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DAVVISÁMI - SUOMA
Bargoreaiddut ja -mášiinnat
mihttu, mainna sáhttá
mihtidit man assái ávnnas
lea gokkoge

boaltu

pultti

boatkkadearreniibi

mattoveitsi, katkoteräveitsi

boson

puhallin

botkendearri

katkaisuterä

bovrenmašiidna

porakone

bovrradearri

poranterä

buoššodanlihti lohkki

karkaisuastian kansi

buoššodanlihtti

karkaisuastia

assodatmihttoskárrit,
-skierat

mittasakset

áibmi

äimä

buoššodanolju

karkaisuöljy

ákšu

kirves

buoššodanuvdna

karkaisu-uuni

álvi

ahjo

cahkkehanruovdi

sytytin

badjejurssán

yläjyrsin

ceahkkunniibi

lovileikkausveitsi

basadangárcu

lavuaari, pesuallas

čáhceriššu

vesisuihku

basttat, čuohpan, civccan

leikkurit

čárvenbasttat

lukkopihdit

basttat, doaŋggat

pihdit

čárvvon

ruuvipuristin

báddeliktenmášiidna

nauhahiomakone

čáskadanbohtal

jauhesammutin

báddesahá

vannesaha

čiehkašliipa

kulmahiomakone (rälläkkä)

bádjebasttat

pajapihdit

čielgesahá

selkäsaha

bádjeveažir

pajavasara

čikŋahervenluovččan

koristeveistotaltta

bádji

paja

čitna

puuhiili

báhkkaáibmoboson

kuumailmapuhallin

čitnastálli

hiiliteräs

báhkkaliibmapistovla

kuumaliimapistooli

čohkanjunbasttat

kapeakärkipihdit

báhtterbovrenmašiidna

akkuporakone

čuohppanolju

leikkuuöljy

báhtterbovrenmašiinna
botnjangeažit

akkuporakoneen
ruuvauskärjet

čuohppanskearru

katkaisulaikka

beaivvášlieđđeolju

auringonkukkaöljy

čuokkosahá

pistosaha

beallejorba fiilu

puolipyöreä viila

čuoldabovrenmašiidna

pylväsporakone

beallemasolju

pellavaöljy

dárkkesvátnanreŋko

tarkkuussorvi

bealljeculci

korvatulppa

dávgesahá

kaarisaha

bealljesuojit

kuulosuojaimet

dávgestálli

jousiteräs

boaggemihttu

länkiharppi

deattaáibmomašiidna

paineilmakone

desinfiserencirggon

desinfiointisuihke
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devkkodahttinommán

päästöuuni

gilgacikcenbasttat

sivuleikkurit

diamántadávžžan

timanttiteroitin

girjjuhansággi

kaiverrin

dohpa sávdnječárvvon

tupen saumapuristin
(puinen )

girjjuhanstáđđi

kaiverruskuula

dohppasahá

tuppisaha

gohpandearri

koverrusterä

dulbenheavval

tasohöylä

gohpanluovččan

kourutaltta

dulbenliktenmašiidna

tasohiomakone

gohpanoaivi

senkkauspora, kärkiupotin

duolbboduorranveažir

harjapäävasara

gohpanruovdi, goban

senkkain,
kärkiupotinmeisseli

duolbbofiilu

lattaviila

goikilisliibma

pikaliima

golmmačiegat faskkon,
galján

kalvain (skaavari)

golve

juottokolvi

guđačiegat čoavdda

kuusiokulma-avain

guhkesbáddešliipa

pitkänauhasantaaja

gummeveažir

kumivasara

guovtteoasát liibma

kaksikomponenttiliima

gusajuolgi

sorkkarauta

gusta

harja

hábmensahá

kuviosaha

hápmečogu

muotokampa

dainna sáhttá geallat náhki

heaŋggobovrenmašiidna

riippuporakone
(letkuporakone)

mašiinna oassi, masa
dearri giddejuvvo

heavvalbeaŋka

höyläpenkki

heavvalmašiidna

sähköhöylä, käsikutteri

hervenlásat

kaiverruslasit

hirrehas

kiila (puunaulan)

duolbbogeažat bádjeveažir peenapäävasara (harjapää
vasarassa)
duolbboluovččan

tasataltta

faskkon, faskkan

näskäin

fiilogusta

viilaharja

fiilu

viila

gaccat

kovelo (koverrin)

