
40. Pensjon

41. Pepper
42. Persienne
43. Person

44. Pike (hun)
45. Pine

46. Pinse
47..Port

48. Portrett
(fotografi)

49. Pose
50. Post
51.. Potet
52. Potte

53. Praktisk
54. Presse
55. Preke

56. Prektig

57. Pren1ie
58. Presang
59. Presente.re
60. President

61. Presis
62. Prinsipal
63. Prinsipp
64. Prise

65. Prosent
66. ' Professor
67. Profet
68. Program
69. Promenade
70. Prosess
71. Protest
72. Prute
73. Pryle
74. Prøve

75. Pulver
76. Pumpe
77. Pung, portemone

78. Punkt
Punktum

St 6

St 22
St 17
St 26

St 1
St 1

St 1
St 28

St 29

St 29
St 10
St 17
St 3

St 13
St 13
St 1

St

St 18

St 26

St 3
St 16
St 23
St 7

St 28
St 23
St 23
St 13
St 18
St 23
St 17
St 30
St 13
St 18

St 28
St 13
St 3

St 23
»

·h. h. føres fram og trekkes tilbake Innover, mens fingrene lukkes
salurnen.

h. h. rystes ~ opp og ned.
h. h·, trekker lik.son1 rullgardinen ned.
h. h. IUOt brystet og trekker nedover langs dette, --:- anvendes også.

i omvendt st. IUOt en innbilt person.
v. h. mot hjertebrystet gjør et sving over og betegner størrelsen.
h. h. føres dreiende ,'i sirkler foran brystet med smertesuttrykk

ansiktet.
h. h. stryker nqen ganger nedover brystet.
h. h. dreier liksom en nøkkel i tenkt pOft og trekker ut til siden

== åpne.
h. h. fram foran v. h. i St 7 og gjør et raskt lite uttrekk.

b. h.· mot hverandre lned litt avstand forn1er oppover i posestørrelse.
h. h. holdes for munnen og derfra støtes fram, - posthorn.
h. h. fram og h. h. i St 20 skreller av på v. h.
b. h. løftes i skrå linje oppover hver side og tegner en rund linje

over.
h. h. svinges med et kraftig rykk.
h. h. trykkes noen ganger på v. h. i St 6.
.b. h. foran haken, slår ~kiftevis noen ganger ut framover til hver

side.
h. h.'.> fingertupper foran leppen og slår fram ut til siden med et

svingslag i håndleddet~

de to fingrer slår et slag på brystet og h:vi1er derpå.
som «Gave».
son1 «Hilse».
h. h. trekker fra v. skulder nedover tvers over brystet (bånd) eller

i St 1 n1ed spredte fingrer gjør små slag fra den ene siden til den
andre på brystet == ordener.

h. h. gjør et kraftig støt opp.
h. h. gjør små rykk oppad ned med et stopp.
h. h. oppløftet gjør et par slag i takt ll1ed de to stavelser == prinsipp.
h. h; senkes opp og ned noen, ganger (i gudstjeneste !lied begge hen-

der).
h. h. settes på v. hånds pekefinger og løftes opp med et rykk.
h. f. tegner et lite kors på brystet.
h. f. tegner et stort kors foran ansjktet.
h. h. gjør flere støt på v. h. i St 6 og deretter betegn,er en firkant.
h. h. - liksom «gå» og deretter i St 8 vifter innoyer == lufte seg.
b. h.s pekefingrer støter mot hinannen i et løft.
h. h. støter mot v. h. i St 3 med et kraftig støt.
h. h. føres rykkevis nedover langs v.' hånds pekefinger.
h. h. løftes opp og slår noe~ slag under v. hånd i St 14.
h. h. - to fingrer spredt føres foran øynene og gjør små rykk ut-

over.

b. h. føres mot hverandre og fingrene liksom smuldrer noe.
h. h. føres opp og ned noen ganger.
h. h. tegner «p.enger» på v. h. i St 6 og deretter St 28 putter

lommen.
h. h. støter loddrett ned med et stopp.
h. h. føres mot v ..h. i St 3 og dreier med et stopp.
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79. Pu'sse
80. Pynt

81. Pølse

St 13
St 1

St 13

h. h. glir over v. h. i St 14 noen ganger.
h. h. glir noen ganger på brystet eller i St 22 glir noen ganger ved

skulderen.
b. h. med tommelsiden mot hverandre gjør en' liten sving, idet de

skilles.

