga
base överila sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv överilar mig

överilar dig
överilar sig
överilar oss
överilar er

pret ind aktiv överilade mig
överilade dig
överilade sig
överilade oss
överilade er

imper överila dig
överila er

inf aktiv överila mig
överila dig
överila sig
överila oss
överila er

sup aktiv överilat mig
överilat dig
överilat sig
överilat oss
överilat er

pres_part nom överilande mig
överilande dig
överilande sig
överilande oss
överilande er

pres_part gen överilandes mig
överilandes dig
överilandes sig
överilandes oss
överilandes er
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vbm_1msd1_laga
base kasta sig i stoftet
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv kastar mig i stoftet

kastar dig i stoftet
kastar sig i stoftet
kastar oss i stoftet
kastar er i stoftet

pret ind aktiv kastade mig i stoftet
kastade dig i stoftet
kastade sig i stoftet
kastade oss i stoftet
kastade er i stoftet

imper kasta dig i stoftet
kasta er i stoftet

inf aktiv kasta mig i stoftet
kasta dig i stoftet
kasta sig i stoftet
kasta oss i stoftet
kasta er i stoftet

sup aktiv kastat mig i stoftet
kastat dig i stoftet
kastat sig i stoftet
kastat oss i stoftet
kastat er i stoftet

pres_part nom kastande mig i stoftet
kastande dig i stoftet
kastande sig i stoftet
kastande oss i stoftet
kastande er i stoftet

pres_part gen kastandes mig i stoftet
kastandes dig i stoftet
kastandes sig i stoftet
kastandes oss i stoftet
kastandes er i stoftet

vbm_1msl1_laga
base fatta sig kort
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv fattar mig kort

fattar dig kort
fattar sig kort
fattar oss kort
fattar er kort

pret ind aktiv fattade mig kort
fattade dig kort
fattade sig kort
fattade oss kort
fattade er kort

imper fatta dig kort
fatta er kort

inf aktiv fatta mig kort
fatta dig kort
fatta sig kort
fatta oss kort
fatta er kort

sup aktiv fattat mig kort
fattat dig kort
fattat sig kort
fattat oss kort
fattat er kort

pres_part nom fattande mig kort
fattande dig kort
fattande sig kort
fattande oss kort
fattande er kort

pres_part gen fattandes mig kort
fattandes dig kort
fattandes sig kort
fattandes oss kort
fattandes er kort
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vbm_1msp1_laga
base snigla sig fram
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv sniglar mig fram

sniglar dig fram
sniglar sig fram
sniglar oss fram
sniglar er fram

pret ind aktiv sniglade mig fram
sniglade dig fram
sniglade sig fram
sniglade oss fram
sniglade er fram

imper snigla dig fram
snigla er fram

inf aktiv snigla mig fram
snigla dig fram
snigla sig fram
snigla oss fram
snigla er fram

sup aktiv sniglat mig fram
sniglat dig fram
sniglat sig fram
sniglat oss fram
sniglat er fram

pres_part nom sniglande mig fram
sniglande dig fram
sniglande sig fram
sniglande oss fram
sniglande er fram

pres_part gen sniglandes mig fram
sniglandes dig fram
sniglandes sig fram
sniglandes oss fram
sniglandes er fram

vbm_1mst1_laga
base visa sig på styva linan
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv visar mig på styva linan

visar dig på styva linan
visar sig på styva linan
visar oss på styva linan
visar er på styva linan

pret ind aktiv visade mig på styva linan
visade dig på styva linan
visade sig på styva linan
visade oss på styva linan
visade er på styva linan

imper visa dig på styva linan
visa er på styva linan

inf aktiv visa mig på styva linan
visa dig på styva linan
visa sig på styva linan
visa oss på styva linan
visa er på styva linan

sup aktiv visat mig på styva linan
visat dig på styva linan
visat sig på styva linan
visat oss på styva linan
visat er på styva linan

pres_part nom visande mig på styva linan
visande dig på styva linan
visande sig på styva linan
visande oss på styva linan
visande er på styva linan

pres_part gen visandes mig på styva linan
visandes dig på styva linan
visandes sig på styva linan
visandes oss på styva linan
visandes er på styva linan
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vbm_1mt1_laga
base ana ugglor i mossen
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv anar ugglor i mossen
pres ind s-form anas ugglor i mossen
pret ind aktiv anade ugglor i mossen
pret ind s-form anades ugglor i mossen
imper ana ugglor i mossen
inf aktiv ana ugglor i mossen
inf s-form anas ugglor i mossen
sup aktiv anat ugglor i mossen
sup s-form anats ugglor i mossen
pres_part nom anande ugglor i mossen
pres_part gen anandes ugglor i mossen

vbm_1mud1_laga
base förneka sin natur
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv förnekar sin natur
pres ind s-form förnekas sin natur
pret ind aktiv förnekade sin natur
pret ind s-form förnekades sin natur
imper förneka sin natur
inf aktiv förneka sin natur
inf s-form förnekas sin natur
sup aktiv förnekat sin natur
sup s-form förnekats sin natur
pres_part nom förnekande sin natur
pres_part gen förnekandes sin natur

vbm_1mut1_laga
base prisa sin lyckliga stjärna
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv prisar sin lyckliga stjärna
pres ind s-form prisas sin lyckliga stjärna
pret ind aktiv prisade sin lyckliga stjärna
pret ind s-form prisades sin lyckliga stjärna
imper prisa sin lyckliga stjärna
inf aktiv prisa sin lyckliga stjärna
inf s-form prisas sin lyckliga stjärna
sup aktiv prisat sin lyckliga stjärna
sup s-form prisats sin lyckliga stjärna
pres_part nom prisande sin lyckliga stjärna
pres_part gen prisandes sin lyckliga stjärna

vbm_1mvsl1_laga
base tala för sig själv
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv talar för sig själv
pres ind s-form talas för sig själv
pret ind aktiv talade för sig själv
pret ind s-form talades för sig själv
imper tala för sig själv
inf aktiv tala för sig själv
inf s-form talas för sig själv
sup aktiv talat för sig själv
sup s-form talats för sig själv
pres_part nom talande för sig själv
pres_part gen talandes för sig själv
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vbm_1mvud1_laga
base dansa efter någons pipa
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv dansar efter någons pipa
pres ind s-form dansas efter någons pipa
pret ind aktiv dansade efter någons pipa
pret ind s-form dansades efter någons pipa
imper dansa efter någons pipa
inf aktiv dansa efter någons pipa
inf s-form dansas efter någons pipa
sup aktiv dansat efter någons pipa
sup s-form dansats efter någons pipa
pres_part nom dansande efter någons pipa
pres_part gen dansandes efter någons pipa

vbm_1mvzd1_laga
base peta i sin mat
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv petar i min mat

petar i din mat
petar i sin mat
petar i vår mat
petar i er mat

pres ind s-form petas i min mat
petas i din mat
petas i sin mat
petas i vår mat
petas i er mat

pret ind aktiv petade i min mat
petade i din mat
petade i sin mat
petade i vår mat
petade i er mat

pret ind s-form petades i min mat
petades i din mat
petades i sin mat
petades i vår mat
petades i er mat

imper peta i min mat
peta i din mat
peta i sin mat
peta i vår mat
peta i er mat

inf aktiv peta i min mat
peta i din mat
peta i sin mat
peta i vår mat
peta i er mat

inf s-form petas i min mat
petas i din mat
petas i sin mat
petas i vår mat
petas i er mat

sup aktiv petat i min mat
petat i din mat
petat i sin mat
petat i vår mat
petat i er mat

sup s-form petats i min mat
petats i din mat
petats i sin mat
petats i vår mat
petats i er mat

pres_part nom petande i min mat
petande i din mat
petande i sin mat
petande i vår mat
petande i er mat

pres_part gen petandes i min mat
petandes i din mat
petandes i sin mat
petandes i vår mat
petandes i er mat
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vbm_1mzd1_laga
base omgjorda sina länder
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv omgjordar mina länder

omgjordar dina länder
omgjordar sina länder
omgjordar våra länder
omgjordar era länder

pres ind s-form omgjordas mina länder
omgjordas dina länder
omgjordas sina länder
omgjordas våra länder
omgjordas era länder

pret ind aktiv omgjordade mina länder
omgjordade dina länder
omgjordade sina länder
omgjordade våra länder
omgjordade era länder

pret ind s-form omgjordades mina länder
omgjordades dina länder
omgjordades sina länder
omgjordades våra länder
omgjordades era länder

imper omgjorda mina länder
omgjorda dina länder
omgjorda sina länder
omgjorda våra länder
omgjorda era länder

inf aktiv omgjorda mina länder
omgjorda dina länder
omgjorda sina länder
omgjorda våra länder
omgjorda era länder

inf s-form omgjordas mina länder
omgjordas dina länder
omgjordas sina länder
omgjordas våra länder
omgjordas era länder

sup aktiv omgjordat mina länder
omgjordat dina länder
omgjordat sina länder
omgjordat våra länder
omgjordat era länder

sup s-form omgjordats mina länder
omgjordats dina länder
omgjordats sina länder
omgjordats våra länder
omgjordats era länder

pres_part nom omgjordande mina länder
omgjordande dina länder
omgjordande sina länder
omgjordande våra länder
omgjordande era länder

pres_part gen omgjordandes mina länder
omgjordandes dina länder
omgjordandes sina länder
omgjordandes våra länder
omgjordandes era länder

vbm_1sa1_laga
base skatta sig lycklig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv skattar sig lycklig
pres ind s-form skattas sig lycklig
pret ind aktiv skattade sig lycklig
pret ind s-form skattades sig lycklig
imper skatta sig lycklig
inf aktiv skatta sig lycklig
inf s-form skattas sig lycklig
sup aktiv skattat sig lycklig
sup s-form skattats sig lycklig
pres_part nom skattande sig lycklig
pres_part gen skattandes sig lycklig

vbm_1sd1_andas
base vattnas i munnen
pos vbm
inflection table
pres ind s-form vattnas i munnen
pret ind s-form vattnades i munnen
imper vattnas i munnen
inf s-form vattnas i munnen
sup s-form vattnats i munnen

vbm_1sp1_andas
base turas om
pos vbm
inflection table
pres ind s-form turas om
pret ind s-form turades om
imper turas om
inf s-form turas om
sup s-form turats om

vbm_1sp2_andas
base inte låssas om
pos vbm
inflection table
inf aktiv inte låssas om
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vbm_1szt1_andas
base utandas sin sista suck
pos vbm
inflection table
pres ind s-form utandas min sista suck

utandas din sista suck
utandas sin sista suck
utandas vår sista suck
utandas er sista suck

pret ind s-form utandades min sista suck
utandades din sista suck
utandades sin sista suck
utandades vår sista suck
utandades er sista suck

imper utandas min sista suck
utandas din sista suck
utandas sin sista suck
utandas vår sista suck
utandas er sista suck

inf s-form utandas min sista suck
utandas din sista suck
utandas sin sista suck
utandas vår sista suck
utandas er sista suck

sup s-form utandats min sista suck
utandats din sista suck
utandats sin sista suck
utandats vår sista suck
utandats er sista suck

vbm_1vzd1_laga
base rotera i sin grav
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv roterar i min grav

roterar i din grav
roterar i sin grav
roterar i vår grav
roterar i er grav

pres ind s-form roteras i min grav
roteras i din grav
roteras i sin grav
roteras i vår grav
roteras i er grav

pret ind aktiv roterade i min grav
roterade i din grav
roterade i sin grav
roterade i vår grav
roterade i er grav

pret ind s-form roterades i min grav
roterades i din grav
roterades i sin grav
roterades i vår grav
roterades i er grav

imper rotera i min grav
rotera i din grav
rotera i sin grav
rotera i vår grav
rotera i er grav

inf aktiv rotera i min grav
rotera i din grav
rotera i sin grav
rotera i vår grav
rotera i er grav

inf s-form roteras i min grav
roteras i din grav
roteras i sin grav
roteras i vår grav
roteras i er grav

sup aktiv roterat i min grav
roterat i din grav
roterat i sin grav
roterat i vår grav
roterat i er grav

sup s-form roterats i min grav
roterats i din grav
roterats i sin grav
roterats i vår grav
roterats i er grav

pres_part nom roterande i min grav
roterande i din grav
roterande i sin grav
roterande i vår grav
roterande i er grav

pres_part gen roterandes i min grav
roterandes i din grav
roterandes i sin grav
roterandes i vår grav
roterandes i er grav
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vbm_2ad1_ansöka
base märka för livet
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv märker för livet
pres ind s-form märkes för livet

märks för livet
pret ind aktiv märkte för livet
pret ind s-form märktes för livet
imper märk för livet
inf aktiv märka för livet
inf s-form märkas för livet
sup aktiv märkt för livet
sup s-form märkts för livet
pres_part nom märkande för livet
pres_part gen märkandes för livet
pret_part indef sg u nom märkt för livet
pret_part indef sg u gen märkts för livet
pret_part indef sg n nom märkt för livet
pret_part indef sg n gen märkts för livet
pret_part indef pl nom märkta för livet
pret_part indef pl gen märktas för livet
pret_part def sg no_masc nom märkta för livet
pret_part def sg no_masc gen märktas för livet
pret_part def sg masc nom märkte för livet
pret_part def sg masc gen märktes för livet
pret_part def pl nom märkta för livet
pret_part def pl gen märktas för livet

vbm_2ad1_göra
base göra för när
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv gör för när
pres ind s-form göres för när

görs för när
pret ind aktiv gjorde för när
pret ind s-form gjordes för när
imper gör för när
inf aktiv göra för när
inf s-form göras för när
sup aktiv gjort för när
sup s-form gjorts för när
pres_part nom görande för när
pres_part gen görandes för när
pret_part indef sg u nom gjord för när
pret_part indef sg u gen gjords för när
pret_part indef sg n nom gjort för när
pret_part indef sg n gen gjorts för när
pret_part indef pl nom gjorda för när
pret_part indef pl gen gjordas för när
pret_part def sg no_masc nom gjorda för när
pret_part def sg no_masc gen gjordas för när
pret_part def sg masc nom gjorde för när
pret_part def sg masc gen gjordes för när
pret_part def pl nom gjorda för när
pret_part def pl gen gjordas för när
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vbm_2ad1_känna
base bränna på bål
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv bränner på bål
pres ind s-form brännes på bål

bränns på bål
pret ind aktiv brände på bål
pret ind s-form brändes på bål
imper bränn på bål
inf aktiv bränna på bål
inf s-form brännas på bål
sup aktiv bränt på bål
sup s-form bränts på bål
pres_part nom brännande på bål
pres_part gen brännandes på bål
pret_part indef sg u nom bränd på bål
pret_part indef sg u gen bränds på bål
pret_part indef sg n nom bränt på bål
pret_part indef sg n gen bränts på bål
pret_part indef pl nom brända på bål
pret_part indef pl gen brändas på bål
pret_part def sg no_masc nom brända på bål
pret_part def sg no_masc gen brändas på bål
pret_part def sg masc nom brände på bål
pret_part def sg masc gen brändes på bål
pret_part def pl nom brända på bål
pret_part def pl gen brändas på bål

vbm_2ad1_lägga
base lägga i dagen
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv lägger i dagen
pres ind s-form lägges i dagen

läggs i dagen
pret ind aktiv lade i dagen

la i dagen
pret ind s-form lades i dagen

las i dagen
imper lägg i dagen
inf aktiv lägga i dagen
inf s-form läggas i dagen
sup aktiv lagt i dagen
sup s-form lagts i dagen
pres_part nom läggande i dagen
pres_part gen läggandes i dagen
pret_part indef sg u nom lagd i dagen
pret_part indef sg u gen lagds i dagen
pret_part indef sg n nom lagt i dagen
pret_part indef sg n gen lagts i dagen
pret_part indef pl nom lagda i dagen
pret_part indef pl gen lagdas i dagen
pret_part def sg no_masc nom lagda i dagen
pret_part def sg no_masc gen lagdas i dagen
pret_part def sg masc nom lagde i dagen
pret_part def sg masc gen lagdes i dagen
pret_part def pl nom lagda i dagen
pret_part def pl gen lagdas i dagen
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vbm_2ad1_sätta
base sätta på spel
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv sätter på spel
pres ind s-form sättes på spel

sätts på spel
pret ind aktiv satte på spel
pret ind s-form sattes på spel
imper sätt på spel
inf aktiv sätta på spel
inf s-form sättas på spel
sup aktiv satt på spel
sup s-form satts på spel
pres_part nom sättande på spel
pres_part gen sättandes på spel
pret_part indef sg u nom satt på spel
pret_part indef sg u gen satts på spel
pret_part indef sg n nom satt på spel
pret_part indef sg n gen satts på spel
pret_part indef pl nom satta på spel
pret_part indef pl gen sattas på spel
pret_part def sg no_masc nom satta på spel
pret_part def sg no_masc gen sattas på spel
pret_part def sg masc nom satte på spel
pret_part def sg masc gen sattes på spel
pret_part def pl nom satta på spel
pret_part def pl gen sattas på spel

vbm_2ad1_viga
base höja till skyarna
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv höjer till skyarna
pres ind s-form höjes till skyarna

höjs till skyarna
pret ind aktiv höjde till skyarna
pret ind s-form höjdes till skyarna
imper höj till skyarna
inf aktiv höja till skyarna
inf s-form höjas till skyarna
sup aktiv höjt till skyarna
sup s-form höjts till skyarna
pres_part nom höjande till skyarna
pres_part gen höjandes till skyarna
pret_part indef sg u nom höjd till skyarna
pret_part indef sg u gen höjds till skyarna
pret_part indef sg n nom höjt till skyarna
pret_part indef sg n gen höjts till skyarna
pret_part indef pl nom höjda till skyarna
pret_part indef pl gen höjdas till skyarna
pret_part def sg no_masc nom höjda till skyarna
pret_part def sg no_masc gen höjdas till skyarna
pret_part def sg masc nom höjde till skyarna
pret_part def sg masc gen höjdes till skyarna
pret_part def pl nom höjda till skyarna
pret_part def pl gen höjdas till skyarna
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vbm_2ai1_ansöka
base släppa gäcken lös
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv släpper gäcken lös
pres ind s-form släppes gäcken lös

släpps gäcken lös
pret ind aktiv släppte gäcken lös
pret ind s-form släpptes gäcken lös
imper släpp gäcken lös
inf aktiv släppa gäcken lös
inf s-form släppas gäcken lös
sup aktiv släppt gäcken lös
sup s-form släppts gäcken lös
pres_part nom släppande gäcken lös
pres_part gen släppandes gäcken lös
pret_part indef sg u nom släppt gäcken lös
pret_part indef sg u gen släppts gäcken lös
pret_part indef sg n nom släppt gäcken lös
pret_part indef sg n gen släppts gäcken lös
pret_part indef pl nom släppta gäcken lös
pret_part indef pl gen släpptas gäcken lös
pret_part def sg no_masc nom släppta gäcken lös
pret_part def sg no_masc gen släpptas gäcken lös
pret_part def sg masc nom släppte gäcken lös
pret_part def sg masc gen släpptes gäcken lös
pret_part def pl nom släppta gäcken lös
pret_part def pl gen släpptas gäcken lös

vbm_2al1_göra
base göra förnär
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv gör förnär
pres ind s-form göres förnär

görs förnär
pret ind aktiv gjorde förnär
pret ind s-form gjordes förnär
imper gör förnär
inf aktiv göra förnär
inf s-form göras förnär
sup aktiv gjort förnär
sup s-form gjorts förnär
pres_part nom görande förnär
pres_part gen görandes förnär
pret_part indef sg u nom gjord förnär
pret_part indef sg u gen gjords förnär
pret_part indef sg n nom gjort förnär
pret_part indef sg n gen gjorts förnär
pret_part indef pl nom gjorda förnär
pret_part indef pl gen gjordas förnär
pret_part def sg no_masc nom gjorda förnär
pret_part def sg no_masc gen gjordas förnär
pret_part def sg masc nom gjorde förnär
pret_part def sg masc gen gjordes förnär
pret_part def pl nom gjorda förnär
pret_part def pl gen gjordas förnär
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vbm_2al1_lägga
base lägga emellan
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv lägger emellan
pres ind s-form lägges emellan

läggs emellan
pret ind aktiv lade emellan

la emellan
pret ind s-form lades emellan

las emellan
imper lägg emellan
inf aktiv lägga emellan
inf s-form läggas emellan
sup aktiv lagt emellan
sup s-form lagts emellan
pres_part nom läggande emellan
pres_part gen läggandes emellan
pret_part indef sg u nom lagd emellan
pret_part indef sg u gen lagds emellan
pret_part indef sg n nom lagt emellan
pret_part indef sg n gen lagts emellan
pret_part indef pl nom lagda emellan
pret_part indef pl gen lagdas emellan
pret_part def sg no_masc nom lagda emellan
pret_part def sg no_masc gen lagdas emellan
pret_part def sg masc nom lagde emellan
pret_part def sg masc gen lagdes emellan
pret_part def pl nom lagda emellan
pret_part def pl gen lagdas emellan

vbm_2al1_sätta
base sätta p
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv sätter p
pres ind s-form sättes p

sätts p
pret ind aktiv satte p
pret ind s-form sattes p
imper sätt p
inf aktiv sätta p
inf s-form sättas p
sup aktiv satt p
sup s-form satts p
pres_part nom sättande p
pres_part gen sättandes p
pret_part indef sg u nom satt p
pret_part indef sg u gen satts p
pret_part indef sg n nom satt p
pret_part indef sg n gen satts p
pret_part indef pl nom satta p
pret_part indef pl gen sattas p
pret_part def sg no_masc nom satta p
pret_part def sg no_masc gen sattas p
pret_part def sg masc nom satte p
pret_part def sg masc gen sattes p
pret_part def pl nom satta p
pret_part def pl gen sattas p
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vbm_2al1_viga
base ställa tillrätta
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv ställer tillrätta
pres ind s-form ställes tillrätta

ställs tillrätta
pret ind aktiv ställde tillrätta
pret ind s-form ställdes tillrätta
imper ställ tillrätta
inf aktiv ställa tillrätta
inf s-form ställas tillrätta
sup aktiv ställt tillrätta
sup s-form ställts tillrätta
pres_part nom ställande tillrätta
pres_part gen ställandes tillrätta
pret_part indef sg u nom ställd tillrätta
pret_part indef sg u gen ställds tillrätta
pret_part indef sg n nom ställt tillrätta
pret_part indef sg n gen ställts tillrätta
pret_part indef pl nom ställda tillrätta
pret_part indef pl gen ställdas tillrätta
pret_part def sg no_masc nom ställda tillrätta
pret_part def sg no_masc gen ställdas tillrätta
pret_part def sg masc nom ställde tillrätta
pret_part def sg masc gen ställdes tillrätta
pret_part def pl nom ställda tillrätta
pret_part def pl gen ställdas tillrätta

vbm_2ap1_ansöka
base knäppa upp
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv knäpper upp
pres ind s-form knäppes upp

knäpps upp
pret ind aktiv knäppte upp
pret ind s-form knäpptes upp
imper knäpp upp
inf aktiv knäppa upp
inf s-form knäppas upp
sup aktiv knäppt upp
sup s-form knäppts upp
pres_part nom knäppande upp
pres_part gen knäppandes upp
pret_part indef sg u nom knäppt upp

uppknäppt
pret_part indef sg u gen knäppts upp

uppknäppts
pret_part indef sg n nom knäppt upp

uppknäppt
pret_part indef sg n gen knäppts upp

uppknäppts
pret_part indef pl nom knäppta upp

uppknäppta
pret_part indef pl gen knäpptas upp

uppknäpptas
pret_part def sg no_masc nom knäppta upp

uppknäppta
pret_part def sg no_masc gen knäpptas upp

uppknäpptas
pret_part def sg masc nom knäppte upp

uppknäppte
pret_part def sg masc gen knäpptes upp

uppknäpptes
pret_part def pl nom knäppta upp

uppknäppta
pret_part def pl gen knäpptas upp

uppknäpptas
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vbm_2ap1_göra
base göra ned
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv gör ned
pres ind s-form göres ned

görs ned
pret ind aktiv gjorde ned
pret ind s-form gjordes ned
imper gör ned
inf aktiv göra ned
inf s-form göras ned
sup aktiv gjort ned
sup s-form gjorts ned
pres_part nom görande ned
pres_part gen görandes ned
pret_part indef sg u nom gjord ned

nedgjord
pret_part indef sg u gen gjords ned

nedgjords
pret_part indef sg n nom gjort ned

nedgjort
pret_part indef sg n gen gjorts ned

nedgjorts
pret_part indef pl nom gjorda ned

nedgjorda
pret_part indef pl gen gjordas ned

nedgjordas
pret_part def sg no_masc nom gjorda ned

nedgjorda
pret_part def sg no_masc gen gjordas ned

nedgjordas
pret_part def sg masc nom gjorde ned

nedgjorde
pret_part def sg masc gen gjordes ned

nedgjordes
pret_part def pl nom gjorda ned

nedgjorda
pret_part def pl gen gjordas ned

nedgjordas

vbm_2ap1_hyra
base hyra ut
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv hyr ut
pres ind s-form hyres ut

hyrs ut
pret ind aktiv hyrde ut
pret ind s-form hyrdes ut
imper hyr ut
inf aktiv hyra ut
inf s-form hyras ut
sup aktiv hyrt ut
sup s-form hyrts ut
pres_part nom hyrande ut
pres_part gen hyrandes ut
pret_part indef sg u nom hyrd ut

uthyrd
pret_part indef sg u gen hyrds ut

uthyrds
pret_part indef sg n nom hyrt ut

uthyrt
pret_part indef sg n gen hyrts ut

uthyrts
pret_part indef pl nom hyrda ut

uthyrda
pret_part indef pl gen hyrdas ut

uthyrdas
pret_part def sg no_masc nom hyrda ut

uthyrda
pret_part def sg no_masc gen hyrdas ut

uthyrdas
pret_part def sg masc nom hyrde ut

uthyrde
pret_part def sg masc gen hyrdes ut

uthyrdes
pret_part def pl nom hyrda ut

uthyrda
pret_part def pl gen hyrdas ut

uthyrdas
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vbm_2ap1_känna
base skämma ut
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv skämmer ut
pres ind s-form skäms ut
pret ind aktiv skämde ut
pret ind s-form skämdes ut
imper skäm ut
inf aktiv skämma ut
inf s-form skämmas ut
sup aktiv skämt ut
sup s-form skämts ut
pres_part nom skämmande ut
pres_part gen skämmandes ut
pret_part indef sg u nom skämd ut

utskämd
pret_part indef sg u gen skämds ut

utskämds
pret_part indef sg n nom skämt ut

utskämt
pret_part indef sg n gen skämts ut

utskämts
pret_part indef pl nom skämda ut

utskämda
pret_part indef pl gen skämdas ut

utskämdas
pret_part def sg no_masc nom skämda ut

utskämda
pret_part def sg no_masc gen skämdas ut

utskämdas
pret_part def sg masc nom skämde ut

utskämde
pret_part def sg masc gen skämdes ut

utskämdes
pret_part def pl nom skämda ut

utskämda
pret_part def pl gen skämdas ut

utskämdas

vbm_2ap1_leda
base reda ut
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv reder ut
pres ind s-form redes ut

reds ut
pret ind aktiv redde ut
pret ind s-form reddes ut
imper red ut
inf aktiv reda ut
inf s-form redas ut
sup aktiv rett ut
sup s-form retts ut
pres_part nom redande ut
pres_part gen redandes ut
pret_part indef sg u nom redd ut

utredd
pret_part indef sg u gen redds ut

utredds
pret_part indef sg n nom rett ut

utrett
pret_part indef sg n gen retts ut

utretts
pret_part indef pl nom redda ut

utredda
pret_part indef pl gen reddas ut

utreddas
pret_part def sg no_masc nom redda ut

utredda
pret_part def sg no_masc gen reddas ut

utreddas
pret_part def sg masc nom redde ut

utredde
pret_part def sg masc gen reddes ut

utreddes
pret_part def pl nom redda ut

utredda
pret_part def pl gen reddas ut

utreddas
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vbm_2ap1_lyfta
base gifta bort
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv gifter bort
pres ind s-form giftes bort

gifts bort
pret ind aktiv gifte bort
pret ind s-form giftes bort
imper gift bort
inf aktiv gifta bort
inf s-form giftas bort
sup aktiv gift bort
sup s-form gifts bort
pres_part nom giftande bort
pres_part gen giftandes bort
pret_part indef sg u nom gift bort

bortgift
pret_part indef sg u gen gifts bort

bortgifts
pret_part indef sg n nom gift bort

bortgift
pret_part indef sg n gen gifts bort

bortgifts
pret_part indef pl nom gifta bort

bortgifta
pret_part indef pl gen giftas bort

bortgiftas
pret_part def sg no_masc nom gifta bort

bortgifta
pret_part def sg no_masc gen giftas bort

bortgiftas
pret_part def sg masc nom gifte bort

bortgifte
pret_part def sg masc gen giftes bort

bortgiftes
pret_part def pl nom gifta bort

bortgifta
pret_part def pl gen giftas bort

bortgiftas

vbm_2ap1_lägga
base lägga undan
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv lägger undan
pres ind s-form lägges undan

läggs undan
pret ind aktiv lade undan

la undan
pret ind s-form lades undan

las undan
imper lägg undan
inf aktiv lägga undan
inf s-form läggas undan
sup aktiv lagt undan
sup s-form lagts undan
pres_part nom läggande undan
pres_part gen läggandes undan
pret_part indef sg u nom lagd undan

undanlagd
pret_part indef sg u gen lagds undan

undanlagds
pret_part indef sg n nom lagt undan

undanlagt
pret_part indef sg n gen lagts undan

undanlagts
pret_part indef pl nom lagda undan

undanlagda
pret_part indef pl gen lagdas undan

undanlagdas
pret_part def sg no_masc nom lagda undan

undanlagda
pret_part def sg no_masc gen lagdas undan

undanlagdas
pret_part def sg masc nom lagde undan

undanlagde
pret_part def sg masc gen lagdes undan

undanlagdes
pret_part def pl nom lagda undan

undanlagda
pret_part def pl gen lagdas undan

undanlagdas

283



vbm_2ap1_skilja
base skilja åt
pos vbm
inflection table
inf aktiv skilja åt
pret_part indef sg u nom åtskiljd
pret_part indef sg u gen åtskiljds
pret_part indef sg n nom åtskiljt
pret_part indef sg n gen åtskiljts
pret_part indef pl nom åtskiljda
pret_part indef pl gen åtskiljdas
pret_part def sg no_masc nom åtskiljda
pret_part def sg no_masc gen åtskiljdas
pret_part def sg masc nom åtskiljde
pret_part def sg masc gen åtskiljdes
pret_part def pl nom åtskiljda
pret_part def pl gen åtskiljdas

vbm_2ap1_säga
base säga upp
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv säger upp

säjer upp
pres ind s-form säges upp

säjes upp
sägs upp
säjs upp

pret ind aktiv sade upp
sa upp

pret ind s-form sades upp
sas upp

imper säg upp
säj upp

inf aktiv säga upp
säja upp

inf s-form sägas upp
säjas upp

sup aktiv sagt upp
sup s-form sagts upp
pres_part nom sägande upp

säjande upp
pres_part gen sägandes upp

säjandes upp
pret_part indef sg u nom sagd upp

uppsagd
pret_part indef sg u gen sagds upp

uppsagds
pret_part indef sg n nom sagt upp

uppsagt
pret_part indef sg n gen sagts upp

uppsagts
pret_part indef pl nom sagda upp

uppsagda
pret_part indef pl gen sagdas upp

uppsagdas
pret_part def sg no_masc nom sagda upp

uppsagda
pret_part def sg no_masc gen sagdas upp

uppsagdas
pret_part def sg masc nom sagde upp

uppsagde
pret_part def sg masc gen sagdes upp

uppsagdes
pret_part def pl nom sagda upp

uppsagda
pret_part def pl gen sagdas upp

uppsagdas
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vbm_2ap1_sända
base tända på
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv tänder på
pres ind s-form tänds på

tändes på
pret ind aktiv tände på
pret ind s-form tändes på
imper tänd på
inf aktiv tända på
inf s-form tändas på
sup aktiv tänt på
sup s-form tänts på
pres_part nom tändande på
pres_part gen tändandes på
pret_part indef sg u nom tänd på

påtänd
pret_part indef sg u gen tänds på

påtänds
pret_part indef sg n nom tänt på

påtänt
pret_part indef sg n gen tänts på

påtänts
pret_part indef pl nom tända på

påtända
pret_part indef pl gen tändas på

påtändas
pret_part def sg no_masc nom tända på

påtända
pret_part def sg no_masc gen tändas på

påtändas
pret_part def sg masc nom tände på

påtände
pret_part def sg masc gen tändes på

påtändes
pret_part def pl nom tända på

påtända
pret_part def pl gen tändas på

påtändas

vbm_2ap1_sätta
base sätta av
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv sätter av
pres ind s-form sättes av

sätts av
pret ind aktiv satte av
pret ind s-form sattes av
imper sätt av
inf aktiv sätta av
inf s-form sättas av
sup aktiv satt av
sup s-form satts av
pres_part nom sättande av
pres_part gen sättandes av
pret_part indef sg u nom satt av

avsatt
pret_part indef sg u gen satts av

avsatts
pret_part indef sg n nom satt av

avsatt
pret_part indef sg n gen satts av

avsatts
pret_part indef pl nom satta av

avsatta
pret_part indef pl gen sattas av

avsattas
pret_part def sg no_masc nom satta av

avsatta
pret_part def sg no_masc gen sattas av

avsattas
pret_part def sg masc nom satte av

avsatte
pret_part def sg masc gen sattes av

avsattes
pret_part def pl nom satta av

avsatta
pret_part def pl gen sattas av

avsattas
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vbm_2ap1_viga
base döma ut
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv dömer ut
pres ind s-form döms ut
pret ind aktiv dömde ut
pret ind s-form dömdes ut
imper döm ut
inf aktiv döma ut
inf s-form dömas ut
sup aktiv dömt ut
sup s-form dömts ut
pres_part nom dömande ut
pres_part gen dömandes ut
pret_part indef sg u nom dömd ut

utdömd
pret_part indef sg u gen dömds ut

utdömds
pret_part indef sg n nom dömt ut

utdömt
pret_part indef sg n gen dömts ut

utdömts
pret_part indef pl nom dömda ut

utdömda
pret_part indef pl gen dömdas ut

utdömdas
pret_part def sg no_masc nom dömda ut

utdömda
pret_part def sg no_masc gen dömdas ut

utdömdas
pret_part def sg masc nom dömde ut

utdömde
pret_part def sg masc gen dömdes ut

utdömdes
pret_part def pl nom dömda ut

utdömda
pret_part def pl gen dömdas ut

utdömdas

vbm_2ap1_välja
base smörja in
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv smörjer in
pres ind s-form smörjes in

smörjs in
pret ind aktiv smorde in
pret ind s-form smordes in
imper smörj in
inf aktiv smörja in
inf s-form smörjas in
sup aktiv smort in
sup s-form smorts in
pres_part nom smörjande in
pres_part gen smörjandes in
pret_part indef sg u nom smord in

insmord
pret_part indef sg u gen smords in

insmords
pret_part indef sg n nom smort in

insmort
pret_part indef sg n gen smorts in

insmorts
pret_part indef pl nom smorda in

insmorda
pret_part indef pl gen smordas in

insmordas
pret_part def sg no_masc nom smorda in

insmorda
pret_part def sg no_masc gen smordas in

insmordas
pret_part def sg masc nom smorde in

insmorde
pret_part def sg masc gen smordes in

insmordes
pret_part def pl nom smorda in

insmorda
pret_part def pl gen smordas in

insmordas
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vbm_2apd1_ansöka
base trycka ner i skoskaften
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv trycker ner i skoskaften
pres ind s-form tryckes ner i skoskaften

trycks ner i skoskaften
pret ind aktiv tryckte ner i skoskaften
pret ind s-form trycktes ner i skoskaften
imper tryck ner i skoskaften
inf aktiv trycka ner i skoskaften
inf s-form tryckas ner i skoskaften
sup aktiv tryckt ner i skoskaften
sup s-form tryckts ner i skoskaften
pres_part nom tryckande ner i skoskaften
pres_part gen tryckandes ner i skoskaften
pret_part indef sg u nom tryckt ner i skoskaften
pret_part indef sg u gen tryckts ner i skoskaften
pret_part indef sg n nom tryckt ner i skoskaften
pret_part indef sg n gen tryckts ner i skoskaften
pret_part indef pl nom tryckta ner i skoskaften
pret_part indef pl gen trycktas ner i skoskaften
pret_part def sg no_masc nom tryckta ner i skoskaften
pret_part def sg no_masc gen trycktas ner i skoskaften
pret_part def sg masc nom tryckte ner i skoskaften
pret_part def sg masc gen trycktes ner i skoskaften
pret_part def pl nom tryckta ner i skoskaften
pret_part def pl gen trycktas ner i skoskaften

vbm_2at1_ansöka
base möta på halva vägen
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv möter på halva vägen
pres ind s-form mötes på halva vägen

möts på halva vägen
pret ind aktiv mötte på halva vägen
pret ind s-form möttes på halva vägen
imper möt på halva vägen
inf aktiv möta på halva vägen
inf s-form mötas på halva vägen
sup aktiv mött på halva vägen
sup s-form mötts på halva vägen
pres_part nom mötande på halva vägen
pres_part gen mötandes på halva vägen
pret_part indef sg u nom mött på halva vägen
pret_part indef sg u gen mötts på halva vägen
pret_part indef sg n nom mött på halva vägen
pret_part indef sg n gen mötts på halva vägen
pret_part indef pl nom mötta på halva vägen
pret_part indef pl gen möttas på halva vägen
pret_part def sg no_masc nom mötta på halva vägen
pret_part def sg no_masc gen möttas på halva vägen
pret_part def sg masc nom mötte på halva vägen
pret_part def sg masc gen möttes på halva vägen
pret_part def pl nom mötta på halva vägen
pret_part def pl gen möttas på halva vägen
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vbm_2at1_sätta
base sätta på det hala
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv sätter på det hala
pres ind s-form sättes på det hala

sätts på det hala
pret ind aktiv satte på det hala
pret ind s-form sattes på det hala
imper sätt på det hala
inf aktiv sätta på det hala
inf s-form sättas på det hala
sup aktiv satt på det hala
sup s-form satts på det hala
pres_part nom sättande på det hala
pres_part gen sättandes på det hala
pret_part indef sg u nom satt på det hala
pret_part indef sg u gen satts på det hala
pret_part indef sg n nom satt på det hala
pret_part indef sg n gen satts på det hala
pret_part indef pl nom satta på det hala
pret_part indef pl gen sattas på det hala
pret_part def sg no_masc nom satta på det hala
pret_part def sg no_masc gen sattas på det hala
pret_part def sg masc nom satte på det hala
pret_part def sg masc gen sattes på det hala
pret_part def pl nom satta på det hala
pret_part def pl gen sattas på det hala

vbm_2at1_viga
base ställa på sin spets
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv ställer på sin spets
pres ind s-form ställes på sin spets

ställs på sin spets
pret ind aktiv ställde på sin spets
pret ind s-form ställdes på sin spets
imper ställ på sin spets
inf aktiv ställa på sin spets
inf s-form ställas på sin spets
sup aktiv ställt på sin spets
sup s-form ställts på sin spets
pres_part nom ställande på sin spets
pres_part gen ställandes på sin spets
pret_part indef sg u nom ställd på sin spets
pret_part indef sg u gen ställds på sin spets
pret_part indef sg n nom ställt på sin spets
pret_part indef sg n gen ställts på sin spets
pret_part indef pl nom ställda på sin spets
pret_part indef pl gen ställdas på sin spets
pret_part def sg no_masc nom ställda på sin spets
pret_part def sg no_masc gen ställdas på sin spets
pret_part def sg masc nom ställde på sin spets
pret_part def sg masc gen ställdes på sin spets
pret_part def pl nom ställda på sin spets
pret_part def pl gen ställdas på sin spets
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vbm_2md1_ansöka
base tänka på refrängen
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv tänker på refrängen
pres ind s-form tänkes på refrängen

tänks på refrängen
pret ind aktiv tänkte på refrängen
pret ind s-form tänktes på refrängen
imper tänk på refrängen
inf aktiv tänka på refrängen
inf s-form tänkas på refrängen
sup aktiv tänkt på refrängen
sup s-form tänkts på refrängen
pres_part nom tänkande på refrängen
pres_part gen tänkandes på refrängen

vbm_2md1_göra
base göra en pudel
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv gör en pudel
pres ind s-form göres en pudel

görs en pudel
pret ind aktiv gjorde en pudel
pret ind s-form gjordes en pudel
imper gör en pudel
inf aktiv göra en pudel
inf s-form göras en pudel
sup aktiv gjort en pudel
sup s-form gjorts en pudel
pres_part nom görande en pudel
pres_part gen görandes en pudel

vbm_2md1_ha
base ha på tråden
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv har på tråden

haver på tråden
pres ind s-form has på tråden
pret ind aktiv hade på tråden
pret ind s-form hades på tråden
imper ha på tråden
inf aktiv ha på tråden

hava på tråden
inf s-form has på tråden

havas på tråden
sup aktiv haft på tråden
sup s-form hafts på tråden
pres_part nom hande på tråden

havande på tråden
pres_part gen handes på tråden

havandes på tråden

vbm_2md1_hyra
base föra bakom ljuset
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv för bakom ljuset
pres ind s-form föres bakom ljuset

förs bakom ljuset
pret ind aktiv förde bakom ljuset
pret ind s-form fördes bakom ljuset
imper för bakom ljuset
inf aktiv föra bakom ljuset
inf s-form föras bakom ljuset
sup aktiv fört bakom ljuset
sup s-form förts bakom ljuset
pres_part nom förande bakom ljuset
pres_part gen förandes bakom ljuset
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vbm_2md1_hända
base vända ryggen till
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv vänder ryggen till
pres ind s-form vändes ryggen till

vänds ryggen till
pret ind aktiv vände ryggen till
pret ind s-form vändes ryggen till
imper vänd ryggen till
inf aktiv vända ryggen till
inf s-form vändas ryggen till
sup aktiv vänt ryggen till
sup s-form vänts ryggen till
pres_part nom vändande ryggen till
pres_part gen vändandes ryggen till

vbm_2md1_känna
base bränna under fötterna
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv bränner under fötterna
pres ind s-form brännes under fötterna

bränns under fötterna
pret ind aktiv brände under fötterna
pret ind s-form brändes under fötterna
imper bränn under fötterna
inf aktiv bränna under fötterna
inf s-form brännas under fötterna
sup aktiv bränt under fötterna
sup s-form bränts under fötterna
pres_part nom brännande under fötterna
pres_part gen brännandes under fötterna

vbm_2md1_leda
base leda i bevis
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv leder i bevis
pres ind s-form ledes i bevis

leds i bevis
pret ind aktiv ledde i bevis
pret ind s-form leddes i bevis
imper led i bevis
inf aktiv leda i bevis
inf s-form ledas i bevis
sup aktiv lett i bevis
sup s-form letts i bevis
pres_part nom ledande i bevis
pres_part gen ledandes i bevis

vbm_2md1_lägga
base lägga på hullet
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv lägger på hullet
pres ind s-form lägges på hullet

läggs på hullet
pret ind aktiv lade på hullet

la på hullet
pret ind s-form lades på hullet

las på hullet
imper lägg på hullet
inf aktiv lägga på hullet
inf s-form läggas på hullet
sup aktiv lagt på hullet
sup s-form lagts på hullet
pres_part nom läggande på hullet
pres_part gen läggandes på hullet
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vbm_2md1_sätta
base sätta ner foten
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv sätter ner foten
pres ind s-form sättes ner foten

sätts ner foten
pret ind aktiv satte ner foten
pret ind s-form sattes ner foten
imper sätt ner foten
inf aktiv sätta ner foten
inf s-form sättas ner foten
sup aktiv satt ner foten
sup s-form satts ner foten
pres_part nom sättande ner foten
pres_part gen sättandes ner foten

vbm_2md1_viga
base ställa till svars
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv ställer till svars
pres ind s-form ställes till svars

ställs till svars
pret ind aktiv ställde till svars
pret ind s-form ställdes till svars
imper ställ till svars
inf aktiv ställa till svars
inf s-form ställas till svars
sup aktiv ställt till svars
sup s-form ställts till svars
pres_part nom ställande till svars
pres_part gen ställandes till svars

vbm_2mds1_göra
base göra rätt för sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv gör rätt för sig
pres ind s-form göres rätt för sig

görs rätt för sig
pret ind aktiv gjorde rätt för sig
pret ind s-form gjordes rätt för sig
imper gör rätt för sig
inf aktiv göra rätt för sig
inf s-form göras rätt för sig
sup aktiv gjort rätt för sig
sup s-form gjorts rätt för sig
pres_part nom görande rätt för sig
pres_part gen görandes rätt för sig

vbm_2mds1_ha
base ha tid på sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv har tid på sig

haver tid på sig
pres ind s-form has tid på sig
pret ind aktiv hade tid på sig
pret ind s-form hades tid på sig
imper ha tid på sig
inf aktiv ha tid på sig

hava tid på sig
inf s-form has tid på sig

havas tid på sig
sup aktiv haft tid på sig
sup s-form hafts tid på sig
pres_part nom hande tid på sig

havande tid på sig
pres_part gen handes tid på sig

havandes tid på sig

291



vbm_2mds1_känna
base skämmas ögonen ur sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv skämmaer ögonen ur sig
pres ind s-form skämmas ögonen ur sig
pret ind aktiv skämde ögonen ur sig
pret ind s-form skämdes ögonen ur sig
imper skämma ögonen ur sig
inf aktiv skämmaa ögonen ur sig
inf s-form skämmaas ögonen ur sig
sup aktiv skämt ögonen ur sig
sup s-form skämts ögonen ur sig
pres_part nom skämmaande ögonen ur sig
pres_part gen skämmaandes ögonen ur sig

vbm_2mds1_lägga
base lägga band på sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv lägger band på sig
pres ind s-form lägges band på sig

läggs band på sig
pret ind aktiv lade band på sig

la band på sig
pret ind s-form lades band på sig

las band på sig
imper lägg band på sig
inf aktiv lägga band på sig
inf s-form läggas band på sig
sup aktiv lagt band på sig
sup s-form lagts band på sig
pres_part nom läggande band på sig
pres_part gen läggandes band på sig

vbm_2mf1_ha
base ha ett finger med i spelet
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv har ett finger med i spelet

haver ett finger med i spelet
pres ind s-form has ett finger med i spelet
pret ind aktiv hade ett finger med i spelet
pret ind s-form hades ett finger med i spelet
imper ha ett finger med i spelet
inf aktiv ha ett finger med i spelet

hava ett finger med i spelet
inf s-form has ett finger med i spelet

havas ett finger med i spelet
sup aktiv haft ett finger med i spelet
sup s-form hafts ett finger med i spelet
pres_part nom hande ett finger med i spelet

havande ett finger med i spelet
pres_part gen handes ett finger med i spelet

havandes ett finger med i spelet

vbm_2mi1_ansöka
base åka på en propp
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv åker på en propp
pres ind s-form åkes på en propp