galbmavuoiddas

kylmägeeli

galmmihanbumbá

pakastin

gazzadoaŋggat

hohtimet

gássaálvi

kaasuahjo

geađgekoalla

kivihiili

geahčecikcenbasttat

päätyleikkurit

geallanmašiidna

kiillotuskone

geallanspoađđu

kiillotuslasta

geassinsahá

vetosaha

giddehat

istukka

giehtasahá

käsisaha

gierdočoavdda

lenkkiavain

hoiganmihttu

työntömitta

gierdodahkki, pássár

harppi

jiehkku

jiekiö

3

deattaáibmomášiidnii

bargoreaidu, mainna
sáhttá jorahastit omd.
bovrejun ráiggi bastilis
ravdda eret

kopiere hámi; omd. Juos
hálida gohpat dárkilis gobi
juoga dihto diŋggá várás

?
(muorranávlli) lohti
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jorba fiilu

pyöreä viila

lohti

kiila

jorbanjunbasttat

pyöröpihdit

luođđalágerstálli

kuulalaakeriteräs

jorbašliipenmašiidna

epäkeskohiomakone

luotnespoađđu

rikkalapio, kihveli

jorri garrametállafiilu

pyörivä kovametalliviila

luovččan

taltta

jorri ráspaspábba

pyörivä raspipallo

luovččanbovrenmašiidna

talttaporakone

jursindearri

jyrsinterä

luvvadancirggon

kástarulla

kattila

tiivisteiden- ja
maalinpoistospray

kástarullohkki

kattilan kansi

magnehtta

magneetti

koksa

koksi

máhcastatmihttu

taittomitta

kompressor

kompressori

máhcastatniibi

linkkuveitsi

kontáktaliibma

kontaktiliima

málarteipa

maalarinteippi

kuvllaveažir

kuulapäävasara

merkenrulla

merkkausrulla

láhkkeolju

ketjuöljy

dainna sáhttá omd. merket
náhkkái čuggensajiid, go
goarru dohppa

lássenrieggábasttat

lukkorengaspihdit

merkensággi

pistepuikko

lievlasriikaruovdi

höyrysilitysrauta

sággi, mainna deaddiluvvo
mearka omd metallai

liibma

liima

metállareahpen

savunpoistokuupa

liktenbáddi

hiomanauha

MIG-sveisenmašiidna

MIG-hitsauskone

liktenduolbbus

hiomatalla

mikroommán, mikrouvdna

mikroaaltouuni

mohtorsahá

moottorisaha

molssačoavdda

jakoavain

muhtter

mutteri

muorračárvvon

puupuristin

muorraliibma

puuliima

muorrašluppot

puunuija

muorravátnanreŋko

puusorvi

náhki hervenruovdi

nahan kuviointirauta

liktenrulla

hiomarulla, -hylsy

liktenrullaáksil

hiontakara

go pláhtta liktejuvvo
guhkesbáddešliippain, de
dáinna reaidduin sáhttá
njuvdit liktenbátti pláhta
vuostá
gummis rahkaduvvon jorba
oassi, man ala liktenrulla
nahkehuvvo, geavahuvvo
deattaáibmomasiinnain

sáhttá sárgut sárgáid dehe
govvosiid náhkkái

liktenskearru

hiomalaikka

liktenspábba

hiomapallo

náhkkefirkkal

pajaesiliina (nahkainen)

likti

sikli

náhkkegistát

pajahanskat (nahkaiset)

linjábasttat

linjapihdit

náhkkeheavval

nahkahöylä

linjála

viivotin

náhkkeolju

nahkaöljy
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náhki asehuhttinreaidu
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nállofiilu

neulaviila

ráiggan

rei'itin

nálloráspa

neularaspi

ráspa

raspi

nállu

neula

reaidobumbá

työkalupakki, -laatikko

nárbma

suuntapiirrin

dainna sáhttá sárgut
ávdnasii seammaháltásaš
veahkkesárgáid

rovvi

aluslaatta, "prikka"

rullabeavdi

rullapöytä

niibenađđačavggan

puukonkahvanpuristin
(puukon liimauksessa)

go liibme buvkonađa,
sáhttá dan giddet dákkár
čárvvonii; sáhttá skruvet
nu čavga go dárbu

rullamihttu

rullamitta

rullastellet, -reŋko

rullateline

stellegis okta rulla; omd.
Juos sahe fiellu, nubbi
geahči johtá dán nalde

ruossaskruva

ristipääruuvi

beavdi, mas leat olu
rullat; omd. go sahe
botkensirkiliin, fiellu sáhttá
loktet dán nala, rullaid
nalde fiellu johtá bures

ruossaskruvaruovdi

ristipäämeisseli

ruostokeahtes stálli

ruostumaton teräs

ruovdegákkan

rautakanki

ruovdelinjála

metalliviivotin

ruovdesahá

rautasaha

ruskalihtti, rihpalihtti

roskakori

sadjingeađgi

hiomakivi

sahá

saha

sággeliktenmašiidna

tappihiomakone

sahádearri

sahanterä

sáttobábir

hiekkapaperi

silbateaipa

ilmastointiteippi

sirkil

pyörösaha, sirkkeli

niibesahá, buvkosahá

puukkosaha

niibi, buvku

puukko

njealječiegatfiilu

neliskulmainen viila

njulgenheavval

oikohöylä

noavki

pölynimuri

olju

öljy

ollenruovdi

vuolurauta, kuorintarauta

oppal

naskali, piikki

ostofaskkon

pajun parkkausrauta
(kuorimarauta)