R.
1. Rabatt St 3

. 2. Rad - rekke St 3

3. 'Radio St 29
4. Raffinade St 28
5. Ramme St 19
6. Rand - kant St 9
7. Randsel St 26

8. Rask
9. Ravn

10. Redaktør
11. Redikker
12. Regjere - sty're St 23
13. Regn St 21
14. Regning St 4
15. Reise St 27
16. Religion
17. Ren1 St 28

18. Ren St 4
19. Renser St 4
20. Rente St 24
21. ,Reparasjon St 28

22. Resept
23. R_espekt St 23
24. Resolutt St 14.
25. Rett
26. Rest St 3
27. Rett St 7
28. Rettferdig
29. Retur St 23
30. 'P~evne St 17
31. Revolusjon
32. Revolver
33. Ribben St 28
34. Ride . St 18

35. Rifle
36. Rik St 21

34

h. h. glir 111ed ettertrykk over v. h. i St 1 til fingerspissene.
b. h. stilles opp med et luellolnroo1 foran brystet og føres san1tidig

med små hakk til den ene side.
b. h. 'stilles for ørene og lytter.
h. h. vrir litt ved munnviken.
b. h. motstilles og danner en firkant.
h.' h. glir langs venstre arm.
b. h. glir ned fra skuldrene sele, men først løftes den ene skul-

deren === 'ta på.
se «hurtig».
se «fugl» og «mørkt».
se «avis» og «kommandere» eller «skrive».
se «.rød» og liksom skreller av ved pekefingertuppen.
b. h. føres fram fra munnvikene og tilbake. uten takt.
b. h. lued fingren ned beveges opp og ned.
h. h. føres med vribrerende fingrer over v. h.. i St 6.
h. h. føres framover i små rykk.
man folder hendene til bønn.
b. h, motstilles med litt åpne tommel- og pekefingrer og trekker

horisontal retning fra hverandre.

h. h. stryker langsomt over v. h. i St 3.
h. h. stry~er raskt noen ganger over i v. h. i St 4.
h. f. føres fram på v. f. i St 23 og derfra stiger oppover.
b. h. føres mot hinannen. og gjør små sving ut === i stykker, og der-

etter h. h. i St 14 gjør noen slag over v. h. i St 17.

se «doktor» og danne firkant === papir.
h. h. slår' et slag lued stopp.
h. h. fører et slag på v. h. i St 17.
se «bestemt».
h. h. glir med et rykk over v. h. i St 1.
h. h. slår et slag ut med stopp.
salume, luen. med to slag.
h. h. føres ut og tilbake.
b. h. mot hinannen og bryter av.
se «opprør».
se <-~pistol».

h. h. føres langs ribbenene i kroppen.
h. h. med de to fingrer litt ut fra hinannen settes ned på v. h. i St 3

og galopperer.
se «gevær».
h. h. med ryggen ut føres mot brystet og gjør et rykk fram.



37. Rike ,- land

38. Ring
39. Rive - til seg

40. Ro - stille
41. Rop
42. . Rose

43. Rund
44. Rust
45. Rygg
46. Ryste
47. Rød
48. Røke - sigar

sigarett
Ild-røyk

49. Rå
50. Råtten

Råttent tre

51. Rykte

52. Baktale

St 4

St 23
St 21

St 7
St 29
St 7
St 23
St 20
St 1
St 14

, ;.: )

St 18
St 6
St '21
St 28

, I I

. :

St 13

St 30

St 30

h. h. føres i 'v'annrett retning i en- stor bue fra den ene siden til den

andre.
h. h. peker på ekteskapsringen eller ringfingeren.
h. .h.føres fram og ut Ined fingrene ~ed og trekker Innover til

kroppen.
b. h. rek.kes opp og føres langsoll:1t fra hverandre til hver side.
h. h. settes foran munnen og føres rett fraITI og ut.

