
Orðaspjall 

Orðskýriningar 
Aðdráttanna: útvegun og flutningur á varningi þangað sem á að nota hann.  

Afskaplegur: núna talað um óskaplegur og er átt við að vera mjög mikill á neikvæðan hátt. 

Alúð: vingjarnleg framkoma og sýna vinsemd. Getur líka þýtt að vera vandvirkur. 

Angursamt: angur er leiði eða sorg. 

Blóma aldurs síns: að vera á besta aldri. Rétt eftir að maður er talin fullvaxinn og áður en 

maður fer að hrörna.   

Burtfarar: að fara burt. 

Dyldi: hylja eða fela. 

Feiti: fast eða fljótandi efni (af ýmsum gerðum) sem leysist ekki upp í vatni og hefur fituga 

áferð. 

Fjallagrasatínslu: atvinna þar sem farið er upp í fjöll að tína fjallagrös. Fjallagras er tegund 

fléttu sem er algeng á Íslandi og hefur verið notuð til manneldis og lækninga.   

Flagðkonu: ófrýnileg og óvinsamleg kona. Í flestum samhengjum notað yfir tröllkonu.  

Fóstri: drengur sem elst upp hjá öðrum en foreldrum sínum. Fóstri og fóstra getur líka verið 

þeir sem taka börn til uppeldis um lengri eða skemmri tíma.  

Hét: að lofa. Getur líka verið að heita eða bera tiltekið nafn. Að ferðast til áfangastaðar. Láta 

eitthvað nægja eða vera sáttur við þetta.  

Hugðu: athuga þetta eða hafa einhvað í huga um framtíðina. 

Látizt: hafi dáið. 

Lézt þungt haldinn: þykjast vera veikur. 

Mein: skaði, böl eða eitthvað illt. Getur líka verið sár, ígerð eða bólga. 

Misseri: hálfs árs tímabil.  

Mæði: að vera móður. Yfirleitt vegna líkamlega áreynslu. Að vera þreyttur, anda hraðar og 

dýpra. 

Mökuðu: að klína einhverju á sig eða einhvern annan. 

Orguðu: æpa hátt eða öskra. Getur líka verið að gráta hátt.  

Óbær: óþolandi. 

Rís: standa eða reisa sig upp. Getur líka verið að vera hátt uppi, koma upp á himininn, verða 

til (stækka og hækka), koma upp t.d. deilur hafa myndast og stækkað og mótmæla.  

Sligað: valda einhverjum of miklu álagi. Þannig að þau kikna undan og geta ekki borið 

þungann. 

Stóðhross: ógeltur hestur í stóði. Hestur sem getur ennþá eignast afkvæmi.  

Strokfæri: sjá sér fært um að geta strokið. Að sjá tækifæri til að strjúka. 

Svikalaust: án undanbragða. Koma fram hreint og beint. 



Trylla: vekja mikla hrifningu eða æði hjá einhverjum. Að gera einhvern tröllslegri, beita 

einhvern galdri eða leggja álög á einhvern. 

Uppréttur: sem stendur beinn í fætur.   

Yfirkominn: finna til mikillar tilfinningu eins og þreytu eða sorgar. 

Þraut: verða búinn, klárast eða enda. Getur líka verið erfitt viðfangsefni eða gáta fyrir 

hugann.  

Þroska: yfirleitt átt við um þroska barns sem er ferli þar sem eitt leiðir af öðru og hlutirnir 

koma í réttri röð. 

Samheiti og andheiti 

Orð Samheiti Andheiti 

Alúð   Kostgæfni  Alúðarleysi 

Feiti   Fita  

Flagðkonu   Tröllskessa   

Látizt   Falla frá Fæðast  

Óbær   Bærilegt  

Svikalaust   Svik  

Þroska   Hnignun, þroskaleysi 
 