åks på en propp
pret ind aktiv åkte på en propp
pret ind s-form åktes på en propp
imper åk på en propp
inf aktiv åka på en propp
inf s-form åkas på en propp
sup aktiv åkt på en propp
sup s-form åkts på en propp
pres_part nom åkande på en propp
pres_part gen åkandes på en propp
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vbm_2mi1_lägga
base lägga näsan i blöt
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv lägger näsan i blöt
pres ind s-form lägges näsan i blöt

läggs näsan i blöt
pret ind aktiv lade näsan i blöt

la näsan i blöt
pret ind s-form lades näsan i blöt

las näsan i blöt
imper lägg näsan i blöt
inf aktiv lägga näsan i blöt
inf s-form läggas näsan i blöt
sup aktiv lagt näsan i blöt
sup s-form lagts näsan i blöt
pres_part nom läggande näsan i blöt
pres_part gen läggandes näsan i blöt

vbm_2mi2_leda
base inte skräda orden
pos vbm
inflection table
inf aktiv inte skräda orden

vbm_2ml1_ansöka
base väcka uppmärksamhet
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv väcker uppmärksamhet
pres ind s-form väckes uppmärksamhet

väcks uppmärksamhet
pret ind aktiv väckte uppmärksamhet
pret ind s-form väcktes uppmärksamhet
imper väck uppmärksamhet
inf aktiv väcka uppmärksamhet
inf s-form väckas uppmärksamhet
sup aktiv väckt uppmärksamhet
sup s-form väckts uppmärksamhet
pres_part nom väckande uppmärksamhet
pres_part gen väckandes uppmärksamhet

vbm_2ml1_göra
base göra susen
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv gör susen
pres ind s-form göres susen

görs susen
pret ind aktiv gjorde susen
pret ind s-form gjordes susen
imper gör susen
inf aktiv göra susen
inf s-form göras susen
sup aktiv gjort susen
sup s-form gjorts susen
pres_part nom görande susen
pres_part gen görandes susen

vbm_2ml1_ha
base ha reda
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv har reda

haver reda
pres ind s-form has reda
pret ind aktiv hade reda
pret ind s-form hades reda
imper ha reda
inf aktiv ha reda

hava reda
inf s-form has reda

havas reda
sup aktiv haft reda
sup s-form hafts reda
pres_part nom hande reda

havande reda
pres_part gen handes reda

havandes reda

293



vbm_2ml1_hyra
base styra kosan
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv styr kosan
pres ind s-form styres kosan

styrs kosan
pret ind aktiv styrde kosan
pret ind s-form styrdes kosan
imper styr kosan
inf aktiv styra kosan
inf s-form styras kosan
sup aktiv styrt kosan
sup s-form styrts kosan
pres_part nom styrande kosan
pres_part gen styrandes kosan

vbm_2ml1_hända
base vända ryggen
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv vänder ryggen
pres ind s-form vändes ryggen

vänds ryggen
pret ind aktiv vände ryggen
pret ind s-form vändes ryggen
imper vänd ryggen
inf aktiv vända ryggen
inf s-form vändas ryggen
sup aktiv vänt ryggen
sup s-form vänts ryggen
pres_part nom vändande ryggen
pres_part gen vändandes ryggen

vbm_2ml1_känna
base bekänna färg
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv bekänner färg
pres ind s-form bekännes färg

bekänns färg
pret ind aktiv bekände färg
pret ind s-form bekändes färg
imper bekänn färg
inf aktiv bekänna färg
inf s-form bekännas färg
sup aktiv bekänt färg
sup s-form bekänts färg
pres_part nom bekännande färg
pres_part gen bekännandes färg

vbm_2ml1_leda
base skräda orden
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv skräder orden
pres ind s-form skrädes orden

skräds orden
pret ind aktiv skrädde orden
pret ind s-form skräddes orden
imper skräd orden
inf aktiv skräda orden
inf s-form skrädas orden
sup aktiv skrätt orden
sup s-form skrätts orden
pres_part nom skrädande orden
pres_part gen skrädandes orden
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vbm_2ml1_lyfta
base fästa blicken
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv fäster blicken
pres ind s-form fästes blicken

fästs blicken
pret ind aktiv fäste blicken
pret ind s-form fästes blicken
imper fäst blicken
inf aktiv fästa blicken
inf s-form fästas blicken
sup aktiv fäst blicken
sup s-form fästs blicken
pres_part nom fästande blicken
pres_part gen fästandes blicken

vbm_2ml1_lägga
base inlägga förtjänst
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv inlägger förtjänst
pres ind s-form inlägges förtjänst

inläggs förtjänst
pret ind aktiv inlade förtjänst

inla förtjänst
pret ind s-form inlades förtjänst

inlas förtjänst
imper inlägg förtjänst
inf aktiv inlägga förtjänst
inf s-form inläggas förtjänst
sup aktiv inlagt förtjänst
sup s-form inlagts förtjänst
pres_part nom inläggande förtjänst
pres_part gen inläggandes förtjänst

vbm_2ml1_sätta
base sätta fingret
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv sätter fingret
pres ind s-form sättes fingret

sätts fingret
pret ind aktiv satte fingret
pret ind s-form sattes fingret
imper sätt fingret
inf aktiv sätta fingret
inf s-form sättas fingret
sup aktiv satt fingret
sup s-form satts fingret
pres_part nom sättande fingret
pres_part gen sättandes fingret

vbm_2ml1_ta
base ta skruv
pos vbm
inflection table
inf aktiv ta skruv

vbm_2ml1_viga
base bygga broar
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv bygger broar
pres ind s-form bygges broar

byggs broar
pret ind aktiv byggde broar
pret ind s-form byggdes broar
imper bygg broar
inf aktiv bygga broar
inf s-form byggas broar
sup aktiv byggt broar
sup s-form byggts broar
pres_part nom byggande broar
pres_part gen byggandes broar
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vbm_2ml1_välja
base svälja stoltheten
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv sväljer stoltheten
pres ind s-form sväljes stoltheten

sväljs stoltheten
pret ind aktiv svalde stoltheten
pret ind s-form svaldes stoltheten
imper svälj stoltheten
inf aktiv svälja stoltheten
inf s-form sväljas stoltheten
sup aktiv svalt stoltheten
sup s-form svalts stoltheten
pres_part nom sväljande stoltheten
pres_part gen sväljandes stoltheten

vbm_2mld1_viga
base bygga bo i huvudet
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv bygger bo i huvudet
pres ind s-form bygges bo i huvudet

byggs bo i huvudet
pret ind aktiv byggde bo i huvudet
pret ind s-form byggdes bo i huvudet
imper bygg bo i huvudet
inf aktiv bygga bo i huvudet
inf s-form byggas bo i huvudet
sup aktiv byggt bo i huvudet
sup s-form byggts bo i huvudet
pres_part nom byggande bo i huvudet
pres_part gen byggandes bo i huvudet

vbm_2mlp1_ha
base ha det ihop
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv har det ihop

haver det ihop
pres ind s-form has det ihop
pret ind aktiv hade det ihop
pret ind s-form hades det ihop
imper ha det ihop
inf aktiv ha det ihop

hava det ihop
inf s-form has det ihop

havas det ihop
sup aktiv haft det ihop
sup s-form hafts det ihop
pres_part nom hande det ihop

havande det ihop
pres_part gen handes det ihop

havandes det ihop

vbm_2mlrt1_ha
base ha sett sina bästa dagar
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv har sett sina bästa dagar

haver sett sina bästa dagar
pres ind s-form has sett sina bästa dagar
pret ind aktiv hade sett sina bästa dagar
pret ind s-form hades sett sina bästa dagar
imper ha sett sina bästa dagar
inf aktiv ha sett sina bästa dagar

hava sett sina bästa dagar
inf s-form has sett sina bästa dagar

havas sett sina bästa dagar
sup aktiv haft sett sina bästa dagar
sup s-form hafts sett sina bästa dagar
pres_part nom hande sett sina bästa dagar

havande sett sina bästa dagar
pres_part gen handes sett sina bästa dagar

havandes sett sina bästa dagar
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vbm_2mlvs1_ansöka
base leka rommen av sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv leker rommen av sig
pres ind s-form lekes rommen av sig

leks rommen av sig
pret ind aktiv lekte rommen av sig
pret ind s-form lektes rommen av sig
imper lek rommen av sig
inf aktiv leka rommen av sig
inf s-form lekas rommen av sig
sup aktiv lekt rommen av sig
sup s-form lekts rommen av sig
pres_part nom lekande rommen av sig
pres_part gen lekandes rommen av sig

vbm_2mnd1_ansöka
base möta sitt Waterloo
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv möter sitt Waterloo
pres ind s-form mötes sitt Waterloo

möts sitt Waterloo
pret ind aktiv mötte sitt Waterloo
pret ind s-form möttes sitt Waterloo
imper möt sitt Waterloo
inf aktiv möta sitt Waterloo
inf s-form mötas sitt Waterloo
sup aktiv mött sitt Waterloo
sup s-form mötts sitt Waterloo
pres_part nom mötande sitt Waterloo
pres_part gen mötandes sitt Waterloo

vbm_2mnd1_lägga
base lägga sitt veto
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv lägger sitt veto
pres ind s-form lägges sitt veto

läggs sitt veto
pret ind aktiv lade sitt veto

la sitt veto
pret ind s-form lades sitt veto

las sitt veto
imper lägg sitt veto
inf aktiv lägga sitt veto
inf s-form läggas sitt veto
sup aktiv lagt sitt veto
sup s-form lagts sitt veto
pres_part nom läggande sitt veto
pres_part gen läggandes sitt veto

vbm_2mp1_ansöka
base blåsa upp
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv blåser upp
pres ind s-form blåses upp
pret ind aktiv blåste upp
pret ind s-form blåstes upp
imper blås upp
inf aktiv blåsa upp
inf s-form blåsas upp
sup aktiv blåst upp
sup s-form blåsts upp
pres_part nom blåsande upp
pres_part gen blåsandes upp
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vbm_2mp1_göra
base göra åt
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv gör åt
pres ind s-form göres åt

görs åt
pret ind aktiv gjorde åt
pret ind s-form gjordes åt
imper gör åt
inf aktiv göra åt
inf s-form göras åt
sup aktiv gjort åt
sup s-form gjorts åt
pres_part nom görande åt
pres_part gen görandes åt

vbm_2mp1_ha
base ha kvar
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv har kvar

haver kvar
pres ind s-form has kvar
pret ind aktiv hade kvar
pret ind s-form hades kvar
imper ha kvar
inf aktiv ha kvar

hava kvar
inf s-form has kvar

havas kvar
sup aktiv haft kvar
sup s-form hafts kvar
pres_part nom hande kvar

havande kvar
pres_part gen handes kvar

havandes kvar

vbm_2mp1_hyra
base höra till
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv hör till
pres ind s-form höres till

hörs till
pret ind aktiv hörde till
pret ind s-form hördes till
imper hör till
inf aktiv höra till
inf s-form höras till
sup aktiv hört till
sup s-form hörts till
pres_part nom hörande till
pres_part gen hörandes till

vbm_2mp1_hända
base vända om
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv vänder om
pres ind s-form vändes om

vänds om
pret ind aktiv vände om
pret ind s-form vändes om
imper vänd om
inf aktiv vända om
inf s-form vändas om
sup aktiv vänt om
sup s-form vänts om
pres_part nom vändande om
pres_part gen vändandes om
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vbm_2mp1_känna
base känna till
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv känner till
pres ind s-form kännes till

känns till
pret ind aktiv kände till
pret ind s-form kändes till
imper känn till
inf aktiv känna till
inf s-form kännas till
sup aktiv känt till
sup s-form känts till
pres_part nom kännande till
pres_part gen kännandes till

vbm_2mp1_leda
base träda tillbaka
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv träder tillbaka
pres ind s-form trädes tillbaka

träds tillbaka
pret ind aktiv trädde tillbaka
pret ind s-form träddes tillbaka
imper träd tillbaka
inf aktiv träda tillbaka
inf s-form trädas tillbaka
sup aktiv trätt tillbaka
sup s-form trätts tillbaka
pres_part nom trädande tillbaka
pres_part gen trädandes tillbaka

vbm_2mp1_lyfta
base svälta ihjäl
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv svälter ihjäl
pres ind s-form svältes ihjäl

svälts ihjäl
pret ind aktiv svälte ihjäl
pret ind s-form svältes ihjäl
imper svält ihjäl
inf aktiv svälta ihjäl
inf s-form svältas ihjäl
sup aktiv svält ihjäl
sup s-form svälts ihjäl
pres_part nom svältande ihjäl
pres_part gen svältandes ihjäl

vbm_2mp1_lägga
base lägga ut
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv lägger ut
pres ind s-form lägges ut

läggs ut
pret ind aktiv lade ut

la ut
pret ind s-form lades ut

las ut
imper lägg ut
inf aktiv lägga ut
inf s-form läggas ut
sup aktiv lagt ut
sup s-form lagts ut
pres_part nom läggande ut
pres_part gen läggandes ut
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vbm_2mp1_säga
base säga emot
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv säger emot

säjer emot
pres ind s-form säges emot

säjes emot
sägs emot
säjs emot

pret ind aktiv sade emot
sa emot

pret ind s-form sades emot
sas emot

imper säg emot
säj emot

inf aktiv säga emot
säja emot

inf s-form sägas emot
säjas emot

sup aktiv sagt emot
sup s-form sagts emot
pres_part nom sägande emot

säjande emot
pres_part gen sägandes emot

säjandes emot

vbm_2mp1_sätta
base sätta efter
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv sätter efter
pres ind s-form sättes efter

sätts efter
pret ind aktiv satte efter
pret ind s-form sattes efter
imper sätt efter
inf aktiv sätta efter
inf s-form sättas efter
sup aktiv satt efter
sup s-form satts efter
pres_part nom sättande efter
pres_part gen sättandes efter

vbm_2mp1_viga
base hänga över
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv hänger över
pres ind s-form hänges över

hängs över
pret ind aktiv hängde över
pret ind s-form hängdes över
imper häng över
inf aktiv hänga över
inf s-form hängas över
sup aktiv hängt över
sup s-form hängts över
pres_part nom hängande över
pres_part gen hängandes över

vbm_2mpl1_ha
base ha ihop det
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv har ihop det

haver ihop det
pres ind s-form has ihop det
pret ind aktiv hade ihop det
pret ind s-form hades ihop det
imper ha ihop det
inf aktiv ha ihop det

hava ihop det
inf s-form has ihop det

havas ihop det
sup aktiv haft ihop det
sup s-form hafts ihop det
pres_part nom hande ihop det

havande ihop det
pres_part gen handes ihop det

havandes ihop det
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vbm_2mpl1_lägga
base lägga ut kursen
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv lägger ut kursen
pres ind s-form lägges ut kursen

läggs ut kursen
pret ind aktiv lade ut kursen

la ut kursen
pret ind s-form lades ut kursen

las ut kursen
imper lägg ut kursen
inf aktiv lägga ut kursen
inf s-form läggas ut kursen
sup aktiv lagt ut kursen
sup s-form lagts ut kursen
pres_part nom läggande ut kursen
pres_part gen läggandes ut kursen

vbm_2mpnd1_lägga
base lägga in sitt veto
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv lägger in sitt veto
pres ind s-form lägges in sitt veto

läggs in sitt veto
pret ind aktiv lade in sitt veto

la in sitt veto
pret ind s-form lades in sitt veto

las in sitt veto
imper lägg in sitt veto
inf aktiv lägga in sitt veto
inf s-form läggas in sitt veto
sup aktiv lagt in sitt veto
sup s-form lagts in sitt veto
pres_part nom läggande in sitt veto
pres_part gen läggandes in sitt veto

vbm_2mpnd1_viga
base leva om sitt liv
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv lever om sitt liv
pres ind s-form leves om sitt liv

levs om sitt liv
pret ind aktiv levde om sitt liv
pret ind s-form levdes om sitt liv
imper lev om sitt liv
inf aktiv leva om sitt liv
inf s-form levas om sitt liv
sup aktiv levt om sitt liv
sup s-form levts om sitt liv
pres_part nom levande om sitt liv
pres_part gen levandes om sitt liv

vbm_2mprd1_lägga
base lägga ut sina krokar
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv lägger ut sina krokar
pres ind s-form lägges ut sina krokar

läggs ut sina krokar
pret ind aktiv lade ut sina krokar

la ut sina krokar
pret ind s-form lades ut sina krokar

las ut sina krokar
imper lägg ut sina krokar
inf aktiv lägga ut sina krokar
inf s-form läggas ut sina krokar
sup aktiv lagt ut sina krokar
sup s-form lagts ut sina krokar
pres_part nom läggande ut sina krokar
pres_part gen läggandes ut sina krokar
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vbm_2mps1_ansöka
base smäcka i sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv smäcker i sig
pres ind s-form smäckes i sig

smäcks i sig
pret ind aktiv smäckte i sig
pret ind s-form smäcktes i sig
imper smäck i sig
inf aktiv smäcka i sig
inf s-form smäckas i sig
sup aktiv smäckt i sig
sup s-form smäckts i sig
pres_part nom smäckande i sig
pres_part gen smäckandes i sig

vbm_2mps1_göra
base göra på sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv gör på sig
pres ind s-form göres på sig

görs på sig
pret ind aktiv gjorde på sig
pret ind s-form gjordes på sig
imper gör på sig
inf aktiv göra på sig
inf s-form göras på sig
sup aktiv gjort på sig
sup s-form gjorts på sig
pres_part nom görande på sig
pres_part gen görandes på sig

vbm_2mps1_ha
base ha för sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv har för sig

haver för sig
pres ind s-form has för sig
pret ind aktiv hade för sig
pret ind s-form hades för sig
imper ha för sig
inf aktiv ha för sig

hava för sig
inf s-form has för sig

havas för sig
sup aktiv haft för sig
sup s-form hafts för sig
pres_part nom hande för sig

havande för sig
pres_part gen handes för sig

havandes för sig

vbm_2mps1_hyra
base köra ihop sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv kör ihop sig
pres ind s-form köres ihop sig

körs ihop sig
pret ind aktiv körde ihop sig
pret ind s-form kördes ihop sig
imper kör ihop sig
inf aktiv köra ihop sig
inf s-form köras ihop sig
sup aktiv kört ihop sig
sup s-form körts ihop sig
pres_part nom körande ihop sig
pres_part gen körandes ihop sig
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vbm_2mps1_känna
base skämma ut sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv skämmer ut sig
pres ind s-form skäms ut sig
pret ind aktiv skämde ut sig
pret ind s-form skämdes ut sig
imper skäm ut sig
inf aktiv skämma ut sig
inf s-form skämmas ut sig
sup aktiv skämt ut sig
sup s-form skämts ut sig
pres_part nom skämmande ut sig
pres_part gen skämmandes ut sig

vbm_2mps1_lyfta
base gifta om sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv gifter om sig
pres ind s-form giftes om sig

gifts om sig
pret ind aktiv gifte om sig
pret ind s-form giftes om sig
imper gift om sig
inf aktiv gifta om sig
inf s-form giftas om sig
sup aktiv gift om sig
sup s-form gifts om sig
pres_part nom giftande om sig
pres_part gen giftandes om sig

vbm_2mps1_lägga
base lägga bakom sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv lägger bakom sig
pres ind s-form lägges bakom sig

läggs bakom sig
pret ind aktiv lade bakom sig

la bakom sig
pret ind s-form lades bakom sig

las bakom sig
imper lägg bakom sig
inf aktiv lägga bakom sig
inf s-form läggas bakom sig
sup aktiv lagt bakom sig
sup s-form lagts bakom sig
pres_part nom läggande bakom sig
pres_part gen läggandes bakom sig
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vbm_2mps1_säga
base säga upp sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv säger upp sig

säjer upp sig
pres ind s-form säges upp sig

säjes upp sig
sägs upp sig
säjs upp sig

pret ind aktiv sade upp sig
sa upp sig

pret ind s-form sades upp sig
sas upp sig

imper säg upp sig
säj upp sig

inf aktiv säga upp sig
säja upp sig

inf s-form sägas upp sig
säjas upp sig

sup aktiv sagt upp sig
sup s-form sagts upp sig
pres_part nom sägande upp sig

säjande upp sig
pres_part gen sägandes upp sig

säjandes upp sig

vbm_2mps1_sätta
base sätta i sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv sätter i sig
pres ind s-form sättes i sig

sätts i sig
pret ind aktiv satte i sig
pret ind s-form sattes i sig
imper sätt i sig
inf aktiv sätta i sig
inf s-form sättas i sig
sup aktiv satt i sig
sup s-form satts i sig
pres_part nom sättande i sig
pres_part gen sättandes i sig

vbm_2mps1_viga
base hänga upp sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv hänger upp sig
pres ind s-form hänges upp sig

hängs upp sig
pret ind aktiv hängde upp sig
pret ind s-form hängdes upp sig
imper häng upp sig
inf aktiv hänga upp sig
inf s-form hängas upp sig
sup aktiv hängt upp sig
sup s-form hängts upp sig
pres_part nom hängande upp sig
pres_part gen hängandes upp sig

vbm_2mq1_göra
base göra varken till eller från
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv gör varken till eller från
pres ind s-form göres varken till eller från

görs varken till eller från
pret ind aktiv gjorde varken till eller från
pret ind s-form gjordes varken till eller från
imper gör varken till eller från
inf aktiv göra varken till eller från
inf s-form göras varken till eller från
sup aktiv gjort varken till eller från
sup s-form gjorts varken till eller från
pres_part nom görande varken till eller från
pres_part gen görandes varken till eller från
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vbm_2mq1_ha
base ha rent mjöl i påsen
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv har rent mjöl i påsen

haver rent mjöl i påsen
pres ind s-form has rent mjöl i påsen
pret ind aktiv hade rent mjöl i påsen
pret ind s-form hades rent mjöl i påsen
imper ha rent mjöl i påsen
inf aktiv ha rent mjöl i påsen

hava rent mjöl i påsen
inf s-form has rent mjöl i påsen

havas rent mjöl i påsen
sup aktiv haft rent mjöl i påsen
sup s-form hafts rent mjöl i påsen
pres_part nom hande rent mjöl i påsen

havande rent mjöl i påsen
pres_part gen handes rent mjöl i påsen

havandes rent mjöl i påsen

vbm_2mq1_hyra
base röra upp himmel och jord
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv rör upp himmel och jord
pres ind s-form röres upp himmel och jord

rörs upp himmel och jord
pret ind aktiv rörde upp himmel och jord
pret ind s-form rördes upp himmel och jord
imper rör upp himmel och jord
inf aktiv röra upp himmel och jord
inf s-form röras upp himmel och jord
sup aktiv rört upp himmel och jord
sup s-form rörts upp himmel och jord
pres_part nom rörande upp himmel och jord
pres_part gen rörandes upp himmel och jord

vbm_2mq1_leda
base smida medan järnet är varmt
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv smider medan järnet är varmt
pres ind s-form smides medan järnet är varmt

smids medan järnet är varmt
pret ind aktiv smidde medan järnet är varmt
pret ind s-form smiddes medan järnet är varmt
imper smid medan järnet är varmt
inf aktiv smida medan järnet är varmt
inf s-form smidas medan järnet är varmt
sup aktiv smitt medan järnet är varmt
sup s-form smitts medan järnet är varmt
pres_part nom smidande medan järnet är varmt
pres_part gen smidandes medan järnet är varmt

vbm_2mq1_lägga
base lägga det långa benet före
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv lägger det långa benet före
pres ind s-form lägges det långa benet före

läggs det långa benet före
pret ind aktiv lade det långa benet före

la det långa benet före
pret ind s-form lades det långa benet före

las det långa benet före
imper lägg det långa benet före
inf aktiv lägga det långa benet före
inf s-form läggas det långa benet före
sup aktiv lagt det långa benet före
sup s-form lagts det långa benet före
pres_part nom läggande det långa benet före
pres_part gen läggandes det långa benet före
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vbm_2mq1_sätta
base sätta det långa benet före
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv sätter det långa benet före
pres ind s-form sättes det långa benet före

sätts det långa benet före
pret ind aktiv satte det långa benet före
pret ind s-form sattes det långa benet före
imper sätt det långa benet före
inf aktiv sätta det långa benet före
inf s-form sättas det långa benet före
sup aktiv satt det långa benet före
sup s-form satts det långa benet före
pres_part nom sättande det långa benet före
pres_part gen sättandes det långa benet före

vbm_2mq1_ta
base ta det långa benet före
pos vbm
inflection table
inf aktiv ta det långa benet före

vbm_2mq1_viga
base nämna vid sitt rätta namn
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv nämner vid sitt rätta namn
pres ind s-form nämnes vid sitt rätta namn

nämns vid sitt rätta namn
pret ind aktiv nämnde vid sitt rätta namn
pret ind s-form nämndes vid sitt rätta namn
imper nämn vid sitt rätta namn
inf aktiv nämna vid sitt rätta namn
inf s-form nämnas vid sitt rätta namn
sup aktiv nämnt vid sitt rätta namn
sup s-form nämnts vid sitt rätta namn
pres_part nom nämnande vid sitt rätta namn
pres_part gen nämnandes vid sitt rätta namn

vbm_2mrd1_ansöka
base sköta sina kort
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv sköter sina kort
pres ind s-form skötes sina kort

sköts sina kort
pret ind aktiv skötte sina kort
pret ind s-form sköttes sina kort
imper sköt sina kort
inf aktiv sköta sina kort
inf s-form skötas sina kort
sup aktiv skött sina kort
sup s-form skötts sina kort
pres_part nom skötande sina kort
pres_part gen skötandes sina kort

vbm_2mrd1_göra
base göra sina behov
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv gör sina behov
pres ind s-form göres sina behov

görs sina behov
pret ind aktiv gjorde sina behov
pret ind s-form gjordes sina behov
imper gör sina behov
inf aktiv göra sina behov
inf s-form göras sina behov
sup aktiv gjort sina behov
sup s-form gjorts sina behov
pres_part nom görande sina behov
pres_part gen görandes sina behov
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vbm_2mrd1_leda
base skräda sina ord
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv skräder sina ord
pres ind s-form skrädes sina ord

skräds sina ord
pret ind aktiv skrädde sina ord
pret ind s-form skräddes sina ord
imper skräd sina ord
inf aktiv skräda sina ord
inf s-form skrädas sina ord
sup aktiv skrätt sina ord
sup s-form skrätts sina ord
pres_part nom skrädande sina ord
pres_part gen skrädandes sina ord

vbm_2mrd1_viga
base väga sina ord
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv väger sina ord
pres ind s-form väges sina ord

vägs sina ord
pret ind aktiv vägde sina ord
pret ind s-form vägdes sina ord
imper väg sina ord
inf aktiv väga sina ord
inf s-form vägas sina ord
sup aktiv vägt sina ord
sup s-form vägts sina ord
pres_part nom vägande sina ord
pres_part gen vägandes sina ord

vbm_2mrf1_hyra
base begära någons huvud på ett fat
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv begär någons huvud på ett fat
pres ind s-form begäres någons huvud på ett fat

begärs någons huvud på ett fat
pret ind aktiv begärde någons huvud på ett fat
pret ind s-form begärdes någons huvud på ett fat
imper begär någons huvud på ett fat
inf aktiv begära någons huvud på ett fat
inf s-form begäras någons huvud på ett fat
sup aktiv begärt någons huvud på ett fat
sup s-form begärts någons huvud på ett fat
pres_part nom begärande någons huvud på ett fat
pres_part gen begärandes någons huvud på ett fat

vbm_2mrt1_lägga
base lägga sina ord väl
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv lägger sina ord väl
pres ind s-form lägges sina ord väl

läggs sina ord väl
pret ind aktiv lade sina ord väl

la sina ord väl
pret ind s-form lades sina ord väl

las sina ord väl
imper lägg sina ord väl
inf aktiv lägga sina ord väl
inf s-form läggas sina ord väl
sup aktiv lagt sina ord väl
sup s-form lagts sina ord väl
pres_part nom läggande sina ord väl
pres_part gen läggandes sina ord väl
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vbm_2ms1_ansöka
base stöta sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv stöter mig

stöter dig
stöter sig
stöter oss
stöter er

pret ind aktiv stötte mig
stötte dig
stötte sig
stötte oss
stötte er

imper stöt dig
stöt er

inf aktiv stöta mig
stöta dig
stöta sig
stöta oss
stöta er

sup aktiv stött mig
stött dig
stött sig
stött oss
stött er

pres_part nom stötande mig
stötande dig
stötande sig
stötande oss
stötande er

pres_part gen stötandes mig
stötandes dig
stötandes sig
stötandes oss
stötandes er

vbm_2ms1_glädja
base glädja sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv glädjer mig

glädjer dig
glädjer sig
glädjer oss
glädjer er

pret ind aktiv gladde mig
gladde dig
gladde sig
gladde oss
gladde er

imper gläd dig
gläd er

inf aktiv glädja mig
glädja dig
glädja sig
glädja oss
glädja er

sup aktiv glatt mig
glatt dig
glatt sig
glatt oss
glatt er

pres_part nom glädjande mig
glädjande dig
glädjande sig
glädjande oss
glädjande er

pres_part gen glädjandes mig
glädjandes dig
glädjandes sig
glädjandes oss
glädjandes er
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vbm_2ms1_göra
base tillgodogöra sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv tillgodogör mig

tillgodogör dig
tillgodogör sig
tillgodogör oss
tillgodogör er

pret ind aktiv tillgodogjorde mig
tillgodogjorde dig
tillgodogjorde sig
tillgodogjorde oss
tillgodogjorde er

imper tillgodogör dig
tillgodogör er

inf aktiv tillgodogöra mig
tillgodogöra dig
tillgodogöra sig
tillgodogöra oss
tillgodogöra er

sup aktiv tillgodogjort mig
tillgodogjort dig
tillgodogjort sig
tillgodogjort oss
tillgodogjort er

pres_part nom tillgodogörande mig
tillgodogörande dig
tillgodogörande sig
tillgodogörande oss
tillgodogörande er

pres_part gen tillgodogörandes mig
tillgodogörandes dig
tillgodogörandes sig
tillgodogörandes oss
tillgodogörandes er

vbm_2ms1_hyra
base uppföra sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv uppför mig

uppför dig
uppför sig
uppför oss
uppför er

pret ind aktiv uppförde mig
uppförde dig
uppförde sig
uppförde oss
uppförde er

imper uppför dig
uppför er

inf aktiv uppföra mig
uppföra dig
uppföra sig
uppföra oss
uppföra er

sup aktiv uppfört mig
uppfört dig
uppfört sig
uppfört oss
uppfört er

pres_part nom uppförande mig
uppförande dig
uppförande sig
uppförande oss
uppförande er

pres_part gen uppförandes mig
uppförandes dig
uppförandes sig
uppförandes oss
uppförandes er
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vbm_2ms1_hända
base vända sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv vänder mig

vänder dig
vänder sig
vänder oss
vänder er

pret ind aktiv vände mig
vände dig
vände sig
vände oss
vände er

imper vänd dig
vänd er

inf aktiv vända mig
vända dig
vända sig
vända oss
vända er

sup aktiv vänt mig
vänt dig
vänt sig
vänt oss
vänt er

pres_part nom vändande mig
vändande dig
vändande sig
vändande oss
vändande er

pres_part gen vändandes mig
vändandes dig
vändandes sig
vändandes oss
vändandes er

vbm_2ms1_känna
base missminna sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv missminner mig

missminner dig
missminner sig
missminner oss
missminner er

pret ind aktiv missminde mig
missminde dig
missminde sig
missminde oss
missminde er

imper missminn dig
missminn er

inf aktiv missminna mig
missminna dig
missminna sig
missminna oss
missminna er

sup aktiv missmint mig
missmint dig
missmint sig
missmint oss
missmint er

pres_part nom missminnande mig
missminnande dig
missminnande sig
missminnande oss
missminnande er

pres_part gen missminnandes mig
missminnandes dig
missminnandes sig
missminnandes oss
missminnandes er
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vbm_2ms1_leda
base reda sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv reder mig

reder dig
reder sig
reder oss
reder er

pret ind aktiv redde mig
redde dig
redde sig
redde oss
redde er

imper red dig
red er

inf aktiv reda mig
reda dig
reda sig
reda oss
reda er

sup aktiv rett mig
rett dig
rett sig
rett oss
rett er

pres_part nom redande mig
redande dig
redande sig
redande oss
redande er

pres_part gen redandes mig
redandes dig
redandes sig
redandes oss
redandes er

vbm_2ms1_lyfta
base utfästa sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv utfäster mig

utfäster dig
utfäster sig
utfäster oss
utfäster er

pret ind aktiv utfäste mig
utfäste dig
utfäste sig
utfäste oss
utfäste er

imper utfäst dig
utfäst er

inf aktiv utfästa mig
utfästa dig
utfästa sig
utfästa oss
utfästa er

sup aktiv utfäst mig
utfäst dig
utfäst sig
utfäst oss
utfäst er

pres_part nom utfästande mig
utfästande dig
utfästande sig
utfästande oss
utfästande er

pres_part gen utfästandes mig
utfästandes dig
utfästandes sig
utfästandes oss
utfästandes er
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vbm_2ms1_lägga
base vinnlägga sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv vinnlägger mig

vinnlägger dig
vinnlägger sig
vinnlägger oss
vinnlägger er

pret ind aktiv vinnlade mig
vinnlade dig
vinnlade sig
vinnlade oss
vinnlade er
vinnla mig
vinnla dig
vinnla sig
vinnla oss
vinnla er

imper vinnlägg dig
vinnlägg er

inf aktiv vinnlägga mig
vinnlägga dig
vinnlägga sig
vinnlägga oss
vinnlägga er

sup aktiv vinnlagt mig
vinnlagt dig
vinnlagt sig
vinnlagt oss
vinnlagt er

pres_part nom vinnläggande mig
vinnläggande dig
vinnläggande sig
vinnläggande oss
vinnläggande er

pres_part gen vinnläggandes mig
vinnläggandes dig
vinnläggandes sig
vinnläggandes oss
vinnläggandes er

vbm_2ms1_skilja
base skilja sig
pos vbm
inflection table
inf aktiv skilja sig
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vbm_2ms1_stödja
base stödja sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv stöder mig

stöder dig
stöder sig
stöder oss
stöder er
stödjer mig
stödjer dig
stödjer sig
stödjer oss
stödjer er

pret ind aktiv stödde mig
stödde dig
stödde sig
stödde oss
stödde er

imper stöd dig
stöd er

inf aktiv stöda mig
stöda dig
stöda sig
stöda oss
stöda er
stödja mig
stödja dig
stödja sig
stödja oss
stödja er

sup aktiv stött mig
stött dig
stött sig
stött oss
stött er

pres_part nom stödande mig
stödande dig
stödande sig
stödande oss
stödande er
stödjande mig
stödjande dig
stödjande sig
stödjande oss
stödjande er

pres_part gen stödandes mig
stödandes dig
stödandes sig
stödandes oss
stödandes er
stödjandes mig
stödjandes dig
stödjandes sig
stödjandes oss
stödjandes er

vbm_2ms1_säga
base säga sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv säger mig

säger dig
säger sig
säger oss
säger er
säjer mig
säjer dig
säjer sig
säjer oss
säjer er

pret ind aktiv sade mig
sade dig
sade sig
sade oss
sade er
sa mig
sa dig
sa sig
sa oss
sa er

imper säg dig
säg er
säj dig
säj er

inf aktiv säga mig
säga dig
säga sig
säga oss
säga er
säja mig
säja dig
säja sig
säja oss
säja er

sup aktiv sagt mig
sagt dig
sagt sig
sagt oss
sagt er

pres_part nom sägande mig
sägande dig
sägande sig
sägande oss
sägande er
säjande mig
säjande dig
säjande sig
säjande oss
säjande er

pres_part gen sägandes mig
sägandes dig
sägandes sig
sägandes oss
sägandes er
säjandes mig
säjandes dig
säjandes sig
säjandes oss
säjandes er
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vbm_2ms1_sälja
base sälja sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv säljer mig

säljer dig
säljer sig
säljer oss
säljer er

pret ind aktiv sålde mig
sålde dig
sålde sig
sålde oss
sålde er

imper sälj dig
sälj er

inf aktiv sälja mig
sälja dig
sälja sig
sälja oss
sälja er

sup aktiv sålt mig
sålt dig
sålt sig
sålt oss
sålt er

pres_part nom säljande mig
säljande dig
säljande sig
säljande oss
säljande er

pres_part gen säljandes mig
säljandes dig
säljandes sig
säljandes oss
säljandes er

vbm_2ms1_sätta
base sätta sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv sätter mig

sätter dig
sätter sig
sätter oss
sätter er

pret ind aktiv satte mig
satte dig
satte sig
satte oss
satte er

imper sätt dig
sätt er

inf aktiv sätta mig
sätta dig
sätta sig
sätta oss
sätta er

sup aktiv satt mig
satt dig
satt sig
satt oss
satt er

pres_part nom sättande mig
sättande dig
sättande sig
sättande oss
sättande er

pres_part gen sättandes mig
sättandes dig
sättandes sig
sättandes oss
sättandes er
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vbm_2ms1_viga
base hänga sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv hänger mig

hänger dig
hänger sig
hänger oss
hänger er

pret ind aktiv hängde mig
hängde dig
hängde sig
hängde oss
hängde er

imper häng dig
häng er

inf aktiv hänga mig
hänga dig
hänga sig
hänga oss
hänga er

sup aktiv hängt mig
hängt dig
hängt sig
hängt oss
hängt er

pres_part nom hängande mig
hängande dig
hängande sig
hängande oss
hängande er

pres_part gen hängandes mig
hängandes dig
hängandes sig
hängandes oss
hängandes er

vbm_2ms1_välja
base vänja sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv vänjer mig

vänjer dig
vänjer sig
vänjer oss
vänjer er

pret ind aktiv vande mig
vande dig
vande sig
vande oss
vande er

imper vänj dig
vänj er

inf aktiv vänja mig
vänja dig
vänja sig
vänja oss
vänja er

sup aktiv vant mig
vant dig
vant sig
vant oss
vant er

pres_part nom vänjande mig
vänjande dig
vänjande sig
vänjande oss
vänjande er

pres_part gen vänjandes mig
vänjandes dig
vänjandes sig
vänjandes oss
vänjandes er
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vbm_2msd1_hyra
base uppföra sig som folk
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv uppför mig som folk

uppför dig som folk
uppför sig som folk
uppför oss som folk
uppför er som folk

pret ind aktiv uppförde mig som folk
uppförde dig som folk
uppförde sig som folk
uppförde oss som folk
uppförde er som folk

imper uppför dig som folk
uppför er som folk

inf aktiv uppföra mig som folk
uppföra dig som folk
uppföra sig som folk
uppföra oss som folk
uppföra er som folk

sup aktiv uppfört mig som folk
uppfört dig som folk
uppfört sig som folk
uppfört oss som folk
uppfört er som folk

pres_part nom uppförande mig som folk
uppförande dig som folk
uppförande sig som folk
uppförande oss som folk
uppförande er som folk

pres_part gen uppförandes mig som folk
uppförandes dig som folk
uppförandes sig som folk
uppförandes oss som folk
uppförandes er som folk

vbm_2msd1_lägga
base lägga sig i bakhåll
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv lägger mig i bakhåll

lägger dig i bakhåll
lägger sig i bakhåll
lägger oss i bakhåll
lägger er i bakhåll

pret ind aktiv lade mig i bakhåll
lade dig i bakhåll
lade sig i bakhåll
lade oss i bakhåll
lade er i bakhåll
la mig i bakhåll
la dig i bakhåll
la sig i bakhåll
la oss i bakhåll
la er i bakhåll

imper lägg dig i bakhåll
lägg er i bakhåll

inf aktiv lägga mig i bakhåll
lägga dig i bakhåll
lägga sig i bakhåll
lägga oss i bakhåll
lägga er i bakhåll

sup aktiv lagt mig i bakhåll
lagt dig i bakhåll
lagt sig i bakhåll
lagt oss i bakhåll
lagt er i bakhåll

pres_part nom läggande mig i bakhåll
läggande dig i bakhåll
läggande sig i bakhåll
läggande oss i bakhåll
läggande er i bakhåll

pres_part gen läggandes mig i bakhåll
läggandes dig i bakhåll
läggandes sig i bakhåll
läggandes oss i bakhåll
läggandes er i bakhåll