, b. h. strakt rett lJt og senkes ned noen ganger.
h.. h. gjør en rask dreining ~= sirkel.
h. h. gnir noen ganger på v. hånds pekefinger.

h. h. føres bak rygg~n~.

b. h. fram og rystes i vibrerende be"vegelser.
man peker på leppen.
de to fingrer holdes foran lTIUnnen og puster ut.

h. h. holdes fran1 og 111ed krøkete fingrer svever oppover.
h. h. fram~ ut og tilbake n1ed ansiktsuttrykk for vemm.else.
b. h·. føres 11:10t hirlannen og gjør. små brekkende bevegelser, idet

nesen rynkes.
b. h. settes mot hinannen og bøyes fra hverandre i små rykk

= bryte i stykker.
h. h. føres ITI.ed vibrerende bevegelser ~t fra Inupnen og slår deretter

et slag ·over skulderen.
do. do. do. do.

s.
1. Sabel St 13

2. Saft
3. Sag
4~ Sak St 3
5. Sakfører St 3
6. Saks St 18
7. Sakte. - saktne St 4-
8. Sahnaker St 23

9. Saln1e St 23
10. Salig
11. Salt
12. San1funn
13. San1hold
14. Saminen St 3
15. San1me
16. San1vittighet
17. Sand(jord)
18. Sann St 14

Sannhet

h. h. griper Oin innbilt sverd .på venstre side og trekker opp og svin-
ger det.

b. h. i St 14, den ene over den andre og begge vrir rundt san1tidig.
h. h. føres over· v. h. i St .3 og sager (liksom ved).
h. h. føres over v. h. i St 6 111ed et strøk (innover..
h. h. føres over v. h. i St 6 og dertil tegn som «fører».
h. h. med de to fingrer klipper fran1 i luften.
b. h. fraiTI og beveges sakte opp og ned.
b.. h. beveges vekselvis opp og ned i raskt ternpå (liksonl stopper

med nål).
se «synge».

h. h. i St 4 gjør et sving oppad.
h. h. i St 29 gjør S111å kast nedover.
b. h. i St 23 føres mot hinannen.
b. h. i St 3 - se «sammen» og «holde».
b. h. slåes sammen.
se «som» med flere små slag.
rnan banker på hjertet noeq. gang'er.
man strør ut sand med fingrene. i St 28 b. h.
h. h. slår ne.d på v. h. i St 17 eller St 6 med kraftig støt.
h. h. slår ned på v. h'~ og deretter i St 2 føres fra munnen. nedover

brystet.
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56. Sjø
57. Skade, skadet

58.. Skal, skulle
59. Skall

60. Skam
(skamme seg)

61. Skape, skapelse
62. Ski, «gå på ski»
63. Skip
64. Skitten
65. Skifte
66. Skille
67. Skinn
68. Skinke'
69. Skjelve
70. Skjenne, skjente

(skjelle)
7t. Skjold

72. Skjære, skarp
72. Skjøntie, skjønte
74. Skog
75. Sko
76. Skole
77. Skomaker

78. Skrape, skrapte
79. Skredder

80. Skremme
81. Skrike, skrek
82. Skrive
83. Skrå, skrått
84. Skulle, skal
85. Skumme
86. Skylde
87. Skynde (seg)
88. Skøyer
89. Skøyter (gå på)
90. Sladre

91. Slakt
92. Slange
93. Slapp
94. Slave

95. Slekte, slektning
96. Slett
97. Slik,
98. Slipe

St 4

St 14
St 15

St 8

St 11.

St 28

St 29

St 3
St 14
St 6
St 26

St 16

St 17

St 18

h. h. gjør bølgende bevegelser.
h. h. Ined pekefingeren i St 23 feier over v'. h. i St. 24) dens peke

finger i noen kast.
h. h. slåes raskt nedad Ined en vridning i stopp.
h. h. fram og v. h. i St 20 tar neden opp om den (som lnan skreller

en. appelsin) .
. h. h. føres i en langson1 bue til den annen side foran øynene.

se «befale».
.b. h. i St 4 gjør glidende bevegelser fran1ad.
se «båt».
se «grIS».
se «bytte».
b. h. i St 3, Ined ryggen mot hverandre skilles til hver side.
se «hud» ..
se '«kjøtt» og «svi~> eller ,lå på låret.
se «ryste» - b. h. fralTI og gjør rystende bevegelser.
se <~true» -~ h. h.s pekefinger vippes opp og ned.

h. h. holdes fran1 foran brystet ll1ed loddrett underarm' og' v. h.s
pekefinger slår en krets rundt yttersiden av arlTIen.

pekefingeren skjærer over den andre pekefingeren.
se «forstår».
se «trær» i flertall.
St 14 går raskt over i St 13.
se «lære».
b. h. i St 12 motstilles og trekkes fra hinannen til siden (se også

«sko»).
se «rive» - h. h. i St 21 med fingrene nedad føres skrapende innad.
v. h. liksom holder et stykke plagg -- h. h. i sarrHue stilling føres

fra og til (som n1an syr).

b. h. i St 21 slår sanltidig noen slag fram.ad.
h. h. settes foran 111Unnen og føres rett ut.
pekefingeren gjør skrivende bevegelser i luften.