parafiidnaolju

parafiiniöljy

pláhttasirkil

levysirkkeli

plásttetčárvvon

muovipuristin
(jousipuristin)

plásttetveažir

muovivasara

polyuretánaliibma

polyuretaaniliima

punssel

punsseli

rabas čoavdda

kiintoavain

rabas gierdočoavdda

kiintolenkkiavain

ráhkadusstálli

rakenneteräs

ráigeruovdi

reikälaatta

ráigesahá

reikäsaha

ruovdi, mainna fasku omd.
sieđggas osttu

5

beavdi, mas leat olu
rullat; omd. go sahe
botkensirkiliin, fiellu sáhttá
loktet dán nala, rullaid
nalde fiellu johtá bures

stellegis okta rulla; omd.
Juos sahe fiellu, nubbi
geahči johtá dán nalde

DAVVISÁMI - SUOMA

 SUOMA - DAVVISÁMI

sirkilsahá

katkaisusirkkeli

váhttar, váhtter

vesivaaka, vatupassi

skárrit, skierat

sakset

vátnanluovččan

sorvitaltta

skearroliktenmašiidna

pyöröhiomakone,
laikkahiomakone

vátnanreŋko

sorvi

skivdnječiehka

siirtokulma

veakta

vaaka

veažir, veahčir

vasara

skruva

ruuvi

vietka

telso, kourukirves

skruvadoalan

ruuvipenkki

vinjisahá

säteissaha

skruvaruovdi

ruuvimeisseli, -taltta

smáhkkonjaman

puruimuri

viŋkil

suorakulma

smirgel

smirkeli, penkkihiomakone

vuloš

alusta

soabbevátnanreŋko

keppisorvi

vuoigŋansuodji

hengityssuojain

spáitastálli

pikateräs

vuolahasheavval

kavahöylä

spellečuohpan

vipuleikkuri

vuollejurssán

alajyrsin

spiikkár, spigir

naula

vuoššanvuloš

keittolevy

spontaheavval

huulloshöylä

vuolahasheavval

kavahöylä

sriikaruovdi

silitysrauta

vuollejurssán

alajyrsin

stáđđi

alasin

vuoššanvuloš

keittolevy

stállegusta

teräsharja

streaŋgasahá

lehtisaha

suodjelásat

suojalasit

suodjeolju

suojaöljy

suovvanjamán

savunpoistoimuri

sveisenmáska

hitsausmaski

sveisenspray

hitsausspray

šleagga

leka

šliipa

tahko

teaipa

teippi

torx-skruvva

torx-ruuvi

torx-skruvvabonjan

torx-ruuvimeisseli

vajan

meisti (kuviointityökalu)

čiehkamihttu, man čiega
sturrodaga sáhttá rievdadit
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sahá, mainna botke fielluid
eará vinjiide
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Ámmáttearpmat

čiehka

kulma

čiekŋudit

syventää

asehuhttit

ohentaa

čikŋodat

syvyys

áhcagahttit

hehkuttaa

čiktit

állet

kallistaa

painaa, taivuttaa (jalasta,
suksen kärkeä)

árrásuddat

sierettyä

čoaskudit

jäähdyttää, viilentää

ávdnedit

muotoilla (vähin erin)

čoaskut

jäähtyä, viilentyä

ávdnet

muotoilla, työstää

čoarvestealka

sarvilyöte

ávnnastit

muotoilla, työstää,
valmistaa

čohkat

terottaa (kärkeä)

čugget

pistää

báhkadit

kuumentaa

čuohppat

leikata, viiltää, vioittaa

báhkkanit

kuumeta, kuumentua

čuollat

bárket

parkita (nahkaa)

iskeä, lyödä, hakata (esim.
puita)

belket

palhota, pälkitä, pälkkiä
(hirsi)

darvánit

tarttua, jäädä kiinni jhonk,
liimaantua, juuttua

botket

katkaista

dáhkut

takoa

botnjat

vääntää, kiertää

dáidnádit

bovret

porata

paikata (venettä tai
ahkiota)

buhtistit, ráidnet

puhdistaa

dásset

tasata, tasoittaa

buollát

syttyä

dávžat

buollit

palaa

hioa (viikatetta tms.
terävämmäksi)

buoššodit

karkaista

deaddit

painaa

deađvut

vahingoittaa, haavoittaa

deavdit

täyttää

devkkodahttit

päästää

dipmadit

pehmentää, saada
pehmenemään

divttistit, deahtistit

tiivistää

divvut

korjata

doddjot

taittua

dulbet

tasoittaa (päältä)