316



vbm_2msd1_skilja
base skilja sig från mängden
pos vbm
inflection table
inf aktiv skilja sig från mängden

vbm_2msd1_sätta
base sätta sig på tvären
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv sätter mig på tvären

sätter dig på tvären
sätter sig på tvären
sätter oss på tvären
sätter er på tvären

pret ind aktiv satte mig på tvären
satte dig på tvären
satte sig på tvären
satte oss på tvären
satte er på tvären

imper sätt dig på tvären
sätt er på tvären

inf aktiv sätta mig på tvären
sätta dig på tvären
sätta sig på tvären
sätta oss på tvären
sätta er på tvären

sup aktiv satt mig på tvären
satt dig på tvären
satt sig på tvären
satt oss på tvären
satt er på tvären

pres_part nom sättande mig på tvären
sättande dig på tvären
sättande sig på tvären
sättande oss på tvären
sättande er på tvären

pres_part gen sättandes mig på tvären
sättandes dig på tvären
sättandes sig på tvären
sättandes oss på tvären
sättandes er på tvären

vbm_2msd1_viga
base ställa sig i bakhåll
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv ställer mig i bakhåll

ställer dig i bakhåll
ställer sig i bakhåll
ställer oss i bakhåll
ställer er i bakhåll

pret ind aktiv ställde mig i bakhåll
ställde dig i bakhåll
ställde sig i bakhåll
ställde oss i bakhåll
ställde er i bakhåll

imper ställ dig i bakhåll
ställ er i bakhåll

inf aktiv ställa mig i bakhåll
ställa dig i bakhåll
ställa sig i bakhåll
ställa oss i bakhåll
ställa er i bakhåll

sup aktiv ställt mig i bakhåll
ställt dig i bakhåll
ställt sig i bakhåll
ställt oss i bakhåll
ställt er i bakhåll

pres_part nom ställande mig i bakhåll
ställande dig i bakhåll
ställande sig i bakhåll
ställande oss i bakhåll
ställande er i bakhåll

pres_part gen ställandes mig i bakhåll
ställandes dig i bakhåll
ställandes sig i bakhåll
ställandes oss i bakhåll
ställandes er i bakhåll
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vbm_2msl1_göra
base göra sig kvitt
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv gör mig kvitt

gör dig kvitt
gör sig kvitt
gör oss kvitt
gör er kvitt

pret ind aktiv gjorde mig kvitt
gjorde dig kvitt
gjorde sig kvitt
gjorde oss kvitt
gjorde er kvitt

imper gör dig kvitt
gör er kvitt

inf aktiv göra mig kvitt
göra dig kvitt
göra sig kvitt
göra oss kvitt
göra er kvitt

sup aktiv gjort mig kvitt
gjort dig kvitt
gjort sig kvitt
gjort oss kvitt
gjort er kvitt

pres_part nom görande mig kvitt
görande dig kvitt
görande sig kvitt
görande oss kvitt
görande er kvitt

pres_part gen görandes mig kvitt
görandes dig kvitt
görandes sig kvitt
görandes oss kvitt
görandes er kvitt

vbm_2msl1_lägga
base lägga sig platt
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv lägger mig platt

lägger dig platt
lägger sig platt
lägger oss platt
lägger er platt

pret ind aktiv lade mig platt
lade dig platt
lade sig platt
lade oss platt
lade er platt
la mig platt
la dig platt
la sig platt
la oss platt
la er platt

imper lägg dig platt
lägg er platt

inf aktiv lägga mig platt
lägga dig platt
lägga sig platt
lägga oss platt
lägga er platt

sup aktiv lagt mig platt
lagt dig platt
lagt sig platt
lagt oss platt
lagt er platt

pres_part nom läggande mig platt
läggande dig platt
läggande sig platt
läggande oss platt
läggande er platt

pres_part gen läggandes mig platt
läggandes dig platt
läggandes sig platt
läggandes oss platt
läggandes er platt
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vbm_2msl1_säga
base säga sig själv
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv säger mig själv

säger dig själv
säger sig själv
säger oss själv
säger er själv
säjer mig själv
säjer dig själv
säjer sig själv
säjer oss själv
säjer er själv

pret ind aktiv sade mig själv
sade dig själv
sade sig själv
sade oss själv
sade er själv
sa mig själv
sa dig själv
sa sig själv
sa oss själv
sa er själv

imper säg dig själv
säg er själv
säj dig själv
säj er själv

inf aktiv säga mig själv
säga dig själv
säga sig själv
säga oss själv
säga er själv
säja mig själv
säja dig själv
säja sig själv
säja oss själv
säja er själv

sup aktiv sagt mig själv
sagt dig själv
sagt sig själv
sagt oss själv
sagt er själv

pres_part nom sägande mig själv
sägande dig själv
sägande sig själv
sägande oss själv
sägande er själv
säjande mig själv
säjande dig själv
säjande sig själv
säjande oss själv
säjande er själv

pres_part gen sägandes mig själv
sägandes dig själv
sägandes sig själv
sägandes oss själv
sägandes er själv
säjandes mig själv
säjandes dig själv
säjandes sig själv
säjandes oss själv
säjandes er själv

vbm_2msl1_viga
base överleva sig själv
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv överlever mig själv

överlever dig själv
överlever sig själv
överlever oss själv
överlever er själv

pret ind aktiv överlevde mig själv
överlevde dig själv
överlevde sig själv
överlevde oss själv
överlevde er själv

imper överlev dig själv
överlev er själv

inf aktiv överleva mig själv
överleva dig själv
överleva sig själv
överleva oss själv
överleva er själv

sup aktiv överlevt mig själv
överlevt dig själv
överlevt sig själv
överlevt oss själv
överlevt er själv

pres_part nom överlevande mig själv
överlevande dig själv
överlevande sig själv
överlevande oss själv
överlevande er själv

pres_part gen överlevandes mig själv
överlevandes dig själv
överlevandes sig själv
överlevandes oss själv
överlevandes er själv
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vbm_2msp1_ansöka
base tänka sig för
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv tänker mig för

tänker dig för
tänker sig för
tänker oss för
tänker er för

pret ind aktiv tänkte mig för
tänkte dig för
tänkte sig för
tänkte oss för
tänkte er för

imper tänk dig för
tänk er för

inf aktiv tänka mig för
tänka dig för
tänka sig för
tänka oss för
tänka er för

sup aktiv tänkt mig för
tänkt dig för
tänkt sig för
tänkt oss för
tänkt er för

pres_part nom tänkande mig för
tänkande dig för
tänkande sig för
tänkande oss för
tänkande er för

pres_part gen tänkandes mig för
tänkandes dig för
tänkandes sig för
tänkandes oss för
tänkandes er för

vbm_2msp1_göra
base göra sig till
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv gör mig till

gör dig till
gör sig till
gör oss till
gör er till

pret ind aktiv gjorde mig till
gjorde dig till
gjorde sig till
gjorde oss till
gjorde er till

imper gör dig till
gör er till

inf aktiv göra mig till
göra dig till
göra sig till
göra oss till
göra er till

sup aktiv gjort mig till
gjort dig till
gjort sig till
gjort oss till
gjort er till

pres_part nom görande mig till
görande dig till
görande sig till
görande oss till
görande er till

pres_part gen görandes mig till
görandes dig till
görandes sig till
görandes oss till
görandes er till
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vbm_2msp1_hyra
base höra sig för
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv hör mig för

hör dig för
hör sig för
hör oss för
hör er för

pret ind aktiv hörde mig för
hörde dig för
hörde sig för
hörde oss för
hörde er för

imper hör dig för
hör er för

inf aktiv höra mig för
höra dig för
höra sig för
höra oss för
höra er för

sup aktiv hört mig för
hört dig för
hört sig för
hört oss för
hört er för

pres_part nom hörande mig för
hörande dig för
hörande sig för
hörande oss för
hörande er för

pres_part gen hörandes mig för
hörandes dig för
hörandes sig för
hörandes oss för
hörandes er för

vbm_2msp1_känna
base känna sig för
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv känner mig för

känner dig för
känner sig för
känner oss för
känner er för

pret ind aktiv kände mig för
kände dig för
kände sig för
kände oss för
kände er för

imper känn dig för
känn er för

inf aktiv känna mig för
känna dig för
känna sig för
känna oss för
känna er för

sup aktiv känt mig för
känt dig för
känt sig för
känt oss för
känt er för

pres_part nom kännande mig för
kännande dig för
kännande sig för
kännande oss för
kännande er för

pres_part gen kännandes mig för
kännandes dig för
kännandes sig för
kännandes oss för
kännandes er för
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vbm_2msp1_lägga
base lägga sig vinn
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv lägger mig vinn

lägger dig vinn
lägger sig vinn
lägger oss vinn
lägger er vinn

pret ind aktiv lade mig vinn
lade dig vinn
lade sig vinn
lade oss vinn
lade er vinn
la mig vinn
la dig vinn
la sig vinn
la oss vinn
la er vinn

imper lägg dig vinn
lägg er vinn

inf aktiv lägga mig vinn
lägga dig vinn
lägga sig vinn
lägga oss vinn
lägga er vinn

sup aktiv lagt mig vinn
lagt dig vinn
lagt sig vinn
lagt oss vinn
lagt er vinn

pres_part nom läggande mig vinn
läggande dig vinn
läggande sig vinn
läggande oss vinn
läggande er vinn

pres_part gen läggandes mig vinn
läggandes dig vinn
läggandes sig vinn
läggandes oss vinn
läggandes er vinn

vbm_2msp1_sätta
base sätta sig över
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv sätter mig över

sätter dig över
sätter sig över
sätter oss över
sätter er över

pret ind aktiv satte mig över
satte dig över
satte sig över
satte oss över
satte er över

imper sätt dig över
sätt er över

inf aktiv sätta mig över
sätta dig över
sätta sig över
sätta oss över
sätta er över

sup aktiv satt mig över
satt dig över
satt sig över
satt oss över
satt er över

pres_part nom sättande mig över
sättande dig över
sättande sig över
sättande oss över
sättande er över

pres_part gen sättandes mig över
sättandes dig över
sättandes sig över
sättandes oss över
sättandes er över
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vbm_2msp1_viga
base ställa sig in
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv ställer mig in

ställer dig in
ställer sig in
ställer oss in
ställer er in

pret ind aktiv ställde mig in
ställde dig in
ställde sig in
ställde oss in
ställde er in

imper ställ dig in
ställ er in

inf aktiv ställa mig in
ställa dig in
ställa sig in
ställa oss in
ställa er in

sup aktiv ställt mig in
ställt dig in
ställt sig in
ställt oss in
ställt er in

pres_part nom ställande mig in
ställande dig in
ställande sig in
ställande oss in
ställande er in

pres_part gen ställandes mig in
ställandes dig in
ställandes sig in
ställandes oss in
ställandes er in

vbm_2msvrt1_sätta
base sätta sig på sina höga hästar
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv sätter mig på sina höga hästar

sätter dig på sina höga hästar
sätter sig på sina höga hästar
sätter oss på sina höga hästar
sätter er på sina höga hästar

pret ind aktiv satte mig på sina höga hästar
satte dig på sina höga hästar
satte sig på sina höga hästar
satte oss på sina höga hästar
satte er på sina höga hästar

imper sätt dig på sina höga hästar
sätt er på sina höga hästar

inf aktiv sätta mig på sina höga hästar
sätta dig på sina höga hästar
sätta sig på sina höga hästar
sätta oss på sina höga hästar
sätta er på sina höga hästar

sup aktiv satt mig på sina höga hästar
satt dig på sina höga hästar
satt sig på sina höga hästar
satt oss på sina höga hästar
satt er på sina höga hästar

pres_part nom sättande mig på sina höga hästar
sättande dig på sina höga hästar
sättande sig på sina höga hästar
sättande oss på sina höga hästar
sättande er på sina höga hästar

pres_part gen sättandes mig på sina höga hästar
sättandes dig på sina höga hästar
sättandes sig på sina höga hästar
sättandes oss på sina höga hästar
sättandes er på sina höga hästar
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vbm_2msvzd1_hända
base vända sig i sin grav
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv vänder sig i min grav

vänder sig i din grav
vänder sig i sin grav
vänder sig i vår grav
vänder sig i er grav

pret ind aktiv vände sig i min grav
vände sig i din grav
vände sig i sin grav
vände sig i vår grav
vände sig i er grav

imper vänd sig i min grav
vänd sig i din grav
vänd sig i sin grav
vänd sig i vår grav
vänd sig i er grav

inf aktiv vända sig i min grav
vända sig i din grav
vända sig i sin grav
vända sig i vår grav
vända sig i er grav

sup aktiv vänt sig i min grav
vänt sig i din grav
vänt sig i sin grav
vänt sig i vår grav
vänt sig i er grav

pres_part nom vändande sig i min grav
vändande sig i din grav
vändande sig i sin grav
vändande sig i vår grav
vändande sig i er grav

pres_part gen vändandes sig i min grav
vändandes sig i din grav
vändandes sig i sin grav
vändandes sig i vår grav
vändandes sig i er grav

vbm_2mt1_ansöka
base röka som en skorsten
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv röker som en skorsten
pres ind s-form rökes som en skorsten

röks som en skorsten
pret ind aktiv rökte som en skorsten
pret ind s-form röktes som en skorsten
imper rök som en skorsten
inf aktiv röka som en skorsten
inf s-form rökas som en skorsten
sup aktiv rökt som en skorsten
sup s-form rökts som en skorsten
pres_part nom rökande som en skorsten
pres_part gen rökandes som en skorsten

vbm_2mt1_göra
base göra slag i saken
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv gör slag i saken
pres ind s-form göres slag i saken

görs slag i saken
pret ind aktiv gjorde slag i saken
pret ind s-form gjordes slag i saken
imper gör slag i saken
inf aktiv göra slag i saken
inf s-form göras slag i saken
sup aktiv gjort slag i saken
sup s-form gjorts slag i saken
pres_part nom görande slag i saken
pres_part gen görandes slag i saken
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vbm_2mt1_ha
base ha en gås oplockad
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv har en gås oplockad

haver en gås oplockad
pres ind s-form has en gås oplockad
pret ind aktiv hade en gås oplockad
pret ind s-form hades en gås oplockad
imper ha en gås oplockad
inf aktiv ha en gås oplockad

hava en gås oplockad
inf s-form has en gås oplockad

havas en gås oplockad
sup aktiv haft en gås oplockad
sup s-form hafts en gås oplockad
pres_part nom hande en gås oplockad

havande en gås oplockad
pres_part gen handes en gås oplockad

havandes en gås oplockad

vbm_2mt1_hyra
base köra huvudet i väggen
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv kör huvudet i väggen
pres ind s-form köres huvudet i väggen

körs huvudet i väggen
pret ind aktiv körde huvudet i väggen
pret ind s-form kördes huvudet i väggen
imper kör huvudet i väggen
inf aktiv köra huvudet i väggen
inf s-form köras huvudet i väggen
sup aktiv kört huvudet i väggen
sup s-form körts huvudet i väggen
pres_part nom körande huvudet i väggen
pres_part gen körandes huvudet i väggen

vbm_2mt1_hända
base vända kappan efter vinden
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv vänder kappan efter vinden
pres ind s-form vändes kappan efter vinden

vänds kappan efter vinden
pret ind aktiv vände kappan efter vinden
pret ind s-form vändes kappan efter vinden
imper vänd kappan efter vinden
inf aktiv vända kappan efter vinden
inf s-form vändas kappan efter vinden
sup aktiv vänt kappan efter vinden
sup s-form vänts kappan efter vinden
pres_part nom vändande kappan efter vinden
pres_part gen vändandes kappan efter vinden

vbm_2mt1_lägga
base lägga benen på ryggen
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv lägger benen på ryggen
pres ind s-form lägges benen på ryggen

läggs benen på ryggen
pret ind aktiv lade benen på ryggen

la benen på ryggen
pret ind s-form lades benen på ryggen

las benen på ryggen
imper lägg benen på ryggen
inf aktiv lägga benen på ryggen
inf s-form läggas benen på ryggen
sup aktiv lagt benen på ryggen
sup s-form lagts benen på ryggen
pres_part nom läggande benen på ryggen
pres_part gen läggandes benen på ryggen

vbm_2mt1_skilja
base skilja agnarna från vetet
pos vbm
inflection table
inf aktiv skilja agnarna från vetet
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vbm_2mt1_sätta
base sätta långa benet före
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv sätter långa benet före
pres ind s-form sättes långa benet före

sätts långa benet före
pret ind aktiv satte långa benet före
pret ind s-form sattes långa benet före
imper sätt långa benet före
inf aktiv sätta långa benet före
inf s-form sättas långa benet före
sup aktiv satt långa benet före
sup s-form satts långa benet före
pres_part nom sättande långa benet före
pres_part gen sättandes långa benet före

vbm_2mt1_ta
base ta långa benet före
pos vbm
inflection table
inf aktiv ta långa benet före

vbm_2mt1_viga
base hänga på ett hår
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv hänger på ett hår
pres ind s-form hänges på ett hår

hängs på ett hår
pret ind aktiv hängde på ett hår
pret ind s-form hängdes på ett hår
imper häng på ett hår
inf aktiv hänga på ett hår
inf s-form hängas på ett hår
sup aktiv hängt på ett hår
sup s-form hängts på ett hår
pres_part nom hängande på ett hår
pres_part gen hängandes på ett hår

vbm_2mud1_ansöka
base möta sin skapare
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv möter sin skapare
pres ind s-form mötes sin skapare

möts sin skapare
pret ind aktiv mötte sin skapare
pret ind s-form möttes sin skapare
imper möt sin skapare
inf aktiv möta sin skapare
inf s-form mötas sin skapare
sup aktiv mött sin skapare
sup s-form mötts sin skapare
pres_part nom mötande sin skapare
pres_part gen mötandes sin skapare

vbm_2mud1_göra
base göra sin kur
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv gör sin kur
pres ind s-form göres sin kur

görs sin kur
pret ind aktiv gjorde sin kur
pret ind s-form gjordes sin kur
imper gör sin kur
inf aktiv göra sin kur
inf s-form göras sin kur
sup aktiv gjort sin kur
sup s-form gjorts sin kur
pres_part nom görande sin kur
pres_part gen görandes sin kur
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vbm_2mud1_sätta
base sätta sin lit
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv sätter sin lit
pres ind s-form sättes sin lit

sätts sin lit
pret ind aktiv satte sin lit
pret ind s-form sattes sin lit
imper sätt sin lit
inf aktiv sätta sin lit
inf s-form sättas sin lit
sup aktiv satt sin lit
sup s-form satts sin lit
pres_part nom sättande sin lit
pres_part gen sättandes sin lit

vbm_2mud1_viga
base höja sin röst
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv höjer sin röst
pres ind s-form höjes sin röst

höjs sin röst
pret ind aktiv höjde sin röst
pret ind s-form höjdes sin röst
imper höj sin röst
inf aktiv höja sin röst
inf s-form höjas sin röst
sup aktiv höjt sin röst
sup s-form höjts sin röst
pres_part nom höjande sin röst
pres_part gen höjandes sin röst

vbm_2mut1_göra
base göra sin röst hörd
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv gör sin röst hörd
pres ind s-form göres sin röst hörd

görs sin röst hörd
pret ind aktiv gjorde sin röst hörd
pret ind s-form gjordes sin röst hörd
imper gör sin röst hörd
inf aktiv göra sin röst hörd
inf s-form göras sin röst hörd
sup aktiv gjort sin röst hörd
sup s-form gjorts sin röst hörd
pres_part nom görande sin röst hörd
pres_part gen görandes sin röst hörd

vbm_2mvs1_ansöka
base sträcka på sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv sträcker på sig
pres ind s-form sträckes på sig

sträcks på sig
pret ind aktiv sträckte på sig
pret ind s-form sträcktes på sig
imper sträck på sig
inf aktiv sträcka på sig
inf s-form sträckas på sig
sup aktiv sträckt på sig
sup s-form sträckts på sig
pres_part nom sträckande på sig
pres_part gen sträckandes på sig
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vbm_2mvud1_hända
base vända till sin fördel
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv vänder till sin fördel
pres ind s-form vändes till sin fördel

vänds till sin fördel
pret ind aktiv vände till sin fördel
pret ind s-form vändes till sin fördel
imper vänd till sin fördel
inf aktiv vända till sin fördel
inf s-form vändas till sin fördel
sup aktiv vänt till sin fördel
sup s-form vänts till sin fördel
pres_part nom vändande till sin fördel
pres_part gen vändandes till sin fördel

vbm_2mzd1_göra
base göra sina lärospån
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv gör mina lärospån

gör dina lärospån
gör sina lärospån
gör våra lärospån
gör era lärospån

pres ind s-form göres mina lärospån
göres dina lärospån
göres sina lärospån
göres våra lärospån
göres era lärospån
görs mina lärospån
görs dina lärospån
görs sina lärospån
görs våra lärospån
görs era lärospån

pret ind aktiv gjorde mina lärospån
gjorde dina lärospån
gjorde sina lärospån
gjorde våra lärospån
gjorde era lärospån

pret ind s-form gjordes mina lärospån
gjordes dina lärospån
gjordes sina lärospån
gjordes våra lärospån
gjordes era lärospån

imper gör mina lärospån
gör dina lärospån
gör sina lärospån
gör våra lärospån
gör era lärospån

inf aktiv göra mina lärospån
göra dina lärospån
göra sina lärospån
göra våra lärospån
göra era lärospån

inf s-form göras mina lärospån
göras dina lärospån
göras sina lärospån
göras våra lärospån
göras era lärospån

sup aktiv gjort mina lärospån
gjort dina lärospån
gjort sina lärospån
gjort våra lärospån
gjort era lärospån

sup s-form gjorts mina lärospån
gjorts dina lärospån
gjorts sina lärospån
gjorts våra lärospån
gjorts era lärospån

pres_part nom görande mina lärospån
görande dina lärospån
görande sina lärospån
görande våra lärospån
görande era lärospån

pres_part gen görandes mina lärospån
görandes dina lärospån
görandes sina lärospån
görandes våra lärospån
görandes era lärospån
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vbm_2mzd1_känna
base känna sina pappenheimare
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv känner mina pappenheimare

känner dina pappenheimare
känner sina pappenheimare
känner våra pappenheimare
känner era pappenheimare

pres ind s-form kännes mina pappenheimare
kännes dina pappenheimare
kännes sina pappenheimare
kännes våra pappenheimare
kännes era pappenheimare
känns mina pappenheimare
känns dina pappenheimare
känns sina pappenheimare
känns våra pappenheimare
känns era pappenheimare

pret ind aktiv kände mina pappenheimare
kände dina pappenheimare
kände sina pappenheimare
kände våra pappenheimare
kände era pappenheimare

pret ind s-form kändes mina pappenheimare
kändes dina pappenheimare
kändes sina pappenheimare
kändes våra pappenheimare
kändes era pappenheimare

imper känn mina pappenheimare
känn dina pappenheimare
känn sina pappenheimare
känn våra pappenheimare
känn era pappenheimare

inf aktiv känna mina pappenheimare
känna dina pappenheimare
känna sina pappenheimare
känna våra pappenheimare
känna era pappenheimare

inf s-form kännas mina pappenheimare
kännas dina pappenheimare
kännas sina pappenheimare
kännas våra pappenheimare
kännas era pappenheimare

sup aktiv känt mina pappenheimare
känt dina pappenheimare
känt sina pappenheimare
känt våra pappenheimare
känt era pappenheimare

sup s-form känts mina pappenheimare
känts dina pappenheimare
känts sina pappenheimare
känts våra pappenheimare
känts era pappenheimare

pres_part nom kännande mina pappenheimare
kännande dina pappenheimare
kännande sina pappenheimare
kännande våra pappenheimare
kännande era pappenheimare

pres_part gen kännandes mina pappenheimare
kännandes dina pappenheimare
kännandes sina pappenheimare
kännandes våra pappenheimare
kännandes era pappenheimare
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vbm_2mzd1_sätta
base sätta sin lit
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv sätter min lit

sätter din lit
sätter sin lit
sätter vår lit
sätter er lit

pres ind s-form sättes min lit
sättes din lit
sättes sin lit
sättes vår lit
sättes er lit
sätts min lit
sätts din lit
sätts sin lit
sätts vår lit
sätts er lit

pret ind aktiv satte min lit
satte din lit
satte sin lit
satte vår lit
satte er lit

pret ind s-form sattes min lit
sattes din lit
sattes sin lit
sattes vår lit
sattes er lit

imper sätt min lit
sätt din lit
sätt sin lit
sätt vår lit
sätt er lit

inf aktiv sätta min lit
sätta din lit
sätta sin lit
sätta vår lit
sätta er lit

inf s-form sättas min lit
sättas din lit
sättas sin lit
sättas vår lit
sättas er lit

sup aktiv satt min lit
satt din lit
satt sin lit
satt vår lit
satt er lit

sup s-form satts min lit
satts din lit
satts sin lit
satts vår lit
satts er lit

pres_part nom sättande min lit
sättande din lit
sättande sin lit
sättande vår lit
sättande er lit

pres_part gen sättandes min lit
sättandes din lit
sättandes sin lit
sättandes vår lit
sättandes er lit

vbm_2mzd1_välja
base svälja sin stolthet
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv sväljer min stolthet

sväljer din stolthet
sväljer sin stolthet
sväljer vår stolthet
sväljer er stolthet

pres ind s-form sväljes min stolthet
sväljes din stolthet
sväljes sin stolthet
sväljes vår stolthet
sväljes er stolthet
sväljs min stolthet
sväljs din stolthet
sväljs sin stolthet
sväljs vår stolthet
sväljs er stolthet

pret ind aktiv svalde min stolthet
svalde din stolthet
svalde sin stolthet
svalde vår stolthet
svalde er stolthet

pret ind s-form svaldes min stolthet
svaldes din stolthet
svaldes sin stolthet
svaldes vår stolthet
svaldes er stolthet

imper svälj min stolthet
svälj din stolthet
svälj sin stolthet
svälj vår stolthet
svälj er stolthet

inf aktiv svälja min stolthet
svälja din stolthet
svälja sin stolthet
svälja vår stolthet
svälja er stolthet

inf s-form sväljas min stolthet
sväljas din stolthet
sväljas sin stolthet
sväljas vår stolthet
sväljas er stolthet

sup aktiv svalt min stolthet
svalt din stolthet
svalt sin stolthet
svalt vår stolthet
svalt er stolthet

sup s-form svalts min stolthet
svalts din stolthet
svalts sin stolthet
svalts vår stolthet
svalts er stolthet

pres_part nom sväljande min stolthet
sväljande din stolthet
sväljande sin stolthet
sväljande vår stolthet
sväljande er stolthet

pres_part gen sväljandes min stolthet
sväljandes din stolthet
sväljandes sin stolthet
sväljandes vår stolthet
sväljandes er stolthet
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vbm_2mzn1_ha
base ha sitt
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv har sitt

haver sitt
pres ind s-form has sitt
pret ind aktiv hade sitt
pret ind s-form hades sitt
imper ha sitt
inf aktiv ha sitt

hava sitt
inf s-form has sitt

havas sitt
sup aktiv haft sitt
sup s-form hafts sitt
pres_part nom hande sitt

havande sitt
pres_part gen handes sitt

havandes sitt

vbm_2mznt1_ha
base ha sitt på det torra
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv har sitt på det torra

haver sitt på det torra
pres ind s-form has sitt på det torra
pret ind aktiv hade sitt på det torra
pret ind s-form hades sitt på det torra
imper ha sitt på det torra
inf aktiv ha sitt på det torra

hava sitt på det torra
inf s-form has sitt på det torra

havas sitt på det torra
sup aktiv haft sitt på det torra
sup s-form hafts sitt på det torra
pres_part nom hande sitt på det torra

havande sitt på det torra
pres_part gen handes sitt på det torra

havandes sitt på det torra

vbm_2sp1_blygas
base följas åt
pos vbm
inflection table
pres ind s-form följs åt

följes åt
pret ind s-form följdes åt
imper följs åt

följes åt
inf s-form följas åt
sup s-form följts åt

vbm_2sp1_minnas
base kännas vid
pos vbm
inflection table
pres ind s-form känns vid
pret ind s-form kändes vid
imper känns vid
inf s-form kännas vid
sup s-form känts vid

vbm_2sp1_synas
base hjälpas åt
pos vbm
inflection table
pres ind s-form hjälps åt

hjälpes åt
pret ind s-form hjälptes åt
imper hjälps åt

hjälpes åt
inf s-form hjälpas åt
sup s-form hjälpts åt
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vbm_2st1_synas
base mötas på halva vägen
pos vbm
inflection table
pres ind s-form möts på halva vägen

mötes på halva vägen
pret ind s-form möttes på halva vägen
imper möts på halva vägen

mötes på halva vägen
inf s-form mötas på halva vägen
sup s-form mötts på halva vägen

vbm_2tud1_hyra
base nära en orm vid sin barm
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv när en orm vid sin barm
pres ind s-form näres en orm vid sin barm

närs en orm vid sin barm
pret ind aktiv närde en orm vid sin barm
pret ind s-form närdes en orm vid sin barm
imper när en orm vid sin barm
inf aktiv nära en orm vid sin barm
inf s-form näras en orm vid sin barm
sup aktiv närt en orm vid sin barm
sup s-form närts en orm vid sin barm
pres_part nom närande en orm vid sin barm
pres_part gen närandes en orm vid sin barm

vbm_3ap1_sy
base sy in
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv syr in
pres ind s-form sys in
pret ind aktiv sydde in
pret ind s-form syddes in
imper sy in
inf aktiv sy in
inf s-form sys in
sup aktiv sytt in
sup s-form sytts in
pres_part nom syende in
pres_part gen syendes in
pret_part indef sg u nom sydd in

insydd
pret_part indef sg u gen sydds in

insydds
pret_part indef sg n nom sytt in

insytt
pret_part indef sg n gen sytts in

insytts
pret_part indef pl nom sydda in

insydda
pret_part indef pl gen syddas in

insyddas
pret_part def sg no_masc nom sydda in

insydda
pret_part def sg no_masc gen syddas in

insyddas
pret_part def sg masc nom sydde in

insydde
pret_part def sg masc gen syddes in

insyddes
pret_part def pl nom sydda in

insydda
pret_part def pl gen syddas in

insyddas
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vbm_3md1_sy
base ro i land
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv ror i land
pres ind s-form ros i land
pret ind aktiv rodde i land
pret ind s-form roddes i land
imper ro i land
inf aktiv ro i land
inf s-form ros i land
sup aktiv rott i land
sup s-form rotts i land
pres_part nom roende i land
pres_part gen roendes i land

vbm_3ml1_sy
base fly fältet
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv flyr fältet
pres ind s-form flys fältet
pret ind aktiv flydde fältet
pret ind s-form flyddes fältet
imper fly fältet
inf aktiv fly fältet
inf s-form flys fältet
sup aktiv flytt fältet
sup s-form flytts fältet
pres_part nom flyende fältet
pres_part gen flyendes fältet

vbm_3mp1_sy
base rå om
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv rår om
pres ind s-form rås om
pret ind aktiv rådde om
pret ind s-form råddes om
imper rå om
inf aktiv rå om
inf s-form rås om
sup aktiv rått om
sup s-form råtts om
pres_part nom rående om
pres_part gen råendes om

vbm_3mrd1_sy
base två sina händer
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv tvår sina händer
pres ind s-form tvås sina händer
pret ind aktiv tvådde sina händer
pret ind s-form tvåddes sina händer
imper två sina händer
inf aktiv två sina händer
inf s-form tvås sina händer
sup aktiv tvått sina händer
sup s-form tvåtts sina händer
pres_part nom tvående sina händer
pres_part gen tvåendes sina händer
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vbm_3ms1_sy
base ty sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv tyr mig

tyr dig
tyr sig
tyr oss
tyr er

pret ind aktiv tydde mig
tydde dig
tydde sig
tydde oss
tydde er

imper ty dig
ty er

inf aktiv ty mig
ty dig
ty sig
ty oss
ty er

sup aktiv tytt mig
tytt dig
tytt sig
tytt oss
tytt er

pres_part nom tyende mig
tyende dig
tyende sig
tyende oss
tyende er

pres_part gen tyendes mig
tyendes dig
tyendes sig
tyendes oss
tyendes er

vbm_3msd1_sy
base bete sig som folk
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv beter mig som folk

beter dig som folk
beter sig som folk
beter oss som folk
beter er som folk

pret ind aktiv betedde mig som folk
betedde dig som folk
betedde sig som folk
betedde oss som folk
betedde er som folk

imper bete dig som folk
bete er som folk

inf aktiv bete mig som folk
bete dig som folk
bete sig som folk
bete oss som folk
bete er som folk

sup aktiv betett mig som folk
betett dig som folk
betett sig som folk
betett oss som folk
betett er som folk

pres_part nom beteende mig som folk
beteende dig som folk
beteende sig som folk
beteende oss som folk
beteende er som folk

pres_part gen beteendes mig som folk
beteendes dig som folk
beteendes sig som folk
beteendes oss som folk
beteendes er som folk
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vbm_3msp1_sy
base bry sig om
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv bryr mig om

bryr dig om
bryr sig om
bryr oss om
bryr er om

pret ind aktiv brydde mig om
brydde dig om
brydde sig om
brydde oss om
brydde er om

imper bry dig om
bry er om

inf aktiv bry mig om
bry dig om
bry sig om
bry oss om
bry er om

sup aktiv brytt mig om
brytt dig om
brytt sig om
brytt oss om
brytt er om

pres_part nom bryende mig om
bryende dig om
bryende sig om
bryende oss om
bryende er om

pres_part gen bryendes mig om
bryendes dig om
bryendes sig om
bryendes oss om
bryendes er om

vbm_3mt1_sy
base må som en prins
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv mår som en prins
pres ind s-form mås som en prins
pret ind aktiv mådde som en prins
pret ind s-form måddes som en prins
imper må som en prins
inf aktiv må som en prins
inf s-form mås som en prins
sup aktiv mått som en prins
sup s-form måtts som en prins
pres_part nom mående som en prins
pres_part gen måendes som en prins