, h...h. litt på skrå senkes nedetter i skrå retning.
h. h. holdes franl og ll1ed håndleddet vrikkes 0111 i St 15.
h. h. gjør sn1å skummende tak henover v. h.s håndflate.
h. h. ryste~ fram og tilbake noen ganger.
se «rask».
se «erte».
b. h. i St 3 - de skifter Ined å strekke rett ut og fram til siden.
h. h. gjør n1ed tommelfingeren noen børstende slag nedad skulder-

bladene.
h. h. slår et glidende slag til siden på pannen.
se «orm» - slank, se «tynn».
se «trett».
b. h. i St 13 gjør noen vridninger ved halsen (som man knytter et

skjerf), hvoretter de tr.ekker ut til.hver side.
den ene pekefingeren skjærer tvers over den andre pekefingeren.
se «dårlig», - slette, h. h. i St 3 gjør et kast ut til siden.
se «like».
h. h. slipes på v. h. i St 6 noen ganger.
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103. Sn1ed

104. Smelte

115., Snakke

110. Sl11ussig

se 'tegn for «gå» og «gikk».

h. h. holdes foran ansiktet og vibrerer litt, idet øynene stirrer på den.

b. h. i St 1 fralTI foran brystet og faller ned med sprikende fingrer.
se «vrøvl».

gjør et slag (som å gi en ørefik).
h. h. føres mot leppene med sn1å slag, idet man liksol11 smaker

på noe.
h. h. holdes fram foran kroppen - St. 14 slår noen slag fra oven

ned på St 17 med glideflukt til siden.
b. h. i St 29 holdes lnot hinannen med et melloI11rom og føres fra

hverandre til siden, idet fingrene klemmes sammen.
h. h. føres n10t brystet og føres derpå i noen kretser.
h. h. settes for munnviken, idet fingrene vibrerer.
h. h. holdes foran munnen og føres derfra med utstrakte fingrer

raskt slag ut.

se «skjule».
h. h. med oppstrakt ton1n1clfinger føres nedad ansiktet og ender i

St 22 iet rykk frcu11over.
h. h. settes foran nesen og dreier ru'ndt noen ganger (gjerne med et

grinuttrykk).

h. h. smøres noen ganger på St 6 i v. håndflate.
h. h.s peke- og tommelfinger gjør noen små slag mot hverandre.
h. hi føres fra nesen ut i buktende linje ned. .

se «pipe» - h. h. St 16 vendt til siden. - tommelfingeren i !TIunnen
og lillefingeren oppad..

se «tale» - h. h. i St 23 gjør hvirvlende kresser ut fra munnen
framover.

se «hurtig», «raskt».
se tegn for «hvit» og deretter se tegn for «regn».
b. h. - den ene tett ved kroppen - den andre litt foran og litt

til siden - begge stillinger høvler fram og tilbake noen ganger.
h. håndrygg stryker over kinnet noen ganger l11ed fingrene.

h. h.s tommel- og pekefinger tar om ne~etippen noen ganger.
h. h.s pekefinger krøkes om nesen eller peke- og tOl11melfingeren tar

om nesetippen, 'idet 'håndleddet vrikkes om til siden.

h. f. beskriver en sirkel på tinningen.
b. h. føres samtidig fra hver side nedad i synkende bevegelser.
h. h. med pekef.ingeren tegner en rund sirkel på himlen og ansiktet

lyser opp.

h. h. føres til tinningen (honnør).
begge pekefingr'er slåes saml11en langs hinannen.
h. h. føres foran 'pannen og liksol11 tørker sved derpa.
se tegn for «gråte».
se tegn for «mørk».

h. h. settes foran øyet og hodet heldes til siden eller St 5 legges ti]
kinnet og hodet heldes til siden.

h. h. n1ed flaten vendt utad stikkes rett ned og deretter vendes om
n1ed et kast til siden.

h. h. føres opp under haken i små rykk eller St 14 føres henover
St 6 håndflate i' sn1å rykk oppover til håndleddet.

