NORDISKA MUSEET
baka
göra en deg eller smet och sätta den i ugnen så att det blir bröd eller kakor
bjälke
stock av trä i t.ex. golvet och i taket på ett hus
bocka
böja huvudet framåt för att hälsa eller tacka på ett artigt sätt
blyertspenna
penna med ett stift av mörkt material som lätt kan suddas bort om man skriver fel
borsta
göra något rent eller blankt med en borste
borste
redskap med styva hår som man använder för att göra något rent eller blankt
brunn
hål i marken där man tar upp vatten
disk
tallrikar, glas, knivar och annat som man kan diska eller som man har diskat
diska
tvätta t.ex. tallrikar, knivar och glas i vatten
fett
halt ämne som finns i t.ex. smör
förkläde
klädesplagg som man har på framsidan av kroppen för att skydda kläderna
grädde
tjocka lager av fett som bildas på mjölk och som man kan göra t.ex. smör av
gröt
maträtt av t.ex. havregryn eller risgryn som man äter med t.ex. mjölk
halm
torra strån från t.ex. vete eller korn
handelsbod
liten affär på landet
hink
kärl med handtag som man kan bära t.ex. vatten i

huckle
sjal som är knuten runt huvudet
hö
torkat gräs
hästskit
bajs från en häst
kalasmat
mycket bra mat
kartong
låda av tjockt och hårt papper
korg
en behållare som man kan bära saker i
kryddor
något som ger mer smak åt maten
krok
något som är smalt och böjt som man använder t.ex. för att hänga något på
lat
någon som inte vill arbeta eller som inte orkar göra något
linne
ett tyg eller ett garn av lin
lusbräda
plankstump med ett flertal små borrade hål som man använde för att begränsa lössens antal
luva
typ av mjuk, stickad mössa
lyda
göra som någon har bestämt
låda
behållare som man kan ha saker i
matrester
det som blir kvar när nästan all mat har försvunnit
mjöl
malen säd som man t.ex. bakar bröd av

mjölka
få mjölk ur en ko genom att dra i spenarna
niga
böja på knäna för att hälsa eller tacka
näve
så mycket som får plats i en stor hand
odla
låta något växa i jorden
potatis
rund knöl som växer under jorden och som man t.ex. kan steka, koka och mosa
redskap
sak som är en hjälp när man ska göra något
rensa
ta bort det som man inte vill ha kvar
råg
sädesslag som man t.ex. gör knäckebröd av
sil
ett redskap med många små hål i, som man använder för att ta bort t.ex. klumpar i
en vätska
sila
hälla en vätska genom en sil för att ta bort klumpar
sill
liten fisk som går att äta
slakta
döda djur som ska bli till mat
slockna
sluta att brinna eller lysa
smör
gult fett som är gjort av mjölken från kor
sopa
ta bort damm från golvet
spinna
göra tråd eller garn av t.ex. ull

stuga
litet trähus
stängsel
hinder av t.ex. ståltråd som ska stänga inne djur eller stoppa någon från att komma in
så
lägga frön i jorden för att de ska växa
skick
hur något är
skörd
när man samlar in t.ex. mogen säd eller mogna grönsaker
tomte
figur i sagor som ser till att alla har det bra t.ex. på bondgården
trasa
en bit tyg som man har rivit sönder
tyg
mjukt material som man t.ex. gör kläder eller dukar av
utfodra
ge mat åt djur
vete
vanligt sädesslag som man använder t.ex. i bröd
äppelskrutt
det som blir kvar av ett äpple när man har ätit upp det
ärende
något som man kan göra
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