dulpet

tyssätä (takominen)

buoššut

karkaistua

cáhpat

leikellä (pieneksi), pieniä,
silputa, vuolla

ceahkkut

loveta, pykältää

čatnat

sitoa, solmia

čavget

tiukentaa, kiristää

čábbudahttit

viimeistellä

čárvet, čárvut

puristaa, likistää

hábmet veahážiid mielde

fearrat hirssa siidduid
ákšuin njuolgadin

áhcagahttit stáli dihto temperatuvrii ja de čoaskudit
johtilit
čuohpadit smávisin
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deaddit, sojahit omd.
jálása, sabetnjuni

duogŋat fatnasa dahje
gerresa
omd. dávžat lišša
bastileabbon
bilidit, hávvádahttit

dáhkut stáli čoahkkái gežiin
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duogŋat

paikata

guhkkut

pidentyä

duolvvidit

liata

gulcat

nyrhiä

duorrat

niitata

gulkat

duvdit

tukea

jystää (esim. huonolla
kirveellä)

fanahit

venyttää

guovzat

nykertää

faskut

kaapia, raapia, raaputtaa

fearkut

pilkkoa (oksia tms.)

gurdit

jystää

fearrat

veistää (kirveellä tai isolla
puukolla)

hábmet

muotoilla, luonnostella,
muodostaa, luoda

fiilet

viilata

heavvalastit

höylätä

galbmot

kylmetä, jäähtyä

heidnet

hioa hiomakivellä

galmmihit

kylmentää, jäädyttää,
pakastaa

heivehallat

sovitella

heivehit

sovittaa

gággat

vääntää ylöspäin,
kammeta

hervet

koristaa, koristella

gálvát

kuivua, kälvettyä, kovettua
(lehtipuusta)

hirrehastit

kiilata (puunaula)

ivdnet

värjätä

gárvvistit, válmmaštit,
válbmet

valmistaa

jorbet

pyöristää

jugahit

juottaa

geallat

kiillottaa

jursit

jyrsiä

geassit

vetää

laigat

lohjeta

giddet

kiinnittää

láktadit

kostuttaa

giehtadallat

käsitellä

látnjasit

giessat

kääriä, kietoa

haljeta (syytä myöten,
suoraan), sälöytyä

luoddanit muora sijáid
mielde

goaikut

tippua, pisarrella

látnjat

goarrut

ommella

halkaista säleeksi, sälöksi,
syytä myöten (puuta,
kuivattua jännettä)

čuohppat, luddet muora
sijáid mielde

gohpat

kovertaa

lávgat

goikadit

kuivattaa

sovittaa yhteen (tiiviisti),
asettua paikoilleen

goikat

kuivua

leiket

valaa (muottiin tms.)

goksat

nitoa, harsia, kyhätä

liibmet

liimata

golgat

vuotaa (nestettä)

liktet

hioa, silottaa

guhkidit

pidentää

lohttet

kiilata, laittaa kiila

goikat, garrat
(lastamuorra)
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omd. guovzat
suorpmaráiggi guvssi gevjii

sadji omd. niideari bastilin

lohttet (muorranávlli)

omd. foarbma sisa
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ložžet

löysätä, löystää

ruvvet

hieroa

luddet

halkaista, puolittaa

sahet, sahát

sahata

luoddanit

haljeta

satnjasit

luokčat

taltata

lohjeta (työstettävästä
puusta)

luvvadit

liottaa

sárgut

piirtää

luvvet

irrottaa

skáidnet

leikata, viiltää, vioittaa

máhcastit

taittaa (kaksin kerroin,
paperia, kangasta jne.)

skuhppet

hangata, hiertää, hioa

šliipet

hioa (tahkolla)

máhccut

taitella (paperia, kangasta
jne.)

smierrut

haurastua, mureutua,
rapeutua

máttahit

katkaista, kaataa (puu)
tyvestä

sodjat

taipua

mihtidit

mitata

sojahit

taivuttaa

muidet

tinata

spaigat

sälöytyä (hirrestä,
lankusta)

hirssas dehe pláŋkkus
laiget bihtát eret

nanosmahttit

lujittaa, vahventaa

spatnjat, spatnjasit

haljeta (taivutettaessa)

luoddanit (sojahettiin)

njaldit

kiskoa, vetää (nahkaa,
kuorta)

stealka

upotus, lyöte

nádjat

viiltää, leikata, naarmuttaa

stealkadit

upottaa, laittaa lyöte

njulget

oikaista

stirdut

jäykistyä, jähmettyä

njuohtat

levittää ohuelti, sivellä,
voidella

suddadit

sulattaa

njuoskadit

kastaa märäksi, kastella

suddat

sulaa

njuoskat

kastua

sveiset, áhcahit

hitsata

oanidit

lyhentää

šliipet

hioa (tahkolla)