335



vbm_3mzd1_sy
base så sin vildhavre
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv sår min vildhavre

sår din vildhavre
sår sin vildhavre
sår vår vildhavre
sår er vildhavre

pres ind s-form sås min vildhavre
sås din vildhavre
sås sin vildhavre
sås vår vildhavre
sås er vildhavre

pret ind aktiv sådde min vildhavre
sådde din vildhavre
sådde sin vildhavre
sådde vår vildhavre
sådde er vildhavre

pret ind s-form såddes min vildhavre
såddes din vildhavre
såddes sin vildhavre
såddes vår vildhavre
såddes er vildhavre

imper så min vildhavre
så din vildhavre
så sin vildhavre
så vår vildhavre
så er vildhavre

inf aktiv så min vildhavre
så din vildhavre
så sin vildhavre
så vår vildhavre
så er vildhavre

inf s-form sås min vildhavre
sås din vildhavre
sås sin vildhavre
sås vår vildhavre
sås er vildhavre

sup aktiv sått min vildhavre
sått din vildhavre
sått sin vildhavre
sått vår vildhavre
sått er vildhavre

sup s-form såtts min vildhavre
såtts din vildhavre
såtts sin vildhavre
såtts vår vildhavre
såtts er vildhavre

pres_part nom sående min vildhavre
sående din vildhavre
sående sin vildhavre
sående vår vildhavre
sående er vildhavre

pres_part gen såendes min vildhavre
såendes din vildhavre
såendes sin vildhavre
såendes vår vildhavre
såendes er vildhavre

vbm_4ad1_bära
base bära i gullstol
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv bär i gullstol
pres ind s-form bäres i gullstol

bärs i gullstol
pres konj aktiv bäre i gullstol
pres konj s-form bäres i gullstol
pret ind aktiv bar i gullstol
pret ind s-form bars i gullstol
pret konj aktiv bure i gullstol
pret konj s-form bures i gullstol
imper bär i gullstol
inf aktiv bära i gullstol
inf s-form bäras i gullstol
sup aktiv burit i gullstol
sup s-form burits i gullstol
pres_part nom bärande i gullstol
pres_part gen bärandes i gullstol
pret_part indef sg u nom buren i gullstol
pret_part indef sg u gen burens i gullstol
pret_part indef sg n nom buret i gullstol
pret_part indef sg n gen burets i gullstol
pret_part indef pl nom burna i gullstol
pret_part indef pl gen burnas i gullstol
pret_part def sg no_masc nom burna i gullstol
pret_part def sg no_masc gen burnas i gullstol
pret_part def sg masc nom burne i gullstol
pret_part def sg masc gen burnes i gullstol
pret_part def pl nom burna i gullstol
pret_part def pl gen burnas i gullstol
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vbm_4ad1_falla
base falla till föga
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv faller till föga
pres ind s-form falles till föga

falls till föga
pres konj aktiv falle till föga
pres konj s-form falles till föga
pret ind aktiv föll till föga
pret ind s-form fölls till föga
pret konj aktiv fölle till föga
pret konj s-form fölles till föga
imper fall till föga
inf aktiv falla till föga
inf s-form fallas till föga
sup aktiv fallit till föga
sup s-form fallits till föga
pres_part nom fallande till föga
pres_part gen fallandes till föga
pret_part indef sg u nom fallen till föga
pret_part indef sg u gen fallens till föga
pret_part indef sg n nom fallet till föga
pret_part indef sg n gen fallets till föga
pret_part indef pl nom fallna till föga
pret_part indef pl gen fallnas till föga
pret_part def sg no_masc nom fallna till föga
pret_part def sg no_masc gen fallnas till föga
pret_part def sg masc nom fallne till föga
pret_part def sg masc gen fallnes till föga
pret_part def pl nom fallna till föga
pret_part def pl gen fallnas till föga

vbm_4ad1_ge
base ge till känna
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv ger till känna

giver till känna
pres ind s-form gives till känna

ges till känna
givs till känna

pres konj aktiv give till känna
pres konj s-form gives till känna
pret ind aktiv gav till känna
pret ind s-form gavs till känna
pret konj aktiv gåve till känna
pret konj s-form gåves till känna
imper ge till känna

giv till känna
inf aktiv ge till känna

giva till känna
inf s-form ges till känna

givas till känna
sup aktiv gett till känna

givit till känna
sup s-form getts till känna

givits till känna
pres_part nom geende till känna

givande till känna
pres_part gen geendes till känna

givandes till känna
pret_part indef sg u nom given till känna
pret_part indef sg u gen givens till känna
pret_part indef sg n nom givet till känna
pret_part indef sg n gen givets till känna
pret_part indef pl nom givna till känna
pret_part indef pl gen givnas till känna
pret_part def sg no_masc nom givna till känna
pret_part def sg no_masc gen givnas till känna
pret_part def sg masc nom givne till känna
pret_part def sg masc gen givnes till känna
pret_part def pl nom givna till känna
pret_part def pl gen givnas till känna
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vbm_4ad1_gå
base förbigå med tystnad
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv förbigår med tystnad
pres ind s-form förbigås med tystnad
pres konj aktiv förbigånge med tystnad
pres konj s-form förbigånges med tystnad
pret ind aktiv förbigick med tystnad
pret ind s-form förbigicks med tystnad
pret konj aktiv förbiginge med tystnad
pret konj s-form förbiginges med tystnad
imper förbigå med tystnad
inf aktiv förbigå med tystnad
inf s-form förbigås med tystnad
sup aktiv förbigått med tystnad
sup s-form förbigåtts med tystnad
pres_part nom förbigående med tystnad
pres_part gen förbigåendes med tystnad
pret_part indef sg u nom förbigången med tystnad
pret_part indef sg u gen förbigångens med tystnad
pret_part indef sg n nom förbigånget med tystnad
pret_part indef sg n gen förbigångets med tystnad
pret_part indef pl nom förbigångna med tystnad
pret_part indef pl gen förbigångnas med tystnad
pret_part def sg no_masc nom förbigångna med tystnad
pret_part def sg no_masc gen förbigångnas med tystnad
pret_part def sg masc nom förbigångne med tystnad
pret_part def sg masc gen förbigångnes med tystnad
pret_part def pl nom förbigångna med tystnad
pret_part def pl gen förbigångnas med tystnad

vbm_4ad1_hålla
base hålla i schack
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv håller i schack
pres ind s-form hålles i schack

hålls i schack
pres konj aktiv hålle i schack
pres konj s-form hålles i schack
pret ind aktiv höll i schack
pret ind s-form hölls i schack
pret konj aktiv hölle i schack
pret konj s-form hölles i schack
imper håll i schack
inf aktiv hålla i schack
inf s-form hållas i schack
sup aktiv hållit i schack
sup s-form hållits i schack
pres_part nom hållande i schack
pres_part gen hållandes i schack
pret_part indef sg u nom hållen i schack
pret_part indef sg u gen hållens i schack
pret_part indef sg n nom hållet i schack
pret_part indef sg n gen hållets i schack
pret_part indef pl nom hållna i schack
pret_part indef pl gen hållnas i schack
pret_part def sg no_masc nom hållna i schack
pret_part def sg no_masc gen hållnas i schack
pret_part def sg masc nom hållne i schack
pret_part def sg masc gen hållnes i schack
pret_part def pl nom hållna i schack
pret_part def pl gen hållnas i schack
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vbm_4ad1_komma
base komma till skott
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv kommer till skott
pres ind s-form koms till skott

kommes till skott
pres konj aktiv komme till skott
pres konj s-form kommes till skott
pret ind aktiv kom till skott
pret ind s-form koms till skott
pret konj aktiv komme till skott
pret konj s-form kommes till skott
imper kom till skott
inf aktiv komma till skott
inf s-form kommas till skott
sup aktiv kommit till skott
sup s-form kommits till skott
pres_part nom kommande till skott
pres_part gen kommandes till skott
pret_part indef sg u nom kommen till skott
pret_part indef sg u gen kommens till skott
pret_part indef sg n nom kommet till skott
pret_part indef sg n gen kommets till skott
pret_part indef pl nom komna till skott
pret_part indef pl gen komnas till skott
pret_part def sg no_masc nom komna till skott
pret_part def sg no_masc gen komnas till skott
pret_part def sg masc nom komne till skott
pret_part def sg masc gen komnes till skott
pret_part def pl nom komna till skott
pret_part def pl gen komnas till skott

vbm_4ad1_se
base se i vitögat
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv ser i vitögat
pres ind s-form ses i vitögat
pret ind aktiv såg i vitögat
pret ind s-form sågs i vitögat
pret konj aktiv såge i vitögat
pret konj s-form såges i vitögat
imper se i vitögat
inf aktiv se i vitögat
inf s-form ses i vitögat
sup aktiv sett i vitögat
sup s-form setts i vitögat
pres_part nom seende i vitögat
pres_part gen seendes i vitögat
pret_part indef sg u nom sedd i vitögat
pret_part indef sg u gen sedds i vitögat
pret_part indef sg n nom sett i vitögat
pret_part indef sg n gen setts i vitögat
pret_part indef pl nom sedda i vitögat
pret_part indef pl gen seddas i vitögat
pret_part def sg no_masc nom sedda i vitögat
pret_part def sg no_masc gen seddas i vitögat
pret_part def sg masc nom sedde i vitögat
pret_part def sg masc gen seddes i vitögat
pret_part def pl nom sedda i vitögat
pret_part def pl gen seddas i vitögat
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vbm_4ad1_ta
base ta till vara
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv tar till vara

tager till vara
pres ind s-form tas till vara

tages till vara
tags till vara

pres konj aktiv tage till vara
pres konj s-form tages till vara
pret ind aktiv tog till vara
pret ind s-form togs till vara
pret konj aktiv toge till vara
pret konj s-form toges till vara
imper ta till vara

tag till vara
inf aktiv ta till vara

taga till vara
inf s-form tas till vara

tagas till vara
sup aktiv tagit till vara
sup s-form tagits till vara
pres_part nom tagande till vara
pres_part gen tagandes till vara
pret_part indef sg u nom tagen till vara
pret_part indef sg u gen tagens till vara
pret_part indef sg n nom taget till vara
pret_part indef sg n gen tagets till vara
pret_part indef pl nom tagna till vara
pret_part indef pl gen tagnas till vara
pret_part def sg no_masc nom tagna till vara
pret_part def sg no_masc gen tagnas till vara
pret_part def sg masc nom tagne till vara
pret_part def sg masc gen tagnes till vara
pret_part def pl nom tagna till vara
pret_part def pl gen tagnas till vara

vbm_4al1_dricka
base vinna segerpalmen
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv vinner segerpalmen
pres ind s-form vinnes segerpalmen

vinns segerpalmen
pres konj aktiv vinne segerpalmen
pres konj s-form vinnes segerpalmen
pret ind aktiv vann segerpalmen
pret ind s-form vanns segerpalmen
pret konj aktiv vunne segerpalmen
pret konj s-form vunnes segerpalmen
imper vinn segerpalmen
inf aktiv vinna segerpalmen
inf s-form vinnas segerpalmen
sup aktiv vunnit segerpalmen
sup s-form vunnits segerpalmen
pres_part nom vinnande segerpalmen
pres_part gen vinnandes segerpalmen
pret_part indef sg u nom vunnen segerpalmen
pret_part indef sg u gen vunnens segerpalmen
pret_part indef sg n nom vunnet segerpalmen
pret_part indef sg n gen vunnets segerpalmen
pret_part indef pl nom vunna segerpalmen
pret_part indef pl gen vunnas segerpalmen
pret_part def sg no_masc nom vunna segerpalmen
pret_part def sg no_masc gen vunnas segerpalmen
pret_part def sg masc nom vunne segerpalmen
pret_part def sg masc gen vunnes segerpalmen
pret_part def pl nom vunna segerpalmen
pret_part def pl gen vunnas segerpalmen

340



vbm_4al1_ge
base ge tillkänna
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv ger tillkänna

giver tillkänna
pres ind s-form gives tillkänna

ges tillkänna
givs tillkänna

pres konj aktiv give tillkänna
pres konj s-form gives tillkänna
pret ind aktiv gav tillkänna
pret ind s-form gavs tillkänna
pret konj aktiv gåve tillkänna
pret konj s-form gåves tillkänna
imper ge tillkänna

giv tillkänna
inf aktiv ge tillkänna

giva tillkänna
inf s-form ges tillkänna

givas tillkänna
sup aktiv gett tillkänna

givit tillkänna
sup s-form getts tillkänna

givits tillkänna
pres_part nom geende tillkänna

givande tillkänna
pres_part gen geendes tillkänna

givandes tillkänna
pret_part indef sg u nom given tillkänna
pret_part indef sg u gen givens tillkänna
pret_part indef sg n nom givet tillkänna
pret_part indef sg n gen givets tillkänna
pret_part indef pl nom givna tillkänna
pret_part indef pl gen givnas tillkänna
pret_part def sg no_masc nom givna tillkänna
pret_part def sg no_masc gen givnas tillkänna
pret_part def sg masc nom givne tillkänna
pret_part def sg masc gen givnes tillkänna
pret_part def pl nom givna tillkänna
pret_part def pl gen givnas tillkänna

vbm_4al1_komma
base komma ifråga
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv kommer ifråga
pres ind s-form koms ifråga

kommes ifråga
pres konj aktiv komme ifråga
pres konj s-form kommes ifråga
pret ind aktiv kom ifråga
pret ind s-form koms ifråga
pret konj aktiv komme ifråga
pret konj s-form kommes ifråga
imper kom ifråga
inf aktiv komma ifråga
inf s-form kommas ifråga
sup aktiv kommit ifråga
sup s-form kommits ifråga
pres_part nom kommande ifråga
pres_part gen kommandes ifråga
pret_part indef sg u nom kommen ifråga
pret_part indef sg u gen kommens ifråga
pret_part indef sg n nom kommet ifråga
pret_part indef sg n gen kommets ifråga
pret_part indef pl nom komna ifråga
pret_part indef pl gen komnas ifråga
pret_part def sg no_masc nom komna ifråga
pret_part def sg no_masc gen komnas ifråga
pret_part def sg masc nom komne ifråga
pret_part def sg masc gen komnes ifråga
pret_part def pl nom komna ifråga
pret_part def pl gen komnas ifråga
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vbm_4al1_rida
base rida barbacka
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv rider barbacka
pres ind s-form rides barbacka

rids barbacka
pres konj aktiv ride barbacka
pres konj s-form rides barbacka
pret ind aktiv red barbacka
pret ind s-form reds barbacka
pret konj aktiv ride barbacka
pret konj s-form rides barbacka
imper rid barbacka
inf aktiv rida barbacka
inf s-form ridas barbacka
sup aktiv ridit barbacka
sup s-form ridits barbacka
pres_part nom ridande barbacka
pres_part gen ridandes barbacka
pret_part indef sg u nom riden barbacka
pret_part indef sg u gen ridens barbacka
pret_part indef sg n nom ridet barbacka
pret_part indef sg n gen ridets barbacka
pret_part indef pl nom ridna barbacka
pret_part indef pl gen ridnas barbacka
pret_part def sg no_masc nom ridna barbacka
pret_part def sg no_masc gen ridnas barbacka
pret_part def sg masc nom ridne barbacka
pret_part def sg masc gen ridnes barbacka
pret_part def pl nom ridna barbacka
pret_part def pl gen ridnas barbacka

vbm_4al1_ta
base ta sönder
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv tar sönder

tager sönder
pres ind s-form tas sönder

tages sönder
tags sönder

pres konj aktiv tage sönder
pres konj s-form tages sönder
pret ind aktiv tog sönder
pret ind s-form togs sönder
pret konj aktiv toge sönder
pret konj s-form toges sönder
imper ta sönder

tag sönder
inf aktiv ta sönder

taga sönder
inf s-form tas sönder

tagas sönder
sup aktiv tagit sönder
sup s-form tagits sönder
pres_part nom tagande sönder
pres_part gen tagandes sönder
pret_part indef sg u nom tagen sönder
pret_part indef sg u gen tagens sönder
pret_part indef sg n nom taget sönder
pret_part indef sg n gen tagets sönder
pret_part indef pl nom tagna sönder
pret_part indef pl gen tagnas sönder
pret_part def sg no_masc nom tagna sönder
pret_part def sg no_masc gen tagnas sönder
pret_part def sg masc nom tagne sönder
pret_part def sg masc gen tagnes sönder
pret_part def pl nom tagna sönder
pret_part def pl gen tagnas sönder
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vbm_4ap1_bli
base bli varse
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv blir varse

bliver varse
pres konj aktiv blive varse
pret ind aktiv blev varse
pret konj aktiv bleve varse
imper bli varse

bliv varse
inf aktiv bli varse

bliva varse
sup aktiv blivit varse
pres_part nom blivande varse
pres_part gen blivandes varse
pret_part indef sg u nom bliven varse

varsebliven
pret_part indef sg u gen blivens varse

varseblivens
pret_part indef sg n nom blivet varse

varseblivet
pret_part indef sg n gen blivets varse

varseblivets
pret_part indef pl nom blivna varse

varseblivna
pret_part indef pl gen blivnas varse

varseblivnas
pret_part def sg no_masc nom blivna varse

varseblivna
pret_part def sg no_masc gen blivnas varse

varseblivnas
pret_part def sg masc nom blivne varse

varseblivne
pret_part def sg masc gen blivnes varse

varseblivnes
pret_part def pl nom blivna varse

varseblivna
pret_part def pl gen blivnas varse

varseblivnas

vbm_4ap1_bära
base skära ner
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv skär ner
pres ind s-form skäres ner

skärs ner
pres konj aktiv skäre ner
pres konj s-form skäres ner
pret ind aktiv skar ner
pret ind s-form skars ner
pret konj aktiv skure ner
pret konj s-form skures ner
imper skär ner
inf aktiv skära ner
inf s-form skäras ner
sup aktiv skurit ner
sup s-form skurits ner
pres_part nom skärande ner
pres_part gen skärandes ner
pret_part indef sg u nom skuren ner

nerskuren
pret_part indef sg u gen skurens ner

nerskurens
pret_part indef sg n nom skuret ner

nerskuret
pret_part indef sg n gen skurets ner

nerskurets
pret_part indef pl nom skurna ner

nerskurna
pret_part indef pl gen skurnas ner

nerskurnas
pret_part def sg no_masc nom skurna ner

nerskurna
pret_part def sg no_masc gen skurnas ner

nerskurnas
pret_part def sg masc nom skurne ner

nerskurne
pret_part def sg masc gen skurnes ner

nerskurnes
pret_part def pl nom skurna ner

nerskurna
pret_part def pl gen skurnas ner

nerskurnas
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vbm_4ap1_dricka
base sitta av
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv sitter av
pres ind s-form sittes av

sitts av
pres konj aktiv sitte av
pres konj s-form sittes av
pret ind aktiv satt av
pret ind s-form satts av
pret konj aktiv sutte av
pret konj s-form suttes av
imper sitt av
inf aktiv sitta av
inf s-form sittas av
sup aktiv suttit av
sup s-form suttits av
pres_part nom sittande av
pres_part gen sittandes av
pret_part indef sg u nom sutten av

avsutten
pret_part indef sg u gen suttens av

avsuttens
pret_part indef sg n nom suttet av

avsuttet
pret_part indef sg n gen suttets av

avsuttets
pret_part indef pl nom suttna av

avsuttna
pret_part indef pl gen suttnas av

avsuttnas
pret_part def sg no_masc nom suttna av

avsuttna
pret_part def sg no_masc gen suttnas av

avsuttnas
pret_part def sg masc nom suttne av

avsuttne
pret_part def sg masc gen suttnes av

avsuttnes
pret_part def pl nom suttna av

avsuttna
pret_part def pl gen suttnas av

avsuttnas

vbm_4ap1_falla
base falla bort
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv faller bort
pres ind s-form falles bort

falls bort
pres konj aktiv falle bort
pres konj s-form falles bort
pret ind aktiv föll bort
pret ind s-form fölls bort
pret konj aktiv fölle bort
pret konj s-form fölles bort
imper fall bort
inf aktiv falla bort
inf s-form fallas bort
sup aktiv fallit bort
sup s-form fallits bort
pres_part nom fallande bort
pres_part gen fallandes bort
pret_part indef sg u nom fallen bort

bortfallen
pret_part indef sg u gen fallens bort

bortfallens
pret_part indef sg n nom fallet bort

bortfallet
pret_part indef sg n gen fallets bort

bortfallets
pret_part indef pl nom fallna bort

bortfallna
pret_part indef pl gen fallnas bort

bortfallnas
pret_part def sg no_masc nom fallna bort

bortfallna
pret_part def sg no_masc gen fallnas bort

bortfallnas
pret_part def sg masc nom fallne bort

bortfallne
pret_part def sg masc gen fallnes bort

bortfallnes
pret_part def pl nom fallna bort

bortfallna
pret_part def pl gen fallnas bort

bortfallnas
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vbm_4ap1_flyga
base bryta ut
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv bryter ut
pres ind s-form brytes ut

bryts ut
pres konj aktiv bryte ut
pres konj s-form brytes ut
pret ind aktiv bröt ut
pret ind s-form bröts ut
pret konj aktiv bröte ut
pret konj s-form brötes ut
imper bryt ut
inf aktiv bryta ut
inf s-form brytas ut
sup aktiv brutit ut
sup s-form brutits ut
pres_part nom brytande ut
pres_part gen brytandes ut
pret_part indef sg u nom bruten ut

utbruten
pret_part indef sg u gen brutens ut

utbrutens
pret_part indef sg n nom brutet ut

utbrutet
pret_part indef sg n gen brutets ut

utbrutets
pret_part indef pl nom brutna ut

utbrutna
pret_part indef pl gen brutnas ut

utbrutnas
pret_part def sg no_masc nom brutna ut

utbrutna
pret_part def sg no_masc gen brutnas ut

utbrutnas
pret_part def sg masc nom brutne ut

utbrutne
pret_part def sg masc gen brutnes ut

utbrutnes
pret_part def pl nom brutna ut

utbrutna
pret_part def pl gen brutnas ut

utbrutnas

vbm_4ap1_ge
base ge upp
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv ger upp

giver upp
pres ind s-form gives upp

ges upp
givs upp

pres konj aktiv give upp
pres konj s-form gives upp
pret ind aktiv gav upp
pret ind s-form gavs upp
pret konj aktiv gåve upp
pret konj s-form gåves upp
imper ge upp

giv upp
inf aktiv ge upp

giva upp
inf s-form ges upp

givas upp
sup aktiv gett upp

givit upp
sup s-form getts upp

givits upp
pres_part nom geende upp

givande upp
pres_part gen geendes upp

givandes upp
pret_part indef sg u nom given upp

uppgiven
pret_part indef sg u gen givens upp

uppgivens
pret_part indef sg n nom givet upp

uppgivet
pret_part indef sg n gen givets upp

uppgivets
pret_part indef pl nom givna upp

uppgivna
pret_part indef pl gen givnas upp

uppgivnas
pret_part def sg no_masc nom givna upp

uppgivna
pret_part def sg no_masc gen givnas upp

uppgivnas
pret_part def sg masc nom givne upp

uppgivne
pret_part def sg masc gen givnes upp

uppgivnes
pret_part def pl nom givna upp

uppgivna
pret_part def pl gen givnas upp

uppgivnas
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vbm_4ap1_gå
base gå bort
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv går bort
pres ind s-form gås bort
pres konj aktiv gånge bort
pres konj s-form gånges bort
pret ind aktiv gick bort
pret ind s-form gicks bort
pret konj aktiv ginge bort
pret konj s-form ginges bort
imper gå bort
inf aktiv gå bort
inf s-form gås bort
sup aktiv gått bort
sup s-form gåtts bort
pres_part nom gående bort
pres_part gen gåendes bort
pret_part indef sg u nom gången bort

bortgången
pret_part indef sg u gen gångens bort

bortgångens
pret_part indef sg n nom gånget bort

bortgånget
pret_part indef sg n gen gångets bort

bortgångets
pret_part indef pl nom gångna bort

bortgångna
pret_part indef pl gen gångnas bort

bortgångnas
pret_part def sg no_masc nom gångna bort

bortgångna
pret_part def sg no_masc gen gångnas bort

bortgångnas
pret_part def sg masc nom gångne bort

bortgångne
pret_part def sg masc gen gångnes bort

bortgångnes
pret_part def pl nom gångna bort

bortgångna
pret_part def pl gen gångnas bort

bortgångnas

vbm_4ap1_hålla
base hålla av
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv håller av
pres ind s-form hålles av

hålls av
pres konj aktiv hålle av
pres konj s-form hålles av
pret ind aktiv höll av
pret ind s-form hölls av
pret konj aktiv hölle av
pret konj s-form hölles av
imper håll av
inf aktiv hålla av
inf s-form hållas av
sup aktiv hållit av
sup s-form hållits av
pres_part nom hållande av
pres_part gen hållandes av
pret_part indef sg u nom hållen av

avhållen
pret_part indef sg u gen hållens av

avhållens
pret_part indef sg n nom hållet av

avhållet
pret_part indef sg n gen hållets av

avhållets
pret_part indef pl nom hållna av

avhållna
pret_part indef pl gen hållnas av

avhållnas
pret_part def sg no_masc nom hållna av

avhållna
pret_part def sg no_masc gen hållnas av

avhållnas
pret_part def sg masc nom hållne av

avhållne
pret_part def sg masc gen hållnes av

avhållnes
pret_part def pl nom hållna av

avhållna
pret_part def pl gen hållnas av

avhållnas
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vbm_4ap1_komma
base komma ihåg
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv kommer ihåg
pres ind s-form koms ihåg

kommes ihåg
pres konj aktiv komme ihåg
pres konj s-form kommes ihåg
pret ind aktiv kom ihåg
pret ind s-form koms ihåg
pret konj aktiv komme ihåg
pret konj s-form kommes ihåg
imper kom ihåg
inf aktiv komma ihåg
inf s-form kommas ihåg
sup aktiv kommit ihåg
sup s-form kommits ihåg
pres_part nom kommande ihåg
pres_part gen kommandes ihåg
pret_part indef sg u nom kommen ihåg

ihågkommen
pret_part indef sg u gen kommens ihåg

ihågkommens
pret_part indef sg n nom kommet ihåg

ihågkommet
pret_part indef sg n gen kommets ihåg

ihågkommets
pret_part indef pl nom komna ihåg

ihågkomna
pret_part indef pl gen komnas ihåg

ihågkomnas
pret_part def sg no_masc nom komna ihåg

ihågkomna
pret_part def sg no_masc gen komnas ihåg

ihågkomnas
pret_part def sg masc nom komne ihåg

ihågkomne
pret_part def sg masc gen komnes ihåg

ihågkomnes
pret_part def pl nom komna ihåg

ihågkomna
pret_part def pl gen komnas ihåg

ihågkomnas

vbm_4ap1_missförstå
base stå bi
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv står bi
pres ind s-form stås bi
pret ind aktiv stod bi
pret ind s-form stods bi
pret konj aktiv stode bi
pret konj s-form stodes bi
imper stå bi
inf aktiv stå bi
inf s-form stås bi
sup aktiv stådd bi
sup s-form stådds bi
pres_part nom stående bi
pres_part gen ståendes bi
pret_part indef sg u nom stådd bi

bistådd
pret_part indef sg u gen stådds bi

bistådds
pret_part indef sg n nom stått bi

bistått
pret_part indef sg n gen ståtts bi

biståtts
pret_part indef pl nom stådda bi

bistådda
pret_part indef pl gen ståddas bi

biståddas
pret_part def sg no_masc nom stådda bi

bistådda
pret_part def sg no_masc gen ståddas bi

biståddas
pret_part def sg masc nom stådde bi

bistådde
pret_part def sg masc gen ståddes bi

biståddes
pret_part def pl nom stådda bi

bistådda
pret_part def pl gen ståddas bi

biståddas
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vbm_4ap1_rida
base slita ut
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv sliter ut
pres ind s-form slites ut

slits ut
pres konj aktiv slite ut
pres konj s-form slites ut
pret ind aktiv slet ut
pret ind s-form slets ut
pret konj aktiv slite ut
pret konj s-form slites ut
imper slit ut
inf aktiv slita ut
inf s-form slitas ut
sup aktiv slitit ut
sup s-form slitits ut
pres_part nom slitande ut
pres_part gen slitandes ut
pret_part indef sg u nom sliten ut

utsliten
pret_part indef sg u gen slitens ut

utslitens
pret_part indef sg n nom slitet ut

utslitet
pret_part indef sg n gen slitets ut

utslitets
pret_part indef pl nom slitna ut

utslitna
pret_part indef pl gen slitnas ut

utslitnas
pret_part def sg no_masc nom slitna ut

utslitna
pret_part def sg no_masc gen slitnas ut

utslitnas
pret_part def sg masc nom slitne ut

utslitne
pret_part def sg masc gen slitnes ut

utslitnes
pret_part def pl nom slitna ut

utslitna
pret_part def pl gen slitnas ut

utslitnas

vbm_4ap1_se
base se till
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv ser till
pres ind s-form ses till
pret ind aktiv såg till
pret ind s-form sågs till
pret konj aktiv såge till
pret konj s-form såges till
imper se till
inf aktiv se till
inf s-form ses till
sup aktiv sett till
sup s-form setts till
pres_part nom seende till
pres_part gen seendes till
pret_part indef sg u nom sedd till

tillsedd
pret_part indef sg u gen sedds till

tillsedds
pret_part indef sg n nom sett till

tillsett
pret_part indef sg n gen setts till

tillsetts
pret_part indef pl nom sedda till

tillsedda
pret_part indef pl gen seddas till

tillseddas
pret_part def sg no_masc nom sedda till

tillsedda
pret_part def sg no_masc gen seddas till

tillseddas
pret_part def sg masc nom sedde till

tillsedde
pret_part def sg masc gen seddes till

tillseddes
pret_part def pl nom sedda till

tillsedda
pret_part def pl gen seddas till

tillseddas
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vbm_4ap1_sitta
base sticka ner
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv sticker ner
pres ind s-form stickes ner

sticks ner
pres konj aktiv sticke ner
pres konj s-form stickes ner
pret ind aktiv stack ner
pret ind s-form stacks ner
pret konj aktiv stucke ner
pret konj s-form stuckes ner
imper stick ner
inf aktiv sticka ner
inf s-form stickas ner
sup aktiv stuckit ner
sup s-form stuckits ner
pres_part nom stickande ner
pres_part gen stickandes ner
pret_part indef sg u nom nerstucken
pret_part indef sg u gen nerstuckens
pret_part indef sg n nom nerstucket
pret_part indef sg n gen nerstuckets
pret_part indef pl nom nerstuckna
pret_part indef pl gen nerstucknas
pret_part def sg no_masc nom nerstuckna
pret_part def sg no_masc gen nerstucknas
pret_part def sg masc nom nerstuckne
pret_part def sg masc gen nerstucknes
pret_part def pl nom nerstuckna
pret_part def pl gen nerstucknas

vbm_4ap1_skjuta
base skjuta in
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv skjuter in
pres ind s-form skjutes in

skjuts in
pres konj aktiv skjute in
pres konj s-form skjutes in
pret ind aktiv sköt in
pret ind s-form sköts in
pret konj aktiv sköte in
pret konj s-form skötes in
imper skjut in
inf aktiv skjuta in
inf s-form skjutas in
sup aktiv skjutit in
sup s-form skjutits in
pres_part nom skjutande in
pres_part gen skjutandes in
pret_part indef sg u nom skjuten in

inskjuten
pret_part indef sg u gen skjutens in

inskjutens
pret_part indef sg n nom skjutet in

inskjutet
pret_part indef sg n gen skjutets in

inskjutets
pret_part indef pl nom skjutna in

inskjutna
pret_part indef pl gen skjutnas in

inskjutnas
pret_part def sg no_masc nom skjutna in

inskjutna
pret_part def sg no_masc gen skjutnas in

inskjutnas
pret_part def sg masc nom skjutne in

inskjutne
pret_part def sg masc gen skjutnes in

inskjutnes
pret_part def pl nom skjutna in

inskjutna
pret_part def pl gen skjutnas in

inskjutnas
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vbm_4ap1_slå
base slå ner
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv slår ner
pres ind s-form slås ner
pret ind aktiv slog ner
pret ind s-form slogs ner
pret konj aktiv sloge ner
pret konj s-form sloges ner
imper slå ner
inf aktiv slå ner
inf s-form slås ner
sup aktiv slagit ner
sup s-form slagits ner
pres_part nom slående ner
pres_part gen slåendes ner
pret_part indef sg u nom slagen ner

nerslagen
pret_part indef sg u gen slagens ner

nerslagens
pret_part indef sg n nom slaget ner

nerslaget
pret_part indef sg n gen slagets ner

nerslagets
pret_part indef pl nom slagna ner

nerslagna
pret_part indef pl gen slagnas ner

nerslagnas
pret_part def sg no_masc nom slagna ner

nerslagna
pret_part def sg no_masc gen slagnas ner

nerslagnas
pret_part def sg masc nom slagne ner

nerslagne
pret_part def sg masc gen slagnes ner

nerslagnes
pret_part def pl nom slagna ner

nerslagna
pret_part def pl gen slagnas ner

nerslagnas

vbm_4ap1_ta
base dra in
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv drar in

drager in
pres ind s-form dras in

drages in
drags in

pres konj aktiv drage in
pres konj s-form drages in
pret ind aktiv drog in
pret ind s-form drogs in
pret konj aktiv droge in
pret konj s-form droges in
imper dra in

drag in
inf aktiv dra in

draga in
inf s-form dras in

dragas in
sup aktiv dragit in
sup s-form dragits in
pres_part nom dragande in
pres_part gen dragandes in
pret_part indef sg u nom dragen in

indragen
pret_part indef sg u gen dragens in

indragens
pret_part indef sg n nom draget in

indraget
pret_part indef sg n gen dragets in

indragets
pret_part indef pl nom dragna in

indragna
pret_part indef pl gen dragnas in

indragnas
pret_part def sg no_masc nom dragna in

indragna
pret_part def sg no_masc gen dragnas in

indragnas
pret_part def sg masc nom dragne in

indragne
pret_part def sg masc gen dragnes in

indragnes
pret_part def pl nom dragna in

indragna
pret_part def pl gen dragnas in

indragnas
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vbm_4ap1_tillåta
base låta upp
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv låter upp
pres ind s-form låtes upp

låts upp
pres konj aktiv låte upp
pres konj s-form låtes upp
pret ind aktiv lät upp
pret ind s-form läts upp
pret konj aktiv låte upp
pret konj s-form låtes upp
imper låt upp
inf aktiv låta upp
inf s-form låtas upp
sup aktiv låtit upp
sup s-form låtits upp
pres_part nom låtande upp
pres_part gen låtandes upp
pret_part indef sg u nom låten upp

upplåten
pret_part indef sg u gen låtens upp

upplåtens
pret_part indef sg n nom låtet upp

upplåtet
pret_part indef sg n gen låtets upp

upplåtets
pret_part indef pl nom låtna upp

upplåtna
pret_part indef pl gen låtnas upp

upplåtnas
pret_part def sg no_masc nom låtna upp

upplåtna
pret_part def sg no_masc gen låtnas upp

upplåtnas
pret_part def sg masc nom låtne upp

upplåtne
pret_part def sg masc gen låtnes upp

upplåtnes
pret_part def pl nom låtna upp

upplåtna
pret_part def pl gen låtnas upp

upplåtnas

vbm_4ap1_äta
base äta upp
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv äter upp
pres ind s-form ätes upp

äts upp
pres konj aktiv äte upp
pres konj s-form ätes upp
pret ind aktiv åt upp
pret ind s-form åts upp
pret konj aktiv åte upp
pret konj s-form åtes upp
imper ät upp
inf aktiv äta upp
inf s-form ätas upp
sup aktiv ätit upp
sup s-form ätits upp
pres_part nom ätande upp
pres_part gen ätandes upp
pret_part indef sg u nom äten upp

uppäten
pret_part indef sg u gen ätens upp

uppätens
pret_part indef sg n nom ätet upp

uppätet
pret_part indef sg n gen ätets upp

uppätets
pret_part indef pl nom ätna upp

uppätna
pret_part indef pl gen ätnas upp

uppätnas
pret_part def sg no_masc nom ätna upp

uppätna
pret_part def sg no_masc gen ätnas upp

uppätnas
pret_part def sg masc nom ätne upp

uppätne
pret_part def sg masc gen ätnes upp

uppätnes
pret_part def pl nom ätna upp

uppätna
pret_part def pl gen ätnas upp

uppätnas
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vbm_4apd1_ta
base ta ner på jorden
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv tar ner på jorden

tager ner på jorden
pres ind s-form tas ner på jorden

tages ner på jorden
tags ner på jorden

pres konj aktiv tage ner på jorden
pres konj s-form tages ner på jorden
pret ind aktiv tog ner på jorden
pret ind s-form togs ner på jorden
pret konj aktiv toge ner på jorden
pret konj s-form toges ner på jorden
imper ta ner på jorden

tag ner på jorden
inf aktiv ta ner på jorden

taga ner på jorden
inf s-form tas ner på jorden

tagas ner på jorden
sup aktiv tagit ner på jorden
sup s-form tagits ner på jorden
pres_part nom tagande ner på jorden
pres_part gen tagandes ner på jorden
pret_part indef sg u nom tagen ner på jorden
pret_part indef sg u gen tagens ner på jorden
pret_part indef sg n nom taget ner på jorden
pret_part indef sg n gen tagets ner på jorden
pret_part indef pl nom tagna ner på jorden
pret_part indef pl gen tagnas ner på jorden
pret_part def sg no_masc nom tagna ner på jorden
pret_part def sg no_masc gen tagnas ner på jorden
pret_part def sg masc nom tagne ner på jorden
pret_part def sg masc gen tagnes ner på jorden
pret_part def pl nom tagna ner på jorden
pret_part def pl gen tagnas ner på jorden

vbm_4apl1_ta
base ta ner skylten
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv tar ner skylten

tager ner skylten
pres ind s-form tas ner skylten

tages ner skylten
tags ner skylten

pres konj aktiv tage ner skylten
pres konj s-form tages ner skylten
pret ind aktiv tog ner skylten
pret ind s-form togs ner skylten
pret konj aktiv toge ner skylten
pret konj s-form toges ner skylten
imper ta ner skylten

tag ner skylten
inf aktiv ta ner skylten

taga ner skylten
inf s-form tas ner skylten

tagas ner skylten
sup aktiv tagit ner skylten
sup s-form tagits ner skylten
pres_part nom tagande ner skylten
pres_part gen tagandes ner skylten
pret_part indef sg u nom tagen ner skylten
pret_part indef sg u gen tagens ner skylten
pret_part indef sg n nom taget ner skylten
pret_part indef sg n gen tagets ner skylten
pret_part indef pl nom tagna ner skylten
pret_part indef pl gen tagnas ner skylten
pret_part def sg no_masc nom tagna ner skylten
pret_part def sg no_masc gen tagnas ner skylten
pret_part def sg masc nom tagne ner skylten
pret_part def sg masc gen tagnes ner skylten
pret_part def pl nom tagna ner skylten
pret_part def pl gen tagnas ner skylten
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vbm_4at1_ta
base ta på bar gärning
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv tar på bar gärning

tager på bar gärning
pres ind s-form tas på bar gärning

tages på bar gärning
tags på bar gärning

pres konj aktiv tage på bar gärning
pres konj s-form tages på bar gärning
pret ind aktiv tog på bar gärning
pret ind s-form togs på bar gärning
pret konj aktiv toge på bar gärning
pret konj s-form toges på bar gärning
imper ta på bar gärning

tag på bar gärning
inf aktiv ta på bar gärning

taga på bar gärning
inf s-form tas på bar gärning

tagas på bar gärning
sup aktiv tagit på bar gärning
sup s-form tagits på bar gärning
pres_part nom tagande på bar gärning
pres_part gen tagandes på bar gärning
pret_part indef sg u nom tagen på bar gärning
pret_part indef sg u gen tagens på bar gärning
pret_part indef sg n nom taget på bar gärning
pret_part indef sg n gen tagets på bar gärning
pret_part indef pl nom tagna på bar gärning
pret_part indef pl gen tagnas på bar gärning
pret_part def sg no_masc nom tagna på bar gärning
pret_part def sg no_masc gen tagnas på bar gärning
pret_part def sg masc nom tagne på bar gärning
pret_part def sg masc gen tagnes på bar gärning
pret_part def pl nom tagna på bar gärning
pret_part def pl gen tagnas på bar gärning

vbm_4ma1_komma
base komma undan
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv kommer undan
pres ind s-form koms undan

kommes undan
pres konj aktiv komme undan
pres konj s-form kommes undan
pret ind aktiv kom undan
pret ind s-form koms undan
pret konj aktiv komme undan
pret konj s-form kommes undan
imper kom undan
inf aktiv komma undan
inf s-form kommas undan
sup aktiv kommit undan
sup s-form kommits undan
pres_part nom kommande undan
pres_part gen kommandes undan

vbm_4md1_angå
base få på moppe
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv får på moppe
pres ind s-form fås på moppe
pret ind aktiv fick på moppe
pret ind s-form ficks på moppe
pret konj aktiv finge på moppe
pret konj s-form finges på moppe
imper få på moppe
inf aktiv få på moppe
inf s-form fås på moppe
sup aktiv fått på moppe
sup s-form fåtts på moppe
pres_part nom fående på moppe
pres_part gen fåendes på moppe
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vbm_4md1_be
base be om ursäkt
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv ber om ursäkt

bedjer om ursäkt
beder om ursäkt

pres ind s-form bedjes om ursäkt
bedes om ursäkt
bes om ursäkt
beds om ursäkt

pres konj aktiv bedje om ursäkt
bede om ursäkt

pres konj s-form bedjes om ursäkt
bedes om ursäkt

pret ind aktiv bad om ursäkt
pret ind s-form bads om ursäkt
pret konj aktiv bade om ursäkt
pret konj s-form bades om ursäkt
imper be om ursäkt

bedj om ursäkt
bed om ursäkt

inf aktiv be om ursäkt
bedja om ursäkt
beda om ursäkt

inf s-form bes om ursäkt
bedjas om ursäkt
bedas om ursäkt

sup aktiv bett om ursäkt
sup s-form betts om ursäkt
pres_part nom beende om ursäkt

bedjande om ursäkt
bedande om ursäkt

pres_part gen beendes om ursäkt
bedjandes om ursäkt
bedandes om ursäkt

vbm_4md1_bli
base bli svaret skyldig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv blir svaret skyldig

bliver svaret skyldig
pres konj aktiv blive svaret skyldig
pret ind aktiv blev svaret skyldig
pret konj aktiv bleve svaret skyldig
imper bli svaret skyldig

bliv svaret skyldig
inf aktiv bli svaret skyldig

bliva svaret skyldig
sup aktiv blivit svaret skyldig
pres_part nom blivande svaret skyldig
pres_part gen blivandes svaret skyldig

vbm_4md1_bära
base skära i hjärtat
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv skär i hjärtat
pres ind s-form skäres i hjärtat

skärs i hjärtat
pres konj aktiv skäre i hjärtat
pres konj s-form skäres i hjärtat
pret ind aktiv skar i hjärtat
pret ind s-form skars i hjärtat
pret konj aktiv skure i hjärtat
pret konj s-form skures i hjärtat
imper skär i hjärtat
inf aktiv skära i hjärtat
inf s-form skäras i hjärtat
sup aktiv skurit i hjärtat
sup s-form skurits i hjärtat
pres_part nom skärande i hjärtat
pres_part gen skärandes i hjärtat

vbm_4md1_dra
base dra åt tumskruvarna
pos vbm
inflection table
inf aktiv dra åt tumskruvarna