St 29

St 1

St 4
St 27
St 29

St 9

St 30

St 27

St 8

St 14

St 17

St 3
St 24

St 20

St 26

s~ 21
St 2
St 20

St 7

St 18
St 4

I' St 1

Snar, snart
Sne (sno)
Snekker

Sosialist
Sofa
Sol

Spade

Soldat
Som
SOll.1mer
Sorg
Sort (svart)
Sove

Spare
- nogen
- penger

Spasere
Speil

Snill, snilt

Sno (snue)
Snyte

108. Sl11ugle
109. Smukk

99. Slippe
100. Sludder
101. Slå, slo, slått
102. Sn1ake

122.
123.
124.

13'2.

131.

116.
117.
118.

119.

120.
121.

105. Sn1erte

106. Sn!il (sn1iger)
107. Sn1itte, smittsom

111. Smør
112. Små, smått
113. Snabel
114. Snadde

125.
126.
127.
128.
129.
130.

133.
134.
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135. Spekulere

136. Spetakkel St 14

137. Spiker

138. Spille, spilte

139. Spi'lle på musikk-
instrumenter

140. Spinne St 28
141. Spire St 1

142. Spise St 27
143. Splitte, splid

144. Spor St 28
145. Sport St 19

146. Spotte
147. Språk St 8

148. Spyd (spydkast) St 10
149. Spøke

150. Spørre St 23

151. Stakkars St 7
152. Standpunkt St 18

153. Stans
154. Stadig
155. Statue
156. Steike St 6

157. Stein
158. Stemme
159. Sterk St 15
160. Stevne
161. Stifte St 14
162. Stille St 7
163. Stilling St 18
164. Stirre (nistirre) St 18

165. Stjele St 21
166. Stjerne St 21
'167. Stokk St 14
168. Stol
169. Stole på St 14
17C. Stolt St 16
171. Stoppe
172. Stor
173. Storm St 3

n1an gjør tegn for «tenke» og deretter med St 18'5 peke og ton1luel
finger gjør små vridninger på St 6 (eller man veier opp ned med
hendene i St,6).

b. h. gjør bevegelser opp og ned i utakt.
h. h.s pekefinger gjør små slag på v. h.s pekefinger og deretter

St 14 gjør noen halurnerslag.
i betydning som «han gjør seg til» - b. h. i St 23 gjør sanltidig

noen vippende bevegelser opp og ned.
piano - fiolin - lyre, - man gjør ~evegelser deretter.

l:;. h.s tommel- og pekefingrer gnis mot hinannen som etter tråd.
h. h. fram' foran kroppen og v. h.s pekefinger stikker sakte opp

av randen på St 1.
h. h. føres noen ganger til luunnen ..
begge pekefingrer føres langs med hverandre, hvoretter de skilles n1ed

et rykk til hver side.
h. h. - de to fingrer litt åpne og rettet nedad føres framover.
b. h. med tommel- og pekefingrer rettet ned føres i to vannrette

parallelle linjer fran1over. «Kaste spyd» er også meget aln1innelig.
se tegn for «narre».
h. h. settes for munnen og føres n1ed spredte, vibrerende fingrer

framover.
-ho h. .settes foran skulderen og gjør et kast ut (betegner også «sport»).
begge pekefingrer utstrakt framover rykkes fram og tilbake noen

ganger foran kroppen.
h. h. føres til lllunnen og gjør noen slag fraillover (eller noen små

kretser fraluover).
h. h. gjør noen rykk opp og ned med tegn på medlidenhet.
h. h. med fingrene rettet ned In,ed et rykk og deretter borer et punkt

i v. h. i St 6'5 håndflate.
sQm den første linie ovenfor med et støtstopp.
se tegn for «fast».·
se tegn for «figur».-
h. h. holdes fram' og hvirvles rundt noen ganger (betegner en steke-

panne).
med pekefingeren slås noen slag på den annen hånds pekefinger.
In_an peker på halsen.
b. h. holdes fram og rystes.
se tegn for «møte» (avtalt møte).
h. h. slår noen slag på v. h. i St .14.
b. h. føres fram Ined skrånende bue til hver side.
h. h. Iued nedvendte fingrer og åpne står rett n,ed på v. håndflate.
h. h. med håndryggen opp og de to fingrer litt åpne rettes strakt

fran1ov.er.