oatnut

lyhentyä

urdit

uurtaa (erit. halkaistavaa
hirttä)

ollet, oallut

aisata (puu)

vahcut

ruopsuttaa, raaputtaa

ordet

särmätä, tehdä särmä

vátnat

sorvata

plánet

suunnitella

vilggodahttit

valkaista

raššut

haurastua, heiketä

vuoidat

voidella

ráigat

puhkaista, tehdä reikä,
rei'ittää

vuojuhit

upottaa

vuollat

vuolla, höylätä

vuoššat

keittää

ruostut

ruostua

ruvdet

raudoittaa

bidjat ruovdeosiid omd. giisái

9

láigat (muorra man lea
ávnnasteame)
ruvvet

omd. bidjat čoarvvi guvssi
gevjii,duokŋat fatnasa jna.
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Työkalut ja -koneet

hiontakara

liktenrullaáksil

hitsausmaski

sveisenmáska

hitsausspray

sveisenspray

hohtimet

gazzadoaŋggat

ahjo

álvi

akkuporakone

báhtterbovrenmašiidna

huulloshöylä

spontaheavval

akkuporakoneen
ruuvauskärjet

báhtterbovrenmašiinna
botnjangeažit

höyläpenkki

heavvalbeaŋka

höyrysilitysrauta

lievlasriikaruovdi

alajyrsin

vuollejurssán

ilmastointiteippi

silbateaipa

alasin

stáđđi

istukka

giddehat

aluslaatta, "prikka"

rovvi

alusta

vuloš

jakoavain

molssačoavdda

auringonkukkaöljy

beaivvášlieđđeolju

jauhesammutin

čáskadanbohtal

desinfiointisuihke

desinfiserencirggon

jiekiö

jiehkku

epäkeskohiomakone

jorbašliipenmašiidna

jousiteräs

dávgestálli

harja

gusta

juottokolvi

golve

harjapäävasara

duolbboduorranveažir

jyrsinterä

jursindearri

harppi

gierdodahkki, pássár

kaarisaha

dávgesahá

hengityssuojain

vuoigŋansuodji

kaasuahjo

gássaálvi

hiekkapaperi

sáttobábir

kaiverrin

girjjuhansággi

hiiliteräs

čitnastálli

kaiverruskuula

girjjuhanstáđđi

hiomakivi

sadjingeađgi

kaiverruslasit

hervenlásat

hiomalaikka

liktenskearru

kaksikomponenttiliima

guovtteoasát liibma

hiomanauha

liktenbáddi

kalvain (skaavari)

hiomapallo

liktenspábba

golmmačiegat faskkon,
galján

hiomarulla, -hylsy

liktenrulla

kapeakärkipihdit

čohkanjunbasttat

hiomatalla

njuvdinfiellu

karkaisuastia

buoššodanlihtti

karkaisuastian kansi

buoššodanlihti lohkki

karkaisu-uuni

buoššodanuvdna

karkaisuöljy

buoššodanolju

kun hiotaan levyä
pitkänauhasantaajalla,
tällä työkalulla painetaan
hiomanauhaa levyä vasten
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paineilmakoneeseen
kiinnitettävä kumisylinteri,
jonka päälle laitetaan
hiomarulla

esim. porakoneen osa,
johon kiinnitetään terä

työkalu, millä esim.
viimeistellään porattu reikä
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katkaisulaikka

čuohppanskearru

kuumailmapuhallin

báhkkaáibmoboson

katkaisusirkkeli

sirkilsahá

kuumaliimapistooli

báhkkaliibmapistovla

katkaisuterä

botkendearri

kuusiokulma-avain

guđačiegat čoavdda

kattila

kástarulla

kuviosaha

hábmensahá

kattilan kansi

kástarullohkki

kylmägeeli

galbmavuoiddas

kavahöylä

vuolahasheavval

käsisaha

giehtasahá

keittolevy

vuoššanvuloš

lattaviila

duolbbofiilu

keppisorvi

soabbevátnanreŋko

lavuaari, pesuallas

basadangárcu

ketjuöljy

láhkkeolju

lehtisaha

streaŋgasahá

kiila

lohti

leikkurit

basttat, čuohpan, civccan

kiila (puunaulan)

hirrehas

leikkuuöljy

čuohppanolju

kiillotuskone

geallanmašiidna

leka

šleagga

kiillotuslasta

geallanspoađđu

lenkkiavain

gierdočoavdda

kiintoavain

rabas čoavdda

levysirkkeli

pláhttasirkil

kiintolenkkiavain

rabas gierdočoavdda

liima

liibma

kirves

ákšu

linjapihdit

linjábasttat

kivihiili

geađgekoalla

linkkuveitsi

máhcastatniibi

koksi

koksa

lovileikkausveitsi

ceahkkunniibi

kompressori

kompressor

lukkopihdit

čárvenbasttat

kontaktiliima

kontáktaliibma

lukkorengaspihdit

lássenrieggábasttat

koristeveistotaltta

čikŋahervenluovččan

länkiharppi

boaggemihttu

korvatulppa

bealljeculci

maalarinteippi

málarteipa

kourutaltta

gohpanluovččan

magneetti

magnehtta

kovelo (koverrin)