354



vbm_4md1_falla
base falla i talet
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv faller i talet
pres ind s-form falles i talet

falls i talet
pres konj aktiv falle i talet
pres konj s-form falles i talet
pret ind aktiv föll i talet
pret ind s-form fölls i talet
pret konj aktiv fölle i talet
pret konj s-form fölles i talet
imper fall i talet
inf aktiv falla i talet
inf s-form fallas i talet
sup aktiv fallit i talet
sup s-form fallits i talet
pres_part nom fallande i talet
pres_part gen fallandes i talet

vbm_4md1_fara
base fara med lögn
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv far med lögn
pres ind s-form fares med lögn

fars med lögn
pres konj aktiv fare med lögn
pres konj s-form fares med lögn
pret ind aktiv for med lögn
pret ind s-form fors med lögn
pret konj aktiv fore med lögn
pret konj s-form fores med lögn
imper far med lögn
inf aktiv fara med lögn
inf s-form faras med lögn
sup aktiv farit med lögn
sup s-form farits med lögn
pres_part nom farande med lögn
pres_part gen farandes med lögn

vbm_4md1_flyga
base krypa till korset
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv kryper till korset
pres ind s-form krypes till korset

kryps till korset
pres konj aktiv krype till korset
pres konj s-form krypes till korset
pret ind aktiv kröp till korset
pret ind s-form kröps till korset
pret konj aktiv kröpe till korset
pret konj s-form kröpes till korset
imper kryp till korset
inf aktiv krypa till korset
inf s-form krypas till korset
sup aktiv krupit till korset
sup s-form krupits till korset
pres_part nom krypande till korset
pres_part gen krypandes till korset
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vbm_4md1_ge
base ge till spillo
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv ger till spillo

giver till spillo
pres ind s-form gives till spillo

ges till spillo
givs till spillo

pres konj aktiv give till spillo
pres konj s-form gives till spillo
pret ind aktiv gav till spillo
pret ind s-form gavs till spillo
pret konj aktiv gåve till spillo
pret konj s-form gåves till spillo
imper ge till spillo

giv till spillo
inf aktiv ge till spillo

giva till spillo
inf s-form ges till spillo

givas till spillo
sup aktiv gett till spillo

givit till spillo
sup s-form getts till spillo

givits till spillo
pres_part nom geende till spillo

givande till spillo
pres_part gen geendes till spillo

givandes till spillo

vbm_4md1_gå
base gå till väga
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv går till väga
pres ind s-form gås till väga
pres konj aktiv gånge till väga
pres konj s-form gånges till väga
pret ind aktiv gick till väga
pret ind s-form gicks till väga
pret konj aktiv ginge till väga
pret konj s-form ginges till väga
imper gå till väga
inf aktiv gå till väga
inf s-form gås till väga
sup aktiv gått till väga
sup s-form gåtts till väga
pres_part nom gående till väga
pres_part gen gåendes till väga

vbm_4md1_hålla
base hålla låg profil
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv håller låg profil
pres ind s-form hålles låg profil

hålls låg profil
pres konj aktiv hålle låg profil
pres konj s-form hålles låg profil
pret ind aktiv höll låg profil
pret ind s-form hölls låg profil
pret konj aktiv hölle låg profil
pret konj s-form hölles låg profil
imper håll låg profil
inf aktiv hålla låg profil
inf s-form hållas låg profil
sup aktiv hållit låg profil
sup s-form hållits låg profil
pres_part nom hållande låg profil
pres_part gen hållandes låg profil
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vbm_4md1_komma
base komma till kritan
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv kommer till kritan
pres ind s-form koms till kritan

kommes till kritan
pres konj aktiv komme till kritan
pres konj s-form kommes till kritan
pret ind aktiv kom till kritan
pret ind s-form koms till kritan
pret konj aktiv komme till kritan
pret konj s-form kommes till kritan
imper kom till kritan
inf aktiv komma till kritan
inf s-form kommas till kritan
sup aktiv kommit till kritan
sup s-form kommits till kritan
pres_part nom kommande till kritan
pres_part gen kommandes till kritan

vbm_4md1_le
base le i mjugg
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv ler i mjugg
pres ind s-form les i mjugg
pret ind aktiv log i mjugg
pret ind s-form logs i mjugg
pret konj aktiv loge i mjugg
pret konj s-form loges i mjugg
imper le i mjugg
inf aktiv le i mjugg
inf s-form les i mjugg
sup aktiv lett i mjugg
sup s-form letts i mjugg
pres_part nom leende i mjugg
pres_part gen leendes i mjugg

vbm_4md1_ligga
base ligga på lur
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv ligger på lur
pres ind s-form ligges på lur

liggs på lur
pres konj aktiv ligge på lur
pres konj s-form ligges på lur
pret ind aktiv låg på lur
pret ind s-form lågs på lur
pret konj aktiv lågge på lur
pret konj s-form lågges på lur
imper ligg på lur
inf aktiv ligga på lur
inf s-form liggas på lur
sup aktiv legat på lur
sup s-form legats på lur
pres_part nom liggande på lur
pres_part gen liggandes på lur

vbm_4md1_ljuda
base insupa med modersmjölken
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv insuper med modersmjölken
pres ind s-form insups med modersmjölken
pres konj aktiv insupe med modersmjölken
pres konj s-form insupes med modersmjölken
pret ind aktiv insöp med modersmjölken
pret ind s-form insöps med modersmjölken
pret konj aktiv insöpe med modersmjölken
pret konj s-form insöpes med modersmjölken
imper insup med modersmjölken
inf aktiv insupa med modersmjölken
inf s-form insupas med modersmjölken
sup aktiv insupit med modersmjölken
sup s-form insupits med modersmjölken
pres_part nom insupande med modersmjölken
pres_part gen insupandes med modersmjölken
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vbm_4md1_ryta
base hugga i sten
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv hugger i sten
pres ind s-form hugges i sten

huggs i sten
pres konj aktiv hugge i sten
pres konj s-form hugges i sten
pret ind aktiv högg i sten
pret ind s-form höggs i sten
pret konj aktiv hugge i sten
pret konj s-form hugges i sten
imper hugg i sten
inf aktiv hugga i sten
inf s-form huggas i sten
sup aktiv huggit i sten
sup s-form huggits i sten
pres_part nom huggande i sten
pres_part gen huggandes i sten

vbm_4md1_se
base se mellan fingrarna
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv ser mellan fingrarna
pres ind s-form ses mellan fingrarna
pret ind aktiv såg mellan fingrarna
pret ind s-form sågs mellan fingrarna
pret konj aktiv såge mellan fingrarna
pret konj s-form såges mellan fingrarna
imper se mellan fingrarna
inf aktiv se mellan fingrarna
inf s-form ses mellan fingrarna
sup aktiv sett mellan fingrarna
sup s-form setts mellan fingrarna
pres_part nom seende mellan fingrarna
pres_part gen seendes mellan fingrarna

vbm_4md1_sitta
base sitta på understol
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv sitter på understol
pres ind s-form sittes på understol

sitts på understol
pres konj aktiv sitte på understol
pres konj s-form sittes på understol
pret ind aktiv satt på understol
pret ind s-form satts på understol
pret konj aktiv sutte på understol
pret konj s-form suttes på understol
imper sitt på understol
inf aktiv sitta på understol
inf s-form sittas på understol
sup aktiv suttit på understol
sup s-form suttits på understol
pres_part nom sittande på understol
pres_part gen sittandes på understol

vbm_4md1_skjuta
base skjuta i höjden
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv skjuter i höjden
pres ind s-form skjutes i höjden

skjuts i höjden
pres konj aktiv skjute i höjden
pres konj s-form skjutes i höjden
pret ind aktiv sköt i höjden
pret ind s-form sköts i höjden
pret konj aktiv sköte i höjden
pret konj s-form skötes i höjden
imper skjut i höjden
inf aktiv skjuta i höjden
inf s-form skjutas i höjden
sup aktiv skjutit i höjden
sup s-form skjutits i höjden
pres_part nom skjutande i höjden
pres_part gen skjutandes i höjden
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vbm_4md1_slå
base slå en drill
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv slår en drill
pres ind s-form slås en drill
pret ind aktiv slog en drill
pret ind s-form slogs en drill
pret konj aktiv sloge en drill
pret konj s-form sloges en drill
imper slå en drill
inf aktiv slå en drill
inf s-form slås en drill
sup aktiv slagit en drill
sup s-form slagits en drill
pres_part nom slående en drill
pres_part gen slåendes en drill

vbm_4md1_sova
base sova på saken
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv sover på saken
pres ind s-form sovs på saken
pres konj aktiv sove på saken
pres konj s-form soves på saken
pret ind aktiv sov på saken
pret ind s-form sovs på saken
pret konj aktiv sove på saken
pret konj s-form soves på saken
imper sov på saken
inf aktiv sova på saken
inf s-form sovas på saken
sup aktiv sovit på saken
sup s-form sovits på saken
pres_part nom sovande på saken
pres_part gen sovandes på saken

vbm_4md1_stå
base stå till svars
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv står till svars
pres ind s-form stås till svars
pret ind aktiv stod till svars
pret ind s-form stods till svars
pret konj aktiv stode till svars
pret konj s-form stodes till svars
imper stå till svars
inf aktiv stå till svars
inf s-form stås till svars
sup aktiv stått till svars
sup s-form ståtts till svars
pres_part nom stående till svars
pres_part gen ståendes till svars

vbm_4md1_ta
base ta till orda
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv tar till orda

tager till orda
pres ind s-form tas till orda

tages till orda
tags till orda

pres konj aktiv tage till orda
pres konj s-form tages till orda
pret ind aktiv tog till orda
pret ind s-form togs till orda
pret konj aktiv toge till orda
pret konj s-form toges till orda
imper ta till orda

tag till orda
inf aktiv ta till orda

taga till orda
inf s-form tas till orda

tagas till orda
sup aktiv tagit till orda
sup s-form tagits till orda
pres_part nom tagande till orda
pres_part gen tagandes till orda
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vbm_4md1_tillåta
base låta masken falla
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv låter masken falla
pres ind s-form låtes masken falla

låts masken falla
pres konj aktiv låte masken falla
pres konj s-form låtes masken falla
pret ind aktiv lät masken falla
pret ind s-form läts masken falla
pret konj aktiv låte masken falla
pret konj s-form låtes masken falla
imper låt masken falla
inf aktiv låta masken falla
inf s-form låtas masken falla
sup aktiv låtit masken falla
sup s-form låtits masken falla
pres_part nom låtande masken falla
pres_part gen låtandes masken falla

vbm_4md1_vina
base skita på sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv skiter på sig
pres ind s-form skites på sig

skits på sig
pres konj aktiv skite på sig
pres konj s-form skites på sig
pret ind aktiv sket på sig
pret ind s-form skets på sig
pret konj aktiv skite på sig
pret konj s-form skites på sig
imper skit på sig
inf aktiv skita på sig
inf s-form skitas på sig
sup aktiv skitit på sig
sup s-form skitits på sig
pres_part nom skitande på sig
pres_part gen skitandes på sig

vbm_4md1_äta
base äta ur huset
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv äter ur huset
pres ind s-form ätes ur huset

äts ur huset
pres konj aktiv äte ur huset
pres konj s-form ätes ur huset
pret ind aktiv åt ur huset
pret ind s-form åts ur huset
pret konj aktiv åte ur huset
pret konj s-form åtes ur huset
imper ät ur huset
inf aktiv äta ur huset
inf s-form ätas ur huset
sup aktiv ätit ur huset
sup s-form ätits ur huset
pres_part nom ätande ur huset
pres_part gen ätandes ur huset

vbm_4mds1_angå
base få klart för sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv får klart för sig
pres ind s-form fås klart för sig
pret ind aktiv fick klart för sig
pret ind s-form ficks klart för sig
pret konj aktiv finge klart för sig
pret konj s-form finges klart för sig
imper få klart för sig
inf aktiv få klart för sig
inf s-form fås klart för sig
sup aktiv fått klart för sig
sup s-form fåtts klart för sig
pres_part nom fående klart för sig
pres_part gen fåendes klart för sig
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vbm_4mds1_dra
base dra öronen åt sig
pos vbm
inflection table
inf aktiv dra öronen åt sig

vbm_4mds1_ta
base dra benen efter sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv drar benen efter sig

drager benen efter sig
pres ind s-form dras benen efter sig

drages benen efter sig
drags benen efter sig

pres konj aktiv drage benen efter sig
pres konj s-form drages benen efter sig
pret ind aktiv drog benen efter sig
pret ind s-form drogs benen efter sig
pret konj aktiv droge benen efter sig
pret konj s-form droges benen efter sig
imper dra benen efter sig

drag benen efter sig
inf aktiv dra benen efter sig

draga benen efter sig
inf s-form dras benen efter sig

dragas benen efter sig
sup aktiv dragit benen efter sig
sup s-form dragits benen efter sig
pres_part nom dragande benen efter sig
pres_part gen dragandes benen efter sig

vbm_4mdsd1_tillåta
base låta tillfället gå sig ur händerna
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv låter tillfället gå sig ur händerna
pres ind s-form låtes tillfället gå sig ur händerna

låts tillfället gå sig ur händerna
pres konj aktiv låte tillfället gå sig ur händerna
pres konj s-form låtes tillfället gå sig ur händerna
pret ind aktiv lät tillfället gå sig ur händerna
pret ind s-form läts tillfället gå sig ur händerna
pret konj aktiv låte tillfället gå sig ur händerna
pret konj s-form låtes tillfället gå sig ur händerna
imper låt tillfället gå sig ur händerna
inf aktiv låta tillfället gå sig ur händerna
inf s-form låtas tillfället gå sig ur händerna
sup aktiv låtit tillfället gå sig ur händerna
sup s-form låtits tillfället gå sig ur händerna
pres_part nom låtande tillfället gå sig ur händerna
pres_part gen låtandes tillfället gå sig ur händerna

vbm_4mf1_hålla
base hålla god min i elakt spel
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv håller god min i elakt spel
pres ind s-form hålles god min i elakt spel

hålls god min i elakt spel
pres konj aktiv hålle god min i elakt spel
pres konj s-form hålles god min i elakt spel
pret ind aktiv höll god min i elakt spel
pret ind s-form hölls god min i elakt spel
pret konj aktiv hölle god min i elakt spel
pret konj s-form hölles god min i elakt spel
imper håll god min i elakt spel
inf aktiv hålla god min i elakt spel
inf s-form hållas god min i elakt spel
sup aktiv hållit god min i elakt spel
sup s-form hållits god min i elakt spel
pres_part nom hållande god min i elakt spel
pres_part gen hållandes god min i elakt spel
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vbm_4mf1_ta
base ta det säkra före det osäkra
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv tar det säkra före det osäkra

tager det säkra före det osäkra
pres ind s-form tas det säkra före det osäkra

tages det säkra före det osäkra
tags det säkra före det osäkra

pres konj aktiv tage det säkra före det osäkra
pres konj s-form tages det säkra före det osäkra
pret ind aktiv tog det säkra före det osäkra
pret ind s-form togs det säkra före det osäkra
pret konj aktiv toge det säkra före det osäkra
pret konj s-form toges det säkra före det osäkra
imper ta det säkra före det osäkra

tag det säkra före det osäkra
inf aktiv ta det säkra före det osäkra

taga det säkra före det osäkra
inf s-form tas det säkra före det osäkra

tagas det säkra före det osäkra
sup aktiv tagit det säkra före det osäkra
sup s-form tagits det säkra före det osäkra
pres_part nom tagande det säkra före det osäkra
pres_part gen tagandes det säkra före det osäkra

vbm_4mi1_bära
base bära syn för sagen
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv bär syn för sagen
pres ind s-form bäres syn för sagen

bärs syn för sagen
pres konj aktiv bäre syn för sagen
pres konj s-form bäres syn för sagen
pret ind aktiv bar syn för sagen
pret ind s-form bars syn för sagen
pret konj aktiv bure syn för sagen
pret konj s-form bures syn för sagen
imper bär syn för sagen
inf aktiv bära syn för sagen
inf s-form bäras syn för sagen
sup aktiv burit syn för sagen
sup s-form burits syn för sagen
pres_part nom bärande syn för sagen
pres_part gen bärandes syn för sagen
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vbm_4mi1_ge
base ge bagarbarn bröd
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv ger bagarbarn bröd

giver bagarbarn bröd
pres ind s-form gives bagarbarn bröd

ges bagarbarn bröd
givs bagarbarn bröd

pres konj aktiv give bagarbarn bröd
pres konj s-form gives bagarbarn bröd
pret ind aktiv gav bagarbarn bröd
pret ind s-form gavs bagarbarn bröd
pret konj aktiv gåve bagarbarn bröd
pret konj s-form gåves bagarbarn bröd
imper ge bagarbarn bröd

giv bagarbarn bröd
inf aktiv ge bagarbarn bröd

giva bagarbarn bröd
inf s-form ges bagarbarn bröd

givas bagarbarn bröd
sup aktiv gett bagarbarn bröd

givit bagarbarn bröd
sup s-form getts bagarbarn bröd

givits bagarbarn bröd
pres_part nom geende bagarbarn bröd

givande bagarbarn bröd
pres_part gen geendes bagarbarn bröd

givandes bagarbarn bröd

vbm_4mi1_gå
base gå in genom det ena örat och ut genom det andra
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv går in genom det ena örat och ut genom det andra
pres ind s-form gås in genom det ena örat och ut genom det andra
pres konj aktiv gånge in genom det ena örat och ut genom det andra
pres konj s-form gånges in genom det ena örat och ut genom det andra
pret ind aktiv gick in genom det ena örat och ut genom det andra
pret ind s-form gicks in genom det ena örat och ut genom det andra
pret konj aktiv ginge in genom det ena örat och ut genom det andra
pret konj s-form ginges in genom det ena örat och ut genom det andra
imper gå in genom det ena örat och ut genom det andra
inf aktiv gå in genom det ena örat och ut genom det andra
inf s-form gås in genom det ena örat och ut genom det andra
sup aktiv gått in genom det ena örat och ut genom det andra
sup s-form gåtts in genom det ena örat och ut genom det andra
pres_part nom gående in genom det ena örat och ut genom det andra
pres_part gen gåendes in genom det ena örat och ut genom det andra

vbm_4mi1_vina
base rida ranka
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv rider ranka
pres ind s-form rides ranka

rids ranka
pres konj aktiv ride ranka
pres konj s-form rides ranka
pret ind aktiv red ranka
pret ind s-form reds ranka
pret konj aktiv ride ranka
pret konj s-form rides ranka
imper rid ranka
inf aktiv rida ranka
inf s-form ridas ranka
sup aktiv ridit ranka
sup s-form ridits ranka
pres_part nom ridande ranka
pres_part gen ridandes ranka
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vbm_4ml1_angå
base få bukt
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv får bukt
pres ind s-form fås bukt
pret ind aktiv fick bukt
pret ind s-form ficks bukt
pret konj aktiv finge bukt
pret konj s-form finges bukt
imper få bukt
inf aktiv få bukt
inf s-form fås bukt
sup aktiv fått bukt
sup s-form fåtts bukt
pres_part nom fående bukt
pres_part gen fåendes bukt

vbm_4ml1_bära
base bära frukt
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv bär frukt
pres ind s-form bäres frukt

bärs frukt
pres konj aktiv bäre frukt
pres konj s-form bäres frukt
pret ind aktiv bar frukt
pret ind s-form bars frukt
pret konj aktiv bure frukt
pret konj s-form bures frukt
imper bär frukt
inf aktiv bära frukt
inf s-form bäras frukt
sup aktiv burit frukt
sup s-form burits frukt
pres_part nom bärande frukt
pres_part gen bärandes frukt

vbm_4ml1_fara
base fara illa
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv far illa
pres ind s-form fares illa

fars illa
pres konj aktiv fare illa
pres konj s-form fares illa
pret ind aktiv for illa
pret ind s-form fors illa
pret konj aktiv fore illa
pret konj s-form fores illa
imper far illa
inf aktiv fara illa
inf s-form faras illa
sup aktiv farit illa
sup s-form farits illa
pres_part nom farande illa
pres_part gen farandes illa

vbm_4ml1_flyga
base bjuda armen
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv bjuder armen
pres ind s-form bjudes armen

bjuds armen
pres konj aktiv bjude armen
pres konj s-form bjudes armen
pret ind aktiv bjöd armen
pret ind s-form bjöds armen
pret konj aktiv bjöde armen
pret konj s-form bjödes armen
imper bjud armen
inf aktiv bjuda armen
inf s-form bjudas armen
sup aktiv bjudit armen
sup s-form bjudits armen
pres_part nom bjudande armen
pres_part gen bjudandes armen
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vbm_4ml1_ge
base ge vika
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv ger vika

giver vika
pres ind s-form gives vika

ges vika
givs vika

pres konj aktiv give vika
pres konj s-form gives vika
pret ind aktiv gav vika
pret ind s-form gavs vika
pret konj aktiv gåve vika
pret konj s-form gåves vika
imper ge vika

giv vika
inf aktiv ge vika

giva vika
inf s-form ges vika

givas vika
sup aktiv gett vika

givit vika
sup s-form getts vika

givits vika
pres_part nom geende vika

givande vika
pres_part gen geendes vika

givandes vika

vbm_4ml1_gå
base gå miste
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv går miste
pres ind s-form gås miste
pres konj aktiv gånge miste
pres konj s-form gånges miste
pret ind aktiv gick miste
pret ind s-form gicks miste
pret konj aktiv ginge miste
pret konj s-form ginges miste
imper gå miste
inf aktiv gå miste
inf s-form gås miste
sup aktiv gått miste
sup s-form gåtts miste
pres_part nom gående miste
pres_part gen gåendes miste

vbm_4ml1_hålla
base hålla stången
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv håller stången
pres ind s-form hålles stången

hålls stången
pres konj aktiv hålle stången
pres konj s-form hålles stången
pret ind aktiv höll stången
pret ind s-form hölls stången
pret konj aktiv hölle stången
pret konj s-form hölles stången
imper håll stången
inf aktiv hålla stången
inf s-form hållas stången
sup aktiv hållit stången
sup s-form hållits stången
pres_part nom hållande stången
pres_part gen hållandes stången
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vbm_4ml1_komma
base komma underfund
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv kommer underfund
pres ind s-form koms underfund

kommes underfund
pres konj aktiv komme underfund
pres konj s-form kommes underfund
pret ind aktiv kom underfund
pret ind s-form koms underfund
pret konj aktiv komme underfund
pret konj s-form kommes underfund
imper kom underfund
inf aktiv komma underfund
inf s-form kommas underfund
sup aktiv kommit underfund
sup s-form kommits underfund
pres_part nom kommande underfund
pres_part gen kommandes underfund

vbm_4ml1_ligga
base ligga ogill
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv ligger ogill
pres ind s-form ligges ogill

liggs ogill
pres konj aktiv ligge ogill
pres konj s-form ligges ogill
pret ind aktiv låg ogill
pret ind s-form lågs ogill
pret konj aktiv lågge ogill
pret konj s-form lågges ogill
imper ligg ogill
inf aktiv ligga ogill
inf s-form liggas ogill
sup aktiv legat ogill
sup s-form legats ogill
pres_part nom liggande ogill
pres_part gen liggandes ogill

vbm_4ml1_ljuda
base ljuta döden
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv ljuter döden
pres ind s-form ljuts döden
pres konj aktiv ljute döden
pres konj s-form ljutes döden
pret ind aktiv ljöt döden
pret ind s-form ljöts döden
pret konj aktiv ljöte döden
pret konj s-form ljötes döden
imper ljut döden
inf aktiv ljuta döden
inf s-form ljutas döden
sup aktiv ljutit döden
sup s-form ljutits döden
pres_part nom ljutande döden
pres_part gen ljutandes döden

vbm_4ml1_rida
base knipa käft
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv kniper käft
pres ind s-form knipes käft

knips käft
pres konj aktiv knipe käft
pres konj s-form knipes käft
pret ind aktiv knep käft
pret ind s-form kneps käft
pret konj aktiv knipe käft
pret konj s-form knipes käft
imper knip käft
inf aktiv knipa käft
inf s-form knipas käft
sup aktiv knipit käft
sup s-form knipits käft
pres_part nom knipande käft
pres_part gen knipandes käft
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vbm_4ml1_ryta
base stryka flagg
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv stryker flagg
pres ind s-form strykes flagg

stryks flagg
pres konj aktiv stryke flagg
pres konj s-form strykes flagg
pret ind aktiv strök flagg
pret ind s-form ströks flagg
pret konj aktiv struke flagg
pret konj s-form strukes flagg
imper stryk flagg
inf aktiv stryka flagg
inf s-form strykas flagg
sup aktiv strukit flagg
sup s-form strukits flagg
pres_part nom strykande flagg
pres_part gen strykandes flagg

vbm_4ml1_se
base se dubbelt
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv ser dubbelt
pres ind s-form ses dubbelt
pret ind aktiv såg dubbelt
pret ind s-form sågs dubbelt
pret konj aktiv såge dubbelt
pret konj s-form såges dubbelt
imper se dubbelt
inf aktiv se dubbelt
inf s-form ses dubbelt
sup aktiv sett dubbelt
sup s-form setts dubbelt
pres_part nom seende dubbelt
pres_part gen seendes dubbelt

vbm_4ml1_sitta
base vinna gehör
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv vinner gehör
pres ind s-form vinnes gehör

vinns gehör
pres konj aktiv vinne gehör
pres konj s-form vinnes gehör
pret ind aktiv vann gehör
pret ind s-form vanns gehör
pret konj aktiv vunne gehör
pret konj s-form vunnes gehör
imper vinn gehör
inf aktiv vinna gehör
inf s-form vinnas gehör
sup aktiv vunnit gehör
sup s-form vunnits gehör
pres_part nom vinnande gehör
pres_part gen vinnandes gehör

vbm_4ml1_skjuta
base skjuta prick
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv skjuter prick
pres ind s-form skjutes prick

skjuts prick
pres konj aktiv skjute prick
pres konj s-form skjutes prick
pret ind aktiv sköt prick
pret ind s-form sköts prick
pret konj aktiv sköte prick
pret konj s-form skötes prick
imper skjut prick
inf aktiv skjuta prick
inf s-form skjutas prick
sup aktiv skjutit prick
sup s-form skjutits prick
pres_part nom skjutande prick
pres_part gen skjutandes prick
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vbm_4ml1_slå
base slå vad
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv slår vad
pres ind s-form slås vad
pret ind aktiv slog vad
pret ind s-form slogs vad
pret konj aktiv sloge vad
pret konj s-form sloges vad
imper slå vad
inf aktiv slå vad
inf s-form slås vad
sup aktiv slagit vad
sup s-form slagits vad
pres_part nom slående vad
pres_part gen slåendes vad

vbm_4ml1_sova
base sova sked
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv sover sked
pres ind s-form sovs sked
pres konj aktiv sove sked
pres konj s-form soves sked
pret ind aktiv sov sked
pret ind s-form sovs sked
pret konj aktiv sove sked
pret konj s-form soves sked
imper sov sked
inf aktiv sova sked
inf s-form sovas sked
sup aktiv sovit sked
sup s-form sovits sked
pres_part nom sovande sked
pres_part gen sovandes sked

vbm_4ml1_stå
base stå rycken
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv står rycken
pres ind s-form stås rycken
pret ind aktiv stod rycken
pret ind s-form stods rycken
pret konj aktiv stode rycken
pret konj s-form stodes rycken
imper stå rycken
inf aktiv stå rycken
inf s-form stås rycken
sup aktiv stått rycken
sup s-form ståtts rycken
pres_part nom stående rycken
pres_part gen ståendes rycken

vbm_4ml1_ta
base ta betäckning
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv tar betäckning

tager betäckning
pres ind s-form tas betäckning

tages betäckning
tags betäckning

pres konj aktiv tage betäckning
pres konj s-form tages betäckning
pret ind aktiv tog betäckning
pret ind s-form togs betäckning
pret konj aktiv toge betäckning
pret konj s-form toges betäckning
imper ta betäckning

tag betäckning
inf aktiv ta betäckning

taga betäckning
inf s-form tas betäckning

tagas betäckning
sup aktiv tagit betäckning
sup s-form tagits betäckning
pres_part nom tagande betäckning
pres_part gen tagandes betäckning
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vbm_4ml1_tillåta
base låta bli
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv låter bli
pres ind s-form låtes bli

låts bli
pres konj aktiv låte bli
pres konj s-form låtes bli
pret ind aktiv lät bli
pret ind s-form läts bli
pret konj aktiv låte bli
pret konj s-form låtes bli
imper låt bli
inf aktiv låta bli
inf s-form låtas bli
sup aktiv låtit bli
sup s-form låtits bli
pres_part nom låtande bli
pres_part gen låtandes bli

vbm_4ml1_vina
base slita hund
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv sliter hund
pres ind s-form slites hund

slits hund
pres konj aktiv slite hund
pres konj s-form slites hund
pret ind aktiv slet hund
pret ind s-form slets hund
pret konj aktiv slite hund
pret konj s-form slites hund
imper slit hund
inf aktiv slita hund
inf s-form slitas hund
sup aktiv slitit hund
sup s-form slitits hund
pres_part nom slitande hund
pres_part gen slitandes hund

vbm_4mlp1_angå
base få det ihop
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv får det ihop
pres ind s-form fås det ihop
pret ind aktiv fick det ihop
pret ind s-form ficks det ihop
pret konj aktiv finge det ihop
pret konj s-form finges det ihop
imper få det ihop
inf aktiv få det ihop
inf s-form fås det ihop
sup aktiv fått det ihop
sup s-form fåtts det ihop
pres_part nom fående det ihop
pres_part gen fåendes det ihop

vbm_4mlp1_slå
base slå dövörat till
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv slår dövörat till
pres ind s-form slås dövörat till
pret ind aktiv slog dövörat till
pret ind s-form slogs dövörat till
pret konj aktiv sloge dövörat till
pret konj s-form sloges dövörat till
imper slå dövörat till
inf aktiv slå dövörat till
inf s-form slås dövörat till
sup aktiv slagit dövörat till
sup s-form slagits dövörat till
pres_part nom slående dövörat till
pres_part gen slåendes dövörat till
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vbm_4mnq1_ta
base ta sitt förnuft till fånga
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv tar sitt förnuft till fånga

tager sitt förnuft till fånga
pres ind s-form tas sitt förnuft till fånga

tages sitt förnuft till fånga
tags sitt förnuft till fånga

pres konj aktiv tage sitt förnuft till fånga
pres konj s-form tages sitt förnuft till fånga
pret ind aktiv tog sitt förnuft till fånga
pret ind s-form togs sitt förnuft till fånga
pret konj aktiv toge sitt förnuft till fånga
pret konj s-form toges sitt förnuft till fånga
imper ta sitt förnuft till fånga

tag sitt förnuft till fånga
inf aktiv ta sitt förnuft till fånga

taga sitt förnuft till fånga
inf s-form tas sitt förnuft till fånga

tagas sitt förnuft till fånga
sup aktiv tagit sitt förnuft till fånga
sup s-form tagits sitt förnuft till fånga
pres_part nom tagande sitt förnuft till fånga
pres_part gen tagandes sitt förnuft till fånga

vbm_4mp1_angå
base få till
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv får till
pres ind s-form fås till
pret ind aktiv fick till
pret ind s-form ficks till
pret konj aktiv finge till
pret konj s-form finges till
imper få till
inf aktiv få till
inf s-form fås till
sup aktiv fått till
sup s-form fåtts till
pres_part nom fående till
pres_part gen fåendes till

vbm_4mp1_bli
base bli kvar
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv blir kvar

bliver kvar
pres konj aktiv blive kvar
pret ind aktiv blev kvar
pret konj aktiv bleve kvar
imper bli kvar

bliv kvar
inf aktiv bli kvar

bliva kvar
sup aktiv blivit kvar
pres_part nom blivande kvar
pres_part gen blivandes kvar

vbm_4mp1_bära
base skära för
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv skär för
pres ind s-form skäres för

skärs för
pres konj aktiv skäre för
pres konj s-form skäres för
pret ind aktiv skar för
pret ind s-form skars för
pret konj aktiv skure för
pret konj s-form skures för
imper skär för
inf aktiv skära för
inf s-form skäras för
sup aktiv skurit för
sup s-form skurits för
pres_part nom skärande för
pres_part gen skärandes för
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vbm_4mp1_falla
base falla samman
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv faller samman
pres ind s-form falles samman

falls samman
pres konj aktiv falle samman
pres konj s-form falles samman
pret ind aktiv föll samman
pret ind s-form fölls samman
pret konj aktiv fölle samman
pret konj s-form fölles samman
imper fall samman
inf aktiv falla samman
inf s-form fallas samman
sup aktiv fallit samman
sup s-form fallits samman
pres_part nom fallande samman
pres_part gen fallandes samman

vbm_4mp1_fara
base fara ut
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv far ut
pres ind s-form fares ut

fars ut
pres konj aktiv fare ut
pres konj s-form fares ut
pret ind aktiv for ut
pret ind s-form fors ut
pret konj aktiv fore ut
pret konj s-form fores ut
imper far ut
inf aktiv fara ut
inf s-form faras ut
sup aktiv farit ut
sup s-form farits ut
pres_part nom farande ut
pres_part gen farandes ut

vbm_4mp1_flyga
base bryta av
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv bryter av
pres ind s-form brytes av

bryts av
pres konj aktiv bryte av
pres konj s-form brytes av
pret ind aktiv bröt av
pret ind s-form bröts av
pret konj aktiv bröte av
pret konj s-form brötes av
imper bryt av
inf aktiv bryta av
inf s-form brytas av
sup aktiv brutit av
sup s-form brutits av
pres_part nom brytande av
pres_part gen brytandes av
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vbm_4mp1_ge
base ge igen
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv ger igen

giver igen
pres ind s-form gives igen

ges igen
givs igen

pres konj aktiv give igen
pres konj s-form gives igen
pret ind aktiv gav igen
pret ind s-form gavs igen
pret konj aktiv gåve igen
pret konj s-form gåves igen
imper ge igen

giv igen
inf aktiv ge igen

giva igen
inf s-form ges igen

givas igen
sup aktiv gett igen

givit igen
sup s-form getts igen

givits igen
pres_part nom geende igen

givande igen
pres_part gen geendes igen

givandes igen

vbm_4mp1_gå
base gå till väga
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv går till väga
pres ind s-form gås till väga
pres konj aktiv gånge till väga
pres konj s-form gånges till väga
pret ind aktiv gick till väga
pret ind s-form gicks till väga
pret konj aktiv ginge till väga
pret konj s-form ginges till väga
imper gå till väga
inf aktiv gå till väga
inf s-form gås till väga
sup aktiv gått till väga
sup s-form gåtts till väga
pres_part nom gående till väga
pres_part gen gåendes till väga

vbm_4mp1_hålla
base hålla upp
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv håller upp
pres ind s-form hålles upp

hålls upp
pres konj aktiv hålle upp
pres konj s-form hålles upp
pret ind aktiv höll upp
pret ind s-form hölls upp
pret konj aktiv hölle upp
pret konj s-form hölles upp
imper håll upp
inf aktiv hålla upp
inf s-form hållas upp
sup aktiv hållit upp
sup s-form hållits upp
pres_part nom hållande upp
pres_part gen hållandes upp
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vbm_4mp1_komma
base komma vid
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv kommer vid
pres ind s-form koms vid

kommes vid
pres konj aktiv komme vid
pres konj s-form kommes vid
pret ind aktiv kom vid
pret ind s-form koms vid
pret konj aktiv komme vid
pret konj s-form kommes vid
imper kom vid
inf aktiv komma vid
inf s-form kommas vid
sup aktiv kommit vid
sup s-form kommits vid
pres_part nom kommande vid
pres_part gen kommandes vid

vbm_4mp1_le
base dö ut
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv dör ut
pres ind s-form dös ut
pret ind aktiv dog ut
pret ind s-form dogs ut
pret konj aktiv doge ut
pret konj s-form doges ut
imper dö ut
inf aktiv dö ut
inf s-form dös ut
sup aktiv dött ut
sup s-form dötts ut
pres_part nom döende ut
pres_part gen döendes ut

vbm_4mp1_ligga
base ligga efter
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv ligger efter
pres ind s-form ligges efter

liggs efter
pres konj aktiv ligge efter
pres konj s-form ligges efter
pret ind aktiv låg efter
pret ind s-form lågs efter
pret konj aktiv lågge efter
pret konj s-form lågges efter
imper ligg efter
inf aktiv ligga efter
inf s-form liggas efter
sup aktiv legat efter
sup s-form legats efter
pres_part nom liggande efter
pres_part gen liggandes efter

vbm_4mp1_ryta
base stryka med
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv stryker med
pres ind s-form strykes med

stryks med
pres konj aktiv stryke med
pres konj s-form strykes med
pret ind aktiv strök med
pret ind s-form ströks med
pret konj aktiv struke med
pret konj s-form strukes med
imper stryk med
inf aktiv stryka med
inf s-form strykas med
sup aktiv strukit med
sup s-form strukits med
pres_part nom strykande med
pres_part gen strykandes med
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vbm_4mp1_se
base se ut
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv ser ut
pres ind s-form ses ut
pret ind aktiv såg ut
pret ind s-form sågs ut
pret konj aktiv såge ut
pret konj s-form såges ut
imper se ut
inf aktiv se ut
inf s-form ses ut
sup aktiv sett ut
sup s-form setts ut
pres_part nom seende ut
pres_part gen seendes ut

vbm_4mp1_sitta
base sticka upp
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv sticker upp
pres ind s-form stickes upp

sticks upp
pres konj aktiv sticke upp
pres konj s-form stickes upp
pret ind aktiv stack upp
pret ind s-form stacks upp
pret konj aktiv stucke upp
pret konj s-form stuckes upp
imper stick upp
inf aktiv sticka upp
inf s-form stickas upp
sup aktiv stuckit upp
sup s-form stuckits upp
pres_part nom stickande upp
pres_part gen stickandes upp

vbm_4mp1_skjuta
base skjuta över
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv skjuter över
pres ind s-form skjutes över

skjuts över
pres konj aktiv skjute över
pres konj s-form skjutes över
pret ind aktiv sköt över
pret ind s-form sköts över
pret konj aktiv sköte över
pret konj s-form skötes över
imper skjut över
inf aktiv skjuta över
inf s-form skjutas över
sup aktiv skjutit över
sup s-form skjutits över
pres_part nom skjutande över
pres_part gen skjutandes över

vbm_4mp1_slå
base slå över
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv slår över
pres ind s-form slås över
pret ind aktiv slog över
pret ind s-form slogs över
pret konj aktiv sloge över
pret konj s-form sloges över
imper slå över
inf aktiv slå över
inf s-form slås över
sup aktiv slagit över
sup s-form slagits över
pres_part nom slående över
pres_part gen slåendes över
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vbm_4mp1_sova
base sova ut
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv sover ut
pres ind s-form sovs ut
pres konj aktiv sove ut
pres konj s-form soves ut
pret ind aktiv sov ut
pret ind s-form sovs ut
pret konj aktiv sove ut
pret konj s-form soves ut
imper sov ut
inf aktiv sova ut
inf s-form sovas ut
sup aktiv sovit ut
sup s-form sovits ut
pres_part nom sovande ut
pres_part gen sovandes ut

vbm_4mp1_stå
base stå ut
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv står ut
pres ind s-form stås ut
pret ind aktiv stod ut
pret ind s-form stods ut
pret konj aktiv stode ut
pret konj s-form stodes ut
imper stå ut
inf aktiv stå ut
inf s-form stås ut
sup aktiv stått ut
sup s-form ståtts ut
pres_part nom stående ut
pres_part gen ståendes ut

vbm_4mp1_ta
base ta överbalansen
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv tar överbalansen

tager överbalansen
pres ind s-form tas överbalansen

tages överbalansen
tags överbalansen

pres konj aktiv tage överbalansen
pres konj s-form tages överbalansen
pret ind aktiv tog överbalansen
pret ind s-form togs överbalansen
pret konj aktiv toge överbalansen
pret konj s-form toges överbalansen
imper ta överbalansen

tag överbalansen
inf aktiv ta överbalansen

taga överbalansen
inf s-form tas överbalansen

tagas överbalansen
sup aktiv tagit överbalansen
sup s-form tagits överbalansen
pres_part nom tagande överbalansen
pres_part gen tagandes överbalansen

vbm_4mp1_vara
base vara till
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv är till
pres konj aktiv vare till
pres konj s-form vares till
pret ind aktiv var till
pret ind s-form vars till
pret konj aktiv vore till
pret konj s-form vores till
inf aktiv vara till
inf s-form varas till
sup aktiv varit till
sup s-form varits till
pres_part nom varande till
pres_part gen varandes till
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vbm_4mp1_vina
base lida pin
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv lider pin
pres ind s-form lides pin

lids pin
pres konj aktiv lide pin
pres konj s-form lides pin
pret ind aktiv led pin
pret ind s-form leds pin
pret konj aktiv lide pin
pret konj s-form lides pin
imper lid pin
inf aktiv lida pin
inf s-form lidas pin
sup aktiv lidit pin
sup s-form lidits pin
pres_part nom lidande pin
pres_part gen lidandes pin

vbm_4mpd1_gå
base gå in i väggen
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv går in i väggen
pres ind s-form gås in i väggen
pres konj aktiv gånge in i väggen
pres konj s-form gånges in i väggen
pret ind aktiv gick in i väggen
pret ind s-form gicks in i väggen
pret konj aktiv ginge in i väggen
pret konj s-form ginges in i väggen
imper gå in i väggen
inf aktiv gå in i väggen
inf s-form gås in i väggen
sup aktiv gått in i väggen
sup s-form gåtts in i väggen
pres_part nom gående in i väggen
pres_part gen gåendes in i väggen

vbm_4mpd1_slå
base slå av på takten
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv slår av på takten
pres ind s-form slås av på takten
pret ind aktiv slog av på takten
pret ind s-form slogs av på takten
pret konj aktiv sloge av på takten
pret konj s-form sloges av på takten
imper slå av på takten
inf aktiv slå av på takten
inf s-form slås av på takten
sup aktiv slagit av på takten
sup s-form slagits av på takten
pres_part nom slående av på takten
pres_part gen slåendes av på takten

vbm_4mpd1_ta
base ta i med hårdhandskarna
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv tar i med hårdhandskarna

tager i med hårdhandskarna
pres ind s-form tas i med hårdhandskarna

tages i med hårdhandskarna
tags i med hårdhandskarna

pres konj aktiv tage i med hårdhandskarna
pres konj s-form tages i med hårdhandskarna
pret ind aktiv tog i med hårdhandskarna
pret ind s-form togs i med hårdhandskarna
pret konj aktiv toge i med hårdhandskarna
pret konj s-form toges i med hårdhandskarna
imper ta i med hårdhandskarna

tag i med hårdhandskarna
inf aktiv ta i med hårdhandskarna

taga i med hårdhandskarna
inf s-form tas i med hårdhandskarna

tagas i med hårdhandskarna
sup aktiv tagit i med hårdhandskarna
sup s-form tagits i med hårdhandskarna
pres_part nom tagande i med hårdhandskarna
pres_part gen tagandes i med hårdhandskarna
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vbm_4mpl1_angå
base få ihop det
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv får ihop det
pres ind s-form fås ihop det
pret ind aktiv fick ihop det
pret ind s-form ficks ihop det
pret konj aktiv finge ihop det
pret konj s-form finges ihop det
imper få ihop det
inf aktiv få ihop det
inf s-form fås ihop det
sup aktiv fått ihop det
sup s-form fåtts ihop det
pres_part nom fående ihop det
pres_part gen fåendes ihop det

vbm_4mpl1_ge
base ge upp andan
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv ger upp andan

giver upp andan
pres ind s-form gives upp andan

ges upp andan
givs upp andan

pres konj aktiv give upp andan
pres konj s-form gives upp andan
pret ind aktiv gav upp andan
pret ind s-form gavs upp andan
pret konj aktiv gåve upp andan
pret konj s-form gåves upp andan
imper ge upp andan

giv upp andan
inf aktiv ge upp andan

giva upp andan
inf s-form ges upp andan

givas upp andan
sup aktiv gett upp andan

givit upp andan
sup s-form getts upp andan

givits upp andan
pres_part nom geende upp andan

givande upp andan
pres_part gen geendes upp andan

givandes upp andan
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vbm_4mpl1_ta
base ta till storsläggan
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv tar till storsläggan

tager till storsläggan
pres ind s-form tas till storsläggan

tages till storsläggan
tags till storsläggan

pres konj aktiv tage till storsläggan
pres konj s-form tages till storsläggan
pret ind aktiv tog till storsläggan
pret ind s-form togs till storsläggan
pret konj aktiv toge till storsläggan
pret konj s-form toges till storsläggan
imper ta till storsläggan

tag till storsläggan
inf aktiv ta till storsläggan

taga till storsläggan
inf s-form tas till storsläggan

tagas till storsläggan
sup aktiv tagit till storsläggan
sup s-form tagits till storsläggan
pres_part nom tagande till storsläggan
pres_part gen tagandes till storsläggan

vbm_4mps1_angå
base få för sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv får för sig
pres ind s-form fås för sig
pret ind aktiv fick för sig
pret ind s-form ficks för sig
pret konj aktiv finge för sig
pret konj s-form finges för sig
imper få för sig
inf aktiv få för sig
inf s-form fås för sig
sup aktiv fått för sig
sup s-form fåtts för sig
pres_part nom fående för sig
pres_part gen fåendes för sig

vbm_4mps1_flyga
base supa ned sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv super ned sig
pres ind s-form supes ned sig

sups ned sig
pres konj aktiv supe ned sig
pres konj s-form supes ned sig
pret ind aktiv söp ned sig
pret ind s-form söps ned sig
pret konj aktiv söpe ned sig
pret konj s-form söpes ned sig
imper sup ned sig
inf aktiv supa ned sig
inf s-form supas ned sig
sup aktiv supit ned sig
sup s-form supits ned sig
pres_part nom supande ned sig
pres_part gen supandes ned sig
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vbm_4mps1_ge
base ge med sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv ger med sig

giver med sig
pres ind s-form gives med sig

ges med sig
givs med sig

pres konj aktiv give med sig
pres konj s-form gives med sig
pret ind aktiv gav med sig
pret ind s-form gavs med sig
pret konj aktiv gåve med sig
pret konj s-form gåves med sig
imper ge med sig

giv med sig
inf aktiv ge med sig

giva med sig
inf s-form ges med sig

givas med sig
sup aktiv gett med sig

givit med sig
sup s-form getts med sig

givits med sig
pres_part nom geende med sig

givande med sig
pres_part gen geendes med sig

givandes med sig

vbm_4mps1_gå
base gå för sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv går för sig
pres ind s-form gås för sig
pres konj aktiv gånge för sig
pres konj s-form gånges för sig
pret ind aktiv gick för sig
pret ind s-form gicks för sig
pret konj aktiv ginge för sig
pret konj s-form ginges för sig
imper gå för sig
inf aktiv gå för sig
inf s-form gås för sig
sup aktiv gått för sig
sup s-form gåtts för sig
pres_part nom gående för sig
pres_part gen gåendes för sig

vbm_4mps1_hålla
base hålla i sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv håller i sig
pres ind s-form hålles i sig

hålls i sig
pres konj aktiv hålle i sig
pres konj s-form hålles i sig
pret ind aktiv höll i sig
pret ind s-form hölls i sig
pret konj aktiv hölle i sig
pret konj s-form hölles i sig
imper håll i sig
inf aktiv hålla i sig
inf s-form hållas i sig
sup aktiv hållit i sig
sup s-form hållits i sig
pres_part nom hållande i sig
pres_part gen hållandes i sig
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vbm_4mps1_komma
base komma ihop sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv kommer ihop sig
pres ind s-form koms ihop sig

kommes ihop sig
pres konj aktiv komme ihop sig
pres konj s-form kommes ihop sig
pret ind aktiv kom ihop sig
pret ind s-form koms ihop sig
pret konj aktiv komme ihop sig
pret konj s-form kommes ihop sig
imper kom ihop sig
inf aktiv komma ihop sig
inf s-form kommas ihop sig
sup aktiv kommit ihop sig
sup s-form kommits ihop sig
pres_part nom kommande ihop sig
pres_part gen kommandes ihop sig

vbm_4mps1_ligga
base ligga till sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv ligger till sig
pres ind s-form ligges till sig

liggs till sig
pres konj aktiv ligge till sig
pres konj s-form ligges till sig
pret ind aktiv låg till sig
pret ind s-form lågs till sig
pret konj aktiv lågge till sig
pret konj s-form lågges till sig
imper ligg till sig
inf aktiv ligga till sig
inf s-form liggas till sig
sup aktiv legat till sig
sup s-form legats till sig
pres_part nom liggande till sig
pres_part gen liggandes till sig

vbm_4mps1_ryta
base hugga för sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv hugger för sig
pres ind s-form hugges för sig

huggs för sig
pres konj aktiv hugge för sig
pres konj s-form hugges för sig
pret ind aktiv högg för sig
pret ind s-form höggs för sig
pret konj aktiv hugge för sig
pret konj s-form hugges för sig
imper hugg för sig
inf aktiv hugga för sig
inf s-form huggas för sig
sup aktiv huggit för sig
sup s-form huggits för sig
pres_part nom huggande för sig
pres_part gen huggandes för sig

vbm_4mps1_se
base se framför sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv ser framför sig
pres ind s-form ses framför sig
pret ind aktiv såg framför sig
pret ind s-form sågs framför sig
pret konj aktiv såge framför sig
pret konj s-form såges framför sig
imper se framför sig
inf aktiv se framför sig
inf s-form ses framför sig
sup aktiv sett framför sig
sup s-form setts framför sig
pres_part nom seende framför sig
pres_part gen seendes framför sig
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vbm_4mps1_skjuta
base skjuta in sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv skjuter in sig
pres ind s-form skjutes in sig

skjuts in sig
pres konj aktiv skjute in sig
pres konj s-form skjutes in sig
pret ind aktiv sköt in sig
pret ind s-form sköts in sig
pret konj aktiv sköte in sig
pret konj s-form skötes in sig
imper skjut in sig
inf aktiv skjuta in sig
inf s-form skjutas in sig
sup aktiv skjutit in sig
sup s-form skjutits in sig
pres_part nom skjutande in sig
pres_part gen skjutandes in sig

vbm_4mps1_skåpäta
base äta upp sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv ät upp sig
pres ind s-form ätes upp sig

