
rigsdansk navneform nutid datid førnutid
agitere agitii' agi'te agitee agitee
akkordere akkedii' akke'de akke'dee akke'dee
aktivere aktivii' akkti've akti'vee aktivee
alarmere ala'mii' ala'me ala'mee ala'mee
annullere annulie annu'le annu'lee annu'lee
arbejde arbe arbe arbe arbe
arve ærre ærre ærre ærre
avle awl' awle awle awle
bade baej baaje baaje baaje
barsle bassel basle basle basle
baske bask' baske baske baske
beklage be'klaw' be'klawe be'klawe be'klawe
benytte be'nøtt' be'nøtte be'nøtt' be'nøtt
beregne be'ræchen be'ræchne be'ræchne be'ræchne
besørge be'sörre' be'sörre be'sörre' be'sörre
blande blånd' blånde blånde blånde
blinke blenk' blenke blenke blenke
bokse boks' bokse bokse bokse
bomle bommel' bomle bomle bomle
bore buu' buure buure buure
cykle sykkel' sykle sykle' sykle
danse dånds' dåndse dåndse' dåndse
digte decht' dechte dechte' dechte
dingle dengel' dengle dengle dengle
dirigere diri'gii' diri'ge diri'gee dirugee
diskutere diskutii' disku'te disku'tee disku'tee
dumpe domp' dompe dompe' dompe
dyppe døpp' døppe døppe' døppe
dække dækk' dække dække' dække
eksplodere æksplo'dii' æksplo'de ækspodee' æksplodee
elske ællsk' ællske ællske' ællske
ende ææn' ææne ææne ææne
faste faast' faaste faaste faaste
feje fæj' fæje fæje fæje
flage flache flachre flachre flachre
fordoble få'dåffel få'dåfle få'dåfle få'dåfle
fordærve få'dæ få'dærre få'dærre få'dærre
fotografere fotografii' fotogra'fe fotografee' fotografee
frisere frisie fri'se fri'see fri'see
genere sje'nie sje'ne sjenee sjenee
glæde glæj' glæje glæje glæje
gynge gong' gonge gonge gonge
gø gjaff' gjaffe gjaffe gjaffe
halte lamm' lamme lamme lamme
lappe læpp' læbbe læbbe læbbe
leve löw' löwe löwe löwe

Regelmæssige udsagnsord



ordinere ård'inii' årdi'ne årdi'nee årdi'nee
polere po'lii' po'le po'lee po'lee
regne (ud) ræchen ræchne ræchne ræchne
rulle råll' rålle rålle rålle
sende skekk' skekke skekke skekke
skovle sköwl' sköwle sköwle sköwle
skrubbe skroff' skroffe skroffe skroffe
sove såw' såwe såwe såwe
spadsere spasii' spa'se spa'see spa'see
stænke strænk' strænke strænke strænke
tøjre tyy' tyre tyre tyre
undre vonde vondre vondre vondre
vade vååj' vååje vååje vååje
veksle væssel væssle væssle væssle