gaccat

mattoveitsi, katkoteräveitsi boatkkadearreniibi

koverrusterä
(paineilmakone)

gohpandearri

meisti (kuviointityökalu)

vajan

merkkausrulla

merkenrulla

metalliviivotin

ruovdelinjála

MIG-hitsauskone

MIG-sveisenmašiidna

mikroaaltouuni

mikroommán, mikrouvdna

kulmahiomakone (rälläkkä) čiehkašliipa
kumivasara

gummeveažir

kuulalaakeriteräs

luođđalágerstálli

kuulapäävasara

kuvllaveažir

kuulosuojaimet

bealljesuojit
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merkkaa esim. ompeleen
pistokohdat tuppeen
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mittasakset

assodatmihttoskárrit,
-skierat

moottorisaha

mohtorsahá

muotokampa

hápmečogu

mitta, jolla mitataan aihion
paksuutta
kopioi muodon; esim. jos
haluaa kovertaa kuopan
tiettyä esinettä varten, niin
että palat sopivat tiiviisti
yhteen

pakastin

galmmihanbumbá

parafiiniöljy

parafiidnaolju

peenapäävasara (harjapää
vasarassa)

duolbbogeažat
bádjeveažir/veahčir

pellavaöljy

beallemasolju

pihdit

basttat, doaŋggat

piikki

oppal

pikaliima

goikilisliibma

pikateräs

spáitastálli

pistepuikko

merkensággi

pistosaha

čuokkosahá

pitkänauhasantaaja

guhkesbáddešliipa

muovipuristin
(jousipuristin)

plásttetčárvvon

muovivasara

plásttetveažir

mutteri

muhtter

nahan kuviointirauta

náhki hervenruovdi

nahkahöylä

náhkkeheavval

nahkaöljy

náhkkeolju

polyuretaaniliima

polyuretánaliibma

naskali

oppal

porakone

bovrenmašiidna

nauhahiomakone

báddeliktenmašiidna

poranterä

bovrradearri

naula

spiikkár, spigir

puhallin

boson

neliskulmainen viila

njealječiegatfiilu

pultti

boaltu

neula

nállu

punsseli

punssel

neularaspi

nálloráspa

puolipyöreä viila

beallejorba fiilu

neulaviila

nállofiilu

puruimuri

smáhkkonjaman

näskäin

faskkon, faskkan

puuhiili

čitna

oikohöylä

njulgenheavval

puukko

niibi, buvku

paineilmakone

deattaáibmomašiidna

puukkosaha

niibesahá, buvkosahá

paja

bádji

niibenađđačavggan

pajaesiliina (nahkainen)

náhkkefirkkal

puukonkahvanpuristin
(puukon liimauksessa)

pajahanskat (nahkaiset)

náhkkegistát

pajapihdit

bádjebasttat

pajavasara

bádjeveažir

puuliima

muorraliibma

pajun parkkausrauta
(kuorimarauta)

ostofaskkon

puunuija

muorrašluppot

puupuristin

muorračárvvon

puusorvi

muorravátnanreŋko

nahan ohentamiseen
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puikko, jolla painetaan
piste esim. metalliin

puukon voi kiinnittää
tällaiseen puristimeen, voi
kiristää niin tiukalle kuin
haluaa
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pylväsporakone

čuoldabovrenmašiidna

pyöreä viila

jorba fiilu

pyörivä kovametalliviila

jorri garrametállafiilu

pyörivä raspipallo

jorri ráspaspábba

pyöröhiomakone,
laikkahiomakone

skearroliktenmašiidna

pyöröpihdit

jorbanjunbasttat

pyörösaha, sirkkeli

sirkil

päästöuuni

devkkodahttinommán

päätyleikkurit

geahčecikcenbasttat

pölynimuri

noavki

rakenneteräs

ráhkadusstálli

raspi

ráspa

rautakanki

ruovdegákkan

rautasaha

ruovdesahá

rei'itin

ráiggan

reikälaatta

ráigeruovdi

reikäsaha

ráigesahá

riippuporakone
(letkuporakone)