äts upp sig
pres konj aktiv äte upp sig
pres konj s-form ätes upp sig
pret ind aktiv åt upp sig
pret ind s-form åts upp sig
pret konj aktiv åte upp sig
pret konj s-form åtes upp sig
imper ät upp sig
inf aktiv äta upp sig
inf s-form ätas upp sig
sup aktiv ätit upp sig
sup s-form ätits upp sig
pres_part nom ätande upp sig
pres_part gen ätandes upp sig

vbm_4mps1_slå
base slå ifrån sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv slår ifrån sig
pres ind s-form slås ifrån sig
pret ind aktiv slog ifrån sig
pret ind s-form slogs ifrån sig
pret konj aktiv sloge ifrån sig
pret konj s-form sloges ifrån sig
imper slå ifrån sig
inf aktiv slå ifrån sig
inf s-form slås ifrån sig
sup aktiv slagit ifrån sig
sup s-form slagits ifrån sig
pres_part nom slående ifrån sig
pres_part gen slåendes ifrån sig

vbm_4mps1_stå
base stå på sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv står på sig
pres ind s-form stås på sig
pret ind aktiv stod på sig
pret ind s-form stods på sig
pret konj aktiv stode på sig
pret konj s-form stodes på sig
imper stå på sig
inf aktiv stå på sig
inf s-form stås på sig
sup aktiv stått på sig
sup s-form ståtts på sig
pres_part nom stående på sig
pres_part gen ståendes på sig

381



vbm_4mps1_ta
base ta till sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv tar till sig

tager till sig
pres ind s-form tas till sig

tages till sig
tags till sig

pres konj aktiv tage till sig
pres konj s-form tages till sig
pret ind aktiv tog till sig
pret ind s-form togs till sig
pret konj aktiv toge till sig
pret konj s-form toges till sig
imper ta till sig

tag till sig
inf aktiv ta till sig

taga till sig
inf s-form tas till sig

tagas till sig
sup aktiv tagit till sig
sup s-form tagits till sig
pres_part nom tagande till sig
pres_part gen tagandes till sig

vbm_4mps1_vina
base bita ifrån sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv biter ifrån sig
pres ind s-form bites ifrån sig

bits ifrån sig
pres konj aktiv bite ifrån sig
pres konj s-form bites ifrån sig
pret ind aktiv bet ifrån sig
pret ind s-form bets ifrån sig
pret konj aktiv bite ifrån sig
pret konj s-form bites ifrån sig
imper bit ifrån sig
inf aktiv bita ifrån sig
inf s-form bitas ifrån sig
sup aktiv bitit ifrån sig
sup s-form bitits ifrån sig
pres_part nom bitande ifrån sig
pres_part gen bitandes ifrån sig
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vbm_4mpud1_ta
base ta ut sin rätt
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv tar ut sin rätt

tager ut sin rätt
pres ind s-form tas ut sin rätt

tages ut sin rätt
tags ut sin rätt

pres konj aktiv tage ut sin rätt
pres konj s-form tages ut sin rätt
pret ind aktiv tog ut sin rätt
pret ind s-form togs ut sin rätt
pret konj aktiv toge ut sin rätt
pret konj s-form toges ut sin rätt
imper ta ut sin rätt

tag ut sin rätt
inf aktiv ta ut sin rätt

taga ut sin rätt
inf s-form tas ut sin rätt

tagas ut sin rätt
sup aktiv tagit ut sin rätt
sup s-form tagits ut sin rätt
pres_part nom tagande ut sin rätt
pres_part gen tagandes ut sin rätt

vbm_4mpzd1_falla
base falla ur sin roll
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv faller ur min roll

faller ur din roll
faller ur sin roll
faller ur vår roll
faller ur er roll

pres ind s-form falles ur min roll
falles ur din roll
falles ur sin roll
falles ur vår roll
falles ur er roll
falls ur min roll
falls ur din roll
falls ur sin roll
falls ur vår roll
falls ur er roll

pres konj aktiv falle ur min roll
falle ur din roll
falle ur sin roll
falle ur vår roll
falle ur er roll

pres konj s-form falles ur min roll
falles ur din roll
falles ur sin roll
falles ur vår roll
falles ur er roll

pret ind aktiv föll ur min roll
föll ur din roll
föll ur sin roll
föll ur vår roll
föll ur er roll

pret ind s-form fölls ur min roll
fölls ur din roll
fölls ur sin roll
fölls ur vår roll
fölls ur er roll

pret konj aktiv fölle ur min roll
fölle ur din roll
fölle ur sin roll
fölle ur vår roll
fölle ur er roll

pret konj s-form fölles ur min roll
fölles ur din roll
fölles ur sin roll
fölles ur vår roll
fölles ur er roll

imper fall ur min roll
fall ur din roll
fall ur sin roll
fall ur vår roll
fall ur er roll

inf aktiv falla ur min roll
falla ur din roll
falla ur sin roll
falla ur vår roll
falla ur er roll

inf s-form fallas ur min roll
fallas ur din roll
fallas ur sin roll
fallas ur vår roll
fallas ur er roll

sup aktiv fallit ur min roll
fallit ur din roll
fallit ur sin roll
fallit ur vår roll
fallit ur er roll

sup s-form fallits ur min roll
fallits ur din roll
fallits ur sin roll
fallits ur vår roll
fallits ur er roll

pres_part nom fallande ur min roll
fallande ur din roll
fallande ur sin roll
fallande ur vår roll
fallande ur er roll

pres_part gen fallandes ur min roll
fallandes ur din roll
fallandes ur sin roll
fallandes ur vår roll
fallandes ur er roll
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vbm_4mpzd1_komma
base komma till sin rätt
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv kommer till min rätt

kommer till din rätt
kommer till sin rätt
kommer till vår rätt
kommer till er rätt

pres ind s-form koms till min rätt
koms till din rätt
koms till sin rätt
koms till vår rätt
koms till er rätt
kommes till min rätt
kommes till din rätt
kommes till sin rätt
kommes till vår rätt
kommes till er rätt

pres konj aktiv komme till min rätt
komme till din rätt
komme till sin rätt
komme till vår rätt
komme till er rätt

pres konj s-form kommes till min rätt
kommes till din rätt
kommes till sin rätt
kommes till vår rätt
kommes till er rätt

pret ind aktiv kom till min rätt
kom till din rätt
kom till sin rätt
kom till vår rätt
kom till er rätt

pret ind s-form koms till min rätt
koms till din rätt
koms till sin rätt
koms till vår rätt
koms till er rätt

pret konj aktiv komme till min rätt
komme till din rätt
komme till sin rätt
komme till vår rätt
komme till er rätt

pret konj s-form kommes till min rätt
kommes till din rätt
kommes till sin rätt
kommes till vår rätt
kommes till er rätt

imper kom till min rätt
kom till din rätt
kom till sin rätt
kom till vår rätt
kom till er rätt

inf aktiv komma till min rätt
komma till din rätt
komma till sin rätt
komma till vår rätt
komma till er rätt

inf s-form kommas till min rätt
kommas till din rätt
kommas till sin rätt
kommas till vår rätt
kommas till er rätt

sup aktiv kommit till min rätt
kommit till din rätt
kommit till sin rätt
kommit till vår rätt
kommit till er rätt

sup s-form kommits till min rätt
kommits till din rätt
kommits till sin rätt
kommits till vår rätt
kommits till er rätt

pres_part nom kommande till min rätt
kommande till din rätt
kommande till sin rätt
kommande till vår rätt
kommande till er rätt

pres_part gen kommandes till min rätt
kommandes till din rätt
kommandes till sin rätt
kommandes till vår rätt
kommandes till er rätt

vbm_4mpzd1_slå
base slå ned sina bopålar
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv slår ned mina bopålar

slår ned dina bopålar
slår ned sina bopålar
slår ned våra bopålar
slår ned era bopålar

pres ind s-form slås ned mina bopålar
slås ned dina bopålar
slås ned sina bopålar
slås ned våra bopålar
slås ned era bopålar

pret ind aktiv slog ned mina bopålar
slog ned dina bopålar
slog ned sina bopålar
slog ned våra bopålar
slog ned era bopålar

pret ind s-form slogs ned mina bopålar
slogs ned dina bopålar
slogs ned sina bopålar
slogs ned våra bopålar
slogs ned era bopålar

pret konj aktiv sloge ned mina bopålar
sloge ned dina bopålar
sloge ned sina bopålar
sloge ned våra bopålar
sloge ned era bopålar

pret konj s-form sloges ned mina bopålar
sloges ned dina bopålar
sloges ned sina bopålar
sloges ned våra bopålar
sloges ned era bopålar

imper slå ned mina bopålar
slå ned dina bopålar
slå ned sina bopålar
slå ned våra bopålar
slå ned era bopålar

inf aktiv slå ned mina bopålar
slå ned dina bopålar
slå ned sina bopålar
slå ned våra bopålar
slå ned era bopålar

inf s-form slås ned mina bopålar
slås ned dina bopålar
slås ned sina bopålar
slås ned våra bopålar
slås ned era bopålar

sup aktiv slagit ned mina bopålar
slagit ned dina bopålar
slagit ned sina bopålar
slagit ned våra bopålar
slagit ned era bopålar

sup s-form slagits ned mina bopålar
slagits ned dina bopålar
slagits ned sina bopålar
slagits ned våra bopålar
slagits ned era bopålar

pres_part nom slående ned mina bopålar
slående ned dina bopålar
slående ned sina bopålar
slående ned våra bopålar
slående ned era bopålar

pres_part gen slåendes ned mina bopålar
slåendes ned dina bopålar
slåendes ned sina bopålar
slåendes ned våra bopålar
slåendes ned era bopålar
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vbm_4mq1_bära
base bära ut med fötterna före
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv bär ut med fötterna före
pres ind s-form bäres ut med fötterna före

bärs ut med fötterna före
pres konj aktiv bäre ut med fötterna före
pres konj s-form bäres ut med fötterna före
pret ind aktiv bar ut med fötterna före
pret ind s-form bars ut med fötterna före
pret konj aktiv bure ut med fötterna före
pret konj s-form bures ut med fötterna före
imper bär ut med fötterna före
inf aktiv bära ut med fötterna före
inf s-form bäras ut med fötterna före
sup aktiv burit ut med fötterna före
sup s-form burits ut med fötterna före
pres_part nom bärande ut med fötterna före
pres_part gen bärandes ut med fötterna före

vbm_4mq1_flyga
base ljuga som en häst travar
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv ljuger som en häst travar
pres ind s-form ljuges som en häst travar

ljugs som en häst travar
pres konj aktiv ljuge som en häst travar
pres konj s-form ljuges som en häst travar
pret ind aktiv ljög som en häst travar
pret ind s-form ljögs som en häst travar
pret konj aktiv ljöge som en häst travar
pret konj s-form ljöges som en häst travar
imper ljug som en häst travar
inf aktiv ljuga som en häst travar
inf s-form ljugas som en häst travar
sup aktiv ljugit som en häst travar
sup s-form ljugits som en häst travar
pres_part nom ljugande som en häst travar
pres_part gen ljugandes som en häst travar

vbm_4mq1_hålla
base hålla tungan rätt i munnen
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv håller tungan rätt i munnen
pres ind s-form hålles tungan rätt i munnen

hålls tungan rätt i munnen
pres konj aktiv hålle tungan rätt i munnen
pres konj s-form hålles tungan rätt i munnen
pret ind aktiv höll tungan rätt i munnen
pret ind s-form hölls tungan rätt i munnen
pret konj aktiv hölle tungan rätt i munnen
pret konj s-form hölles tungan rätt i munnen
imper håll tungan rätt i munnen
inf aktiv hålla tungan rätt i munnen
inf s-form hållas tungan rätt i munnen
sup aktiv hållit tungan rätt i munnen
sup s-form hållits tungan rätt i munnen
pres_part nom hållande tungan rätt i munnen
pres_part gen hållandes tungan rätt i munnen

vbm_4mq1_sitta
base sitta som på glödande kol
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv sitter som på glödande kol
pres ind s-form sittes som på glödande kol

sitts som på glödande kol
pres konj aktiv sitte som på glödande kol
pres konj s-form sittes som på glödande kol
pret ind aktiv satt som på glödande kol
pret ind s-form satts som på glödande kol
pret konj aktiv sutte som på glödande kol
pret konj s-form suttes som på glödande kol
imper sitt som på glödande kol
inf aktiv sitta som på glödande kol
inf s-form sittas som på glödande kol
sup aktiv suttit som på glödande kol
sup s-form suttits som på glödande kol
pres_part nom sittande som på glödande kol
pres_part gen sittandes som på glödande kol
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vbm_4mq1_slå
base slå blå dunster i ögonen
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv slår blå dunster i ögonen
pres ind s-form slås blå dunster i ögonen
pret ind aktiv slog blå dunster i ögonen
pret ind s-form slogs blå dunster i ögonen
pret konj aktiv sloge blå dunster i ögonen
pret konj s-form sloges blå dunster i ögonen
imper slå blå dunster i ögonen
inf aktiv slå blå dunster i ögonen
inf s-form slås blå dunster i ögonen
sup aktiv slagit blå dunster i ögonen
sup s-form slagits blå dunster i ögonen
pres_part nom slående blå dunster i ögonen
pres_part gen slåendes blå dunster i ögonen

vbm_4mq1_ta
base ta en ände med förskräckelse
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv tar en ände med förskräckelse

tager en ände med förskräckelse
pres ind s-form tas en ände med förskräckelse

tages en ände med förskräckelse
tags en ände med förskräckelse

pres konj aktiv tage en ände med förskräckelse
pres konj s-form tages en ände med förskräckelse
pret ind aktiv tog en ände med förskräckelse
pret ind s-form togs en ände med förskräckelse
pret konj aktiv toge en ände med förskräckelse
pret konj s-form toges en ände med förskräckelse
imper ta en ände med förskräckelse

tag en ände med förskräckelse
inf aktiv ta en ände med förskräckelse

taga en ände med förskräckelse
inf s-form tas en ände med förskräckelse

tagas en ände med förskräckelse
sup aktiv tagit en ände med förskräckelse
sup s-form tagits en ände med förskräckelse
pres_part nom tagande en ände med förskräckelse
pres_part gen tagandes en ände med förskräckelse

vbm_4mq1_tillåta
base låta nåd gå före rätt
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv låter nåd gå före rätt
pres ind s-form låtes nåd gå före rätt

låts nåd gå före rätt
pres konj aktiv låte nåd gå före rätt
pres konj s-form låtes nåd gå före rätt
pret ind aktiv lät nåd gå före rätt
pret ind s-form läts nåd gå före rätt
pret konj aktiv låte nåd gå före rätt
pret konj s-form låtes nåd gå före rätt
imper låt nåd gå före rätt
inf aktiv låta nåd gå före rätt
inf s-form låtas nåd gå före rätt
sup aktiv låtit nåd gå före rätt
sup s-form låtits nåd gå före rätt
pres_part nom låtande nåd gå före rätt
pres_part gen låtandes nåd gå före rätt

vbm_4mq1_vina
base bita i det sura äpplet
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv biter i det sura äpplet
pres ind s-form bites i det sura äpplet

bits i det sura äpplet
pres konj aktiv bite i det sura äpplet
pres konj s-form bites i det sura äpplet
pret ind aktiv bet i det sura äpplet
pret ind s-form bets i det sura äpplet
pret konj aktiv bite i det sura äpplet
pret konj s-form bites i det sura äpplet
imper bit i det sura äpplet
inf aktiv bita i det sura äpplet
inf s-form bitas i det sura äpplet
sup aktiv bitit i det sura äpplet
sup s-form bitits i det sura äpplet
pres_part nom bitande i det sura äpplet
pres_part gen bitandes i det sura äpplet
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vbm_4mrd1_vina
base vrida sina händer
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv vrider sina händer
pres ind s-form vrides sina händer

vrids sina händer
pres konj aktiv vride sina händer
pres konj s-form vrides sina händer
pret ind aktiv vred sina händer
pret ind s-form vreds sina händer
pret konj aktiv vride sina händer
pret konj s-form vrides sina händer
imper vrid sina händer
inf aktiv vrida sina händer
inf s-form vridas sina händer
sup aktiv vridit sina händer
sup s-form vridits sina händer
pres_part nom vridande sina händer
pres_part gen vridandes sina händer

vbm_4mrq1_slå
base slå sina kloka huvuden ihop
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv slår sina kloka huvuden ihop
pres ind s-form slås sina kloka huvuden ihop
pret ind aktiv slog sina kloka huvuden ihop
pret ind s-form slogs sina kloka huvuden ihop
pret konj aktiv sloge sina kloka huvuden ihop
pret konj s-form sloges sina kloka huvuden ihop
imper slå sina kloka huvuden ihop
inf aktiv slå sina kloka huvuden ihop
inf s-form slås sina kloka huvuden ihop
sup aktiv slagit sina kloka huvuden ihop
sup s-form slagits sina kloka huvuden ihop
pres_part nom slående sina kloka huvuden ihop
pres_part gen slåendes sina kloka huvuden ihop

vbm_4ms1_angå
base förgå sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv förgår mig

förgår dig
förgår sig
förgår oss
förgår er

pret ind aktiv förgick mig
förgick dig
förgick sig
förgick oss
förgick er

pret konj aktiv förginge mig
förginge dig
förginge sig
förginge oss
förginge er

imper förgå dig
förgå er

inf aktiv förgå mig
förgå dig
förgå sig
förgå oss
förgå er

sup aktiv förgått mig
förgått dig
förgått sig
förgått oss
förgått er

pres_part nom förgående mig
förgående dig
förgående sig
förgående oss
förgående er

pres_part gen förgåendes mig
förgåendes dig
förgåendes sig
förgåendes oss
förgåendes er
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vbm_4ms1_be
base utbe sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv utber mig

utber dig
utber sig
utber oss
utber er
utbedjer mig
utbedjer dig
utbedjer sig
utbedjer oss
utbedjer er
utbeder mig
utbeder dig
utbeder sig
utbeder oss
utbeder er

pres konj aktiv utbedje mig
utbedje dig
utbedje sig
utbedje oss
utbedje er
utbede mig
utbede dig
utbede sig
utbede oss
utbede er

pret ind aktiv utbad mig
utbad dig
utbad sig
utbad oss
utbad er

pret konj aktiv utbade mig
utbade dig
utbade sig
utbade oss
utbade er

imper utbe dig
utbe er
utbedj dig
utbedj er
utbed dig
utbed er

inf aktiv utbe mig
utbe dig
utbe sig
utbe oss
utbe er
utbedja mig
utbedja dig
utbedja sig
utbedja oss
utbedja er
utbeda mig
utbeda dig
utbeda sig
utbeda oss
utbeda er

sup aktiv utbett mig
utbett dig
utbett sig
utbett oss
utbett er

pres_part nom utbeende mig
utbeende dig
utbeende sig
utbeende oss
utbeende er
utbedjande mig
utbedjande dig
utbedjande sig
utbedjande oss
utbedjande er
utbedande mig
utbedande dig
utbedande sig
utbedande oss
utbedande er

pres_part gen utbeendes mig
utbeendes dig
utbeendes sig
utbeendes oss
utbeendes er
utbedjandes mig
utbedjandes dig
utbedjandes sig
utbedjandes oss
utbedjandes er
utbedandes mig
utbedandes dig
utbedandes sig
utbedandes oss
utbedandes er

vbm_4ms1_bära
base skära sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv skär mig

skär dig
skär sig
skär oss
skär er

pres konj aktiv skäre mig
skäre dig
skäre sig
skäre oss
skäre er

pret ind aktiv skar mig
skar dig
skar sig
skar oss
skar er

pret konj aktiv skure mig
skure dig
skure sig
skure oss
skure er

imper skär dig
skär er

inf aktiv skära mig
skära dig
skära sig
skära oss
skära er

sup aktiv skurit mig
skurit dig
skurit sig
skurit oss
skurit er

pres_part nom skärande mig
skärande dig
skärande sig
skärande oss
skärande er

pres_part gen skärandes mig
skärandes dig
skärandes sig
skärandes oss
skärandes er
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vbm_4ms1_dra
base dra sig
pos vbm
inflection table
inf aktiv dra sig

vbm_4ms1_falla
base falla sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv faller mig

faller dig
faller sig
faller oss
faller er

pres konj aktiv falle mig
falle dig
falle sig
falle oss
falle er

pret ind aktiv föll mig
föll dig
föll sig
föll oss
föll er

pret konj aktiv fölle mig
fölle dig
fölle sig
fölle oss
fölle er

imper fall dig
fall er

inf aktiv falla mig
falla dig
falla sig
falla oss
falla er

sup aktiv fallit mig
fallit dig
fallit sig
fallit oss
fallit er

pres_part nom fallande mig
fallande dig
fallande sig
fallande oss
fallande er

pres_part gen fallandes mig
fallandes dig
fallandes sig
fallandes oss
fallandes er
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vbm_4ms1_förhålla
base uppehålla sig
pos vbm
inflection table
inf aktiv uppehålla sig

vbm_4ms1_ge
base hänge sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv hänger mig

hänger dig
hänger sig
hänger oss
hänger er
hängiver mig
hängiver dig
hängiver sig
hängiver oss
hängiver er

pres konj aktiv hängive mig
hängive dig
hängive sig
hängive oss
hängive er

pret ind aktiv hängav mig
hängav dig
hängav sig
hängav oss
hängav er

pret konj aktiv hängåve mig
hängåve dig
hängåve sig
hängåve oss
hängåve er

imper hänge dig
hänge er
hängiv dig
hängiv er

inf aktiv hänge mig
hänge dig
hänge sig
hänge oss
hänge er
hängiva mig
hängiva dig
hängiva sig
hängiva oss
hängiva er

sup aktiv hängett mig
hängett dig
hängett sig
hängett oss
hängett er
hängivit mig
hängivit dig
hängivit sig
hängivit oss
hängivit er

pres_part nom hängeende mig
hängeende dig
hängeende sig
hängeende oss
hängeende er
hängivande mig
hängivande dig
hängivande sig
hängivande oss
hängivande er

pres_part gen hängeendes mig
hängeendes dig
hängeendes sig
hängeendes oss
hängeendes er
hängivandes mig
hängivandes dig
hängivandes sig
hängivandes oss
hängivandes er

390



vbm_4ms1_gråta
base utlåta sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv utlåter mig

utlåter dig
utlåter sig
utlåter oss
utlåter er

pres konj aktiv utlåte mig
utlåte dig
utlåte sig
utlåte oss
utlåte er

pret ind aktiv utlät mig
utlät dig
utlät sig
utlät oss
utlät er

pret konj aktiv utläte mig
utläte dig
utläte sig
utläte oss
utläte er

imper utlåt dig
utlåt er

inf aktiv utlåta mig
utlåta dig
utlåta sig
utlåta oss
utlåta er

sup aktiv utlåtit mig
utlåtit dig
utlåtit sig
utlåtit oss
utlåtit er

pres_part nom utlåtande mig
utlåtande dig
utlåtande sig
utlåtande oss
utlåtande er

pres_part gen utlåtandes mig
utlåtandes dig
utlåtandes sig
utlåtandes oss
utlåtandes er

vbm_4ms1_hålla
base hålla sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv håller mig

håller dig
håller sig
håller oss
håller er

pres konj aktiv hålle mig
hålle dig
hålle sig
hålle oss
hålle er

pret ind aktiv höll mig
höll dig
höll sig
höll oss
höll er

pret konj aktiv hölle mig
hölle dig
hölle sig
hölle oss
hölle er

imper håll dig
håll er

inf aktiv hålla mig
hålla dig
hålla sig
hålla oss
hålla er

sup aktiv hållit mig
hållit dig
hållit sig
hållit oss
hållit er

pres_part nom hållande mig
hållande dig
hållande sig
hållande oss
hållande er

pres_part gen hållandes mig
hållandes dig
hållandes sig
hållandes oss
hållandes er
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vbm_4ms1_komma
base komma sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv kommer mig

kommer dig
kommer sig
kommer oss
kommer er

pres konj aktiv komme mig
komme dig
komme sig
komme oss
komme er

pret ind aktiv kom mig
kom dig
kom sig
kom oss
kom er

pret konj aktiv komme mig
komme dig
komme sig
komme oss
komme er

imper kom dig
kom er

inf aktiv komma mig
komma dig
komma sig
komma oss
komma er

sup aktiv kommit mig
kommit dig
kommit sig
kommit oss
kommit er

pres_part nom kommande mig
kommande dig
kommande sig
kommande oss
kommande er

pres_part gen kommandes mig
kommandes dig
kommandes sig
kommandes oss
kommandes er

vbm_4ms1_ljuda
base ansluta sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv ansluter mig

ansluter dig
ansluter sig
ansluter oss
ansluter er

pres konj aktiv anslute mig
anslute dig
anslute sig
anslute oss
anslute er

pret ind aktiv anslöt mig
anslöt dig
anslöt sig
anslöt oss
anslöt er

pret konj aktiv anslöte mig
anslöte dig
anslöte sig
anslöte oss
anslöte er

imper anslut dig
anslut er

inf aktiv ansluta mig
ansluta dig
ansluta sig
ansluta oss
ansluta er

sup aktiv anslutit mig
anslutit dig
anslutit sig
anslutit oss
anslutit er

pres_part nom anslutande mig
anslutande dig
anslutande sig
anslutande oss
anslutande er

pres_part gen anslutandes mig
anslutandes dig
anslutandes sig
anslutandes oss
anslutandes er
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vbm_4ms1_ryta
base snyta sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv snyter mig

snyter dig
snyter sig
snyter oss
snyter er

pres konj aktiv snyte mig
snyte dig
snyte sig
snyte oss
snyte er

pret ind aktiv snöt mig
snöt dig
snöt sig
snöt oss
snöt er

pret konj aktiv snute mig
snute dig
snute sig
snute oss
snute er

imper snyt dig
snyt er

inf aktiv snyta mig
snyta dig
snyta sig
snyta oss
snyta er

sup aktiv snutit mig
snutit dig
snutit sig
snutit oss
snutit er

pres_part nom snytande mig
snytande dig
snytande sig
snytande oss
snytande er

pres_part gen snytandes mig
snytandes dig
snytandes sig
snytandes oss
snytandes er

vbm_4ms1_se
base förse sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv förser mig

förser dig
förser sig
förser oss
förser er

pret ind aktiv försåg mig
försåg dig
försåg sig
försåg oss
försåg er

pret konj aktiv försåge mig
försåge dig
försåge sig
försåge oss
försåge er

imper förse dig
förse er

inf aktiv förse mig
förse dig
förse sig
förse oss
förse er

sup aktiv försett mig
försett dig
försett sig
försett oss
försett er

pres_part nom förseende mig
förseende dig
förseende sig
förseende oss
förseende er

pres_part gen förseendes mig
förseendes dig
förseendes sig
förseendes oss
förseendes er
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vbm_4ms1_sitta
base utspinna sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv utspinner mig

utspinner dig
utspinner sig
utspinner oss
utspinner er

pres konj aktiv utspinne mig
utspinne dig
utspinne sig
utspinne oss
utspinne er

pret ind aktiv utspann mig
utspann dig
utspann sig
utspann oss
utspann er

pret konj aktiv utspunne mig
utspunne dig
utspunne sig
utspunne oss
utspunne er

imper utspinn dig
utspinn er

inf aktiv utspinna mig
utspinna dig
utspinna sig
utspinna oss
utspinna er

sup aktiv utspunnit mig
utspunnit dig
utspunnit sig
utspunnit oss
utspunnit er

pres_part nom utspinnande mig
utspinnande dig
utspinnande sig
utspinnande oss
utspinnande er

pres_part gen utspinnandes mig
utspinnandes dig
utspinnandes sig
utspinnandes oss
utspinnandes er

vbm_4ms1_skjuta
base utgjuta sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv utgjuter mig

utgjuter dig
utgjuter sig
utgjuter oss
utgjuter er

pres konj aktiv utgjute mig
utgjute dig
utgjute sig
utgjute oss
utgjute er

pret ind aktiv utgöt mig
utgöt dig
utgöt sig
utgöt oss
utgöt er

pret konj aktiv utgöte mig
utgöte dig
utgöte sig
utgöte oss
utgöte er

imper utgjut dig
utgjut er

inf aktiv utgjuta mig
utgjuta dig
utgjuta sig
utgjuta oss
utgjuta er

sup aktiv utgjutit mig
utgjutit dig
utgjutit sig
utgjutit oss
utgjutit er

pres_part nom utgjutande mig
utgjutande dig
utgjutande sig
utgjutande oss
utgjutande er

pres_part gen utgjutandes mig
utgjutandes dig
utgjutandes sig
utgjutandes oss
utgjutandes er
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vbm_4ms1_skåpäta
base föräta sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv förät mig

förät dig
förät sig
förät oss
förät er

pres konj aktiv föräte mig
föräte dig
föräte sig
föräte oss
föräte er

pret ind aktiv föråt mig
föråt dig
föråt sig
föråt oss
föråt er

pret konj aktiv föråte mig
föråte dig
föråte sig
föråte oss
föråte er

imper förät dig
förät er

inf aktiv föräta mig
föräta dig
föräta sig
föräta oss
föräta er

sup aktiv förätit mig
förätit dig
förätit sig
förätit oss
förätit er

pres_part nom förätande mig
förätande dig
förätande sig
förätande oss
förätande er

pres_part gen förätandes mig
förätandes dig
förätandes sig
förätandes oss
förätandes er

vbm_4ms1_slå
base slå sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv slår mig

slår dig
slår sig
slår oss
slår er

pret ind aktiv slog mig
slog dig
slog sig
slog oss
slog er

pret konj aktiv sloge mig
sloge dig
sloge sig
sloge oss
sloge er

imper slå dig
slå er

inf aktiv slå mig
slå dig
slå sig
slå oss
slå er

sup aktiv slagit mig
slagit dig
slagit sig
slagit oss
slagit er

pres_part nom slående mig
slående dig
slående sig
slående oss
slående er

pres_part gen slåendes mig
slåendes dig
slåendes sig
slåendes oss
slåendes er
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vbm_4ms1_sova
base försova sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv försover mig

försover dig
försover sig
försover oss
försover er

pres konj aktiv försove mig
försove dig
försove sig
försove oss
försove er

pret ind aktiv försov mig
försov dig
försov sig
försov oss
försov er

pret konj aktiv försove mig
försove dig
försove sig
försove oss
försove er

imper försov dig
försov er

inf aktiv försova mig
försova dig
försova sig
försova oss
försova er

sup aktiv försovit mig
försovit dig
försovit sig
försovit oss
försovit er

pres_part nom försovande mig
försovande dig
försovande sig
försovande oss
försovande er

pres_part gen försovandes mig
försovandes dig
försovandes sig
försovandes oss
försovandes er

vbm_4ms1_stå
base understå sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv understår mig

understår dig
understår sig
understår oss
understår er

pret ind aktiv understod mig
understod dig
understod sig
understod oss
understod er

pret konj aktiv understode mig
understode dig
understode sig
understode oss
understode er

imper understå dig
understå er

inf aktiv understå mig
understå dig
understå sig
understå oss
understå er

sup aktiv understått mig
understått dig
understått sig
understått oss
understått er

pres_part nom understående mig
understående dig
understående sig
understående oss
understående er

pres_part gen underståendes mig
underståendes dig
underståendes sig
underståendes oss
underståendes er
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vbm_4ms1_ta
base åta sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv åtar mig