med ryggen oppad holdes fran1 og trekkes innover mot kroppen.
h. h. holdes opp mot hin11en og flyttes i slllå sett rundt.
h. h. føres fram og tilbak.e.
se tegn for «sitte».
h. h. føres med noen små slag på v. h. i St 14.

h. h. føres oppover langs brystet.
se tegn for «stans».
h. h. løftes høyt opp.
h. h.. svinges med kraftige bevegelser fra den ene til den andre- siden.
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174. Straff

175. Straks
176. Strid
177. Strikke
178. Stryke
179. Strøm

180. Student

181. Stue
182. Stum
183. Stygg, stygt
184. Styre
185. Stå, stod, stått

186. Subtrahere
187. Suge

188. Sukker
189. Sult
190. Sunn
191. Suppe
192. Sur
193. Svak

194. Svamp
195. Svare

196. Svenn
197. Sverd
198. Sverge
199. Sverte
200. Svett
201. Svike
201. Svin
203. Svoger
204. Sy

205. Syk
206. Synd
207. Sødn1e, søtt

208. Søke

209. Søndag
210. Sønn
211. Sørge
212. Søster
213. Sådan
214. Således
215. S1pe

St 14

St 27

St 23
St 13 .

St 4

St 9

St 29
St 15

St. 18

St 21
St 29

St 27
St 9
St 9

St 29
St 6

St 21
St 23

St 26

St 25
St 29
St 1

St 22

St 1
St 23
St 1

St 18

St 1
St 2

St 4

h. h. (liksom holdende en pisk) løftes opp og ned (se tegn for
«piske» ).

b. h. gjør hurtige, vibrerende bevegelser fra hverandre til hver side.
begge pekefingrer motstilles og føres stikkende fra og til noen ganger.
b. h. med pekefingrene. over kors føres i vrikkende bevegelser.
lnan fører likson1 et strykejern fram og tilbake noen ganger.
b" h. føres lned åpne, vibrerende bevegelser fra den ene til andre>

~idcn foran seg.
h, h. holdes med ryggen vendt' lnot det ene øre og dasker noen

ganger.
brukes sjeJden - se tegn for «værelse».
h. h.s pekefinger settes for n1unnen.
b. h. før~s raskt framover· i et rykk.
b. h. føres fram og tilbake noen ganger. St 13 og 14 brukes også.

,h. h. n1ed fingrene rakt ned og ryggen utad stilles «stående» på
v. håndflate.

h. h. føres i et rykk henover v. h. i St 6'5 håndflate.
h. h.. med fingrene nedad trekker oppetter, idet fingrene litt etter

litt lukkes sammen.
h. h. føres til munnen og biter liksom i sukker.
b. h. presses med fingertuppene inn lnot livet.
b. h. legges på hver side av brystet og føres samtidig glidende oppad.
n1an fører liksom en tenkt skje til munnen~ .
h. h. føres innadvendt foran munnen i noen kretser..
b. h.lned lillefingeren vendt mot brystet og senkes deretter lang

SOllit nedetter.
b. h. n10tstilles og krystes.
h. h.s pekefinger settes for munnen og gjør deretter et raskt sVIng

framover.
h. h. settes m.ot hoften.
man drar liksom et sverd av skjeden.
man rekker tre fingrer utstrakt opp (edsavleggelse).
h. h. føres dreiende om nesen.
h. h. føres henover pannen llied et smellkast utetter.
se tegn for «bedrage» .
se tegn for «gris».
se tegn for «dele».
man fører likson1 en synål ut o"g inn med to, den ene holdende, den

annen bevegende.
h. h. føres mot brystet i dreiend_e kretser.
h. h. sletter noen slag ut henover venstre hånds pekefinger.
h. h. føres med fingertuppene mot leppene og deretter klappes på

brystet == godt.
h. h. med de to fingrer åpne settes foran øynene og deretter med

ryggen utad, føres i siksak, bevegen,de buer framover.

h. h. føres fra brystet ovenfor glidende nedover noen· ganger.
h. h. settes foran pannen og strekkes rett ut (lueskygge).
se tegn for «bedrøvet».
begge pekefingrer sidestilles med noen, små slag.

do.
do.

h. h. gjør noen glidende beveg~lser v. h. i St 6's håndflate.
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