heaŋggobovrenmašiidna

rikkalapio, kihveli

luotnespoađđu

ristipäämeisseli

ruossaskruvaruovdi

ristipääruuvi

ruossaskruva

roskakori

ruskalihtti, rihpalihtti

rullamitta

rullamihttu

rullapöytä

rullabeavdi

rullateline

rullastellet, -reŋko

ruostumaton teräs

ruostokeahtes stálli

ruuvi

skruva

ruuvimeisseli, -taltta

skruvaruovdi

ruuvipenkki

skruvadoalan

ruuvipuristin

čárvvon

saha

sahá

sahanterä

sahádearri

sakset

skárrit, skierat

savunpoistoimuri

suovvanjamán

savunpoistokuupa

metállareahpen

selkäsaha

čielgesahá

senkkain,
kärkiupotinmeisseli

gohpanruovdi, goban

senkkauspora, kärkiupotin

gohpanoaivi

siirtokulma

skivdnječiehka

sikli

likti

silitysrauta

sriikaruovdi

sivuleikkurit

gilgacikcenbasttat

telineessä rulla, jonka
päällä kappaleen toista
päätä kannatellaan

mitta, jonka kulman
suuruutta voi muuttaa

smirkeli, penkkihiomakone smirgel

pöytä, jossa on useita
rullia, jonka päällä
raskas kappale liukuu
vaivattomasti, esim.
katkaisusirkkeliä
käytettäessä hyödyllinen
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sorkkarauta

gusajuolgi

sorvi

vátnanreŋko

sorvitaltta

vátnanluovččan

suojalasit

suodjelásat

suojaöljy

suodjeolju

suorakulma

viŋkil

suuntapiirrin

nárbma

voi piirtää aihioon
samansuuntaisia viivoja
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sytytin

cahkkehanruovdi

vesivaaka, vatupassi

váhttar, váhtter

sähköhöylä, käsikutteri

heavvalmašiidna

vetosaha

geassinsahá

säteissaha

vinjisahá

viila

fiilu

tahko

šliipa

viilaharja

fiilogusta

taittomitta

máhcastatmihttu

viivotin

linjála

taltta

luovččan

vipuleikkuri

spellečuohpan

talttaporakone

luovččanbovrenmašiidna

vipuleikkuri

spellečuohpan

tappihiomakone

sággeliktenmašiidna

vuolurauta, kuorintarauta

ollenruovdi

tarkkuussorvi

dárkkesvátnanreŋko

yläjyrsin

badjejurssán

tasataltta

duolbboluovččan

äimä

áibmi

tasohiomakone

dulbenliktenmašiidna

öljy

olju

tasohöylä

dulbenheavval

vesisuihku

čáhceriššu

teippi

teaipa

vipuleikkuri

spellečuohpan

telso, kourukirves

vietka

teräsharja

stállegusta

tiivisteiden- ja
maalinpoistospray

luvvadancirggon

timanttiteroitin

diamántadávžžan

torx-ruuvi

torx-skruvva

torx-ruuvimeisseli

torx-skruvvabonjan

tupen saumapuristin
(puinen )

dohpa sávdnječárvvon

tuppisaha

dohppasahá

työkalupakki, -laatikko

reaidobumbá

työntömitta

hoiganmihttu

vaaka

veakta

vannesaha

báddesahá

vasara

veažir, veahčir

vesisuihku

čáhceriššu

vesisuihku

čáhceriššu

saha, jolla katkaistaan
lautoja eri kulmiin
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Ammattisanastoa

jäähdyttää, viilentää

čoaskudit

jäähtyä, viilentyä

čoaskut

aisata (puu)

ollet, oallut

kaapia, raapia, raaputtaa

faskut

haljeta

luoddanit

kallistaa

állet

haljeta (syytä myöten,
suoraan), sälöytyä

látnjasit

karkaista

buoššodit

karkaistua

buoššut

haljeta (taivutettaessa)

spatnjat, spatnjasit

kastaa märäksi, kastella

njuoskadit

halkaista säleeksi, sälöksi,
syytä myöten (puuta,
kuivattua jännettä)

látnjat

kastua

njuoskat

katkaista

botket

halkaista, puolittaa

luddet

máttahit

hangata, hiertää, hioa

skuhppet

katkaista, kaataa (puu)
tyvestä

haurastua, heiketä

raššut

keittää

vuoššat

haurastua, mureutua,
rapeutua

smierrut

kiilata (puunaula)

hirrehastit

kiilata, laittaa kiila

lohttet

hehkuttaa

áhcagahttit

kiillottaa

geallat

hieroa

ruvvet

kiinnittää

giddet

hioa (tahkolla)

šliipet

njaldit

hioa (viikatetta tms.
terävämmäksi)

dávžat

kiskoa, vetää (nahkaa,
kuorta)
koristaa, koristella

hervet

hioa hiomakivellä

heidnet

korjata

divvut

hioa, silottaa

liktet

kostuttaa

láktadit

hitsata

sveiset, áhcahit

kovertaa

gohpat

höylätä

heavvalastit

kuivattaa

goikadit

irrottaa

luvvet

kuivua

goikat

iskeä, lyödä, hakata (esim.
puita)