åtar dig
åtar sig
åtar oss
åtar er
åtager mig
åtager dig
åtager sig
åtager oss
åtager er

pres konj aktiv åtage mig
åtage dig
åtage sig
åtage oss
åtage er

pret ind aktiv åtog mig
åtog dig
åtog sig
åtog oss
åtog er

pret konj aktiv åtoge mig
åtoge dig
åtoge sig
åtoge oss
åtoge er

imper åta dig
åta er
åtag dig
åtag er

inf aktiv åta mig
åta dig
åta sig
åta oss
åta er
åtaga mig
åtaga dig
åtaga sig
åtaga oss
åtaga er

sup aktiv åtagit mig
åtagit dig
åtagit sig
åtagit oss
åtagit er

pres_part nom åtagande mig
åtagande dig
åtagande sig
åtagande oss
åtagande er

pres_part gen åtagandes mig
åtagandes dig
åtagandes sig
åtagandes oss
åtagandes er

vbm_4ms1_tillåta
base nedlåta sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv nedlåter mig

nedlåter dig
nedlåter sig
nedlåter oss
nedlåter er

pres konj aktiv nedlåte mig
nedlåte dig
nedlåte sig
nedlåte oss
nedlåte er

pret ind aktiv nedlät mig
nedlät dig
nedlät sig
nedlät oss
nedlät er

pret konj aktiv nedlåte mig
nedlåte dig
nedlåte sig
nedlåte oss
nedlåte er

imper nedlåt dig
nedlåt er

inf aktiv nedlåta mig
nedlåta dig
nedlåta sig
nedlåta oss
nedlåta er

sup aktiv nedlåtit mig
nedlåtit dig
nedlåtit sig
nedlåtit oss
nedlåtit er

pres_part nom nedlåtande mig
nedlåtande dig
nedlåtande sig
nedlåtande oss
nedlåtande er

pres_part gen nedlåtandes mig
nedlåtandes dig
nedlåtandes sig
nedlåtandes oss
nedlåtandes er
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vbm_4ms1_utfalla
base undfalla sig
pos vbm
inflection table
inf aktiv undfalla sig

vbm_4ms1_vina
base slita sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv sliter mig

sliter dig
sliter sig
sliter oss
sliter er

pres konj aktiv slite mig
slite dig
slite sig
slite oss
slite er

pret ind aktiv slet mig
slet dig
slet sig
slet oss
slet er

pret konj aktiv slite mig
slite dig
slite sig
slite oss
slite er

imper slit dig
slit er

inf aktiv slita mig
slita dig
slita sig
slita oss
slita er

sup aktiv slitit mig
slitit dig
slitit sig
slitit oss
slitit er

pres_part nom slitande mig
slitande dig
slitande sig
slitande oss
slitande er

pres_part gen slitandes mig
slitandes dig
slitandes sig
slitandes oss
slitandes er
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vbm_4msd1_ge
base ge sig till tåls
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv ger mig till tåls

ger dig till tåls
ger sig till tåls
ger oss till tåls
ger er till tåls
giver mig till tåls
giver dig till tåls
giver sig till tåls
giver oss till tåls
giver er till tåls

pres konj aktiv give mig till tåls
give dig till tåls
give sig till tåls
give oss till tåls
give er till tåls

pret ind aktiv gav mig till tåls
gav dig till tåls
gav sig till tåls
gav oss till tåls
gav er till tåls

pret konj aktiv gåve mig till tåls
gåve dig till tåls
gåve sig till tåls
gåve oss till tåls
gåve er till tåls

imper ge dig till tåls
ge er till tåls
giv dig till tåls
giv er till tåls

inf aktiv ge mig till tåls
ge dig till tåls
ge sig till tåls
ge oss till tåls
ge er till tåls
giva mig till tåls
giva dig till tåls
giva sig till tåls
giva oss till tåls
giva er till tåls

sup aktiv gett mig till tåls
gett dig till tåls
gett sig till tåls
gett oss till tåls
gett er till tåls
givit mig till tåls
givit dig till tåls
givit sig till tåls
givit oss till tåls
givit er till tåls

pres_part nom geende mig till tåls
geende dig till tåls
geende sig till tåls
geende oss till tåls
geende er till tåls
givande mig till tåls
givande dig till tåls
givande sig till tåls
givande oss till tåls
givande er till tåls

pres_part gen geendes mig till tåls
geendes dig till tåls
geendes sig till tåls
geendes oss till tåls
geendes er till tåls
givandes mig till tåls
givandes dig till tåls
givandes sig till tåls
givandes oss till tåls
givandes er till tåls

vbm_4msd1_hålla
base hålla sig i skinnet
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv håller mig i skinnet

håller dig i skinnet
håller sig i skinnet
håller oss i skinnet
håller er i skinnet

pres konj aktiv hålle mig i skinnet
hålle dig i skinnet
hålle sig i skinnet
hålle oss i skinnet
hålle er i skinnet

pret ind aktiv höll mig i skinnet
höll dig i skinnet
höll sig i skinnet
höll oss i skinnet
höll er i skinnet

pret konj aktiv hölle mig i skinnet
hölle dig i skinnet
hölle sig i skinnet
hölle oss i skinnet
hölle er i skinnet

imper håll dig i skinnet
håll er i skinnet

inf aktiv hålla mig i skinnet
hålla dig i skinnet
hålla sig i skinnet
hålla oss i skinnet
hålla er i skinnet

sup aktiv hållit mig i skinnet
hållit dig i skinnet
hållit sig i skinnet
hållit oss i skinnet
hållit er i skinnet

pres_part nom hållande mig i skinnet
hållande dig i skinnet
hållande sig i skinnet
hållande oss i skinnet
hållande er i skinnet

pres_part gen hållandes mig i skinnet
hållandes dig i skinnet
hållandes sig i skinnet
hållandes oss i skinnet
hållandes er i skinnet
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vbm_4msd1_sitta
base finna sig till rätta
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv finner mig till rätta

finner dig till rätta
finner sig till rätta
finner oss till rätta
finner er till rätta

pres konj aktiv finne mig till rätta
finne dig till rätta
finne sig till rätta
finne oss till rätta
finne er till rätta

pret ind aktiv fann mig till rätta
fann dig till rätta
fann sig till rätta
fann oss till rätta
fann er till rätta

pret konj aktiv funne mig till rätta
funne dig till rätta
funne sig till rätta
funne oss till rätta
funne er till rätta

imper finn dig till rätta
finn er till rätta

inf aktiv finna mig till rätta
finna dig till rätta
finna sig till rätta
finna oss till rätta
finna er till rätta

sup aktiv funnit mig till rätta
funnit dig till rätta
funnit sig till rätta
funnit oss till rätta
funnit er till rätta

pres_part nom finnande mig till rätta
finnande dig till rätta
finnande sig till rätta
finnande oss till rätta
finnande er till rätta

pres_part gen finnandes mig till rätta
finnandes dig till rätta
finnandes sig till rätta
finnandes oss till rätta
finnandes er till rätta

vbm_4msd1_skjuta
base skjuta sig i foten
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv skjuter mig i foten

skjuter dig i foten
skjuter sig i foten
skjuter oss i foten
skjuter er i foten

pres konj aktiv skjute mig i foten
skjute dig i foten
skjute sig i foten
skjute oss i foten
skjute er i foten

pret ind aktiv sköt mig i foten
sköt dig i foten
sköt sig i foten
sköt oss i foten
sköt er i foten

pret konj aktiv sköte mig i foten
sköte dig i foten
sköte sig i foten
sköte oss i foten
sköte er i foten

imper skjut dig i foten
skjut er i foten

inf aktiv skjuta mig i foten
skjuta dig i foten
skjuta sig i foten
skjuta oss i foten
skjuta er i foten

sup aktiv skjutit mig i foten
skjutit dig i foten
skjutit sig i foten
skjutit oss i foten
skjutit er i foten

pres_part nom skjutande mig i foten
skjutande dig i foten
skjutande sig i foten
skjutande oss i foten
skjutande er i foten

pres_part gen skjutandes mig i foten
skjutandes dig i foten
skjutandes sig i foten
skjutandes oss i foten
skjutandes er i foten
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vbm_4msd1_slå
base slå sig till ro
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv slår mig till ro

slår dig till ro
slår sig till ro
slår oss till ro
slår er till ro

pret ind aktiv slog mig till ro
slog dig till ro
slog sig till ro
slog oss till ro
slog er till ro

pret konj aktiv sloge mig till ro
sloge dig till ro
sloge sig till ro
sloge oss till ro
sloge er till ro

imper slå dig till ro
slå er till ro

inf aktiv slå mig till ro
slå dig till ro
slå sig till ro
slå oss till ro
slå er till ro

sup aktiv slagit mig till ro
slagit dig till ro
slagit sig till ro
slagit oss till ro
slagit er till ro

pres_part nom slående mig till ro
slående dig till ro
slående sig till ro
slående oss till ro
slående er till ro

pres_part gen slåendes mig till ro
slåendes dig till ro
slåendes sig till ro
slåendes oss till ro
slåendes er till ro

vbm_4msd1_ta
base ta sig i akt
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv tar mig i akt

tar dig i akt
tar sig i akt
tar oss i akt
tar er i akt
tager mig i akt
tager dig i akt
tager sig i akt
tager oss i akt
tager er i akt

pres konj aktiv tage mig i akt
tage dig i akt
tage sig i akt
tage oss i akt
tage er i akt

pret ind aktiv tog mig i akt
tog dig i akt
tog sig i akt
tog oss i akt
tog er i akt

pret konj aktiv toge mig i akt
toge dig i akt
toge sig i akt
toge oss i akt
toge er i akt

imper ta dig i akt
ta er i akt
tag dig i akt
tag er i akt

inf aktiv ta mig i akt
ta dig i akt
ta sig i akt
ta oss i akt
ta er i akt
taga mig i akt
taga dig i akt
taga sig i akt
taga oss i akt
taga er i akt

sup aktiv tagit mig i akt
tagit dig i akt
tagit sig i akt
tagit oss i akt
tagit er i akt

pres_part nom tagande mig i akt
tagande dig i akt
tagande sig i akt
tagande oss i akt
tagande er i akt

pres_part gen tagandes mig i akt
tagandes dig i akt
tagandes sig i akt
tagandes oss i akt
tagandes er i akt
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vbm_4msl1_ge
base ge sig tid
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv ger mig tid

ger dig tid
ger sig tid
ger oss tid
ger er tid
giver mig tid
giver dig tid
giver sig tid
giver oss tid
giver er tid

pres konj aktiv give mig tid
give dig tid
give sig tid
give oss tid
give er tid

pret ind aktiv gav mig tid
gav dig tid
gav sig tid
gav oss tid
gav er tid

pret konj aktiv gåve mig tid
gåve dig tid
gåve sig tid
gåve oss tid
gåve er tid

imper ge dig tid
ge er tid
giv dig tid
giv er tid

inf aktiv ge mig tid
ge dig tid
ge sig tid
ge oss tid
ge er tid
giva mig tid
giva dig tid
giva sig tid
giva oss tid
giva er tid

sup aktiv gett mig tid
gett dig tid
gett sig tid
gett oss tid
gett er tid
givit mig tid
givit dig tid
givit sig tid
givit oss tid
givit er tid

pres_part nom geende mig tid
geende dig tid
geende sig tid
geende oss tid
geende er tid
givande mig tid
givande dig tid
givande sig tid
givande oss tid
givande er tid

pres_part gen geendes mig tid
geendes dig tid
geendes sig tid
geendes oss tid
geendes er tid
givandes mig tid
givandes dig tid
givandes sig tid
givandes oss tid
givandes er tid

vbm_4msl1_sitta
base finna sig tillrätta
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv finner mig tillrätta

finner dig tillrätta
finner sig tillrätta
finner oss tillrätta
finner er tillrätta

pres konj aktiv finne mig tillrätta
finne dig tillrätta
finne sig tillrätta
finne oss tillrätta
finne er tillrätta

pret ind aktiv fann mig tillrätta
fann dig tillrätta
fann sig tillrätta
fann oss tillrätta
fann er tillrätta

pret konj aktiv funne mig tillrätta
funne dig tillrätta
funne sig tillrätta
funne oss tillrätta
funne er tillrätta

imper finn dig tillrätta
finn er tillrätta

inf aktiv finna mig tillrätta
finna dig tillrätta
finna sig tillrätta
finna oss tillrätta
finna er tillrätta

sup aktiv funnit mig tillrätta
funnit dig tillrätta
funnit sig tillrätta
funnit oss tillrätta
funnit er tillrätta

pres_part nom finnande mig tillrätta
finnande dig tillrätta
finnande sig tillrätta
finnande oss tillrätta
finnande er tillrätta

pres_part gen finnandes mig tillrätta
finnandes dig tillrätta
finnandes sig tillrätta
finnandes oss tillrätta
finnandes er tillrätta
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vbm_4msl1_stå
base stå sig slätt
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv står mig slätt

står dig slätt
står sig slätt
står oss slätt
står er slätt

pret ind aktiv stod mig slätt
stod dig slätt
stod sig slätt
stod oss slätt
stod er slätt

pret konj aktiv stode mig slätt
stode dig slätt
stode sig slätt
stode oss slätt
stode er slätt

imper stå dig slätt
stå er slätt

inf aktiv stå mig slätt
stå dig slätt
stå sig slätt
stå oss slätt
stå er slätt

sup aktiv stått mig slätt
stått dig slätt
stått sig slätt
stått oss slätt
stått er slätt

pres_part nom stående mig slätt
stående dig slätt
stående sig slätt
stående oss slätt
stående er slätt

pres_part gen ståendes mig slätt
ståendes dig slätt
ståendes sig slätt
ståendes oss slätt
ståendes er slätt

vbm_4msl1_ta
base ta sig ton
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv tar mig ton

tar dig ton
tar sig ton
tar oss ton
tar er ton
tager mig ton
tager dig ton
tager sig ton
tager oss ton
tager er ton

pres konj aktiv tage mig ton
tage dig ton
tage sig ton
tage oss ton
tage er ton

pret ind aktiv tog mig ton
tog dig ton
tog sig ton
tog oss ton
tog er ton

pret konj aktiv toge mig ton
toge dig ton
toge sig ton
toge oss ton
toge er ton

imper ta dig ton
ta er ton
tag dig ton
tag er ton

inf aktiv ta mig ton
ta dig ton
ta sig ton
ta oss ton
ta er ton
taga mig ton
taga dig ton
taga sig ton
taga oss ton
taga er ton

sup aktiv tagit mig ton
tagit dig ton
tagit sig ton
tagit oss ton
tagit er ton

pres_part nom tagande mig ton
tagande dig ton
tagande sig ton
tagande oss ton
tagande er ton

pres_part gen tagandes mig ton
tagandes dig ton
tagandes sig ton
tagandes oss ton
tagandes er ton
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vbm_4msl1_tillåta
base låta sig göra
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv låter mig göra

låter dig göra
låter sig göra
låter oss göra
låter er göra

pres konj aktiv låte mig göra
låte dig göra
låte sig göra
låte oss göra
låte er göra

pret ind aktiv lät mig göra
lät dig göra
lät sig göra
lät oss göra
lät er göra

pret konj aktiv låte mig göra
låte dig göra
låte sig göra
låte oss göra
låte er göra

imper låt dig göra
låt er göra

inf aktiv låta mig göra
låta dig göra
låta sig göra
låta oss göra
låta er göra

sup aktiv låtit mig göra
låtit dig göra
låtit sig göra
låtit oss göra
låtit er göra

pres_part nom låtande mig göra
låtande dig göra
låtande sig göra
låtande oss göra
låtande er göra

pres_part gen låtandes mig göra
låtandes dig göra
låtandes sig göra
låtandes oss göra
låtandes er göra

vbm_4msp1_bära
base bära sig åt
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv bär mig åt

bär dig åt
bär sig åt
bär oss åt
bär er åt

pres konj aktiv bäre mig åt
bäre dig åt
bäre sig åt
bäre oss åt
bäre er åt

pret ind aktiv bar mig åt
bar dig åt
bar sig åt
bar oss åt
bar er åt

pret konj aktiv bure mig åt
bure dig åt
bure sig åt
bure oss åt
bure er åt

imper bär dig åt
bär er åt

inf aktiv bära mig åt
bära dig åt
bära sig åt
bära oss åt
bära er åt

sup aktiv burit mig åt
burit dig åt
burit sig åt
burit oss åt
burit er åt

pres_part nom bärande mig åt
bärande dig åt
bärande sig åt
bärande oss åt
bärande er åt

pres_part gen bärandes mig åt
bärandes dig åt
bärandes sig åt
bärandes oss åt
bärandes er åt
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vbm_4msp1_finnas
base finnas till
pos vbm
inflection table
inf aktiv finnas till

vbm_4msp1_flyga
base bryta sig in
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv bryter mig in

bryter dig in
bryter sig in
bryter oss in
bryter er in

pres konj aktiv bryte mig in
bryte dig in
bryte sig in
bryte oss in
bryte er in

pret ind aktiv bröt mig in
bröt dig in
bröt sig in
bröt oss in
bröt er in

pret konj aktiv bröte mig in
bröte dig in
bröte sig in
bröte oss in
bröte er in

imper bryt dig in
bryt er in

inf aktiv bryta mig in
bryta dig in
bryta sig in
bryta oss in
bryta er in

sup aktiv brutit mig in
brutit dig in
brutit sig in
brutit oss in
brutit er in

pres_part nom brytande mig in
brytande dig in
brytande sig in
brytande oss in
brytande er in

pres_part gen brytandes mig in
brytandes dig in
brytandes sig in
brytandes oss in
brytandes er in
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vbm_4msp1_ge
base ge sig ut
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv ger mig ut

ger dig ut
ger sig ut
ger oss ut
ger er ut
giver mig ut
giver dig ut
giver sig ut
giver oss ut
giver er ut

pres konj aktiv give mig ut
give dig ut
give sig ut
give oss ut
give er ut

pret ind aktiv gav mig ut
gav dig ut
gav sig ut
gav oss ut
gav er ut

pret konj aktiv gåve mig ut
gåve dig ut
gåve sig ut
gåve oss ut
gåve er ut

imper ge dig ut
ge er ut
giv dig ut
giv er ut

inf aktiv ge mig ut
ge dig ut
ge sig ut
ge oss ut
ge er ut
giva mig ut
giva dig ut
giva sig ut
giva oss ut
giva er ut

sup aktiv gett mig ut
gett dig ut
gett sig ut
gett oss ut
gett er ut
givit mig ut
givit dig ut
givit sig ut
givit oss ut
givit er ut

pres_part nom geende mig ut
geende dig ut
geende sig ut
geende oss ut
geende er ut
givande mig ut
givande dig ut
givande sig ut
givande oss ut
givande er ut

pres_part gen geendes mig ut
geendes dig ut
geendes sig ut
geendes oss ut
geendes er ut
givandes mig ut
givandes dig ut
givandes sig ut
givandes oss ut
givandes er ut

vbm_4msp1_hålla
base hålla sig framme
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv håller mig framme

håller dig framme
håller sig framme
håller oss framme
håller er framme

pres konj aktiv hålle mig framme
hålle dig framme
hålle sig framme
hålle oss framme
hålle er framme

pret ind aktiv höll mig framme
höll dig framme
höll sig framme
höll oss framme
höll er framme

pret konj aktiv hölle mig framme
hölle dig framme
hölle sig framme
hölle oss framme
hölle er framme

imper håll dig framme
håll er framme

inf aktiv hålla mig framme
hålla dig framme
hålla sig framme
hålla oss framme
hålla er framme

sup aktiv hållit mig framme
hållit dig framme
hållit sig framme
hållit oss framme
hållit er framme

pres_part nom hållande mig framme
hållande dig framme
hållande sig framme
hållande oss framme
hållande er framme

pres_part gen hållandes mig framme
hållandes dig framme
hållandes sig framme
hållandes oss framme
hållandes er framme
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vbm_4msp1_komma
base komma sig upp
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv kommer mig upp

kommer dig upp
kommer sig upp
kommer oss upp
kommer er upp

pres konj aktiv komme mig upp
komme dig upp
komme sig upp
komme oss upp
komme er upp

pret ind aktiv kom mig upp
kom dig upp
kom sig upp
kom oss upp
kom er upp

pret konj aktiv komme mig upp
komme dig upp
komme sig upp
komme oss upp
komme er upp

imper kom dig upp
kom er upp

inf aktiv komma mig upp
komma dig upp
komma sig upp
komma oss upp
komma er upp

sup aktiv kommit mig upp
kommit dig upp
kommit sig upp
kommit oss upp
kommit er upp

pres_part nom kommande mig upp
kommande dig upp
kommande sig upp
kommande oss upp
kommande er upp

pres_part gen kommandes mig upp
kommandes dig upp
kommandes sig upp
kommandes oss upp
kommandes er upp

vbm_4msp1_ljuda
base sluta sig samman
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv sluter mig samman

sluter dig samman
sluter sig samman
sluter oss samman
sluter er samman

pres konj aktiv slute mig samman
slute dig samman
slute sig samman
slute oss samman
slute er samman

pret ind aktiv slöt mig samman
slöt dig samman
slöt sig samman
slöt oss samman
slöt er samman

pret konj aktiv slöte mig samman
slöte dig samman
slöte sig samman
slöte oss samman
slöte er samman

imper slut dig samman
slut er samman

inf aktiv sluta mig samman
sluta dig samman
sluta sig samman
sluta oss samman
sluta er samman

sup aktiv slutit mig samman
slutit dig samman
slutit sig samman
slutit oss samman
slutit er samman

pres_part nom slutande mig samman
slutande dig samman
slutande sig samman
slutande oss samman
slutande er samman

pres_part gen slutandes mig samman
slutandes dig samman
slutandes sig samman
slutandes oss samman
slutandes er samman
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vbm_4msp1_se
base se sig för
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv ser mig för

ser dig för
ser sig för
ser oss för
ser er för

pret ind aktiv såg mig för
såg dig för
såg sig för
såg oss för
såg er för

pret konj aktiv såge mig för
såge dig för
såge sig för
såge oss för
såge er för

imper se dig för
se er för

inf aktiv se mig för
se dig för
se sig för
se oss för
se er för

sup aktiv sett mig för
sett dig för
sett sig för
sett oss för
sett er för

pres_part nom seende mig för
seende dig för
seende sig för
seende oss för
seende er för

pres_part gen seendes mig för
seendes dig för
seendes sig för
seendes oss för
seendes er för

vbm_4msp1_slå
base slå sig på
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv slår mig på

slår dig på
slår sig på
slår oss på
slår er på

pret ind aktiv slog mig på
slog dig på
slog sig på
slog oss på
slog er på

pret konj aktiv sloge mig på
sloge dig på
sloge sig på
sloge oss på
sloge er på

imper slå dig på
slå er på

inf aktiv slå mig på
slå dig på
slå sig på
slå oss på
slå er på

sup aktiv slagit mig på
slagit dig på
slagit sig på
slagit oss på
slagit er på

pres_part nom slående mig på
slående dig på
slående sig på
slående oss på
slående er på

pres_part gen slåendes mig på
slåendes dig på
slåendes sig på
slåendes oss på
slåendes er på
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vbm_4msp1_stå
base förstå sig på
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv förstår mig på

förstår dig på
förstår sig på
förstår oss på
förstår er på

pret ind aktiv förstod mig på
förstod dig på
förstod sig på
förstod oss på
förstod er på

pret konj aktiv förstode mig på
förstode dig på
förstode sig på
förstode oss på
förstode er på

imper förstå dig på
förstå er på

inf aktiv förstå mig på
förstå dig på
förstå sig på
förstå oss på
förstå er på

sup aktiv förstått mig på
förstått dig på
förstått sig på
förstått oss på
förstått er på

pres_part nom förstående mig på
förstående dig på
förstående sig på
förstående oss på
förstående er på

pres_part gen förståendes mig på
förståendes dig på
förståendes sig på
förståendes oss på
förståendes er på

vbm_4msp1_ta
base ta sig ut
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv tar mig ut

tar dig ut
tar sig ut
tar oss ut
tar er ut
tager mig ut
tager dig ut
tager sig ut
tager oss ut
tager er ut

pres konj aktiv tage mig ut
tage dig ut
tage sig ut
tage oss ut
tage er ut

pret ind aktiv tog mig ut
tog dig ut
tog sig ut
tog oss ut
tog er ut

pret konj aktiv toge mig ut
toge dig ut
toge sig ut
toge oss ut
toge er ut

imper ta dig ut
ta er ut
tag dig ut
tag er ut

inf aktiv ta mig ut
ta dig ut
ta sig ut
ta oss ut
ta er ut
taga mig ut
taga dig ut
taga sig ut
taga oss ut
taga er ut

sup aktiv tagit mig ut
tagit dig ut
tagit sig ut
tagit oss ut
tagit er ut

pres_part nom tagande mig ut
tagande dig ut
tagande sig ut
tagande oss ut
tagande er ut

pres_part gen tagandes mig ut
tagandes dig ut
tagandes sig ut
tagandes oss ut
tagandes er ut
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vbm_4msp1_viga
base ta sig genom
pos vbm
inflection table
inf aktiv ta sig genom

vbm_4msp1_vina
base bita sig fast
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv biter mig fast

biter dig fast
biter sig fast
biter oss fast
biter er fast

pres konj aktiv bite mig fast
bite dig fast
bite sig fast
bite oss fast
bite er fast

pret ind aktiv bet mig fast
bet dig fast
bet sig fast
bet oss fast
bet er fast

pret konj aktiv bite mig fast
bite dig fast
bite sig fast
bite oss fast
bite er fast

imper bit dig fast
bit er fast

inf aktiv bita mig fast
bita dig fast
bita sig fast
bita oss fast
bita er fast

sup aktiv bitit mig fast
bitit dig fast
bitit sig fast
bitit oss fast
bitit er fast

pres_part nom bitande mig fast
bitande dig fast
bitande sig fast
bitande oss fast
bitande er fast

pres_part gen bitandes mig fast
bitandes dig fast
bitandes sig fast
bitandes oss fast
bitandes er fast
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vbm_4msp1_äta
base äta sig in
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv äter mig in

äter dig in
äter sig in
äter oss in
äter er in

pres konj aktiv äte mig in
äte dig in
äte sig in
äte oss in
äte er in

pret ind aktiv åt mig in
åt dig in
åt sig in
åt oss in
åt er in

pret konj aktiv åte mig in
åte dig in
åte sig in
åte oss in
åte er in

imper ät dig in
ät er in

inf aktiv äta mig in
äta dig in
äta sig in
äta oss in
äta er in

sup aktiv ätit mig in
ätit dig in
ätit sig in
ätit oss in
ätit er in

pres_part nom ätande mig in
ätande dig in
ätande sig in
ätande oss in
ätande er in

pres_part gen ätandes mig in
ätandes dig in
ätandes sig in
ätandes oss in
ätandes er in
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vbm_4mst1_ta
base ta sig vatten över huvudet
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv tar mig vatten över huvudet

tar dig vatten över huvudet
tar sig vatten över huvudet
tar oss vatten över huvudet
tar er vatten över huvudet
tager mig vatten över huvudet
tager dig vatten över huvudet
tager sig vatten över huvudet
tager oss vatten över huvudet
tager er vatten över huvudet

pres konj aktiv tage mig vatten över huvudet
tage dig vatten över huvudet
tage sig vatten över huvudet
tage oss vatten över huvudet
tage er vatten över huvudet

pret ind aktiv tog mig vatten över huvudet
tog dig vatten över huvudet
tog sig vatten över huvudet
tog oss vatten över huvudet
tog er vatten över huvudet

pret konj aktiv toge mig vatten över huvudet
toge dig vatten över huvudet
toge sig vatten över huvudet
toge oss vatten över huvudet
toge er vatten över huvudet

imper ta dig vatten över huvudet
ta er vatten över huvudet
tag dig vatten över huvudet
tag er vatten över huvudet

inf aktiv ta mig vatten över huvudet
ta dig vatten över huvudet
ta sig vatten över huvudet
ta oss vatten över huvudet
ta er vatten över huvudet
taga mig vatten över huvudet
taga dig vatten över huvudet
taga sig vatten över huvudet
taga oss vatten över huvudet
taga er vatten över huvudet

sup aktiv tagit mig vatten över huvudet
tagit dig vatten över huvudet
tagit sig vatten över huvudet
tagit oss vatten över huvudet
tagit er vatten över huvudet

pres_part nom tagande mig vatten över huvudet
tagande dig vatten över huvudet
tagande sig vatten över huvudet
tagande oss vatten över huvudet
tagande er vatten över huvudet

pres_part gen tagandes mig vatten över huvudet
tagandes dig vatten över huvudet
tagandes sig vatten över huvudet
tagandes oss vatten över huvudet
tagandes er vatten över huvudet

vbm_4mt1_angå
base få tummen ur röven
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv får tummen ur röven
pres ind s-form fås tummen ur röven
pret ind aktiv fick tummen ur röven
pret ind s-form ficks tummen ur röven
pret konj aktiv finge tummen ur röven
pret konj s-form finges tummen ur röven
imper få tummen ur röven
inf aktiv få tummen ur röven
inf s-form fås tummen ur röven
sup aktiv fått tummen ur röven
sup s-form fåtts tummen ur röven
pres_part nom fående tummen ur röven
pres_part gen fåendes tummen ur röven

vbm_4mt1_flyga
base sjunga på sista versen
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv sjunger på sista versen
pres ind s-form sjunges på sista versen

sjungs på sista versen
pres konj aktiv sjunge på sista versen
pres konj s-form sjunges på sista versen
pret ind aktiv sjöng på sista versen
pret ind s-form sjöngs på sista versen
pret konj aktiv sjönge på sista versen
pret konj s-form sjönges på sista versen
imper sjung på sista versen
inf aktiv sjunga på sista versen
inf s-form sjungas på sista versen
sup aktiv sjungit på sista versen
sup s-form sjungits på sista versen
pres_part nom sjungande på sista versen
pres_part gen sjungandes på sista versen
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vbm_4mt1_gå
base gå sin gilla gång
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv går sin gilla gång
pres ind s-form gås sin gilla gång
pres konj aktiv gånge sin gilla gång
pres konj s-form gånges sin gilla gång
pret ind aktiv gick sin gilla gång
pret ind s-form gicks sin gilla gång
pret konj aktiv ginge sin gilla gång
pret konj s-form ginges sin gilla gång
imper gå sin gilla gång
inf aktiv gå sin gilla gång
inf s-form gås sin gilla gång
sup aktiv gått sin gilla gång
sup s-form gåtts sin gilla gång
pres_part nom gående sin gilla gång
pres_part gen gåendes sin gilla gång

vbm_4mt1_hålla
base hålla en låg profil
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv håller en låg profil
pres ind s-form hålles en låg profil

hålls en låg profil
pres konj aktiv hålle en låg profil
pres konj s-form hålles en låg profil
pret ind aktiv höll en låg profil
pret ind s-form hölls en låg profil
pret konj aktiv hölle en låg profil
pret konj s-form hölles en låg profil
imper håll en låg profil
inf aktiv hålla en låg profil
inf s-form hållas en låg profil
sup aktiv hållit en låg profil
sup s-form hållits en låg profil
pres_part nom hållande en låg profil
pres_part gen hållandes en låg profil

vbm_4mt1_komma
base komma på grön kvist
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv kommer på grön kvist
pres ind s-form koms på grön kvist

kommes på grön kvist
pres konj aktiv komme på grön kvist
pres konj s-form kommes på grön kvist
pret ind aktiv kom på grön kvist
pret ind s-form koms på grön kvist
pret konj aktiv komme på grön kvist
pret konj s-form kommes på grön kvist
imper kom på grön kvist
inf aktiv komma på grön kvist
inf s-form kommas på grön kvist
sup aktiv kommit på grön kvist
sup s-form kommits på grön kvist
pres_part nom kommande på grön kvist
pres_part gen kommandes på grön kvist

vbm_4mt1_ligga
base ligga nära till hands
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv ligger nära till hands
pres ind s-form ligges nära till hands

liggs nära till hands
pres konj aktiv ligge nära till hands
pres konj s-form ligges nära till hands
pret ind aktiv låg nära till hands
pret ind s-form lågs nära till hands
pret konj aktiv lågge nära till hands
pret konj s-form lågges nära till hands
imper ligg nära till hands
inf aktiv ligga nära till hands
inf s-form liggas nära till hands
sup aktiv legat nära till hands
sup s-form legats nära till hands
pres_part nom liggande nära till hands
pres_part gen liggandes nära till hands
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vbm_4mt1_rida
base driva till sin spets
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv driver till sin spets
pres ind s-form drives till sin spets

drivs till sin spets
pres konj aktiv drive till sin spets
pres konj s-form drives till sin spets
pret ind aktiv drev till sin spets
pret ind s-form drevs till sin spets
pret konj aktiv drive till sin spets
pret konj s-form drives till sin spets
imper driv till sin spets
inf aktiv driva till sin spets
inf s-form drivas till sin spets
sup aktiv drivit till sin spets
sup s-form drivits till sin spets
pres_part nom drivande till sin spets
pres_part gen drivandes till sin spets

vbm_4mt1_sitta
base sitta som på nålar
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv sitter som på nålar
pres ind s-form sittes som på nålar

sitts som på nålar
pres konj aktiv sitte som på nålar
pres konj s-form sittes som på nålar
pret ind aktiv satt som på nålar
pret ind s-form satts som på nålar
pret konj aktiv sutte som på nålar
pret konj s-form suttes som på nålar
imper sitt som på nålar
inf aktiv sitta som på nålar
inf s-form sittas som på nålar
sup aktiv suttit som på nålar
sup s-form suttits som på nålar
pres_part nom sittande som på nålar
pres_part gen sittandes som på nålar

vbm_4mt1_skjuta
base gjuta olja på elden
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv gjuter olja på elden
pres ind s-form gjutes olja på elden

gjuts olja på elden
pres konj aktiv gjute olja på elden
pres konj s-form gjutes olja på elden
pret ind aktiv göt olja på elden
pret ind s-form göts olja på elden
pret konj aktiv göte olja på elden
pret konj s-form götes olja på elden
imper gjut olja på elden
inf aktiv gjuta olja på elden
inf s-form gjutas olja på elden
sup aktiv gjutit olja på elden
sup s-form gjutits olja på elden
pres_part nom gjutande olja på elden
pres_part gen gjutandes olja på elden

vbm_4mt1_slå
base slå huvudet på spiken
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv slår huvudet på spiken
pres ind s-form slås huvudet på spiken
pret ind aktiv slog huvudet på spiken
pret ind s-form slogs huvudet på spiken
pret konj aktiv sloge huvudet på spiken
pret konj s-form sloges huvudet på spiken
imper slå huvudet på spiken
inf aktiv slå huvudet på spiken
inf s-form slås huvudet på spiken
sup aktiv slagit huvudet på spiken
sup s-form slagits huvudet på spiken
pres_part nom slående huvudet på spiken
pres_part gen slåendes huvudet på spiken
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vbm_4mt1_stå
base stå på egna ben
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv står på egna ben
pres ind s-form stås på egna ben
pret ind aktiv stod på egna ben
pret ind s-form stods på egna ben
pret konj aktiv stode på egna ben
pret konj s-form stodes på egna ben
imper stå på egna ben
inf aktiv stå på egna ben
inf s-form stås på egna ben
sup aktiv stått på egna ben
sup s-form ståtts på egna ben
pres_part nom stående på egna ben
pres_part gen ståendes på egna ben

vbm_4mt1_svära
base svära som en borstbindare
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv svär som en borstbindare

svärjer som en borstbindare
pres ind s-form sväres som en borstbindare

svärs som en borstbindare
pres konj aktiv svärje som en borstbindare

sväre som en borstbindare
pres konj s-form svärjes som en borstbindare

sväres som en borstbindare
pret ind aktiv svor som en borstbindare
pret ind s-form svors som en borstbindare
pret konj aktiv svure som en borstbindare
pret konj s-form svures som en borstbindare
imper svär som en borstbindare
inf aktiv svära som en borstbindare

svärja som en borstbindare
inf s-form sväras som en borstbindare

svärjas som en borstbindare
sup aktiv svurit som en borstbindare
sup s-form svurits som en borstbindare
pres_part nom svärande som en borstbindare

svärjande som en borstbindare
pres_part gen svärandes som en borstbindare

svärjandes som en borstbindare
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vbm_4mt1_ta
base ta med en nypa salt
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv tar med en nypa salt

tager med en nypa salt
pres ind s-form tas med en nypa salt

tages med en nypa salt
tags med en nypa salt

pres konj aktiv tage med en nypa salt
pres konj s-form tages med en nypa salt
pret ind aktiv tog med en nypa salt
pret ind s-form togs med en nypa salt
pret konj aktiv toge med en nypa salt
pret konj s-form toges med en nypa salt
imper ta med en nypa salt

tag med en nypa salt
inf aktiv ta med en nypa salt

taga med en nypa salt
inf s-form tas med en nypa salt

tagas med en nypa salt
sup aktiv tagit med en nypa salt
sup s-form tagits med en nypa salt
pres_part nom tagande med en nypa salt
pres_part gen tagandes med en nypa salt

vbm_4mt1_tillåta
base låta udda vara jämnt
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv låter udda vara jämnt
pres ind s-form låtes udda vara jämnt

låts udda vara jämnt
pres konj aktiv låte udda vara jämnt
pres konj s-form låtes udda vara jämnt
pret ind aktiv lät udda vara jämnt
pret ind s-form läts udda vara jämnt
pret konj aktiv låte udda vara jämnt
pret konj s-form låtes udda vara jämnt
imper låt udda vara jämnt
inf aktiv låta udda vara jämnt
inf s-form låtas udda vara jämnt
sup aktiv låtit udda vara jämnt
sup s-form låtits udda vara jämnt
pres_part nom låtande udda vara jämnt
pres_part gen låtandes udda vara jämnt

vbm_4mt1_vina
base riva upp gamla sår
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv river upp gamla sår
pres ind s-form rives upp gamla sår

rivs upp gamla sår
pres konj aktiv rive upp gamla sår
pres konj s-form rives upp gamla sår
pret ind aktiv rev upp gamla sår
pret ind s-form revs upp gamla sår
pret konj aktiv rive upp gamla sår
pret konj s-form rives upp gamla sår
imper riv upp gamla sår
inf aktiv riva upp gamla sår
inf s-form rivas upp gamla sår
sup aktiv rivit upp gamla sår
sup s-form rivits upp gamla sår
pres_part nom rivande upp gamla sår
pres_part gen rivandes upp gamla sår
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vbm_4mts1_ta
base dra något gammalt över sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv drar något gammalt över sig

drager något gammalt över sig
pres ind s-form dras något gammalt över sig

drages något gammalt över sig
drags något gammalt över sig

pres konj aktiv drage något gammalt över sig
pres konj s-form drages något gammalt över sig
pret ind aktiv drog något gammalt över sig
pret ind s-form drogs något gammalt över sig
pret konj aktiv droge något gammalt över sig
pret konj s-form droges något gammalt över sig
imper dra något gammalt över sig

drag något gammalt över sig
inf aktiv dra något gammalt över sig

draga något gammalt över sig
inf s-form dras något gammalt över sig

dragas något gammalt över sig
sup aktiv dragit något gammalt över sig
sup s-form dragits något gammalt över sig
pres_part nom dragande något gammalt över sig
pres_part gen dragandes något gammalt över sig

vbm_4mud1_ta
base ta sin hand
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv tar sin hand

tager sin hand
pres ind s-form tas sin hand

tages sin hand
tags sin hand

pres konj aktiv tage sin hand
pres konj s-form tages sin hand
pret ind aktiv tog sin hand
pret ind s-form togs sin hand
pret konj aktiv toge sin hand
pret konj s-form toges sin hand
imper ta sin hand

tag sin hand
inf aktiv ta sin hand

taga sin hand
inf s-form tas sin hand

tagas sin hand
sup aktiv tagit sin hand
sup s-form tagits sin hand
pres_part nom tagande sin hand
pres_part gen tagandes sin hand

vbm_4mut1_angå
base få sin vilja fram
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv får sin vilja fram
pres ind s-form fås sin vilja fram
pret ind aktiv fick sin vilja fram
pret ind s-form ficks sin vilja fram
pret konj aktiv finge sin vilja fram
pret konj s-form finges sin vilja fram
imper få sin vilja fram
inf aktiv få sin vilja fram
inf s-form fås sin vilja fram
sup aktiv fått sin vilja fram
sup s-form fåtts sin vilja fram
pres_part nom fående sin vilja fram
pres_part gen fåendes sin vilja fram
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vbm_4mut1_gå
base gå sin egen väg
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv går sin egen väg
pres ind s-form gås sin egen väg
pres konj aktiv gånge sin egen väg
pres konj s-form gånges sin egen väg
pret ind aktiv gick sin egen väg
pret ind s-form gicks sin egen väg
pret konj aktiv ginge sin egen väg
pret konj s-form ginges sin egen väg
imper gå sin egen väg
inf aktiv gå sin egen väg
inf s-form gås sin egen väg
sup aktiv gått sin egen väg
sup s-form gåtts sin egen väg
pres_part nom gående sin egen väg
pres_part gen gåendes sin egen väg

vbm_4mvnd1_vina
base lida mot sitt slut
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv lider mot sitt slut
pres ind s-form lides mot sitt slut

lids mot sitt slut
pres konj aktiv lide mot sitt slut
pres konj s-form lides mot sitt slut
pret ind aktiv led mot sitt slut
pret ind s-form leds mot sitt slut
pret konj aktiv lide mot sitt slut
pret konj s-form lides mot sitt slut
imper lid mot sitt slut
inf aktiv lida mot sitt slut
inf s-form lidas mot sitt slut
sup aktiv lidit mot sitt slut
sup s-form lidits mot sitt slut
pres_part nom lidande mot sitt slut
pres_part gen lidandes mot sitt slut

vbm_4mvrd1_gå
base gå i någons ledband
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv går i någons ledband
pres ind s-form gås i någons ledband
pres konj aktiv gånge i någons ledband
pres konj s-form gånges i någons ledband
pret ind aktiv gick i någons ledband
pret ind s-form gicks i någons ledband
pret konj aktiv ginge i någons ledband
pret konj s-form ginges i någons ledband
imper gå i någons ledband
inf aktiv gå i någons ledband
inf s-form gås i någons ledband
sup aktiv gått i någons ledband
sup s-form gåtts i någons ledband
pres_part nom gående i någons ledband
pres_part gen gåendes i någons ledband

vbm_4mvs1_vina
base gripa omkring sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv griper omkring sig
pres ind s-form gripes omkring sig

grips omkring sig
pres konj aktiv gripe omkring sig
pres konj s-form gripes omkring sig
pret ind aktiv grep omkring sig
pret ind s-form greps omkring sig
pret konj aktiv gripe omkring sig
pret konj s-form gripes omkring sig
imper grip omkring sig
inf aktiv gripa omkring sig
inf s-form gripas omkring sig
sup aktiv gripit omkring sig
sup s-form gripits omkring sig
pres_part nom gripande omkring sig
pres_part gen gripandes omkring sig
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vbm_4mvsl1_sova
base sova av sig ruset
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv sover av sig ruset
pres ind s-form sovs av sig ruset
pres konj aktiv sove av sig ruset
pres konj s-form soves av sig ruset
pret ind aktiv sov av sig ruset
pret ind s-form sovs av sig ruset
pret konj aktiv sove av sig ruset
pret konj s-form soves av sig ruset
imper sov av sig ruset
inf aktiv sova av sig ruset
inf s-form sovas av sig ruset
sup aktiv sovit av sig ruset
sup s-form sovits av sig ruset
pres_part nom sovande av sig ruset
pres_part gen sovandes av sig ruset

vbm_4mzd1_ljuda
base sluta sina dagar
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv sluter mina dagar

sluter dina dagar
sluter sina dagar
sluter våra dagar
sluter era dagar

pres ind s-form sluts mina dagar
sluts dina dagar
sluts sina dagar
sluts våra dagar
sluts era dagar

pres konj aktiv slute mina dagar
slute dina dagar
slute sina dagar
slute våra dagar
slute era dagar

pres konj s-form slutes mina dagar
slutes dina dagar
slutes sina dagar
slutes våra dagar
slutes era dagar

pret ind aktiv slöt mina dagar
slöt dina dagar
slöt sina dagar
slöt våra dagar
slöt era dagar

pret ind s-form slöts mina dagar
slöts dina dagar
slöts sina dagar
slöts våra dagar
slöts era dagar

pret konj aktiv slöte mina dagar
slöte dina dagar
slöte sina dagar
slöte våra dagar
slöte era dagar

pret konj s-form slötes mina dagar
slötes dina dagar
slötes sina dagar
slötes våra dagar
slötes era dagar

imper slut mina dagar
slut dina dagar
slut sina dagar
slut våra dagar
slut era dagar

inf aktiv sluta mina dagar
sluta dina dagar
sluta sina dagar
sluta våra dagar
sluta era dagar

inf s-form slutas mina dagar
slutas dina dagar
slutas sina dagar
slutas våra dagar
slutas era dagar

sup aktiv slutit mina dagar
slutit dina dagar
slutit sina dagar
slutit våra dagar
slutit era dagar

sup s-form slutits mina dagar
slutits dina dagar
slutits sina dagar
slutits våra dagar
slutits era dagar

pres_part nom slutande mina dagar
slutande dina dagar
slutande sina dagar
slutande våra dagar
slutande era dagar

pres_part gen slutandes mina dagar
slutandes dina dagar
slutandes sina dagar
slutandes våra dagar
slutandes era dagar
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vbm_4mzd1_stå
base stå sitt kast
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv står sitt kast
pres ind s-form stås sitt kast
pret ind aktiv stod sitt kast
pret ind s-form stods sitt kast
pret konj aktiv stode sitt kast
pret konj s-form stodes sitt kast
imper stå sitt kast
inf aktiv stå sitt kast
inf s-form stås sitt kast
sup aktiv stått sitt kast
sup s-form ståtts sitt kast
pres_part nom stående sitt kast
pres_part gen ståendes sitt kast

vbm_4mzd1_ta
base ta sitt liv
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv tar sitt liv

tager sitt liv
pres ind s-form tas sitt liv

tages sitt liv
tags sitt liv

pres konj aktiv tage sitt liv
pres konj s-form tages sitt liv
pret ind aktiv tog sitt liv
pret ind s-form togs sitt liv
pret konj aktiv toge sitt liv
pret konj s-form toges sitt liv
imper ta sitt liv

tag sitt liv
inf aktiv ta sitt liv

taga sitt liv
inf s-form tas sitt liv

tagas sitt liv
sup aktiv tagit sitt liv
sup s-form tagits sitt liv
pres_part nom tagande sitt liv
pres_part gen tagandes sitt liv

vbm_4mzq1_ta
base ta sin mats ur skolan
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv tar min mats ur skolan

tar din mats ur skolan
tar sin mats ur skolan
tar vår mats ur skolan
tar er mats ur skolan
tager min mats ur skolan
tager din mats ur skolan
tager sin mats ur skolan
tager vår mats ur skolan
tager er mats ur skolan

pres ind s-form tas min mats ur skolan
tas din mats ur skolan
tas sin mats ur skolan
tas vår mats ur skolan
tas er mats ur skolan
tages min mats ur skolan
tages din mats ur skolan
tages sin mats ur skolan
tages vår mats ur skolan
tages er mats ur skolan
tags min mats ur skolan
tags din mats ur skolan
tags sin mats ur skolan
tags vår mats ur skolan
tags er mats ur skolan