čuollat

kuivua, kälvettyä, kovettua
(lehtipuusta)

gálvát

juottaa

jugahit

kulma

čiehka

jyrsiä

jursit

kuumentaa

báhkadit

jystää

gurdit

kuumeta, kuumentua

báhkkanit

jystää (esim. huonolla
kirveellä)

gulkat

kylmentää, jäädyttää,
pakastaa

galmmihit

jäykistyä, jähmettyä

stirdut

kylmetä, jäähtyä

galbmot
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käsitellä

giehtadallat

ommella

goarrut

kääriä, kietoa

giessat

paikata

duogŋat

leikata, viiltää, vioittaa

čuohppat

dáidnádit

leikata, viiltää, vioittaa

skáidnet

paikata (venettä tai
ahkiota)

leikellä (pieneksi), pieniä,
silputa, vuolla

cáhpat

painaa

deaddit

levittää ohuelti, sivellä,
voidella

njuohtat

painaa, taivuttaa (jalasta,
suksen kärkeä)

čiktit

liata

duolvvidit

palaa

buollit

liimata

liibmet

palhota, pälkitä, pälkkiä
(hirsi)

belket

liottaa

luvvadit

parkita (nahkaa)

bárket

lohjeta

laigat
satnjasit

pehmentää, saada
pehmenemään

dipmadit

lohjeta (työstettävästä
puusta)

pidentyä

guhkkut

loveta, pykältää

ceahkkut

pidentää

guhkidit

lujittaa, vahventaa

nanosmahttit

piirtää

sárgut

lyhentyä

oatnut

pilkkoa (oksia tms.)

fearkut

lyhentää

oanidit

pistää

čugget

löysätä, löystää

ložžet

porata

bovret

mitata

mihtidit

puhdistaa

buhtistit, ráidnet

muotoilla (vähin erin)

ávdnedit
hábmet

puhkaista, tehdä reikä,
rei'ittää

ráigat

muotoilla, luonnostella,
muodostaa, luoda

puristaa, likistää

čárvet, čárvut

muotoilla, työstää

ávdnet

pyöristää

jorbet

muotoilla, työstää,
valmistaa

ávnnastit

päästää

devkkodahttit

niitata

duorrat

rassuttaa, ruopsuttaa,
raaputtaa

vahcut

nitoa, harsia, kyhätä

goksat

raudoittaa

ruvdet

nykertää

guovzat

nyrhiä

gulcat

ruostua

ruostut

ohentaa

asehuhttit

sahata

sahet, sahát

oikaista

njulget

sarvilyöte

čoarvestealka
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veistää hirren sivut
suoraksi

laittaa rautaosia esim.
kiisaan
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sierettyä

árrásuddat

tippua, pisarrella

goaikut

sitoa, solmia

čatnat

tiukentaa, kiristää

čavget

sorvata

vátnat

tukea

duvdit

sovitella

heivehallat

tyssätä (takominen)

dulpet

sovittaa

heivehit

sovittaa yhteen (tiiviisti),
asettua paikoilleen

lávgat

täyttää

deavdit

upottaa

vuojuhit

sulaa

suddat

upottaa, laittaa lyöte

stealkadit

sulattaa

suddadit

upotus, lyöte

stealka

suunnitella

plánet
buollát

uurtaa (erit. halkaistavaa
hirttä)

urdit

syttyä
syventää

čiekŋudit

vahingoittaa, haavoittaa

deađvut

syvyys

čikŋodat

valaa (muottiin tms.)

leiket

sälöytyä (hirrestä,
lankusta)

spaigat

valkaista

vilggodahttit

valmistaa

särmätä, tehdä särmä

ordet

gárvvistit, válmmaštit,
válbmet

taipua

sodjat

fearrat

taitella (paperia, kangasta
jne.)

máhccut

veistää (kirveellä tai isolla
puukolla)
venyttää

fanahit

taittaa (kaksin kerroin,
paperia, kangasta jne.)

máhcastit

vetää

geassit

viilata

fiilet

taittua

doddjot

viiltää, leikata, naarmuttaa

nádjat

taivuttaa

sojahit

viimeistellä

čábbudahttit

takoa

dáhkut

voidella

vuoidat

taltata

luokčat

vuolla, höylätä

vuollat

tarttua, jäädä kiinni jhonk,
liimaantua, juuttua

darvánit

vuotaa (nestettä)

golgat

tasata, tasoittaa

dásset

värjätä

ivdnet

tasoittaa (päältä)

dulbet

vääntää ylöspäin,
kammeta

gággat

terottaa (kärkeä)

čohkat

vääntää, kiertää

botnjat

tiivistää

divttistit, deahtistit

tinata

muidet
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lyödä kappaletta kasaan
päistä
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