pres konj aktiv tage min mats ur skolan
tage din mats ur skolan
tage sin mats ur skolan
tage vår mats ur skolan
tage er mats ur skolan

pres konj s-form tages min mats ur skolan
tages din mats ur skolan
tages sin mats ur skolan
tages vår mats ur skolan
tages er mats ur skolan

pret ind aktiv tog min mats ur skolan
tog din mats ur skolan
tog sin mats ur skolan
tog vår mats ur skolan
tog er mats ur skolan

pret ind s-form togs min mats ur skolan
togs din mats ur skolan
togs sin mats ur skolan
togs vår mats ur skolan
togs er mats ur skolan

pret konj aktiv toge min mats ur skolan
toge din mats ur skolan
toge sin mats ur skolan
toge vår mats ur skolan
toge er mats ur skolan

pret konj s-form toges min mats ur skolan
toges din mats ur skolan
toges sin mats ur skolan
toges vår mats ur skolan
toges er mats ur skolan

imper ta min mats ur skolan
ta din mats ur skolan
ta sin mats ur skolan
ta vår mats ur skolan
ta er mats ur skolan
tag min mats ur skolan
tag din mats ur skolan
tag sin mats ur skolan
tag vår mats ur skolan
tag er mats ur skolan

inf aktiv ta min mats ur skolan
ta din mats ur skolan
ta sin mats ur skolan
ta vår mats ur skolan
ta er mats ur skolan
taga min mats ur skolan
taga din mats ur skolan
taga sin mats ur skolan
taga vår mats ur skolan
taga er mats ur skolan

inf s-form tas min mats ur skolan
tas din mats ur skolan
tas sin mats ur skolan
tas vår mats ur skolan
tas er mats ur skolan
tagas min mats ur skolan
tagas din mats ur skolan
tagas sin mats ur skolan
tagas vår mats ur skolan
tagas er mats ur skolan

sup aktiv tagit min mats ur skolan
tagit din mats ur skolan
tagit sin mats ur skolan
tagit vår mats ur skolan
tagit er mats ur skolan

sup s-form tagits min mats ur skolan
tagits din mats ur skolan
tagits sin mats ur skolan
tagits vår mats ur skolan
tagits er mats ur skolan

pres_part nom tagande min mats ur skolan
tagande din mats ur skolan
tagande sin mats ur skolan
tagande vår mats ur skolan
tagande er mats ur skolan

pres_part gen tagandes min mats ur skolan
tagandes din mats ur skolan
tagandes sin mats ur skolan
tagandes vår mats ur skolan
tagandes er mats ur skolan
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vbm_4mzt1_angå
base få sina fiskar varma
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv får mina fiskar varma

får dina fiskar varma
får sina fiskar varma
får våra fiskar varma
får era fiskar varma

pres ind s-form fås mina fiskar varma
fås dina fiskar varma
fås sina fiskar varma
fås våra fiskar varma
fås era fiskar varma

pret ind aktiv fick mina fiskar varma
fick dina fiskar varma
fick sina fiskar varma
fick våra fiskar varma
fick era fiskar varma

pret ind s-form ficks mina fiskar varma
ficks dina fiskar varma
ficks sina fiskar varma
ficks våra fiskar varma
ficks era fiskar varma

pret konj aktiv finge mina fiskar varma
finge dina fiskar varma
finge sina fiskar varma
finge våra fiskar varma
finge era fiskar varma

pret konj s-form finges mina fiskar varma
finges dina fiskar varma
finges sina fiskar varma
finges våra fiskar varma
finges era fiskar varma

imper få mina fiskar varma
få dina fiskar varma
få sina fiskar varma
få våra fiskar varma
få era fiskar varma

inf aktiv få mina fiskar varma
få dina fiskar varma
få sina fiskar varma
få våra fiskar varma
få era fiskar varma

inf s-form fås mina fiskar varma
fås dina fiskar varma
fås sina fiskar varma
fås våra fiskar varma
fås era fiskar varma

sup aktiv fått mina fiskar varma
fått dina fiskar varma
fått sina fiskar varma
fått våra fiskar varma
fått era fiskar varma

sup s-form fåtts mina fiskar varma
fåtts dina fiskar varma
fåtts sina fiskar varma
fåtts våra fiskar varma
fåtts era fiskar varma

pres_part nom fående mina fiskar varma
fående dina fiskar varma
fående sina fiskar varma
fående våra fiskar varma
fående era fiskar varma

pres_part gen fåendes mina fiskar varma
fåendes dina fiskar varma
fåendes sina fiskar varma
fåendes våra fiskar varma
fåendes era fiskar varma

vbm_4mzt1_ta
base ta sitt eget liv
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv tar sitt eget liv

tager sitt eget liv
pres ind s-form tas sitt eget liv

tages sitt eget liv
tags sitt eget liv

pres konj aktiv tage sitt eget liv
pres konj s-form tages sitt eget liv
pret ind aktiv tog sitt eget liv
pret ind s-form togs sitt eget liv
pret konj aktiv toge sitt eget liv
pret konj s-form toges sitt eget liv
imper ta sitt eget liv

tag sitt eget liv
inf aktiv ta sitt eget liv

taga sitt eget liv
inf s-form tas sitt eget liv

tagas sitt eget liv
sup aktiv tagit sitt eget liv
sup s-form tagits sitt eget liv
pres_part nom tagande sitt eget liv
pres_part gen tagandes sitt eget liv
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vbm_4nq1_ta
base ta sitt tillfället i akt
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv tar sitt tillfället i akt

tager sitt tillfället i akt
pres ind s-form tas sitt tillfället i akt

tages sitt tillfället i akt
tags sitt tillfället i akt

pres konj aktiv tage sitt tillfället i akt
pres konj s-form tages sitt tillfället i akt
pret ind aktiv tog sitt tillfället i akt
pret ind s-form togs sitt tillfället i akt
pret konj aktiv toge sitt tillfället i akt
pret konj s-form toges sitt tillfället i akt
imper ta sitt tillfället i akt

tag sitt tillfället i akt
inf aktiv ta sitt tillfället i akt

taga sitt tillfället i akt
inf s-form tas sitt tillfället i akt

tagas sitt tillfället i akt
sup aktiv tagit sitt tillfället i akt
sup s-form tagits sitt tillfället i akt
pres_part nom tagande sitt tillfället i akt
pres_part gen tagandes sitt tillfället i akt

vbm_iii_märk_väl
base märk väl
pos vbm
inflection table
inf aktiv märk väl

vbm_iri_langen_går
base langen går
pos vbm
inflection table
inf aktiv langen går

vbm_oml1_veta
base veta besked
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv vet besked
pres konj aktiv vete besked
pret ind aktiv visste besked
imper vet besked
inf aktiv veta besked
sup aktiv vetat besked
pres_part nom vetande besked
pres_part gen vetandes besked

vbm_omp1_veta
base veta av
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv vet av
pres konj aktiv vete av
pret ind aktiv visste av
imper vet av
inf aktiv veta av
sup aktiv vetat av
pres_part nom vetande av
pres_part gen vetandes av

vbm_omp1_vilja
base vilja till
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv vill till
pret ind aktiv ville till
imper vilja till
inf aktiv vilja till
sup aktiv velat till
pres_part nom viljande till
pres_part gen viljandes till
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vbm_omq1_veta
base veta varken ut eller in
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv vet varken ut eller in
pres konj aktiv vete varken ut eller in
pret ind aktiv visste varken ut eller in
imper vet varken ut eller in
inf aktiv veta varken ut eller in
sup aktiv vetat varken ut eller in
pres_part nom vetande varken ut eller in
pres_part gen vetandes varken ut eller in

vbm_oms1_vilja
base vilja sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv vill mig

vill dig
vill sig
vill oss
vill er

pret ind aktiv ville mig
ville dig
ville sig
ville oss
ville er

imper vilja dig
vilja er

inf aktiv vilja mig
vilja dig
vilja sig
vilja oss
vilja er

sup aktiv velat mig
velat dig
velat sig
velat oss
velat er

pres_part nom viljande mig
viljande dig
viljande sig
viljande oss
viljande er

pres_part gen viljandes mig
viljandes dig
viljandes sig
viljandes oss
viljandes er
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vbm_omzd1_veta
base veta sin plats
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv vet min plats

vet din plats
vet sin plats
vet vår plats
vet er plats

pres konj aktiv vete min plats
vete din plats
vete sin plats
vete vår plats
vete er plats

pret ind aktiv visste min plats
visste din plats
visste sin plats
visste vår plats
visste er plats

imper vet min plats
vet din plats
vet sin plats
vet vår plats
vet er plats

inf aktiv veta min plats
veta din plats
veta sin plats
veta vår plats
veta er plats

sup aktiv vetat min plats
vetat din plats
vetat sin plats
vetat vår plats
vetat er plats

pres_part nom vetande min plats
vetande din plats
vetande sin plats
vetande vår plats
vetande er plats

pres_part gen vetandes min plats
vetandes din plats
vetandes sin plats
vetandes vår plats
vetandes er plats

vbm_vad1_bringa
base bringa till världen
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv bringar till världen
pres ind s-form bringas till världen
pret ind aktiv bragte till världen

bringade till världen
pret ind s-form bragtes till världen

bringades till världen
imper bringa till världen
inf aktiv bringa till världen
inf s-form bringas till världen
sup aktiv bragt till världen

bringat till världen
sup s-form bragts till världen

bringats till världen
pres_part nom bringande till världen
pres_part gen bringandes till världen
pret_part indef sg u nom bringad till världen
pret_part indef sg u gen bringads till världen
pret_part indef sg n nom bringat till världen
pret_part indef sg n gen bringats till världen
pret_part indef pl nom bringade till världen
pret_part indef pl gen bringades till världen
pret_part def sg no_masc nom bringade till världen
pret_part def sg no_masc gen bringades till världen
pret_part def sg masc nom bringade till världen
pret_part def sg masc gen bringades till världen
pret_part def pl nom bringade till världen
pret_part def pl gen bringades till världen
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vbm_val1_klä
base trå dansen
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv trår dansen

tråder dansen
pres ind s-form trås dansen

tråds dansen
pret ind aktiv trådde dansen
pret ind s-form tråddes dansen
imper trå dansen

tråd dansen
inf aktiv tråda dansen

trå dansen
inf s-form trådas dansen

trås dansen
sup aktiv trått dansen
sup s-form tråtts dansen
pres_part nom trådande dansen

trående dansen
pres_part gen trådandes dansen

tråendes dansen
pret_part indef sg u nom trådd dansen
pret_part indef sg u gen trådds dansen
pret_part indef sg n nom trått dansen
pret_part indef sg n gen tråtts dansen
pret_part indef pl nom trådda dansen
pret_part indef pl gen tråddas dansen
pret_part def sg no_masc nom trådda dansen
pret_part def sg no_masc gen tråddas dansen
pret_part def sg masc nom trådde dansen
pret_part def sg masc gen tråddes dansen
pret_part def pl nom trådda dansen
pret_part def pl gen tråddas dansen

vbm_vap1_fnysa
base dyka upp
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv dyker upp
pres ind s-form dyks upp
pres konj aktiv dyke upp
pres konj s-form dykes upp
pret ind aktiv dykte upp

dök upp
pret ind s-form dyktes upp

döks upp
pret konj aktiv döke upp
pret konj s-form dökes upp
imper dyk upp
inf aktiv dyka upp
inf s-form dykas upp
sup aktiv dykt upp
sup s-form dykts upp
pres_part nom dykande upp
pres_part gen dykandes upp
pret_part indef sg u nom uppdykt
pret_part indef sg u gen uppdykts
pret_part indef sg n nom uppdykt
pret_part indef sg n gen uppdykts
pret_part indef pl nom uppdykta
pret_part indef pl gen uppdyktas
pret_part def sg no_masc nom uppdykta
pret_part def sg no_masc gen uppdyktas
pret_part def sg masc nom uppdykte
pret_part def sg masc gen uppdyktes
pret_part def pl nom uppdykta
pret_part def pl gen uppdyktas
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vbm_vap1_frysa
base frysa ut
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv fryser ut
pres ind s-form frys ut
pres konj aktiv fryse ut
pres konj s-form fryses ut
pret ind aktiv fryste ut

frös ut
pret ind s-form frystes ut

frös ut
pret konj aktiv fruse ut
pret konj s-form fruses ut
imper frys ut
inf aktiv frysa ut
inf s-form frysas ut
sup aktiv frusit ut

fryst ut
sup s-form frusits ut

frysts ut
pres_part nom frysande ut
pres_part gen frysandes ut
pret_part indef sg u nom frusen ut

fryst ut
utfrusen

pret_part indef sg u gen frusens ut
frysts ut
utfrusens

pret_part indef sg n nom fruset ut
fryst ut
utfruset

pret_part indef sg n gen frusets ut
frysts ut
utfrusets

pret_part indef pl nom frusna ut
frysta ut
utfrusna

pret_part indef pl gen frusnas ut
frystas ut
utfrusnas

pret_part def sg no_masc nom frusna ut
frysta ut
utfrusna

pret_part def sg no_masc gen frusnas ut
frystas ut
utfrusnas

pret_part def sg masc nom frusne ut
fryste ut
utfrusne

pret_part def sg masc gen frusnes ut
frystes ut
utfrusnes

pret_part def pl nom frusna ut
frysta ut
utfrusna

pret_part def pl gen frusnas ut
frystas ut
utfrusnas

vbm_vap1_klä
base klä ut
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv klär ut

kläder ut
pres ind s-form kläs ut

kläds ut
pret ind aktiv klädde ut
pret ind s-form kläddes ut
imper klä ut

kläd ut
inf aktiv kläda ut

klä ut
inf s-form klädas ut

kläs ut
sup aktiv klätt ut
sup s-form klätts ut
pres_part nom klädande ut

kläende ut
pres_part gen klädandes ut

kläendes ut
pret_part indef sg u nom klädd ut

utklädd
pret_part indef sg u gen klädds ut

utklädds
pret_part indef sg n nom klätt ut

utklätt
pret_part indef sg n gen klätts ut

utklätts
pret_part indef pl nom klädda ut

utklädda
pret_part indef pl gen kläddas ut

utkläddas
pret_part def sg no_masc nom klädda ut

utklädda
pret_part def sg no_masc gen kläddas ut

utkläddas
pret_part def sg masc nom klädde ut

utklädde
pret_part def sg masc gen kläddes ut

utkläddes
pret_part def pl nom klädda ut

utklädda
pret_part def pl gen kläddas ut

utkläddas
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vbm_vap1_koka
base koka in
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv kokar in

koker in
pres ind s-form kokas in

koks in
kokes in

pret ind aktiv kokade in
kokte in

pret ind s-form kokades in
koktes in

imper koka in
kok in

inf aktiv koka in
inf s-form kokas in
sup aktiv kokat in

kokt in
sup s-form kokats in

kokts in
pres_part nom kokande in
pres_part gen kokandes in
pret_part indef sg u nom kokad in

kokt in
inkokt

pret_part indef sg u gen kokads in
kokts in
inkokts

pret_part indef sg n nom kokat in
kokt in
inkokt

pret_part indef sg n gen kokats in
kokts in
inkokts

pret_part indef pl nom kokade in
kokta in
inkokta

pret_part indef pl gen kokades in
koktas in
inkoktas

pret_part def sg no_masc nom kokade in
kokta in
inkokta

pret_part def sg no_masc gen kokades in
koktas in
inkoktas

pret_part def sg masc nom kokade in
kokte in
inkokte

pret_part def sg masc gen kokades in
koktes in
inkoktes

pret_part def pl nom kokade in
kokta in
inkokta

pret_part def pl gen kokades in
koktas in
inkoktas

vbm_vap1_lyfta
base smälta ihop
pos vbm
inflection table
inf aktiv smälta ihop
pret_part indef sg u nom ihopsmält
pret_part indef sg u gen ihopsmälts
pret_part indef sg n nom ihopsmält
pret_part indef sg n gen ihopsmälts
pret_part indef pl nom ihopsmälta
pret_part indef pl gen ihopsmältas
pret_part def sg no_masc nom ihopsmälta
pret_part def sg no_masc gen ihopsmältas
pret_part def sg masc nom ihopsmälte
pret_part def sg masc gen ihopsmältes
pret_part def pl nom ihopsmälta
pret_part def pl gen ihopsmältas
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vbm_vap1_nypa
base nypa av
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv nyper av
pres ind s-form nyps av
pres konj aktiv nype av
pres konj s-form nypes av
pret ind aktiv nöp av
pret ind s-form nöps av
pret konj aktiv nöpe av
pret konj s-form nöpes av
imper nyp av
inf aktiv nypa av
inf s-form nypas av
sup aktiv nypt av

nupit av
sup s-form nypts av

nupits av
pres_part nom nypande av
pres_part gen nypandes av
pret_part indef sg u nom nypt av

nupen av
avnypt

pret_part indef sg u gen nypts av
nupens av
avnypts

pret_part indef sg n nom nypt av
nupet av
avnypt

pret_part indef sg n gen nypts av
nupets av
avnypts

pret_part indef pl nom nypta av
nupna av
avnypta

pret_part indef pl gen nyptas av
nupnas av
avnyptas

pret_part def sg no_masc nom nypta av
nupna av
avnypta

pret_part def sg no_masc gen nyptas av
nupnas av
avnyptas

pret_part def sg masc nom nypte av
nupne av
avnypte

pret_part def sg masc gen nyptes av
nupnes av
avnyptes

pret_part def pl nom nypta av
nupna av
avnypta

pret_part def pl gen nyptas av
nupnas av
avnyptas

vbm_vap1_smälla
base smälla av
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv smäller av
pres konj aktiv smälle av
pret ind aktiv small av

smällde av
pret konj aktiv smulle av
imper smäll av
inf aktiv smälla av
sup aktiv smäll av
pres_part nom smällande av
pres_part gen smällandes av
pret_part indef sg u nom avsmullen
pret_part indef sg u gen avsmullens
pret_part indef sg n nom avsmullet
pret_part indef sg n gen avsmullets
pret_part indef pl nom avsmullna
pret_part indef pl gen avsmullnas
pret_part def sg no_masc nom avsmullna
pret_part def sg no_masc gen avsmullnas
pret_part def sg masc nom avsmullne
pret_part def sg masc gen avsmullnes
pret_part def pl nom avsmullna
pret_part def pl gen avsmullnas
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vbm_vap1_smälta
base smälta samman
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv smälter samman
pres ind s-form smältes samman

smälts samman
pres konj aktiv smälte samman
pres konj s-form smältes samman
pret ind aktiv smalt samman

smälte samman
pret ind s-form smalts samman

smältes samman
pret konj aktiv smulte samman
pret konj s-form smultes samman
imper smält samman
inf aktiv smälta samman
inf s-form smältas samman
sup aktiv smultit samman

smält samman
sup s-form smultits samman

smälts samman
pres_part nom smältande samman
pres_part gen smältandes samman
pret_part indef sg u nom smulten samman

sammansmulten
pret_part indef sg u gen smultens samman

sammansmultens
pret_part indef sg n nom smultet samman

sammansmultet
pret_part indef sg n gen smultets samman

sammansmultets
pret_part indef pl nom smultna samman

sammansmultna
pret_part indef pl gen smultnas samman

sammansmultnas
pret_part def sg no_masc nom smultna samman

sammansmultna
pret_part def sg no_masc gen smultnas samman

sammansmultnas
pret_part def sg masc nom smultne samman

sammansmultne
pret_part def sg masc gen smultnes samman

sammansmultnes
pret_part def pl nom smultna samman

sammansmultna
pret_part def pl gen smultnas samman

sammansmultnas

vbm_vap1_sprida
base sprida ut
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv sprider ut
pres ind s-form sprids ut
pres konj aktiv spride ut
pres konj s-form sprides ut
pret ind aktiv spred ut

spridde ut
pret ind s-form spreds ut

spriddes ut
pret konj aktiv sprede ut
pret konj s-form spredes ut
imper sprid ut
inf aktiv sprida ut
inf s-form spridas ut
sup aktiv spritt ut

spridit ut
sup s-form spritts ut

spridits ut
pres_part nom spridande ut
pres_part gen spridandes ut
pret_part indef sg u nom spridd ut

utspridd
pret_part indef sg u gen spridds ut

utspridds
pret_part indef sg n nom spritt ut

utspritt
pret_part indef sg n gen spritts ut

utspritts
pret_part indef pl nom spridda ut

utspridda
pret_part indef pl gen spriddas ut

utspriddas
pret_part def sg no_masc nom spridda ut

utspridda
pret_part def sg no_masc gen spriddas ut

utspriddas
pret_part def sg masc nom spridde ut

utspridde
pret_part def sg masc gen spriddes ut

utspriddes
pret_part def pl nom spridda ut

utspridda
pret_part def pl gen spriddas ut

utspriddas429



vbm_vap1_strypa
base rycka fram
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv rycker fram
pres ind s-form ryckes fram

rycks fram
pres konj aktiv rycke fram
pres konj s-form ryckes fram
pret ind aktiv röck fram

ryckte fram
pret ind s-form röcks fram

rycktes fram
pret konj aktiv röcke fram
pret konj s-form röckes fram
imper ryck fram
inf aktiv rycka fram
inf s-form ryckas fram
sup aktiv ryckt fram
sup s-form ryckts fram
pres_part nom ryckande fram
pres_part gen ryckandes fram
pret_part indef sg u nom ryckt fram

framryckt
pret_part indef sg u gen ryckts fram

framryckts
pret_part indef sg n nom ryckt fram

framryckt
pret_part indef sg n gen ryckts fram

framryckts
pret_part indef pl nom ryckta fram

framryckta
pret_part indef pl gen rycktas fram

framrycktas
pret_part def sg no_masc nom ryckta fram

framryckta
pret_part def sg no_masc gen rycktas fram

framrycktas
pret_part def sg masc nom ryckte fram

framryckte
pret_part def sg masc gen rycktes fram

framrycktes
pret_part def pl nom ryckta fram

framryckta
pret_part def pl gen rycktas fram

framrycktas

vbm_vap1_tala
base spela upp
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv spelar upp
pres ind s-form spelas upp
pret ind aktiv spelade upp

spelte upp
pret ind s-form spelades upp

speltes upp
imper spela upp
inf aktiv spela upp
inf s-form spelas upp
sup aktiv spelat upp

spelt upp
sup s-form spelats upp

spelts upp
pres_part nom spelande upp
pres_part gen spelandes upp
pret_part indef sg u nom spelad upp

speld upp
uppspelt

pret_part indef sg u gen spelads upp
spelds upp
uppspelts

pret_part indef sg n nom spelat upp
spelt upp
uppspelt

pret_part indef sg n gen spelats upp
spelts upp
uppspelts

pret_part indef pl nom spelade upp
spelda upp
uppspelta

pret_part indef pl gen spelades upp
speldas upp
uppspeltas

pret_part def sg no_masc nom spelade upp
spelda upp
uppspelta

pret_part def sg no_masc gen spelades upp
speldas upp
uppspeltas

pret_part def sg masc nom spelade upp
spelde upp
uppspelte

pret_part def sg masc gen spelades upp
speldes upp
uppspeltes

pret_part def pl nom spelade upp
spelda upp
uppspelta

pret_part def pl gen spelades upp
speldas upp
uppspeltas
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vbm_vap1_vika
base vika ut
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv viker ut
pres ind s-form vikes ut

viks ut
pres konj aktiv vike ut
pres konj s-form vikes ut
pret ind aktiv vek ut
pret ind s-form veks ut
pret konj aktiv veke ut
pret konj s-form vekes ut
imper vik ut
inf aktiv vika ut
inf s-form vikas ut
sup aktiv vikit ut

vikt ut
sup s-form vikits ut

vikts ut
pres_part nom vikande ut
pres_part gen vikandes ut
pret_part indef sg u nom viken ut

utviken
pret_part indef sg u gen vikens ut

utvikens
pret_part indef sg n nom viket ut

utviket
pret_part indef sg n gen vikets ut

utvikets
pret_part indef pl nom vikna ut

utvikna
pret_part indef pl gen viknas ut

utviknas
pret_part def sg no_masc nom vikna ut

utvikna
pret_part def sg no_masc gen viknas ut

utviknas
pret_part def sg masc nom vikne ut

utvikne
pret_part def sg masc gen viknes ut

utviknes
pret_part def pl nom vikna ut

utvikna
pret_part def pl gen viknas ut

utviknas

vbm_vap1_växa
base växa ur
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv växer ur
pres konj aktiv växe ur
pret ind aktiv växte ur
pret konj aktiv vuxe ur
imper växa ur
inf aktiv växa ur
sup aktiv vuxit ur

växt ur
pres_part nom växande ur
pres_part gen växandes ur
pret_part indef sg u nom vuxen ur

urvuxen
pret_part indef sg u gen vuxens ur

urvuxens
pret_part indef sg n nom vuxet ur

urvuxet
pret_part indef sg n gen vuxets ur

urvuxets
pret_part indef pl nom vuxna ur

urvuxna
pret_part indef pl gen vuxnas ur

urvuxnas
pret_part def sg no_masc nom vuxna ur

urvuxna
pret_part def sg no_masc gen vuxnas ur

urvuxnas
pret_part def sg masc nom vuxne ur

urvuxne
pret_part def sg masc gen vuxnes ur

urvuxnes
pret_part def pl nom vuxna ur

urvuxna
pret_part def pl gen vuxnas ur

urvuxnas
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vbm_vmd1_bringa
base bringa till stånd
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv bringar till stånd
pres ind s-form bringas till stånd
pret ind aktiv bragte till stånd

bringade till stånd
pret ind s-form bragtes till stånd

bringades till stånd
imper bringa till stånd
inf aktiv bringa till stånd
inf s-form bringas till stånd
sup aktiv bragt till stånd

bringat till stånd
sup s-form bragts till stånd

bringats till stånd
pres_part nom bringande till stånd
pres_part gen bringandes till stånd

vbm_vmd1_smälta
base smälta i munnen
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv smälter i munnen
pres ind s-form smältes i munnen

smälts i munnen
pres konj aktiv smälte i munnen
pres konj s-form smältes i munnen
pret ind aktiv smalt i munnen

smälte i munnen
pret ind s-form smalts i munnen

smältes i munnen
pret konj aktiv smulte i munnen
pret konj s-form smultes i munnen
imper smält i munnen
inf aktiv smälta i munnen
inf s-form smältas i munnen
sup aktiv smultit i munnen

smält i munnen
sup s-form smultits i munnen

smälts i munnen
pres_part nom smältande i munnen
pres_part gen smältandes i munnen

vbm_vmd1_växa
base växa över huvudet
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv växer över huvudet
pres konj aktiv växe över huvudet
pret ind aktiv växte över huvudet
pret konj aktiv vuxe över huvudet
imper växa över huvudet
inf aktiv växa över huvudet
sup aktiv vuxit över huvudet

växt över huvudet
pres_part nom växande över huvudet
pres_part gen växandes över huvudet

vbm_vml1_klä
base klä skott
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv klär skott

kläder skott
pres ind s-form kläs skott

kläds skott
pret ind aktiv klädde skott
pret ind s-form kläddes skott
imper klä skott

kläd skott
inf aktiv kläda skott

klä skott
inf s-form klädas skott

kläs skott
sup aktiv klätt skott
sup s-form klätts skott
pres_part nom klädande skott

kläende skott
pres_part gen klädandes skott

kläendes skott
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vbm_vml1_mala
base mala tomning
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv maler tomning

mal tomning
pres ind s-form mals tomning
pret ind aktiv malde tomning
pret ind s-form maldes tomning
imper mal tomning
inf aktiv mala tomning
inf s-form malas tomning
sup aktiv malt tomning
sup s-form malts tomning
pres_part nom malande tomning
pres_part gen malandes tomning

vbm_vml1_sprida
base sprida ljus
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv sprider ljus
pres ind s-form sprids ljus
pres konj aktiv spride ljus
pres konj s-form sprides ljus
pret ind aktiv spred ljus

spridde ljus
pret ind s-form spreds ljus

spriddes ljus
pret konj aktiv sprede ljus
pret konj s-form spredes ljus
imper sprid ljus
inf aktiv sprida ljus
inf s-form spridas ljus
sup aktiv spritt ljus

spridit ljus
sup s-form spritts ljus

spridits ljus
pres_part nom spridande ljus
pres_part gen spridandes ljus

vbm_vmp1_drypa
base drypa av
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv dryper av
pres konj aktiv drype av
pret ind aktiv dröp av
pret konj aktiv dröpe av
imper dryp av
inf aktiv drypa av
sup aktiv drupit av

drypt av
pres_part nom drypande av
pres_part gen drypandes av

vbm_vmp1_frysa
base frysa på
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv fryser på
pres ind s-form frys på
pres konj aktiv fryse på
pres konj s-form fryses på
pret ind aktiv fryste på

frös på
pret ind s-form frystes på

frös på
pret konj aktiv fruse på
pret konj s-form fruses på
imper frys på
inf aktiv frysa på
inf s-form frysas på
sup aktiv frusit på

fryst på
sup s-form frusits på

frysts på
pres_part nom frysande på
pres_part gen frysandes på
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vbm_vmp1_klä
base bre ut
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv brer ut

breder ut
pres ind s-form bres ut

breds ut
pret ind aktiv bredde ut
pret ind s-form breddes ut
imper bre ut

bred ut
inf aktiv breda ut

bre ut
inf s-form bredas ut

bres ut
sup aktiv brett ut
sup s-form bretts ut
pres_part nom bredande ut

breende ut
pres_part gen bredandes ut

breendes ut

vbm_vmp1_ryka
base ryka ihop
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv ryker ihop
pres konj aktiv ryke ihop
pret ind aktiv rök ihop

rykte ihop
pret konj aktiv röke ihop
imper ryk ihop
inf aktiv ryka ihop
sup aktiv rykt ihop

rukit ihop
pres_part nom rykande ihop
pres_part gen rykandes ihop

vbm_vmp1_smälta
base smälta in
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv smälter in
pres ind s-form smältes in

smälts in
pres konj aktiv smälte in
pres konj s-form smältes in
pret ind aktiv smalt in

smälte in
pret ind s-form smalts in

smältes in
pret konj aktiv smulte in
pret konj s-form smultes in
imper smält in
inf aktiv smälta in
inf s-form smältas in
sup aktiv smultit in

smält in
sup s-form smultits in

smälts in
pres_part nom smältande in
pres_part gen smältandes in
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vbm_vmp1_upphäva
base häva upp
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv häver upp
pres ind s-form häves upp

hävs upp
pres konj aktiv häve upp
pres konj s-form häves upp
pret ind aktiv hävde upp

hov upp
pret ind s-form hävdes upp

hovs upp
pret konj aktiv hove upp
pret konj s-form hoves upp
imper häv upp
inf aktiv häva upp
inf s-form hävas upp
sup aktiv hävt upp
sup s-form hävts upp
pres_part nom hävande upp
pres_part gen hävandes upp

vbm_vmps1_klä
base klä ut sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv klär ut sig

kläder ut sig
pres ind s-form kläs ut sig

kläds ut sig
pret ind aktiv klädde ut sig
pret ind s-form kläddes ut sig
imper klä ut sig

kläd ut sig
inf aktiv kläda ut sig

klä ut sig
inf s-form klädas ut sig

kläs ut sig
sup aktiv klätt ut sig
sup s-form klätts ut sig
pres_part nom klädande ut sig

kläende ut sig
pres_part gen klädandes ut sig

kläendes ut sig

vbm_vmps1_smälla
base smälla i sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv smäller i sig
pres konj aktiv smälle i sig
pret ind aktiv small i sig

smällde i sig
pret konj aktiv smulle i sig
imper smäll i sig
inf aktiv smälla i sig
sup aktiv smäll i sig
pres_part nom smällande i sig
pres_part gen smällandes i sig
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vbm_vmps1_sprida
base sprida ut sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv sprider ut sig
pres ind s-form sprids ut sig
pres konj aktiv spride ut sig
pres konj s-form sprides ut sig
pret ind aktiv spred ut sig

spridde ut sig
pret ind s-form spreds ut sig

spriddes ut sig
pret konj aktiv sprede ut sig
pret konj s-form spredes ut sig
imper sprid ut sig
inf aktiv sprida ut sig
inf s-form spridas ut sig
sup aktiv spritt ut sig

spridit ut sig
sup s-form spritts ut sig

spridits ut sig
pres_part nom spridande ut sig
pres_part gen spridandes ut sig

vbm_vmps1_vika
base vika ut sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv viker ut sig
pres ind s-form vikes ut sig

viks ut sig
pres konj aktiv vike ut sig
pres konj s-form vikes ut sig
pret ind aktiv vek ut sig
pret ind s-form veks ut sig
pret konj aktiv veke ut sig
pret konj s-form vekes ut sig
imper vik ut sig
inf aktiv vika ut sig
inf s-form vikas ut sig
sup aktiv vikit ut sig

vikt ut sig
sup s-form vikits ut sig

vikts ut sig
pres_part nom vikande ut sig
pres_part gen vikandes ut sig

vbm_vmps1_växa
base växa till sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv växer till sig
pres konj aktiv växe till sig
pret ind aktiv växte till sig
pret konj aktiv vuxe till sig
imper växa till sig
inf aktiv växa till sig
sup aktiv vuxit till sig

växt till sig
pres_part nom växande till sig
pres_part gen växandes till sig
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vbm_vms1_besluta
base besluta sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv beslutar mig

beslutar dig
beslutar sig
beslutar oss
beslutar er

pres konj aktiv beslute mig
beslute dig
beslute sig
beslute oss
beslute er

pret ind aktiv beslöt mig
beslöt dig
beslöt sig
beslöt oss
beslöt er
beslutade mig
beslutade dig
beslutade sig
beslutade oss
beslutade er

pret konj aktiv beslöte mig
beslöte dig
beslöte sig
beslöte oss
beslöte er

imper besluta dig
besluta er

inf aktiv besluta mig
besluta dig
besluta sig
besluta oss
besluta er

sup aktiv beslutat mig
beslutat dig
beslutat sig
beslutat oss
beslutat er
beslutit mig
beslutit dig
beslutit sig
beslutit oss
beslutit er

pres_part nom beslutande mig
beslutande dig
beslutande sig
beslutande oss
beslutande er

pres_part gen beslutandes mig
beslutandes dig
beslutandes sig
beslutandes oss
beslutandes er

vbm_vms1_besvärja
base sammansvärja sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv sammansvärjer mig

sammansvärjer dig
sammansvärjer sig
sammansvärjer oss
sammansvärjer er
sammansvär mig
sammansvär dig
sammansvär sig
sammansvär oss
sammansvär er

pres konj aktiv sammansvärje mig
sammansvärje dig
sammansvärje sig
sammansvärje oss
sammansvärje er

pret ind aktiv sammansvor mig
sammansvor dig
sammansvor sig
sammansvor oss
sammansvor er
sammansvärjde mig
sammansvärjde dig
sammansvärjde sig
sammansvärjde oss
sammansvärjde er

pret konj aktiv sammansvure mig
sammansvure dig
sammansvure sig
sammansvure oss
sammansvure er

imper sammansvärj dig
sammansvärj er

inf aktiv sammansvärja mig
sammansvärja dig
sammansvärja sig
sammansvärja oss
sammansvärja er
sammansvära mig
sammansvära dig
sammansvära sig
sammansvära oss
sammansvära er

sup aktiv sammansvurit mig
sammansvurit dig
sammansvurit sig
sammansvurit oss
sammansvurit er
sammansvärjt mig
sammansvärjt dig
sammansvärjt sig
sammansvärjt oss
sammansvärjt er

pres_part nom sammansvärjande mig
sammansvärjande dig
sammansvärjande sig
sammansvärjande oss
sammansvärjande er
sammansvärande mig
sammansvärande dig
sammansvärande sig
sammansvärande oss
sammansvärande er

pres_part gen sammansvärjandes mig
sammansvärjandes dig
sammansvärjandes sig
sammansvärjandes oss
sammansvärjandes er
sammansvärandes mig
sammansvärandes dig
sammansvärandes sig
sammansvärandes oss
sammansvärandes er
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vbm_vms1_förlöpa
base belöpa sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv belöper mig

belöper dig
belöper sig
belöper oss
belöper er

pres konj aktiv belöpe mig
belöpe dig
belöpe sig
belöpe oss
belöpe er

pret ind aktiv belöpte mig
belöpte dig
belöpte sig
belöpte oss
belöpte er

pret konj aktiv belupe mig
belupe dig
belupe sig
belupe oss
belupe er

imper belöp dig
belöp er

inf aktiv belöpa mig
belöpa dig
belöpa sig
belöpa oss
belöpa er

sup aktiv belupit mig
belupit dig
belupit sig
belupit oss
belupit er
belöpt mig
belöpt dig
belöpt sig
belöpt oss
belöpt er

pres_part nom belöpande mig
belöpande dig
belöpande sig
belöpande oss
belöpande er

pres_part gen belöpandes mig
belöpandes dig
belöpandes sig
belöpandes oss
belöpandes er

vbm_vms1_klä
base utbre sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv utbrer mig

utbrer dig
utbrer sig
utbrer oss
utbrer er
utbreder mig
utbreder dig
utbreder sig
utbreder oss
utbreder er

pret ind aktiv utbredde mig
utbredde dig
utbredde sig
utbredde oss
utbredde er

imper utbre dig
utbre er
utbred dig
utbred er

inf aktiv utbreda mig
utbreda dig
utbreda sig
utbreda oss
utbreda er
utbre mig
utbre dig
utbre sig
utbre oss
utbre er

sup aktiv utbrett mig
utbrett dig
utbrett sig
utbrett oss
utbrett er

pres_part nom utbredande mig
utbredande dig
utbredande sig
utbredande oss
utbredande er
utbreende mig
utbreende dig
utbreende sig
utbreende oss
utbreende er

pres_part gen utbredandes mig
utbredandes dig
utbredandes sig
utbredandes oss
utbredandes er
utbreendes mig
utbreendes dig
utbreendes sig
utbreendes oss
utbreendes er
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vbm_vms1_sprida
base sprida sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv sprider mig

sprider dig
sprider sig
sprider oss
sprider er

pres konj aktiv spride mig
spride dig
spride sig
spride oss
spride er

pret ind aktiv spred mig
spred dig
spred sig
spred oss
spred er
spridde mig
spridde dig
spridde sig
spridde oss
spridde er

pret konj aktiv sprede mig
sprede dig
sprede sig
sprede oss
sprede er

imper sprid dig
sprid er

inf aktiv sprida mig
sprida dig
sprida sig
sprida oss
sprida er

sup aktiv spritt mig
spritt dig
spritt sig
spritt oss
spritt er
spridit mig
spridit dig
spridit sig
spridit oss
spridit er

pres_part nom spridande mig
spridande dig
spridande sig
spridande oss
spridande er

pres_part gen spridandes mig
spridandes dig
spridandes sig
spridandes oss
spridandes er

vbm_vms1_tvinga
base tilltvinga sig
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv tilltvingar mig

tilltvingar dig
tilltvingar sig
tilltvingar oss
tilltvingar er

pres konj aktiv tilltvinge mig
tilltvinge dig
tilltvinge sig
tilltvinge oss
tilltvinge er

pret ind aktiv tilltvingade mig
tilltvingade dig
tilltvingade sig
tilltvingade oss
tilltvingade er
tilltvang mig
tilltvang dig
tilltvang sig
tilltvang oss
tilltvang er

pret konj aktiv tilltvunge mig
tilltvunge dig
tilltvunge sig
tilltvunge oss
tilltvunge er

imper tilltvinga dig
tilltvinga er

inf aktiv tilltvinga mig
tilltvinga dig
tilltvinga sig
tilltvinga oss
tilltvinga er

sup aktiv tilltvingat mig
tilltvingat dig
tilltvingat sig
tilltvingat oss
tilltvingat er
tilltvungit mig
tilltvungit dig
tilltvungit sig
tilltvungit oss
tilltvungit er

pres_part nom tilltvingande mig
tilltvingande dig
tilltvingande sig
tilltvingande oss
tilltvingande er

pres_part gen tilltvingandes mig
tilltvingandes dig
tilltvingandes sig
tilltvingandes oss
tilltvingandes er
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vbm_vmsp1_ryckas
base ryckas bort
pos vbm
inflection table
inf aktiv ryckas bort

vbm_vmt1_växa
base växa så det knakar
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv växer så det knakar
pres konj aktiv växe så det knakar
pret ind aktiv växte så det knakar
pret konj aktiv vuxe så det knakar
imper växa så det knakar
inf aktiv växa så det knakar
sup aktiv vuxit så det knakar

växt så det knakar
pres_part nom växande så det knakar
pres_part gen växandes så det knakar

vbm_vmud1_upphäva
base upphäva sin röst
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv upphäver sin röst
pres ind s-form upphäves sin röst

upphävs sin röst
pres konj aktiv upphäve sin röst
pres konj s-form upphäves sin röst
pret ind aktiv upphävde sin röst

upphov sin röst
pret ind s-form upphävdes sin röst

upphovs sin röst
pret konj aktiv upphove sin röst
pret konj s-form upphoves sin röst
imper upphäv sin röst
inf aktiv upphäva sin röst
inf s-form upphävas sin röst
sup aktiv upphävt sin röst
sup s-form upphävts sin röst
pres_part nom upphävande sin röst
pres_part gen upphävandes sin röst

vbm_vmvud1_stupa
base stupa på sin post
pos vbm
inflection table
pres ind aktiv stupar på sin post
pres ind s-form stupas på sin post
pres konj aktiv stupe på sin post
pres konj s-form stupes på sin post
pret ind aktiv stöp på sin post

stupade på sin post
pret ind s-form stöps på sin post

stupades på sin post
pret konj aktiv stöpe på sin post
pret konj s-form stöpes på sin post
imper stupa på sin post
inf aktiv stupa på sin post
inf s-form stupas på sin post
sup aktiv stupat på sin post
sup s-form stupats på sin post
pres_part nom stupande på sin post
pres_part gen stupandes på sin post

vbm_vsp1_talas
base talas vid
pos vbm
inflection table
inf aktiv talas vid
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